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Γεκφζηνπ Μεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ κίζζσζεο αθηλήηνπ γηα ηε ζηέγαζε ηεο Πεξηθεξεηαθήο
Γηεχζπλζεο Ν. Αξγνιίδαο
ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. , ζην Ναχπιην
Ο Δζληθφο Οξγαληζκφο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο (Δ.Ο.Π.Τ.Τ.), Ν.Π.Γ.Γ.
Έρνληαο ππφςε
1. Σελ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αξηζκ. 27/442/10.01.18(ΑΓΑ: 7ΙΜ7ΟΞ7Μ-ΡΚΑ)
πνπ αλαθέξεηαη ζηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο ηνπ παξαπάλσ δηαγσληζκνχ .
2. Σελ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε αξηζκ. 498/18.04.2018 (ΑΓΑ: Φ7ΠΞΟΞ7ΜΣΦΠ) κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε κε αξ 19/2018 δηαθήξπμε θαζψο θαη ηα παξαξηήκαηα
απηήο (ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, θηηξηνινγηθή κειέηε θ.ι.π.) γηα ηε δηελέξγεηα δεκφζηνπ
κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ εχξεζεο αθηλήηνπ ζην νπνίν ζα ζηεγαζηεί ε ΠΔ.ΓΙ. ηνπ
Δ.Ο.Π.Τ.Τ. Ν.Αξγνιίδαο.
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 715/79 πεξί ηνπ ηξφπνπ ελέξγεηαο ππφ ησλ Ν.Π.Γ.Γ. κηζζψζεσλ θαη
εθκηζζψζεσλ αθηλήησλ θ.ι.π.
4. Σελ κε αξ. Πξση. ΑΑΤ Μ2/19.02.2018 (ΑΓΑ: Δ66ΔΟΞ7Μ-3Ο0) Απφθαζε Αλάιεςεο
Τπνρξέσζεο γηα ην έηνο 2018.
5. Σελ κε αξ. Πξση. Β2β/Γ.Π.17248/16.03.2018 (ΑΓΑ: 63Γ8465ΦΤΟ-ΚΥΘ) Απφθαζε
Έγθξηζεο Πνιπεηνχο Τπνρξέσζεο ηνπ θαζ’ χιηλ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ.
ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ
Γεκφζην Μεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηε κίζζσζε αθηλήηνπ ζην
Ναχπιην, γηα ηε ζηέγαζε ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Ν. Αξγνιίδαο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ.
Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί χζηεξα απφ πξνζεζκία 20 ηνπιάρηζηνλ εκεξψλ απφ ηελ
πξψηε εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο απηήο ζηνλ Σχπν, απφ ηελ
αξκφδηα Δπηηξνπή ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ.
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1. ΣΟΠΟ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ - ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 715/79 (ΦΔΚ 212 Α’) ζηα
γξαθεία ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Ν. Αξγνιίδαο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. ζην Ναχπιην, νδφο
Ηθνλίνπ 6, ΣΚ: 21100, ζην ηζφγεην, ηελ Σεηάξηε 16 Ματνπ 2018 θαη ψξα 10:00.
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, κέρξη ηελ αλσηέξσ
εκέξα θαη ψξα, απφ ηνλ ηδηνθηήηε ή αληηπξφζσπν ηνπ, πνπ δηνξίδεηαη απφ απηφλ αθφκε θαη κε
απιή επηζηνιή, κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα ΑΡΥΗ.
ε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθνξέο απνζηαινχλ ηαρπδξνκηθά, ζα πξέπεη λα έρνπλ
πξσηνθνιιεζεί ζηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Ν. Αξγνιίδαο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ., (Ηθνλίνπ 6,
Ναχπιην, ΣΚ: 21100) ην αξγφηεξν κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα ηεο δηελέξγεηαο
ηνπ δηαγσληζκνχ. Ο Δ.Ο.Π.Τ.Τ. δελ θέξεη επζχλε γηα ηελ απφξξηςε πξνζθνξάο ζηελ
πεξίπησζε πνπ έρεη θαζπζηεξήζεη ε πξσηνθφιιεζή ηεο (γη’ απηφ ην ζθνπφ ζα πξέπεη λα
κεξηκλήζνπλ εγθαίξσο νη ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ έγθαηξε απνζηνιή ηνπο).
Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ππνβνιήο
πξνζθνξψλ, ή κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο θαη δελ ζα παξαιακβάλνληαη.
2. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ – ΓΔΝΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ
Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ είλαη ε Μίζζσζε θαηάιιεινπ ρψξνπ γηα ηε ζηέγαζε
ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Ν. Αξγνιίδαο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. ζην Ναχπιην, γηα ρξνληθή
δηάξθεηα δψδεθα (12) εηψλ.
2.1 ΧΦΔΛΗΜΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ
Σν πξνο κίζζσζε αθίλεην ζα έρεη ΤΝΟΛΙΚΗ ΧΦΔΛΙΜΗ επηθάλεηα ΚΤΡΙΑ ΚΑΙ
ΒΟΗΘΗΣΙΚΗ ΥΡΗΗ απφ 227 κ2 έσο 337 κ2, ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο θηηξηνινγηθήο
κειέηεο.
Δθ ησλ πξνζθεξφκελσλ ρψξσλ, επηθάλεηα έθηαζεο απφ 101 κ2 έσο 152 κ2 πξννξίδεηαη γηα
ηελ εξγαζία ησλ ππαιιήισλ ηεο Γηεχζπλζεο θαη εμππεξέηεζε θνηλνχ θαη ζα πξέπεη
ππνρξεσηηθά λα βξίζθεηαη ζε ππέξγεηνπο ρψξνπο θχξηαο ρξήζεο, θαηαλεκεκέλνπο ζε έλα ή
πεξηζζφηεξνπο αιιά ζπλερφκελνπο νξφθνπο.
Οη ππφινηπνη ρψξνη, σθέιηκεο επηθάλεηαο απφ 126 κ2 έσο 185
κ2, πξννξίδνληαη
απνθιεηζηηθά γηα βνεζεηηθή ρξήζε απνζήθεπζεο ηνπ αξρείνπ, εληχπσλ θαη εμνπιηζκνχ θαη
δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη ζπλερφκελνη κε ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, αιιά κπνξεί λα
βξίζθνληαη ζε νπνηνδήπνηε ρψξν θχξηαο ή βνεζεηηθήο ρξήζεο εληφο ηνπ θηηξίνπ.
Γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο πάλησο, είλαη πξνηηκφηεξν ην ζχλνιν ή ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ
βνεζεηηθψλ ρψξσλ απνζήθεπζεο, λα βξίζθεηαη ζε ρψξνπο βνεζεηηθήο ρξήζεο (π.ρ. ζε
απνζήθεο ηνπ ππνγείνπ) ψζηε λα έρνπλ ρακειφηεξν κίζζσκα.
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Οη επηθάλεηεο ηεο θεληξηθήο εηζφδνπ θαη ησλ ρψξσλ θαηαθφξπθεο θπθινθνξίαο
(θιηκαθνζηαζίσλ, αλειθπζηήξσλ θαη ησλ πξνζαιάκσλ ηνπο), αλεμάξηεηα αλ πξνζθέξνληαη
γηα απνθιεηζηηθή ρξήζε ησλ εθκηζζσκέλσλ ρψξσλ,
δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ
ππνινγηζκφ ησλ παξαπάλσ σθέιηκσλ επηθαλεηψλ. Δπίζεο, δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνπο
ππνινγηζκνχο σθέιηκσλ επηθαλεηψλ, νη ηπρφλ θνηλφρξεζηνη δηάδξνκνη θπθινθνξίαο ησλ
νξφθσλ πνπ εμππεξεηνχλ θαη άιιεο ηδηνθηεζίεο. Οκνίσο δελ ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ
ππνινγηζκφ ησλ σθέιηκσλ βνεζεηηθψλ ρψξσλ, νη ππφγεηνη ρψξνη ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ (κεραλνζηάζην, ιεβεηνζηάζην, αλειθπζηήξεο θ.α.) θαζψο θαη νη ινηπνί
θνηλφρξεζηνη ρψξνη νξηδφληηαο θαη θαηαθφξπθεο θπθινθνξίαο ησλ ππνγείσλ.
Δίλαη απηνλφεην φηη ε αλαινγία (πνζνζηά ζπκκεηνρήο) επί ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ησλ
απηνηειψλ νξηδφληησλ επηθαλεηψλ δε ιακβάλεηαη ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ σθέιηκσλ
επηθαλεηψλ.
2.2 ΘΔΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ
Ζ ζέζε ηνπ αθηλήηνπ ζα βξίζθεηαη κέζα ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ Ναππιίνπ, κε
ηελ πξνυπφζεζε ηεο γξήγνξεο θαη άκεζεο πξφζβαζεο ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ
Οξγαληζκνχ, θαηά πξνηίκεζε πάλσ ή θνληά ζε κεγάινπο θπθινθνξηαθνχο άμνλεο ή ζε
θεληξηθά ζεκεία, θαη ζα εμππεξεηείηαη επαξθψο απφ ηα Γεκφζηα Μεηαθνξηθά Μέζα.
Δηδηθφηεξα, ην πξνζθεξφκελν κίζζην ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη εληφο ή πιεζίνλ ηεο επξχηεξεο
θεληξηθήο δψλεο ηνπ Ναππιίνπ πνπ πεξηθιείεηαη απφ ηηο νδνχο:
Άξγνπο, Μεζνιινγγίνπ, Υαξ. Σξηθνχπε, Αζθιεπηνχ, Γηαλλνπνχινπ, Μηραήι Ηαηξνχ,
25εο Μαξηίνπ, πγγξνχ, Νέαο Κίνπ, Μεγ. Αιεμάλδξνπ.
Η σο άλσ πεξηνρή εκθαίλεηαη νξηνζεηεκέλε ζην απφζπαζκα ράξηε ηεο πφιεο πνπ
επηζπλάπηεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ηεο δηαθήξπμεο. (Ο ράξηεο
απηφο ζα επηζπλαθζεί ζηελ ηερληθή πξνζθνξά, αθνχ πξνεγνπκέλσο έρεη ζεκεησζεί πάλσ ζε
απηφλ ε αθξηβήο ζέζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ αθηλήηνπ).
2.3 ΜΔΓΗΣΟ ΣΗΜΖΜΑ ΑΚΗΝΖΣΟΤ
Σν κεληαίν κίζζσκα ηνπ αθηλήηνπ δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλάεη ην πνζφ ησλ 16.265,00/12 ήηνη
1.355,41 επξψ.
2.4 ΠΡΟΦΟΡΔ
Οη ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ηνπ πξνο κίζζσζε αθηλήηνπ πεξηιακβάλνληαη ζην
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 ηεο παξνχζεο.
Παξέρεηαη ε επρέξεηα ζηνπο δηαγσληδφκελνπο λα θαηαζέζνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία
δηαθνξεηηθέο ηερληθννηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, εθφζνλ απηέο είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο θαη
αθνξνχλ, είηε ζε δηαθνξεηηθφ αθίλεην, είηε ζε δηαθνξνπνηνχκελα ηκήκαηα ηνπ ίδηνπ αθηλήηνπ
(π.ρ. δηαθνξεηηθνχο νξφθνπο ή δηαθνξεηηθέο ζπλζέζεηο νξφθσλ ή δηακεξηζκάησλ), θάζε κία εθ
ησλ νπνίσλ ζα εθιακβάλεηαη σο αλεμάξηεηε πξνζθνξά. Κάζε ελαιιαθηηθή πξνζθνξά ζα
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εκπεξηέρεηαη κέζα ζε ηδηαίηεξν θάθειν πνπ ζα ειέγρεηαη σο πξνο ηελ πιεξφηεηα φπσο νη
απηνηειείο πξνζθνξέο, ζε φηη αθνξά ζηα κνλαδηθά ζηνηρεία πνπ ζα εκπεξηέρνπλ, φπσο είλαη
ηα έληππα ηεο νηθνλνκηθήο θαη ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, νη ππεχζπλεο δειψζεηο θιπ. Οη
πξνζθνξέο απηέο κπνξεί λα θαιχπηνληαη απφ ηελ ίδηα εγγπεηηθή επηζηνιή θαη ζα
εκπεξηέρνληαη ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη ζα αθνξνχλ ζην πξφζσπν ηνπ ηδίνπ ηδηνθηήηε (ή ησλ ηδίσλ αθξηβψο
