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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/02/2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: 25185/16-02-11
 Ε . Τ. Α . Α.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων ΕΤΑΑ, διακηρύσσει
Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με ανοικτές προσφορές, για την εκμίσθωση του
διαμερίσματος 7ου ορόφου επιφάνειας 32 τ.μ. επί της Νικηταρά 2-4 στην Αθήνα,
ιδιοκτησίας του Τομέα Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών.

Α. Διενέργεια διαγωνισμού

1. Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 09/03/2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα
_11:00 π.μ. ενώπιον της ορισθείσης Επιτροπής στα Γραφεία του Ενιαίου Ταμείου
Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) στην Αθήνα και στο επί της οδού Μάρνη
22 στον 2ο όροφο, αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου. Οι προσφορές των
διαγωνιζομένων θα υποβάλλονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού στα ανωτέρω
Γραφεία.

Μετά την ανακοίνωση, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής της προσφοράς
κάθε πλειοδότη, θα συνεχισθεί ο διαγωνισμός με προφορικές προσφορές.

Κάθε προφορική προσφορά πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά 2% ανώτερη
της προηγούμενης προσφοράς.

Β. Περιγραφή μισθίου
2. Το προς εκμίσθωση διαμέρισμα  βρίσκεται στην Αθήνα στον 7ο όροφο του
κτιρίου επί της  οδού Νικηταρά 2 – 4. Το ακίνητο έχει επιφάνεια 32 τμ.

Γ. Μίσθωμα
Το μίσθωμα θα είναι μηνιαίο, θα προκαταβάλλεται την πρώτη εργάσιμη ημέρα του
κάθε μισθωτικού μήνα στα Γραφεία του ΕΤΑΑ-Τομέα Πρόνοιας Δικαστικών
Επιμελητών  και η καταβολή του θα αποδεικνύεται από έγγραφες αποδείξεις του
ΕΤΑΑ- Τομέα.

Δ. Διάρκεια Μίσθωσης
3. Η διάρκεια της μίσθωσης του προπεριγραφέντος μισθίου ορίζεται για χρονικό
διάστημα πέντε (5) ετών, αρχόμενη από της υπογραφής της σύμβασης. Το ΕΤΑΑ
διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς λύσης της μισθωτικής σύμβασης, και προ της
λήξεως του συμβατικού χρόνου, προκειμένου να προέλθει, εάν ανακύψει ανάγκη,
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σε ιδιόχρησή του.

Ε. Λύση Μίσθωσης
Στην περίπτωση λύσης της σύμβασης, μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, λόγω
ιδιόχρησης η σύμβαση θα λήγει μετά τρεις (3) μήνες από την έγγραφη δήλωση του
εκμισθωτή προς τον μισθωτή για την καταγγελία και λήξη της από την άνω αιτία.

ΣΤ. ΟΡΟΙ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
4. Οι όροι του προκηρυσσόμενου Διαγωνισμού συμπληρώνονται από τις
διατάξεις του Π. Δ/τος 715/1979, η δε μίσθωση θα διέπεται από τις διατάξεις
αυτού.

5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, νόμιμα
εκπροσωπούμενα, με την προσαγωγή των νομιμοποιητικών των εγγράφων.

6. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται με γραμμάτιο παρακαταθήκης του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης
Τράπεζας για ποσόν ίσο προς το προτεινόμενο ελάχιστο μηνιαίο όριο μισθώματος
ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Ο μισθωτής βαρύνεται με τα έξοδα
δημοσιεύσεων της διακήρυξης, τις νόμιμες κρατήσεις, τα έξοδα και τέλη
συμβάσεως και κάθε σχετική δαπάνη του διαγωνισμού. Ο εκμισθωτής σε ουδεμία
δαπάνη ή κάθε μορφής επιβάρυνση υποβάλλεται ή υποχρεούται, πλην της
περίπτωσης άκαρπου διαγωνισμού, οπότε και επιβαρύνεται με τα έξοδα
δημοσίευσης.

7. Ως κατώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος για τις προσφορές των
συμμετεχόντων, ορίζεται το ποσό των διακοσίων εξήντα ΕΥΡΩ (260€). Κάθε
προφορική προσφορά πρέπει να είναι κατά 2% ανώτερη της προηγούμενης
προσφοράς.

8. Στις προσφορές που θα υποβληθούν από τους διαγωνιζομένους θα
αναγράφονται:

α. Το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επάγγελμα και η διεύθυνση κατοικίας του
προσφέροντος, εάν είναι φυσικό πρόσωπο ή η επωνυμία και ο εταιρικός τύπος ως
και τα στοιχεία του εκπροσώπου, εάν είναι εταιρεία.

β. Το μηνιαίο μίσθωμα που προσφέρεται θα αναγράφεται σε ΕΥΡΩ ολογράφως και
αριθμητικώς, κατισχυούσης, σε περίπτωση διαφωνίας, της ολογράφου αναγραφής
του ποσού. Το μίσθωμα θα αυξάνεται κάθε έτος κατά ποσοστό ίσο με τον δείκτη
τιμών καταναλωτή όπως προσδιορίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία για
το προηγούμενο 12μηνο προσαυξημένο κατά μία (1) μονάδα (Δ.Τ.Κ. + 1)  επί του



3

μισθώματος του προηγούμενου έτους.

