
Αρ. Πρωτ. ΕΤΑΑ: 52375/31-03-2011
ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ Π.Δ. 715/79 ΚΑΙ 34/95.

Το ΕΤΑΑ/Τομέας Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις
διατάξεις των Π.Δ. 715/79 και 34/95 και κατ’ εφαρμογή των, προκηρύσσει, Δημόσιο
Επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση του κάτωθι περιγραφόμενου
ακινήτου, για επαγγελματική στέγη, ιδιοκτησίας του Ταμείου:

1. Το εκμισθούμενο ακίνητο βρίσκεται στο κτίριο Βουκουρεστίου 30, Αθήνα και έχει ως
εξής: Οροφοδιαμέρισμα στον ΣΤ’ όροφο που αποτελείται από αίθουσα συνολικής
επιφανείας μαζί με τους βοηθητικούς χώρους 41 τ.μ.

2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ενώπιον αρμόδιας επιτροπής στις 12/04/2011
ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ., στα γραφεία του Ταμείου Μάρνη 22,
Αθήνα, 2ος όροφος, με σφραγισμένες προσφορές, στις οποίες θα πρέπει να
αναγράφεται, ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση  όλων των όρων της διακήρυξης, τους
οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, τα πλήρη στοιχεία του
ενδιαφερομένου καθώς και το προσφερόμενο μίσθωμα.

3. Το ελάχιστο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται σε 640,00 €.
4. Η χρονική διάρκεια των μισθώσεων θα είναι 12 έτη και θα αρχίζει από την υπογραφή

του μισθωτηρίου συμβολαίου. Το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται κάθε έτος με
προσαύξηση το δείκτη τιμών καταναλωτή + 1% επί του μισθώματος του
προηγούμενου έτους.

5. Το μηνιαίο μίσθωμα θα επιβαρύνεται με τέλη χαρτοσήμου 3,6%, φωτισμού, ύδρευσης,
καθαριότητας, κοινόχρηστων και λοιπών δαπανών.

6. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα τεθεί υπόψη του ΔΣ του Ταμείου για την λήψη
απόφασης.

7. Το ΔΣ του Ταμείου διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τον διαγωνισμό, να μην
αποδεχθεί το αποτέλεσμα του και να τον επαναλάβει χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση
έναντι του πλειοδότη, για την σύναψη της μισθωτικής σύμβασης.

8. Το μηνιαίο μίσθωμα θα καταβάλλεται κατά το πρώτο τριήμερο εκάστου μηνός σε
πίστωση του λογ/σμού Νο 545365/88 του Ταμείου που τηρείται στο κατάστημα της
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Το αντίγραφο του γραμματίου εισπράξεως
θα προσκομίζει ο μισθωτής στην υπηρεσία του Τομέα (Λογιστήριο).

9. Τόσο η καταβολή του μισθώματος όσο και οποιαδήποτε μεταβολή όρου της μίσθωσης
μόνο με έγγραφο του Ταμείου δύναται να αποδειχθεί. Οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό
μέσο αποκλείεται συμπεριλαμβανομένου και του όρκου.

10. Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται της πληρωμής του μισθώματος εάν δεν κάνει χρήση
του μισθίου, για οποιοδήποτε λόγο εκτός γι’ αυτούς που οφείλονται σε υπαιτιότητα
του εκμισθωτού.

11. Ο μισθωτής δεν δικαιούται οποτεδήποτε σε μείωση του μισθώματος από της
κατακυρώσεως της μίσθωσης και εφεξής.

12. Το μίσθιο εκμισθώνεται στην κατάσταση που βρίσκεται, η δε δαπάνη για κάθε
εργασία που θα πραγματοποιηθεί, αναγκαία ή μη για την χρήση τους, θα βαρύνει
αποκλειστικά και μόνο τον μισθωτή και θα παραμείνει επ’ ωφελεία του μισθίου.

13. Ο μισθωτής θα βαρύνεται με τα έξοδα δημοσιεύσεως της διακήρυξης στις εφημερίδες,
τις νόμιμες κρατήσεις, τα τέλη χαρ/μου και τα τέλη συμβάσεως.

14. Το Ταμείο δεν υποχρεούται εις εγκατάσταση του μισθωτή.
15. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση, υποχρεούμενος

να αποκαθιστά κάθε βλάβη με δική του δαπάνη έστω και αν αυτή είναι αναγκαία ή
οφείλεται σε ανωτέρω βία.



