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ΔΙΑΚΗργΞΗ

Μειοδστικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Α™ιΨυ
Η Προtσταμέ`η της Κτηματικής γπηρεσίαςι Αθηνών-Ανατολικής Αττικής διακηρύσσει ότι
Θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις δυτάξεις του Ν.3 Ι 3Ο/28-3-2003 (ΦΕΚ

Α'.76), όπως αυτός τροποποιήηκε και ισχόει για η μίσθωση αmνήτου κατάλληλου γυι η
στέγαη του Αστιινομικού Τμήματος και Τμήματος Ασφαλείας Πα™νίας Αττικής της
Διεύθυνσης Αστυνομώς Βορειοανατολιιής Αττικής, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:
1.

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους μικτής επιφάνειας (εξαιρουμένων

των χώρων Κλιμακοστασίων, ανελωστήρων, πλατύσκαλων και κοινοχρήστων διαδρόμων) 58Ι
τ.μ. περίπου. δηλαδή γραφειακοί χώροι ωφέλιμης επιφάνειας 420 τ.μ. περίπου, αποθηκευτικοί
χώροι ωφέλιμης επιφάνεuς 45 τ.μ. περίπου (οι οποίοι μπορεί να είναι και υπόγειοι) και λοιποί
βοηθητικοί χώροι, όπως οι χώροι αυτοί αναλύονται στο από Ι 3-7-2020 κτιριολογικό πρόγραμμα
της Δ/νσης Τεχνικής γποστήριξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, καθώς και
στεγασμένοι και ασφαλείς χώροι στάθμευσης, πέντε (5) τουλάχιστον αυτοκιήτων. Το ακίνητο
πρέπει να πληροί όλες τις προυποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισμού, αερισμού, μέσων

σκίασης. Θέρμανσης, ψύξης/κλιματισμού, σύμφωνα με τΌυς ισχύο™ς κανονισμούς.
2.

Το ακίνητο θα πρέπει να έχει ανεξάρτητη είσοδο. να είναι κατά το δυνατόν λειτουργικά

αυτόνομο. χωρίς να συνυπάρχουν χρήσεις που ελλοχεύουν κινδύνους για την ασφάλεια των
γπηρεσιών και να βρίσκεται στο Δήμο Παιαν{ας, εwός της χωρικής αρμοδιότητας ευθύνης του
Α`Τι και σε Θέση που w διευκολύνεται η πρόσβαση των πολιτών καθώς και η ομαλή κtνηση και
η ευχερής στάθμευση των οχημάτων τους.
3.
Το ακίνητο πρέπει να είναι αποπερατωμένο και να παραδοθεί έτοιμο για χρήση στο
Δημόσιο μέσα στην προΘεσμία που Θα ορισθεί στην απόφαση έγκρισης πρακ.πκών της
δημοπρασίας και Θα αναγράφεται στη σύμβαση μίσθωσης.

4.

'Οσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη δημοπρασία Θα πρέπει να καταθέσουν στην

Επιτρή Στέyασης που συνεδριάζει δημόσια, οι ίδιοι ή ειδικός προς τούτο πληρεξούσtΟς,

έγγραφη προσφορά στην οποία να περιγράφονται λεπτομερώς οι χώροι, με αναφορά στην
ύπαρξη ή μη αυθαίρετων χώρων ή χώρων με αυθαίρετη αλλαγή χρήσης που προσφέρονται με τις
διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 2 του ν. 4495/20] 7, καθώς και η επιφάνεια ενός εκάστου είδους
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Στην προσφορά πρέπει να επισυνάπτονται:

α) αντίγραφο της ισχύουσας οικοδομικής άδειας του ακινήτου, με τις ζητούμενες χρήσεις των
χώρων, συνοδευόμενη από τα σχεδιαγράμματα ης αρχιτεκτσνικής μελέτης, Θεωρημένα από
την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης ή σύμφωνα μ το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ 74
Α'/26-3-2014) και σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτών, βεβαίωση αρμοδίας αρχής (γπηρεσίας
Δόμησης ή Δήμου) για την νομιμότητα της κατασκευής του κτιρίσυ και υπεύθυνη δήλωση
πολιτικού μηχανικού για τη στατική επάρκεια αυτού και τα ωφέλιμα φορτία που μπορεί w
αναλάβει.

