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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΓΑΣΕΩΝ ∆.Υ.
Νικήτα 15, Πειραιάς, 185 31
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
Μειοδοτικής ∆ηµοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου
Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος της Κτηµατικής Υπηρεσίας Πειραιά
διακηρύττει ότι θα διενεργηθεί µειοδοτική δηµοπρασία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν.3130/28-03-2003 (ΦΕΚ 76/Α) για τη µίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της
∆.Ο.Υ. Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους:
1. Το προσφερόµενο ακίνητο ή τµήµα ακινήτου πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής
επιφάνειας 2.287,00 τ.µ., ήτοι ωφέλιµη επιφάνεια γραφειακών και ειδικών χώρων
1.176,00 τ.µ πλέον προσαύξησης εµβαδού για χώρους κυκλοφορίας, τοίχους, χώρους
υγιεινής 294,00 τ.µ. (25%) σύνολο 1.470,00 τ.µ., επιφάνεια αρχειακών (βοηθητικών)
χώρων 710,00 τ.µ., πλέον προσαύξησης εµβαδού για χώρους κυκλοφορίας και τοίχους
107,00 τ.µ. (15%) σύνολο 817,00 τ.µ., η οποία µπορεί να είναι και στο υπόγειο του
κτιρίου.
Επίσης να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισµού,
αερισµού, µέσων σκίασης, θέρµανσης, ψύξης/κλιµατισµού, σύµφωνα µε τους ισχύοντες
κανονισµούς.
2. Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται εντός των χωρικών αρµοδιοτήτων της ∆.Ο.Υ.
3. Το ακίνητο µπορεί να είναι αποπερατωµένο, ηµιτελές ή υπό ανέγερση και να
παραδοθεί έτοιµο για χρήση στο ∆ηµόσιο, µέσα στην προθεσµία που θα ορισθεί στην
απόφαση έγκρισης πρακτικών της δηµοπρασίας και θα αναγράφεται στη σύµβαση
µίσθωσης.
4 Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στη δηµοπρασία θα πρέπει να καταθέσουν στην
Επιτροπή Στέγασης που συνεδριάζει δηµόσια, οι ίδιοι ή ειδικός προς τούτο
πληρεξούσιος, έγγραφη προσφορά στην οποία να περιγράφονται λεπτοµερώς οι χώροι,
η επιφάνεια, η θέση και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου που προσφέρουν καθώς
και το ζητούµενο µίσθωµα.
Στην προσφορά πρέπει να επισυνάπτονται:
α) αντίγραφο της οικοδοµικής άδειας του ακινήτου µε χρήση αντίστοιχη των ζητούµενων
χώρων, θεωρηµένο (µε πρόσφατη θεώρηση) από την αρµόδια Πολεοδοµική Αρχή και σε
περίπτωση µη ύπαρξης αυτού, βεβαίωση αρµόδιας Αρχής (Πολεοδοµίας ή ∆ήµου) για τη
νοµιµότητα της κατασκευής του κτιρίου και υπεύθυνη δήλωση πολιτικού µηχανικού για τη
στατική επάρκεια αυτού και τα ωφέλιµα φορτία που µπορεί να αναλάβει,
β) υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ75/Α), στην οποία να δηλώνεται από τον
προσφέροντα το δικαίωµα για την εκµίσθωση του ακινήτου,
γ) εγγυητική επιστολή Τράπεζας ή γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων
για ποσό ίσο µε το δέκατο (1/10) του ζητούµενου ετήσιου µισθώµατος, ως εγγύηση ότι
θα προσέλθουν για τη σύνταξη της σχετικής σύµβασης µίσθωσης, µέσα σε προθεσµία
που θα ταχθεί και θα παραδώσουν το µίσθιο για χρήση στο ∆ηµόσιο, στην κατάσταση και
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το χρόνο που θα ορισθεί από την σχετική απόφαση έγκρισης των πρακτικών της
δηµοπρασίας,
δ) ειδικό πληρεξούσιο, εφόσον η προσφορά κατατίθεται από πρόσωπο άλλο από τον
ιδιοκτήτη του ακινήτου.
