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    Αριθμ. Πρωτ. Γ31/782/13-03-19 

 

 

 
ΘΔΜΑ: «Πποκήπςξη επαναληπηικού δημόζιος μειοδοηικού διαγωνιζμού για ηη μίζθωζη 
ακινήηος» 
 
Λακβάλνληαο ππφςε: 
Α. Σν Π.Γ. 715/1979 (ΦΔΚ 212Α/79) «Πεξί ηξφπνπ ελεξγείαο ππφ ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ 

Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.) πξνκεζεηψλ, κηζζψζεσλ θαη εθκηζζψζεσλ ελ γέλεη, αγνξψλ ή 
εθπνηήζεσλ αθηλήησλ». 

Β.  Σνλ Ν. 3863/15-07-2010 παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 49 . 
Γ.  Σνλ Ν. 4387/16 (ΦΔΚ 85 Α/12-05-2016) πεξί ΔΦΚΑ. 
Γ.  Σελ Τ.Α. Φ. ΔΦΚΑ/νηθ. 59522/2205 άξζξν 87 επελδχζεηο & αμηνπνίεζε αθηλήησλ. 
Δ.  Σελ 71/4/31-01-2019 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΔΦΚΑ. 
ΣΤ. Σελ ππ. αξ. Φ. ΔΦΚΑ/10002/221/25-05-2018 (ΑΓΑ: 6Υ3465Θ1Ω-Θ3Φ) έγθξηζε 
αλάιεςεο πνιπεηνχο ππνρξέσζεο απφ ηελ Τπνπξγφ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 
Ε. Σηο ππ. αξ. Μ847 & Μ848 απνθάζεηο αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 
 
 ν ΔΦΚΑ πξνθεξχζζεη: 
 

ΓΖΜΟΣΗΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΤΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΤΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΟ ΓΗΑ ΤΖ ΣΤΔΓΑΣΖ ΤΖΣ B’ 

ΤΟΠΗΚΖΣ ΓΗΔΥΘΥΝΣΖΣ ΚΟΕΑΝΖΣ ηος ΔΦΚΑ ΚΑΗ ΤΟΥ ΠΔΚΑ ΠΤΟΛΔΜΑΪΓΑΣ ΣΤΖΝ 

ΠΤΟΛΔΜΑΪΓΑ 

 
1. Τόπορ και σπόνορ διεξαγωγήρ ηος Γιαγωνιζμού 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ηελ 03-04-2019 εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 11:00 ζηα γξαθεία ηνπ 
Σνπηθνχ Τπνθαηαζηήκαηνο Μηζζσηψλ Κνδάλεο κε έδξα ηελ Πηνιεκατδα ηνπ ΔΦΚΑ επί ηεο 
νδνχ Πφληνπ 15 & Ννζνθνκείνπ, Πηνιεκατδα, ΣΚ 50200, θαη ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο 
Δπηηξνπήο. 
Οη πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη ζηελ Γξακκαηεία ηεο παξαπάλσ δηεχζπλζεο απφ ηελ 27-03-
2019 έσο ηελ εκέξα θαη ψξα δηεμαγσγήο ηνπ Γηαγσληζκνχ απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ αθηλήηνπ ή 
απφ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπφ ηνπ. 

 
2. Φαπακηηπιζηικά πποζθεπόμενων ακίνηηων : 

α. Η ζπλνιηθή επηθάλεηα ησλ πξνο κίζζσζε ρψξσλ ζα αλέξρεηαη: 
 

α.1) Γηα ηελ Β’ Σνπηθή Γηεχζπλζε Κνδάλεο κε έδξα ηελ Πηνιεκατδα: 
ζηα 780,00ημ (±10%), εθ ησλ νπνίσλ: 
ηα 580,00η.μ. πιένλ ή έιαηηνλ (±10%) πξννξίδνληαη γηα ρψξνπο θχξηαο ρξήζεο, ελψ 
ηα 200,00η.μ. πιένλ ή έιαηηνλ (±10%) πξννξίδνληαη γηα ρψξνπο αξρείσλ θαη απνζεθψλ. 
α.2) Γηα ην ΠΔΚΑ Πηνιεκατδαο (Σκήκα Β’): 
ζηα 200,00ημ (±10%), εθ ησλ νπνίσλ: 
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ηα 160,00η.μ. πιένλ ή έιαηηνλ (±10%) πξννξίδνληαη γηα ρψξνπο θχξηαο ρξήζεο, ελψ 
ηα 40,00η.μ. πιένλ ή έιαηηνλ (±10%) πξννξίδνληαη γηα ρψξνπο αξρείσλ θαη απνζεθψλ. 
 