ζπληδηνθηεηψλ). Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, ζα θαιχπηεη φια ηα
νλφκαηα ησλ ζπληδηνθηεηψλ πνπ ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά.
Με ηνλ ηξφπν απηφ, δηεπθνιχλεηαη ε επηινγή ησλ θαηαιιειφηεξσλ ζπλζέζεσλ απφ κηα
πνηθηιία ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ αθηλήησλ πνπ ζα κπνξεί λα δηαζέηεη θάζε δηαγσληδφκελνο.
Κάζε ελαιιαθηηθφ παθέην ζα εμεηαζηεί θαη ζα αμηνινγεζεί απηφλνκα ζαλ αλεμάξηεηε
πξνζθνξά.
Γελ επηηξέπεηαη φκσο ππνβνιή δηαθνξεηηθήο ηηκήο (νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο) γηα ην ίδην
(επαθξηβψο) πξνζθεξφκελν αληηθείκελν. Δπί παξαδείγκαηη, έλαο δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα
πξνζθέξεη είηε ην ηζφγεην θαη ηνλ 1ν φξνθν ελφο αθηλήηνπ, είηε ηνλ 1ν θαη ηνλ 2ν φξνθν ηνπ
ίδηνπ αθηλήηνπ θαη θάζε κηα απφ ηηο δχν ελαιιαθηηθέο ζπλζέζεηο ζα αληηκεησπίδεηαη σο
εληειψο αλεμάξηεηε πξνζθνξά. Όκσο, ην αηηνχκελν κίζζσκα ηνπ 1 νπ νξφθνπ, εθφζνλ νη
πξνδηαγξαθέο θαη ε επηθάλεηα ηνπ δελ κεηαβάιιεηαη, ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα είλαη ην ίδην
θαη ζηηο δχν ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. Δπίζεο γηα λα θαιχπηνληαη νη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο
απφ ηελ ίδηα εγγπεηηθή επηζηνιή, ζα πξέπεη απηή λα ππεξθαιχπηεη ην πνζνζηφ πνπ αλαινγεί
ζηελ αθξηβφηεξε εμ απηψλ θαη λα αλήθνπλ ζηνπο ίδηνπο ηδηνθηήηεο ή ζπληδηνθηήηεο, ηα νλφκαηα
ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα εκπεξηέρνληαη ζηελ εγγπεηηθή επηζηνιή.
3. ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
3.1 Γικαίωμα ζσμμεηοτής ζηο διαγωνιζμό έτοσν:
3.1.1 Oη ηδηνθηήηεο ησλ αθηλήησλ πνπ έρνπλ ηελ πιήξε θαη απνθιεηζηηθή θπξηφηεηά ηνπο, ή ηελ
επηθαξπία απηψλ θαη γεληθά φζνη έρνπλ ηα λφκηκα δηθαηψκαηα εθκίζζσζήο ησλ.
3.1.2. Αληηπξφζσπνη ησλ ηδηνθηεηψλ πνπ έρνπλ δηνξηζηεί απ’ απηνχο, ή εμνπζηνδνηεζεί κε
ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986, πνπ ζα έρεη ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ
απφ Γεκφζηα Αξρή (Κ.Δ.Π., αζηπλνκία θιπ).
Χο αληηπξφζσπνη κπνξεί λα δηνξηζηνχλ θαη κεζίηεο πνπ κπνξνχλ λα εθπξνζσπνχλ ηνπο
ηδηνθηήηεο κε ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ην αλάινγν πιεξεμνχζην ή
ππεχζπλε δήισζε πνπ ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ζην δηαγσληζκφ. Ρεηά φκσο
επηζεκαίλεηαη φηη ν ΔΟΠΤΤ δελ θαηαβάιεη κεζηηηθά δηθαηψκαηα θαη δαπάλεο (θαη εθφζνλ
ππάξρνπλ, ζα επηβαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνπο ηδηνθηήηεο ή επηθαξπσηέο ησλ
πξνζθεξφκελσλ αθηλήησλ, ηνπο νπνίνπο εθπξνζσπνχλ).
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Σα αθίλεηα ζα παξαδνζνχλ πιήξσο απνπεξαησκέλα θαηά ηελ παξάδνζε θαη απνιχησο
θαηάιιεια γηα ρξήζε, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζεο
δηαθήξπμεο θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηεο θαζψο θαη ην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ.
Ο Δ.Ο.Π.Τ.Τ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηνπ θαη αλεμάξηεηα
απφ ην ζηάδην πνπ βξίζθεηαη ν δηαγσληζκφο, πξνζθνξά πνπ ζα απνδεηθλχεηαη αλαμηφπηζηε,
αλεηιηθξηλήο ή παξαπιαλεηηθή, ή εάλ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ κηζζσηεξίνπ
ζπκβνιαίνπ ή ηελ πξνζδηνξηδνκέλε εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπο, δελ ζα είλαη απνιχησο θελά
θαη ειεχζεξα κίζζσζεο (κε πνηλή θαηάπησζεο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο)
3.2 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Γεθηνί ζην δηαγσληζκφ γίλνληαη φζνη θαηαζέζνπλ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
(ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ: Γηα δηεπθφιπλζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 πεξηιακβάλεηαη
θαη (ΔΝΣΤΠΟ) ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΣΟΤ (ηερληθήο
πεξηγξαθήο θαζψο θαη ράξηεο ηεο πεξηνρήο ζηνλ νπνίν ζα εληνπίδεηαη ην
πξνζθεξφκελν αθίλεην) ζην δε ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 πεξηιακβάλεηαη αληίζηνηρν
(ΔΝΣΤΠΟ) ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, ηα νπνία κπνξεί λα
ζπκπιεξσζνχλ κε ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο θαη λα θαηαηεζνχλ σο
έρνπλ, ζπλνδεπφκελα κε ηα θαηά πεξίπησζε αλαθεξφκελα ζπκπιεξσκαηηθά
ζηνηρεία (φπσο εηδηθφηεξα αλαθέξνληαη ζην έληππν ηεο Σερληθήο
πξνζθνξάο).
Τα παξαπάλσ ππνδείγκαηα έρνπλ ζπληαρζεί από ηελ Υπεξεζία γηα λα
δηεπθνιύλνπλ αθελόο κελ ηνπο ελδηαθεξόκελνπο γηα ηε ζύληαμε θαη ππνβνιή
ησλ πξνζθνξώλ ηνπο θαη αθεηέξνπ ηελ Επηηξνπή Δηαγσληζκνύ γηα ηε
ζπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ. Οη δηαγσληδόκελνη πάλησο δε
δεζκεύνληαη απζηεξά από ηα παξαπάλσ ππνδείγκαηα αιιά δύλαληαη λα
ζπληάμνπλ ειεπζέξσο ηηο νηθνλνκνηερληθέο ηνπο πξνζθνξέο, αθνινπζώληαο
όκσο απζηεξά ηελ ίδηα δνκή θαη ρσξίο πάλησο λα παξαιείςνπλ λα
ζπκπεξηιάβνπλ όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα έληππα ηεο
Υπεξεζίαο.
3.2.1. Α. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
πκπιεξψλεηαη απφ ηνπο θπξίνπο ή επηθαξπσηέο ηνπ αθηλήηνπ ή αληηπξνζψπνπο
απηψλ, κε βάζε ην ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ 2 ηεο παξνχζεο, φπνπ ζα
πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ην πξνζθεξφκελν αθίλεην ζηελ θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη
θαηά ην ρξφλν ηεο πξνζθνξάο θαη ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνπλ ηδηαηηέξσο ηα αθφινπζα
(βι. ζρεηηθφ έληππν «Σερληθή Πξνζθνξά Αθηλήηνπ»):
3.2.1.1 ΑΚΡΗΒΖ ΘΔΖ ΣΟΤ ΑΚΗΝΖΣΟΤ
Θα πεξηγξάθεηαη επαθξηβψο ε ζέζε ηνπ αθηλήηνπ, θαη ζα αλαθέξεηαη ξεηά εάλ πεξηιακβάλεηαη
εληφο (ή πιεζίνλ) ησλ νξίσλ ηεο δψλεο πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Η ζέζε
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ηνπ αθηλήηνπ ζα ζεκεηψλεηαη θαη ζην ράξηε ηεο πφιεο πνπ ζπλνδεχεη ην ππφδεηγκα Σερληθήο
πξνζθνξάο ηνπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ 2 (θαη ν νπνίνο ζα επηζπλαθζεί).
Δπίζεο ζα αλαθέξνληαη άιια ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζέζεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ, π.ρ. αλ είλαη
γσληαθφ, δηακπεξέο, κε πξνθήπην, ή αλ βιέπεη ζε πιαηεία.
3.2.1.2 ΧΦΔΛΗΜΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ (αλαιπηηθά αλά ηδηνθηεζία/φξνθν θαη ρξήζε)
Η θαζαξή σθέιηκε επηθάλεηα πεξηιακβάλεη ηελ θαζαξή επηθάλεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ
ηδηνθηεζηψλ κεηά ησλ εμσηεξηθψλ ηνπο ηνίρσλ ή κεζνηνηρηψλ ηνπο, αιιά ρσξίο ηελ επηθάλεηα
(ή ηελ αλαινγία επηθάλεηαο) πνπ αληηζηνηρεί ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο (φπσο απηνί πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη θαη απφ ηξίηνπο θαη δελ είλαη ζηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε ησλ πξνζθεξφκελσλ
ηδηνθηεζηψλ).
ηελ σθέιηκε επηθάλεηα ΓΔΝ ζα ζπλππνινγηζηνχλ νη ρψξνη ηεο θεληξηθήο εηζφδνπ ηνπ
θηηξίνπ, νχηε νη ρψξνη θαηαθφξπθεο θπθινθνξίαο δει. νη αλειθπζηήξεο, ηα θεληξηθά
θιηκαθνζηάζηα θαη νη ζθάιεο θηλδχλνπ, νχηε ν πξνζάιακνο ηνπ ππξήλα ησλ θιηκαθνζηαζίσλ
απηψλ, έζησ θαη εάλ απηά εμππεξεηνχλ ην πξνζθεξφκελν θαη’ απνθιεηζηηθή ρξήζε, φπσο
ζηελ πεξίπησζε απηνηειψλ θηηξίσλ. Οη σθέιηκεο επηθάλεηεο ζα αλαθέξνληαη ζπλνιηθά θαη
αλαιπηηθά (ηνπιάρηζηνλ) γηα θάζε φξνθν θαη γηα θάζε δηαθνξεηηθή ρξήζε. Απνζήθεο,
βνεζεηηθνί ρψξνη ή ρψξνη ζηάζκεπζεο (θαη ελ γέλεη ρψξνη πνπ ζχκθσλα κε ηελ νηθνδνκηθή
άδεηα θαη ην Νέν Οηθνδνκηθφ Καλνληζκφ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην πλη. δφκεζεο ηνπ
νηθνπέδνπ) ζα αλαθέξνληαη μερσξηζηά κε ηελ πξαγκαηηθή ηνπο ρξήζε. Δπίζεο ζα
αλαγξάθνληαη νη ηπρφλ πξνζθεξφκελνη ρψξνη ζηάζκεπζεο.
Λεπηνκέξεηεο ζπκπιήξσζεο, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα/Παξάξηεκα 2.
Όινη νη πξνζθεξφκελνη (εθκηζζνχκελνη) ρψξνη ζα πξέπεη λα είλαη λφκηκνη, θαιππηφκελνη απφ
ηελ νηθνδνκηθή άδεηα. Παξάλνκεο πξνζζήθεο, αιιαγέο ρξήζεο, θιεηζηνί εκηππαίζξηνη ρψξνη
θιπ, κπνξεί λα γίλνπλ δεθηνί θαη ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη, εθφζνλ έρνπλ δεισζεί λφκηκα θαη
έρνπλ εμαηξεζεί απφ ηελ θαηεδάθηζε, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο ηεο
λνκνζεζίαο πεξί ηαθηνπνίεζεο απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ.
3.2.1.3 ΥΡΟΝΟΛΟΓΗΑ ΔΚΓΟΖ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΖ ΑΓΔΗΑ
Θα αλαθέξεηαη ε ρξνλνινγία έθδνζεο ηεο νηθνδνκηθήο αδείαο θαη ησλ ηπρφλ αλαζεσξήζεψλ
ηεο θαζψο θαη ε παιαηφηεηα ηνπ αθηλήηνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ην έηνο απνπεξάησζεο, νη
πξνβιεπφκελεο απφ ηελ άδεηα ρξήζεηο θαη νη αιιαγέο ηνπο. Δθφζνλ ππάξρνπλ απζαίξεηεο
θαηαζθεπέο ή αιιαγέο ρξήζεο πνπ έρνπλ ηαθηνπνηεζεί, ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ νη
αληίζηνηρεο δειψζεηο θαη λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα εμαίξεζεο απφ ηελ θαηεδάθηζε.