Εφόσον σύμφωνα με την οικοδομιιcή άδεια οι χώροι έχουν άλλη χρήση από τη ζητούμενη, Θα
πρέπει οt προσφέροντες να καταθέσουν συμπληρωματυή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/Ι 986,
με την οποία να δηλώνεται η υποχρέωσή τους για έκδοση άδ8ιας αλλαΊής της χρήσης του
ακινήτου τους, πσιt Θα προσκομισθεί μέχρι την παραλαβή του αιcινήτου.

β) υπεύθυνη δήλωση του ν. Ι 599/1986(Α'75) στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα
το δικαίωμα για την εκμίσθωση τοι] ακινήτου. Στη δημοπρασία δικαιού`ται να `»ωβάλοι>ν
προσφορές οι κύριοι των ακινήτων και οι κάτοχοι αυτών δυνάμει σύμβασης χρηματοδστικής
μίσθωσης (Ιcαsίng), εφόσον μαζί με την προσφορά τους προσκομίσουν έγγραφη συναίνεση του
mρίου του ακινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις της ™ραγράφου 1 του άρθρου 3 του
ν.3 Ι30ΏΟΟ3 που προcπέαικαν με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου Ι 66 τΌυ ν.4099/20Ι2(Α'
250). Η έγγραφη συναίνεση Θα υποβάλλεται ω,ς υπεύθυνη δήλωση τσυ ν.1599/1986(Α' 75),

στην οποία Θα δηλώνεται ότι συναινεί ως ιcύριος του ακινήτου στην υπόψη μίσθαχη, ότι Θα
προσέλθει για την συνυπογραφή της μίσθωσης και ότι σε περίπτωση καταγγελίας της
σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης Θα υπεισέλθει ως εκμισθωής στη σύμβαση με το
δημόσιο γu την υώόλοιπη διάρκεια αυτής με τους ίδιους όρους.
γ) εγγυητucή επιστολή τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
ισψος για αόριστο χρονιιcό διάστημα και για ποσό ίσο με το δέκατο (Ι/ΙΟ) του ζητούμενου

εήσιου μισθώματος, ως εγγύηση ότι Θα προσέλθουν για τη σύmξη της σχFτιής σύμβασης
μίσθωσης μέσα σε προΘεσμία που Θα ταχθεί και Θα παραδώσουν το μίσθιο για χρήση στο
Δημόσιο, στηγ κατάσταση και το χρόνο που Θα ορισθεί με τη σχετική απόφαση έγκρισης των
πρακτικώγ της δημοπρασίας.
Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στο μεν τελευταίο μειοδότη μετά την υπογραφή του
πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου, στους δε υπόλοιπους μετέχοντες μετά την έγκριση των

πραmκών δημοπρασίας.
Από Την υποχρέωση υποβολής της εγγύησης της παραγράφου αυτής απαλλάσσονται τα
Ν.Π.Δ.Δ. και οι Οργανισμοί ΤΌπικής Αυτοδιοικήσεως α` και β ' βαθμού.
Αν στη δημοπρασία λάβουν μέρος οι ιδιοκτήτες του ακινήτου στο οποίο ήδη στεγάζεται η
γπηρεσία. επιτρέπεται η υποβολή από μέρους τους της απαιτούμενης εγγυητικής επιστΌλής

μέχρι την έγγραφη αποδοχή των όρων του πρακτικού καταλληλότητας της παραγράφου 5.

δ) ειδικό πληρεξούσιο εφόσον η προσφορά κατατίθεται από πρόσω7ω άλλο από τον ιδιοκτήτη
του ακινήτου.

ε) σηγ ™=ρίπτωση που η οικοδομψ άδεια δεν καλύπτει το σύνολο των προσφερόμενων
χφρων και υπάρχουν χώροι που προσφέροwαι με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 2 του ν.
4495/t 7, για το παραδεκτό της προσφοράς πρέπει να επισυ\άπτονται:

ει) βεβαίωση της αρμόδυς αρχής (εν προκειμένω του Τ.Ε.Ε.) ότι υφίσταται νόμιμα το

ακίνητο ως προς όλους τους προσφερόμενους χώρους, μετά την περαίωση της υ™γωγής
του στο ν.4495/2017 ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. Ι599/1986 (ΦΕΚ 75/Α), στην οποία να

.