 
ρσξίο ζε απηά λα ππνινγίδεηαη ε επηθάλεηα ηεο εηζφδνπ, ηνπ αλειθπζηήξα, ηνπ 
θιηκαθνζηαζίνπ, ησλ πιαηχζθαισλ-δηαδξφκσλ θαη ινηπψλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. Οη ρψξνη 
ησλ αξρείσλ είλαη απνδεθηφ λα βξίζθνληαη θαη ζε ππφγεην. 
Η ζπλνιηθή πξνζθεξφκελε επηθάλεηα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηθαλεηψλ ησλ εηζφδσλ, 
ησλ πιαηπζθάισλ θηι ησλ αθηλήησλ ζα πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ηελ αλαγξαθφκελε ζηελ 
νηθνδνκηθή άδεηα (θαη ζε ηπρφλ ηαθηνπνηήζεηο Ν. 4495/2017 θαη πξνγελέζηεξσλ), θαζψο θαη 
ηελ αληίζηνηρε πνπ δειψλεηαη ζηε ΓΔΗ γηα ηελ απφδνζε ησλ Γεκνηηθψλ Φφξσλ, ηνπ ΣΑΠ 
θιπ. 
ε πεξίπησζε πνπ δελ δηαηίζεληαη ππφγεηνη ρψξνη ζα γίλνληαη απνδεθηέο θαη πξνζθνξέο ζε 
ρψξνπο αλσδνκήο, γηα ρξήζε αξρείνπ, κε ηελ ηηκή πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηνπο βνεζεηηθνχο 
ρψξνπο ρξήζεο αξρείνπ. 

β. Να βξίζθνληαη εληφο ηεο αζθαιηζηηθήο πεξηνρήο ηεο Β’ Σνπηθήο Γηεχζπλζεο Κνδάλεο ηνπ 
ΔΦΚΑ κε έδξα ηελ Πηνιεκατδα θαη λα κπνξνχλ λα δηακνξθσζνχλ θαηάιιεια, ψζηε λα 
πεξηιακβάλνπλ ρψξνπο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ. 

 
γ. Να ππάξρεη πξφζβαζε ζε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο (ξάκπεο, θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ 

αλειθπζηήξεο θιπ). 
 

δ. Να είλαη θαηά θχξην ιφγν λεφδκεηα, κε απνθιεηφκελεο ηεο ζπκκεηνρήο θαη ησλ παιαηάο 
θαηαζθεπήο αθηλήησλ. Η επηινγή πάλησο ζα γίλεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά θαη ηηο ππφινηπεο πξνυπνζέζεηο θαηαιιειφηεηαο. 

 
3. Ανώηαηο όπιο αιηούμενος μηνιαίος μιζθώμαηορ: 

   γηα ηνπο ρψξνπο θπξίαο ρξήζεο νξίδεηαη ην πνζφ ησλ 6,00 €/ημ,  
   γηα ηνπο ρψξνπο ηνπ αξρείνπ ην πνζφ ησλ 1,50 €/ημ. 
 

4. Γιάπκεια ηηρ μίζθωζηρ 

 Η δηάξθεηα ηεο κηζζψζεσο ζα είλαη γηα εννέα (9) έηη, κε δπλαηφηεηα έγγξαθεο παξάηαζεο 
γηα έσο ηπία (3) έηη. 

 ησπεξή αλακίζζσζε ή παξάηαζε ηεο κίζζσζεο, πέξαλ ηνπ δηά ηεο ζπκβάζεσο 
ζπκθσλεζέληνο ρξφλνπ, δελ επηηξέπεηαη. 

 Ο κηζζσηήο ζεσξείηαη απηνδίθαηα εγθαηεζηεκέλνο ζην κίζζην απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο 
ηεο κίζζσζεο ε νπνία ζα νξίδεηαη απφ ηελ επνκέλε ηεο παξαιαβήο ηνπ αθηλήηνπ κε 
Πξσηφθνιιν, ην νπνίν ζα ζπληάζζεηαη θαηφπηλ ηεο εθηέιεζεο ησλ εγθεθξηκέλσλ απφ ηελ 
Τπεξεζία εξγαζηψλ, γηα ηελ δηακφξθσζε ηνπ αθηλήηνπ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο 
πξνδηαγξαθέο ηνπ ΔΦΚΑ. 

 
5. Γικαιολογηηικά: 

Όζνη ηδηνθηήηεο (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα) επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ 
πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζηελ Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, έγγξαθε αλνηθηή πξνζθνξά, ζηελ 
νπνία πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο : 

 Λεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηνπ πξνζθεξφκελνπ αθηλήηνπ (πεξηνρή, νδφο, αξηζκφο, ρξήζε, 
αξηζκφο νξφθσλ, εκβαδφλ, έηνο θαηαζθεπήο, ηξφπνο θαηαζθεπήο, θάζε θαηαζθεπήο θιπ). 