3.2.1.4 ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΑΚΗΝΖΣΟΤ
Θα πεξηγξάθεηαη ζπλνπηηθά ε θαηάζηαζε ηνπ αθηλήηνπ, θαηά ηξφπν πνπ λα πξνθχπηνπλ
αζθαιή θαη αιεζή ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ πνηφηεηα, πνιπηέιεηα ησλ πιηθψλ, ηελ πιεξφηεηα
θαη ην είδνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη γεληθά ην είδνο θαη ε πνηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ.
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Δλδεηθηηθά ζα πεξηγξάθνληαη νπσζδήπνηε ηα αθφινπζα:
 ηα εμσηεξηθά θνπθψκαηα (πιηθφ) θαη νη παινπίλαθεο (απινί ή ζεξκνκνλσηηθνί, έγρξσκνη ή
αλαθιαζηηθνί, ελεξγεηαθνί ή θνηλνί),
 ηα δάπεδα ησλ γξαθείσλ θαη ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ (π.ρ. κσζατθά, κνθέηεο, κάξκαξα,
πιαθίδηα θιπ),
 ε χπαξμε ή κε ςεπδνξνθψλ (θαη πεξηγξαθή ησλ πιηθψλ ηνπο),
 ε χπαξμε θεληξηθήο ζέξκαλζεο, κε απηνλνκία ή κε θαη νη πξνβιεπφκελεο ψξεο
ιεηηνπξγίαο ηεο (εάλ ε ζέξκαλζε δελ είλαη απηφλνκε). Δπίζεο ην είδνο ελέξγεηαο πνπ
θαηαλαιψλεη (π.ρ. πεηξέιαην, θπζηθφ αέξην, ειεθηξηθή ελέξγεηα, ηειεζέξκαλζε θιπ)
 ε χπαξμε θιηκαηηζκνχ θαη ν ηξφπνο πνπ εμαζθαιίδεηαη (π.ρ. κε split-unit ή κε θεληξηθή
εγθαηάζηαζε, κε fan-coils νξνθήο ή δαπέδνπ/ηνίρνπ, θαλάιηα, ςχθηεο, κνλάδεο VRV θιπ),
θαζψο θαη νη ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θιηκαηηζκνχ (εάλ δελ είλαη απηφλνκνο)
 εάλ ππάξρεη αλαλέσζε ηνπ αέξα (αεξηζκφο) θαη κε πνην ηξφπν (π.ρ. κε θαλάιηα θαη
πξνθιηκαηηζκέλν αέξα ή απεπζείαο απφ ηελ χπαηζξν),
 εάλ ππάξρνπλ εγθαηαζηάζεηο ππξφζβεζεο, ππξαλίρλεπζεο, θσηηζκνχ αζθαιείαο θιπ
 ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο ηζρπξψλ ξεπκάησλ ΓΔΗ θαη UPS θαη
δνκεκέλεο θαισδίσζεο ηνπ θηηξίνπ ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα. (ελνπνηεκέλν δίθηπν
θσλήο θαη δεδνκέλσλ)
 ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο πδξαπιηθήο εγθαηάζηαζεο (ζέζεηο θαη αξηζκφο WC, θνπδηλάθηα,
χπαξμε W.C. γηα ΑκεΑ θιπ)
 ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο εγθαηάζηαζεο ππξαζθάιεηαο ηνπ θηηξίνπ, ησλ ππξνζβεζηηθψλ
κέζσλ (π.ρ. ππξνζβεζηηθνί θξνπλνί, θνξεηνί ππξνζβεζηήξεο, springlers θιπ), αλ ππάξρεη
πηζηνπνηεηηθφ ππξαζθάιεηαο θαη αλ είλαη ελ ηζρχ, αλ ππάξρεη ε ππξαλίρλεπζε, αλ ππάξρεη
θσηηζκφο αζθαιείαο θιπ.
 γεληθά νηηδήπνηε πξφζζεην ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεοπνηφηεηαο ηνπ αθηλήηνπ.
3.2.1.5 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΓΗΑΡΡΤΘΜΗΖ ΣΟΤ ΑΚΗΝΖΣΟΤ
Θα αλαθέξεηαη ν ηξφπνο δηαξξχζκηζεο, δει. κε ειαθξά ή ζηαζεξά ρσξίζκαηα (ηνηρνπνηίεο)
ψζηε λα δηαπηζησζεί ε επειημία ηνπ θηηξίνπ ζε πηζαλέο ηξνπνπνηήζεηο ηεο δηαξξχζκηζεο (εάλ
απαηηεζνχλ), ζα δειψλεηαη φηη ν εθκηζζσηήο απνδέρεηαη (ππνρξεσηηθά) λα εθηειέζεη κε δηθή
ηνπ δαπάλε ηηο αλαγθαίεο δηαξξπζκίζεηο ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο ππεξεζίαο θαη ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο θαζψο θαη φηη επηηξέπεη ζηνλ ΔΟΠΤΤ ηπρφλ
κειινληηθέο αιιαγέο ησλ δηαξξπζκίζεσλ απηψλ θαη ηέινο ζπκπιεξψλνληαη ηπρφλ ζρφιηα
ζρεηηθά κε απηέο.
3.2.1.6 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑΚΖ / ΜΗΘΧΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ
Θα πεξηγξάθεηαη ε κηζζσηηθή θαηάζηαζε ηνπ αθηλήηνπ θαηά ην ρξφλν πνπ ζπληάρζεθε ε
πξνζθνξά, δει. εάλ είλαη ζήκεξα ειεχζεξν κίζζσζεο/θελφ ή κηζζσκέλν. ηελ ηειεπηαία
πεξίπησζε αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο κίζζσζεο θαη δηάξθεηα απηήο ελψ
πξναηξεηηθά κπνξεί λα αλαθεξζεί θαη ην θαηαβαιιφκελν ζήκεξα κίζζσκα.
3.2.1.7 ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΣΟΤ ΑΚΗΝΖΣΟΤ
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Θα αλαγξάθεηαη ν αθξηβήο ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ αθηλήηνπ, πιήξσο απνπεξαησκέλνπ θαη
θαηάιιεινπ γηα ρξήζε κε ην θιεηδί, κε ηηο ζπλνκνινγνχκελεο ηδηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
πξνζθνξά. Η πξνζεζκία παξάδνζεο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ
κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ.
3.2.1.8 ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΔΡΗ ΤΠΑΡΞΖ Ή ΜΖ ΒΑΡΧΝ θιπ.
Θα αλαθέξεηαη ε χπαξμε ή κε βαξψλ ζην αθίλεην, φπσο ππνζήθεο, πξνζεκείσζεο θιπ.
3.2.1.9 ΥΧΡΟΗ ΣΑΘΜΔΤΖ
Θα αλαθέξεηαη ε χπαξμε ή κε ρψξσλ ζηάζκεπζεο ππαίζξησλ ή ζηεγαζκέλσλ εληφο ηνπ
θηηξίνπ ή ηνπ νηθνπέδνπ (ζε ρψξνπο απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ή ζε θνηλφρξεζηνπο) θαζψο θαη ε
ελ γέλεη επρέξεηα ζηάζκεπζεο ζηε πεξηνρή πιεζίνλ ηνπ θηηξίνπ (π.ρ. ζε Γεκφζηα ή ηδησηηθά
γθαξάδ, ζηνπο δξφκνπο ειεχζεξα ή κε παξθφκεηξα θιπ).
3.2.1.10 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΤΣΟΝΟΜΗΑ & ΑΤΣΟΣΔΛΔΗΑ ΣΟΤ ΔΚΜΗΘΟΤΜΔΝΟΤ
Θα αλαθέξεηαη ε χπαξμε ή κε αλεμάξηεηεο θαη απηφλνκεο θεληξηθήο εηζφδνπ, θιηκαθνζηαζίνπ
θαη αλειθπζηήξσλ, απνθιεηζηηθά γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ εθκηζζνχκελνπ αθηλήηνπ. Δπίζεο αλ
πξνζθέξεηαη απηνηειέο (νιφθιεξν) θηίξην ή ππάξρνπλ θαη άιιεο νξηδφληηεο ηδηνθηεζίεο ηξίησλ
(πιελ ησλ πξνζθεξφκελσλ) κέζα ζ’απηφ.
3.2.1.11 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΥΡΖΔΧΝ ΑΚΗΝΖΣΟΤ
(Γιεσκρίνιζη: Πεξηγξάθνληαη νη ηπρόλ απνθιίζεηο ησλ ζεκεξηλώλ ρξήζεσλ ηνπ ππν κίζζσζε αθηλήηνπ,
ζε ζρέζε κε ηηο ρξήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ νηθνδνκηθή άδεηα, ή ζηηο δειώζεηο απζαηξέησλ. Αλ νη
απαηηνύκελεο ρξήζεηο (γξαθεία, απνζήθεο) είλαη δηαθνξεηηθέο από ηηο πξνβιεπόκελεο, ν εθκηζζσηήο
είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζε αληίζηνηρεο αιιαγέο ρξήζεο ή θαηάζεζε δειώζεσλ απζαηξέηνπ ώζηε
λα απνθαηαζηαζεί ε λνκηκόηεηα). Εηδηθόηεξα:

