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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο  Οργανισμός  Απασχόλησης  Εργατικού  Δυναμικού,  βάσει  των  υπ’  αριθμ.  2872/57/26-05-2020

(ΑΔΑ:ΩΣΟΚ4691Ω2-7Ε2)  &  5217/106/29-09-2020  (ΑΔΑ:  ΨΔ8Σ4691Ω2-ΦΘΖ) αποφάσεων  του  Δ.Σ.,

ενδιαφέρεται  να  μισθώσει  ακίνητο  για  τη  μεταστέγαση  της  Υπηρεσίας  του  ΚΠΑ2  Δάφνης,  με  την

διαδικασία δι’ απευθείας συμφωνία ως επείγουσα περίπτωση, σύμφωνα με το εδάφιο α του άρθρου 53

και σε συνδυασμό του άρθρου 58 του Β.Δ. 266/1971, με αναζήτηση προσφορών από την Υπηρεσία και

με ανάρτηση πρόσκλησης ενδιαφέροντος στο “Διαύγεια” και στην ηλεκτρονική σελίδα του Οργανισμού

(portal).

Το  ανώτατο  μηνιαίο  μίσθωμα  δεν  δύναται  να  ξεπερνά  το  ποσό  των  4.500,00  ευρώ  (μη

συμπεριλαμβανομένου  του  αναλογούντος  χαρτοσήμου  1,8  %),  το  οποίο  εγκρίθηκε  με  τις  υπ’  αριθμ.

1151/14/11-02-2020 (ΑΔΑ: 69Π54691Ω2-ΠΦ2) &  υπ’ αριθμ.  1448/19/25-02-2020 (ΑΔΑ: 6ΑΧΟ4691Ω2-

2Α9) αποφάσεις  του Δ.Σ.  του Ο.Α.Ε.Δ.  και  την  υπ’ αριθμ.  11518/267/13-03-20 (ΑΔΑ:ΨΟΡΘ46ΜΤΛΚ-

6ΒΨ) απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης

που εντάσσεται στις ετήσιες δαπάνες καταβολής των μισθωμάτων σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 0813

και στις ετήσιες δαπάνες καταβολής του αναλογούντος χαρτόσημου σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ

0912, των ετών 2021 ως & 2028 του προϋπολογισμού εξόδων του Ο.Α.Ε.Δ., καθώς επίσης με την υπ’

αριθμ.  πρωτοκόλλου  1358/01-06-2020  (ΑΔΑ:  ΨΓ4Ρ4691Ω2-ΕΘΑ) απόφαση  του  διατάκτη, ανάληψης

υποχρέωσης που εντάσσεται στις ετήσιες δαπάνες καταβολής των μισθωμάτων και του αναλογούντος

χαρτόσημου σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 0813, του έτους 2020 του προϋπολογισμού εξόδων του

Ο.Α.Ε.Δ.

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

 Το κτίριο να έχει εμβαδό χώρων κύριας χρήσης 560 τ.μ. ± 50 τ.μ. (συμπεριλαμβανομένου του

χώρου υποδοχής συναλλασσομένων), και εμβαδόν αποθηκευτικού χώρου 150 τ.μ. ± 20 τ.μ.,

 Ο χώρος πρέπει να είναι ισόγειος ή ισόγειος και τμήμα αυτού σε όροφο ή σε όροφο, εντός των

ορίων της περιοχής διοικητικής αρμοδιότητας της Υπηρεσίας,

 Να είναι προσβάσιμο για τους συναλλασσόμενους με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και

 Να είναι προσβάσιμο σε άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ).

Οι χώροι κύριας χρήσης στους οποίους προσμετρώνται και οι χώροι υγιεινής μπορεί να ευρίσκονται

σε ισόγειο ή σε όροφο. Το πατάρι έστω και αν έχει προδιαγραφές χώρου κυρίας χρήσης δεν προσμετράτε

σ’ αυτούς. Σε κάθε περίπτωση το ελεύθερο ύψος δαπέδου του παταριού έως της οροφή του να μην είναι

μικρότερο των 2,40 μέτρων, για κτίρια με οικοδομική άδεια πριν το ΝΟΚ, Ν 4067/2012 και 2,65 μέτρων

για μετά  την εφαρμογή του.  Το ελεύθερο ύψος κάτω από δομικά  στοιχειά  (π.χ.  δοκός)  να μην είναι

μικρότερο των 2,20 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 και έχουν καλή ποιότητα κατασκευής.
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Πρέπει να τονιστεί ότι όλοι οι προσφερόμενοι χώροι του ισογείου πρέπει να έχουν πολεοδομική άδεια

