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Αρ. Πρωτ.: 218048

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής

Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
2.

Την υπ’ αριθµ. 44403/20-10-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών

«Έγκριση τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας
Αττικής». (ΦΕΚ 2494/Τεύχος Β΄/4-11-2011).
3.

Τις διατάξεις του Π.∆. 242/1996, «Καθορισµός προϋποθέσεων, τρόπου και

διαδικασίας για την εκµίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την
εκποίηση, τη µίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών πραγµάτων των
νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

1

ΑΔΑ: ΩΣΗ87Λ7-ΕΨ1

4.

Την υπ’ αρ. 2555/1-11-2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της

Περιφέρειας Αττικής, µε την οποία αποφασίστηκε η αγορά ακινήτου που θα λειτουργεί
ως κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας Αττικής.
5.

Την υπ’ αρ. 2644/11-11-2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την

οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης 22.000.000€ για την αγορά
ακινήτου που θα λειτουργεί ως κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας Αττικής
6.

Την µε αρ. πρωτ. 212856/14-11-2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που

εγκρίθηκε από την Υπηρεσία ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου.
7.

Την υπ’ αρ. 2645/11-11-2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την

οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας ∆ιακήρυξης για την αγορά ακινήτου που θα
λειτουργεί ως κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας Αττικής.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Μειοδοτική, Φανερή και Προφορική ∆ηµοπρασία για την αγορά ακινήτου που θα
λειτουργεί ως κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας Αττικής, µε τους εξής όρους:

Άρθρο 1
1. Η δηµοπρασία θα είναι µειοδοτική, φανερή και προφορική και θα γίνει στο
κατάστηµα της Περιφέρειας Αττικής επί της Λ. Συγγρού 15-17 ενώπιον της
Οικονοµικής Επιτροπής η οποία θα διενεργήσει αυτή, σε ηµέρα και ώρα που θα
καθοριστεί µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε αποστολή προσκλήσεων
στους προσφέροντες, των οποίων τα ακίνητα θα κριθούν κατάλληλα από την
Επιτροπή Καταλληλότητας, κατ’ αναλογική εφαρµογή του άρθρου 17, παρ. 3 του
Π∆242/1996.
2. Η διαδικασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις.
Στην

πρώτη

φάση

θα

υποβληθούν

γραπτές

προσφορές

Εκδήλωσης

Ενδιαφέροντος εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη δηµοσίευση της
∆ιακήρυξης και µέχρι την Τετάρτη 14 ∆εκεµβρίου 2016.
Αυτές θα ελεγχθούν από τα αρµόδια όργανα της Περιφέρειας Αττικής. Όσες
κριθούν κατάλληλες, και µόνον αυτές, θα συµµετάσχουν στη δεύτερη φάση της
διαδικασίας, δηλαδή στη διεξαγωγή της δηµοπρασίας ενώπιον της Οικονοµικής
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Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 9 της
παρούσας.

Άρθρο 2
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το προς αγορά ακίνητο θα πρέπει να είναι αυτοτελές και αυτόνοµο, σύµφωνο

2.1

µε τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, κατάλληλο για τη στέγαση των
υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, όπως αναφέρονται στο Παράρτηµα 1
«∆ιάρθρωση Υπηρεσιών κεντρικού κτιρίου Περιφέρειας Αττικής».
Το κτίριο πρέπει να ευρίσκεται:

2.2
-

Είτε εντός της περιοχής που περικλείεται από τις οδούς: Πλατεία Μεταξουργείου
- ∆εληγιώργη - Παναγή Τσαλδάρη - Πειραιώς (έως οδού Πύργου και επάνοδος
γραµµικά έως Πέτρου Ράλλη) - Πέτρου Ράλλη - Θηβών - Βασιλέως Αλεξάνδρου
- Εθνάρχου Μακαρίου - Εθνική Οδός Αθηνών Λαµίας - Αχαρνών - Αγ.
Αναργύρων - Χαλκίδος - Πατησίων - Ιουλιανού - Φιλαδελφείας - ∆εληγιάννη Πλατεία Μεταξουργείου

-

Είτε εντός της περιοχής που περικλείεται από τις οδούς: Συγγρού - Αθαν.
∆ιάκου - Καρέα - Ηλιουπόλεως - Ηλία Ηλιού - Μάχης Αναλάτου - Εφέσου Συγγρού

-

Είτε επί της Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου (Θησέως) από την αρχή της
(πλησίον της Λεωφ. Συγγρού) έως τη διασταύρωση της µε τη Λεωφ. ∆αβάκη.

-

Είτε επί των οδών: Λεωφ. Κηφισίας (από τη διασταύρωση της µε Κατεχάκη) Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας - Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου - Αρδηττού Καλλιρρόης - Χαµοστέρνας (Π. Τσαλδάρη) - Κωνσταντινουπόλεως µέχρι τη
διασταύρωση της µε Πέτρου Ράλλη

-

Είτε επί των οδών: Λεωφ. Αλεξάνδρας, Πανόρµου, Λεωφ. Μεσογείων (από την
συµβολή της µε την Λεωφ. Κηφισίας έως Αναστάσεως πλησίον ΜΕΤΡΟ Εθνική
Άµυνα), Μιχαλακοπούλου, Κατεχάκη.

2.3

Το κτίριο πρέπει να ευρίσκεται σε απόσταση έως χίλια διακόσια µέτρα (1.200

m) από σταθµό του ΜΕΤΡΟ ή του ΗΣΑΠ. Η απόσταση µετράται σε διαδροµή
βαδίσµατος, ο δε υπολογισµός γίνεται µε βάση σύστηµα γεωχωρικών δεδοµένων (πχ
googlemaps).
2.4

Η επιφάνεια του κτιρίου κατά την τελευταία εγκεκριµένη Πολεοδοµική Άδεια ή

µετά από τακτοποίηση χώρων κατά τον Ν.4178/2013 πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ
14.500 τ.µ. και 17.000 τ.µ. εκ των οποίων επιφάνεια έως 1.800 τ.µ µπορεί να
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ευρίσκεται σε υπόγειους χώρους. ∆ηλαδή, η ελάχιστη απαιτούµενη επιφάνεια
ανωδοµής θα πρέπει να ανέρχεται σε 12.700 τµ. Σηµειώνεται ότι τα τετραγωνικά των
επιµέρους επιφανειών που αναφέρονται στο Παράρτηµα 1 είναι ενδεικτικά και ότι
δεσµευτικές για το αποδεκτό της προσφοράς είναι η συνολική επιφάνεια του κτιρίου
και η ανωδοµή αυτού, όπως αναφέρονται παραπάνω. Σηµειώνεται επίσης ότι η
επιφάνεια των θέσεων στάθµευσης δεν συµπεριλαµβάνεται στα ανωτέρω µεγέθη και
είναι επιπρόσθετη αυτών.
2.5

Το κτίριο πρέπει να ευρίσκεται εντός εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως ή εντός

επεκτάσεως του εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως, σε περιοχή που η χρήση γραφείων
είναι από τις επιτρεπόµενες και πρέπει να διαθέτει οικοδοµική άδεια µε χρήση κτιρίου
γραφείων ή χρήση της οποίας να επιτρέπεται η αλλαγή, σύµφωνα µε τις πολεοδοµικές
διατάξεις, ώστε στο κτίριο να δύνανται να στεγαστούν νοµίµως τα γραφεία της
Περιφέρειας Αττικής.
2.6

Το κτίριο πρέπει να πληροί τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, που

απαιτούνται για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των χρήσεων για τις οποίες
προορίζεται και η διαρρύθµιση του πρέπει να εναρµονίζεται µε τις λειτουργικές
ανάγκες της Περιφέρειας Αττικής.
2.7

