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    Αριθμ. Πρωτ.   

   Γ31/2686/900578/24-7-2019 

 

 

 
ΘΔΜΑ: «Πποκήπςξη δημόζιος επαναληπηικού μειοδοηικού διαγωνιζμού για ηη μίζθωζη 
ακινήηος» 
 
Λακβάλνληαο ππόςε: 
Α. Σν Π.Γ. 715/1979 (ΦΔΚ 212Α/79) «Πεξί ηξόπνπ ελεξγείαο ππό ησλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ 

Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.) πξνκεζεηώλ, κηζζώζεσλ θαη εθκηζζώζεσλ ελ γέλεη, αγνξώλ 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 επελδύζεηο & αμηνπνίεζε αθηλήησλ. 
Δ.  Σελ 447/25/27-06-2019 απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΔΦΚΑ. 
ΣΤ. Σελ ππ. αξ. Φ. ΔΦΚΑ/10002/221/25-05-2018 (ΑΓΑ: 6Υ3465Θ1Ω-Θ3Φ) έγθξηζε 
αλάιεςεο πνιπεηνύο ππνρξέσζεο από ηελ Τπνπξγό Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 
Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο. 
Ε. Σελ ππ. αξ. Μ875 απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 
 
 ν ΔΦΚΑ πξνθεξύζζεη: 
 

ΓΖΜΟΣΗΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΤΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΤΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΟ ΓΗΑ ΤΖ ΣΤΔΓΑΣΖ ΤΖΣ Β’ 

ΤΟΠΗΚΖΣ ΓΗΔΥΘΥΝΣΖΣ ΔΥΒΟΗΑΣ ηος ΔΦΚΑ ΣΤΖΝ ΗΣΤΗΑΗΑ 

 
1. Τόπορ και σπόνορ διεξαγωγήρ ηος Γιαγωνιζμού 

Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ηελ 19-09-2019 εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 11:00 ζηα γξαθεία ηνπ Β’ 
Σνπηθνύ Τπνθαηαζηήκαηνο Μηζζσηώλ Δπβνίαο ηνπ ΔΦΚΑ επί ηεο νδνύ Κξηεδώηνπ 12, 
Ιζηηαία, ΣΚ 34200,  θαη ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο. 
Οη πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη ζηελ Γξακκαηεία ηεο παξαπάλσ δηεύζπλζεο από ηελ 12-09-
2019 έσο ηελ εκέξα θαη ώξα δηεμαγσγήο ηνπ Γηαγσληζκνύ από ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ αθηλήηνπ ή 
από εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξόζσπό ηνπ. 

 
2. Φαπακηηπιζηικά πποζθεπόμενων ακίνηηων : 

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

ζηα 550,00ημ (±10%), εθ ησλ νπνίσλ: 
ηα 400,00η.μ. πιένλ ή έιαηηνλ (±10%) πξννξίδνληαη γηα ρώξνπο θύξηαο ρξήζεο, ελώ 
ηα 150,00η.μ. πιένλ ή έιαηηνλ (±10%) πξννξίδνληαη γηα ρώξνπο αξρείσλ θαη απνζεθώλ. 
 
ρσξίο ζε απηά λα ππνινγίδεηαη ε επηθάλεηα ηεο εηζόδνπ, ηνπ αλειθπζηήξα, ηνπ 
θιηκαθνζηαζίνπ, ησλ πιαηύζθαισλ-δηαδξόκσλ θαη ινηπώλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ. Οη ρώξνη 
ησλ αξρείσλ είλαη απνδεθηό λα βξίζθνληαη θαη ζε ππόγεην. 
Η ζπλνιηθή πξνζθεξόκελε επηθάλεηα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηθαλεηώλ ησλ εηζόδσλ, 
ησλ πιαηπζθάισλ θηι ησλ αθηλήησλ ζα πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ηελ αλαγξαθόκελε ζηελ 
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νηθνδνκηθή άδεηα (θαη ζε ηπρόλ ηαθηνπνηήζεηο Ν. 4495/2017 θαη πξνγελέζηεξσλ), θαζώο θαη 
ηελ αληίζηνηρε πνπ δειώλεηαη ζηε ΓΔΗ γηα ηελ απόδνζε ησλ Γεκνηηθώλ Φόξσλ, ηνπ ΣΑΠ 
θιπ. 
ε πεξίπησζε πνπ δελ δηαηίζεληαη ππόγεηνη ρώξνη ζα γίλνληαη απνδεθηέο θαη πξνζθνξέο ζε 
ρώξνπο αλσδνκήο, γηα ρξήζε αξρείνπ, κε ηελ ηηκή πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηνπο βνεζεηηθνύο 
ρώξνπο ρξήζεο αξρείνπ. 