δηλώνεται ότι η βεβαίωση αυή Θα κατατεθεί μέχρι το πέρας της μισθωτικής διαδικασίας

(ήτοι μέχρι ην παραλαβή του ακινήτου) και

ε2) εφόσον τίθεται Θέμα καταβολής κοινοχρήστων δαπανών από το δημόαο, τροποποίηση
της σύσmσης ιδιοκτησίας και του Πίνακα Κατα\Όμής Κοινοχρήστων Δαπανών με νεότερη
συμβολαιογραφιιή πράξη μετά την περαίωση της υπαγωγής του στο ν.4495/2017 ή

υπεύθυνη δήλωση του Ν.Ι599/Ι986 (ΦΕΚ 75Α), στην οποία να δηλώνεται ότι η
τροποποίηση αυτή Θα κατατεθεί μέχρι το πέρας της μισθωτιtCής διαδικασίας (ήτοι μέχρι την

παραλαβή του ακtνήτου).
στ) υπεύθυνη δήλωση του Ν.Ι599/1986 στην οποία Θα δηλώνεται εάν το κτίριο έχει υποστεί

βλάβες σεισμού ή 7ωρκα.tάς και σε καταφατική περώττωση να προσκομισθε{ μέχρι την
παραλαβή του ακινήτου, η εγκεκριμένη από αρμόδιο r.ραφείο Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων
ή Υπηρεσία Δόμησης, σχετική άδεια επισκευής, Θεωρημέ`η μετά την ε,κτέλεση των εργασιών.

s.

Οι διαγωνιζόμενοι, των οποίων τα ακίνητα Θα κριΘούν κατάλληλα με το πρακτικό

καταλληλάητας της Επιτροπής Στέγασης, πσι> συντάσσεται μετά από διε`/έργεια αυτοψίας σε

αυτά, οφείλουν, αφού αποδεχθούν εγγράφΦς τους όρους τσυ πρακτίκού, στο οπώ
υποδεικνύονται οι εργασίες (επισκευές-διαρρυθμίσεις) που τυχόν απαιτούνται, να λάβΌυν μέρος
σε προφορική μειοδοτιιcή δημοπρασία ενώπιον της Επιτροπής που συνεδριάζει δημόσια, σε

ημρομηνία που Θα ορισθεί με το πιο πά\ω πρακτικό. Για να γίνει δεκή η προφοριψ μειοδοτική
πρΟσφορά κατά ην εν λόγω συνεδρίαση ης Επιτροπής, πρέπεt να είνατ κατώτερη τουλάχιστον
κατά ποσοστό τρία τοις ειαοιτό Ο%) της χαμηλότερης έγγραφης προσφοράς, διαφορετικά

κρίνεται απαράδεκτη. Με το ποσοστό αυτό εξακολουθεί η μειοδοσ{α μέχρι την κατακύρωση.
Κάθε προφορυή προσφορά εξναι δεσμευτική μέφι την οριστική κατακύρωση στον τελευταίο
μειοδότη. Αν δεν γίνου`r κατά την ίδ`α συνεδρίαση νέες προσφορές, ως μίσθωμα που
επιτεύχθηκε Θεωρείται το ζητούμενο με η μικρότερη έγγραφη προσφQρά και σε περίπtωση
περισσότερων ίσων`γραπτών προσφορών. ως μίσθωμα που επιτεύχθηκε Θεωρείται crυτό που
αwισταχεί στο ακίνητο που Θα επιλεγεί τελικά από την Επιτροπή Στέγασης.

6.
Επιτρέπεται η υποβολή ένστασης, ενώπιον της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής, α) ™τά του
πρακτικού καταλληλότητας από τους συμμετέχοντες στη δημοπρασία καθώς και από τρίτσιχ;

που έχουν έννομο συμφέρον και β) σχετικά με τη νομιμότητα της διακήρυξης της δημοπρασίας,
την παράλειψη ουσιωδών όρωw σε αυτήν, τη νομιμότητα συμμετοχής μειοδόη ή την νομιμότητα
της διεξαγωγής της προφοριιής μειοδοσίας από οποιονδήπcyτε έχει έννομο συμφέρον3 σύμφωνα
με τους όρους και τ`ς προΘεσμίες του άρθρορ 13 του Ν.3 Ι 3Ο/2003. όπως αυτό αντιmταστάθηκε
μ το άρθρο 83 του ν.4583/2018 (ΦΕΚ 212Α ) και ισχύει.

