ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ∆ΑΝΕΙΩΝ

Αθήνα: 31.1.2019

Κεντρική Υπηρεσία
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ :
ΤΜΗΜΑ :
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο :
FAX :

E mail

Οικονοµικών
Υπηρεσιών
Β΄Κινητής & Ακίνητης
Περιουσίας
∆.ΤΣΟΒΟΛΑ
Α. ΤΣΑΛΑΣ
213 211 6425
213 211 6422
210.3630110

Αρ. Πρωτ: (0)12872_19
ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τρίτη, 26/02/2019
ΩΡΑ: 11:00
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων
Αίθουσα ∆Σ
Ακαδηµίας 40, Αθήνα

d.tsovola@tpd.gr
a.tsalas@tpd.gr

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ Τ. Π.& ∆ΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ
∆ΟΞΑΤΟΥ – ΑΛΑΜΑΝΑΣ – Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1.
Του Π.∆. 95/1996 «Οργανισµός του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων» (ΦΕΚ
76/Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2.
Του Π.∆. 715/10.9.1979 (ΦΕΚ 212/Α΄/1979 ) περί του τρόπου ενεργείας υπό των
Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.), προµηθειών µισθώσεων και εκµισθώσεων εν
γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγµάτων ως και εκτέλεσης
εργασιών, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα, της παρ. 2 του άρθρου 26 «Τρόπος
και διάρκεια µισθώσεως» (όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρ.63 παρ.2
Ν.3518/2006 Α΄272/21.12.2006) καθώς και µε τα αρθ. 38 έως 46 του Π.∆. 715/1979
(ΦΕΚ 212,τ.Α΄ της 10/9/79),
3.
Του ν. 3861/2010 και περί Ενίσχυσης της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις και το ν. 3965/2011 περί αναµόρφωσης
του πλαισίου λειτουργίας Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, Οργανισµού ∆ιαχείρισης
∆ηµοσίου Χρέους, ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, σύσταση Γενικής Γραµµατείας
∆ηµόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις

4.
Των άρθρων 1 & 3 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.3.2014) «∆ιοικητικές
Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του
∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 (ΦΕΚ 161/Α/25.9.1992) και
λοιπές ρυθµίσεις.
5.
Το απόσπασµα πρακτικών της αριθ. 3627/4ο /7-10-2017 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Τ.Π. & ∆., περί διενέργειας δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού για την
εκµίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας του Τ.Π.& ∆ανείων κειµένου επί των οδών ∆οξάτου –
Αλαµάνας – Πρώην Σταυρού Ελευσίνας και νυν Αττικής οδού – ∆ελφών.
6.

Τους όρους της διακήρυξης αυτής.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

∆ηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό µε έγγραφες προσφορές για την εκµίσθωση ακινήτου
ιδιοκτησίας του Τ. Π. & ∆ανείων, συνολικής επιφανείας 11.092,69 τ.µ. εκ των οποίων
ωφέλιµοι χώροι 9.493,04 τ.µ., κειµένου στην Περιφέρεια του ∆ήµου Αµαρουσίου και
συγκεκριµένα στην θέση Λογοθέτη ή Σωρός και επί των οδών ∆οξάτου – Αλαµάνας – Κ.
Καραµανλή.
Το ελάχιστο όριο µηνιαίου µισθώµατος (τιµή εκκίνησης της δηµοπρασίας) είναι τα
έντεκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (11.500,00 €).
Το µίσθωµα θα αναπροσαρµόζεται ανά τριετία, την πρώτη ηµέρα κάθε 4ου µισθωτικού έτους,
και καθ’ όλη την διάρκεια της µίσθωσης (είτε συµβατική είτε αναγκαστική ή νόµιµη και µέχρι
την παράδοση του µισθίου), σε ποσοστό ίσο µε το ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή. Στην περίπτωση
που ο ∆είκτης Τιµών Καταναλωτή είναι αρνητικός (-) τότε το µίσθωµα θα παραµένει σταθερό.
Το ποσό του µισθώµατος το οποίο θα προκύψει από τη διαγωνιστική διαδικασία προσαυξάνεται
κατά 3,6% για κρατήσεις χαρτοσήµου πλέον ΟΓΑ.
Η διάρκεια της εκµίσθωσης θα είναι έξη (6) έτη αρχοµένης από την εποµένη της ηµεροµηνίας
υπογραφής του συµφωνητικού εκµίσθωσης µε δικαίωµα παράτασης έξη (6) ακόµη ετών µε
ίδιους όρους και συµφωνίες, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του αρθρ. 26 του Π.∆.
715/1979.
Ο πλειοδότης που θα αναδειχθεί µισθωτής οφείλει µέσα σε οχτώ (8) ηµέρες από την
γνωστοποίηση σε αυτόν της οριστικής έγκρισης του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας να
καταθέσει στο Τ.Π.& ∆ανείων εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας λειτουργούσας
στην Ελλάδα ή εγγυοδοτική παρακαταθήκη για την καλή εκτέλεση της σύµβασης, το ποσόν
της οποίας θα ανέρχεται στο ποσό του διπλασίου µισθώµατος που θα προκύψει από τη
διαγωνιστική διαδικασία.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 715/1979, στην Αθήνα την
26/02/2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής που θα
συγκροτηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 715/1979, η οποία θα συνεδριάσει δηµόσια
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τ. Π. & ∆ανείων, στην οδό Ακαδηµίας 40, 1ος όροφος.
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Οι προσφορές υποβάλλονται από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας διακήρυξης µέχρι
την 25/02/2019 και ώρα 14:30 δια του πρωτοκόλλου του Τ.Π.∆. στην Επιτροπή ∆ιενέργειας
του διαγωνισµού.
Σε καµία περίπτωση δεν θα γίνει δεκτή προσφορά που θα υποβληθεί µετά την 14:30
της 25/02/2019.
Το πλήρες σώµα της παρούσας διακήρυξης θα είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του Τ. Π. &
∆ανείων www.tpd.gr.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
•
Άρθρο 1
ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
•
Άρθρο 2
ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
•
Άρθρο 3
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ – ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ
•

Άρθρο 4
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ

•

Άρθρο 5
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΕΓΓΥΟ∆ΟΣΙΑ

•
Άρθρο 6
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
•
Άρθρο 7
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΥΧΟΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
•
Άρθρο 8
ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
•
Άρθρο 9
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
•
Άρθρο 10
ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ
•
Άρθρο 11
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗ
•
Άρθρο 12
ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΗ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΑΝΑΜΙΣΘΩΣΗΣ – ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ
•
Άρθρο 13
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
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Άρθρο 1
ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ∆ιαγωνισµός διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και συγκεκριµένα από τις διατάξεις:
1.