β. Να βξίζθνληαη εληόο ηεο αζθαιηζηηθήο πεξηνρήο ηεο Β’ Σνπηθήο Γηεύζπλζεο Δπβνίαο ηνπ 
ΔΦΚΑ κε έδξα ηελ πόιε ηεο Ιζηηαίαο θαη λα κπνξνύλ λα δηακνξθσζνύλ θαηάιιεια, ώζηε λα 
πεξηιακβάλνπλ ρώξνπο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ. 

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

αλειθπζηήξεο θιπ). 
 

δ. Να είλαη θαηά θύξην ιόγν λεόδκεηα, κε απνθιεηόκελεο ηεο ζπκκεηνρήο θαη ησλ παιαηάο 
θαηαζθεπήο αθηλήησλ. Η επηινγή πάλησο ζα γίλεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά θαη ηηο ππόινηπεο πξνϋπνζέζεηο θαηαιιειόηεηαο. 

 
3. Ανώηαηο όπιο αιηούμενος μηνιαίος μιζθώμαηορ: 

   γηα ηνπο ρώξνπο θπξίαο ρξήζεο νξίδεηαη ην πνζό ησλ 4,00 €/ημ,  
   γηα ηνπο ρώξνπο ηνπ αξρείνπ ην πνζό ησλ 1,50 €/ημ. 
 

4. Γιάπκεια ηηρ μίζθωζηρ 

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

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

 Ο κηζζσηήο ζεσξείηαη απηνδίθαηα εγθαηεζηεκέλνο ζην κίζζην από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο 
ηεο κίζζσζεο ε νπνία ζα νξίδεηαη από ηελ επνκέλε ηεο παξαιαβήο ηνπ αθηλήηνπ κε 
Πξσηόθνιιν, ην νπνίν ζα ζπληάζζεηαη θαηόπηλ ηεο εθηέιεζεο ησλ εγθεθξηκέλσλ από ηελ 
Τπεξεζία εξγαζηώλ, γηα ηελ δηακόξθσζε ηνπ αθηλήηνπ ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο 
πξνδηαγξαθέο ηνπ ΔΦΚΑ. 

 
5. Γικαιολογηηικά: 

Όζνη ηδηνθηήηεο (θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα) επηζπκνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηνλ δηαγσληζκό 
πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζηελ Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνύ, έγγξαθε αλνηθηή πξνζθνξά, ζηελ 
νπνία πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο : 

 Λεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηνπ πξνζθεξόκελνπ αθηλήηνπ (πεξηνρή, νδόο, αξηζκόο, ρξήζε, 
αξηζκόο νξόθσλ, εκβαδόλ, έηνο θαηαζθεπήο, ηξόπνο θαηαζθεπήο, θάζε θαηαζθεπήο θιπ). 

 Φσηνγξαθίεο ησλ όςεσλ ηνπ θηηξίνπ ζε μέγεθορ Α4. 

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

I. νηθνδνκηθήο άδεηαο (θαη ηπρόλ ηαθηνπνηήζεσλ Ν. 4495/2017), 
II. αξρηηεθηνληθώλ ζρεδίσλ (θαηόςεηο, όςεηο, ηνκέο), 

III. ηνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο, 
IV. δηαγξάκκαηνο θάιπςεο όιεο ηεο νηθνδνκήο, 
V.βεβαίσζε δηπισκαηνύρνπ κεραληθνύ γηα ηα σθέιηκα θνξηία πνπ έρνπλ ιεθζεί  ππόςε 

γηα ηε ζύληαμε ηεο ζηαηηθήο κειέηεο. 
      Σημείωζη:  