 Φσηνγξαθίεο ησλ φςεσλ ηνπ θηηξίνπ ζε μέγεθορ Α4. 

 Δθφζνλ ην αθίλεην είλαη εηνηκνπαξάδνην ή ζην ζηάδην θαηαζθεπήο ανηίγπαθα από ηην 
απμόδια Πολεοδομική Απσή ησλ παξαθάησ: 

I. νηθνδνκηθήο άδεηαο (θαη ηπρφλ ηαθηνπνηήζεσλ Ν. 4495/2017), 
II. αξρηηεθηνληθψλ ζρεδίσλ (θαηφςεηο, φςεηο, ηνκέο), 

III. ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο, 
IV. δηαγξάκκαηνο θάιπςεο φιεο ηεο νηθνδνκήο, 
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V.βεβαίσζε δηπισκαηνχρνπ κεραληθνχ γηα ηα σθέιηκα θνξηία πνπ έρνπλ ιεθζεί  ππφςε 
γηα ηε ζχληαμε ηεο ζηαηηθήο κειέηεο. 

      Σημείωζη:  
α) Δάλ ππάξρνπλ αιιαγέο ζηελ εζσηεξηθή δηαξξχζκηζε ζε ζρέζε κε ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα, 
ζα πξέπεη ν ηδηνθηήηεο, εθφζνλ επηιεγεί ην θηίξην ηνπ λα πξνζθνκίζεη ζρέδηα απνηχπσζεο 
ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο, ζθξαγηζκέλα απφ κεραληθφ, ηππσκέλα αιιά θαη ζε ςεθηαθή 
κνξθή, γηα ρξήζε απφ ηελ Τπεξεζία. Η εθπφλεζε ηεο κειέηεο δηαξξχζκηζεο ηνπ θηηξίνπ, 
ζα γίλεη απφ Μεραληθφ ηνπ ηδηνθηήηε ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ 
Τπεξεζηψλ. 
 β)ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξνληαη εκηππαίζξηνη ρψξνη, ή απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ζα 
πξέπεη λα έρνπλ δεισζεί ζηελ Αξκφδηα Αξρή θαη λα πξνζθνκίδεηαη ε βεβαίσζε αιιαγήο 
ρξήζεο.  

 Σν αηηνχκελν κεληαίν κίζζσκα. 

 εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πηζησηηθνχ Ιδξχκαηνο, πνζνχ ίζνπ κε ην εηθνζηφ ηνπ 
αηηνπκέλνπ εηεζίνπ κηζζψκαηνο. Απφ ηελ εγγπνδνζία απαιιάζζνληαη νη Γεκφζηεο 
Τπεξεζίεο, ηα Ν.Π.Γ.Γ. θαη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

 βεβαίσζε απφ ηελ αξκφδηα Πνιενδνκία απφ ηελ νπνία ζα πξνθχπηεη φηη νη πξνβιεπφκελεο 
ρξήζεηο γεο ζηε ζέζε πνπ βξίζθεηαη ην αθίλεην επηηξέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ Γηνηθεηηθψλ 
Τπεξεζηψλ ηνπ ΔΦΚΑ. 

 Γήισζε ηνπ Νφκνπ 1599/86 ηνπ δηαγσληδνκέλνπ ηδηνθηήηε-εθκηζζσηή, φηη : 
α) έρεη λφκηκν δηθαίσκα λα πξνζθέξεη πξνο εθκίζζσζε ην αθίλεην, φηη έιαβε γλψζε ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 715/1979 θαη ηνπ Ν. 3863/2010 άξζξν 49, ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο 
πξνθήξπμεο θαη ησλ ζπλεκκέλσλ ζε απηή ηεπρψλ, αληίηππα ησλ νπνίσλ έιαβε γλψζε θαη 
απνδέρεηαη απηνχο αλεπηθχιαθηα. 
β) απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο φπσο αλαγξάθνληαη ζην ζχλνιν ησλ σο άλσ 
παξαγξάθσλ ηεο σο άλσ πξνθήξπμεο θαη αθνξνχλ ηελ ελ δπλάκεη κηζζσηηθή ηνπ ζρέζε κε 
ηνλ ΔΦΚΑ. 
γ) αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνβεί κε δαπάλεο ηνπ ζηελ εθπφλεζε θαη πινπνίεζε 
ηεο κειέηεο δηαξξπζκίζεσλ θαη επηζθεπψλ ηνπ κηζζίνπ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε ησλ Τπεξεζηψλ, φπσο ζα ηηο ππνδείμεη ε Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ 
ΔΦΚΑ, θαη κε κεγάιε πξνζέγγηζε εκθαίλνληαη ζηα ζπλεκκέλα ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε 
ηεχρε κε ηίηιν: 

1. ΓΔΝΙΚΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ,  
2. ΓΔΝΙΚΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΔΡΓΑΙΩΝ», 
3. ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΣΙΡΙΟΤ ΠΡΟΣΤΠΗ ΣΟΠΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΚΑ 
θαζψο θαη λα ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία ηνλ αληίζηνηρν 

πξνυπνινγηζκφ ησλ εξγαζηψλ. 
δ) πεξί ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ αθηλήηνπ θαη θαηά πεξίπησζε, 
ρξνλνδηάγξακκα απνπεξάησζεο επί κέξνπο ζηαδίσλ θαηαζθεπήο. 

 
     Η Δπηηξνπή δχλαηαη, εθφζνλ θξίλεη ηνχην απαξαίηεην, λα δεηήζεη ηελ ππνβνιή 
ζπκπιεξσκαηηθψλ ή δηεπθξηληζηηθψλ, πιένλ ησλ φζσλ ππνρξεσηηθά απαηηνχληαη, ζηνηρείσλ. 
 
6. Αξιολόγηζη πποζθοπών – ενζηάζειρ – καηακύπωζη 

Α. Οη πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηνλ δηαγσληζκφ θαηαρσξνχληαη ζε Πξαθηηθφ. Η 
Δπηηξνπή απνθαίλεηαη γηα ηελ ηππηθή απνδνρή ή κε ησλ πξνζθνξψλ. 
Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, νινθιεξψλεηαη κε ηελ επηηφπηα επίζθεςε ηεο Δπηηξνπήο ζηα 
πξνζθεξφκελα αθίλεηα, ζε ζπλέρεηα ηεο νπνίαο ζπληάζζεη αηηηνινγεκέλε έθζεζε 
θαηαιιειφηεηαο ή κε απηψλ. Η Δπηηξνπή δχλαηαη, εθ’ φζνλ θξίλεη απηφ αλαγθαίν, λα δεηήζεη 
ηε ζπλδξνκή εηδηθνχ εκπεηξνγλψκνλα γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ 
πξνζθεξνκέλσλ αθηλήησλ. Οη ηδηνθηήηεο ησλ νπνίσλ ηα αθίλεηα θξίζεθαλ θαηάιιεια, ζα 
θαινχληαη λα πξνζέιζνπλ ζε νξηζκέλε εκέξα θαη ψξα γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ κε 
πξνθνξηθή κεηνδνζία. Η πξνθνξηθή κεηνδνηηθή πξνζθνξά θάζε κεηνδφηε πξέπεη λα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ 2% θαηψηεξε απφ ηελ κηθξφηεξε έγγξαθε πξνζθνξά. Δθφζνλ θαηά ηε δηάξθεηα 
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ηεο πξνθνξηθήο κεηνδνζίαο επηηεπρζνχλ λέεο πξνζθνξέο, θάζε λέα πξνζθνξά πξέπεη λα 
είλαη ηνπιάρηζηνλ 2% θαηψηεξε ηεο εθάζηνηε κηθξφηεξεο λέαο πξνζθνξάο. 
Οη πξνζθέξνληεο ηδηνθηήηεο-εθκηζζσηέο πνπ ζα θιεζνχλ θαη ζα ζπκκεηάζρνπλ  ζε 
πξνθνξηθή κεηνδνζία, δεζκεχνληαη γηα πξνζεζκία 45 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 
δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. Καηά ηε δηάξθεηά ηεο θαζνξίδεηαη επίζεο θαη ν αθξηβήο ρξφλνο 
παξαδφζεσο ηνπ κηζζίνπ. 
Β. Καηά ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηαθήξπμεο, ηεο ζπκκεηνρήο κεηνδφηε ή ηεο λνκηκφηεηαο 
δηεμαγσγήο ηνπ πξνθνξηθνχ δηαγσληζκνχ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελζηάζεσλ, απφ ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο ζηελ πξνθνξηθή κεηνδνζία, ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο, εγγξάθσο, θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο πξνθνξηθήο κεηνδνζίαο ή εληφο 24 σξψλ απφ ηε δηελέξγεηά ηεο. Η επηηξνπή 
απνθαίλεηαη νξηζηηθά επί ησλ ελζηάζεσλ. 