Του Π.∆. 95/1996 «Οργανισµός του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων» (ΦΕΚ
76/Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2.

Του Π.∆. 715/1979 (ΦΕΚ 212/Α΄/1979 ) περί του τρόπου ενεργείας υπό των
Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.), προµηθειών µισθώσεων και
εκµισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγµάτων
ως και εκτέλεσης εργασιών, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα, των άρθρων
40 έως 46,

3.

Του ν. 3861/2010 και περί Ενίσχυσης της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις και το ν. 3965/2011 περί
αναµόρφωσης του
πλαισίου λειτουργίας Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων,
Οργανισµού ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Χρέους, ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών,
σύσταση Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις

4.

Των άρθρων 1 & 3 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.3.2014) «∆ιοικητικές
Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του
∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 (ΦΕΚ 161/Α/25.9.1992)
και λοιπές ρυθµίσεις.
Καθώς και

5.

από την ανάγκη αξιοποίησης της περιουσίας του Τ. Π. & ∆ανείων.

6.

από την από 3627/4ο/7-11-2017 απόφαση του ∆.Σ. του Τ.Π. & ∆ανείων περί
διενέργειας δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού για την προκήρυξη πλειοδοτικού
διαγωνισµού για την εκµίσθωση του υπόψη ακινήτου ιδιοκτησίας του Τ.Π. & ∆ανείων.

7.

από το διάγραµµα ρυµοτοµίας & τους όρους δόµησης, Φ.Ε.Κ. 21/∆/1970 «Περί
τροποποιήσεως και επεκτάσεων των ρυµοτοµικών σχεδίων Αµαρουσίου και Χαλανδρίου
Αττικής, τροποποιήσεως και καθορισµού των όρων και περιορισµών δοµήσεως των
οικοπέδων αυτών».

8.

από την εφαρµογή διατάξεων περί Ζώνης Ελεγχόµενης Ανάπτυξης (Ζ.Ε.Α.), ΦΕΚ
647/∆/2003 «Καθορισµός Ζώνης Ελεγχόµενης Ανάπτυξης (Ζ.Ε.Α.) κατά µήκος της
λεωφόρου Ελευσίνας - Αεροδροµίου Σπάτων και καθορισµός χρήσεων γης και όρων και
περιορισµών δόµησης».

9.

από την τροποποίηση των χρήσεων γης, όπως αυτά περιγράφονται στα α) ΦΕΚ
683/∆/2005 «Τροποποίηση των χρήσεων γης και όρων και περιορισµών δόµησης των
οικοπέδων του ρυµοτοµικού σχεδίου ∆ήµου Αµαρουσίου (ν. Αττικής) που βρίσκονται
στα οικοδοµικά τετράγωνα επί του βασικού οδικού δικτύου» και β) ΦΕΚ 151/ΑΑΠ/2012
«Τροποποίηση των χρήσεων γης των οικοπέδων που βρίσκονται στα οικοδοµικά
τετράγωνα επί του βασικού οδικού δικτύου και επί σηµαντικών οδικών αξόνων του
ρυµοτοµικού σχεδίου ∆ήµου Αµαρουσίου (Ν. Αττικής)».
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Άρθρο 2
ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισµός θα γίνει στα γραφεία του Τ. Π.& ∆ανείων στην Αθήνα, στην οδό
Ακαδηµίας 40, στον 1ο όροφο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆Σ, την
26/02/2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 11:00 ενώπιον 5µελούς Επιτροπής,
συγκροτούµενης για το σκοπό αυτό, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 41 παρ. 1 και 26
παρ. 2 του Π∆ 715/1979.
Άρθρο 3
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ – ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ
1.
Το προς εκµίσθωση ακίνητο έχει επιφάνεια που ανέρχεται σε 9.493,04 τ.µ. Βρίσκεται
στην Περιφέρεια του ∆ήµου Αµαρουσίου και συγκεκριµένα στην θέση Λογοθέτη ή Σωρός και
επί των οδών ∆οξάτου – Αλαµάνας – Κ. Καραµανλή – ∆ελφών και αποτυπώνεται στο Τ1
τοπογραφικό διάγραµµα µε ηµεροµηνία εκπόνησής του Σεπτέµβριο – ∆εκέµβριο 2003 από τον
Μηχανικό Ε. Κωνσταντίνου µε τα αλφαβητικά στοιχεία: Φ-Γ-∆-Ζ-Ψ2-Η-Ψ3-Ω-Ψ5-Ψ1-Ψ-Χ-Τα-ΥΦ (διαθέσιµο από την Υπηρεσία), όπως είναι περιφραγµένη, ήτοι:
Α/Α
ΟΤ
ΤΜ
1
ΟΤ505
1.226,50
2
ΟΤ510
5.453,72
3
ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
2.307,52
4
∆ΙΚΤΥΟ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΥ
481,96
5
ΟΤ505-510
1.547,46
6
505
75,53
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ
11.092,69
ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΙΜΗΣ
9.493,04*
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ
*όπως προκύπτει από εµβαδοµέτρηση, η οποία πραγµατοποιήθηκε από τη
∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Τ.Π. & ∆ανείων, του περιφραγµένου
χώρου.
Σηµειωτέον ότι:
Α) Εντός της ανωτέρω έκτασης εκκρεµεί η διάνοιξη της οδού ∆οξάτου από το ∆ήµο
Αµαρουσίου. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης της πράξης εφαρµογής το Ταµείο αναλαµβάνει την
υποχρέωση της αποκατάστασης της περίφραξης στα σηµεία Υ – ∆ και Τ – Ζ.
Β) Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους, για τη διαµόρφωση της προσφοράς
τους, ότι υφίστανται εντός του κτίσµατος αυθαίρετες κατασκευές (θερµοκήπια).
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Γ) Με την αναθεώρηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου του ∆ήµου µε το Π.∆.
29.1.2001 (ΦΕΚ130/∆/2001), ένα τµήµα του ως άνω ακινήτου διαχωρίστηκε και
χαρακτηρίστηκε ως χώρος πρασίνου (ΚΑΕΚ 050142157001) και ένα άλλο τµήµα περιµετρικά
αυτού (ΚΑΕΚ 050142157001) χαρακτηρίστηκε ως πεζόδροµος, συνολικής έκτασης 2.789,48
τ.µ. και µε αλφαβητικά στοιχεία :Ψ1 – Ψ2 – Η – Ψ3 – Ω – Ψ5 –Ψ1, για τον αποχαρακτηρισµό
των οποίων εκκρεµεί ο προσδιορισµός και η εκδίκαση της προσφυγής του Τ. Π. & ∆ανείων στο
∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
Σε περίπτωση που το Τ. Π. & ∆ανείων αποβληθεί για οποιοδήποτε λόγο από την
ανωτέρω έκταση θα αποκαταστήσει µε ευθύνη του, την περίφραξη έως τα νέα όρια.
Η ανωτέρω συνολική έκταση ιδιοκτησίας του Τ. Π.& ∆ανείων εκµισθώνεται µε τα ανωτέρω
βάρη, των οποίων έλαβε γνώση ο εκµισθωτής βάσει υπεύθυνης δήλωσης που θα υποβάλει µαζί
µε την προσφορά του και σε καµία περίπτωση δεν θεµελιώνουν ισχυρό λόγο καταγγελίας της
µίσθωσης ούτε δηµιουργούν αξίωση αποζηµίωσης σε βάρος του Τ. Π.& ∆ανείων.
Το Τ. Π. & ∆ανείων θα προβεί σε µείωση του ισχύοντος µισθώµατος κατ’ αναλογία
µείωσης τ.µ. του οικοπέδου µε την οριστική αποβολή του.
2.
Από τον υπολογισµό του µισθώµατος, έχει εξαιρεθεί η εδαφική έκταση υπό
στοιχεία Ζ-∆-Υ-Τ-Τ1-Τ2-Ζ (ΚΑΕΚ ….) εντός της οδού ∆οξάτου υπό στοιχεία ώστε σε
περίπτωση ολοκλήρωσης της πράξης εφαρµογής και διάνοιξης της ανωτέρω οδού,
ουδόλως θα επηρεάζεται το ύψος του ανωτέρω µισθώµατος. Το µίσθωµα θα
αναπροσαρµόζεται ανά τριετία, την πρώτη ηµέρα κάθε 4ου µισθωτικού έτους, και καθ’ όλη την
διάρκεια της µίσθωσης (είτε συµβατική είτε αναγκαστική ή νόµιµη και µέχρι την παράδοση του
µισθίου), αρχής γενοµένης από το τρίτο έτος της µίσθωσης, σε ποσοστό ίσο µε το ∆είκτη
Τιµών Καταναλωτή. Στην περίπτωση που ο ∆είκτης Τιµών Καταναλωτή είναι αρνητικός (-) τότε
το µίσθωµα θα παραµένει σταθερό από το αρχικό.
Το ποσό του µισθώµατος το οποίο θα προκύψει από τη διαγωνιστική διαδικασία προσαυξάνεται
κατά 3,6% για κρατήσεις υπέρ ΟΓΑ και χαρτοσήµου
3.
Το µηνιαίο µίσθωµα θα καταβάλλεται από τον µισθωτή σε Τραπεζικό Λογαριασµό του Τ.
Π. & ∆ανείων, που θα του υποδειχθεί, εντός των πέντε (5) πρώτων ηµερών κάθε µισθωτικού
µήνα.
4.