α) Δάλ ππάξρνπλ αιιαγέο ζηελ εζσηεξηθή δηαξξύζκηζε ζε ζρέζε κε ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα, 
ζα πξέπεη ν ηδηνθηήηεο, εθόζνλ επηιεγεί ην θηίξην ηνπ λα πξνζθνκίζεη ζρέδηα απνηύπσζεο 
ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο, ζθξαγηζκέλα από κεραληθό, ηππσκέλα αιιά θαη ζε ςεθηαθή 
κνξθή, γηα ρξήζε από ηελ Τπεξεζία. Η εθπόλεζε ηεο κειέηεο δηαξξύζκηζεο ηνπ θηηξίνπ, 
ζα γίλεη από Μεραληθό ηνπ ηδηνθηήηε ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ 
Τπεξεζηώλ. 
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 β)ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξνληαη εκηππαίζξηνη ρώξνη, ή απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ζα 
πξέπεη λα έρνπλ δεισζεί ζηελ Αξκόδηα Αξρή θαη λα πξνζθνκίδεηαη ε βεβαίσζε αιιαγήο 
ρξήζεο.  

 Σν αηηνύκελν κεληαίν κίζζσκα. 

 εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πηζησηηθνύ Ιδξύκαηνο, πνζνύ ίζνπ κε ην εηθνζηό ηνπ 
αηηνπκέλνπ εηεζίνπ κηζζώκαηνο. Από ηελ εγγπνδνζία απαιιάζζνληαη νη Γεκόζηεο 
Τπεξεζίεο, ηα Ν.Π.Γ.Γ. θαη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

 βεβαίσζε από ηελ αξκόδηα Πνιενδνκία από ηελ νπνία ζα πξνθύπηεη όηη νη πξνβιεπόκελεο 
ρξήζεηο γεο ζηε ζέζε πνπ βξίζθεηαη ην αθίλεην επηηξέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ Γηνηθεηηθώλ 
Τπεξεζηώλ ηνπ ΔΦΚΑ. 

 Γήισζε ηνπ Νόκνπ 1599/86 ηνπ δηαγσληδνκέλνπ ηδηνθηήηε-εθκηζζσηή, όηη : 
α) έρεη λόκηκν δηθαίσκα λα πξνζθέξεη πξνο εθκίζζσζε ην αθίλεην, όηη έιαβε γλώζε ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 715/1979 θαη ηνπ Ν. 3863/2010 άξζξν 49, ησλ όξσλ ηεο παξνύζεο 
πξνθήξπμεο θαη ησλ ζπλεκκέλσλ ζε απηή ηεπρώλ, αληίηππα ησλ νπνίσλ έιαβε γλώζε θαη 
απνδέρεηαη απηνύο αλεπηθύιαθηα. 
β) απνδέρεηαη όινπο ηνπο όξνπο όπσο αλαγξάθνληαη ζην ζύλνιν ησλ σο άλσ 
παξαγξάθσλ ηεο σο άλσ πξνθήξπμεο θαη αθνξνύλ ηελ ελ δπλάκεη κηζζσηηθή ηνπ ζρέζε κε 
ηνλ ΔΦΚΑ. 
γ) αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνβεί κε δαπάλεο ηνπ ζηελ εθπόλεζε θαη πινπνίεζε 
ηεο κειέηεο δηαξξπζκίζεσλ θαη επηζθεπώλ ηνπ κηζζίνπ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε ησλ Τπεξεζηώλ, όπσο ζα ηηο ππνδείμεη ε Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ 
ΔΦΚΑ, θαη κε κεγάιε πξνζέγγηζε εκθαίλνληαη ζηα ζπλεκκέλα ζηελ παξνύζα πξνθήξπμε 
ηεύρε κε ηίηιν: 

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

πξνϋπνινγηζκό ησλ εξγαζηώλ. 
δ) πεξί ηνπ ρξόλνπ παξάδνζεο ηνπ πξνζθεξόκελνπ αθηλήηνπ θαη θαηά πεξίπησζε, 
ρξνλνδηάγξακκα απνπεξάησζεο επί κέξνπο ζηαδίσλ θαηαζθεπήο. 

 
     Η Δπηηξνπή δύλαηαη, εθόζνλ θξίλεη ηνύην απαξαίηεην, λα δεηήζεη ηελ ππνβνιή 
ζπκπιεξσκαηηθώλ ή δηεπθξηληζηηθώλ, πιένλ ησλ όζσλ ππνρξεσηηθά απαηηνύληαη, ζηνηρείσλ. 
 
6. Αξιολόγηζη πποζθοπών – ενζηάζειρ – καηακύπωζη 

Α. Οη πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνύλ ζηνλ δηαγσληζκό θαηαρσξνύληαη ζε Πξαθηηθό. Η 
Δπηηξνπή απνθαίλεηαη γηα ηελ ηππηθή απνδνρή ή κε ησλ πξνζθνξώλ. 
Η αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ, νινθιεξώλεηαη κε ηελ επηηόπηα επίζθεςε ηεο Δπηηξνπήο ζηα 
πξνζθεξόκελα αθίλεηα, ζε ζπλέρεηα ηεο νπνίαο ζπληάζζεη αηηηνινγεκέλε έθζεζε 
θαηαιιειόηεηαο ή κε απηώλ. Η Δπηηξνπή δύλαηαη, εθ’ όζνλ θξίλεη απηό αλαγθαίν, λα δεηήζεη 
ηε ζπλδξνκή εηδηθνύ εκπεηξνγλώκνλα γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ 
πξνζθεξνκέλσλ αθηλήησλ. Οη ηδηνθηήηεο ησλ νπνίσλ ηα αθίλεηα θξίζεθαλ θαηάιιεια, ζα 
θαινύληαη λα πξνζέιζνπλ ζε νξηζκέλε εκέξα θαη ώξα γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνύ κε 
πξνθνξηθή κεηνδνζία. Η πξνθνξηθή κεηνδνηηθή πξνζθνξά θάζε κεηνδόηε πξέπεη λα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ 2% θαηώηεξε από ηελ κηθξόηεξε έγγξαθε πξνζθνξά. Δθόζνλ θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο πξνθνξηθήο κεηνδνζίαο επηηεπρζνύλ λέεο πξνζθνξέο, θάζε λέα πξνζθνξά πξέπεη λα 
είλαη ηνπιάρηζηνλ 2% θαηώηεξε ηεο εθάζηνηε κηθξόηεξεο λέαο πξνζθνξάο. 
Οη πξνζθέξνληεο ηδηνθηήηεο-εθκηζζσηέο πνπ ζα θιεζνύλ θαη ζα ζπκκεηάζρνπλ  ζε 
πξνθνξηθή κεηνδνζία, δεζκεύνληαη γηα πξνζεζκία 45 εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία 
δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ. Καηά ηε δηάξθεηά ηεο θαζνξίδεηαη επίζεο θαη ν αθξηβήο ρξόλνο 
παξαδόζεσο ηνπ κηζζίνπ. 
Β. Καηά ηεο λνκηκόηεηαο ηεο δηαθήξπμεο, ηεο ζπκκεηνρήο κεηνδόηε ή ηεο λνκηκόηεηαο 
δηεμαγσγήο ηνπ πξνθνξηθνύ δηαγσληζκνύ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελζηάζεσλ, από ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο ζηελ πξνθνξηθή κεηνδνζία, ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο, εγγξάθσο, θαηά ηε 
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δηάξθεηα ηεο πξνθνξηθήο κεηνδνζίαο ή εληόο 24 σξώλ από ηε δηελέξγεηά ηεο. Η επηηξνπή 
απνθαίλεηαη νξηζηηθά επί ησλ ελζηάζεσλ. 

Καηά ηεο έθζεζεο πεξί θαηαιιειόηεηαο ή κε ησλ πξνζθεξνκέλσλ αθηλήησλ επηηξέπεηαη ε 
ππνβνιή ελζηάζεσλ ελώπηνλ ηνπ δηνηθνύληνο ηνπ ΔΦΚΑ ζπιινγηθνύ νξγάλνπ. Η έλζηαζε 
αζθείηαη εληόο ζαξάληα νθηώ (48) σξώλ από ηεο θνηλνπνηήζεσο ηεο απνθάζεσο ηεο 
Δπηηξνπήο δηαγσληζκνύ πεξί ηεο κε θαηαιιειόηεηαο ηνπ πξνζθεξνκέλνπ αθηλήηνπ.  