 Θα αλαγξάθεηαη, ηφζν ε ππάξρνπζα, φζν θαη ε πξνβιεπφκελε –βάζεη ηεο νηθνδνκηθήο
αδείαο- ρξήζε ησλ εθκηζζνχκελσλ ρψξσλ, π.ρ. ππάξρνπζα ρξήζε γξαθείσλ, αξρηθή
ρξήζε θαηνηθίαο, πξνβιεπφκελε ρξήζε απνζήθεο ή βνεζεηηθνχ ρψξνπ ή ζέζεο
ζηάζκεπζεο θιπ)


Θα αλαθεξζεί, αλ ππάξρνπλ απνθιίζεηο ζηηο δεηνχκελεο ρξήζεηο (γξαθεία / απνζήθεο) ζε
ζρέζε κε ηηο ρξήζεηο ηεο Οηθνδνκηθήο Αδείαο (ή ηπρφλ δειψζεσλ ηαθηνπνίεζεο
απζαηξέησλ)



Θα δειψλεηαη φηη εάλ ππάξρνπλ απνθιίζεηο (δει. κε λφκηκεο ρξήζεηο γξαθείσλ θαη
απνζεθψλ), ν ηδηνθηήηεο ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΔΙ ΣΗΝ ΤΠΟΥΡΔΧΗ λα πξνβεί ζε λνκηκνπνίεζή
ηνπο κε αιιαγή ρξήζεο ή θαηαζέηνληαο αλάινγεο δειψζεηο απζαηξέηνπ.

3.2.1.12 ΥΡΖΔΗ ΓΔΗΣΟΝΗΚΧΝ ΗΓΗΟΚΣΖΗΧΝ ΣΟΤ ΗΓΗΟΤ ΚΣΖΡΗΟΤ
Θα αλαθέξνληαη νη ππάξρνπζεο ζήκεξα ρξήζεηο ησλ γεηηνληθψλ ηδηνθηεζηψλ ηνπ ηδίνπ θηηξίνπ,
(πιελ ησλ πξνζθεξφκελσλ), φπσο εάλ ππάξρνπλ θαηαζηήκαηα ή άιια γξαθεία, πνία ε
ρξήζε θαζελφο εμ απηψλ, ψζηε λα δηαπηζησζεί εάλ δεκηνπξγνχλ νριήζεηο θαηά ην σξάξην
ιεηηνπξγίαο Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ.
3.2.1.13 ΤΠΑΡΞΖ ΛΟΗΠΧΝ ΓΖΜΟΗΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ θιπ. ΚΟΝΣΑ ΣΟ ΑΚΗΝΖΣΟ
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Θα αλαθεξζεί εάλ ππάξρνπλ, πιεζίνλ ηνπ πξνζθεξφκελνπ αθηλήηνπ θαη ζε απφζηαζε έσο
500κ., θηήξηα δεκνζίσλ ππεξεζηψλ πρ ΔΦΚΑ, ΓΟΤ, ππνθαηαζηήκαηα ηξαπεδψλ ή
ππνθαηαζηήκαηα ΟΣΔ, ΔΛΣΑ, ΓΔΗ, ΟΔ, θιπ.
3.2.1.14 ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ (ΜΜΜ)
Θα αλαγξάθεηαη π.ρ. ε χπαξμε ζε θνληηλή απφζηαζε ζηάζεσλ Λεσθνξείσλ ή άιισλ
δεκφζησλ κέζσλ κεηαθνξάο (επηζπκεηφ λα αλαθέξνληαη θαη νη γξακκέο πνπ εμππεξεηνχλ).
3.2.1.15 ΤΠΔΤΘ. ΓΖΛΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΟΤ ΘΑ ΠΑΡΑΓΟΘΔΗ ΣΟ ΚΣΗΡΗΟ
Θα δεισζεί ππεχζπλα απφ ηνλ εθκηζζσηή, φηη: «Ο ππνγξάθσλ ηελ παξνχζα πξνζθνξά,
δειψλσ ππεχζπλα φηη ην πξνζθεξφκελν αθίλεην ζα παξαδνζεί κέζα ζην ρξφλν πνπ
πξνθαζνξίδεηαη ζηε παξνχζα πξνζθνξά, ειεχζεξν απφ θάζε κίζζσζε θαη θαηάιιειν γηα
ρξήζε κε ην θιεηδί θαη πιήξσο δηαξξπζκηζκέλν κε ηνπο ρψξνπο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηελ
θηηξηνινγηθή κειέηε θαη ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο δηαθήξπμεο ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα πνπ
ζπλνδεχνπλ ηελ πξνζθνξά καο θαη ηηο δηαξξπζκίζεηο πνπ ζα καο ππνδείμνπλ νη ππεξεζίεο ηνπ
ΔΟΠΤΤ (ζηα πιαίζηα ηεο δηαθήξπμεο), ζηελ αθφινπζε θαηάζηαζε: ….». (Θα ζπκπιεξψλεηαη κε
ζχληνκή πεξηγξαθή ηπρφλ πξφζζεησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ζην
πξνζθεξφκελν)

3.2.1.16 ΔΠΗΤΝΑΦΖ ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ
Θα αλαθεξζνχλ νλνκαζηηθά πνηα απφ ηα παξαθάησ ζηνηρεία πθίζηαληαη ή/θαη έρνπλ
ππνβιεζεί ζπλνδεχνληαο ηελ ηερληθή πξνζθνξά.
Σα ζηνηρεία κε ηελ έλδεημε «Τ» είλαη ππνρξεσηηθά θαη ε κή ηθαλνπνίεζή ηνπο ζα απνηειεί
ζνβαξφ ιφγν απφξξηςεο ησλ αληηζηνίρσλ πξνζθνξψλ.
Αληίζεηα, ηα ζηνηρεία κε ηελ έλδεημε «Δ» είλαη επηζπκεηά αιιά φρη θαη ππνρξεσηηθά, δειαδή ε
έιιεηςή ηνπο δελ νδεγεί αλαγθαζηηθά ζηελ απφξξηςε ησλ αληηζηνίρσλ αθηλήησλ. Η χπαξμε
φκσο ησλ ηδηνηήησλ κε ηελ έλδεημε «Δ», απνηειεί νπζηαζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ θξίζε πεξί
θαηαιιειφηεηαο, θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ αθηλήησλ απηψλ. Αληίζεηα, ειιείςεηο
ησλ επηζπκεηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζα αμηνινγεζνχλ σο αδπλακίεο θαη αλαιφγσο ηεο έθηαζεο
θαη ηεο ζνβαξφηεηάο ηνπο κπνξεί λα νδεγήζνπλ –θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο- ζηελ
απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ.


Σνπνγξαθηθφ ηνπ νηθνπέδνπ. «Δ»



Αληίγξαθα (απιά) θαηφςεσλ εθ ηνπ θαθέινπ ηεο νηθνδνκηθήο αδείαο, (σο έρνπλ θαηαηεζεί
ζηελ αξκφδηα Πνιενδνκία), γηα ηνπο νξφθνπο πνπ θαηαιακβάλεη ην πξνζθεξφκελν
αθίλεην θαζψο θαη θάηνςε ηνπ ηζνγείνπ (φπνπ ε θεληξηθή είζνδνο ηνπ θηηξίνπ). «Τ»



Αληίγξαθα αληηζηνίρσλ θαηφςεσλ πνπ ζα απεηθνλίδνπλ ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηνπ
κηζζίνπ, κφλν εθφζνλ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο ή ζπκπιεξσκαηηθέο
δηαξξπζκίζεηο ζην αθίλεην ή ιεπηνκεξέζηεξα ζρέδηα απεηθφληζεο ηεο ππάξρνπζαο
(ζεκεξηλήο) θαηάζηαζεο, ζε ζρέζε κε ηελ θαηάζηαζε πνπ απεηθνλίδεηαη ζηα
(πξνεγνχκελα) ζρέδηα ηεο νηθνδνκηθήο αδείαο. Κιίκαθα 1:50. «Τ»



ρέδηα φςεσλ θαη ραξαθηεξηζηηθέο ηνκέο ηνπ θηηξίνπ. «Δ»
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ρέδηα θαηφςεσλ κε ηηο ππάξρνπζεο δηαξξπζκίζεηο θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή
(ςεθηνπνίεζε) ζρεδίσλ ζε κνξθή autocad (αξρεία *.dwg) «Δ». Σα παξαπάλσ ζηνηρεία ζα
πξέπεη πάλησο λα ππνβιεζνχλ κέρξη ηελ ππνγξαθή κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ, απφ απηφλ
ππέξ ηνπ νπνίνπ ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο. «Τ»



Έγρξσκεο θσηνγξαθίεο ησλ φςεσλ ή ηνπιάρηζηνλ φζσλ εμ απηψλ έρνπλ πξφζσπν ζε
νδφ ή άιιν δεκφζην ρψξν (π.ρ. πιαηεία) «Τ», πξναηξεηηθά δε λα ππνβιεζνχλ θαη
ελδεηθηηθέο θσηνγξαθίεο ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ. «Δ»



Απιφ αληίγξαθν ηεο νηθνδνκηθήο αδείαο, ηπρφλ αλαζεσξήζεψλ ηεο, δειψζεσλ
απζαηξέησλ (αλ πθίζηαληαη) θιπ. «Τ»



Απιφ θσηναληίγξαθν ηεο ζχζηαζεο νξηδνληίνπ ηδηνθηεζίαο θαη ηνπ θαλνληζκνχ ηεο
πνιπθαηνηθίαο (εάλ ΓΔΝ ππάξρνπλ, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη δελ πθίζηαληαη) «Δ». Σα
παξαπάλσ ζηνηρεία ζα πξέπεη πάλησο λα ππνβιεζνχλ κέρξη ηελ ππνγξαθή κηζζσηεξίνπ
ζπκβνιαίνπ, απφ απηφλ ππέξ ηνπ νπνίνπ ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο. «Τ»



Σίηιν ηδηνθηεζίαο (θπξηφηεηαο ή επηθαξπίαο) θαη πηζηνπνηεηηθά κεηαγξαθήο, βαξψλ θαη κε
δηεθδίθεζεο «Δ». Σα παξαπάλσ ζηνηρεία ζα πξέπεη πάλησο λα ππνβιεζνχλ κέρξη ηελ
ππνγξαθή κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ, απφ απηφλ ππέξ ηνπ νπνίνπ ζα θαηαθπξσζεί ν
δηαγσληζκφο. «Τ»