Το Τ. Π.& ∆ανείων δεν υποχρεούται στην εγκατάσταση του µισθωτή.

5.
Οι ενδιαφερόµενοι δύναται πριν την κατάθεση της προσφοράς τους να επισκεφθούν το
µίσθιο και να ελέγξουν τους χώρους του, καθώς και να φωτοτυπήσουν, αποκλειστικά µε δικά
τους έξοδα, τοπογραφικά διαγράµµατα, κατόψεις του κτηρίου και λοιπά συναφή έντυπα,
κατόπιν προγραµµατισµένου ραντεβού στο τηλέφωνο επικοινωνίας του Ταµείου, που
αναφέρεται στο άρθρο 13 της παρούσας.
Άρθρο 4
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ
Η διάρκεια της εκµίσθωσης θα είναι έξη (6) έτη αρχοµένης από την εποµένη της ηµεροµηνίας
υπογραφής του συµφωνητικού εκµίσθωσης µε δικαίωµα παράτασης έξη (6) ακόµη ετών µε
ίδιους όρους και συµφωνίες
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Άρθρο 5
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΕΓΓΥΟ∆ΟΣΙΑ
1.
Η προσφορά υποβάλλεται εγγράφως, µέσω του πρωτοκόλλου, στην Επιτροπή
διενέργειας του διαγωνισµού που συγκροτήθηκε σύµφωνα µε τα άρθρα 41 παρ. 1 και 26 παρ.
2 του Π∆ 715/1979), σε σφραγισµένο φάκελο από τον ενδιαφερόµενο ή τον αντιπρόσωπό του,
νοµίµως εξουσιοδοτηµένο, µέχρι την ηµέρα και ώρα που έχει οριστεί η έναρξη της
διαδικασίας διεξαγωγής του διαγωνισµού, δηλαδή την ../../2018, ηµέρα ……. και
ώρα έναρξης …
2.

Αποκλείονται του διαγωνισµού :
α) Οι βάσει ειδικών νόµων, διατάξεων ή αποφάσεων, αποκλειόµενοι της συµµετοχής.
β) Οι καταδικασθέντες για αδικήµατα της υπεξαίρεσης της απάτης της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας και όσοι
συνεταιρισµοί έχουν εν γένει µέλη που δεν διαθέτουν λευκό ποινικό µητρώο.
γ) Όσοι δεν παραδώσουν εγκαίρως στην επιτροπή τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από
την διακήρυξη.

3.

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :
•

Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο αριθµός Πρωτοκόλλου της διακήρυξης και η ηµεροµηνία
διενέργειας του διαγωνισµού.

•

Τα στοιχεία του συµµετέχοντος (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνα, ΑΦΜ και ∆ΟΥ)

•

Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας, που διενεργεί τον διαγωνισµό (ΤΑΜΕΙΟ
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΝΕΙΩΝ).

4.

Οι προσφορές πρέπει απαραίτητα, να περιέχουν τα παρακάτω στοιχεία :
α) Γραπτή προσφορά του προσφερόµενου µισθώµατος, υπογεγραµµένη από τον
συµµετέχοντα, στην οποία θα αναφέρονται:
•

Τα στοιχεία αυτού (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνα, ΑΦΜ και ∆ΟΥ),

•

Η χρήση του ακινήτου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο διάγραµµα ρυµοτοµίας &
τους όρους δόµησης (Φ.Ε.Κ. 21/∆/1970), από την εφαρµογή διατάξεων περί Ζώνης
Ελεγχόµενης Ανάπτυξης (Ζ.Ε.Α.) (ΦΕΚ 647/∆/2003), και από τις χρήσεις γης που
προβλέπονται στα ΦΕΚ 683/∆/2005 και 151/ΑΑΠ/2012.