Γ. Μεηά ην ηέινο ηεο πξνθνξηθήο κεηνδνζίαο ε Δπηηξνπή, κε αηηηνινγεκέλε απόθαζή ηεο, 
πξνηείλεη ζην αξκόδην Όξγαλν ηε κίζζσζε αθηλήηνπ, κε δεζκεπνκέλε από ηπρόλ κηθξόηεξν 
κίζζσκα άιινπ αθηλήηνπ, ή ηελ επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνύ. Η θαηαθύξσζε ηνπ 
απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνύ επαθίεηαη ζηελ θξίζε ηνπ Γ ηνπ ΔΦΚΑ, ην νπνίν έρεη ην 
δηθαίσκα, κε αηηηνινγεκέλε απόθαζή ηνπ, λα κηζζώζεη ην αθίλεην πνπ θξίλεηαη σο ην πιένλ 
θαηάιιειν γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ, ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλν λα πξνηηκήζεη 
εθείλν ηνπ νπνίνπ ν ηδηνθηήηεο πξνζθέξεη ην κηθξόηεξν κίζζσκα. Δπίζεο, ην Γ δύλαηαη λα 
αθπξώζεη ην δηαγσληζκό ή λα ηνλ αλαβάιεη είηε ηέινο λα ηνλ καηαηώζεη, ρσξίο λα απνθηά 
θαλέλα δηθαίσκα νηνζδήπνηε ησλ κεηνδνηώλ ζηελ πεξίπησζε απνξξίςεσο ηεο πξνζθνξάο 
ηνπ. 
Η απόθαζε πνπ θαηαθπξώλεη ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνύ γλσζηνπνηείηαη εγγξάθσο 
ζηνλ ελδηαθεξόκελν. εκεηώλεηαη όηη ε ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε 
λεόηεξε εηδνπνίεζε ηνπ ηδηνθηήηε θαη εληόο πξνζεζκίαο δέθα πέληε (15) εκεξώλ κεηά ηελ 
έγθξηζε ηεο ππνβιεζείζαο κειέηεο δηαξξπζκίζεσλ από ηε Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ 
ΔΦΚΑ θαη ηεο δηαβίβαζεο ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπ ζρεδίνπ ηνπ ηδησηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ. Δάλ ν 
πξνζθαινύκελνο δελ πξνζέιζεη, θεξύζζεηαη έθπησηνο κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ ΔΦΚΑ, 
νπόηε θαηαπίπηεη ππέξ απηνύ ε ηπρόλ δνζείζα εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό. Ο 
ΔΦΚΑ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απνθαηάζηαζε θάζε άιιεο δεκίαο. 

Η ζύκβαζε κηζζώζεσο θαηαξηίδεηαη δηά ζπκβνιαηνγξαθηθνύ ή ηδησηηθνύ εγγξάθνπ, θαηά ηελ 
θξίζε ηνπ Γ ηνπ ΔΦΚΑ. 

Γ. Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη: α) ζε απηόλ ππέξ ηνπ νπνίνπ 
θαηαθπξώζεθε ν Γηαγσληζκόο, κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηεο Τπεξεζίαο ζην κίζζην θαη β) ζηνπο 
ππόινηπνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Γηαγσληζκό, εληόο πέληε εκεξώλ από ηελ θαηαθύξσζε ηνπ 
απνηειέζκαηνο ηνπ Γηαγσληζκνύ. 

 
 

7. Υποσπεώζειρ ηος εκμιζθωηή 

 Καζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο κηζζώζεσο απαγνξεύεηαη λα ππάξρεη ζην αθίλεην πνπ βξίζθεηαη 
ην κίζζην θεξαία θηλεηήο ηειεθσλίαο, θαζώο επίζεο θσηεηλή ή άιιε επηγξαθή πνπ ζίγεη ην 
θύξνο ηνπ ΔΦΚΑ ή πξνσζεί παξεκθεξείο δξαζηεξηόηεηεο.  

 Απαγνξεύεηαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο κηζζώζεσο ε απνζήθεπζε εύθιεθησλ πιώλ ζην 
αθίλεην πνπ βξίζθεηαη ζην κίζζην, νη πάζεο θύζεσο εθπνκπέο, θαζώο θαη ε ιεηηνπξγία 
νρινπζώλ επηρεηξήζεσλ. 

 Ο εθκηζζσηήο ππνρξενύηαη κέρξη ηελ παξαιαβή ηνπ κηζζίνπ, λα αλαζεσξήζεη ηελ  
νηθνδνκηθή άδεηα ηνπ κηζζίνπ ζύκθσλα κε ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία ην κηζζώλεη ζηνλ ΔΦΚΑ. 

 Δπί πιένλ, ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίζεη κέρξη ηελ παξαιαβή ηνπ κηζζίνπ πηζηνπνηεηηθό 
ππξαζθάιεηαο από ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία γηα νιόθιεξν ην θηίξην. 

 Ο εθκηζζσηήο ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίζεη Πηζηνπνηεηηθό Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο, 
ζύκθσλα κε ηνλ Ν. 3661/19-05-2008 (ΦΔΚ 89/ η.Α΄/19-05-2008) θαη ηελ Γ6/Β/νηθ.5825/30-
03-2010 Τπνπξγηθή Απόθαζε (ΦΔΚ 407/η.Β΄/09-04-2010), θαη’ ειάρηζην θαηεγνξίαο Γ. 

 Ο εθκηζζσηήο ππνρξενύηαη κέρξη ηεο παξαδόζεσο ηνπ κηζζίνπ ζηνλ ΔΦΚΑ λα ηνπνζεηήζεη 
απνθιεηζηηθό κεηξεηή ξεύκαηνο θαη ύδαηνο ζην κίζζην, νη νπνίνη ζα  πξέπεη λα έρνπλ 
ζπλδεζεί κε ηα αληίζηνηρα δίθηπα ησλ πόιεσλ. Κάζε δαπάλε γηα ηηο  εξγαζίεο απηέο βαξύλεη 
ηνλ εθκηζζσηή. Η δαπάλε θαηαλάισζεο ηνπ ύδαηνο θαη ηνπ  ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο βαξύλεη 
ηνλ ΔΦΚΑ. 
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 Ο εθκηζζσηήο ππνρξενύηαη λα έρεη αζθαιίζεη ην θηίξην ηνπιάρηζηνλ γηα ην δηάζηεκα 
κίζζσζήο ηνπ από ηνλ ΔΦΚΑ. 

 
8. Φπήζη μιζθίος 

Σν κίζζην πξννξίδεηαη γηα ηε ζηέγαζε ησλ Τπεξεζηώλ ηεο Β’ Σνπηθήο Γηεύζπλζεο Δπβνίαο 
ηνπ ΔΦΚΑ κε έδξα ηελ Ιζηηαία. 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο ν κηζζσηήο δύλαηαη λα εγθαζηζηά ή λα κεηαζέηεη ζην κίζζην 
νπνηαδήπνηε Τπεξεζία ηνπ, ρσξίο απηή ε εγθαηάζηαζε λα επηθέξεη κεηαβνιή ηνπ λνκηθνύ 
ραξαθηήξα ηεο κηζζώζεσο, νύηε λα παξέρεη ζηνλ εθκηζζσηή δηθαίσκα απνδεκηώζεσο ή 
απμήζεσο ηνπ κηζζώκαηνο. 
ε όιε ηε δηάξθεηα ηεο κηζζώζεσο 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 ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη ην κίζζην θαηά ηνπο όξνπο ηεο 
ζπκβάζεσο κηζζώζεσο. Γηα ηελ παξαιαβή θαη απόδνζε ηνπ κηζζίνπ ζπληάζζεηαη 
Πξσηόθνιιν. Ο εθκηζζσηήο θαιείηαη εγγξάθσο πξνο ηνύην θαη ζε πεξίπησζε κε εκθάληζήο 
ηνπ ζπληάζζεηαη Πξσηόθνιιν κόλν από ηελ Δπηηξνπή. Η παξαιαβή ή ε θαζ’ νηνλδήπνηε 
ηξόπν ρξήζε ηνπ κηζζίνπ από ηνλ ΔΦΚΑ δελ απαιιάζζεη ηνλ εθκηζζσηή από ηελ επζύλε γηα 
ειιείςεηο ή ειαηηώκαηα. Γηα θάζε κέξα θαζπζηέξεζεο ηεο παξάδνζεο ηνπ κηζζίνπ ν 
εθκηζζσηήο ππνρξενύηαη ζηελ θαηαβνιή πξνο ηνλ ΔΦΚΑ, σο πνηληθήο ξήηξαο πνζνύ ίζνπ 
πξνο ην 1/15 ηνπ κεληαίνπ κηζζώκαηνο. Ο ΔΦΚΑ δύλαηαη, νπνηεδήπνηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
θαζπζηέξεζεο, λα θαηαγγείιεη ηε κίζζσζε νπόηε θαηαπίπηεη ππέξ απηνύ ε ηπρόλ θαηαηεζείζα 
εγγύεζε, δηαηεξεί δε ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απνθαηάζηαζε θάζε πεξαηηέξσ δεκίαο ηνπ. 

 
10. Σςνηήπηζη μιζθίος 

 Ο εθκηζζσηήο ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίδεη θαη’ έηνο πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο ηνπ 
αλειθπζηήξα θαη ηνπ ιέβεηα, επηβαξπλόκελνο ηελ ζρεηηθή  δαπάλε, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ 
αξηζκ. νηθ.Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425 θνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε (ΦΔΚ 2604/η. Β΄/22-12-2008). 