Εφόσον η οικοδοµική άδεια που κατατίθεται αναφέρεται σε χρήση άλλη από τη
ζητούµενη στην περίπτωση (α) της παραγράφου αυτής, θα πρέπει οι προσφέροντες να
καταθέσουν συµπληρωµατική υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, µε την οποία να
δηλώνεται η υποχρέωσή τους για έκδοση οικοδοµικής άδειας αλλαγής της χρήσης του
ακινήτου τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 4 του προαναφερόµενου
νόµου, που θα προσκοµισθεί µέχρι την παραλαβή του ακινήτου.
Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στο µεν τελευταίο µειοδότη µετά την υπογραφή του
πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου, στους δε υπόλοιπους µετέχοντες µετά την
έγκριση των πρακτικών δηµοπρασίας.
Από την υποχρέωση υποβολής της εγγύησης της περίπτωσης (γ) της παραγράφου
αυτής, απαλλάσσονται τα Ν.Π.∆.∆ και οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄και
β΄βαθµού.
Αν στη δηµοπρασία λάβουν µέρος οι ιδιοκτήτες του ακινήτου, στο οποίο ήδη στεγάζεται η
Υπηρεσία, επιτρέπεται η υποβολή από µέρους τους της απαιτούµενης εγγυητικής
επιστολής µέχρι την έγγραφη αποδοχή των όρων του πρακτικού καταλληλότητας της
επόµενης παραγράφου.
5. Οι διαγωνιζόµενοι, των οποίων τα ακίνητα θα κριθούν κατάλληλα µε το πρακτικό
καταλληλότητας της Επιτροπής Στέγασης, που συντάσσεται µετά από διενέργεια
αυτοψίας σε αυτά, οφείλουν, αφού αποδεχθούν εγγράφως τους όρους του πρακτικού,
στο οποίο υποδεικνύονται οι εργασίες (επισκευές- διαρρυθµίσεις) που τυχόν απαιτούνται,
να λάβουν µέρος σε προφορική µειοδοτική δηµοπρασία, ενώπιον της Επιτροπής
Στέγασης, που συνεδριάζει δηµόσια σε ηµεροµηνία που θα ορισθεί µε το πιο πάνω
πρακτικό.
Για να γίνει δεκτή η προφορική µειοδοτική προσφορά κατά την εν λόγω συνεδρίαση της
Επιτροπής, πρέπει να είναι κατώτερη, τουλάχιστον, κατά ποσοστό τρία τοις εκατό (3%)
της χαµηλότερης έγγραφης προσφοράς, διαφορετικά κρίνεται απαράδεκτη. Με το
ποσοστό αυτό εξακολουθεί η µειοδοσία µέχρι την κατακύρωση. Κάθε προφορική
προσφορά είναι δεσµευτική µέχρι την οριστική κατακύρωση στον τελευταίο µειοδότη. Αν
δεν γίνουν κατά την ίδια συνεδρίαση νέες προσφορές, ως µίσθωµα που επιτεύχθηκε,
θεωρείται το ζητούµενο µε την µικρότερη έγγραφη προσφορά και σε περίπτωση
περισσοτέρων ίσων γραπτών προσφορών, ως µίσθωµα που επιτεύχθηκε, θεωρείται αυτό
που αντιστοιχεί στο ακίνητο που θα επιλεγεί τελικά από την Επιτροπή Στέγασης.
6. Οι διαγωνιζόµενοι έχουν δικαίωµα υποβολής ενστάσεων, σύµφωνα µε τους όρους και
τις προθεσµίες του άρθρου 13 του N. 3130/2003.