•

Το προσφερόµενο µηνιαίο µίσθωµα, αριθµητικώς και ολογράφως.

5.
Οι προσφορές θα κατατεθούν σε δύο (2) ενσφράγιστους φακέλους µε την επωνυµία
των συµµετεχόντων στους οποίους θα αναγράφονται εµφανώς οι ακόλουθες ενδείξεις:
α. Φάκελος «1» : «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ – ∆ΗΛΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ» στον οποίο
θα υπάρχουν :
(1) Τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό του άρθρου 3 παρόντος
Παραρτήµατος.
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(2) Η απαιτούµενη δήλωση αποδοχής των όρων του διαγωνισµού καθώς και κάθε άλλη
δήλωση που απαιτείται.
β. Φάκελος «2» : «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στον οποίο θα υπάρχουν:
(1) Η οικονοµική προσφορά,
(2) Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής αναγνωρισµένης Τράπεζας ή εγγυοδοτικής
παρακαταθήκης,
(3) Πιστοποιητικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας εκδοθέντων ένα µήνα
το πολύ πριν την υποβολή της προσφοράς στο ∆ιαγωνισµό.
6. Προσφορά που υποβάλλεται µε αίρεση ή που δεν είναι σύµφωνη µε τους όρους της
διακήρυξης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
7. Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των υποχρεωτικών δικαιολογητικών συνιστά λόγο
αποκλεισµού του διαγωνιζοµένου από το ∆ιαγωνισµό.
8. Η διάρκεια της προσφοράς να είναι για τουλάχιστον τρείς (3) µήνες.
9.

Η διαδικασία του διαγωνισµού θα διεξαχθεί ως κατωτέρω:
α. Στάδιο 1: Κατάθεση των πρωτοκολληµένων προσφορών στην επιτροπή του ∆ιαγωνισµού
την 25/02/2019 ηµέρα ∆ευτέρα και έως τις 14:30
β. Στάδιο 2: Αποσφράγιση την 26/02/2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στην αίθουσα ∆Σ
του Τ.Π. & ∆ανείων, µε προαιρετική παρουσία των ενδιαφερόµενων υποψηφίων
µισθωτών, του Φακέλου «1» εκάστου εκ των συµµετεχόντων και έλεγχος ύπαρξης,
πληρότητας και νοµιµότητας όλων των προβλεπόµενων δικαιολογητικών,
συντασσοµένου προς τούτο σχετικού πρακτικού από την επιτροπή. Ελλείποντα, ελλιπή
ή µη νόµιµα δικαιολογητικά συνεπάγονται τον αποκλεισµό του συµµετέχοντος.
γ. Στάδιο 3 : Μετά το πέρας του ανωτέρω σταδίου 2 αποσφράγισης σε ηµέρα και ώρα που
ανακοινωθεί, µε προαιρετική παρουσία των ενδιαφερόµενων υποψηφίων µισθωτών, του
Φακέλου «2» εκάστου εκ των συµµετεχόντων που απέµειναν µετά την διαδικασία του
2ου σταδίου και έλεγχος της πληρότητας και νοµιµότητας της οικονοµικής προσφοράς.
Σηµειώνεται ότι, το ελάχιστο όριο κάθε νέας προσφοράς πρέπει να είναι ανώτερη της
προηγούµενης. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η σύνταξη του σχετικού πρακτικού.

10.

∆ικαιολογητικά:

α) Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι, ο µισθωτής:
•

έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφυλάκτως.

•

θα διατηρεί το µίσθιο σε καλή κατάσταση και θα το χρησιµοποιεί αποκλειστικά για την
χρήση που έχει συµφωνηθεί.

•

έλαβε γνώση των βαρών του εκµισθούµενου ακινήτου.

β) Τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης κάθε συµµετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι
τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο της αδείας
λειτουργίας της Εταιρείας, αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου και
των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.), στοιχεία και έγγραφα από τα οποία
πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που
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έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της
νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη
νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες
προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί µε την προσφορά υποβάλλουν τα
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση ή
κοινοπραξία.
γ) Παραστατικό εκπροσώπησης εάν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν µε αντιπρόσωπό τους.
δ) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου σε ισχύ για τον συµµετέχοντα (φυσικό πρόσωπο) ή σε
περίπτωση Νοµικού Προσώπου, του νοµίµου εκπροσώπου του (των διαχειριστών, όταν το
νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε / του Προέδρου και ∆ιευθύνοντος Συµβούλου, αν
είναι Α.Ε. / του Πρόεδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα λοιπά µέλη αν είναι
Συνεταιρισµός).
ε) Γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης
Τράπεζας ή για ποσό ίσο προς το προτεινόµενο ελάχιστο µηνιαίο όριο µισθώµατος (ήτοι
11.500,00 €), ως εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό.
11.
Πιστοποιητικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας εκδοθέντων ένα µήνα το
πολύ πριν την υποβολή της προσφοράς στο ∆ιαγωνισµό.
12.
Οι ενσφράγιστες προσφορές αποσφραγίζονται και µονογράφονται από τα µέλη της
Επιτροπής, στη συνέχεια δε ανακοινώνονται οι προσφερόµενες τιµές στους τυχόν
παριστάµενους συµµετέχοντες.
13. Σε περίπτωση παράβασης των όρων του διαγωνισµού η εγγύηση θα καταπέσει
αµέσως υπέρ του Τ. Π.& ∆ανείων.
14.

Εγγυοδοσία:

Προ της υπογραφής του συµφωνητικού Εκµίσθωσης ο διαγωνιζόµενος, στον οποίο
κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός,
•

υποχρεούται να αυξήσει την κατατεθειµένη από αυτόν εγγύηση συµµετοχής,
ώστε αυτή να ανέλθει σε ποσό ίσο προς το διπλάσιο του επιτευχθέντος
µηνιαίου µισθώµατος, η οποία παραµένει µέχρι τη λήξη της µίσθωσης ως
εγγύηση για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της µίσθωσης.

•

Η εν λόγω εγγύηση, η οποία θα αναπροσαρµόζεται κατ’ έτος σύµφωνα µε την
αναπροσαρµογή του µισθώµατος, θα παραµείνει στο Ταµείο µέχρι τη λήξη της
σύµβασης, θα αναληφθεί δε από τον µισθωτή, µόνο εφ’ όσον αυτός έχει
πλήρως εκτελέσει τις αναληφθησόµενες δια της σύµβασης και απ’ αυτήν
απορρέουσες υποχρεώσεις του.