Επίσης θα πρέπει να υποβάλλεται από τον διαγωνιζόμενο

α. Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους
και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

9. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό αυτό ιδρύει αμάχητο τεκμήριο ότι ο προσφέρων
επισκέφθηκε και εξέτασε με λεπτομέρεια το παραπάνω κατάστημα, ότι έλαβε
γνώση των συνθηκών και ότι το μίσθιο είναι της απόλυτης αρεσκείας του και
πληροί τις ανάγκες του σκοπού για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί.

Ζ. Υποχρεώσεις - Δικαιώματα μισθωτή
10. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο στην καλή κατάσταση που θα
το παραλάβει και να προστατεύσει αυτό από κάθε καταπάτηση, διαφορετικά
ευθύνεται σε αποζημίωση. Ο μισθωτής υποχρεούται να λαμβάνει κάθε αναγκαίο
μέσο για την πρόληψη πυρκαγιάς και ζημιών, για την αποφυγή ατυχημάτων σε
πρόσωπα ή πράγματα, ως και σε κάθε τρίτο, είναι δε πάντοτε αποκλειστικά
υπεύθυνος για κάθε θετική ή αποθετική ζημία σε κάθε ατύχημα προς οιονδήποτε,
ρητά απαλλασσομένου του Τομέα από οιαδήποτε σχετική ευθύνη.
Εάν απαιτηθεί η λήψη οιουδήποτε μέτρου ασφαλείας ή επισκευής, λόγω πτώσης
κονιαμάτων ή άλλων τμημάτων των ομόρων κτιρίων, οι ενέργειες θα γίνονται από
τον μισθωτή αμελλητί και με δαπάνες δικές του αποκλειστικά. Ο μισθωτής
βαρύνεται με τη δαπάνη κατανάλωσης ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, τις
κοινόχρηστες δαπάνες του διαμερίσματος,  ως και τα τέλη χαρτοσήμου καθώς και
οποιαδήποτε προσαύξηση επί τούτων υπέρ Ο.Γ.Α. τόσο της σύμβασης όσο και
των κατά μήνα καταβαλλομένων μισθωμάτων, καθώς και για κάθε τέλος ή φόρο
που επιβάλλεται κατά του εκμισθωτού ή των μισθωτών σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις. Ο Εκμισθωτής  πλην του φόρου εισοδήματος και της παράδοσης του
μισθίου, ουδεμία άλλη υποχρέωση από τη μισθωτική σύμβαση θα έχει, μη
ευθυνόμενος για δαπάνες επισκευών και συντήρησης μισθίου έστω και εξ
ανωτέρας βίας προερχομένων.
'
11. Απαγορεύεται η κατασκευή στο μίσθιο κτίσματος ή επισκευών ή
διαρρυθμίσεων που να θίγουν τον φέροντα σκελετό του κτιρίου ή θα αλλάζουν
την όψη των εξωτερικών τοίχων αυτού.

12. Ο μισθωτής δεν μπορεί να ζητήσει μείωση του συμφωνημένου μισθώματος ή
όπως θα διαμορφώνεται κάθε φορά με τις χορηγούμενες αυξήσεις αυτού,
επικαλούμενος λόγους, που αναφέρονται στο άρθρο 388 Α.Κ. περί απρόοπτου
μεταβολής των συνθηκών, διότι για την συμμετοχή του στον παρόντα διαγωνισμό
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και την υπογραφή της μισθωτικής συμβάσεως, έλαβε υπόψη του τους παράγοντες
που επικρατούν στην αγορά, τη θέση του μίσθιου και οποιαδήποτε μεταβολή
αυτών δεν καθιστούν τη θέση του δυσχερή, εάν δεν απέβλεψε σ' αυτά,
παραιτούμενος από κάθε τέτοιο δικαίωμα του προς τροποποίηση, άρνηση
καταβολής ή μείωση του μισθώματος ή λύση της μισθώσεως, αναλαμβάνων τον
κίνδυνο από τις τυχόν μεταβολές των συνθηκών που θα επέλθουν και στις οποίες
συνθήκες κυρίως στήριξε την προσφορά του.

13.Το ΕΤΑΑ  θα παραδώσει το μίσθιο όπως είναι και βρίσκεται σήμερα και
ουδεμία ευθύνη φέρει για επισκευές ή βελτιώσεις ή διαρρυθμίσεις αυτού, ώστε να
καταστεί κατάλληλο για τον μισθωτή.

14. Ο Εκμισθωτής ουδέν ποσό θα δαπανήσει για την τυχόν διαρρύθμιση του
μισθίου, ώστε να καταστεί αυτό κατάλληλο για την άσκηση της δραστηριότητας
του μισθωτή. Όλες ανεξαιρέτως οι πάσης φύσεως και ύψους δαπάνες για το σκοπό
αυτό θα βαρύνουν αποκλειστικά το μισθωτή, χωρίς δικαίωμα συμψηφισμού
μισθωμάτων ή αποζημιώσεως.