7. Ο µειοδότης, που θα αναδειχθεί µε την απόφαση της έγκρισης των πρακτικών της
δηµοπρασίας, οφείλει να προσέλθει µέσα στη προθεσµία που θα ορισθεί στην
ανακοίνωση της πιο πάνω απόφασης από την Κτηµατική Υπηρεσία, για την κατάρτιση
της σύµβασης. Σε περίπτωση µη προσέλευσης του αναδειχθέντος µειοδότη, µέσα στην
ορισµένη προθεσµία για την υπογραφή της σύµβασης µίσθωσης, τότε, µε απόφαση του
αρµόδιου Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, ο µειοδότης
κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγύηση συµµετοχής του καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου ως
δηµόσιο έσοδο. Με την ίδια απόφαση δίνεται εντολή στην αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία,
να επαναληφθεί η δηµοπρασία, στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχει ο µειοδότης που
κηρύχθηκε έκπτωτος.
8. Ο εκµισθωτής έχει υποχρέωση µε την έναρξη της µίσθωσης, όπως αναφέρεται στη
σύµβαση, να παραδώσει το µίσθιο στη χρήση του ∆ηµοσίου, κατάλληλο και σύµφωνο µε
τους όρους της διακήρυξης, της απόφασης έγκρισης και της σύµβασης της µίσθωσης.
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∆ιαφορετικά η µίσθωση λύεται, µε απόφαση του αρµόδιου Γενικού Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής και καταπίπτει η εγγύηση, που έχει κατατεθεί υπέρ
του ∆ηµοσίου.
Το ∆ηµόσιο προβαίνει σε νέα µίσθωση, χωρίς δηµοπρασία και ο µειοδότης
υποχρεώνεται σε αποζηµίωση του ∆ηµοσίου για τη µη προσήκουσα παράδοση του
µισθίου, ίση µε το 1/10 του µηνιαίου µισθώµατος της σύµβασης, για κάθε ηµέρα
καθυστέρησης, µέχρι την οριστική στέγαση της Υπηρεσίας σε άλλο ακίνητο, που
βεβαιώνεται ως δηµόσιο έσοδο και εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα
Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων. Η υποχρέωση αποζηµίωσης του 1/10 του µηνιαίου
µισθώµατος της προηγουµένης παραγράφου επέρχεται και αν δεν παραδοθεί
εµπρόθεσµα το µίσθιο. Οι συνέπειες της µη εµπρόθεσµης παράδοσης, δεν επέρχονται σε
περιπτώσεις καθυστερήσεων, που οφείλονται σε υπαιτιότητα του ∆ηµοσίου, σε ανώτερη
βία ή σε τυχαίο γεγονός. Σε αυτές τις περιπτώσεις µπορεί να εκδοθεί απόφαση του
αρµόδιου Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, για την παράταση του
χρόνου παράδοσης, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Στέγασης, στην οποία
αιτιολογείται αναλυτικά η αναγκαιότητα και οι λόγοι παράτασης της προθεσµίας
παράδοσης του µισθωµένου ακινήτου. Για την παραλαβή του µισθωµένου ακινήτου από
το ∆ηµόσιο ή την απόδοση αυτού στον εκµισθωτή, µετά τη λήξη της µίσθωσης,
συντάσσεται πρωτόκολλο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου
17 του Ν.3130/2003.
9. Ο εκµισθωτής είναι υποχρεωµένος κατά τη διάρκεια της µίσθωσης να προβαίνει στις
αναγκαίες επισκευές φθορών και βλαβών, που οφείλονται στη συνηθισµένη χρήση του
µισθίου, µέσα στην προθεσµία που τάσσεται από τη στεγαζόµενη Υπηρεσία. Σε
περίπτωση άρνησής του ή µη εκτέλεσης των επισκευών, µέσα στην ταχθείσα προθεσµία,
το ∆ηµόσιο έχει το εκλεκτικό δικαίωµα να προβεί:
α) σε µονοµερή καταγγελία της µίσθωσης και στη συνέχεια σε µίσθωση, µε δηµοπρασία
ή απ΄ευθείας, άλλου ακινήτου, σε βάρος του ιδιοκτήτη του µισθωµένου ακινήτου,
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 8 της διακήρυξης,
β) στην εκτέλεση όλων των απαιτούµενων εργασιών επισκευής του ακινήτου, σε βάρος
του ιδιοκτήτη, παρακρατώντας τη σχετική δαπάνη από τα µισθώµατα του ακινήτου, όπως
αυτή η δαπάνη προκύπτει από τη σχετική έκθεση-βεβαίωση Τεχνικής Υπηρεσίας του
∆ηµοσίου,
γ) στη διακοπή καταβολής των µισθωµάτων του ακινήτου, µέχρι την εκτέλεση των
εργασιών επισκευής από τον εκµισθωτή.