•

Απαλλάσσονται της εγγυοδοσίας το ∆ηµόσιο, τα Ν.Π.∆.∆, και οι ΟΤΑ.

•

Μετά τη λήξη της µίσθωσης, την ολοσχερή εξόφληση των µισθωµάτων και
την βεβαίωση του Ν.Π.∆.∆. για την εκπλήρωση υποχρεώσεων του µισθωτή,
που απορρέουν από την εκµίσθωση, διατάσσεται, εντός µηνός το αργότερο,
βάσει αιτιολογηµένου πρωτοκόλλου, η απόδοση της εγγύησης.

•

Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί εντός πέντε ηµερών από την υπογραφή
της σύµβασης
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Άρθρο 6
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
1.
Μετά την παραλαβή των προσφορών, µέσω πρωτοκόλλου του Τ. Π. & ∆ανείων, από την
πενταµελή επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού η οποία συστήνεται σύµφωνα µε τα άρθρα
41 παρ. 1 και 26 παρ. 2 του Π.∆ 715/1979, αυτές αποσφραγίζονται ενώ επιστρέφονται ως
απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα χωρίς να έχουν αποσφραγιστεί.
2.
Όσοι υποβάλλουν προσφορά στο διαγωνισµό, δικαιούνται να παραστούν κατά την
αποσφράγιση είτε αυτοπροσώπως, είτε δια εκπροσώπου νοµίµως εξουσιοδοτηµένου.
3.
Η επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας. Η αποσφράγιση γίνεται από την
Επιτροπή µε την παρακάτω διαδικασία :
α) µονογράφονται οι φάκελοι
β) αποσφραγίζεται ο κάθε φάκελος και µονογράφεται ανά φύλλο η προσφορά
γ) καταγράφονται οι προσφορές στο πρακτικό διενέργειας του διαγωνισµού και εις τον πίνακα
του πλειοδοτικού διαγωνισµού και
δ) στη συνέχεια ανακοινώνονται στους τυχόν παριστάµενους συµµετέχοντες.
Κατά της νοµιµότητας της διακήρυξης, κατά της συµµετοχής του πλειοδότη ή κατά της
νοµιµότητας διεξαγωγής του διαγωνισµού, επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων, ενώπιον της
Επιτροπής, η οποία αποφαίνεται οριστικά επί αυτών. Οι εν λόγω ενστάσεις υποβάλλονται
µόνο από τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, εγγράφως, κατά την διάρκεια αυτού
ή εντός είκοσι τεσσάρων ωρών (24) από την λήξη του.
Άρθρο 7
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΥΧΟΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
1.
Μετά το τέλος του διαγωνισµού, η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, µε το οποίο προτείνει
αιτιολογηµένα στο ∆.Σ. του Τ. Π. & ∆ανείων την εκµίσθωση του ακινήτου ή την επανάληψη
του διαγωνισµού.
2.
Το ανωτέρω πρακτικό µαζί µε τον πίνακα του πλειοδοτικού διαγωνισµού υποβάλλεται
στο ∆.Σ. του Τ. Π. & ∆ανείων το οποίο αποφασίζει περί κατακύρωσης του αποτελέσµατος του
διαγωνισµού εντός δεκαπέντε (15) ηµερών, εκτός αν, για ειδικούς λόγους, επιβάλλεται η
αναβολή λήψης απόφασης για εύλογο χρονικό διάστηµα.
3.
Το ∆.Σ. του Τ. Π. & ∆ανείων µπορεί µε αιτιολογηµένη απόφασή του να µην αποδεχθεί
το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, αν κρίνει ότι είναι ασύµφορο ή να αποφασίσει µε ειδικά
αιτιολογηµένη απόφασή του υπέρ της κατακύρωσης του διαγωνισµού σε άλλο διαγωνιζόµενο,
εκτός του τελευταίου πλειοδότη ή και να ακυρώσει τον διενεργηθέντα διαγωνισµό.
Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι πλειοδότες προσφέρουν το ίδιο µίσθωµα, το ∆.Σ. του
Τ. Π. & ∆ανείων αποφασίζει αιτιολογηµένα την κατακύρωση σε αυτόν που συγκεντρώνει τα
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περισσότερα ουσιαστικά προσόντα, αν δε οι πλειοδότες παρουσιάζουν τα ίδια ουσιαστικά
προσόντα, η κατακύρωση γίνεται µε κλήρωση, που ενεργείται από αυτό σε δηµόσια
συνεδρίαση.
Σε καµία από τις παραπάνω περιπτώσεις δεν δηµιουργείται δικαίωµα αποζηµίωσης
υπέρ των µη προκριθέντων.
4.
Κάθε θέµα, που δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη, ρυθµίζεται από τις
προαναφερόµενες διατάξεις του Π.∆.715/79.
5.
Κάθε διαφορά, που µπορεί να προκύψει µεταξύ του Τ. Π. & ∆ανείων και του
συµµετέχοντος στον διαγωνισµό ή του αναδόχου του διαγωνισµού είτε κατά την διαδικασία
διεξαγωγής του διαγωνισµού, είτε κατά την εφαρµογή της υπογραφεισοµένης Σύµβασης,
υπάγεται στην αρµοδιότητα των δικαστηρίων των Αθηνών και θα εφαρµόζονται οι διατάξεις
του Ελληνικού δικαίου για την επίλυσή της.
Άρθρο 8
ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Προσφορές που υποβάλλονται µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα ως ανωτέρω, δεν
λαµβάνονται υπόψη, ενώ καµία αντιπροσφορά, τροποποίηση ή διόρθωση στην προσφορά δεν
γίνεται δεκτή.
Άρθρο 9
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.
Η υπογραφή της σύµβασης µίσθωσης θα γίνει µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την
έγγραφη γνωστοποίηση στον προκριθέντα πλειοδότη της κατακύρωσης του διαγωνισµού υπέρ
αυτού. Αν ο πλειοδότης δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης, κηρύσσεται έκπτωτος
και η εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό θα καταπέσει υπέρ του Τ. Π. &∆ανείων.
Σε περίπτωση έκπτωσης, το Τ. Π. &∆ανείων προβαίνει σε εκµίσθωση στον επόµενο πλειοδότη,
χωρίς τη διενέργεια νέου διαγωνισµού.
2.
Το Τ. Π. & ∆ανείων δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή για την πραγµατική κατάσταση
στην οποία βρίσκεται το ακίνητο. Ο πλειοδότης οφείλει να λάβει γνώση αυτής της κατάστασης
και για τον λόγο αυτό δε δικαιούται επιστροφή ή µείωση µισθώµατος ή λύση της µίσθωσης.
3. Το Τ. Π.& ∆ανείων δεν υποχρεούται στην εγκατάσταση του µισθωτή στο ακίνητο και ο
µισθωτής δεν απαλλάσσεται του µισθώµατος, αν δεν το χρησιµοποιεί, χωρίς υπαιτιότητα του
Τ. Π. & ∆ανείων.
Άρθρο 10
ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ
1.
Η σύµβαση µισθώσεως λύνεται κανονικά µε την εκπνοή του χρόνου διάρκειάς της που
ορίζεται ανωτέρω στο άρθρο 2 της παρούσας.
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2.