Καηά ηεο έθζεζεο πεξί θαηαιιειφηεηαο ή κε ησλ πξνζθεξνκέλσλ αθηλήησλ επηηξέπεηαη ε 
ππνβνιή ελζηάζεσλ ελψπηνλ ηνπ δηνηθνχληνο ηνπ ΔΦΚΑ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Η έλζηαζε 
αζθείηαη εληφο ζαξάληα νθηψ (48) σξψλ απφ ηεο θνηλνπνηήζεσο ηεο απνθάζεσο ηεο 
Δπηηξνπήο δηαγσληζκνχ πεξί ηεο κε θαηαιιειφηεηαο ηνπ πξνζθεξνκέλνπ αθηλήηνπ.  

Γ. Μεηά ην ηέινο ηεο πξνθνξηθήο κεηνδνζίαο ε Δπηηξνπή, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, 
πξνηείλεη ζην αξκφδην Όξγαλν ηε κίζζσζε αθηλήηνπ, κε δεζκεπνκέλε απφ ηπρφλ κηθξφηεξν 
κίζζσκα άιινπ αθηλήηνπ, ή ηελ επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνχ. Η θαηαθχξσζε ηνπ 
απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ επαθίεηαη ζηελ θξίζε ηνπ Γ ηνπ ΔΦΚΑ, ην νπνίν έρεη ην 
δηθαίσκα, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ, λα κηζζψζεη ην αθίλεην πνπ θξίλεηαη σο ην πιένλ 
θαηάιιειν γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ, ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλν λα πξνηηκήζεη 
εθείλν ηνπ νπνίνπ ν ηδηνθηήηεο πξνζθέξεη ην κηθξφηεξν κίζζσκα. Δπίζεο, ην Γ δχλαηαη λα 
αθπξψζεη ην δηαγσληζκφ ή λα ηνλ αλαβάιεη είηε ηέινο λα ηνλ καηαηψζεη, ρσξίο λα απνθηά 
θαλέλα δηθαίσκα νηνζδήπνηε ησλ κεηνδνηψλ ζηελ πεξίπησζε απνξξίςεσο ηεο πξνζθνξάο 
ηνπ. 
Η απφθαζε πνπ θαηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ γλσζηνπνηείηαη εγγξάθσο 
ζηνλ ελδηαθεξφκελν. εκεηψλεηαη φηη ε ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε 
λεφηεξε εηδνπνίεζε ηνπ ηδηνθηήηε θαη εληφο πξνζεζκίαο δέθα πέληε (15) εκεξψλ κεηά ηελ 
έγθξηζε ηεο ππνβιεζείζαο κειέηεο δηαξξπζκίζεσλ απφ ηε Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ 
ΔΦΚΑ θαη ηεο δηαβίβαζεο ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπ ζρεδίνπ ηνπ ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ. Δάλ ν 
πξνζθαινχκελνο δελ πξνζέιζεη, θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ ΔΦΚΑ, 
νπφηε θαηαπίπηεη ππέξ απηνχ ε ηπρφλ δνζείζα εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ. Ο 
ΔΦΚΑ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απνθαηάζηαζε θάζε άιιεο δεκίαο. 

Η ζχκβαζε κηζζψζεσο θαηαξηίδεηαη δηά ζπκβνιαηνγξαθηθνχ ή ηδησηηθνχ εγγξάθνπ, θαηά ηελ 
θξίζε ηνπ Γ ηνπ ΔΦΚΑ. 

Γ. Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη: α) ζε απηφλ ππέξ ηνπ νπνίνπ 
θαηαθπξψζεθε ν Γηαγσληζκφο, κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηεο Τπεξεζίαο ζην κίζζην θαη β) ζηνπο 
ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Γηαγσληζκφ, εληφο πέληε εκεξψλ απφ ηελ θαηαθχξσζε ηνπ 
απνηειέζκαηνο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

 
 

7. Υποσπεώζειρ ηος εκμιζθωηή 

 Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο κηζζψζεσο απαγνξεχεηαη λα ππάξρεη ζην αθίλεην πνπ βξίζθεηαη 
ην κίζζην θεξαία θηλεηήο ηειεθσλίαο, θαζψο επίζεο θσηεηλή ή άιιε επηγξαθή πνπ ζίγεη ην 
θχξνο ηνπ ΔΦΚΑ ή πξνσζεί παξεκθεξείο δξαζηεξηφηεηεο.  

 Απαγνξεχεηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο κηζζψζεσο ε απνζήθεπζε εχθιεθησλ πιψλ ζην 
αθίλεην πνπ βξίζθεηαη ζην κίζζην, νη πάζεο θχζεσο εθπνκπέο, θαζψο θαη ε ιεηηνπξγία 
νρινπζψλ επηρεηξήζεσλ. 

 Ο εθκηζζσηήο ππνρξενχηαη κέρξη ηελ παξαιαβή ηνπ κηζζίνπ, λα αλαζεσξήζεη ηελ  
νηθνδνκηθή άδεηα ηνπ κηζζίνπ ζχκθσλα κε ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία ην κηζζψλεη ζηνλ ΔΦΚΑ. 

 Δπί πιένλ, ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη κέρξη ηελ παξαιαβή ηνπ κηζζίνπ πηζηνπνηεηηθφ 
ππξαζθάιεηαο απφ ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία γηα νιφθιεξν ην θηίξην. 
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 Ο εθκηζζσηήο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη Πηζηνπνηεηηθφ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο, 
ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 3661/19-05-2008 (ΦΔΚ 89/ η.Α΄/19-05-2008) θαη ηελ Γ6/Β/νηθ.5825/30-
03-2010 Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ 407/η.Β΄/09-04-2010), θαη’ ειάρηζην θαηεγνξίαο Γ. 

 Ο εθκηζζσηήο ππνρξενχηαη κέρξη ηεο παξαδφζεσο ηνπ κηζζίνπ ζηνλ ΔΦΚΑ λα ηνπνζεηήζεη 
απνθιεηζηηθφ κεηξεηή ξεχκαηνο θαη χδαηνο ζην κίζζην, νη νπνίνη ζα  πξέπεη λα έρνπλ 
ζπλδεζεί κε ηα αληίζηνηρα δίθηπα ησλ πφιεσλ. Κάζε δαπάλε γηα ηηο  εξγαζίεο απηέο βαξχλεη 
ηνλ εθκηζζσηή. Η δαπάλε θαηαλάισζεο ηνπ χδαηνο θαη ηνπ  ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο βαξχλεη 
ηνλ ΔΦΚΑ. 

 Ο εθκηζζσηήο ππνρξενχηαη λα έρεη αζθαιίζεη ην θηίξην ηνπιάρηζηνλ γηα ην δηάζηεκα 
κίζζσζήο ηνπ απφ ηνλ ΔΦΚΑ. 

 
8. Φπήζη μιζθίος 

Σν κίζζην πξννξίδεηαη γηα ηε ζηέγαζε ησλ Τπεξεζηψλ α) ηεο Β’ Σνπηθήο Γηεχζπλζεο Κνδάλεο 
ηνπ ΔΦΚΑ ζηελ Πηνιεκατδα θαη β) ηνπ ΠΔΚΑ Πηνιεκατδαο. 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο ν κηζζσηήο δχλαηαη λα εγθαζηζηά ή λα κεηαζέηεη ζην κίζζην 
νπνηαδήπνηε Τπεξεζία ηνπ, ρσξίο απηή ε εγθαηάζηαζε λα επηθέξεη κεηαβνιή ηνπ λνκηθνχ 
ραξαθηήξα ηεο κηζζψζεσο, νχηε λα παξέρεη ζηνλ εθκηζζσηή δηθαίσκα απνδεκηψζεσο ή 
απμήζεσο ηνπ κηζζψκαηνο. 
ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο κηζζψζεσο ν ΔΦΚΑ ζα έρεη ην δηθαίσκα λα επηθέξεη εζσηεξηθέο 
δηαξξπζκίζεηο, ρσξίο λα επεξεάδεηαη ε ζηαηηθή επάξθεηα ηνπ θηηξίνπ.  

 
9. Παπαλαβή – απόδοζη μιζθίος 

Ο ππνςήθηνο εθκηζζσηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ην κίζζην θαηά ηνπο φξνπο ηεο 
ζπκβάζεσο κηζζψζεσο. Γηα ηελ παξαιαβή θαη απφδνζε ηνπ κηζζίνπ ζπληάζζεηαη 
Πξσηφθνιιν. Ο εθκηζζσηήο θαιείηαη εγγξάθσο πξνο ηνχην θαη ζε πεξίπησζε κε εκθάληζήο 
ηνπ ζπληάζζεηαη Πξσηφθνιιν κφλν απφ ηελ Δπηηξνπή. Η παξαιαβή ή ε θαζ’ νηνλδήπνηε 
ηξφπν ρξήζε ηνπ κηζζίνπ απφ ηνλ ΔΦΚΑ δελ απαιιάζζεη ηνλ εθκηζζσηή απφ ηελ επζχλε γηα 
ειιείςεηο ή ειαηηψκαηα. Γηα θάζε κέξα θαζπζηέξεζεο ηεο παξάδνζεο ηνπ κηζζίνπ ν 
εθκηζζσηήο ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή πξνο ηνλ ΔΦΚΑ, σο πνηληθήο ξήηξαο πνζνχ ίζνπ 
πξνο ην 1/15 ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο. Ο ΔΦΚΑ δχλαηαη, νπνηεδήπνηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
θαζπζηέξεζεο, λα θαηαγγείιεη ηε κίζζσζε νπφηε θαηαπίπηεη ππέξ απηνχ ε ηπρφλ θαηαηεζείζα 
εγγχεζε, δηαηεξεί δε ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απνθαηάζηαζε θάζε πεξαηηέξσ δεκίαο ηνπ. 

 
10. Σςνηήπηζη μιζθίος 

 Ο εθκηζζσηήο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίδεη θαη’ έηνο πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο ηνπ 
αλειθπζηήξα θαη ηνπ ιέβεηα, επηβαξπλφκελνο ηελ ζρεηηθή  δαπάλε, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ 
αξηζκ. νηθ.Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425 θνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ 2604/η. Β΄/22-12-2008). 

 Η επηζθεπή ησλ δεκηψλ θαη βιαβψλ ηνπ αλειθπζηήξα, θαζψο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ςχμεο – 
ζέξκαλζεο ζα βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ ηδηνθηήηε-εθκηζζσηή, ε δε ζπληήξεζε απηψλ ζα 
βαξχλεη ηνλ ΔΦΚΑ (θαηά ην πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ηδηνθηεζία). 

Η ζπληήξεζε πεξηιακβάλεη:  
α) ηνλ έιεγρν ησλ ειεθηξηθψλ θαη κεραληθψλ δηαηάμεσλ αζθαιείαο, θαζψο θαη ησλ 
ππνινίπσλ εμαξηεκάησλ γηα εμαθξίβσζε θαη εθηίκεζε αλαζθαινχο ιεηηνπξγίαο, ζηελ 
νπνία κπνξεί λα νδεγεζνχλ νη εγθαηαζηάζεηο εμαηηίαο κίαο θζνξάο, βιάβεο ή θαη 
απνξξχζκηζεο ησλ κεραληθψλ ή θαη ησλ ειεθηξηθψλ εμαξηεκάησλ, 
β) ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αζθαινχο ιεηηνπξγίαο κε  εμάιεηςε 
ησλ βιαβψλ θαη ησλ απνξξπζκίζεσλ, θαζψο επίζεο ηνλ θαζαξηζκφ θαη ηελ  ιίπαλζε, φπνπ 
ρξεηάδεηαη, φισλ ησλ εμαξηεκάησλ, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηερληθήο θαη ηηο 
ππνδείμεηο ησλ θαηαζθεπαζηψλ ησλ εμαξηεκάησλ θαη ησλ δηαηάμεσλ  αζθαιείαο. 
πλεπψο, νπνηαδήπνηε αληηθαηάζηαζε πιηθνχ, αθφκε θαη ηνπ πην κηθξνχ πνπ ρξήδεη 
αληηθαηάζηαζε, λνείηαη επηζθεπή θαη βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ ηδηνθηήηε- εθκηζζσηή. 

 Ο κηζζσηήο δελ επζχλεηαη γηα ηηο βιάβεο ή δεκίεο ηνπ κηζζίνπ απφ ηελ ζπλεζηζκέλε ρξήζε, 
θαθή θαηαζθεπή απηνχ ή ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπ, απφ ηπραίν γεγνλφο ή αλσηέξα βία. 
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Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ζπλήζεο ρξήζε είλαη επξχηεξε ζηα θηίξηα ηνπ ΔΦΚΑ ζε ζρέζε κε ηελ 
ζπλήζε ρξήζε ζε θαηνηθίεο, θαηαζηήκαηα θιπ. 

 
11. Μονομεπήρ λύζη ηηρ ζύμβαζηρ: 

Ο ΔΦΚΑ δχλαηαη λα πξνβεί ζε κνλνκεξή ιχζε ηεο ζχκβαζεο φηαλ: 

 θαηαξγεζεί ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζηεγαδφηαλ ζην κίζζην. 

 κεηαθεξζεί ε ελ ιφγσ ππεξεζία ζε ηδηφθηεην αθίλεην. 

 πξνζθεξζεί ζηνλ ΔΦΚΑ απφ ηξίην ε δσξεάλ παξαρψξεζε θαηάιιεινπ αθηλήηνπ γηα ηνλ 
ππφινηπν ρξφλν ηεο ζχκβαζεο. 

 αλαδηνξγαλσζεί ν ΔΦΚΑ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ην κίζζην λα 
κελ εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ή λα κελ είλαη απαξαίηεην. 

 κεηαθεξζεί ε εγθαηεζηεκέλε ππεξεζία ζην κίζζην ζε άιιν ηφπν έζησ θαη πξνζσξηλά. 
 
Γηα ηελ ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ ιχζε ηεο ζχκβαζεο, απαηηείηαη έγγξαθε εηδνπνίεζε πξνο 
ηνλ εθκηζζσηή εμήληα κέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία ιχζεο ηεο 
ζχκβαζεο. 
Ο ΔΦΚΑ δχλαηαη κεηά ηελ πάξνδν ελφο έηνπο απφ ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο λα θαηαγγείιεη 
ηε κίζζσζε ρσξίο λα ζπληξέρνπλ νη παξαπάλσ ιφγνη. Η θαηαγγειία γίλεηαη εγγξάθσο ελψ 
ηα απνηειέζκαηά ηεο επέξρνληαη κεηά ηελ πάξνδν ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ γλσζηνπνίεζή 
ηεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν ΔΦΚΑ νθείιεη ζηνλ εθκηζζσηή σο απνδεκίσζε πνζφ ίζν κε 
έλα (1) κεληαίν κίζζσκα, φπσο απηφ έρεη δηακνξθσζεί θαηά ην ρξφλν ηεο θαηαγγειίαο ηεο 
κίζζσζεο. 
 

12. Γενικέρ παπαηηπήζειρ – διεςκπινήζειρ 

 Όια γεληθψο ηα ηέιε ραξηνζήκνπ ηεο κίζζσζεο ζα βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά θαη εμ’ 
νινθιήξνπ ηνλ ηδηνθηήηε-εθκηζζσηή. 

 Η κίζζσζε απαιιάζζεηαη ηνπ ππέξ ηνπ Μεηνρηθνχ Σακείνπ Πνιηηηθψλ  Τπαιιήισλ 
(Μ.Σ.Π.Τ.), ή νπνηνπδήπνηε άιινπ Οξγαληζκνχ, ή ινγαξηαζκνχ ζεζπηδφκελσλ εηζθνξψλ.  

 Με ηελ επηθχιαμε ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο εθ κέξνπο ηνπ εθκηζζσηή, 
ζπκθσλείηαη φηη ν εθκηζζσηήο ζα νθείιεη γηα θάζε παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο κίζζσζεο 
πνηληθή ξήηξα ίζε κε έλα (1) κεληαίν κίζζσκα θαη ζε επαλάιεςε ίζε κε δχν (2) κεληαία 
κηζζψκαηα, ρσξίο λα απνθιείεηαη θαη θάζε άιιε απνδεκίσζε. Ο ΔΦΚΑ δηθαηνχηαη λα 
ζπκςεθίδεη ηηο πνηληθέο ξήηξεο κε ηα κεληαία κηζζψκαηα. 

 Σν κηζζσηήξην ζα ζπληαρζεί κε ηδησηηθφ έγγξαθν. 

 Ο ΔΦΚΑ δελ θαηαβάιιεη κεζηηηθά δηθαηψκαηα. 

 Όιεο νη επηθνηλσλίεο θαη εηδνπνηήζεηο κεηαμχ ηνπ ΔΦΚΑ, ηεο Δπηηξνπήο θαη ησλ 
δηαγσληδνκέλσλ ζα γίλνληαη εγγξάθσο θαη κπνξνχλ λα δηαβηβάδνληαη ζηνπο  παξαιήπηεο, 
εθηφο ησλ ζπκβαηηθψλ κεζφδσλ θαη κε ηειενκνηνηππία, θαζψο θαη κε ειεθηξνληθφ 
ηαρπδξνκείν. Καη’ εμαίξεζε, νη δηαγσληδφκελνη κπνξνχλ λα εηδνπνηνχληαη απφ ηελ 
Δπηηξνπή ηειεθσληθά, εθ’ φζνλ ηνχην πηζηνπνηείηαη ελππφγξαθα απφ ηνλ/ηελ γξακκαηέα 
ηεο Δπηηξνπήο. 

 Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 715/1979, ηνπ Ν.4387/16 πεξί 
ΔΦΚΑ, ηελ Τ.Α. Φ. ΔΦΚΑ/νηθ. 59522/2205 άξζξν 87 επελδχζεηο & αμηνπνίεζε αθηλήησλ 
θαη ηνπ Ν.3863/2010 αξ. 49 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

 Η ελ ιφγσ πξνθήξπμε έρεη ζπληαρζεί απφ ηα αξκφδηα Σκήκαηα ηεο Γ/λζεο Αθίλεηεο 
Πεξηνπζίαο θαη νη φξνη απηήο έρνπλ ειεγρζεί απφ Γηθεγφξν ηεο Ννκηθήο Γ/λζεο ηνπ ΔΦΚΑ. 

 Η πξφηαζε γηα θάζε κία απφ ηηο 2 δνκέο πξέπεη λα είλαη μερσξηζηή, αθφκα θαη αλ ν 
πξνζθέξσλ πξνηίζεηαη λα πξνζθέξεη έλα θηίξην (ή κέξνο θηηξίνπ) θαη γηα ηηο 2 δνκέο.  

 
 

Για τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ 
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