Το ∆ηµόσιο δεν οφείλει καµία αποζηµίωση στον εκµισθωτή, για φθορές του ακινήτου
που οφείλονται στη συνηθισµένη χρήση του, σε κακή κατασκευή του, την παλαιότητα
αυτού ή σε τυχαίο γεγονός.
10. i. Το ∆ηµόσιο µπορεί να προβεί σε λύση της µίσθωσης, πριν από τη συµβατική λήξη
της, χωρίς υποχρέωση αποζηµίωσης του εκµισθωτή, εφόσον:
α. Μεταστεγασθεί η στεγαζόµενη Υπηρεσία σε ακίνητο ιδιοκτησίας του.
β. Παραχωρηθεί, στη στεγαζόµενη Υπηρεσία, η δωρεάν χρήση άλλου κατάλληλου
ακινήτου, για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον ίσο µε το υπόλοιπο της µίσθωσης.
γ. Καταργηθεί η στεγαζόµενη Υπηρεσία ή υπαχθεί σε άλλη Υπηρεσία.
δ. Μεταβληθεί η οργανική σύνθεση της Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της µίσθωσης,
κατά τρόπο τέτοιο που το µισθωµένο ακίνητο να µη καλύπτει τις στεγαστικές της
ανάγκες .
ε. Μεταβληθεί η έδρα της στεγαζόµενης Υπηρεσίας.
στ. Έχει πραγµατοποιηθεί η µίσθωση για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών του
Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής και πριν τη λήξη της τριετίας,
αντικατασταθεί µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού.
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ζ. Μεταστεγασθεί η στεγασµένη υπηρεσία για τους λόγους που αναφέρονται στην
παράγραφο 3 η οποία προστέθηκε στο άρθρου 3 του νόµου 3130/2003 µε την
παράγραφο 6α του άρθρου 42 του Ν. 4024/2011.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις εκδίδεται, από τον αρµόδιο Γενικό Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, απόφαση πρόωρης λύσης της µίσθωσης, ύστερα
από γνωµοδότηση της Επιτροπής Στέγασης, η οποία συντάσσεται µε βάση το σχετικό
έγγραφο αίτηµα της στεγαζόµενης Υπηρεσίας και σύµφωνη γνώµη της Προϊσταµένης
Αρχής. Η απόφαση πρόωρης λύσης της µίσθωσης κοινοποιείται, µε µέριµνα της
αρµόδιας Κτηµατικής Υπηρεσίας, στον εκµισθωτή του ακινήτου και επιφέρει τα
αποτελέσµατά της τριάντα τουλάχιστον ηµέρες µετά την κοινοποίησή της. Από την
ηµεροµηνία αυτή παύει κάθε υποχρέωση του ∆ηµοσίου για καταβολή µισθωµάτων.
ii. To ∆ηµόσιο επίσης, µπορεί µετά την πάροδο ενός έτους από την έναρξη της σύµβασης
να καταγγείλει τη µίσθωση, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις των ως άνω
περιπτώσεων α, β, γ, δ, ε, στ και ζ της υποπαραγράφου i.
Στην περίπτωση αυτή η απόφαση λύσης της µίσθωσης εκδίδεται από το Γενικό
Γραµµατέα ∆ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών, ύστερα από
γνωµοδότηση της Επιτροπής Στέγασης, η οποία συντάσσεται µε βάση το σχετικό αίτηµα
της στεγασµένης υπηρεσίας και σύµφωνη γνώµη της προϊσταµένης αρχής και επιφέρει τα
αποτελέσµατά της µετά την πάροδο τριών (3) µηνών από την γνωστοποίηση της στον
εκµισθωτή. Στην περίπτωση αυτή το ∆ηµόσιο οφείλει στον εκµισθωτή ως αποζηµίωση
ποσό ίσο µε ένα (1) µηνιαίο µίσθωµα, όπως αυτό έχει διαµορφωθεί κατά το χρόνο
καταγγελίας της µίσθωσης.