Όλες οι δαπάνες που απαιτούνται µέχρι την παραλαβή του κτιρίου, έτοιµου για

λειτουργία από την Περιφέρεια Αττικής (δαπάνες εργασιών και υλικών ανακατασκευής
– διαρρύθµισης, δικαιωµάτων τρίτων, τελών, φόρων, εισφορών κτλ) βαρύνουν τον
πωλητή του ακινήτου και θα γίνουν µε ευθύνη του πωλητή, σύµφωνα µε τους όρους
και τις προδιαγραφές της παρούσης και τις κείµενες διατάξεις. Η Περιφέρεια Αττικής
δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη, ιδίως προερχόµενη από την εφαρµογή της εργατικής,
της ασφαλιστικής νοµοθεσίας και της φορολογικής νοµοθεσίας, για τις εργασίες που
θα πραγµατοποιηθούν από τον πωλητή. Σε περίπτωση που παρά τις απαλλακτικές
κατά τα ανωτέρω ρήτρες για την Περιφέρεια Αττικής, εγερθούν αξιώσεις σε βάρος της
Περιφέρειας Αττικής ή επιβληθούν πρόστιµα σε αυτή λόγω των εργασιών που θα
εκτελεσθούν µε ευθύνη του πωλητή και η Περιφέρεια Αττικής υποχρεωθεί, παρά την
αποκλειστική ευθύνη του πωλητή, να καταβάλει τα σχετικά ποσά, τότε η Περιφέρεια
µπορεί να αναζητήσει αναγωγικά τα καταβληθέντα ποσά από τον πωλητή ή να
παρακρατήσει αυτά από το τίµηµα σε περίπτωση που ο πωλητής δεν έχει εξοφληθεί
ολοσχερώς.
Ο πωλητής αναλαµβάνει την υποστήριξη του κτιρίου για την αποκατάσταση
οποιασδήποτε βλάβης που θα προκληθεί λόγω κακής κατασκευής του κτιρίου για
χρονική περίοδο δώδεκα (12) µηνών από την παραλαβή του, χωρίς επιπλέον κόστος
4
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για την Περιφέρεια Αττικής. Σχετικώς µε την υποχρέωση αυτή οι προσφέροντες
καταθέτουν µε τα λοιπά δικαιολογητικά συµµετοχής, όπως αυτά αναφέρονται στο
άρθρο 6 Γ, σχετική υπεύθυνη δήλωση.
2.8

Ο προϋπολογισµός για την αγορά του ακινήτου, πλήρως διαµορφωµένου

σύµφωνα µε την παρούσα, ορίζεται σε είκοσι δύο εκατοµµύρια (22.000.0000 εκατ)
ευρώ. Προσφορά άνω του ποσού αυτού δεν γίνεται αποδεκτή. Στον προϋπολογισµό
δεν συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες σύνταξης και µεταγραφής του συµβολαίου, τυχόν
φόρων και τελών µεταβίβασης και µεταγραφής, κατά το άρθρο 18 της παρούσας.
2.9

Κριτήριο για την επιλογή του προς αγορά ακινήτου, µεταξύ όλων όσων κριθούν

κατάλληλα και συµµετάσχουν στη δηµοπρασία, είναι αποκλειστικά η χαµηλότερη τιµή
για

την

αγορά

ολόκληρου

του

κτιρίου,

ανεξάρτητα

από

το

µέγεθος

των

προσφεροµένων επιφανειών και των θέσεων στάθµευσης.

Άρθρο 3
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
3.1

Ο σκελετός του κτιρίου δεν πρέπει να έχει υποστεί βλάβες από σεισµό και η

στατική του επάρκεια να πιστοποιείται µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986
πολιτικού µηχανικού.
3.2

Το κτίριο πρέπει να παραδοθεί σε άριστη κατάσταση από άποψη οικοδοµικών

τελειωµάτων καθώς και µε όλες τις ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις σε άρτια
λειτουργία.
3.3

Το κτίριο πρέπει να είναι συνδεδεµένο µε τα δίκτυα Κοινής Ωφέλειας ύδρευσης

και ηλεκτρισµού.
3.4

Το κτίριο πρέπει να πληροί τις προβλέψεις της νοµοθεσίας για τα άτοµα µε

αναπηρία.
3.5

Το κτίριο πρέπει να διαθέτει χώρους υγιεινής (WC) κατ’ ελάχιστον πενήντα (50),

συµπεριλαµβανοµένων κατ’ ελάχιστον πέντε (5) για άτοµα µε αναπηρία.
3.6

Το κτίριο πρέπει να διαθέτει τρεις (3) τουλάχιστον ανελκυστήρες χωρητικότητας

οκτώ (8) ατόµων τουλάχιστον καθένας, ένας εκ των οποίων να µπορεί να
χρησιµοποιηθεί από άτοµα µε αναπηρία.
3.7

Το κτίριο πρέπει να διαθέτει διπλούς θερµοµονωτικούς υαλοπίνακες.

3.8

Το κτίριο πρέπει να διαθέτει Εγκατάσταση Ενεργητικής Πυροπροστασίας, που

περιλαµβάνει πλήρες δίκτυο αυτόµατης ανίχνευσης πυρκαγιάς, δίκτυο πυροσβεστικών
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φωλιών, πλήρες δίκτυο αυτόµατης κατάσβεσης µε καταιωνηστήρες, σύστηµα τοπικών
κατασβέσεων σε ηλεκτροστάσια.
3.9

Το κτίριο πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε κεντρικό σύστηµα

κλιµατισµού

(θέρµανση – ψύξη), που θα καλύπτει τις επιµέρους ανάγκες των χρηστών ανά χώρο
και θα ελέγχεται από κεντρικό σύστηµα ελέγχου κτιρίου (ΒΜS).
3.10

Το κτίριο πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.

3.11

Το κτίριο πρέπει να διαθέτει κεντρικό υποσταθµό µέσης τάσεως, τουλάχιστον

1.000 KVA
3.12

Το κτίριο πρέπει να διαθέτει πλήρη εγκατάσταση ασθενών ρευµάτων

(τηλέφωνα, data, πυρανίχνευση, δοµηµένη καλωδίωση).
3.13

Το κτίριο πρέπει να διαθέτει Μονάδα Αδιάλειπτης Ισχύος (UPS) τουλάχιστον

300 ΚVA
3.14

Το κτίριο πρέπει να διαθέτει Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (Η/Ζ) ισχύος

τουλάχιστον 800 ΚVA.
3.15

Το

κτίριο

πρέπει

να

διαθέτει

πλήρη

υποδοµή

για

computer

room,

περιλαµβανοµένων των συστηµάτων κλιµατισµού και πυρόσβεσης (δεν απαιτείται ο
ενεργός εξοπλισµός).
3.16

Στην προσφορά πρέπει να παρέχονται από τον προσφέροντα τουλάχιστον

εκατό (100) θέσεις στάθµευσης. Αυτές δύνανται να ευρίσκονται είτε (α) εντός του
προσφεροµένου κτιρίου είτε (β) σε υπαίθριο χώρο εντός του οικοπέδου στο οποίο
ευρίσκεται το προσφερόµενο κτίριο είτε (γ) σε υπαίθριο χώρο οικόπεδο πλησίον του
προσφερόµενου κτιρίου, σε απόσταση έως 200 µέτρων σε διαδροµή βαδίσµατος. Στην
περίπτωση (γ) θα πρέπει να υποβληθούν για το εν λόγω οικόπεδο όλα τα
δικαιολογητικά και τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. Ε της παρούσας.
3.17

Είναι επιθυµητή η δυνατότητα διαµόρφωσης χώρου επιφάνειας 150τ.µ.

κατάλληλου για φιλοξενία παιδιών. Η επιφάνεια αυτή συµπεριλαµβάνεται στον
συντελεστή προσαύξησης 1.4 του πίνακα του Παραρτήµατος 1.

Άρθρο 4
ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
4.1 Το προσφερόµενο ακίνητο πρέπει να ανήκει, κατά την ηµέρα υποβολής της
προσφοράς, κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή στον συµµετέχοντα στο
διαγωνισµό και να είναι ελεύθερο µισθώσεως ή χρησιδανείου. Εναλλακτικά στην
περίπτωση κατά την οποία ο προσφέρων διαθέτει το ακίνητο δυνάµει συµβάσεως
6
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χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή αντίστροφης χρηµατοδοτικής µίσθωσης του ν. 1665/1986
µε δικαίωµα επαναγοράς, πρέπει, µαζί µε την προσφορά του, να υποβάλει Υπεύθυνη
∆ήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει (α) ότι το ακίνητο θα µεταβιβαστεί
στην αναθέτουσα αρχή ελεύθερο παντός βάρους, (β) ότι έχει διασφαλίσει το δικαίωµα
για προσφορά πώλησης του προσφεροµένου ακινήτου και (γ) ότι έχει δικαίωµα
αγοράς του ακινήτου.
4.2 Το ακίνητο πρέπει, κατά την ηµέρα υπογραφής του συµβολαίου αγοραπωλησίας
και κατά την ηµέρα µεταγραφής στο υποθηκοφυλακείο, να είναι ελεύθερο παντός
πραγµατικού ή νοµικού ελαττώµατος, βάρους, χρέους, κληρονοµικού ή άλλου
δικαιώµατος, διεκδίκησης, ρυµοτοµίας, απαλλοτρίωσης, αµφισβήτησης, υποθήκης και
προσηµείωσης υποθήκης. Επίσης, κατά την ηµέρα υπογραφής του συµβολαίου
αγοραπωλησίας, θα πρέπει µε αποκλειστική ευθύνη του πωλητή να έχει συντελεστεί η
τυχόν απαιτούµενη αλλαγή χρήσης για τη νόµιµη στέγαση των υπηρεσιών της
Περιφέρειας Αττικής, ενώ δεν θα πρέπει για το προσφερόµενο ακίνητο. να οφείλονται
φόροι δηµόσιοι ή δηµοτικοί ή αποζηµιώσεις ή να εκκρεµούν προσκυρώσεις ή να
υπάρχουν πολεοδοµικές εκκρεµότητες ή να οφείλονται πρόστιµα τακτοποίησης του
Ν.4178/2013. Σε περίπτωση που κατά την ηµέρα υπογραφής του συµβολαίου δεν
πληρούνται τα ανωτέρω, καταπίπτει σε βάρος του προσφέροντα η κατατεθείσα από
αυτόν Εγγύηση, επιφυλασσοµένης της Περιφέρειας Αττικής παντός άλλου νοµίµου
δικαιώµατός της.