7.
Η απόφαοη έγκρισης των πραmκών της δημοπρασίας κοινοποιείται από την κτηματική
γπηρεσία στον μειοδόι:.η της δημοπρασίας. ο οποίος οφείλει να προσέλθει μέσα σην προΘεαμ{α
που ορίζετα στην ανωτέρω απόφαση, για την κατάρπση της σύμβασης. Σε περίπτωση μη
προσέλευσης του αναδειχθέντος μειοδότη μέσα στην ορισμέ\η προΘεσμία για την υπογραφή Της
σύμβασης μίσθΦσης, τότε, με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο
μειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγύηση συμμετοχής του καταπίπτει υπέρ του Δημοσώυ

ως δημόω έσοδο. Με ην ίδια απόφαση δίνεται εντολή στην αρμόδια Κηματική Υπηρεσώ να
ε™αληφθεί η δημοπρασία, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχει ο μειοδότης που κηρύχθηκε
έtmωτος.

8.
Ο εκμσθωτής έχει υποχρέωση μg ην έναρξη της μίσθωσης, όπως αναφέρεται στη
σύμβαση, να παραδώσει το μίσθιο στη χρήση του Δημοσίου κατάλληλο και σύμφωνο προς τους
όρο`χ; της διακήρυξης, της απόφασης έγκρισης και της σύμβασης της μίσθωσης. Δuφορεcικά η
μίσθωση λύε`mι με απόφαση tου Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης και καταπίπει η
εγγύηση που έχει κατατεθ€ί υπέρ του Δημοσίου. Το Δημόσιο προβαίν8ι σε νέα μίσθωση χωρίς
δημσπρασία και ο μειοδότης υποχρεώνεται σε αποζημίωση του Δημοσ{ου για τη μη προσήκουσα
παράδοση του μισθίου, ίση με το 1/10 του μηνιαίου μισθώματος ης σύμβασης για κάθε ημέρα
καθυστέρησης μέχρι ην οριστική στέγαση της Υπηρεσίας σε άλλο ακhητο, που βεβαιώνεται ώς
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έσοδο και εισπράττεται σύμφω`/α με τις διατάξεις του Κώδικα-Τ--ΓΤ-Τ-ΙΌ
Εώ`πραξης Δημοσίων
-'}ΓΙ----,
σόδων. Η trποχρέωση αποζημtωσης του ί/ΙΟ -του μη;ια-ίου μισθώματος της πρσηγούμενης
™ραγράφου επέρχεται και αν δεν παραδοθεί εμπρόθέσμα το μίσθ;ο. Οι συνέπει6ς ης μη
εμπρόθεσμης παράδοσης δεν επέρχονται σε περιπτώσεις καθυστερήσεΦν πQυ οφείλονται σε
υπαιτιότητα του Δημοσίου ή σε ανωτέρα βία ή σε τυχαίο γεγQνός. Σε αυτές τις περιπώσεις

μπορεί να εκδοθεί απόφαση του Συντσνιστή Αποιcεντρωμένης Διοίκησης για ην παράταση ιmJ
χρόνου ™ράδοσης, ύστερα από εισήγηση της Επτροπής Στέγασης. στην οποία αιτιολψείται
αναλυτικά η αναγκαιότητα και οι λόγοι παράτασης της προΘεσμίας παράδοσης του μισθωμένου

ακινήτου. rια την παραλαβή τω μισθωμέγου ακινήτου από το Δημόc™ο ή την α7ώδοση αυτού
σΊ.ον εκμισθωτή μετά η λήξη της μίσθωσης συντάσσεται πρωτόκολλο, σύμφωw με ™
αναφερόμενα στην παραγρ.3 του άρθρου Ι 7 του Ν. 3 Ι 30/2003.

9.