για χρήση καταστήματος και οι προσφερόμενοι χώροι των ορόφων πρέπει να έχουν πολεοδομική άδεια

τουλάχιστον για χρήση γραφείου.  Δεν αποκλείονται  και οι  περιπτώσεις τις  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. Τα ακίνητα θα πρέπει να διαθέτουν και βοηθητική έξοδο (έξοδος κινδύνου) και η κεντρική

είσοδός τους θα πρέπει να ανοίγει προς την εξωτερική πλευρά, βάσει των προδιαγραφών πυρασφάλειας

κτιρίων. Επίσης θα προτιμηθούν τα ακίνητα των οποίων η στατική μελέτη έγινε σύμφωνα με τις νεότερες

διατάξεις του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού (Ε.Α.Κ.) του 2000, όπως αυτός έχει συμπληρωθεί και

ισχύει. Η αποδεκτή ενεργειακή κατηγορία του ακινήτου είναι από Α έως και Δ και θα πιστοποιείται με την

προσκόμιση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.

Σε  περίπτωση  προσφοράς  κτιρίου  που  δεν  διαθέτει  οικοδομική  άδεια,  ο  μειοδότης  οφείλει  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 αυτή.

Στις μικτές επιφάνειες των χώρων κύριας χρήσης ή των αποθηκευτικών χώρων 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.

Το μίσθωμα που θα προκύψει από τη δημοπρασία θα παραμείνει σταθερό για μία τριετία και μετά θα

αναπροσαρμόζεται ανά διετία και από την έναρξη του τέταρτου έτους της μίσθωσης κατά ποσοστό ίσο με

τη μεταβολή του δείκτη  τιμών καταναλωτή του προηγούμενου δωδεκαμήνου,  όπως αυτή η μεταβολή

υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, συν μία μονάδα.

Ο μισθωτής έχει το δικαίωμα να λύσει τη μίσθωση μονομερώς και πριν από τον χρόνο λήξης αυτής,

αφού προηγουμένως ειδοποιήσει εγγράφως τον εκμισθωτή τρεις μήνες πριν από την πρόωρη λύση της

μισθωτικής σύμβασης.

Κατά  τη  διάρκεια  της  μίσθωσης  ο  εκμισθωτής  είναι  υποχρεωμένος  να  προβαίνει  στις  αναγκαίες

επισκευές  φθορών  και  βλαβών,  που  οφείλονται  στη  συνηθισμένη  χρήση  του  μισθίου,  μέσα  στην

προθεσμία που του τάσσεται από τον  μισθωτή Ο.Α.Ε.Δ. Σε περίπτωση αρνήσεως του ή μη εκτέλεσης

των επισκευών μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, ο μισθωτής έχει το εκλεκτικό δικαίωμα να προβεί: α) Σε

μονομερή καταγγελία της μίσθωσης και στην συνέχεια να συνάψει νέα μίσθωση κατά τις προβλεπόμενες

στο νόμο διαδικασίες ή 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 σχετική τεχνική έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του Οργανισμού ή γ) Στη διακοπή

καταβολής των μισθωμάτων του ακινήτου μέχρι την εκτέλεση των εργασιών επισκευής. Ο Ο.Α.Ε.Δ. δεν

οφείλει  καμία αποζημίωση στον εκμισθωτή για φθορές του ακινήτου που οφείλονται στη συνηθισμένη

χρήση του και κυρίως που προκλήθηκαν από την κακή κατασκευή του ή στην παλαιότητα αυτού ή σε

γεγονός ανωτέρας βίας.

Το  μίσθωμα  θα  καταβάλλεται  στο  τέλος  κάθε  μήνα  με  κατάθεση  σε  τραπεζικό  λογαριασμό  του

εκμισθωτή.

Το χαρτόσημο θα βαρύνει εξ ημισείας τους συμβαλλομένους.

Παρακαλούμε  οι  ενδιαφερόμενοι  να  υποβάλλουν  έγγραφες  προσφορές  (Τεχνική  και  Οικονομική

προσφορά),  οι  οποίες  θα  κατατεθούν  σε  σφραγισμένο  φάκελο  αντίστοιχα  (όπου  θα  αναγράφετε  ο/η
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Αποστολέας η διεύθυνση & τα τηλέφωνά του/της,  καθώς επίσης ο τίτλος “Πρόσκληση ενδιαφέροντος

μίσθωσης ακινήτου μεταστέγασης του ΚΠΑ2 Δάφνης”), μέχρι την Παρασκευή 16-10-2020 και ώρα 14:00

στο  Γενικό  Πρωτόκολλο  του  κτιρίου  της  Διοίκησης  του  Ο.Α.Ε.Δ.,   Εθνικής  Αντίστασης  8,  Άλιμος

(Τράχωνες), Τ. Κ. 174 56.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τον ιδιοκτήτη ή αντιπρόσωπό του, ο οποίος μπορεί να διορισθεί με

απλή επιστολή ή με πληρεξούσιο εφόσον είναι εξουσιοδοτημένος για οποιαδήποτε διαπραγμάτευση και

για την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου.