Πξναηξεηηθά, ζπκπιεξσκαηηθή Σερληθή Πεξηγξαθή γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο,
αλαθαίληζεο, δηαξξχζκηζεο θαη θάζε άιιεο ζπκπιήξσζεο πνπ ζα εθηειέζεη ν εθκηζζσηήο
κε δηθή ηνπ δαπάλε, πξνθεηκέλνπ λα παξαδψζεη ην κίζζην πξνο ηνλ ΔΟΠΤΤ ζε άξηζηε
θαηάζηαζε, έηνηκν ρξήζε κε ην θιεηδί θαη θαηάιιειν γηα ηνλ ζθνπφ πνπ πξννξίδεηαη «Δ».
ε θάζε πεξίπησζε πάλησο, ν εθκηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη θαη φιεο ηηο
εξγαζίεο δηαξξπζκίζεσλ θαη βειηηψζεσλ ηνπ κηζζίνπ πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζνχλ απφ
ηνλ ΔΟΠΤΤ θαη ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη νη νπνίεο ζα θξηζνχλ αλαγθαίεο ψζηε λα
παξαδψζεη ην κίζζην κε ην θιεηδί θαη έηνηκν γηα ρξήζε, ζε θαηάζηαζε πνπ λα ηθαλνπνηεί
θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ππνρξεσηηθέο απαηηήζεηο ηεο Κηηξηνινγηθήο κειέηεο θαη ησλ
Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηεο Γηαθήξπμεο «Τ»

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε νηθνδνκηθή άδεηα θαη νη θαηφςεηο κπνξεί κελ λα ππνβιεζνχλ ζε απιά
θσηναληίγξαθα (εθ ησλ πξσηνηχπσλ), ζα πξέπεη φκσο λα επηθπξσζνχλ απφ ηελ
Πνιενδνκία, εάλ ηειηθά επηιεγεί ν αληίζηνηρνο εθκηζζσηήο, (θαη εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηνλ
Δ.Ο.Π.Τ.Τ.).
3.3 Β. OIKONOMIKH ΠΡΟΦΟΡΑ
ησλ θπξίσλ ή επηθαξπσηψλ ηνπ αθηλήηνπ ή αληηπξνζψπσλ απηψλ, κε βάζε ην
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ 3 ηεο παξνχζεο, (ζρεηηθφ παξάδεηγκα
ζπκπιεξσκέλεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 4 γηα
δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ). ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζα αλαγξάθνληαη
ηδηαηηέξσο ηα αθφινπζα:
Β1. ΤΝΟΛΗΚΟ ΑΗΣΟΤΜΔΝΟ ΜΗΘΧΜΑ, αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο, ην νπνίν δελ ζα
πξέπεη λα μεπεξλάεη ην πνζφ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 2.3. ηεο παξνχζεο ην κήλα.
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Δάλ ην πξνζθεξφκελν αθίλεην θαηαιακβάλεη πεξηζζφηεξνπο απφ 1 νξφθνπο, ή πεξηιακβάλεη
δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο ζα πξέπεη λα ππάξρεη αλάιπζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο
ηνπιάρηζηνλ γηα θάζε φξνθν ή ρξήζε ρσξηζηά (ή αθφκα αλαιπηηθφηεξε π.ρ. γηα θάζε νξηδφληηα
ηδηνθηεζία ηνπ ηδίνπ νξφθνπ, αλ ππάξρνπλ). ηελ αλάιπζε ηνπ ζπλνιηθνχ κηζζψκαηνο, ζα
αλαθέξεηαη ε επηθάλεηα εθάζηνπ νξφθνπ (ή νξηδφληηαο ηδηνθηεζίαο) θαη ε αηηνχκελε ηηκή
κνλάδαο (ήηνη ην κεληαίν κίζζσκα αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν) απφ ηελ νπνία αλάιπζε ζα
δηακνξθψλεηαη ε ζπλνιηθή ηηκή ηνπ αηηνχκελνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο.
Υψξνη βνεζεηηθνί θαη ελ γέλεη δηαθνξεηηθήο ρξήζεο, φπσο π.ρ. ρψξνη ζηάζκεπζεο, ππφγεηεο
απνζήθεο νη άιινη ελ γέλεη βνεζεηηθνί ρψξνη, ζα αλαθέξνληαη θαη ζα ηηκνινγνχληαη ρσξηζηά
αθφκα θαη εάλ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ίδην φξνθν.
Β2. ΓΖΛΧΖ ΑΠΟΓΟΥΖ ΣΧΝ ΟΡΧΝ ΣΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ
Θα δεινχηαη φηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο
δηαθήξπμεο, ηεο νπνίαο ν Πξνζθέξσλ έιαβε γλψζε θαη ηελ απνδέρεηαη πιήξσο θαη
αλεπηθχιαθηα.
Ζ δήισζε απηή κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί φπσο ζην Τπφδεηγκα ηεο νηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο ή λα ππνβιεζεί ρσξηζηά.
3.4 Γ. ΤΠΟΒΟΛΖ ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ
Θα θαηαηεζνχλ (ζε απιά θσηναληίγξαθα), φζα απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία έρνπλ αλαθεξζεί
ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν (3.2.1.16) ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο θαη πθίζηαληαη δηαζέζηκα.
Σπρφλ ειιηπή ζηνηρεία (φρη νπζηαζηηθά) ή δηεπθξηλίζεηο κπνξεί λα ζπκπιεξσζνχλ θαη
αξγφηεξα, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο, ή λα δεηεζνχλ απφ απηήλ, νπνηεδήπνηε θαη
πάλησο πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ (εθφζνλ θαηαθπξσζεί ν
δηαγσληζκφο ππέξ ηνπ πξνζθέξνληνο).
4.

ΑΛΛΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ

Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν νθείιεη εθηφο απφ ηα πην πάλσ θαηά πεξίπησζε
δηθαηνινγεηηθά λα θαηαζέζεη:
1. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ.
Απηή ζα είλαη ίζε ηνπιάρηζηνλ πξνο ην 1/20 ηνπ αηηνπκέλνπ εηεζίνπ κηζζψκαηνο (δειαδή 5%
Υ 12 κήλεο Υ αηηνχκελν κεληαίν κίζζσκα)
2.
Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86, φηη απηφο πνπ ζπλέηαμε ηελ πξνζθνξά είλαη
λφκηκνο θχξηνο ή επηθαξπσηήο ηνπ πξνζθεξφκελνπ αθηλήηνπ, ή φηη έρεη λφκηκε εμνπζηνδφηεζε
θαη απφ φινπο ηνπο άιινπο ζπληδηνθηήηεο/ζπλεπηθαξπσηέο (ζε πεξίπησζε ζπγθπξηφηεηαο) ή
φηη εθπξνζσπεί λφκηκα ηνπο ηδηνθηήηεο (αλ είλαη ηξίην πξφζσπν ή κεζίηεο) γηα λα πξνβεί ζηε
κίζζσζε ηνπ αθηλήηνπ θαη λα ππνβάιεη ζηελ Δπηηξνπή ηελ αληίζηνηρε νηθνλνκηθή θαη ηερληθή
ειίδα - 11 -

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΙΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΜΙΘΧΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ
πξνζθνξά, λα παξίζηαηαη ζην δηαγσληζκφ θαη λα ππνγξάθεη θαη παξαιακβάλεη έγγξαθα. Η
δήισζε ζα είλαη επηθπξσκέλε απφ Γεκφζηα Αξρή (π.ρ. ηελ αζηπλνκία, ΚΔΠ θιπ) γηα ην
γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζπληάθηε ηεο.
Αλ ν δηαγσληδφκελνο (είηε νη δηαγσληδφκελνη, ελ πεξηπηψζεη ζπληδηνθηεζίαο) δελ παξίζηαηαη
απηνπξνζψπσο, ηφηε ν εθπξφζσπφο ηνπ (ή ν εθπξφζσπνο ησλ ζπληδηνθηεηψλ πνπ
απνπζηάδνπλ) πξέπεη λα πξνζθνκίζεη αθφκα θαη απιή επηζηνιή ηνπ ηδηνθηήηε πνπ λα ηνπ δίλεη
ην δηθαίσκα λα παξεπξεζεί ζην δηαγσληζκφ θαη λα θαηαζέζεη ηε πξνζθνξά γηα ινγαξηαζκφ
ησλ ηδηνθηεηψλ. Η ελ ιφγσ επηζηνιή ζα θέξεη απφ Γεκφζηα Αξρή (π.ρ. ηελ αζηπλνκία, ΚΔΠ
θιπ) ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζπληάθηε ηεο.
Κάζε έιιεηςε δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ζα δηαπηζησζεί κεηά ηνλ έιεγρν, ζα κπνξνχζε αλαιφγσο
ηεο ζνβαξφηεηαο λα νδεγήζεη ζηνλ απνθιεηζκφ ηνπ δηαγσληδφκελνπ εθείλνπ ηνπ νπνίνπ ηα
ζηνηρεία βξέζεθαλ ειιηπή ή αλαθξηβή.
Πάλησο θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο, ειιηπή δηθαηνινγεηηθά εθηφο ηεο εγγχεζεο
ζπκκεηνρήο (πνζφλ θαη δηάξθεηα ηζρχνο) θαη ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ησλ εληχπσλ ηεο
ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο (ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ε δήισζε
απνδνρήο ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο), κπνξνχλ λα ζπκπιεξσζνχλ κέζα ζε ηέζζεξεηο (4)
εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Η Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ,
θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο κπνξεί λα παξαηείλεη γηα εχινγν ρξφλν ηελ παξαπάλσ
πξνζεζκία ζπκπιήξσζεο ειιηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ.
πκπιεξψζεηο, ειιηπείο ελδείμεηο, εκεξνκελίεο θιπ επί ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ,
πνπ ηπρφλ ζα επηζεκαλζνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαηά ηε δηαδηθαζία
απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηεο λα ζπκπιεξσζνχλ άκεζα
απφ ηνπο παξηζηάκελνπο ηδηνθηήηεο (ή λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο), εθφζνλ
ζεσξεζνχλ αθνχζηεο παξαιήςεηο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ αιινηψλνπλ ή
αλαηξέπνπλ ην πεξηερφκελν ηεο πξνζθνξάο).
5. ΓΔΝΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΓΗΑΓΧΝΗΕΟΜΔΝΧΝ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΤΝΣΑΞΖ ΚΑΗ
ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
5.1 ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΗ
Οη πξνζθνξέο πξέπεη:
5.1.1 Να έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ Διιεληθή γιψζζα.
5.1.2 Να έρνπλ ζπληαρζεί κε ηνλ ηξφπν, ηελ ηάμε, ηελ αξίζκεζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ
θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαη λα θέξνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ πξνζθέξνληνο.
5.1.3 Να αλαγξάθνπλ αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο ην αηηνχκελν κεληαίν κίζζσκα, ρσξηζηά γηα
ην θηίξην γηα θάζε φξνθν ή ρσξηζηή νξηδφληηα ηδηνθηεζία θαη εθφζνλ ππάξρνπλ
δηαθνξεηηθήο ρξήζεο ρψξνη, φπσο απνζήθεο, ρψξνη ζηάζκεπζεο θιπ, ζα πξέπεη ην
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κίζζσκα θάζε ρξήζεο λα αλαγξάθεηαη μερσξηζηά, ζηελ αλάιπζε πνπ ζα ζπλνδεχεη ηελ
νηθνλνκηθή πξνζθνξά.
5.1.4 Να κε θέξνπλ παξάηππεο δηνξζψζεηο φπσο ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο. θιπ. Αλ
ππάξρνπλ δηνξζψζεηο, πξνζζήθεο θιπ, ζα πξέπεη λα είλαη κε ηα ίδηα ζηνηρεία ηνπ αξρηθνχ
θεηκέλνπ θαη κνλνγξαθεκέλεο απφ ηνλ ζπληάθηε ηνπ, ε δε επηηξνπή θαηά ηνλ έιεγρν ζα
κνλνγξάςεη ηηο δηνξζψζεηο, πξνζζήθεο θιπ θαη γεληθά ζα επηβεβαηψλεη φηη απηέο έγηλαλ
πξηλ απφ ηελ απνζθξάγηζε ηεο πξνζθνξάο.
Δπίζεο:
Αλ νη πξνζθνξέο πεξηιακβάλνπλ επηθπιάμεηο ή ηξνπνπνηήζεηο ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο,
κπνξεί απηφ θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο λα απνηειέζεη ζηνηρείν απνθιεηζκνχ ησλ
πξνζθνξψλ. Απνθιίζεηο φκσο απφ ηνπο ππνρξεσηηθνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο απνηεινχλ
ζηνηρεία απνθιεηζκνχ ησλ πξνζθνξψλ.
5.2 ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
5.2.1 Οη πξνζθνξέο φζσλ κεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ελψπηνλ ηεο
αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ηελ εκέξα θαη ψξα πνπ αλαγξάθεη ε πξνθήξπμε. Οη
πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζθξαγηζκέλεο κέζα ζε θάθειν κε ηηο
ελδείμεηο:
«ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΠΡΟ ΣΟΝ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΖΝ
ΑΡΗΘΜ. 19/2018 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΖ 16/05/2018. (ΔΝΟΗΚΗΑΖ)»
ΘΔΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ: ΟΓΟ ……………………………………
ΠΔΡΗΟΥΖ ………….…………………....
ΣΟΗΥΔΗΑ
ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ:
εθπξνζψπνπ)»