11. Με απόφαση του αρµόδιου Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής,
που εκδίδεται ύστερα από γνώµη της Επιτροπής Στέγασης, επιτρέπεται η εγκατάσταση
άλλης ∆ηµόσιας Υπηρεσίας στο µισθωµένο ακίνητο, αντί αυτής για την οποία έγινε η
µίσθωση, ακόµη και αν ο όρος αυτός δεν περιλαµβάνεται στη σύµβαση µίσθωσης, καθώς
και η συστέγαση ∆ηµοσίων Υπηρεσιών στο ίδιο ακίνητο. Στις περιπτώσεις αυτές, ο
ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν δικαιούται καµία αποζηµίωση ή πρόσθετο µίσθωµα. Σε καµία
όµως περίπτωση, το ∆ηµόσιο δεν µπορεί να χρησιµοποιήσει το µισθωµένο ακίνητο για
στρατωνισµό, εκτός αν πρόκειται για στέγαση προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας.
12. Η πληρωµή του µισθώµατος αρχίζει από την ηµεροµηνία εγκατάστασης της
Υπηρεσίας στο µίσθιο, που αποδεικνύεται από το πρωτόκολλο παραλαβής του ακινήτου
και καταβάλλεται ανά τρίµηνο και στο τέλος κάθε τριµηνίας. Το µίσθωµα υπόκειται σε
κρατήσεις και τέλη, που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις και επιβαρύνουν τον
εκµισθωτή. Η µίσθωση δεν επηρεάζεται από την ενδεχόµενη µεταβολή στο πρόσωπο του
εκµισθωτή και συνεχίζεται µε το νέο εκµισθωτή του ακινήτου. Τα µισθώµατα
καταβάλλονται από το ∆ηµόσιο στο νέο εκµισθωτή, µόνο µετά την κοινοποίηση, στη
στεγαζόµενη Υπηρεσία, των απαραίτητων εγγράφων πιστοποίησης της µεταβολής.
13. Σιωπηρή αναµίσθωση δεν επιτρέπεται. Η χρήση του µισθωµένου ακινήτου από το
∆ηµόσιο, πέρα από τον χρόνο λήξης της µίσθωσης, θεωρείται ως σιωπηρή παράταση
της µίσθωσης. Για τη χρήση αυτή καταβάλλεται µίσθωµα, ίσο µε αυτό της µίσθωσης που
έληξε, το οποίο αναπροσαρµόζεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη σύµβαση.
Επιτρέπεται, η από πλευράς του ∆ηµοσίου, µονοµερής παράταση της µίσθωσης, για
χρονικό διάστηµα µέχρι τρία (3) έτη, µε απόφαση του αρµόδιου Γενικού Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, ύστερα από σχετική γνωµοδότηση της αρµόδιας
Επιτροπής Στέγασης.
Η απόφαση αυτή κοινοποιείται από την αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία στον εκµισθωτή,
ένα τουλάχιστον µήνα πριν την ηµεροµηνία λήξης της µίσθωσης, αφού όµως προηγηθεί η
διενέργεια δύο τουλάχιστον δηµοπρασιών για µίσθωση άλλου ακινήτου, οι οποίες
απέβησαν άγονες και ασύµφορες.