Στην  τεχνική  προσφορά  θα  πρέπει  να  συμπληρώνονται  τα  έντυπα  που  χορηγεί  η  Υπηρεσία,

συμπληρώνοντας υποχρεωτικά όλα τα εδάφια της, όπου:

α) Θα  περιγράφεται  στο  εδάφιο  Δ  (περιγραφή  ακινήτου)  το  προσφερόμενο  ακίνητο  και  θα

προσδιορίζεται η επιφάνεια του μικτού χώρου  και του ωφέλιμου  χώρου σε τ.μ.

β) Επισυνάπτονται  φωτοαντίγραφα  των  τίτλων  κυριότητας  του  προσφερόμενου  ακινήτου και  του

κτηματολογικού του φύλλου απ’ όπου προκύπτει η δήλωση του ακινήτου στο κτηματολόγιο.

γ) Σε περίπτωση που η ιδιοκτησία του προσφερόμενου ακινήτου ανήκει σε εταιρία, απαιτείται αντίγραφο

του Καταστατικού της  και σχετικού εγγράφου που ν’ αποδεικνύει την τήρηση των όρων δημοσιότητας

που ο νόμος τάσσει αναλόγως της μορφής της εταιρίας  (π.χ. αντίγραφο καταστατικού θεωρημένο

από  το  αρμόδιο  Πρωτοδικείο  με  μνεία  της  καταχώρησης  του  στα  βιβλία  εταιριών  του  εν  λόγω

Πρωτοδικείου  ή  αντίγραφο  της  δημοσίευσης  του  καταστατικού  της  στο  Φ.Ε.Κ.  κ.α.)  καθώς  και

αντίγραφο της νόμιμης εκπροσώπησής της.

δ) Θα δηλώνεται από τον προσφέροντα ότι υπέβαλε ξεχωριστή οικονομική προσφορά.

 Επισημαίνεται ότι η Τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από:

1. Επικυρωμένα  αντίγραφα  των  εγκεκριμένων  σχεδίων  της  Οικοδομικής  Άδειας  (αρχιτεκτονικών,

στατικών  (ξυλοτυπου),  εγκαταστάσεων Η/Μ & Πυροπροστασίας)  και  αντίγραφο της  εγκεκριμένης

Οικοδομικής Άδειας, τα οποία να είναι επικυρωμένα από το αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο, επίσης

εάν υφίσταται, Δήλωση ένταξης στο νόμο περί τακτοποίησής υπέρβασης των περιορισμών και όρων

δόμησης.

2. Πιστοποιητικό  Ενεργειακής  Απόδοσης  του  προσφερόμενου  ακινήτου,  αποδεκτής  ενεργειακής

κατηγορίας από Α έως και Δ.

3. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας του ιδιοκτήτη του προσφερόμενου ακινήτου.

 Στην Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να συμπληρώνονται τα έντυπα που χορηγεί η Υπηρεσία, όπου:

α) Θα καθορίζεται  το  ζητούμενο μίσθωμα σε ευρώ,  υπολογιζόμενο πάντοτε  σε τιμή κατά τ.μ.  μικτού

χώρου.

β)  Θα δηλώνεται  από τον  προσφέροντα  ότι  έλαβε  γνώση των όρων της προκήρυξης  (αντίτυπο της

οποίας  παραδίδεται  στους  ενδιαφερομένους)  και  ότι  αποδέχεται  ανεπιφύλακτα  τους  όρους  αυτής

καθώς και ότι υπέβαλε ξεχωριστή τεχνική προσφορά.

Σχετικά έντυπα για τη συμπλήρωση προσφορών και πληροφορίες δίνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες

από ώρα 9.00 π.μ. μέχρι 13.00 μ.μ., από το Τμήμα Στέγασης της Διοίκησης του Οργανισμού (δ/νση: Εθν.

Αντίστασης 8 - Τράχωνες, γραφείο 229, τηλέφωνο 210 9989468 & 210 9989274), καθώς επίσης από την

Υπηρεσία  του  ΚΠΑ2  Δάφνης:  (Δ/νση:  Δωδεκανήσου  6,  Άλιμος,  τηλ.:  210  9769874  &  210  9769875

(εσωτερικό 26).
 Άλιμος  05 - 100- 2020

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΤΥΛ. ΚΛΑΔΗΣ
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