Η. Αποτελέσματα - Συνέπειες κατακύρωσης
15. Η έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και η τελική κατακύρωση του
αποτελέσματός του, εναπόκειται στην ελεύθερη κρίση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ε.Τ.Α.Α., που μπορεί με απόφαση του, να μην αποδεχθεί το
αποτέλεσμα του διαγωνισμού, αν ήθελε κρίνει ασύμφορο τούτο ή να αποφασίσει
με ειδικώς αιτιολογημένη απόφασή του υπέρ της κατακύρωσης όχι στον τελευταίο
πλειοδότη αλλά σε άλλο που μετέχει του διαγωνισμού ή και να κηρύξει άγονο το
διαγωνισμό.

16. Ο ανάδοχος της μίσθωσης του ως άνω διαμερίσματος υποχρεούται μέσα σε
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την έγγραφη πρόσκληση του ΕΤΑΑ, να
προσέλθει για υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου. Πριν την υπογραφή της
σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να αυξήσει την εγγύηση που έχει καταθέσει,
ώστε να ανέλθει σε ποσό ίσο με το διπλάσιο του μηνιαίου μισθώματος που θα
επιτευχθεί, ως εγγύηση για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. Σε
κάθε αύξηση του μισθώματος θα γίνεται και ανάλογη αύξηση της εγγύησης, ώστε
αυτή να είναι ίση με δύο (2) τρέχοντα μισθώματα. Η διάρκεια της εγγυητικής
επιστολής θα είναι αόριστη.

17. Η σύμβαση της μίσθωσης θα καταρτισθεί με ιδιωτικό συμφωνητικό.

18. Εάν ο ανακηρυχθησόμενος μισθωτής δεν προσέλθει για την υπογραφή του
μισθωτηρίου συμβολαίου μέσα στην προθεσμία που αναφέρεται στον όρο (16)
της διακήρυξης, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΑΑ θα θεωρήσει αυτόν
έκπτωτο και η εγγύηση συμμετοχής του καταπίπτει υπέρ του ΕΤΑΑ.
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19. Το ΕΤΑΑ επιφυλάσσεται ρητά και κάθε άλλου δικαιώματος του για κάθε
άλλη ζημιά που ήθελε προκύψει από τη μη υπογραφή του μισθωτηρίου
συμβολαίου.

Θ. Λύση σύμβασης
20. Για κάθε παράβαση ή αθέτηση των όρων ή όρου της διακήρυξης  του
μισθωτηρίου συμβολαίου που θα υπογραφεί από το μισθωτή, και των διατάξεων
του Π.Δ. 715/79 και άλλων διατάξεων που διέπουν τις μισθώσεις ακινήτων που
ανήκουν σε Ν.Π.Δ.Δ.  ως και τυχόν καθυστέρηση καταβολής του μισθώματος
πέραν των πέντε (5) ημερών από της πρώτης ημέρας εκάστου μισθωτικού μήνα,
το ΕΤΑΑ δικαιούται να θεωρήσει τη μίσθωση λελυμένη και να επιδιώξει την
άμεση απομάκρυνση αυτού με οιοδήποτε νόμιμο μέσο, οπότε αυτοδίκαια
καταπίπτει υπέρ του ΕΤΑΑ, σύμφωνα με τη κατά την υπογραφή του μισθωτηρίου,
ποσό της εγγυήσεως που θα έχει κατατεθεί.

21. Ο μισθωτής, μετά την καθ’ οιονδήποτε λόγο λήξη της παρούσας μίσθωσης,
υποχρεούται να παραδώσει το μίσθιο στο ΕΤΑΑ κενό και ελεύθερο και στην καλή
κατάσταση που είναι σήμερα.

ΓΕΝΙΚΟΙ   ΟΡΟΙ

22. Ο μισθωτής δεν θα έχει άλλα δικαιώματα, το ΕΤΑΑ δεν θα έχει άλλες
υποχρεώσεις, πέραν των αναφερομένων στην παρούσα διακήρυξη.

23. Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση ή η με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση της
χρήσεως του μισθίου ή μέρους αυτού, έστω και άνευ καταβολής μισθώματος ή
άλλου ανταλλάγματος και η με οποιονδήποτε τρόπο μεταβολή του προσώπου του
μισθωτού ή η σύσταση εταιρείας άνευ προηγούμενης εγγράφου συναινέσεως του
ΕΤΑΑ.

24. Το ΕΤΑΑ επιφυλάσσει σ' αυτό το δικαίωμα να περιλάβει στη μισθωτική
σύμβαση και άλλους όρους, πλην των αναφερομένων στην παρούσα διακήρυξη.

25. Η μίσθωση διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 715/79 ως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει , ως και κάθε άλλης σχετικής διάταξης , που διέπει τις εκμισθώσεις
ακινήτων ιδιοκτησίας Ν.Π.Δ.Δ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ TΟΥ ΕΤΑΑ

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ