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14. Ο εκµισθωτής του µισθωµένου ακινήτου, έχει υποχρέωση να προβεί µε δαπάνες του
στην εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης παροχών ηλεκτρικού ρεύµατος, νερού και
τηλεφωνικών γραµµών, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της προς στέγαση Υπηρεσίας και στη
σύνδεση αυτών µε τα αντίστοιχα δίκτυα της πόλης. Μόνο µετά την εγκατάσταση, από
πλευράς εκµισθωτή, των απαραίτητων µετρητών ρεύµατος και νερού, το ∆ηµόσιο µπορεί
να αναλάβει την πληρωµή των δαπανών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος και νερού,
που αντιστοιχούν στους µισθούµενους χώρους. Εάν οι µισθούµενοι από το ∆ηµόσιο
χώροι βαρύνονται µε κοινόχρηστες δαπάνες, το ∆ηµόσιο υποχρεούται στην καταβολή της
αναλογίας των κοινοχρήστων, µε βάση τον ισχύοντα πίνακα κατανοµής κοινοχρήστων
δαπανών, µε εξαίρεση τις δαπάνες συντήρησης των εγκαταστάσεων του ακινήτου
(υδραυλικής, ηλεκτρικής, θέρµανσης-ψύξης, ανελκυστήρων), που βαρύνουν τον
εκµισθωτή του ακινήτου.
15. Η διάρκεια της µίσθωσης είναι δώδεκα (12) χρόνια και αρχίζει από την ηµεροµηνία
υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από το ∆ηµόσιο.
16. Ανώτατο όριο µηνιαίου µισθώµατος ορίζεται το ποσόν των 15.000,00 € (δέκα πέντε
χιλιάδες ευρώ). Το µίσθωµα που τελικά θα προκύψει από τη δηµοπρασία, θα παραµείνει
σταθερό για µια τριετία και θα αναπροσαρµόζεται ετησίως από την έναρξη του τέταρτου
έτους της µίσθωσης, κατά ποσοστό ίσο µε τη µεταβολή του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή του
προηγούµενου δωδεκαµήνου, όπως αυτή (η µεταβολή) υπολογίζεται από τη Ε.Σ.Υ.Ε
(Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος).
17. Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί την 17/09/2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10,00 π.µ έως
11,00 π.µ. στα γραφεία της Κτηµατικής Υπηρεσίας Πειραιά, επί της οδού Νικήτα 15 στον
6ο όροφο- τηλ.πληρ.210-42 22 123.
18. Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον τελευταίο µειοδότη που θα
αναδειχθεί µε την απόφαση έγκρισης των πρακτικών της δηµοπρασίας.
19. Στο προαναφερόµενο ακίνητο θα πρέπει:
α) να τηρείται ο κανονισµός πυροπροστασίας και να κατατεθεί από πλευράς εκµισθωτή
πιστοποιητικό πυρασφάλειας της αρµόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, µέχρι την
παραλαβή του ακινήτου,
β) να παρέχονται οι προβλεπόµενες διευκολύνσεις για Α.Μ.Ε.Α βάσει του Ν.2831/2000,
γ) να δηλωθεί µε υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, εάν το κτίριο έχει υποστεί βλάβες
σεισµού ή πυρκαγιάς και σε καταφατική περίπτωση, να προσκοµισθεί- µέχρι την
παραλαβή του ακινήτου- η εγκεκριµένη σχετική άδεια επισκευής, µετά την εκτέλεση των
εργασιών, θεωρηµένη από αρµόδιο Γραφείο Αποκατάστασης Σεισµοπλήκτων ή
Πολεοδοµική Υπηρεσία.
20. Πρόσθετοι όροι:
Α) Θα προτιµηθούν ακίνητα αποπερατωµένα ή στο τελευταίο στάδιο της αποπεράτωσης
τα οποία θα διαθέτουν δοµηµένη καλωδίωση. Θα γίνουν δεκτές προσφορές για ακίνητα
ηµιτελή ή υπό ανέγερση, µε την προϋπόθεση ότι διαθέτουν άδεια οικοδοµής και ότι οι
εργασίες αποπεράτωσης θα ολοκληρωθούν εντός τριών (3) µηνών, από την υπογραφή
της σύµβασης µίσθωσης.
Β) 1. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να έχει διάρκεια αορίστου χρόνου (µέχρι την
επιστροφή της στο αντίστοιχο πιστωτικό ίδρυµα). Μετά τη σύνταξη του πρακτικού
καταλληλότητας και την εξέταση τυχόν ενστάσεων, οι ιδιοκτήτες – εκµισθωτές των
ακινήτων που κρίθηκαν µη κατάλληλα θα µπορούν να παραλάβουν τις εγγυητικές
επιστολές που έχουν κατατεθεί.
2. Το ακίνητο κατά την παραλαβή του θα πρέπει:
• να έχει εγκατάσταση εξοπλισµού αντιστάθµισης άεργου ισχύος ηλεκτρικών
καταναλώσεων ούτως ώστε να επιτυγχάνεται συντελεστής ισχύος (συν.φ)
τουλάχιστον 0,95. Απαιτείται η προσκόµιση πιστοποιητικού από αδειούχο
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εγκαταστάτη-ηλεκτρολόγο, όπου να αναγράφεται η µετρηθείσα τιµή ισχύος
(συν.φ).
• να είναι εφοδιασµένο µε λαµπτήρες φθορισµού κλάσης ενεργειακής απόδοσης Α ή
Β (όχι κατώτερης της Β), να είναι εφοδιασµένο µε ενσωµατωµένο ή εξωτερικό
στραγγαλιστικό πηνίο τύπου ηλεκτρονικού ή ηλεκτρονικού µε ρύθµιση και
εναλλακτικά µαγνητικού τύπου υψηλής απόδοσης, αποκλειοµένης της χρήσης
µαγνητικών πηνίων υψηλών απωλειών και τύπου standard (µε αφορµή κατά τα
λοιπά της κοινής Υπουργικής Απόφασης ∆6/Β/16-10-2001 και ∆6/Β/13897/15-091999).
• να προσκοµισθεί µέχρι την παραλαβή του ακινήτου Πιστοποιητικό Ενεργειακής
Απόδοσης (ΠΕΑ), σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3661/2008 (φεκ 89 α/19-052008) και της Υπουργικής Απόφασης αριθµ.∆6/Β/οικ.5825/ 30-03-2010 (ΦΕΚ 407
Β/09-04-2010) όπως ισχύουν.
Γ) Το ζητούµενο ακίνητο πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή που περικλείεται από τις
οδούς Ακτή Μιαούλη – Μπουµπουλίνας - Ακτή Μουτσοπούλου – Πλ. Αλεξάνδρας – Ακτή
Κουντουριώτου – Ακτή Κουµουνδούρου – Ακτή ∆ηλαβέρη – Ακτή Πρωτοψάλτη Οµηρίδου Σκυλίτση – Αλιπέδου – Ακτή Καληµασιώτη – Ακτή Τσελέπη – Ακτή Ποσειδώνος
– Ακτή Μιαούλη (περιοχή χωρικής αρµοδιότητας της εν λόγω ∆.Ο.Υ.- σχετικός όρος 2 ).
∆) Το προς µίσθωση ακίνητο θα διαµορφωθεί και θα παραδοθεί σύµφωνα µε το πρακτικό
της Επιτροπής Στέγασης και τις υποδείξεις της προς στέγαση υπηρεσίας, καθώς επίσης
και µε όλες τις λοιπές αναγκαίες υποδοµές τεχνικού χαρακτήρα (διαµόρφωση εσωτερικού
χώρου σε γραφεία, ντουλάπια αρχειοθέτησης, φωτιστικά σώµατα, δοµηµένη καλωδίωση
Η/Υ κατάλληλη για δίκτυα Πληροφορικής και Επικοινωνίας, κλιµατισµό, σύνδεση µε
φυσικό αέριο, όπου είναι εφικτό, κιγκλιδώµατα ασφαλείας στα εξωτερικά ανοίγµατα,
πόρτες ασφαλείας στις εισόδους κλπ) προς αποφυγή δαπανών σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισµού και θα κοινοποιηθεί στους προσφέροντες.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Αθήνα 21/05/2013
Ο Γενικός Γραµµατέας
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Αττικής
Καλογερόπουλος ∆ηµήτριος

Πειραιάς10/05/2013
Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος
Κτηµατικής Υπηρεσίας Πειραιά

Κουµούτσης Αριστείδης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Β΄
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