 Η επηζθεπή ησλ δεκηώλ θαη βιαβώλ ηνπ αλειθπζηήξα, θαζώο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ςύμεο – 
ζέξκαλζεο ζα βαξύλεη απνθιεηζηηθά ηνλ ηδηνθηήηε-εθκηζζσηή, ε δε ζπληήξεζε απηώλ ζα 
βαξύλεη ηνλ ΔΦΚΑ (θαηά ην πνζνζηό πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ηδηνθηεζία). 

Η ζπληήξεζε πεξηιακβάλεη:  
α) ηνλ έιεγρν ησλ ειεθηξηθώλ θαη κεραληθώλ δηαηάμεσλ αζθαιείαο, θαζώο θαη ησλ 
ππνινίπσλ εμαξηεκάησλ γηα εμαθξίβσζε θαη εθηίκεζε αλαζθαινύο ιεηηνπξγίαο, ζηελ 
νπνία κπνξεί λα νδεγεζνύλ νη εγθαηαζηάζεηο εμαηηίαο κίαο θζνξάο, βιάβεο ή θαη 
απνξξύζκηζεο ησλ κεραληθώλ ή θαη ησλ ειεθηξηθώλ εμαξηεκάησλ, 
β) ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αζθαινύο ιεηηνπξγίαο κε  εμάιεηςε 
ησλ βιαβώλ θαη ησλ απνξξπζκίζεσλ, θαζώο επίζεο ηνλ θαζαξηζκό θαη ηελ  ιίπαλζε, όπνπ 
ρξεηάδεηαη, όισλ ησλ εμαξηεκάησλ, ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο ηερληθήο θαη ηηο 
ππνδείμεηο ησλ θαηαζθεπαζηώλ ησλ εμαξηεκάησλ θαη ησλ δηαηάμεσλ  αζθαιείαο. 
πλεπώο, νπνηαδήπνηε αληηθαηάζηαζε πιηθνύ, αθόκε θαη ηνπ πην κηθξνύ πνπ ρξήδεη 
αληηθαηάζηαζε, λνείηαη επηζθεπή θαη βαξύλεη απνθιεηζηηθά ηνλ ηδηνθηήηε- εθκηζζσηή. 

 Ο κηζζσηήο δελ επζύλεηαη γηα ηηο βιάβεο ή δεκίεο ηνπ κηζζίνπ από ηελ ζπλεζηζκέλε ρξήζε, 
θαθή θαηαζθεπή απηνύ ή ησλ εγθαηαζηάζεώλ ηνπ, από ηπραίν γεγνλόο ή αλσηέξα βία. 
Δπηζεκαίλεηαη όηη ε ζπλήζεο ρξήζε είλαη επξύηεξε ζηα θηίξηα ηνπ ΔΦΚΑ ζε ζρέζε κε ηελ 
ζπλήζε ρξήζε ζε θαηνηθίεο, θαηαζηήκαηα θιπ. 

 
11. Μονομεπήρ λύζη ηηρ ζύμβαζηρ: 

Ο ΔΦΚΑ δύλαηαη λα πξνβεί ζε κνλνκεξή ιύζε ηεο ζύκβαζεο όηαλ: 

 θαηαξγεζεί ην ζύλνιν ή κέξνο ησλ ππεξεζηώλ πνπ ζηεγαδόηαλ ζην κίζζην. 

 κεηαθεξζεί ε ελ ιόγσ ππεξεζία ζε ηδηόθηεην αθίλεην. 

 πξνζθεξζεί ζηνλ ΔΦΚΑ από ηξίην ε δσξεάλ παξαρώξεζε θαηάιιεινπ αθηλήηνπ γηα ηνλ 
ππόινηπν ρξόλν ηεο ζύκβαζεο. 
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 αλαδηνξγαλσζεί ν ΔΦΚΑ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο κε ηέηνην ηξόπν ώζηε ην κίζζην λα 
κελ εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ή λα κελ είλαη απαξαίηεην. 

 κεηαθεξζεί ε εγθαηεζηεκέλε ππεξεζία ζην κίζζην ζε άιιν ηόπν έζησ θαη πξνζσξηλά. 
 
