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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. 
 

Ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού προκηρύσσει δηµόσιο 
επαναληπτικό µειοδοτικό διαγωνισµό  µίσθωσης ακινήτου για τη µεταστέγαση  του 
ΚΠΑ2 Αχαρνών. 
Το κτίριο θα πρέπει να έχει τις εξής προδιαγραφές: 

• Το  κτίριο να έχει εµβαδόν χώρων κύριας χρήσης 500 τ.µ. ± 15 τ.µ. 

(συµπεριλαµβανοµένου του χώρου υποδοχής συναλλασσοµένων) ώστε να 

είναι εφικτή η τοποθέτηση του γκισέ και εµβαδόν αποθηκευτικού χώρου 160 

τ.µ. ± 20 τ.µ. 

• Ο χώρος πρέπει να είναι ισόγειος ή πρώτου ορόφου, σε ακτίνα χιλίων µέτρων 

περιµετρικά του υπάρχοντος κτιρίου εντός της περιοχής Αχαρνών και να 

διαθέτει βοηθητική έξοδο (έξοδο κινδύνου) και 
• Να είναι εύκολα προσβάσιµος σε άτοµα ΑΜΕΑ και στους 

συναλλασσόµενους γενικά (ύπαρξη Μέσων Μαζικής Μεταφοράς). 
Οι χώροι κύριας χρήσης στους οποίους προσµετρώνται και οι χώροι υγιεινής 

µπορεί να ευρίσκονται σε ισόγειο ή όροφο ή και ένα τµήµα τους σε πατάρι µε καθαρό 
ύψος 2,40 µέτρων. 

Θα προτιµηθούν τα ακίνητα των οποίων όλη η επιφάνεια των κυρίων χώρων ή 
ένα µέρος αυτής ευρίσκεται στη στάθµη του ισογείου καθώς επίσης και τα ακίνητα τα 
οποία δεν παρουσιάζουν σηµαντικές φθορές έχουν καλή ποιότητα κατασκευής 
διαθέτουν ανεξάρτητη θέρµανση, κλιµατισµό, θερµοµόνωση, ανελκυστήρα και άλλες 
ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. 

Όλοι οι προσφερόµενοι χώροι του ισογείου να έχουν πολεοδοµική άδεια για 
χρήση καταστήµατος και οι χώροι των ορόφων να έχουν πολεοδοµική άδεια 
τουλάχιστον για χρήση γραφείου. ∆εν αποκλείονται και οι περιπτώσεις στις οποίες 
µπορεί νοµίµως να χορηγηθούν οι ανωτέρω άδειες µε αλλαγή χρήσης Θα πρέπει 
επίσης τα προσφερόµενα ακίνητα να έχουν άνετη πρόσβαση για το κοινό, να 
διαθέτουν ράµπες και κατάλληλους ανελκυστήρες για   να υπάρχει δυνατότητα 
πρόσβασης σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες ( ΑΜΕΑ ) και να διαθέτουν χώρους υγιεινής 
για τα άτοµα αυτά. Εάν δεν υπάρχουν ανελκυστήρες ή ράµπες ή WC ( για ΑΜΕΑ ) 
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να υπάρχει τουλάχιστον νόµιµη δυνατότητα κατασκευής των. Επίσης θα προτιµηθούν 
τα ακίνητα των οποίων η στατική µελέτη  έγινε σύµφωνα µε τις νεότερες διατάξεις 
του Ελληνικού Αντισεισµικού Κανονισµού ( ΕΑΚ ) του 2000 και όπως αυτός έχει 
συµπληρωθεί. 

Σε περίπτωση προσφοράς κτιρίου που δεν διαθέτει οικοδοµική  άδεια θα πρέπει ο 
µειοδότης να προσκοµίσει βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι το κτίριο υφίσταται νόµιµα 
καθώς και υπεύθυνη δήλωση δύο Πολιτικών Μηχανικών για τη στατική επάρκεια του 
κτιρίου και τα κινητά φορτία για τα οποία έχει υπολογιστεί αυτό. 
 
 Στις µικτές επιφάνειες των χώρων κύριας χρήσης ή των αποθηκευτικών 
προσµετρώνται µόνο οι εξωτερικοί τοίχοι ή το ήµισυ των τοίχων που συνορεύουν µε 
άλλες ιδιοκτησίες και σε καµία περίπτωση δεν προσµετρώνται οι κοινόχρηστοι 
χώροι, τα κλιµακοστάσια που εξυπηρετούν και άλλες ιδιοκτησίες, οι επιφάνειες των 
ανελκυστήρων ή άλλες επιφάνειες των οποίων η χρήση δεν ανήκει αποκλειστικά στο 
προσφερόµενο ακίνητο.  
Η διάρκεια της µίσθωσης θα είναι για εννέα ( 9 )  χρόνια. 
Ο διαγωνισµός θα γίνει στην Αθήνα στις 19-07-2016 ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00 µ.µ 
στα Γραφεία της ∆ιοίκησης  (Εθνικής Αντίστασης 8 – Τράχωνες). 
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την ∆/νση Προµηθειών- Τµήµα Στέγασης 
τηλ: 210 9989594 - 9989274 fax 210 9989589. 
Σχετικά έντυπα για συµπλήρωση προσφορών χορηγούνται από το ΚΠΑ2 Αχαρνών  
Τηλ. 210 2460593, 210 246586 καθώς και από το Τµήµα Στέγασης της ∆ιοίκησης του 
Οργανισµού Εθν. Αντίστασης 8 – Τράχωνες Γραφ. 231 εργάσιµες ηµέρες και από 
ώρα 9:00 π.µ. µέχρι 13:00 µ.µ. 
Οι προσφορές (οικονοµική σε σφραγισµένο φάκελο και τεχνική σε σφραγισµένο 
φάκελο επίσης) µπορεί να κατατεθούν α) στη ∆ιοίκηση του Οργανισµού στη ∆/νση 
Προµηθειών Τµήµα Στέγασης µέχρι  την ηµεροµηνία και ώρα  που θα διεξαχθεί ο 
διαγωνισµός και β) στην Επιτροπή Στέγασης την ώρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. 
Πληροφορίες επίσης παρέχονται και από το Τµήµα Στέγασης της ∆ιοίκησης του 
Οργανισµού Γραφείο 231 τηλ. 210 9989594 -9989274 fax 210 9989589. 
Tα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον εκµισθωτή. 

 

                                                                ΑΘΗΝΑ 27-06-2016 

                                                                                 Από τη ∆ιοίκηση του Οργανισµού 

                                                                                  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 

                                                                                   ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

                      

                                                                                            ΣΤΥΛ. ΚΛΑ∆ΗΣ 
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