Σιωπηρά αναµίσθωση δεν χωρεί και δεν επιτρέπεται.

3.
Πριν από την κανονική λήξη του χρόνου διάρκειάς της, η σύµβαση λύνεται στις
περιπτώσεις θανάτου, νοµικής ανικανότητας του φυσικού προσώπου του µισθωτή, πτώχευσης,
εκκαθάρισης και λύσεως του νοµικού προσώπου του µισθωτή ή καταγγελίας αυτής, όπως αυτή
προβλέπεται στις διατάξεις του π.δ. 715/1979 «Περί τρόπου ενεργείας υπό των Νοµικών
Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.), προµηθειών, µισθώσεων, κ.λ.π.
4.
Σε περίπτωση θανάτου ή νοµικής ανικανότητας του φυσικού προσώπου του µισθωτή,
πτώχευσης, εκκαθάρισης και λύσεως του νοµικού προσώπου του µισθωτή, κατά τη διάρκεια
της µισθώσεως η σύµβαση θεωρείται «αυτοδικαίως λελυµένη», το µίσθιο περιέρχεται
αυτόµατα στην κατοχή του ΤΑΜΕΙΟΥ και δεν αναγνωρίζεται κανένα συµβατικό ή µη δικαίωµα
στους κληρονόµους του µισθωτή. Το ΤΑΜΕΙΟ όµως έχει το δικαίωµα να αναθέσει σ’ αυτούς τη
συνέχιση της εκτελέσεως των όρων της συµβάσεως, εφ’ όσον υποδείξουν πρόσωπο
κατάλληλο κατά την κρίση του ΤΑΜΕΙΟΥ, για να αναλάβει την εκµετάλλευση του µισθίου.
5.
Το Τ. Π. & ∆ανείων δύναται να λύσει µονοµερώς την σύµβαση εκµίσθωσης, όταν
καταστεί σ’ αυτό αναγκαίο και σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, αλλά πάντοτε κατόπιν
προειδοποίησης κοινοποιούµενης επί αποδείξει προς τον µισθωτή τρεις τουλάχιστον µήνες πριν
από τη λύση της σύµβασης.
6.
Ο µισθωτής δεν δύναται να αξιώσει οποιαδήποτε αποζηµίωση εξαιτίας της ως άνω λύσης
της µίσθωσης δικαιούµενος µόνο στην απαλλαγή ή σε περίπτωση προκαταβολής, στην
ανάληψη του µη δεδουλευµένου µισθώµατος.
Άρθρο 11
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗ
1.
Ο µισθωτής (πλειοδότης) βαρύνεται µε όλα τα έξοδα του διαγωνισµού και τις
δηµοσιεύσεις της διακήρυξης και θα καταβληθούν από αυτόν στο Ταµείο κατά την υπογραφή
της σχετικής σύµβασης.
2.
Ο µισθωτής έχει όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 48 του Π. ∆.
715/1979.
3.
Πλην του µισθώµατος, τον µισθωτή θα βαρύνουν οι δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικού
ρεύµατος, πετρελαίου ή φυσικού αερίου, ύδατος, τα δηµοτικά τέλη και κάθε άλλος φόρος,
τέλος, επιβάρυνση ή δαπάνη, που κατά νόµο ή κατά συνήθεια βαρύνουν τους µισθωτές.
4.
Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του µισθίου, τις δουλείες που έχουν
τυχόν συσταθεί υπέρ αυτού, τα όρια του και γενικά το µίσθιο σε καλή κατάσταση.
5.
Τυχόν διαµορφώσεις και νέες κατασκευές του µισθίου µπορούν να πραγµατοποιηθούν
µόνο εφόσον ο µισθωτής έχει λάβει τις προβλεπόµενες άδειες από τις εκάστοτε Αρµόδιες Αρχές
(πολεοδοµία κ.λπ.) και µόνο πριν την έγγραφη έγκριση του Ταµείου. Με την έκδοση των
αδειών, ένα αντίγραφο θα πρέπει να αποστέλλεται στο στη ∆ιεύθυνση (∆2) Οικονοµικών
Υπηρεσιών και στη ∆ιεύθυνση (∆15) Τεχνικών Υπηρεσιών αντίστοιχα του Τ.Π. & ∆ανείων.
Οι εν λόγω διαµορφώσεις θα παραµείνουν στη κυριότητα του Τ.Π. & ∆ανείων µετά τη λήξη της
σύµβασης, εφόσον το Τ.Π. & ∆ανείων το γνωστοποιεί εγγράφως στον εκµισθωτή τρείς (3)
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µήνες πριν τη λήξη της σύµβασης. Σε διαφορετική περίπτωση ο εκµισθωτής οφείλει να
παραδώσει το µίσθιο χωρίς τις τυχόν διαµορφώσεις ή τις νέες κατασκευές.
Οι σχετικές δαπάνες θα βαρύνουν τον µισθωτή.
Ο µισθωτής υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες µελέτες – ενέργειες οι οποίες
απαιτούνται προκειµένου να ευδοθούν οι απαραίτητες κατά το νόµο άδειες για τη χρήση που
θα προταθεί από το µισθωτή.
6.
Ο µισθωτής θα αναλάβει την υποχρέωση να προβεί αποκλειστικά µε δικά του µέσα και
δαπάνες στις απαιτούµενες ενέργειες για την έκδοση και χορήγηση, επ’ ονόµατί του και για
λογαριασµό του, όλων ανεξαιρέτως των προβλεπόµενων και απαραίτητων Αδειών για τη
νόµιµη και εύρυθµη λειτουργία του µισθίου ακινήτου και για τη χρήση που αυτός θέλει, καθώς
επίσης και για εξασφάλιση όλων των τυχόν απαιτούµενων εγκρίσεων και αδειών από το
αρµόδιο Υπουργείο, το αρµόδιο ∆ασαρχείο, την αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία, την αρµόδια
Πυροσβεστική Υπηρεσία για τη χρήση που αυτός θέλει να κάνει στο µίσθιο.
7.
Ο µισθωτής θα αναλάβει την υποχρέωση όπως, αποκλειστικά µε δικές του ενέργειες,
µέσα και έξοδα, προβεί στις απαιτούµενες επισκευές, ανακαίνιση ή διαµόρφωση του µισθίου,
όπου και εφ’ όσον αυτές επιτρέπονται, καθώς και σε εγκατάσταση αναγκαίου εξοπλισµού, όπου
και εφ’ όσον αυτός επιτρέπεται, κατά τις κείµενες διατάξεις και τις υποδείξεις των αρµόδιων
Αρχών.
8.
Το Ταµείο, ως εκµισθωτής, ουδεµία ευθύνη ή υποχρέωση έχει ή φέρει για την έκδοση
και χορήγηση των ανωτέρω Αδειών, για την εξασφάλιση των τυχόν απαιτούµενων εγκρίσεων
και αδειών από το αρµόδιο Υπουργείο, το αρµόδιο ∆ασαρχείο, την αρµόδια Πολεοδοµική
Υπηρεσία, την αρµόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία, την αρµόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία για τη
χρήση που ο µισθωτής θέλει να κάνει στο µίσθιο.
9.
Το Ταµείο ως εκµισθωτής, ουδεµία ευθύνη ή υποχρέωση έχει ή φέρει σε περίπτωση
που ο µισθωτής παραβιάσει οδηγίες ή κανονισµούς ή νοµοθετικές διατάξεις ή εγκρίσεις ή άδειες
από το αρµόδιο Υπουργείο, το αρµόδιο ∆ασαρχείο, την αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία, την
αρµόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία, την αρµόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία ή σε περίπτωση που ο
µισθωτής προβεί σε οιεσδήποτε ενέργειες ή εργασίες ή επεµβάσεις, χωρίς προηγουµένως να
έχει εξασφαλίσει τις τυχόν απαιτούµενες άδειες ή εγκρίσεις από το αρµόδιο Υπουργείο, το
αρµόδιο ∆ασαρχείο, την αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία, την αρµόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία,
την αρµόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία κλπ.
10.
Ο µισθωτής δεν µπορεί για κανέναν απολύτως λόγο, ούτε και λόγω ανωτέρας βίας,
χωρίς έγγραφη συναίνεση του εκµισθωτού, να λύσει τη µίσθωση πριν από την παρέλευση του
συµβατικού χρόνου αυτής. Η τυχόν παράβαση του όρου αυτού, καθιστά τον µισθωτή
υπεύθυνο στην καταβολή των µέχρι λήξης της µίσθωσης µισθωµάτων, καθιστάµενων αµέσως