Γηα ηελ ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ ιύζε ηεο ζύκβαζεο, απαηηείηαη έγγξαθε εηδνπνίεζε πξνο 
ηνλ εθκηζζσηή εμήληα κέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία ιύζεο ηεο 
ζύκβαζεο. 
Ο ΔΦΚΑ δύλαηαη κεηά ηελ πάξνδν ελόο έηνπο από ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο λα θαηαγγείιεη 
ηε κίζζσζε ρσξίο λα ζπληξέρνπλ νη παξαπάλσ ιόγνη. Η θαηαγγειία γίλεηαη εγγξάθσο ελώ 
ηα απνηειέζκαηά ηεο επέξρνληαη κεηά ηελ πάξνδν ηξηώλ (3) κελώλ από ηελ γλσζηνπνίεζή 
ηεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν ΔΦΚΑ νθείιεη ζηνλ εθκηζζσηή σο απνδεκίσζε πνζό ίζν κε 
έλα (1) κεληαίν κίζζσκα, όπσο απηό έρεη δηακνξθσζεί θαηά ην ρξόλν ηεο θαηαγγειίαο ηεο 
κίζζσζεο. 
 

12. Γενικέρ παπαηηπήζειρ – διεςκπινήζειρ 

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

 Η κίζζσζε απαιιάζζεηαη ηνπ ππέξ ηνπ Μεηνρηθνύ Σακείνπ Πνιηηηθώλ  Τπαιιήισλ 
(Μ.Σ.Π.Τ.), ή νπνηνπδήπνηε άιινπ Οξγαληζκνύ, ή ινγαξηαζκνύ ζεζπηδόκελσλ εηζθνξώλ.  

 Με ηελ επηθύιαμε ησλ ινηπώλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο εθ κέξνπο ηνπ εθκηζζσηή, 
ζπκθσλείηαη όηη ν εθκηζζσηήο ζα νθείιεη γηα θάζε παξάβαζε ησλ όξσλ ηεο κίζζσζεο 
πνηληθή ξήηξα ίζε κε έλα (1) κεληαίν κίζζσκα θαη ζε επαλάιεςε ίζε κε δύν (2) κεληαία 
κηζζώκαηα, ρσξίο λα απνθιείεηαη θαη θάζε άιιε απνδεκίσζε. Ο ΔΦΚΑ δηθαηνύηαη λα 
ζπκςεθίδεη ηηο πνηληθέο ξήηξεο κε ηα κεληαία κηζζώκαηα. 

 Σν κηζζσηήξην ζα ζπληαρζεί κε ηδησηηθό έγγξαθν. 

 Ο ΔΦΚΑ δελ θαηαβάιιεη κεζηηηθά δηθαηώκαηα. 

 Όιεο νη επηθνηλσλίεο θαη εηδνπνηήζεηο κεηαμύ ηνπ ΔΦΚΑ, ηεο Δπηηξνπήο θαη ησλ 
δηαγσληδνκέλσλ ζα γίλνληαη εγγξάθσο θαη κπνξνύλ λα δηαβηβάδνληαη ζηνπο  παξαιήπηεο, 
εθηόο ησλ ζπκβαηηθώλ κεζόδσλ θαη κε ηειενκνηνηππία, θαζώο θαη κε ειεθηξνληθό 
ηαρπδξνκείν. Καη’ εμαίξεζε, νη δηαγσληδόκελνη κπνξνύλ λα εηδνπνηνύληαη από ηελ 
Δπηηξνπή ηειεθσληθά, εθ’ όζνλ ηνύην πηζηνπνηείηαη ελππόγξαθα από ηνλ/ηελ γξακκαηέα 
ηεο Δπηηξνπήο. 

 Ο δηαγσληζκόο 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 επελδύζεηο & αμηνπνίεζε αθηλήησλ 
θαη ηνπ Ν.3863/2010 αξ. 49 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

 Η ελ ιόγσ πξνθήξπμε έρεη ζπληαρζεί από ηα αξκόδηα Σκήκαηα ηεο Γ/λζεο Αθίλεηεο 
Πεξηνπζίαο θαη νη όξνη απηήο έρνπλ ειεγρζεί από Γηθεγόξν ηεο Ννκηθήο Γ/λζεο ηνπ ΔΦΚΑ. 

 
ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

Η ΠΡΟΪΣ. ΑΤΣ. ΣΜΗΜΑΣΟ  
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

 
 

Ε. ΔΙΠΛΑ 

 

                       Για τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ 
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