Ο εκμισθωτής είναι υποχρεωμένος κατά την διάρκεια της μίσθωσης να πρQβαίνεt στις

αναγκαίεζ επισκευές φθορών και βλαβών, που οφείλοwαι στη συνηθισμέ`η χρήση του μισθώυ,
μέσα στην προΘΕσμία που τάσσεται από τη στεγαζόμενη υπηρεσία`
Σε mρίπτωση αρνήσεώς τQυ ή μη εκτέλεσης των επισκευών μέσα στην ταχθείσα
προΘεσμία, το Δημόσιο έχει το εκλεκτικό δικαίωμα να προβεί:

α) Σε μσνομερή καταγγελώ της μίσθωσης και στη ωνέχεια σε μίσθωση, με δημοπρασία
ή απ' ευθείας, άλλου αιcινήτου σε βάρος του ιδιοκτήτη του μισθωμένcn. ακινήτου, σύμφωνα μ
τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 8 της διακήρυξης

β) Στην εκτέλ€ση όλων των απαιτουμένων εργασιών επισκευής του ακινήτου σε βάρος
του ιδιοκτήτη, παρακρατώντας τη σχετική δαπάνη από τα μισθώματα του ακινήτου, όπως α`yή η
δαπάνηπροκύπτειαπόσχετικήτεχνικήέκθεση~βεβαίωσητεχνικήςυπηρεσίαςτουΔημοσίου.

γ) Στη διακοή καταβολής των μισθωμάτων του ακινήτΌυ μέχρι την εκτέλεση των
εργασιών επιmευής από τον εκμισθωή.

Το Δημόσιο δεν οφείλει καμία αποζημίωση στον εκμισθωή για φθορές του αιανήwυ
που οφείλονται στη συιηθισμέ`η χρήση του, σε κακή κατασκευή του ή στην παλαώτητα αυτού
ή σε τυχαίο γεγονός.

ΙΟ.
D. Το Δημόσιο μπορεί να προβεί σε λύση ης μίσθωσης πριν από η συμβατήcή λήξη της
χωρίς υποχρέωση αποζημώσης του εκμισθωή, εφόσον:
α) Μεταστεγασθε{ η στεγασμέ`η ι»τηρεσtnι σε ακίνητο ιδιΌκτησίας του.

β) Παραχωρηθεί στη στεγασμένη υπηρεσία η δωρεάν χρήση άλλου καάλληλου
ακιήοιι για χρονικό διάστημα τωλάχιστον ίσο με το υπόλοιπο της μίσθωσης.
γ) Καταργηθεί η στεγασμέ\η υπηρεσία ή υπαχθεί σε άλλη υπηρεσία.

δ) Μεταβληθεί η οργαwκή σύνθεση ης υπηρεσίας κατά την διάρκεια της μίσθωσης κατά
τρόm τέcοιο που το μισθωμένο ακίνητο να μην καλύπτει πς στεγαστικές της ανάγκες.

ε) Μεταβληθεί η έδρα ης στεγασμένης ιηρεσίας.

ατ.) Έχει πραγματοποιηθεί η μίσθωση για την κάλυψη αεγαστικών αναγκών του
Συντονισή Αποκεντρωμένης Διοίκησης και πριν τη λήξη της Θψείας του απαλλαγεί από τα
καθήκονΈά του με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΆρΘρα 28 & 28α του Ν.4325/1S(ΦΕΚ
47Α'), όπως το τελευταίο Cπ>μπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4368/Ι6 (ΦΕΚ
2Ι Α').

ζ) Μεταστεγαστεί η στεγασμέ`η υπηρεσία και συστεγαστεί με άλλη για τους λόγως που
αναφέρονται σην παρ. 3 του άρθρου 3 του ν.3130/2003 όπως προστέθηκε με το άρθρο 42 παρ.
6α του Ν. 4024/201 Ι .

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ετcδίδεται από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης

ιοίκησης Αττικής, απόφαση πρόωρης λύσης της μίσθωσης, ύστερα από γνωμοδότm της
Επιτροπής Στέγασης, η οποία αΌντάσσεται με βάά σχετικό έγγραφό αίημα' τηέ σ[εγάσώ.έ
Υπηρεσίας και σύμφωνη γνώμη της προ.tσταμένης αυτής, αρmς. Η απόφαση πρόωρης λύσης της
μίσθΦσης κοινοποιείται με μέριμνα της αρμόδιας Κηματικής γ™ρεσίας Αθηνών - Ανατολικής
Αττικής, στον εκμισθωτή του ακινήτου και επιφέρει τα α™ελέσματά ης τριάντα (30)
τουλάχιστον ημέρες μετά την κοιγοποίησή της. Από την ημερομηνία αυτή παύει κάθε
υποχρέωση του Δημοσίου για καταβολή μισθωμάτων.
ΙΙ) Το Δημόσιο μπορεί μετά την πάροδο ενός (Ι) έτους από ην έναρξη της σύμβασης, να
καταγγείλει τη μίσθωοη, χωρίς να ωντρέχουν οι προύποθέσεις ης ως άνω υποπαραγράφου Ι,
σύμφωνα με το άρθρο Ι 9 του Ν.3130ΏΟΟ3, όπως cπjμπληρώθηκε με το άρθρο 43 παρ. Ι του Ν.
407Ι/Ι2(ΦΕΚ 85 Α').

Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση λύσης ης μίσθωσης εκδtδεται από ην Γενική
Γραμματέα Φορολογικής Πολιακής & Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργειου Οικονομικών,
ύστερα από γνωμοδότηση ης Επτροπής Στέγασης, η οποία συντάσσεται με βάση σχεπκό
έγγραφο αίτημα της στεγασμένης υπηρεσίας και σύμφωνη γνώμη της προ.tσταμένης αυής,
αρπς και επιφέρει τα αποτελέσματά της μετά ην πάροδο τριών (3) μηνών από η
γνωστοποίησή της στον εκμισθωτή. Στην περίπτωση αυτή το Δημόσιο οφείλει στον εκμισθωτή
ως αποζημίωση, ποσό ίσο με ένα (Ι) μηνιαίο μίσθωμα, όπως αιπό έχει διαμορφωθεί κατά το
χρόνο καταγγελίας ης μίσθωσης.
1Ι.
Με απόφαση του Σ™ονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που εκδίδεται ύστερα
από γ`ώμη της Επιτροπής Στέγαοης, επιτρέπεται η εγκατάσταη άλλης Δημόσιας γπηρεσίας

στο μισθωμέω ακίνητο ανd αυτής για την Qποία έγινε η μίσθωση, ακόμη και αν ο όρος αυτός
δεν περtλαμβάνεται στη σύμβαση μίσθωσης, καθώς και η συστέγαση ΔημQσίων Υπηρεσιών στο
ίδιο ακίνητο. Στις περιπτώσεις αυτές ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν δικαιούται καμία

αποζημίωση ή πρόσθετο μίσθωμα. Σkz καμία όμως περίπτωση το Δημόσιο δεν μπορεί να
χρησιμσποιήσει το `μισθωμένο ακίνητο για στρατωνισμό, χωρίς προηγούμε`η έγγραφη
συγκατάθεση του ιδωκτήη του ακινήτου.
Ι2.
Η Πληρωμή του μισθώματος αρχίζει από την ημερομηνία εγκατάστασης της υπηρεσίας
στο μίσθιο, πΌυ αποδεικνύεται από το πρωτόκολλο παραλαβής του ακινήτοιυ και καταβάλλεται
ανά τρίμηνο και στο τέλος κάθε τf!ιμηνίας. Το μίσθωμα υπώΕιται σε κρατήσεις και τέλη που
καθορίζονται από τις ισχόουσες διατάξεις και επιβαρύνουν τον εκμισθωτή. Η μίσθωση δεν
επηρεάζεται από ενδεχόμενη μεταβολή στο πρόσωπο του εκμισθωή και συνqcίζεται με το νέο
εκμισθωτή του ακtνήτου. Τα μισθώματα καταβάλλονται από το Δημόσιο στο νέο εκμισθωτή
μόνο μετά, την κοινοποίηση στη στεγαζόμενη υπηρεσία και στην αρμόδια Κτηματική γπηρεσία
των απαραιτήτων εγγράφων πιστ®πο{ησης της μεταβολής.
13.
Σιωπηρή αναμίσθωση δεν επιτρέπεται. Η χρήση από τΌ Δημόσιο του μισθωμένου
ακινήτΌυ πέρα από τον χρόνο λήξης της μίσθωσης Θεωρείται ως σιωπηρή παράταση Της
μίσθωσης. Για τη χρήση αυτή καταβάλλεται μίσθωμα ίσο με αυτό της μίσθωστις που έληξε, το