Άρθρο 5
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που, µε
την επιφύλαξη των προβλεποµένων στο άρθρο 4, διαθέτει ακίνητο το οποίο πληροί τις
απαιτήσεις των άρθρων 2 και 3. Εναλλακτικά, σε περίπτωση που ορισµένες εξ αυτών
δεν πληρούνται, θα πρέπει ο προσφέρων να αναλάβει την υποχρέωση να προβεί στις
αναγκαίες κατασκευές και διαρρυθµίσεις, σύµφωνα µε όλες τις νόµιµες διαδικασίες,
ώστε οι εν λόγω απαιτήσεις να ικανοποιηθούν, σε προθεσµία τριών (3) µηνών από την
µεταγραφή του συµβολαίου αγοραπωλησίας.
∆εν γίνονται δεκτές προσφορές από εξωχώριες εταιρίες, εφαρµοζοµένων των
διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 4 και της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του
ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του ν. 3414/2005.
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Άρθρο 6
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόµενοι για να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό καλούνται να υποβάλουν
εντός σφραγισµένου φακέλου αίτηση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, στην οποία θα
αναγράφεται ο τίτλος του διαγωνισµού και το όνοµα ή επωνυµία του διαγωνιζόµενου,
καθώς και τα παρακάτω δικαιολογητικά και έγγραφα. Αυτά θα καταγράφονται
συνοπτικά σε πίνακα Περιεχοµένων, µε αύξοντα αριθµό για κάθε ένα από αυτά, ο
οποίος θα πρέπει να εµφαίνεται και πάνω στο αντίστοιχο δικαιολογητικό.
Σηµειώνεται ότι εντός του φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος απαγορεύεται, επί
ποινή αποκλεισµού της προσφοράς, η αναγραφή οικονοµικού τιµήµατος για την
πώληση του προσφερόµενου ακινήτου.

Α) Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Η επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να περιέχει πλήρη στοιχεία του
προσφέροντος

(στοιχεία

ταυτότητας,

επωνυµία,

πλήρη

διεύθυνση,

τηλέφωνα

επικοινωνίας, αρµόδιο πρόσωπο, φαξ).
Σε περίπτωση υπάρξεως συνιδιοκτησίας στο προσφερόµενο ακίνητο πρέπει να
αναφέρεται το ποσοστό συνιδιοκτησίας καθώς και ο ορισµός αντικλήτου στην περιοχή
της Αττικής για την παραλαβή εγγράφων.
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος απευθύνεται στην Περιφέρεια Αττικής και υπογράφεται:
α) είτε από το φυσικό πρόσωπο – ιδιοκτήτη ή όλους τους συνιδιοκτήτες, σε περίπτωση
συγκυριότητας
β) είτε από τα φυσικά πρόσωπα – συνιδιοκτήτες που έχουν εξουσιοδοτηθεί µε
συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο από όλους τους συγκύριους. Η εξουσιοδότηση αυτή
θα καλύπτει την εκπροσώπηση τους στο διαγωνισµό µε τις δεσµεύσεις της παρούσης
διακήρυξης
γ) είτε σε περίπτωση νοµικού προσώπου από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτού
δ) είτε από τρίτο πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί µε συµβολαιογραφικό
πληρεξούσιο ή, σε περίπτωση που προσφέρουσα είναι ΑΕ, µε πρακτικό του
∆ιοικητικού Συµβουλίου αυτής. Η εξουσιοδότηση αυτή θα καλύπτει την εκπροσώπηση
στο διαγωνισµό µε τις δεσµεύσεις της παρούσης διακήρυξης.
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Β) Νοµιµοποιητικά έγγραφα του προσφέροντος
Εφόσον ειδικότερα πρόκειται περί Νοµικού Προσώπου υποβάλλεται πλήρης σειρά
των νοµιµοποιητικών εγγράφων της εταιρίας, ή των εταιριών που αποτελούν την
ένωση ή την κοινοπραξία, κατά περίπτωση (κωδικοποιηµένο καταστατικό, ισχύον
πρακτικό ∆ιοικητικού Συµβουλίου συγκρότησης σε σώµα και εκπροσώπησης της
εταιρίας ή εκλογής διαχειριστών), καθώς και απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή
του αρµοδίου οργάνου του νοµικού προσώπου που, σύµφωνα µε το νόµο, έχει την
εξουσία να εγκρίνει την συµµετοχή στο διαγωνισµό και να ορίζει τον νόµιµο
εκπρόσωπο της εταιρίας για την υποβολή της προσφοράς.

Γ) Λοιπά δικαιολογητικά συµµετοχής
α) Αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας του προσφέροντος σε
ισχύ κατά την ηµέρα της καταληκτικής προθεσµίας για την υποβολή εκδήλωσης
ενδιαφέροντος
β) Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 του προσφέροντος ότι:
-

έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους και αποδέχεται πλήρως
και ανεπιφύλακτα

-

όλα τα υποβαλλόµενα έγγραφα και στοιχεία µε τον φάκελο εκδήλωσης
ενδιαφέροντος είναι αληθή και ακριβή

-

το ακίνητο, κατά την ηµέρα υπογραφής του συµβολαίου και κατά την ηµέρα
µεταγραφής αυτού στο αρµόδιο υποθηκοφυλακείο, θα παραµένει στην
ιδιοκτησία του προσφέροντος, θα είναι ελεύθερο παντός πραγµατικού και
νοµικού ελαττώµατος, βάρους και διεκδίκησης, κληρονοµικού ή άλλου
δικαιώµατος,

διεκδίκησης,

ρυµοτοµίας,

απαλλοτρίωσης,

αµφισβήτησης,

υποθήκης και προσηµείωσης υποθήκης, δεν θα υφίστανται µισθωτικές
δεσµεύσεις για το ακίνητο, καθώς και δεν θα βαρύνεται µε οφειλές πάσης
φύσεως παροχών, όπως ∆ΕΗ, ΕΥ∆ΑΠ κλπ., πάσης φύσεως τέλη σε Ο.Τ.Α. και
εν γένει πάσης φύσεως χρέη, περιλαµβανοµένων και των χρεών προς το
∆ηµόσιο.
-

σε περίπτωση που δεν πληρούνται τεχνικοί όροι και προδιαγραφές των άρθρων
2 και 3, ο προσφέρων αναλαµβάνει την υποχρέωση να πραγµατοποιήσει τις
απαιτούµενες, καθ΄ υπόδειξη της Περιφέρειας Αττικής εργασίες, διαρρυθµίσεις
κ.λ.π.

εντός

τριών

(3)

µηνών

από

την

µεταγραφή

του

συµβολαίου

αγοραπωλησίας, έτσι ώστε να εκπληρωθούν οι ως άνω προδιαγραφές.
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-

σε περίπτωση που απαιτείται αλλαγή χρήσης του ακινήτου, ο προσφέρων
αναλαµβάνει την υποχρέωση να πραγµατοποιήσει την αλλαγή χρήσης προ της
υπογραφής του συµβολαίου αγοραπωλησίας.

γ) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής αρχής ότι ο προσφέρων δεν βρίσκεται σε
πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, ότι δεν έχει
κατατεθεί αίτηση σε βάρος του για πτώχευση ή για θέση σε αναγκαστική διαχείριση,
καθώς και σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από εταιρεία πιστοποιητικό περί µη
λύσεως της εταιρείας. Σε περίπτωση µη έκδοσης ενός ή περισσοτέρων εκ των
προαναφερθέντων

δικαιολογητικών

δύναται

να

προσκοµιστεί

σχετική

ένορκη

βεβαίωση του προσφέροντος.
δ) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την
ηµεροµηνία της λήξης της προθεσµίας υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, το οποίο
να είναι σε ισχύ και από το οποίο να προκύπτει, ότι ο προσφέρων δεν έχει
καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα παρακάτω
αδικήµατα:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης- πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την
καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των
κρατών-µελών της Ενωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του
άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου
2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της
31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της Ελλάδας,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995,
σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α· 48),
δ)

τροµοκρατικά

εγκλήµατα

ή

εγκλήµατα

συνδεόµενα

µε

τροµοκρατικές

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασηςπλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση
της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή
απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε
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την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική
νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α` 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας
ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση
της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1),
η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α` 215).
Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους
διαχειριστές και στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα
Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει
καταδικαστικές αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις
αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.
Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός ιδιοκτήτες του κτιρίου
(συγκυριότητα) όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις
Ν.1599/1986 θα προσκοµίζονται για κάθε συνιδιοκτήτη.
Προκειµένου για αλλοδαπό, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, υποβάλλονται τα παραπάνω
έγγραφα και πιστοποιητικά, ή ισοδύναµά τους, που εκδίδονται από αρµόδια διοικητική
ή δικαστική αρχή, κατά περίπτωση, της χώρας προέλευσης/ εγκατάστασής του. Εάν τα
εν λόγω έγγραφα και πιστοποιητικά δεν εκδίδονται από την οικεία χώρα, είναι δυνατόν
να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον δικαστικής ή
διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας προέλευσης.
Προκειµένου για αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα, αυτά πρέπει να φέρουν την
επισηµείωση- Apostille που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 3 επ. της
Σύµβασης για την κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης των αλλοδαπών
δηµόσιων εγγράφων που υπογράφηκε στη Χάγη στις 5 Οκτωβρίου 1961 (επίθεση
επισηµειώσεως - Apostille) και κυρώθηκε µε το ν. 1497/84 «Κύρωση Σύµβασης που
καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δηµόσιων εγγράφων».
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ΑΔΑ: ΩΣΗ87Λ7-ΕΨ1

∆) Εγγυητική Επιστολή
Θα πρέπει να προσκοµιστεί Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή άλλου
πιστωτικού ιδρύµατος που λειτουργεί νόµιµα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη –µέρη της Σ∆Σ και έχει
σύµφωνα

µε

τα

ισχύοντα

το δικαίωµα αυτό είτε

Γραµµάτιο

του

Ταµείου

Παρακαταθηκών και ∆ανείων, ποσού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000), ως εγγύηση για
τη συµµετοχή στο διαγωνισµό καθώς και για το ότι σε περίπτωση που ο προσφέρων
αναδειχθεί µειοδότης θα προσαγάγει εµπροθέσµως τους τίτλους της ιδιοκτησίας, θα
προσέλθει εντός της τασσοµένης προθεσµίας στη σύνταξη του συµβολαίου
αγοραπωλησίας και θα παραδώσει το ακίνητο στην Περιφέρεια Αττικής ελεύθερο
βαρών και ελαττωµάτων και διαµορφωµένο σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, το
αργότερο εντός τριών (3) µηνών από την υπογραφή του συµβολαίου αγοραπωλησίας.
Τα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση.
Η Εγγυητική Επιστολή πρέπει να απευθύνεται προς την Περιφέρεια Αττικής και πρέπει
να αναφέρει την ηµεροµηνία έκδοσης, τον εκδότη, τον αριθµό της εγγύησης, τα
στοιχεία του προσφέροντος, φυσικών ή νοµικών προσώπων, (πλήρης επωνυµία,
ΑΦΜ, διεύθυνση), τον τίτλο του διαγωνισµού για τον οποίο δίδεται η εγγύηση (αγορά
ακινήτου που θα λειτουργεί ως κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας Αττικής), την
ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, την ανάληψη από τον εγγυητή της
υποχρέωσης να καταθέσει απροφάσιστα και χωρίς καµία ένσταση ή αντίρρηση, µέσα
σε πέντε µέρες από τη σχετική έγγραφη ειδοποίησή του από εκείνον προς τον οποίο
απευθύνεται η εγγύηση, το ποσό που θα ζητηθεί, δηλαδή, µέρος ή σύνολο της
εγγύησης, τον όρο ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως καθώς και τον όρο ότι σε
περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
Εγγυητική Επιστολή που δεν περιέχει όλα τα στοιχεία της παρούσας παραγράφου,
είναι απαράδεκτη και αποτελεί λόγο αποκλεισµού του διαγωνιζόµενου από την
περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι περισσότερα του ενός φυσικά πρόσωπα ή
κοινοπραξία ή ένωση εταιριών, η Εγγυητική Επιστολή θα πρέπει να καταλαµβάνει όλα
τα ως άνω φυσικά πρόσωπα, µέλη κοινοπραξιών ή ενώσεων εταιριών, τα οποία
καθίστανται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Περιφέρειας Αττικής.
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Η Εγγυητική Επιστολή θα είναι διάρκειας δύο (2) ετών και θα επιστραφεί σε εκείνον
µεν στον οποίο κατακυρώθηκε ο ∆ιαγωνισµός µετά την παραλαβή του ακινήτου, στους
δε λοιπούς διαγωνιζόµενους εντός πέντε (5) ηµερών από την κατακύρωση του
διαγωνισµού.
Από τις υποχρεώσεις εγγυοδοσίας απαλλάσσονται το ∆ηµόσιο, τα Ν.Π.∆.∆. και οι Ο.Τ.Α.

Ε) Θεµελιώδη έγγραφα του ακινήτου
Θα πρέπει να υποβληθούν:
α) Τίτλοι κτήσεως του ακινήτου µετά του οικείου πιστοποιητικού µεταγραφής ή, σε
περίπτωση κατά την οποία ο προσφέρων διαθέτει το ακίνητο δυνάµει συµβάσεως
χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή αντίστροφης χρηµατοδοτικής µίσθωσης του ν. 1665/1986
µε δικαίωµα επαναγοράς, οι αρχικοί τίτλοι ιδιοκτησίας.
β) Πιστοποιητικά βαρών, τα οποία να έχουν εκδοθεί µέχρι 30 µέρες πριν την υποβολή
της προσφοράς.
γ) Αντίγραφο της εγκεκριµένης από την Πολεοδοµία οικοδοµικής άδειας του κτιρίου
(αρχικής και τυχόν αναθεωρήσεων), συνοδευόµενη από τα τελικώς ισχύοντα σχέδια
και µελέτες.
δ) Αντίγραφο τυχόν ∆ηλώσεων τακτοποίησης του ακινήτου κατά τον Ν.4178/2013, µε
τα τελικώς ισχύοντα σχέδια και µελέτες που συνοδεύουν αυτές.
ε) Αντίγραφο του πιστοποιητικού ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας ή
Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 ότι αυτό θα προσκοµιστεί πριν την παράδοση –
παραλαβή του ακινήτου.
στ) Αποδεικτικά για τη νοµιµότητα εγκατάστασης και λειτουργίας των ανελκυστήρων ή
Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 ότι αυτά θα προσκοµιστούν πριν την παράδοση –
παραλαβή του ακινήτου.
ζ) Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986

πολιτικού µηχανικού περί της στατικής

επάρκειας του κτιρίου καθώς και ότι ο σκελετός του εξ οπλισµένου σκυροδέµατος και
δοµικού χάλυβα δεν έχει υποστεί βλάβες από σεισµό.
η) Προσδιορισµός της αντικειµενικής αξίας του κτιρίου από Συµβολαιογράφο, η οποία
λαµβάνεται υπόψη για την εκτίµηση του ύψους των συµβολαιογραφικών εξόδων και
όχι για την εκτίµηση της αξίας του ακινήτου.
ΣΤ) Τεχνική Περιγραφή
Θα πρέπει να υποβληθούν:
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α) Έκθεση που να αφορά τον πολεοδοµικό χαρακτήρα της περιοχής του
προσφερόµενου ακινήτου, µε περιγραφή της δυνατότητας πρόσβασης από το
πρωτεύον οδικό δίκτυο δηµόσιας συγκοινωνίας και της δυνατότητας πρόσβασης στον
πλησιέστερο σταθµό ΜΕΤΡΟ ή ΗΣΑΠ ή Λεωφορείων ή τρόλεϊ, µε οδοιπορικό, όπου θα
εµφανίζεται και θα αναγράφεται η απόσταση του ακινήτου από το σταθµό του ΜΕΤΡΟ
ή του ΗΣΑΠ ή του Λεωφορείου ή του τρόλεϊ.
β) Αναλυτική τεχνική περιγραφή του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου αυτού,
όπως υφίσταται κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς (επιφάνειες, υλικά
κατασκευής, τεχνικά χαρακτηριστικά εξοπλισµού) καθώς και περιγραφή των εργασιών
που πρόκειται να εκτελεστούν προκειµένου το κτίριο να διαµορφωθεί έτσι ώστε να
ικανοποιεί τις προδιαγραφές της παρούσης ∆ιακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 7
ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
7.1 Οι προσφορές πρέπει να είναι, επί ποινή αποκλεισµού, έγγραφες, διατυπωµένες
στην Ελληνική γλώσσα και να µην περιέχουν ξέσµατα, διαγραφές, όρους, αιρέσεις ή
επιφυλάξεις. Όροι, αιρέσεις ή επιφυλάξεις καθιστούν την προσφορά απαράδεκτη και
οδηγούν στην απόρριψή της χωρίς καµία άλλη έρευνα ή διατύπωση.
7.2 Όλα τα έγγραφα και οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις Ν.1599/1986 που θα υποβάλλουν οι
προσφέροντες υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο πάντα από τους ιδίους
είτε από το νόµιµο εκπρόσωπο σε περίπτωση νοµικού προσώπου είτε από πρόσωπο
που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή, σε περίπτωση
που προσφέρουσα είναι ΑΕ, µε πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αυτής.
7.3 Σε περίπτωση αδυναµίας έκδοσης λόγω στενότητας της προθεσµίας ή ακόµη και
σε περίπτωση παράλειψης ή λάθους υποβολής δικαιολογητικών ή εγγράφων του
άρθρου 6, αυτό δύναται να υποβληθεί ακόµη και µετά την λήξη της προθεσµίας
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και γίνεται δεκτό, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,
υπό την προϋπόθεση ότι αυτή κρίνει ότι ο αρχικώς υποβληθείς φάκελος Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος είναι επαρκής και τα συµπληρωµατικά έγγραφα ή δικαιολογητικά δεν
αλλοιώνουν την αρχικώς υποβληθείσα προσφορά Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
7.4 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις από την Περιφέρεια Αττικής
- Τµήµα Περιουσίας αναφορικά µε το περιεχόµενο και τους όρους της διακήρυξης
εγγράφως είτε µε επιστολή, είτε µε τηλεοµοιοτυπία είτε µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, το
αργότερο δέκα (10) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των
14
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προσφορών. Η υπηρεσία απαντά επί των σχετικών ερωτηµάτων εγγράφως το
αργότερο πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των
προσφορών.

ΑΡΘΡΟ 8
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
8.1. Η κατάθεση των φακέλων των προσφορών θα γίνει µέσα σε προθεσµία είκοσι (20)
ηµερών από την ηµέρα δηµοσίευσης, δηλαδή µέχρι και την Τετάρτη 14 ∆εκεµβρίου
2016, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 15-17, στο Τµήµα Γραµµατείας
της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, 2ος όροφος, από 09.00π.µ. έως 14.00µ.µ.
Προσφορά µετά την πάροδο του ανωτέρω χρόνου δεν θα παραλαµβάνεται. Στην
περίπτωση υποβολής προσφοράς ταχυδροµικώς, η αποστολή γίνεται µε απόδειξη
(συστηµένο) και πρέπει να περιέλθει στο πρωτόκολλο της ∆/νσης ∆ιοικητικών
Υπηρεσιών µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα που αναφέρεται ανωτέρω.
8.2. Προσφορά µετά την πάροδο του ανωτέρω χρόνου δεν θα παραλαµβάνεται από
την υπηρεσία, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 7.3 της παρούσας.
8.3. Ο υποβάλλων την προσφορά θα πρέπει να έχει µαζί του ταυτότητα ή διαβατήριο ή
ισοδύναµο στοιχείο από το οποίο να αποδεικνύεται η ταυτότητα του.

ΑΡΘΡΟ 9
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
9.1 Μετά τη λήξη του χρόνου παραλαβής των προσφορών η αρµόδια Επιτροπή
Καταλληλότητας (άρθρο 13 παρ. 4 του Π.∆. 242/96) ελέγχει όλες τις προσφορές ως
προς την πληρότητα των δικαιολογητικών συµµετοχής, όπως αυτά περιγράφονται στο
άρθρο 6 και προβαίνει στην επιτόπια εξέταση των προσφεροµένων ακινήτων και την
εκτίµηση της καταλληλότητας αυτών σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης.
9.2 Εντός δέκα (10) ηµερών από τη λήψη των προσφορών, η Επιτροπή
Καταλληλότητας γνωµοδοτεί περί της καταλληλότητας ή µη των προσφεροµένων
ακινήτων, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, συντάσσοντας Έκθεση
η οποία περιέχει πλήρη αιτιολόγηση. Η εν λόγω Έκθεση διαβιβάζεται στην Οικονοµική
Επιτροπή µε εισήγηση της Υπηρεσίας. Στην Έκθεση θα αναφέρονται τα ζητήµατα τα
οποία χρήζουν παρέµβασης από την πλευρά του προσφέροντα, προκειµένου το
ακίνητο να συµµορφωθεί πλήρως µε τους όρους της παρούσας και να είναι κατάλληλο
για τη χρήση για την οποία προορίζεται
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9.3 Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά τη λήψη της Εκθέσεως της Επιτροπής
Καταλληλότητας και της εισήγησης της Υπηρεσίας, συνεδριάζει και αποφασίζει περί
της

νοµιµότητας

συµµετοχής

των

προσφερόντων

στο

διαγωνισµό

και

της

καταλληλότητας ή µη των προσφερθέντων ακινήτων. Στην ίδια απόφαση η Οικονοµική
Επιτροπή ορίζει την ηµέρα, την ακριβή ώρα και τον τόπο διεξαγωγής της
δηµοπρασίας. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται σε όλους τους υποψηφίους.
9.4 Κατά την ηµέρα της δηµοπρασίας οι προσφέροντες, των οποίων τα ακίνητα
κρίθηκαν κατάλληλα, υποβάλλουν στην Οικονοµική Επιτροπή, οικονοµική προσφορά,
στην οποία αναγράφεται το αιτούµενο τίµηµα για την πώληση ολόκληρου του κτιρίου
το οποίο προσφέρουν, στο οποίο συµπεριλαµβάνονται όλες οι δαπάνες που
απαιτούνται προκειµένου το κτίριο να καταστεί απολύτως σύµφωνο µε τους όρους της
διακήρυξης.
9.5 Σε περίπτωση που οι οικονοµικές προσφορές δεν υποβάλλονται από τους ίδιους
τους προσφέροντες αλλά από τρίτο νοµίµως εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, οι τελευταίοι
οφείλουν να δηλώσουν αυτό στην Οικονοµική Επιτροπή πριν από την έναρξη της
δηµοπρασίας, στην οποία θα υποβάλλουν την νοµιµοποίησή τους, προσκοµίζοντας
παράλληλα ∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας ή ∆ιαβατήριο ή ισοδύναµο στοιχείο, από
το οποίο να αποδεικνύεται η ταυτότητα τους.
9.6 Στη συνέχεια οι προσφέροντες µειοδοτούν προφορικά. Η προφορική µειοδοτική
προσφορά τροποποιεί την αρχικώς υποβληθείσα έγγραφη οικονοµική προσφορά του
κάθε

διαγωνιζόµενου.

Κάθε

προσφορά

εγγράφεται

στο

πίνακα

µειοδοτικού

διαγωνισµού κατά τη σειρά που εκφωνείται, µαζί µε το όνοµα του προσφέροντα.
9.7 Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον µέχρι τη στιγµή εκείνη µειοδότη, η
υποχρέωση δε αυτή µεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόµενους.
9.8 Σε περίπτωση που κατά το στάδιο της προφορικής µειοδοσίας δεν γίνει καµία νέα
µειοδοσία, ως τίµηµα θεωρείται αυτό που ζητήθηκε µε την αντίστοιχη έγγραφη
οικονοµική προσφορά.
9.9 Η διαδικασία της προφορικής µειοδοσίας ολοκληρώνεται, όταν ουδείς εκ των
διαγωνιζόµενων βελτιώσει την τελευταία του προσφορά. Μειοδότης αναδεικνύεται
αυτός που κατά τη δηµοπρασία προσέφερε το χαµηλότερο τίµηµα για την αγορά
ολόκληρου του κτιρίου, ανεξάρτητα από το µέγεθος των προσφεροµένων επιφανειών
και των θέσεων στάθµευσης. Με τη λήξη της διαδικασίας, η Οικονοµική Επιτροπή
συντάσσει πίνακα µε τις τελικές προσφορές των διαγωνιζοµένων.
9.10 Το τίµηµα είναι προσφορά του τελικού µειοδότη για την αγορά ολόκληρου του
προσφεροµένου κτιρίου και του οικοπέδου αυτού καθώς και για το τυχόν
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προσφερόµενο οικόπεδο για θέσεις στάθµευσης σύµφωνα µε την περίπτωση (γ) της
παραγράφου 3.16.
9.11 Τόσο η αρχική έγγραφη οικονοµική προσφορά κάθε προσφέροντα, όσο και όλες
οι επόµενες κατά τη διαδικασία της προφορικής δηµοπρασίας ισχύουν για δώδεκα (12)
µήνες από την ηµέρα διενέργειας της προφορικής δηµοπρασίας και δεν υπόκεινται σε
αναθεώρηση για κανένα λόγο. Η ισχύς των οικονοµικών προσφορών δύναται να
παρατείνεται µετά από απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε τη σύµφωνη γνώµη
του προσφέροντα.
9.12 Μετά τη λήξη της δηµοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Οικονοµική
Επιτροπή και όλους τους συµµετέχοντες στη δηµοπρασία.
9.13 Η Οικονοµική Επιτροπή, προκειµένου να αποφασίσει σχετικά µε το αν το τελικώς
επιτευχθέν τίµηµα είναι συµφέρον για την Περιφέρεια Αττικής, ζητεί την σύνταξη
Έκθεσης Εκτίµησης της αξίας του ακινήτου από Εκτιµητή, ο οποίος ανήκει στο
Μητρώο Πιστοποιηµένων Εκτιµητών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής
του Υπουργείου Οικονοµικών (Ν.4152/2013, παρ. Γ). Κατόπιν, µετά την παραλαβή της
Έκθεσης Εκτίµησης, η Οικονοµική Επιτροπή, εφόσον τελικώς κρίνει συµφέρουσα την
προσφορά του µειοδότη, αποφασίζει την κατακύρωση της δηµοπρασίας χωρίς
καθυστέρηση και πάντως εντός δέκα (10) ηµερών από τη λήψη της Έκθεσης
Εκτίµησης. Σε αντίθετη περίπτωση αποφασίζει την επανάληψη του διαγωνισµού.

ΑΡΘΡΟ 10
ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Κατά της ∆ιακήρυξης του διαγωνισµού αντιρρήσεις υποβάλλονται ενώπιον της
Οικονοµικής Επιτροπής το αργότερο δέκα (10) ηµέρες µετά την τελευταία δηµοσίευσή
της.
Αντιρρήσεις κατά των αποτελεσµάτων των διαφόρων φάσεων του διαγωνισµού και
κατά της απόφασης κατακύρωσης υποβάλλονται ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής,
µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την κοινοποίηση των
σχετικών αποφάσεων.
Οι αντιρρήσεις κατά της συµµετοχής, διαγωνιζόµενου στο διαγωνισµό κοινοποιούνται
από τον ενιστάµενο επί ποινή απαράδεκτου, υποχρεωτικά σ’ αυτόν κατά του οποίου
στρέφονται.

17

ΑΔΑ: ΩΣΗ87Λ7-ΕΨ1

ΑΡΘΡΟ 11
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
11.1

Εάν η αρµόδια Οικονοµική Επιτροπή κρίνει ασύµφορο το τίµηµα το οποίο

επετεύχθη κατά τη δηµοπρασία ή εάν προβλέπει περαιτέρω συναγωνισµό ή ακόµα εάν
πριν κοινοποιηθεί η έγκριση στον τελευταίο µειοδότη, επιδοθεί µε δικαστικό επιµελητή,
στην Οικονοµική Επιτροπή νέα προσφορά από πρόσωπο δικαιούµενο να συµµετάσχει
στη δηµοπρασία υπό την προϋπόθεση ότι η νέα αυτή προσφορά είναι τουλάχιστον
κατά 10% µικρότερη εκείνης η οποία έχει επιτευχθεί κατά τη δηµοπρασία, τότε η
δηµοπρασία επαναλαµβάνεται µε ανώτατο όριο τιµήµατος το επιτευχθέν κατά τη
δηµοπρασία ή το ποσό της νέας προσφοράς.
11.2

Επίσης, η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται και στην περίπτωση κατά την οποία

δεν εµφανισθεί κανένας προσφέρων ή αν καµία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν
κριθούν κατάλληλες σύµφωνα µε το άρθρο 9.3.
11.3

Η Περιφέρεια Αττικής µπορεί να προβεί σε µαταίωση του διαγωνισµού σε

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, στην περίπτωση κατά την οποία οι ανάγκες της
Περιφέρειας ή άλλοι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος το επιβάλλουν.
11.4

Η Περιφέρεια Αττικής σε περίπτωση µη κατακύρωσης ή επανάληψης ή

µαταίωσης της δηµοπρασίας δεν υποχρεούται σε καµία αποζηµίωση.

ΑΡΘΡΟ 12
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ –
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ
12.1

Η απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί εγκρίσεως του αποτελέσµατος του

διαγωνισµού, κοινοποιείται στον προσφέροντα, το ακίνητο του οποίου επελέγη για
αγορά, καλώντας τον ταυτοχρόνως να προσκοµίσει πλήρεις τίτλους κυριότητας, µαζί
µε τα πιστοποιητικά µεταγραφής και βαρών, µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την
κατά τα ανωτέρω γνωστοποίηση του αποτελέσµατος του ∆ιαγωνισµού. Οι τίτλοι και τα
πιστοποιητικά πρέπει να έχουν επικυρωθεί ή εκδοθεί αντιστοίχως τον τελευταίο µήνα
προ της προσκοµίσεώς τους.
12.2

Εάν παρέλθει άκαρπη η προθεσµία της προηγούµενης παραγράφου, µε

απόφαση κηρύσσεται έκπτωτος ο προσφέρων, το ακίνητο του οποίου επελέγη για
αγορά, καταπίπτει δε υπέρ της Περιφέρειας Αττικής η κατατεθείσα Εγγύηση και ο
∆ιαγωνισµός επαναλαµβάνεται.
12.3

Εάν οι τίτλοι κυριότητας είναι ελλιπείς, προσκαλείται ο προσφέρων, το ακίνητο

του οποίου επελέγη για αγορά, για τη συµπλήρωση αυτών µέσα σε προθεσµία δέκα
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(10) ηµερών, µε την πάροδο της οποίας απράκτου επέρχονται οι προαναφερθείσες
συνέπειες. Κατάπτωση της Εγγυήσεως και επανάληψη του ∆ιαγωνισµού συνεπάγεται
και η κρίση ότι τα υποβληθέντα για την απόδειξη της κυριότητας του ακινήτου στοιχεία
κρίνονται ανεπαρκή.
12.4

Μετά τον έλεγχο της νοµιµότητας των τίτλων κυριότητας, προσκαλείται µε

έγγραφο και επί αποδείξει ο προσφέρων το ακίνητο του οποίου επελέγη για αγορά για
την υπογραφή του πωλητηρίου συµβολαίου µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών,
µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας καταπίπτει η Εγγύηση και ο ∆ιαγωνισµός
επαναλαµβάνεται.
12.5

Εάν εντός διµήνου από την προσκόµιση του τελευταίου ζητηθέντος τίτλου

κυριότητας η Περιφέρεια Αττικής δεν καλέσει των πωλητή για την υπογραφή του
συµβολαίου της αγοραπωλησίας, ο τελευταίος απαλλάσσεται, εφόσον δηλώσει τούτο
εγγράφως, από κάθε υποχρέωσή του, οπότε αναλαµβάνει και την Εγγύηση που
κατέθεσε.

ΑΡΘΡΟ 13
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
Κατά την υπογραφή του συµβολαίου αγοραπωλησίας, ο πωλητής που θα επιλεγεί, θα
πρέπει να προσκοµίσει στην Περιφέρεια Αττικής, επί ποινή κατάπτωσης της Εγγύησης,
πλην των άλλων αναγκαίων εκ του νόµου δικαιολογητικών για την υπογραφή του
συµβολαίου, επικαιροποιηµένα πιστοποιητικά αρµόδιων αρχών ότι δεν βρίσκεται σε
πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση και περί µη λύσεως
της εταιρείας καθώς και ότι δεν έχει κατατεθεί αίτηση για πτώχευση ή για θέση σε
αναγκαστική διαχείριση. Σε περίπτωση µη έκδοσης ενός ή περισσοτέρων εκ των
προαναφερθέντων δικαιολογητικών δύναται ο πωλητής να προσκοµίσει σχετική
ένορκη βεβαίωση.

ΑΡΘΡΟ 14
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
14.1

Ο µέγιστος χρόνος παράδοσης του ακινήτου, έτοιµου προς χρήση από την

Περιφέρεια Αττικής, σύµφωνα µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
παρούσας ορίζεται σε τρεις (3) µήνες από την µεταγραφή του συµβολαίου
αγοραπωλησίας.
14.2

Ο ιδιοκτήτης προκειµένου να λάβει χώρα η παράδοση του ακινήτου, θα πρέπει

να υποβάλλει στην Περιφέρεια Αττικής:
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Α. Όλες τις τελικές µελέτες (Αρχιτεκτονική, Στατική, Η/Μ κλπ), συνοδευόµενες
από όλα τα τελικά σχέδια «ως κατεσκευάσθη».
Β. Όλες τις άδειες που απαιτούνται, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και
κανονισµούς, για την κατασκευή και λειτουργία κτιρίου.
Γ. Εγχειρίδιο για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ασφάλεια του κτιρίου.

14.3 Η παραλαβή του ακινήτου διενεργείται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,
µετά

από

γνωµοδότηση

παρευρίσκεται

και

της

υπογράφει

Επιτροπής
το

Καταλληλότητας.

Πρακτικό

αυτής

ο

Στη

συνεδρίαση

πωλητής

ή

νόµιµα

εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος του, κατ’ αναλογική εφαρµογή των προβλεποµένων
στην παράγραφο 7.2.