(Ολνκαηεπψλπκν-Σειέθσλα

ΑΡ. ……

επηθνηλσλίαο-Γ/λζε

5.2.2 Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα γίλνπλ δεθηέο θαη εθφζνλ έρνπλ απνζηαιεί ηαρπδξνκηθψο ζηελ
Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Ν.Αξγνιίδαο ηνπ ΔΟΠΤΤ, (Ηθνλίνπ 6, Ναχπιην, ΣΚ: 21100), ππφ
ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ην αξγφηεξν κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε
εκέξα απφ απηήλ πνπ ζα δηελεξγεζεί ν δηαγσληζκφο. Ο Δ.Ο.Π.Τ.Τ. δελ θέξεη επζχλε γηα ηελ
απφξξηςε πξνζθνξάο ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη θαζπζηεξήζεη ε πξσηνθφιιεζή ηεο (γη’ απηφ
ην ζθνπφ ζα πξέπεη λα κεξηκλήζνπλ εγθαίξσο νη ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ έγθαηξε απνζηνιή
ηνπο).

5.3 ΙΥΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο γηα ζαξάληα πέληε (45) εκέξεο
απφ ηεο θαηά ην άξζξν 30 ηνπ ΠΓ. 715/79 δηεμαγσγήο ηεο πξνθνξηθήο κεηνδνζίαο.
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Η πξνζεζκία απηή κπνξεί λα παξαηαζεί, αλ δεηεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή, εθφζνλ φκσο
ζπκθσλνχλ θαη νη δηαγσληδφκελνη.
Η αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζην κεηνδφηε κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε
ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, δεζκεχεη φκσο ηνλ πξνζθέξνληα, κφλν εθφζνλ απηφο ην
απνδερηεί.
5.4 ΔΓΓΤΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Κάζε πξνζθνξά απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ πξέπεη, ππνρξεσηηθά θαη κε πνηλή
απνθιεηζκνχ λα ζπλνδεχεηαη απφ εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο, πνπ λα
ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα ή Γξακκάηην παξαθαηαζήθεο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη
Γαλείσλ, ζαλ εγγχεζε πεξί ηνπ φηη νη δηαγσληδφκελνη ζα πξνζέιζνπλ γηα ππνγξαθή ηνπ
κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ, εληφο ηαζζφκελεο πξνζεζκίαο θαη ζα παξαδψζνπλ ην κίζζην ζηε
ρξήζε ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. ζηελ θαηάζηαζε πνπ ζπκθσλήζεθε θαη θαηά ηνλ νξηδφκελν ζηε
παξνχζα ρξφλν ή απηφλ πνπ νξίδεηαη ζηελ πξνζθνξά.
Σν πνζφ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ή ηνπ Γξακκάηηνπ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη πνζνζηφ 5%
ηνπιάρηζηνλ ηνπ αηηνχκελνπ εηεζίνπ κηζζψκαηνο. Με πνιιαπιέο πξνζθνξέο δηαθνξεηηθήο
αμίαο πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε κεγαιχηεξε αμία.
Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζε απηφλ κελ πνπ θαηαθπξψζεθε ν δηαγσληζκφο κεηά
ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. ζην κίζζην, ζηνπο δε ινηπνχο δηαγσληδφκελνπο εληφο πέληε
(5) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Ζ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζα είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ, ή θαη’
ειάρηζηνλ δχν κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κπνξεί δε λα
παξαηαζεί –αλ ρξεηαζηεί- κε ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ ελδηαθεξφκελσλ.
6. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
6.1
ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ – ΔΝΣΑΔΙ - ΑΠΟΚΛΔΙΜΟ
ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΩΝ - ΔΝΑΡΞΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
6.1.1 Η Δπηηξνπή αλνίγεη ηνπο θαθέινπο, κνλνγξάθεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη πξνηείλεη ζην
Γ.. ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. ηνλ απνθιεηζκφ πεξηπηψζεσλ θαηάθσξεο παξαβίαζεο ησλ φξσλ ηνπ
δηαγσληζκνχ. Γηα φια απηά ε επηηξνπή θξαηάεη πξαθηηθά. Όζνη απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο
επηζπκνχλ κπνξνχλ λα παξίζηαληαη ζην δηαγσληζκφ θαη λα πιεξνθνξεζνχλ ην
πεξηερφκελν ησλ άιισλ πξνζθνξψλ.
6.1.2 Δλζηάζεηο θαηά ηεο ζπκκεηνρήο θάπνηνπ δηαγσληδφκελνπ ή ηεο λνκηκφηεηαο ηεο
δηαθήξπμεο ή ηεο λνκηκφηεηαο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή
κφλν εγγξάθσο θαη κφλν απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ, θαηά ηε δηάξθεηα
ηνχηνπ ή κέζα ζε 24 ψξεο απφ ηεο ιήμεσο ηεο δηελέξγεηαο απηνχ. Γηα ηηο ελζηάζεηο
απνθαζίδεη νξηζηηθά ε Δπηηξνπή.
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6.1.3 Πξνζθνξέο πνπ είλαη αφξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε ή κε
ζχκθσλεο κε ηνπο νπζηψδεηο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο απφ
ηελ επηηξνπή.
6.1.4 Η Δπηηξνπή έρεη ην δηθαίσκα θαη αθνχ ην θξίλεη αλαγθαίν, λα δεηήζεη απφ ηνλ
δηαγσληδφκελν ηελ παξνρή δηεπθξηλήζεσλ ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο πξνζθνξάο ηνπ.
ηελ πεξίπησζε απηή ε παξνρή απηψλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ δηαγσληδφκελν.
6.1.5 Οη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα δψζνπλ πιεξνθνξίεο πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηνπο
φξνπο ή ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηέρνληαη ζηε δηαθήξπμε απηή θαη πνπ θαηά ηελ
εθηίκεζε ηνπο θξίλνληαη, νπζηψδεηο.
6.1.6 Μεηά ηελ θαηαρψξεζε ησλ πξνζθνξψλ ε Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ νξίδεη ζην
Πξαθηηθφ ηελ εκέξα θαη ψξα πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη επηηφπηα επίζθεςε θαη εμέηαζε θάζε
πξνζθεξφκελνπ αθηλήηνπ, έπεηηα απφ ζπλελλφεζε θαη κε ηνπο δηαγσληδφκελνπο.
6.1.7 Οη δηαγσληδφκελνη ππνρξενχληαη επί πνηλή απνξξίςεσο πάζεο πεξί απνδεκηψζεσο
αηηήζεψο ησλ θαηά ηνπ Οξγαληζκνχ λα δεηνχλ εγγξάθσο θαη επί απνδείμεη παξά ηεο
Δπηηξνπήο πξηλ ηελ ππνβνιή ησλ πξαθηηθψλ ζην Γ.. ηνπ Οξγαληζκνχ, φζεο
δηαζαθελίζεηο ζεσξνχλ αλαγθαίεο. Οη δηαζαθελίζεηο απηέο αλαθνηλψλνληαη απφ ηελ
Δπηηξνπή ζηνλ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ θαη θαηαρσξνχληαη ζηα πξαθηηθά κεηά κλείαο ησλ
αλαθνηλψζεσλ.
6.2 ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ ΑΚΙΝΗΣΩΝ
6.2.1 Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξαγκαηνπνηεί επηηφπηα επίζθεςε, πξνθεηκέλνπ λα
δηαπηζηψζεη ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηηο πξνζθνξέο ησλ
δηαγσληδνκέλσλ, θαη λα απνθαλζεί πεξί ηεο θαηαιιειφηεηαο ή κε ησλ πξνζθεξφκελσλ
αθηλήησλ. Η απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ιακβάλεηαη θαηά πιεηνςεθία ζε ζπλεδξίαζε φισλ ησλ
κειψλ θαη ζπληάζζεηαη αηηηνινγεκέλε έθζεζε γηα θάζε αθίλεην.
6.2.2 Δάλ θξηζεί αλαγθαίν απφ ηελ Δπηηξνπή, ζα δεηεζεί απφ ην Τγεηνλνκηθφ φξγαλν ηνπ
Οξγαληζκνχ ή άιιεο δεκφζηαο ππεξεζίαο λα εμεηαζζνχλ ηα επηιεγέληα αθίλεηα απφ απφςεσο
πγηεηλήο.
6.2.3 Αληίγξαθν ηεο Έθζεζεο θνηλνπνηείηαη κε απφδεημε ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνλ
δηαγσληζκφ, πεξίιεςε δε ηνηρνθνιιείηαη ζηελ εμψζπξα ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ..
Καηά ηεο πξνεγνχκελεο ΔΚΘΔΗ πεξί θαηαιιειφηεηαο ή κε, κπνξεί λα ππνβιεζεί έλζηαζε
ελψπηνλ ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. εληφο 48 σξψλ απφ ηεο θνηλνπνηήζεψο ηεο.
6.2.4 Μεηά ηελ εθδίθαζε ησλ ελζηάζεσλ, νη ηδηνθηήηεο ησλ αθηλήησλ πνπ θξίζεθαλ ηειηθψο
θαηάιιεια, θαινχληαη λα πξνζέιζνπλ ζε νξηζκέλε εκέξα θαη ψξα πξνο ζπλέρηζε ηνπ
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δηαγσληζκνχ κε πξνθνξηθή κεηνδνζία, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ ΠΓ
715/79.
6.2.5 Δάλ θξηζεί θαηάιιειν έλα θαη κφλν αθίλεην, ν δηαγσληζκφο πεξαηψλεηαη θαη ηα πξαθηηθά
ππνβάιινληαη πξνο έγθξηζε ζην Γ.. ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ., ζηελ θξίζε ηνπ νπνίνπ ελαπφθεηηαη ε
επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνχ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξ. 3 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ ΠΓ 715/79 ή
ε θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ.
7. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ - ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ - ΔΓΓΤΖΔΗ
7.1 Μεηά ηελ πεξάησζε ηεο πξνθνξηθήο κεηνδνζίαο, ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ κε ην νπνίν ε
Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ πξνηείλεη αηηηνινγεκέλα πξνο ην Γ.. ηνπ Οξγαληζκνχ ηε κίζζσζε
ηνπ αθηλήηνπ ή ηελ επαλάιεςε ηνπ Γηαγσληζκνχ. Σν Πξαθηηθφ ζπλνδεχεηαη απφ ηελ Έθζεζε
πεξί θαηαιιειφηεηαο ηνπ αθηλήηνπ, επηζπλαπηνκέλσλ ησλ πξνζθνξψλ ησλ κεηνδνηψλ, ησλ
ελζηάζεσλ θαη ησλ επ’ απηψλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο.
7.2 Σν Γ.. ηνπ Οξγαληζκνχ απνθαζίδεη κέζα ζε 15 εκέξεο απφ ηεο ππνβνιήο ηνπ Πξαθηηθνχ
θαη ηεο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο, ή ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ Γηαγσληζκνχ, ή
ηελ επαλάιεςή ηνπ ή αθφκα θαη ηελ αλαβνιή ιήςεσο απφθαζεο γηα εχινγν ρξφλν αλ
επηβάιιεηαη απηφ απφ εηδηθνχο ιφγνπο.
Γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ αθηλήηνπ, ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ην Γ.. ηνπ
Οξγαληζκνχ δε δεζκεχνληαη εθ ηνπ ηπρφλ κηθξφηεξνπ κηζζψκαηνο εηέξνπ αθηλήηνπ αιιά
δχλαληαη λα επηιέμνπλ νπνηνδήπνηε απφ ηα πξνζθεξφκελα αθίλεηα, θαηφπηλ εηδηθψο
αηηηνινγεκέλεο απνθάζεψο ηνπο.
Αλ ην Γ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. ζεσξήζεη αζχκθνξν ην επηηεπρζέλ απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ ή
νπδείο κεηνδφηεο πξνζήιζε θαηά ηνλ δηελεξγεζέληα δηαγσληζκφ, ν δηαγσληζκφο
επαλαιακβάλεηαη.
7.3 Η αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ζα γίλεη εγγξάθσο θαη επί απνδείμεη πξνο ηνλ ηδηνθηήηε
ηνπ αθηλήηνπ απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Οξγαληζκνχ.
7.4 Ο δηαγσληδφκελνο δελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κέξνο ηεο, κεηά
ηελ θαηάζεζή ηεο θαη θαηά ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο.

8. ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΟΛΑΗΧΝ
8.1 Ο εθκηζζσηήο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψλεηαη ν δηαγσληζκφο, εηδνπνηείηαη εγγξάθσο θαη επί
απνδείμεη φπσο εληφο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξψλ, πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο κηζζψζεσο.
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Η ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ ή ηδησηηθφ έγγξαθν θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γ.. ηνπ
Δ.Ο.Π.Τ.Τ.
8.2 Αλ πεξάζεη άπξαθηε ε παξαπάλσ πξνζεζκία ρσξίο απηφο ππέξ ηνπ νπνίνπ
θαηαθπξψζεθε ν δηαγσληζκφο λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ην Γ.. ηνπ
Δ.Ο.Π.Τ.Τ. θεξχζζεη έθπησην ηνλ αλαθεξπρζέληα κεηνδφηε θαη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ
θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ.
Αθνινχζσο, ν Δ.Ο.Π.Τ.Τ. πξνβαίλεη ζηε κίζζσζε αλάινγνπ κηζζίνπ θαη ρσξίο δηαγσληζκφ, ζε
βάξνο ηνπ κεηνδφηε, ηνπ ηειεπηαίνπ ππνρξενχκελνπ ζηελ πιεξσκή ηεο ηπρφλ επηπιένλ
δηαθνξάο κηζζψκαηνο κέρξη ηε ιήμε ηνπ νξηζζέληνο ρξφλνπ κηζζψζεσο θαη ζε αλφξζσζε
θάζε δεκίαο πξνμελεζείζεο ζηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. εθ ηεο αζεηήζεσο ηεο ππνρξεψζεσο ηνπ
κεηνδφηε γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
8.3 Αλ ν δηαγσληζκφο θαηαθπξσζεί ζε εηαηξεία, ν εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο πνπ ζα
ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη θαη φια ηα έγγξαθα ηα ζρεηηθά κε ηε
λνκηκνπνίεζή ηνπ σο εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο .
8.4 Καηά ηελ ππνγξαθή ησλ ζπκβνιαίσλ, ν κεηνδφηεο ππνρξενχηαη επίζεο:
α. Να πξνζθνκίζεη ην πξνβιεπφκελν ραξηφζεκν θαη ινηπά ηέιε γηα ηελ ππνγξαθή ησλ
ζπκβνιαίσλ.
β. Να θαηαβάιεη ζηνλ Οξγαληζκφ ηα έμνδα δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ.
9. ΠΑΡΑΓΟΖ ΣΟΤ ΜΗΘΗΟΤ ΣΟΝ ΜΗΘΧΣΖ
9.1 Η παξάδνζε ηνπ αθηλήηνπ ζα γίλεη κέζα ζε έλα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα νξίδνπλ νη
δηαγσληδφκελνη ζηηο πξνζθνξέο ηνπο. Σν δηάζηεκα απηφ δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξν ησλ
ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ ζπκβνιαίνπ. Ο ρξφλνο παξάδνζεο ζα
αμηνινγεζεί απφ ηελ επηηξνπή θαη ιφγσ ηνπ επείγνληνο είλαη επηζπκεηφ λα είλαη ν ειάρηζηνο
δπλαηφο.
Η πιήξεο απνπεξάησζε ηεο δηαξξχζκηζεο θαη ησλ ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ πνπ
ζα πξνβιέπνληαη ζηε κηζζσηήξηα ζχκβαζε, θαζψο θαη ε παξάδνζε ηνπ αθηλήηνπ, πξέπεη λα
γίλνπλ πάλησο κέζα ζηε πξνζεζκία πνπ ζα θαζνξίδεηαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ εθκηζζσηή.
Μεηά ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ, ν εθκηζζσηήο νθείιεη λα παξαδψζεη ην κίζζην ζηελ
αξκφδηα επηηξνπή ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Π. Γ. 715/79,
πνπ ξπζκίδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο παξάδνζεο- απφδνζεο ηνπ κηζζίνπ κεηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο.
9.2
Σν αθίλεην πνπ ζα παξαδνζεί, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θαηά ηνλ ρξφλν ηεο παξάδνζήο
ηνπ, φιεο ηηο ηδηφηεηεο πνπ έρνπλ ζπλνκνινγεζεί κε βάζε ηελ Σερληθή Πξνζθνξά θαη ηηο
Πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο θαη λα είλαη θαηάιιειν θαη απνιχησο έηνηκν πξνο ρξήζε κε ην
θιεηδί.
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9.3
Η παξαιαβή ησλ θιεηδηψλ ηνπ κηζζίνπ ζα γίλεη κε Πξσηφθνιιν παξάδνζεο θαη
Παξαιαβήο ζην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε θαηάζηαζε ηνπ κηζζίνπ θαηά ην ρξφλν ηεο
παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα. ην Πξαθηηθφ ζα θαηαρσξεζνχλ ηπρφλ
ραξαθηεξηζηηθά πξνβιήκαηα ή δεκηέο πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξμεη δηαθσλία γηα ηελ
πξνέιεπζή ηνπο θαηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο θαη απφδνζε ηνπ κηζζίνπ ζηνλ εθκηζζσηή.
10. ΟΡΟΗ ΣΖ ΜΗΘΧΖ
10.1 Γιάρκεια ηης μίζθωζης
10.1.1 Ζ κίζζσζε ζα είλαη δηάξθεηαο δψδεθα (12) εηψλ, αξρφκελε απφ ηελ εκέξα πνπ ζα
ππνγξαθεί ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν Παξάδνζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ κηζζίνπ. Σν ζπκθσλεζέλ
κίζζσκα ζα αξρίζεη λα θαηαβάιιεηαη απφ ηελ εκέξα ηνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε παξάδνζε
ηνπ κηζζίνπ ζηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ.
10.1.2. Παξάηαζε ηεο κίζζσζεο δελ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 715/79. Μεηά ηελ
ιήμε ηεο κηζζψζεσο, ν Δ.Ο.Π.Τ.Τ. κπνξεί λα παξακείλεη ζην κίζζην κφλν γηα ζχληνκν θαη
εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, φρη φκσο πέξαλ ηνπ δηκήλνπ, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζεη ηηο
πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ κεηαζηέγαζή ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
10.2 Πρόωρη λύζη ηης μιζθώζεως
10.2.1 Ο Δ.Ο.Π.Τ.Τ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ιχζεη κνλνκεξψο ηελ κίζζσζε ρσξίο θακηά
απνδεκίσζε πξνο ηνλ εθκηζζσηή, εθφζνλ :
α. Πξνθχςνπλ ή δηαπηζησζνχλ νπνηνηδήπνηε ιφγνη ή αηηίεο πνπ λα θαζηζηνχλ αθαηάιιειν ην
κίζζην γηα ηε ζηέγαζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ.
β. Τπάξμεη δπζηξνπία ηνπ εθκηζζσηή λα αληαπνθξηζεί ζηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαηά
ηξφπν πνπ λα παξαθσιχεηαη ε ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ, π.ρ. εάλ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ πξνο ζπληήξεζε ηνπ κηζζίνπ.
γ. Καηαξγεζεί κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ ζηεγαδφκελσλ ζην κίζζην ππεξεζηψλ ή κεηαθεξζνχλ
απηέο ζε άιιν αθίλεην ηδηνθηεζίαο ηνπ Οξγαληζκνχ.
δ. Απνθηεζεί απφ ηνλ Οξγαληζκφ άιιν αθίλεην, είηε κε αγνξά είηε κε αλνηθνδφκεζε, είηε
παξαρσξεζεί ε δσξεάλ ρξήζε άιινπ αθηλήηνπ πνπ ζα κπνξνχζε λα θαιχςεη ελ φισ ή ελ
κέξεη ηηο ζηεγαζηηθέο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ.
ε. Αλαδηνξγαλσζνχλ νη ππεξεζίεο ηνπ Οξγαληζκνχ θαηά ηξφπν πνπ ην κίζζην δελ ζα
εμππεξεηεί πιένλ ηηο ζηεγαζηηθέο αλάγθεο ηνπο ή δελ ζα θξίλεηαη απαξαίηεην.
10.2.2 ε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, ν εθκηζζσηήο ζα εηδνπνηείηαη εγγξάθσο
πξν δχν (2) κελψλ απφ ηνλ Οξγαληζκφ.
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11. ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΜΗΘΗΟΤ
Γηαξθνχζεο ηεο κίζζσζεο, Ο Δ.Ο.Π.Τ.Τ. δηθαηνχηαη λα ζηεγάδεη ζην κίζζην θαη νπνηαδήπνηε
άιιε ππεξεζία ηνπ, πθηζηάκελε ή κε θαηά ην ρξφλν ηεο κίζζσζεο ρσξίο λα δηθαηνχηαη ν
εθκηζζσηήο λα πξνβάιεη αμηψζεηο απνδεκηψζεσο ή πξνζζέηνπ κηζζψκαηνο.
Ο Δ.Ο.Π.Τ.Τ. δελ ππφθεηηαη ζε νπδεκία απνδεκίσζε ππέξ ηνπ εθκηζζσηή γηα ηηο εθ ηεο
ζπλήζνπο ρξήζεο ή θαθήο ηνπ θηηξίνπ θαηαζθεπήο θαη εθ ηπραίνπ γεγνλφηνο ή αλσηέξαο βίαο
επηγελφκελεο βιάβεο ή δεκίαο ζην κίζζην. Η έλλνηα ηεο ζπλήζνπο ρξήζεο επί ησλ κηζζψζεσλ
ησλ ΝΠΓΓ είλαη επξχηεξε ησλ θνηλψλ κηζζψζεσλ.
Δάλ ην κίζζην –δηαξθνχζεο ηεο κίζζσζεο- πεξηέιζεη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ θπξηφηεηα,
λνκή, επηθαξπία, ρξήζε θιπ εηέξνπ πξνζψπνπ, ε κίζζσζε ζπλερίδεηαη αλαγθαζηηθά ζην
πξφζσπν ηνπ λένπ ηδηνθηήηε, λνκέα, επηθαξπσηή, ρξήζηε θιπ, ηνχηνπ ζεσξνπκέλνπ εθεμήο
σο εθκηζζσηνχ. Πξνο ηνλ ηειεπηαίν ηνχηνλ ζα θαηαβάιινληαη ππφ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. ηα
κηζζψκαηα, απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα θνηλνπνηεζεί λνκίκσο πξνο ηνλ Οξγαληζκφ ν νηθείνο
λφκηκνο ηίηινο -λνκίκσο κεηαγξακκέλνο, εθφζνλ απαηηείηαη ηνχην θαηά ην λφκν- βάζεη ηνπ
νπνίνπ θαηέζηε νχηνο λφκηκνο επηθαξπσηήο, θχξηνο , λνκεχο, ρξήζηεο θιπ.
Μεηά ηε ιήμε ηεο κηζζψζεσο, ην κίζζην ζα απνδνζεί απφ ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. ζηελ θαηάζηαζε
πνπ ζα βξίζθεηαη ηελ εκέξα ηεο θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ιήμεσο ή ιχζεσο ηεο κηζζψζεσο,
ρσξίο θακία ππνρξέσζε ηνπ Οξγαληζκνχ πξνο απνδεκίσζε ηνπ εθκηζζσηή γηα νπνηεζδήπνηε
δηαξξπζκίζεηο ή κεηαξξπζκίζεηο ζπληειεζζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κηζζψζεσο ζηα πιαίζηα
πάληνηε ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ηνπ εθκηζζσηή.
12. ΜΗΘΧΜΑ & ΔΓΓΤΖΔΗ
12.1 ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΜΙΘΩΜΑΣΟ
Σν κίζζσκα ζα πξνθαηαβάιιεηαη ην πξψην 10-ήκεξν θάζε κήλα, ηεξνπκέλσλ ησλ λνκίκσλ
δηαδηθαζηψλ θαη πξνβιεπνκέλσλ εγθξίζεσλ.
Ο εθκηζζσηήο ππνρξενχηαη λα επηδείμεη αλνρή γηα ηπρφλ θαζπζηέξεζε εηζπξάμεσο ηνπ
ζπκθσλεζέληνο κηζζψκαηνο πέξαλ ηεο βνπιήζεσο ηνπ Οξγαληζκνχ (π.ρ. απεξγία ηνπ
πξνζσπηθνχ).
12.2 Αλαπξνζαξκνγή κηζζψκαηνο: Σν κίζζσκα ζα είλαη ζηαζεξφ θαηά ηα δχν πξψηα
κηζζσηηθά έηε. ηε ζπλέρεηα ην κίζζσκα ζα αλαπξνζαξκφδεηαη θάζε ρξφλν, ζε πνζνζηφ
(αχμεζε ή κείσζε) πνπ ζα πξνθχπηεη απφ ηνλ δείθηε ηηκψλ ηνπ θαηαλαισηή ηνπ
πξνεγνχκελνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο.
H πξψηε αλαπξνζαξκνγή ζα γίλεη κε αθεηεξία ηελ 1ε εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηε
ζπκπιήξσζε ηεο δηεηίαο (απφ ηελ παξαιαβή ηνπ κηζζίνπ) θαη νη επφκελεο αλαπξνζαξκνγέο
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ζα γίλνληαη ηελ ίδηα εκέξα θάζε επφκελνπ ρξφλνπ, ππνινγηδφκελεο
αλαπξνζαξκνζκέλν κίζζσκα ηνπ πξνεγνχκελνπ δσδεθακήλνπ.