ληξιπρόθεσµων και απαιτητών και συνεπάγεται την υπέρ του εκµισθωτού έκπτωση της
µισθωτικής εγγύησης, µη συµψηφιζόµενης προς τις εκ µισθωµάτων και λοιπές οφειλές.
11.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της µίσθωσης και τυχόν παράτασής της, το ΤΑΜΕΙΟ ως
εκµισθωτής δεν υποχρεούται σε καµιά απολύτως επισκευή ή τροποποίηση του µισθίου, ούτε
και εάν αυτή είναι αναγκαία, ο δε µισθωτής είναι υποχρεωµένος να κάνει καλή χρήση του
µισθίου και σύµφωνα προς τον σκοπό για τον οποίο εκµισθώνεται, ενεργεί δε όλες τις προς
συντήρηση αυτού αναγκαίες δαπάνες για επισκευές, δικαιουµένου του εκµισθωτή όπως δια των
οργάνων του παρακολουθεί, ελέγχει και εγκρίνει ή απορρίπτει αυτές. ∆εν δύναται να επιφέρει
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αλλοιώσεις στο µίσθιο, άνευ άδειας του ΤΑΜΕΙΟΥ, ούτε να µεταρρυθµίσει τούτο ή να το
χρησιµοποιήσει για σκοπό διαφορετικό από αυτό που συµφωνήθηκε.
12.
Κατά την αποχώρηση του µισθωτή από το µίσθιο είτε κατά την λήξη της παρούσης
µισθώσεως είτε για οποιοδήποτε λόγο ακόµα και µετά από καταγγελία της συµβάσεως
µισθώσεως, οι πάσης φύσεως επί των µισθίων µόνιµες ή µη εγκαταστάσεις θα παραµείνουν επ’
ωφελεία των µισθίων και θα περιέλθουν στην κυριότητα του ΤΑΜΕΙΟΥ και δεν δικαιούται να
ζητήσει ο µισθωτής αποζηµίωση για τις εγκαταστάσεις που θα έχει ανεγείρει και τις βελτιώσεις
που θα έχει πραγµατοποιήσει και οι οποίες θα παραµείνουν επ’ ωφελεία του µισθίου ούτε έχει
το δικαίωµα ο µισθωτής να αφαιρέσει αυτές από το µίσθιο.
13.
Ο µισθωτής, επί παρανόµου διαταράξεως ή αποβολής αυτού εκ των µισθίων, έχει κατά
παντός τρίτου, άπασες τις αγωγές του Ταµείου προς προστασία της νοµής και κατοχής τούτου,
υποχρεούµενος άµα όπως αµελλητί ειδοποιεί εγγράφως τον εκµισθωτή, περί πάσης παρανόµου
ενέργειας τρίτου επί του ακινήτου.
14.
Για κάθε παράβαση των ανωτέρω υποχρεώσεων του µισθωτή, από την οποία επήλθε
ζηµία στο Ταµείο, ο µισθωτής υπόκειται σε αποζηµίωση, η οποία βεβαιώνεται δια
καταλογισµού, µετά από αιτιολογηµένη απόφαση του Ταµείου και εισπράττεται µε την
διαδικασία εισπράξεως των ∆ηµοσίων Εσόδων.
15.
Παράβαση οποιουδήποτε όρου της συµβάσεως επάγεται, κατά την κρίση του Ταµείου,
λύση της µίσθωσης και έξωση του µισθωτή, κατά τη διαδικασία του Κώδικα Πολιτικής
∆ικονοµίας πέραν των λοιπών δι' αυτόν επιζηµίων συνεπειών, για τις οποίες εφαρµόζονται οι
διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 44 του Π.∆. 715/1979.
16.
Το ΤΑΜΕΙΟ, δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για την τυχόν µη παροχή στο µίσθιο, από
τις αρµόδιες εταιρείες, τηλεφωνικής σύνδεσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, ύδατος κ.λ.π. Σε
περίπτωση αδυναµίας παροχής, αυτή, καµία επιρροή δεν έχει στην παρούσα σύµβαση, η οποία,
οπωσδήποτε, παραµένει σε ισχύ. Ο πλειοδότης δηλώνει ότι, εν γνώσει των υφισταµένων
κινδύνων µη παροχής ή καθυστέρησης αυτής, προβαίνει στην υποβολή της σχετικής
προσφοράς του.
17.
-Απαγορεύεται η εναπόθεση στο µίσθιο έστω και προσωρινά, εύφλεκτων υλών ή άλλων
αντικειµένων, δυναµένων να το εκθέσουν σε κίνδυνο πυρκαγιάς.
18.
-Ο µισθωτής υποχρεούται στην εγκατάσταση στο µίσθιο µέσων πυρασφάλειας,
σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία, καθώς επίσης και εξασφάλιση των τυχόν απαιτούµενων
εγκρίσεων από την αρµόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.
19.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ:
Ο µισθωτής οφείλει εντός ενός µηνός από την υπογραφή της σύµβασης
µισθώσεως να έχει προσκοµίσει ασφαλιστική κάλυψη για το µίσθιο και τι
οικοδοµικές εργασίες εντός αυτού, η οποία θα πρέπει να περιλαµβάνει:
α) Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για οποιαδήποτε αιτία
απορρέει από τις οικοδοµικές εργασίες εντός του µισθίου καθόλη τη διάρκεια
της σύµβασης.
β) Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για οποιαδήποτε αιτία
απορρέει από τη χρήση και λειτουργία των µισθίων καθόλη τη διάρκεια της
σύµβασης.
γ) Το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθεί, να
ακυρωθεί, ή να θεωρηθεί ότι έληξε, χωρίς προηγούµενη έγγραφη ειδοποίηση
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του ΤΑΜΕΊΟΥ µε συστηµένη επιστολή της Ασφαλιστικής Εταιρείας, πριν από
σαράντα πέντε (45) τουλάχιστον ηµερολογιακές ηµέρες και γραπτή συναίνεση
αυτού.
δ) Εάν ο µισθωτής δεν προσκοµίσει ως άνω τα πιο πάνω Ασφαλιστήρια
Συµβόλαια ή δεν αναπροσαρµόσει το ύψος της ασφάλισης εντός είκοσι (20)
εργασίµων ηµερών από τότε που θα του κοινοποιηθεί η σχετική Απόφαση του
ΤΑΜΕΊΟΥ, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ΤΑΜΕΊΟΥ Για την έκπτωση
αυτή δεν απαιτείται κοινοποίηση ειδικής δήλωσης. Σε περίπτωση άρνησης ή
καθυστέρησης της ανωτέρω αναλυτικά προβλεπόµενης ασφάλισης ή της
αναπροσαρµογής, το ΤΑΜΕΊΟ δύναται να συνάψει τα σχετικά Ασφαλιστήρια
Συµβόλαια εις βάρος και για λογαριασµό του µισθωτή.
ε) Η µη έγκαιρη προσκόµιση του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου ή η
προσκόµισή του χωρίς έστω και έναν από τους παραπάνω όρους, συνεπάγεται
ακόµα και την υπέρ του Ταµείου αυτοδίκαια κατάπτωση των προβλεποµένων
στο άρθρο 12 παρ. α’ και β’ της παρούσης κατατεθειµένων εγγυοδοσιών καλής
εκτέλεσης των όρων της σύµβασης.
στ)
Σε περίπτωση Κοινοπραξίας, το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο
παρέχεται κοινά για όλους τους κοινοπρακτούντες.
20.
-Για κάθε διένεξη ή διαφορά που προκύπτει από τη σύµβαση, ο µισθωτής υποχρεούται
να ζητήσει την επίλυσή της µε αίτησή του προς το ΤΑΜΕΙΟ µαζί µε έγγραφα, προσκοµίζοντας
τα απαραίτητα και απαιτούµενα στοιχεία. Το ΤΑΜΕΙΟ δύναται να επιλύσει τη διαφορά µε
Απόφασή του. Σε περίπτωση κατά την οποία ο µισθωτής επιµένει στις απόψεις του, η διαφορά
θα τίθεται στην κρίση των αρµοδίων ∆ικαστηρίων των Αθηνών, που ορίζονται ως αποκλειστικά
κατά τόπον αρµόδια. Σε κάθε περίπτωση, τα ∆ικαστήρια αυτά ορίζονται ως αποκλειστικά
αρµόδια για κάθε διένεξη, διαφορά και κάθε δίκη γενικά που θα δηµιουργηθεί από τη σύµβαση
µίσθωσης που θα υπογραφεί.
Άρθρο 12
ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΗ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΑΝΑΜΙΣΘΩΣΗΣ – ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ
1.