οποίο αιΉπροσαρμόζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμgνα στη σύμβαση. Επιτρέπεται η από
πλευράς Δημοσίοι) μονομερής παράταση της μίσθωσης για χρονικό διάσημα μέχρι τρία έτη με
απόφαση του Συποντστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης. ύστερα από σχετιιcή γνωμοδόηση ης
αρμόδιας Επιτροπής Στέγασης. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται από την αρμόδια Κηματυcή

Υπηρεσία στον εκμισθωτή έναν τουλάχιστον μήνα πριν από την ημερομηνία λήξης της
μίσθαης, αφού όμως προηγηθεί η διενέργεια δύο τουλάχιστQν δημοπρασιών για μίσθωση
άλΑm> ακτνήτου, οι οποίες απέβησαν άγονες ή ασύμφορες.

14.
Ο εκμισθαπής του μισθωμένου ακινήτου έχει υποχρέωση να προβεί με δαπάνες του στ.ην
εκτέλεση των εργααιών εγκατάστασης παροχών ηλεκτρικού ρεύμτος, νερού και ηλεφωνωcών
γραμμών, σύμφωνα με τις υποδείξετς της προς στέγαση υπηρεσίας και στη σύνδεση αυτών με τα
αντίστοιχα δίκτυα της πόλης. Μόνο μετά ην εγκατάσταση από πλευράς εκμισθωτή των

απαραίτητων μετρητών ρεύματος και νερού, το Δημόσιο μπορεί να αναλάβ€ι την πληρωμή των

ψ#*#ΠοΚύ#οΥπα#ντοκα#ό*ο™χ'ώΞ:β:##ξ:ύνμαΞ#αο:ςφ#ν#Ρ:#όσ:Ι
υποχρεούται στην καταβολή της ανdλογίας κοινοχρήστων με βάση τον ισχύοwα πίνακα

κατανομής κοινοχρήσ™ δαπανών, ο οποίος Θα πρέπει να έχει τρο™ποιηθεί σύμφωνα με τα
Οριζόμm στην παράγραφ 4ε2 της Διακήρυξης, εφόσον η οικοδομική άδεια δεν καλύπΗ:ει το

σύνολο των μισθούμενων χώρων. Οι δαπάνες ωντήρησης των εyκαταστάσεων του ακιιήτου
(υδραυλικής, ηλεκτρικής, Θέρμανσης-ψύξης, ανελκυστήρων κ.λπ.) βαρύνουν αποκλειστικά τον
εκμισθωή του αιcινήτου.
Ι5.

Η διάρκεια της μίσθωσης είναι δώδει{α (Ι2) έη και αρχίζει από την ημερομηνία

υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από το Δημόσιο.
Ι6.
Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων
δώδεκα ωρώ και ενενήντα έξι λεπτών (2.4Ι2,96) ε Το μηνιαίο μίσθα,!ια που τελικά Θα
προκύψει από τη δημοπρασία, Θα παραμείνει σταθερό για μία τριετία τcαι Θα αναπροσαρμόζεται

εησίως και από την έναρξη του τέταρτου έτους της μίσθωσης, κατά ποσοστό ίσο με η

μεταβολή του δείκτrι τιμών καταναλωή του μήνα ης αναπροσαρμογής, σε σχέση με τογ
αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή). όπως αυτή (η
μεταβολή)υπολογίζεταιαπότηνΕλληνικήΣτατιστικήΑρχή@Λ.ΣΤΑΤ).

Ι7.
Η δημοπρασία θαδuξαχρεί την
9-9-202Ι ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και από ώρα 1Ι:00
έως Ι2:00 π.μ, στο κτίριο της Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών-Ανατολ™ής Αττικής (Λ.
Αλεξάνδρας 34 - Αθήνα).

18.
Τυχόν έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνοw τον τελευταίο μειοδότη που Θα
αναδειχθείμετηναπόφασηέγκρισηςτωνπρακτικώντηςδημοπρασίας.

Ι9.

Ο τελικά επιλεγόμεγος 6κμισθωτής υποχρεούται στην κατασκευή όλων των απαραίητων

#Ζ#Τεcω#ςμ€:οwσηrρξοηςΞυι€.π7ο.::;εοίο:ΙΞΙρΟΟ*::9%πρΤξίΈ:χ:ηπ.ΟΞπέ#ΙςΓυw™α#εέυFΤπαξ

στην πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων εργαcπών, σύμφωνα με τις υποδείξεις και τις
τεχιιικές προδιαγραφές της γπηρεσίας.