πάλσ

ζην

13. ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΟΤ ΜΗΘΗΟΤ
13.1 Ο εθκηζζσηήο ππνρξενχηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κηζζψζεσο λα ελεξγεί ηηο αλαγθαίεο
επηζθεπέο ζην κίζζην θαη λα επαλνξζψλεη ηηο εθ ηεο ζπλήζνπο ρξήζεο θζνξέο σο θαη λα
απνθαζηζηά αηέιεηεο ή ηπρφλ θαθνηερλίεο θαη θαηαζθεπαζηηθά ειαηηψκαηα ηνπ κηζζίνπ, κέζα
ζε πξνζεζκία 10 εκεξψλ απφ ηεο θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν εηδνπνηήζεψο ηνπ απφ ηηο
ππεξεζίεο ηνπ Οξγαληζκνχ.
13.2 Δηδηθά ζε φηη αθνξά ζηελ απνθαηάζηαζε θζνξψλ ή βιαβψλ επεηγνχζεο θχζεσο θαη
θξίζηκσλ εγθαηαζηάζεσλ, φπσο είλαη ε ζέξκαλζε θαη ν θιηκαηηζκφο, νη αλειθπζηήξεο, νη
ειεθηξνινγηθέο θαη νη πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο, ν εθκηζζσηήο ππνρξενχηαη λα ελεξγήζεη γηα
ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο εληφο 24άξσλ σξψλ απφ ηεο εηδνπνηήζεψο ηνπ.
Μεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο απηήο (10-ήκεξεο ή 24-σξεο) ν Οξγαληζκφο δχλαηαη λα
πξνβαίλεη απηνβνχισο ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ θζνξψλ ή βιαβψλ, ε δε δαπάλε ζα βαξχλεη
ηνλ εθκηζζσηή θαη ζα παξαθξαηείηαη απφ ηα κηζζψκαηα ησλ επνκέλσλ κελψλ.
13.3 Ο Οξγαληζκφο δηαηεξεί ην δηθαίσκα φπσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κηζζψζεσο, εθηειεί κε
δηθά ηνπ έμνδα θαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ, θάζε αλαγθαία κεηαξξχζκηζε ησλ ρψξσλ ηνπ κηζζίνπ,
πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζεη θαιχηεξα ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ.
13.4 ε πεξίπησζε αξλήζεσο ή κε ελέξγεηαο ηνπ εθκηζζσηή ησλ αλαγθαίσλ –θαηά ηα
πξνεγνχκελα- επηζθεπψλ, ν Δ.Ο.Π.Τ.Τ. έρεη ην δηθαίσκα λα δηαθφςεη ηελ θαηαβνιή ησλ
κηζζσκάησλ κέρξη εθηειέζεσο απηψλ ή λα πξνβεί ζε κνλνκεξή ιχζε ηεο κηζζψζεσο θαη ηελ
δηα δηαγσληζκνχ ή απ επζείαο κίζζσζε εηέξνπ αθηλήηνπ ζε βάξνο ηνπ εθκηζζσηή, ζχκθσλα
κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ ΠΓ 715/79, ή λα ελεξγήζεη ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο
ζε βάξνο ηνπ εθκηζζσηή θαη ηεο εγγεγξακκέλεο ζην πξνυπνινγηζκφ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ.
πηζηψζεσο ησλ κηζζσκάησλ. Σν πνζφ ηεο γελνκέλεο δαπάλεο παξαθξαηείηαη απφ ηα πξψηα
–κεηά ηελ επηζθεπή- κηζζψκαηα, κεηά απφ πξνεγνχκελε βεβαίσζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο
ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. ή ηνπ Γεκνζίνπ ή εηέξνπ ΝΠΓΓ, ή αλ απηή δελ εδξεχεη επί ηφπνπ, απφ
Δπηηξνπή εκπεηξνγλσκφλσλ νξηδφκελε απφ θνηλνχ απφ ην Γ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. θαη ηνλ
εθκηζζσηή, ή θαη ρσξίο απηφλ, εάλ απηφο θιεζεί εγγξάθσο θαη επί απνδείμεη θαη δελ
αληαπνθξηζεί.
14. ΛΟΗΠΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
14.1 Οη βαζηθνί φξνη ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζα απνηειέζνπλ ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο
κηζζψζεσο θαη ζα δεζκεχνπλ ηνλ εθκηζζσηή θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ εθ παξαιήςεσο δελ ζα
πεξηιεθζνχλ ζ’ απηήλ.
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14.2 Αξκφδηα Γηθαζηήξηα γηα ηελ επίιπζε θάζε δηαθνξάο πνπ ήζειε πξνθχςεη απφ ηελ
ζχκβαζε κίζζσζεο νξίδνληαη ηα Γηθαζηήξηα Αζελψλ.
14.3 Αλαπφζπαζηα κέξε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, απνηεινχλ ηα «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 1 έσο
6» πνπ δηαλέκνληαη κε ηα Σεχρε ηεο παξνχζεο.

Μαξνχζη, 16/04/2018
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Δ.Ο.Π.Τ.Τ.

ΜΠΔΡΙΜΗ ΧΣΗΡΙΟ
Δπίθ. Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο

Ακπιβέρ Αντίγπαυο
Η Ππ/νη Τμ/τορ Διασείπισηρ Κινητήρ &
Ακίνητηρ Πεπιοςσίαρ & Τεσνικήρ Υποστήπιξηρ

Ξ. Πεταλωτή
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