14.4 Με απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατος του
ιδιοκτήτη του ακινήτου, δύναται να παρατείνεται ο χρόνος παράδοσης του ακινήτου,
εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή καθυστέρησης του αγοραστή στην
υλοποίηση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τους όρους της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 15
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

15.1 Για τη µη έγκαιρη και εντός των προθεσµιών παράδοση του ακινήτου λόγω
αποκλειστικής ευθύνης του πωλητή, ο πωλητής θα υποχρεούται σε καταβολή ποινικής
ρήτρας ίσης προς ένα δέκατο (0,1) επί τοις χιλίοις του προϋπολογισµού, για κάθε
ηµέρα καθυστέρησης, το ποσό της οποίας θα παρακρατηθεί από το προς καταβολή
τίµηµα.

15.2 Σε περίπτωση µη εκτέλεσης ή πληµµελούς εκτέλεσης των εργασιών
διαρρύθµισης του κτιρίου µε αποκλειστική ευθύνη του πωλητή, η Περιφέρεια Αττικής
δύναται να εκτελέσει τις εργασίες µε δική της ευθύνη και να καταλογίσει τα ποσά που
θα δαπανηθούν σε βάρος του πωλητή παρακρατώντας αυτά από το τίµηµα.

ΑΡΘΡΟ 16
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ

16. 1 Το τίµηµα θα είναι πιστούµενο και θα καταβληθεί ακολουθώντας τη διαδικασία
πληρωµών του ∆ηµοσίου, ως εξής:
•

Με τη µεταγραφή του συµβολαίου αγοραπωλησίας στο υποθηκοφυλακείο θα
καταβληθεί από τον αγοραστή ποσό ίσο µε το εξήντα πέντε επί τοις εκατό
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(65%) του τιµήµατος. Το ποσό αυτό θα ενταλµατοποιηθεί πριν την µεταγραφή
του συµβολαίου.
•

Με την παραλαβή του ακινήτου από την Περιφέρεια Αττικής, θα καταβληθεί
ποσό ίσο µε το τριανταπέντε επί τοις εκατό (35%) του τιµήµατος (πλήρης
εξόφληση).

16.2 Νόµιµες κρατήσεις, εφόσον ισχύουν, ή άλλες δαπάνες, πέραν των αναφεροµένων
στο άρθρο 18, βαρύνουν τον πωλητή.

16.3 Αποκλείεται η καταβολή από την Περιφέρεια Αττικής µεσιτικών δικαιωµάτων.
ΑΡΘΡΟ 17
Η Περιφέρεια Αττικής δεν έχει καµία ευθύνη αποζηµιώσεως σε περίπτωση τυπικής ή
ουσιαστικής απόρριψης προσφοράς ή τροποποίησης της διαδικασίας συντέλεσης του
παρόντος διαγωνισµού ή µαταίωσης του σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και
για οποιοδήποτε λόγο και κανένας από αυτούς που έλαβαν µέρος σε αυτόν, δεν
δικαιούται οποιασδήποτε αποζηµιώσεως, άλλως µε την αποδοχή των όρων της
παρούσας ρητά αποδέχονται όλοι οι διαγωνιζόµενοι ότι παραιτούνται από κάθε τυχόν
υφιστάµενο τέτοιο δικαίωµά τους.

ΑΡΘΡΟ 18
∆ΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ – ∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
ΠΑΡΟΥΣΑΣ
Η επιλογή του συµβολαιογράφου που θα συντάξει το συµβόλαιο αγοραπωλησίας
ανήκει αποκλειστικά στην Περιφέρεια Αττικής.
Οι δαπάνες για την αµοιβή του συµβολαιογράφου που θα συντάξει το συµβόλαιο
αγοραπωλησίας (αµοιβή ανάλογα µε τα φύλλα του συµβολαίου) και των λοιπών τελών
και δαπανών για τη σύνταξη του συµβολαίου καθώς και η τυχόν δαπάνη για την
παράσταση στο συµβόλαιο ∆ικηγόρου της Περιφέρειας Αττικής, θα βαρύνουν τον
αγοραστή.
Τον αγοραστή βαρύνουν επίσης πάσης φύσεως δαπάνες τυχόν φόρων, τελών
µεταβίβασης και µεταγραφής κ.λ.π.
Τον πωλητή βαρύνουν οι δαπάνες δηµοσιεύσεως της περίληψης της ∆ιακήρυξης, τόσο
της αρχικής δηµοπρασίας όσο και των τυχών επαναληπτικών της.
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ΑΡΘΡΟ 19
ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΥΠΕΣΧΗΜΕΝΩΝ
Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί από την Περιφέρεια Αττικής, µη τήρηση των
υπεσχηµένων, σε σχέση µε τις εργασίες, την ποιότητα των υλικών και κατασκευών έως
και την προθεσµία της παραλαβής και παράδοσης του κτιρίου σύµφωνα µε τους όρους
του παρόντος, η Περιφέρεια Αττικής δύναται, πέραν της προβλεποµένης κατάπτωσης
της Εγγύησης ή επιβολής ποινικών ρητρών, να ασκήσει κάθε δικαίωµά της που
προβλέπεται από τον Αστικό Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 20
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Οι κοινοποιήσεις εγγράφων από την Περιφέρεια Αττικής µπορούν να γίνουν είτε µε
δικαστικό επιµελητή είτε µε υπάλληλο της Περιφέρειας Αττικής είτε δια συστηµένης
επιστολής είτε µε τηλεµοιοτυπία (fax) στον αριθµό που έχει δηλώσει ο πωλητής στην
προσφορά του.

ΑΡΘΡΟ 21
ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΥΧΟΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Για οποιαδήποτε διαφορά η οποία τυχόν προκύψει από την υλοποίηση των όσων
αναφέρονται στο συµβόλαιο αγοραπωλησίας αρµόδια είναι τα ∆ικαστήρια των
Αθηνών.

Για περισσότερες πληροφορίες, όπως και για το πλήρες κείµενο της διακήρυξης, οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Κατάστηµα της Περιφέρειας Αττικής, Λ.
Συγγρού 15-17, στον 2ο όροφο Τµήµα Περιουσίας, τις ώρες 10:00 µε 14:00 και στα
τηλέφωνα: 213-2063724, 213-2063716, 213-2063635 και 213-2063719 ή στην ιστοσελίδα
www.patt.gov.gr της Περιφέρειας Αττικής.
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Αττικής

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
CHRYSOULA DIMITRIOU
Ημερομηνία: 2016.11.23
14:22:44 EET

Χρήστος Καραµάνος
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α

1

∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΥΡΟΥΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

1. Στο παρόν Παράρτηµα καταγράφεται η δοµή και η στελέχωση των Υπηρεσιών του
Κεντρικού Κτιρίου της Περιφέρειας Αττικής και υπολογίζεται το εύρος της ζητούµενης
επιφανείας του ακινήτου για τη στέγαση των Υπηρεσιών αυτών.
2. Αρχικά υπολογίζεται η ενδεικτική επιφάνεια του ακινήτου και κατόπιν βάσει αυτής
καθορίζεται το εύρος της ζητούµενης επιφανείας του ακινήτου. Σύµφωνα µε το άρθρο
2.4 της ∆ιακήρυξης, δεσµευτικό για τον προσφέροντα είναι το εύρος της ζητούµενης
επιφανείας του ακινήτου.
3. Προκειµένου να υπολογισθεί η ενδεικτική επιφάνεια γίνεται η παραδοχή ότι
3.1. σε κάθε υπάλληλο αντιστοιχεί κατά µέσον όρο «καθαρή» επιφάνεια 7 τµ
3.2. σε κάθε προϊστάµενο τµήµατος αντιστοιχεί κατά µέσον όρο «καθαρή»
επιφάνεια 10 τµ
3.3. σε κάθε προϊστάµενο διεύθυνσης αντιστοιχεί κατά µέσον όρο «καθαρή»
επιφάνεια 15 τµ
Τα ανωτέρω µεγέθη είναι ενδεικτικά.