20.
Στο προσφερόμε`/ο ακίνητο Θα πρέπει να πληρούν[αι οι παρακάτω όροι mι τα
απαιτούμενα πιστοποιητικά, εγκρίσεις, βεβαιώσεις, να προσκομίζοwαι μέχρι την παραλαβή του
ακινήτου:
α) Να τηρείται ο κανονισμός πυροπροστασίας και να κατατεθεί από πλευράς εκμισθωτή
πιστοποιητικό ™ρασφάλειας ης αρμόδιας Πυροσβεστικής γπηρεσίας μέχρι ην παραλαβή του
αmνήτου, το οποίο Θα ανανεώνεται προ της λήζης του με ευθύιη του εκμισθωτή, για όλο το
διάστημα της μίσθωσης`

β) Να παρέχονται όλες οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία διευκολύνσεις για
Α.Μ.Ε.Α.,

γ) Να mρέχεται η υποδεικνυόμενη από την προς στέγαση γπηρεσώ, ισχύς της
ηλεκτρικής παροmς καθώς και η επάρκεια του φωτισμού,
δ) Να διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις: ηλεκτρολογικές, δομημένης καλωδίωσης,

κλιματισμού (ψύξη-Θέρμανση, εξαερισμός), ανελκυστήρων. Όσον αφοράι στη Θέρμνση, εφόσον
υπάρχει διαθεσιμότητα δικτύου φυσικού αερίου είτέ υπάρξει σίο. μέλλόν ξίαρκο;'άτς

μίσθωσης, το σύστημα Θέρμανσης να χρ`ησιμοποιεί το δίκτυο αυτό σύμφωνα μ η μ
Δ6ω/ι4826/ι 7.6.2o08(ΦΕΚ Β' Ι Ι 22) Κοινή γπουργική Απόφαση.

ε) Να διαθέτει εγκατάσταση εξοπλισμού αντιστάθμισης αέργου ισχύος των ηλεκτρικών
καταναλώσεων, ούτως ώστε να εmτυγχάνεται συντελεστής ισ*ος (αw φ) τουλάχιστον ο,95,
σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. Δ6Έ/Ι4826/Ι7-6-2008 (ΦΕΚ Β' Ι Ι22) ΚγΑ. Απαιτεtται η

Τ

r#jπροσκόμση

πιστοποιηπκού

από

αδειούχο

εγκαταστάτηiιλεκτρολόγο,

στο

οποώ

Θα

αναγράφεται η μετρηθείσα τιμή του συντελεστού ιφχύος (συν φ),
στ) Τα φωτιστικά σώματα καθώς και οι λαμπτήρες δεν πρέπει να εtναι Κλάσης
ενεργειακής απόδοσης, κατώτερης της Β [κατά το παράρτημα Ιν της Κοινής γπουργικής
Απόφασης Δ6Λ3/13897/Ι 5-9-1999 (ΦΕΚ Β' Ι 702)].

ζ) Να υποβληθεί βεβαίωση για τον επανέλεγχο της λειτουργίας των ανελκυστήρων με
πιστοποίηση
από
αναγνωρισμέ\Ό
φορέα,
σύμφωνα
με
την
αριθ.
ΥΑ
ΟΙΚ/ΦΑ/92/ΟΙΚ28425/1245/ΦΕΚΒ'/2604/22.12.2008.

η) ΤΟ προαναφερόμενο ακίνητο Θα πρέπει w συνοδεύεται (για ην υπογραφή του
μισθωτηρίου) με πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ), σύμφωνα με τtς διατάξεις της
ΚγΑ ΔΕΠΕΑ/ΟΙΚ.17858Ι/30-6-20Ι7 (ΦΕΚ. Β. 2367). Μέχρι την παραλαβή του ακινήτου Θα
πρέπει να προσΊCομισθεί πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α) ενεργειακής κατηγορίας
Γ' ή ανώτερης, σύμφωνα με τ.ις διατάξεις του Ν.4342/20Ι 5 (ΦΕΚ Α' 143), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
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