Η υπεκµίσθωση µερική ή ολική για όµοια ή παρόµοια χρήση απαγορεύεται.

2.

Σιωπηρή αναµίσθωση δεν επιτρέπεται.

3.
Ο µισθωτής υποχρεούται να αποδώσει το µίσθιο, κατά την µε οποιονδήποτε τρόπο λήξη
της µίσθωσης, στην τριµελή επιτροπή παραλαβής, την οποία θα ορίσει το ∆.Σ. του Τ. Π.&
∆ανείων.
4.
Σε περίπτωση µη έγκαιρης παράδοσης, ο µισθωτής υπόκειται σε έξωση σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ισχύοντα Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας.
Άρθρο 13
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Το πλήρες κείµενο της διακήρυξης είναι καταχωρηµένο για κάθε ενδιαφερόµενο στην
ιστοσελίδα του Τ. Π.& ∆ανείων, www.tpd.gr.
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Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προσέρχονται στα Γραφεία του Τ. Π.& ∆ανείων, στην οδό
Ακαδηµίας 40, 5ος όροφος, γραφείο 501, από τις 8:30 π. µ. µέχρι τις 14:30 µ.µ.
µόνο για να ζητήσουν οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση για την παρούσα διακήρυξη ή
µπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα και mail που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη.
Το Ταµείο διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει,
τροποποιήσει, αναστείλει ή µεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία, καθώς και
να διακόψει διαπραγµατεύσεις ή συνοµιλίες σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο, χωρίς
καµία ευθύνη έναντι συµµετεχόντων ή/και τρίτων προσώπων, ενηµερώνοντας τους
σχετικά.
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