4. Η απαιτούµενη επιφάνεια για χώρους αρχείου, αίθουσες συσκέψεων, χώρους
αναµονής κοινού, αποθηκευτικούς χώρους εκτιµάται κατά περίπτωση.
5. Η επιφάνεια των αποθηκευτικών χώρων υπολογίζεται ξεχωριστά από τους
υπόλοιπους χώρους και δίνεται η δυνατότητα αυτοί να βρίσκονται είτε στην ανωδοµή
είτε σε υπόγειους χώρους.
6. Στη συνολική «καθαρή» επιφάνεια ακινήτου δεν προσµετρώνται η επιφάνεια των
εσωτερικών και των εξωτερικών τοίχων, των κλιµακοστασίων και των ανελκυστήρων,
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των βοηθητικών χώρων (wc, κουζίνες, χώροι µηχανολογικών εγκαταστάσεων), των
αιθρίων και κάθε άλλου χώρου µε ανάλογη χρήση.
7. Προκειµένου να υπολογιστεί η συνολική µεικτή επιφάνεια του ακινήτου
πολλαπλασιάζεται η «καθαρή» επιφάνεια µε έναν ενδεικτικό συντελεστή, ο οποίος, µε
βάση τα διδάγµατα της τεχνικής εµπειρίας καθορίζεται στο 1,4 για όλους τους χώρους,
µε εξαίρεση τους αποθηκευτικούς χώρους που µπορούν να βρίσκονται σε υπόγειο, για
τους οποίους ο συντελεστής καθορίζεται στο 1,25.
10. Με βάση τα ανωτέρω γίνονται οι σχετικοί υπολογισµοί και συντάσσεται ο πίνακας
που ακολουθεί. Βάσει αυτού η ενδεικτική επιφάνεια του ζητουµένου ακινήτου
υπολογίζεται σε 14.800 τµ, εκ των οποίων τµήµα έως 1.800 τµ µπορεί να βρίσκεται σε
υπόγειους χώρους. ∆ηλαδή η ενδεικτική επιφάνεια ανωδοµής είναι 13.000 τµ
11. Προκειµένου να υπολογισθεί το εύρος της ζητούµενης επιφανείας του κτιρίου
γίνονται οι παρακάτω παραδοχές:
•

Κτίριο µε οριακά µικρότερη επιφάνεια της ενδεικτικής, έως περίπου 2,5%,
µπορεί να γίνει δεκτό, δεδοµένου ότι ο συντελεστής 1,4 της ανωτέρω
παραγράφου 7 είναι ενδεικτικός και δεν µπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόµενο,
ένα κτίριο µε επιφάνεια µικρότερη της «ενδεικτικής µεικτής επιφάνειας», να
καλύπτει, εν τούτοις, τις απαιτήσεις σε «καθαρή επιφάνεια». Συνεπώς το κάτω
όριο της ζητούµενης επιφάνειας ορίζεται σε 14.500 τµ (14.800 * 0,975 =14.430)
εκ των οποίων τµήµα έως 1.800 τµ µπορεί να βρίσκεται σε υπόγειους χώρους.

•

Κτίριο µε επιφάνεια µεγαλύτερη της ενδεικτικής γίνεται δεκτό, λόγω του ότι είναι
θετική για τη λειτουργία της Περιφέρειας η ύπαρξη περισσότερου διαθέσιµου
χώρου. Όµως, επειδή ένα µεγαλύτερο κτίριο έχει µεγαλύτερο κόστος
συντήρησης, το κτίριο που ζητείται θα πρέπει να είναι ευλόγως µεγαλύτερο και
όχι πολύ µεγαλύτερο από την τιµή της ενδεικτικής επιφανείας. Ένας εύλογος
συντελεστής µεγέθυνσης σε σχέση µε την ενδεικτική επιφάνεια είναι το 15%
περίπου, οπότε το άνω όριο της ζητούµενης επιφάνειας ορίζεται σε 17.000 τµ.
(14.800 * 1,15 =17.020).

12. Κατόπιν αυτών το εύρος της ζητούµενης επιφανείας καθορίζεται από 14.500 τµ
έως 17.000 τµ, εκ των οποίων τµήµα έως 1.800 τµ µπορεί να βρίσκεται σε υπόγειους
χώρους. Κατά συνέπεια, η ελάχιστη απαιτούµενη επιφάνεια ανωδοµής ανέρχεται σε
24

ΑΔΑ: ΩΣΗ87Λ7-ΕΨ1

12.700 τµ. Οι περιορισµοί αυτοί πρέπει οπωσδήποτε να καλύπτονται προκειµένου ένα
ακίνητο να γίνει δεκτό στον διαγωνισµό.
13. Η επιφάνεια των απαιτουµένων κατά τη διακήρυξη χώρων στάθµευσης, δεν έχει
συµπεριληφθεί στους ανωτέρω υπολογισµούς και είναι επιπρόσθετη των ανωτέρω
επιφανειών.
14. Το ανωτέρω καθορισθέν εύρος της ζητούµενης επιφάνειας, συνεπάγεται ότι τα
ακίνητα τα οποία µπορούν να γίνουν δεκτά στον παρόντα διαγωνισµό δεν θα
παρουσιάζουν µεγάλες αποκλίσεις µεταξύ των από άποψη επιφάνειας. ∆εδοµένων δε
των τεχνικών προδιαγραφών (άρθρο 3 της παρούσης), που είναι υψηλού επιπέδου και
πρέπει επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς να καλύπτονται, καταλήγουµε στο
συµπέρασµα ότι κριτήριο για την επιλογή του κτιρίου είναι το χαµηλότερο οικονοµικό
τίµηµα το οποίο θα προσφερθεί για την αγορά ολόκληρου του κτιρίου, ανεξάρτητα από
το µέγεθος των προσφεροµένων επιφανειών και των θέσεων στάθµευσης.
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ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

1

2

3

4

ΓΡ. ΓΕΝΙΚΟΥ ∆/ΝΤΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ

1

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

44

∆/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ &
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ (∆.Ε.Κ.Ε)

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΠΟΘΗΠΡΟΤΡΕΧΟΝ
ΓΡΑΦΕΙΚΕΥΤΙΚΟΙ
ΣΘΕΤΟΙ
ΑΡΧΕΙΟ
ΑΚΩΝ
ΧΩΡΟΙ*
ΧΩΡΟΙ
ΧΩΡΩΝ
5

6

7

8

50

25

70

30

25

50

30

25

80

30

25

100

1

22

4

1

363

2

2

1

49

∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

36

4

1

307

∆ιεύθυνση Κατασκευής Έργων
Οδοποιίας (∆.Κ.Ε.Ο.)

8

2

1

91

∆ιεύθυνση Κατασκευής Έργων
Συντήρησης Οδοποιίας
(∆.Κ.Ε.Σ.Ο.)***

53

5

1

436

∆ιεύθυνση Οδικών Έργων (∆9)***

25

6

1

250

∆ιεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης
Έργων (∆.Ε.Σ.Ε.)

17

2

1

154

∆ιεύθυνσης Υδραυλικών Έργων
(∆10)

7

2

1

84

∆ιεύθυνση Κατασκευής
Υδραυλικών Έργων (∆.Κ.Υ.Ε.)

10

2

1

105

∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Έργων
(∆.∆.Ε.)

1

2

1

42

∆/ΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

21

2

1

182

230

25

150

∆/ΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ

30

2

1

245

30

25

80

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1

3

1

52

50

25

50
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ΓΡ. ΓΕΝΙΚΟΥ ∆/ΝΤΗ ΠΕΡΙΦ.
ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1

∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

28

∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

9

∆/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ

4

2

1

63

∆/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ

3

2

1

56

ΓΡ. ΓΕΝΙΚΟΥ ∆/ΝΤΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1

1

22

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

35

ΓΡ. ΓΕΝΙΚΟΥ ∆/ΝΤΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1

∆/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΜΑΜΙΚΟΥ

53

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1

22

5

1

261

4

1

118

7

30

50

100

50

25

100

1

330

1

22

5

1

436

50

25

50

30

3

1

255

30

25

30

∆/ΝΣΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

10

1

1

95

10

10

30

∆/ΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

6

5

1

107

10

10

10

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1

1

17

10

10

10

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

2

4

54

10

10

10

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
& ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

3

1

1

46

10

10

10

∆/ΝΣΗ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ &
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

19

5

1

198

25

15

10

ΓΡ. ΓΕΝΙΚΟΥ ∆/ΝΤΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1

1

22

∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

58

6

1

481

80

40

200

∆/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

3

2

1

56

25

15

30

∆/ΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

15

3

1

150

10

15

50

∆/ΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ

7

2

1

84

10

15

30

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ∆/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

6

3

1

87

25

20

30

10

10
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ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

3

21

10

10

10

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
∆ΙΕΘΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

4

28

10

10

10

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

5

1

45

10

10

10

3

30

10

10

10

73

40

15

50

80

20

50

ΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ &
ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

9

1

ΓΡΑΦΕΙΑ 7
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ

14

14

7

378

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΠΕΡΙΦ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1

1

1

37

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

2

1

1

44

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

8

2

1

136

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ

250
20

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

10

10

440

100

200

ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

100

ΕΙΣΟ∆ΟΣ

0

100

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

0

200
100

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΚΥΛΙΚΕΙΟ

Άθροισµα καθαρών επιφανειών
Συνολικό άθροισµα καθαρών επιφανειών
Συντελεστές προσαύξησης**
Σύνολο µεικτής ενδεικτικής επιφάνειας

0

6.796

100

1.945

545

1.440

9.286

1.440

1,4

1,25

13.000

1.800
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Γενικό Σύνολο µεικτής ενδεικτικής επιφάνειας

14.800

* : αίθουσες συσκέψεων, χώροι αναμονής κοινού, αίθουσες εργαστηρίων κλπ
** : τοιχοποιία, κλιμακοστάσια, διάδρομοι, κουζινάκια, WC, χώροι Η/Μ εγκαταστάσεων
** *: δεν περιλαμβάνονται οι υπάλληλοι που εργάζονται στο ΚΔΚ και στο εργοτάξιο της οδού Λιοσίων
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