16. Η υπεκμίσθωση ή παραχώρηση της χρήσεως του μισθίου προς τρίτους μετά ή άνευ
ανταλλάγματος απαγορεύεται. Επίσης απαγορεύεται η σιωπηρή αναμίσθωση. Επίσης
απαγορεύεται η άνευ εγγράφου συγκαταθέσεως του εκμισθωτού πρόσληψη
συνεταίρου ή συνεργάτη ή μετατροπή της μορφής της τυχόν μισθώτριας εταιρίας ή η
τροποποίηση του καταστατικού αυτής δια της προσλήψεως νέου εταίρου.

17. Απαγορεύεται η χρήση των μισθίων για φροντιστήρια και σχολές γενικά, κλινικές,
πολυιατρεία, εργαστήρια, σωματεία παντός είδους, κέντρα διασκέδασης.
Απαγορεύεται επιπλέον και για χαρτοπαικτικές λέσχες, εκλογικά ή πολιτικά κέντρα,
οίκους ανοχής ή χώρους για συνεντεύξεις ιερόδουλων, οικοτροφείο, χοροδιδασκαλείο,
ωδείο, φροντιστήριο και εργαστήριο μηχανημάτων.

18. Εάν για την λειτουργία μισθώσεως, κατά την δηλωθησομένη από το μισθωτή νόμιμη
χρήση αυτού απαιτείται άδεια λειτουργίας από αρμόδια αρχή, ο εκμισθωτής δεν φέρει
καμιά απολύτως ευθύνη για την έκδοση και τα έξοδα αυτής.

19. Ο μισθωτής υποχρεούται να επιτρέψει ελεύθερα την επίσκεψη στο μίσθιο κατά τους
τρεις τελευταίους μήνες της μισθώσεως και κατά τις ώρες 8.00π.μ – 13.00μ.μ. των
εργασίμων ημερών εις πάντα επιθυμούντα να εξετάσει αυτό προς μίσθωση. Επίσης
υποχρεούται να δεχτεί την ανάρτηση ενοικιαστηρίων.

20. Το Ταμείο έχει το δικαίωμα της μονομερούς λύσεως της συμβάσεως όταν καταστεί
αναγκαία η ιδιόχρηση του μισθίου για την στέγαση των υπηρεσιών του.

21. Μεσητίες δεν καταβάλλονται από το Ταμείο.
22. Κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης

Τράπεζας για ποσό ίσο προς το προτεινόμενο ελάχιστο μηνιαίο όριο μισθώματος για
εγγύηση συμμετοχής και τήρησης των όρων του διαγωνισμού και σε καμία περίπτωση
τούτο δεν αποτελεί πρόκριση κατακυρώσεως του μισθίου.
Από την εγγυοδοσία απαλλάσσονται το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και οι ΟΤΑ.
Σε περίπτωση που το Ταμείο ακυρώσει το διαγωνισμό ή ματαιώσει τη μίσθωση η
εγγύηση θα επιστραφεί ατόκως.
Πριν από την υπογραφή συμβάσεως εκμίσθωσης ο πλειοδότης υπέρ του οποίου
κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός, υποχρεούται να αυξήσει την κατατεθειμένη υπέρ του
Ταμείου εγγύηση, ώστε αυτή να ανέλθει σε ποσό ίσο προς το διπλάσιο του
επιτευχθέντος μηνιαίου μισθώματος, η οποία θα παραμείνει μέχρι της λήξεως της
μισθώσεως ως εγγύηση για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της συμβάσεως. Η
εγγύηση των δύο μισθωμάτων για την εκπλήρωση των όρων της συμβάσεως
επιστρέφεται ατόκως στον μισθωτή μετά το πέρας της λήξεως της μίσθωσης και αφού
έχουν εκπληρωθεί όλοι οι όροι της συμβάσεως.
Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η μίσθωση από παράλειψη ή υπαιτιότητα του
πλειοδότη το ποσό της εγγύησης θα καταπέσει υπέρ του Ταμείου.

23. Άπαντες οι όροι της παρούσης διακηρύξεως και του μισθωτηρίου ως και οι διατάξεις
του Π.Δ. 715/1979 και του καταστατικού του ΤΠΕΔΕ αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο,
του μισθωτού ευθυνομένου εις εκπλήρωση απασών των εκ τούτων προκυπτουσών
υποχρεώσεων.

Για το ΕΤΑΑ
Ο Πρόεδρος

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ


