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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

 

Έχοντας υπόψη 

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και 

την Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/Α΄/11-04-2012). 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 242/1996 περί «Καθορισμού προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας 

για την εκμίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, την μίσθωση και την 

αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων» (ΦΕΚ 179/Α΄/07-

08-1996). 

4. Την υπ’ αριθ. 37419/13479 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την 

οποία εγκρίθηκε η με αριθμό 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί 

τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 

Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β’/11-5-2018) 

5. Την υπ’ αριθ. 318/16-5-2018 επιστολή της ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. με την οποία 

γνωστοποιήθηκε στην Υπηρεσία η ανάγκη άμεσης (έως 31-7-2018) εκκένωσης τμήματος του 

μισθωμένου χώρου, όπου στεγάζεται το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας στο κτίριο 

ΟΤΕ/ΥΜΑ – ΝΥΜΑ επί της οδού Πατησίων 83-85.  

6. Την υπ’ αρ. 2583/18-9-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Αττικής, με την οποία αποφασίστηκε α) η μίσθωση ενός ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για 

την μεταστέγαση τμημάτων του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής,  

β) η έγκριση των όρων της παρούσας διακήρυξης και γ) η δημοσίευση περίληψης της 

παρούσας Διακήρυξης στις εφημερίδες: «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και 

«ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ». 

7. Τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί Μίσθωσης πράγματος (ΑΚ 574 επ.). 

 

Διακηρύττει 

 

Τη διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την μεταστέγαση τμημάτων 

του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας (Τμήμα Κέντρου Διαχείρισης και Μελετών 

Κυκλοφορίας) της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής, 

καλώντας τους ενδιαφερομένους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον με γραπτές προσφορές, εντός 
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προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της Διακήρυξης και μέχρι την 19η 

Δεκεμβρίου 2018. 

Μετά την παρέλευση της προβλεπόμενης εικοσαήμερης προθεσμίας, οποιαδήποτε υποβολή 

προσφοράς θεωρείται εκπρόθεσμη, εκτός εάν πρόκειται για προσφορές που έχουν αποσταλεί 

ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή εντός της εικοσαήμερης προθεσμίας (γεγονός που πρέπει 

να αποδεικνύεται με βέβαιη ημερομηνία). 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και τα συνημμένα στη 

παρούσα Διακήρυξη Παραρτήματα 1 και 2. 

Η διαδικασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση θα υποβληθούν προσφορές 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 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 Επιτροπής της 

Περιφέρειας Αττικής. 

Κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος σημαίνει αυτοδικαίως την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον 

προσφέροντα όλων των όρων της παρούσας Διακήρυξης. 

 

Άρθρο 1ο: Γενικά χαρακτηριστικά ακινήτου 

 

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να πληροί όλους τους παρακάτω όρους: 

1.1  Να είναι αποπερατωμένο είτε να βρίσκεται σε φάσης αποπεράτωσης και να δύναται να 

αποπερατωθεί εντός 5 (πέντε) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης 

Μίσθωσης. 

1.2  Να είναι σύμφωνο με την πολεοδομική νομοθεσία και να προορίζεται για χρήση γραφείων. 

Εάν το ακίνητο έχει αδειοδοτηθεί για άλλη χρήση, γίνεται αποδεκτή η συμμετοχή του στη 

δημοπρασία υπό την προϋπόθεση ότι ο προσφέρων υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωσή του 

Ν.1599/1986, σύμφωνα με την παράγραφο 4.8 της παρούσας, με την οποία δηλώνει ότι: α) 

είναι νόμιμη η αλλαγή χρήσης, από την ισχύουσα σε χρήση γραφείων και β) θα ολοκληρώσει 

τις διαδικασίες αλλαγής χρήσης με ευθύνη του και με δαπάνες του εντός 5 (πέντε) μηνών το 

αργότερο από την υπογραφή της Σύμβασης Μίσθωσης. 

1.3 Να είναι είτε αυτοτελές κτίριο είτε τμήμα κτιρίου. 

 

1.4  Η συνολική επιφάνειά του, με βάση την ισχύουσα πολεοδομική αδειοδότησή του, να είναι 

μεταξύ 370 τετραγωνικών μέτρων και 550 τετραγωνικών μέτρων.  
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1.5 Να ευρίσκεται σε ακτίνα το πολύ 1,2 km από το υφιστάμενο Κέντρο Διαχείρισης 

Κυκλοφορίας το οποίο στεγάζεται στο κτίριο ΟΤΕ/ΥΜΑ –ΝΥΜΑ στην πλατεία Βικτωρίας επί 

της οδού Πατησίων αριθ. 83-85. 

1.6  Το ακίνητο να ανταποκρίνεται από άποψη λειτουργικότητας στη δομή και στη στελέχωση 

των Υπηρεσιών που θα στεγασθούν σε αυτό, όπως απεικονίζονται στον πίνακα του 

Παραρτήματος 1. Διευκρινίζεται ότι: 

1.6.1 Οι επιφάνειες των χώρων, όπως αναγράφονται στον Πίνακα του Παραρτήματος 1, 

είναι ενδεικτικές και συνεπώς αποκλίσεις από αυτές δύνανται να υπάρχουν και γίνονται 

αποδεκτές, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική διαμόρφωση του προσφερόμενου ακινήτου 

εναρμονίζεται με τη δομή και  τη στελέχωση των Υπηρεσιών και συμμορφώνεται με την 

ισχύουσα νομοθεσία. 

1.6.2 Σε περίπτωση που, προκειμένου να καλυφθεί ο όρος αυτός, απαιτείται η εκτέλεση 

εργασιών στο ακίνητο (πχ αναδιαρρυθμίσεις, προσθήκες κλπ), γίνεται αποδεκτή η 

συμμετοχή του ακινήτου στη δημοπρασία, υπό την προϋπόθεση ότι ο προσφέρων 

υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, σύμφωνα με την παράγραφο 4.9 της 

παρούσας, με την οποία δηλώνει ότι με ευθύνη του και με δαπάνες του θα εκδοθεί η 

σχετική πολεοδομική άδεια και θα πραγματοποιηθεί το σύνολο των σχετικών εργασιών 

εντός 5 (πέντε) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης Μίσθωσης. 

 

Άρθρο 2ο: Τεχνικά χαρακτηριστικά ακινήτου 

 

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να πληροί όλα τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

2.1 Να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση κατά την παράδοση στην Περιφέρεια Αττικής για 

χρήση. 

2.2 Να καλύπτει τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ).  

2.3 Τα υαλοστάσια να αποτελούνται από διπλά τζάμια. 

2.4 Να υπάρχουν τουλάχιστον 2 WC ανά όροφο, και τουλάχιστον 1 για ΑΜΕΑ  

2.5 Να υπάρχουν πλήρεις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (ισχυρών ρευμάτων, 

ασθενών ρευμάτων, υδραυλικών, αποχέτευσης, ψύξης, θέρμανσης, ανελκυστήρων, 

πυρασφάλειας, συναγερμού). 

2.6 Να υπάρχει ή να δύναται να εκδοθεί Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. 

2.7 Να υπάρχει ή να δύναται να εκδοθεί Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας. 

2.8 Να υπάρχει ή να δύναται να εκδοθεί Βεβαίωση Καταχώρησης και Άδεια Λειτουργίας των 

Ανελκυστήρων. 
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2.9 Οι χώροι που θα επιλεγούν θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά υψηλά στάνταρ ασφάλειας 

πρόσβασης. 

2.10 Θα πρέπει τα Server Room των Υπηρεσιών να βρίσκονται σε σημείο που να αποτρέπει, 

κατά το δυνατόν, τρομοκρατικές ή κακόβουλες ενέργειες. 

2.11 Ο χώρος θα πρέπει να διαθέτει επαρκή και ασφαλή πρόσβαση για την κατακόρυφη 

όδευση τόσο των ισχυρών όσο και των ασθενών ρευμάτων. Ειδικότερα, για την διευκόλυνση 

της οριζόντιας πρόσβασής στους χώρους του server room και του control room είναι 

υποχρεωτική η ύπαρξη ψευδοπατώματος για την όδευση των παραπάνω δικτύων προκειμένου 

να καθίσταται ευχερέστερη η συντήρηση και η ταχεία επέμβαση σε αυτά σε περίπτωση 

βλάβης. 

2.12 Ότι οι χώροι που θα μισθωθούν, θα πρέπει είτε να είναι ενιαίοι και στον ίδιο όροφο,  είτε 

στην περίπτωση που βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα, να είναι σε αμέσως ανώτερο ή 

αμέσως κατώτερο όροφο, αποκλειομένου υπόγειου ορόφου, να είναι άμεσα προσβάσιμοι από 

τους υπαλλήλους και να υπάρχει η δυνατότητα καλωδιακής διασύνδεσης μεταξύ των προς 

μίσθωση  χώρων. 

2.13 Σε περίπτωση που για να καλυφθούν τα ανωτέρω τεχνικά χαρακτηριστικά απαιτείται η 

εκτέλεση εργασιών στο ακίνητο, γίνεται αποδεκτή η συμμετοχή του ακινήτου στη δημοπρασία, 

υπό την προϋπόθεση της υποβολής από τον προσφέροντα της Υπεύθυνης Δήλωσης των 

παραγράφων 4.9 είτε 4.10 της παρούσας. 

2.14 Η μεταφορά της εικόνας και των θέσεων εργασίας χειρισμού και παρακολούθησης από 

το υφιστάμενο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας (ΚΔΚ) που βρίσκεται επί της οδού Πατησίων 

83-85, θα γίνει στο νέο χώρο σύμφωνα με τα παρακάτω, η υποχρέωση υλοποίησης των οποίων 

θα αναληφθεί από τον εκμισθωτή. Ειδικότερα: 

Τα αναλογικά σήματα της εικόνας από την έξοδο του συστήματος Μεταγωγής Τηλεοπτικών 

σημάτων (Video Switch Matrix) θα μεταφερθούν με πολυπλεξία στο νέο ΚΔΚ. Εκεί μετά την 

αποπολυπλεξία τους θα εμφανίζονται στις 42 επίπεδες οθόνες παρακολούθησης (32 νέες τις 

οποίες οφείλει να προμηθευτεί ο εκμισθωτής και να εγκαταστήσει στο μίσθιο, παραχωρώντας 

τες προς χρήση στην Περιφέρεια Αττικής σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα και 10 

υφιστάμενες στο ήδη μισθωμένο κτίριο επί της οδού Πατησίων 83-85, τις οποίες οφείλει να 

μεταφέρει από το υφιστάμενο κέντρο και να εγκαταστήσει ο εκμισθωτής). Οι χειριστές από το 

νέο ΚΔΚ θα επεμβαίνουν, μέσω των υφισταμένων χειριστηρίων, τα οποία θα εγκατασταθούν 

στο νέο ΚΔΚ,  στο υφιστάμενο Video Switch Matrix που είναι εγκατεστημένο και θα 

παραμείνει στο υφιστάμενο ΚΔΚ. Επίσης, τα αναλογικά σήματα των εικόνων από τις εξόδους 

των υφισταμένων πομποδεκτών των καμερών βιντεοανίχνευσης στο ΚΔΚ, θα μεταφερθούν με 

πολυπλεξία στο νέο ΚΔΚ, όπου μετά την αποπολυπλεξία τους θα συνδεθούν με τα αντίστοιχα 
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NC, που θα μεταφερθούν στο νέο ΚΔΚ και θα εγκατασταθεί υποδομή ομοαξονικών καλωδίων, 

για τη διασύνδεση των NC με τις οθόνες του Video Wall. 

Στο νέο ΚΔΚ θα προστεθούν 2 θέσεις για θέαση καμερών, μια στο γραφείο προϊσταμένου και 

μια στο γραφείο των συγκοινωνιολόγων. Για τις θέσεις αυτές απαιτείται αγορά νέου 

εξοπλισμού, τον οποίο θα πρέπει να προμηθευτεί και να διαθέσει προς χρήση ο εκμισθωτής 

στην Περιφέρεια Αττικής (4 νέα monitor, 2 πληκτρολόγια, 1 Port expander για το Matrix), 

όπως περιγράφονται και στον παρακάτω αναλυτικό πινάκα.  

Η διασύνδεση του νέου ΚΔΚ  με το υφιστάμενο ΚΔΚ θα γίνεται με 17 μονότροπες οπτικές 

ίνες. 

Για την υλοποίηση των ανωτέρω το μίσθιο θα είναι εφοδιασμένο με τον κάτωθι 

τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό:  

Περιγραφή Υλικού Ποσότητα 

(τεμ) 

Ενδεικτικοί Τύποι 

Ζεύγος πολυπλέκτη – αποπολυπλέκτη, 16 

αναλογικών σημάτων σε οπτική ίνα, για 

την εξυπηρέτηση της ανταλλαγής 

δεδομένων μεταξύ του νέου χώρου 

εγκατάστασης του ΚΔΚ και του 

παραμένοντος στη πλατεία Βικτωρίας 

κύριου εξοπλισμού.  

Το κούμπωμα της ίνας θα είναι τύπου FC 

και του τροφοδοτικού τύπου EU. 

25 

 ODENG-SECURITY OP-

T/R 16MVZ40 

 CUBITECH CB-VAOT16 

Ερμάριο RACK 19" , 48 θέσεων, το οποίο 

θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα ράφια 

τοποθέτησης εξοπλισμού, τους 

ανεμιστήρες εξαερισμού, τους διευθετητές 

καλωδίων και  2 πολύπριζα 

ηλεκτροδότησης, 8 θέσεων έκαστο 

3 

 PANDUIT 

 LEGRAND 

 RITAL 

Ράφια για το ανωτέρωrack 19’’ στα οποία 

θα τοποθετηθούν οι  παραπάνω 

πολυπλέκτες και   αποπολυπλέκτες 

15 

 PANDUIT  

 LEGRAND 

 RITAL 

Σειριακός Κατανεμητής 16 καναλιών 5  MOXA Nport 5650-16-T 

Κύριος Μεταγωγέας 1 

 FOUNDRY Networks 

FastIron 400 

(πρέπειναπεριλαμβάνει 
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1xFI400 chassis,2xRPS3 

power supply,1xJ-

F2404GMR4) 

Σύνδεσμος (βύσμα) κατάλληλο για 

σύνδεση οπτικής ίνας μήκους μέχρι 10 

km,για τον κύριο μεταγωγέα. Τύπος 

βύσματος : singlemode 1310nm 

2xLCconnector 

2 

 ULTIMODE SFP-203G 

2xLC  

 TIBTRONIX 155M SFP 

DUPLEX LC 

 ENET Solutions® - 

1000Base-SX SFP Duplex 

LC MMF 850nm McData 

Compatible Transceiver 

Κοινός μεταγωγέας (switch) 16 καναλιών  

για το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης 

κυκλοφορίας ( CONCERT).   

1 

 D-Link DES-1100-16  

 

 TP-LINK TL-SG1016TE V2 

Επίπεδες οθόνες TFT 23" με 2 αναλογικές 

BNC εισόδους  
36 

 Vanderbilt CMTC2315 

 

 

Port expander για προσθήκη νέων 

πληκτρολογίων (μαζί με το τροφοδοτικό 

του)  

1  AD 2081-1 

Πληκτρολόγια για χειρισμό καμερών (μαζί 

με τα τροφοδοτικά τους  
2  AD 2089-1 

Καλωδιώσεις– PATCHCORD κλπ υλικά και 

μικροϋλικά τερματισμού και σύνδεσης προκειμένου να 

διασφαλισθεί η απρόσκοπτη και σύμφωνη με τις 

προδιαγραφές λειτουργία του εξοπλισμού  

 PANDUIT 

 LEGRAND  

 BELDEN 

 CABLEL  

 LAPP CABLES 

 

Ο νέος χώρος του ΚΔΚ στον οποίο θα εγκατασταθούν οι οθόνες παρακολούθησης και οι θέσεις 

χειρισμού και παρακολούθησης θα πρέπει να είναι διαμορφωμένος με κατάλληλου ύψους 

αναβαθμούς, ώστε να διευκολύνεται η παρακολούθηση των οθονών.  Ο χώρος τοποθέτησης 

του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού θα πρέπει να έχει ψευδοδάπεδο καθαρού ύψους 30-40cm. 

Ο χώρος χειριστών – παρακολούθησης  θα κλιματίζεται από το κεντρικό σύστημα κλιματισμού 

του κτιρίου και θα διαθέτει δυνατότητα αναλογικής αυξομείωσης του φωτισμού (dimming). Ο 

χώρος τοποθέτησης του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (server room), θα διαθέτει ανεξάρτητο 

και αυτόνομο σύστημα κλιματισμού αποτελούμενο από 2 μονάδες απολύτου ακριβείας (close 

control units), μία κύρια και μία εφεδρική. 

ΑΔΑ: 7ΔΝΒ7Λ7-Ψ0Ε



 8

Τόσο ο χώρος χειριστών - παρακολούθησης όσο και το server room, θα πρέπει να διαθέτουν 

κοινή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος από το  δίκτυο ΔΕΗ. Στην περίπτωση διακοπής παροχής 

ηλεκτρικού ρεύματος από τη ΔΕΗ θα πρέπει να γίνεται αυτόματη μεταγωγή σε δίκτυο παροχής 

ρεύματος που θα πρέπει να υποστηρίζεται από πετρελαιοκίνητο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 

αυτόματης εκκίνησης επαρκούς ισχύος. Πέραν των ανωτέρω, και για την αδιάλειπτη 

λειτουργία κρίσιμων φορτίων θα πρέπει να  έχει εγκατασταθεί UPS εκτιμώμενης ισχύος 

30KVA με χρόνο αυτονομίας υπό πλήρες φορτίο 20min. Στο UPS θα πρέπει να είναι 

συνδεδεμένος όλος ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός του συστήματος και όλες οι πρίζες των 

χειριστών (θέσεων εργασίας), server room και monitors.  

Όλοι οι χώροι θα καλύπτονται από σύστημα πυρανίχνευσης. Ειδικά ο χώρος του server room 

θα καλύπτεται από σύστημα ολικής κατάκλισης αδρανούς αερίου, «φιλικό» προς το 

περιβάλλον και τον εργαζόμενο.  

Στους χώρους χειριστών – παρακολούθησης και στο control room θα μπορεί να εισέρχεται 

μόνο διαπιστευμένο προσωπικό. Για τον λόγο αυτό οι χώροι θα πρέπει να καλύπτονται από 

σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης (access server system). Το αυτό ισχύει και για την κύρια ή 

για τις κύριες εισόδους των χώρων. Οι θύρες της κύριας ή των κυρίων εισόδων των χώρων θα 

πρέπει να διαθέτουν κουδούνι με σύστημα θυροτηλεόρασης που θα φέρει την εικόνα και τον 

ήχο στα γραφεία Γραμματείας και Προϊσταμένου, καθώς και στις αίθουσες χειριστών και 

τεχνικών. Επίσης, οι θύρες αυτές καθώς και του server room θα πρέπει να είναι ασφαλείας 

(θωρακισμένες). Στα συστήματα ασφαλείας θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης μαγνητικές 

επαφές, radar ανίχνευσης κίνησης και IP κάμερες παρακολούθησης των εσωτερικών (ανά 

όροφο) εισόδων – εξόδων των χώρων, όπου θα στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας, οι 

οποίες κάμερες θα καταγράφουν συνεχώς εικόνα (όχι ήχο), θα είναι στραμμένες και θα 

καταλαμβάνουν αποκλειστικά την είσοδο εκάστου ορόφου των χώρων, όπου θα στεγάζονται οι 

Υπηρεσίες της Περιφέρειας και όχι τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους (διάδρομο, πόρτα 

ανελκυστήρα, σκάλες κλπ). Θα πρέπει, επίσης, να υπάρχουν ειδικά μέσα καταγραφής (σκληροί 

δίσκοι κατάλληλης χωρητικότητας) στα οποία θα διατηρούνται τα δεδομένα για χρονικό 

διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών. Οι είσοδοι των χώρων θα πρέπει να φέρουν και ειδική 

σήμανση, με μέριμνα του εκμισθωτή, ώστε να γνωστοποιείται ότι ο χώρος βιντεοσκοπείται, 

καθώς και τα στοιχεία του Υπεύθυνου Επεξεργασίας. Ο τόπος και ο τρόπος εγκατάστασης των 

IP καμερών, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, και των ειδικών σημάνσεων (πινακίδων) 

θα υποδειχθεί από τη Μισθώτρια με ειδική αναφορά στο πρακτικό καταλληλότητας που θα 

συνταχθεί, και αφού ληφθεί υπόψη η σχετική με την προστασία προσωπικών δεδομένων 

νομοθεσία.  
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Άρθρο 3: Όροι της Σύμβασης Μίσθωσης 

3.1 Η μίσθωση θα είναι διάρκειας  εννέα (9) ετών. Η μίσθωση αρχίζει από την ημερομηνία 

υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου.   

3.2 Απαγορεύεται απολύτως η σιωπηρή αναμίσθωση και η υπεκμίσθωση.   

3.3 Επιτρέπεται η παράταση της μίσθωσης για χρόνο το πολύ ίσο προς τον αρχικώς 

προβλεπόμενο. Προς τούτο απαιτείται Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Αττικής, κοινοποιούμενη στον εκμισθωτή τουλάχιστον 15 ημέρες πριν τη λήξη της Σύμβασης 

Μίσθωσης. 

3.4 Το μίσθωμα θα καταβάλλεται ανά τρίμηνο, μετά το τέλος κάθε ημερολογιακής τριμηνίας.  

3.5 Η έναρξη της πρώτης ημερολογιακής τριμηνίας είναι η ημερομηνία υπογραφής του 

Πρωτοκόλλου Παραλαβής του μισθίου προς χρήση, σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας. 

3.6 Το μίσθωμα θα είναι σταθερό για τα δύο πρώτα χρόνια. Για τα επόμενα έτη της 

μίσθωσης (3ο και μετά), το μηνιαίο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως και αυτομάτως 

από τη μισθώτρια με βάση την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, όπως αυτή 

υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), κατά τη δωδεκάμηνη περίοδο, 

δηλαδή από τον μήνα αναπροσαρμογής έως τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου 

δωδεκαμήνου, και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.  

3.7 Η Περιφέρεια Αττικής δεν καταβάλλει χαρτόσημο μίσθωσης. 

3.8 Η μισθώτρια βαρύνεται με όλες τις δαπάνες οργανισμών κοινής ωφέλειας (ηλεκτρικού 

ρεύματος, νερού κλπ) και των ποσών που συνεισπράττονται με τους οικείους λογαριασμούς, 

εκτός από το τέλος ακίνητης περιουσίας ή άλλα τέλη και δικαιώματα του Κράτους ή των 

Δήμων που αφορούν την ιδιοκτησία και όχι τους χρήστες αυτής.  

3.9 Η μισθώτρια θα καταβάλει τα τυχόν αναλογούντα σε αυτήν κοινόχρηστα του μισθίου. Ο 

εκμισθωτής εγγυάται για την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών, σύμφωνα με τον Κανονισμό 

του ακινήτου. 

3.10 Η μισθώτρια δικαιούται να λύει μονομερώς την Σύμβαση Μίσθωσης στις ακόλουθες 

περιπτώσεις:  

α) Σε περίπτωση μεταφοράς της στεγαζόμενης στο μίσθιο Υπηρεσίας σε ακίνητο ιδιοκτησίας 

της ή σε ακίνητο η χρήση του οποίου της παραχωρήθηκε δωρεάν.  

β) Σε περίπτωση κατάργησης της στεγαζόμενης Υπηρεσίας ή επέκτασής της κατά τρόπο ώστε 

το μίσθιο να μην εξυπηρετεί πλέον τις ανάγκες της.  

Στις περιπτώσεις αυτές, η Περιφέρεια Αττικής ουδεμία αποζημίωση οφείλει στον εκμισθωτή. 

Υποχρεούται, όμως, να τον ειδοποιήσει εγγράφως τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από 

την ημερομηνία λύσης της Σύμβασης Μίσθωσης. 
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3.11 Η μισθώτρια έχει τη δυνατότητα, ακόμη και αν δεν προβλέπεται σχετικά στη Σύμβαση 

Μίσθωσης, να εγκαταστήσει στο μίσθιο Υπηρεσία της, διαφορετική εκείνης της οποίας η 

στέγαση είχε αρχικά προβλεφθεί, χωρίς για τον λόγο αυτό ο εκμισθωτής να δικαιούται 

αποζημίωση ή πρόσθετο μίσθωμα. 

3.12 Η μισθώτρια υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε και 

να διορθώνει καθώς και να επισκευάζει με ιδία δαπάνη κάθε φθορά και βλάβη αυτού, η οποία 

προέρχεται από κακή χρήση του μισθίου. Επίσης, η μισθώτρια υποχρεούται να διορθώνει και 

να επισκευάζει με ίδια δαπάνη κάθε φθορά ή βλάβη τυχόν προκληθεί στον τηλεπικοινωνιακό 

και λοιπό εξοπλισμό που θα προμηθευτεί ο Εκμισθωτής και θα εγκατασταθεί στο μίσθιο 

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.  

3.13 Ο εκμισθωτής βαρύνεται με όλες τις αναγκαίες δαπάνες για την αποκατάσταση ζημιών 

ή βλαβών που έγιναν στο μίσθιο κατά τη συμφωνημένη ή συνήθη χρήση του και δεν 

οφείλονται σε κακή χρήση του. Επίσης ο εκμισθωτής βαρύνεται με όλες τις αναγκαίες δαπάνες 

για την αποκατάσταση ζημιών ή βλαβών που έγιναν στο μίσθιο και οφείλονται σε κακή 

κατασκευή του ή σε τυχαία γεγονότα . 

3.14 Σε ό,τι αφορά ζημιές ή βλάβες πάγιων εγκαταστάσεων, ιδίως δε των 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του ακινήτου, εφόσον αυτές δεν οφείλονται σε κακή 

χρήση του μισθίου από τη μισθώτρια, καθορίζεται ότι ο εκμισθωτής υποχρεούται να τις 

επισκευάσει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη γραπτή ειδοποίησή του από την 

μισθώτρια. Μετά την πάροδο του διαστήματος αυτού, η μισθώτρια έχει δικαίωμα να 

επισκευάσει τις εν λόγω βλάβες ή ζημιές με δικές της δαπάνες και να συμψηφίσει αυτές, 

αποδεικνυόμενες με νόμιμα παραστατικά, με οφειλόμενα μισθώματα.  

3.15 Η δια Πρωτοκόλλου παραλαβή του μισθίου από τη μισθώτρια δεν απαλλάσσει τον 

εκμισθωτή των ευθυνών του για ελλείψεις ή πάσης φύσεως ελαττώματα του μισθίου, με την 

επιφύλαξη των οριζομένων στις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί μισθώσεως πράγματος.  

3.16 Εάν το μίσθιο διαρκούσης της μίσθωσης περιέλθει με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο στην 

κυριότητα ή επικαρπία άλλου προσώπου πέραν των εκμισθωτών, η μίσθωση συνεχίζεται 

αναγκαστικά στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη ή επικαρπωτή αυτού, θεωρούμενου ως 

εκμισθωτή. Σε αυτόν θα καταβάλλονται τα μισθώματα από την μισθώτρια, από την ημέρα 

κοινοποίησης σε αυτήν αντίστοιχου νομίμου τίτλου, νόμιμα μεταγεγραμμένου εφόσον 

απαιτείται μεταγραφή, βάσει του οποίου αυτός κατέστη κύριος ή επικαρπωτής. 

Αναφορικά με τη χρήση και τη λειτουργία των IP καμερών και των θυροτηλεοράσεων που θα 

τοποθετηθούν στο Μίσθιο κατά το άρθρο 2.14, και θα χρησιμοποιούνται από τη Μισθώτρια, η 

τελευταία θα βαρύνεται αποκλειστικά, ως ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, με την υποχρέωση 

τήρησης των προβλεπομένων σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων στον 
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Κανονισμό ΕΕ 2016/679 (ΓΚΠΔ), στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές οδηγίες 

της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΑΠΠΔ). 

 

Άρθρο 4: Δικαιολογητικά συμμετοχής στην Εκδήλωση Ενδιαφέροντος 

Κάθε φάκελος προσφοράς Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα 

εις διπλούν (1 πρωτότυπο και 1 απλό αντίγραφο) σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους: 

4.1 Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/1986)  του προσφέροντος με τα στοιχεία ταυτότητάς του, 

την πλήρη διεύθυνση και τον ΑΦΜ, στην οποία θα δηλώνει ότι α) όλα τα προσκομιζόμενα με 

την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος στοιχεία είναι αληθή και ακριβή και β) το ακίνητο όπως 

υφίσταται κατά τον χρόνο υποβολής της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δεν περιλαμβάνει μη 

νόμιμες κατασκευές. 

4.1.1 Σε περίπτωση που το προσφερόμενο ακίνητο ανήκει σε εταιρεία, η υποβολή 

της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος γίνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο  αυτής, ο οποίος 

θα υποβάλλει την Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 4.1. Θα πρέπει επίσης να 

υποβληθούν α) το ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας και β) το ισχύον καταστατικό της (σε 

φωτοαντίγραφο).  

4.1.2 Σε περίπτωση που η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος υποβάλλεται από νόμιμα 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, στην εξουσιοδότηση θα αναφέρονται όλα τα στοιχεία της 

ταυτότητάς του, ότι παρέχεται σε αυτόν η εντολή να υποβάλει Εκδήλωση 

Ενδιαφέροντος και να υπογράψει όλες τις σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις για την 

παρούσα Διακήρυξη, ενώ πάνω στο έγγραφο της εξουσιοδότησης θα βεβαιώνεται από 

αρμόδια κατά νόμο Αρχή το γνήσιο της υπογραφής  του εξουσιοδοτούντος. Το εν 

λόγω εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο θα υποβάλλει την Υπεύθυνη Δήλωση της 

παραγράφου 4.1. 

4.2 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού χιλίων ευρώ (1.000 €) διάρκειας τουλάχιστον 

7 μηνών, η οποία θα εκδοθεί από Πιστωτικό Ίδρυμα που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί 

νόμιμα στην Ελλάδα.  

4.2.1 Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να περιέχει τα στοιχεία του 

προσφέροντα, τον αριθμό ΑΔΑ της παρούσας Διακήρυξης για την οποία δίδεται η 

εγγύηση, καθώς και τον όρο της παραίτησης του εγγυώμενου από το δικαίωμα της 

διζήσεως και την αναγνώριση από αυτόν της υποχρέωσης να καταθέσει ολοσχερώς 

την εγγύηση απροφάσιστα και χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση, μέσα σε τρεις 

ημέρες από την σχετική ειδοποίησή του από την Περιφέρεια Αττικής.  
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4.2.2  Η εγγύηση θα καταπέσει σε βάρος εκείνου ο οποίος, καλούμενος μετά το τέλος 

της δημοπρασίας και την κατακύρωσή της να υπογράψει τη Σύμβαση Μίσθωσης, δεν 

θα ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της Περιφέρειας Αττικής ή ακόμη και σε 

βάρος εκείνου ο οποίος έχει καταθέσει αναληθή ή ανακριβή στοιχεία κατά την 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, όπως αυτά ζητούνται στο άρθρο 4 της παρούσας.  

4.2.3 Η Περιφέρεια Αττικής δύναται να ζητήσει από τους προσφέροντες να 

παρατείνουν την ισχύ της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής για όσο διάστημα 

διεξάγεται η δημοπρασία και μέχρι την ολοκλήρωσή της με την υπογραφή της 

Σύμβασης Μίσθωσης. 

4.2.4  Γίνεται αποδεκτή η κατ’ αντιστοιχία των ανωτέρω κατάθεση Γραμματίου 

Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

4.3 Αντίγραφο της Οικοδομικής Αδείας του ακινήτου με τα εγκεκριμένα από την αρμόδια 

πολεοδομική αρχή σχέδια κατασκευής, τα οποία θα υποβληθούν σε έγχαρτη μορφή και, εάν 

είναι εφικτό, σε ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση που έχει γίνει Αναθεώρηση Αδείας, τότε θα 

υποβληθεί η τελική εγκεκριμένη Άδεια και τα τελικά εγκεκριμένα από την αρμόδια 

πολεοδομική αρχή σχέδια κατασκευής. 

4.4 Αντίγραφο Βεβαιώσεων Οριστικής Τακτοποίησης Αυθαίρετων Κατασκευών, σε 

περίπτωση που έχουν υπάρξει τέτοιες διαδικασίες. 

4.5 Σε περίπτωση που το ακίνητο έχει υποστεί βλάβες από σεισμούς, η εγκεκριμένη από 

την αρμόδια Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Υ.Α.Σ. ή Γ.Α.Σ. ή Τ.Α.Σ.) άδεια 

επισκευής / αποκατάστασης σεισμοπλήκτου. 

4.6 Αντίγραφα τίτλων κυριότητας του ακινήτου ή επικαρπίας νομίμως μεταγεγραμμένων 

στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή καταχωρημένων στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο, 

σύμφωνα με πιστοποιητικά μεταγραφής ή καταχώρησης αντίστοιχα.  

4.7 Σε περίπτωση που το ακίνητο βρίσκεται σε πολυκατοικία, αντίγραφο συστάσεως 

οριζόντιας ιδιοκτησίας καθώς και αντίγραφο του Κανονισμού Πολυκατοικίας. 

4.8 Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/1986) του προσφέροντος, σε περίπτωση που απαιτείται 

αλλαγή χρήσης, ότι α) είναι νόμιμη η αλλαγή χρήσης, από την ισχύουσα σε χρήση γραφείων 

και β) θα ολοκληρώσει τις διαδικασίες αλλαγής χρήσης με ευθύνη του και με δαπάνες του 

εντός 5 (πέντε) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης Μίσθωσης. 

4.9 Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/1986) του προσφέροντος, σε περίπτωση που απαιτείται 

εκτέλεση εργασιών στο ακίνητο (πχ αναδιαρρυθμίσεις, προσθήκες κλπ) προκειμένου αυτό να 

εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης, ότι με ευθύνη του και με δαπάνες του θα 

εκδοθεί η σχετική πολεοδομική άδεια και θα πραγματοποιηθεί το σύνολο των σχετικών 

εργασιών εντός 5 (πέντε) από την υπογραφή της Σύμβασης Μίσθωσης.  
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4.10 Τεχνική Έκθεση, η οποία θα αναφέρει αναλυτικά την τεχνική λύση και την 

μεθοδολογία, την οποία ο προσφέρων προτείνει, προκειμένου να διασφαλιστεί στη νέα 

κατάσταση, η άρτια Λειτουργία του ΚΔΚ. Η Τεχνική Έκθεση θα αξιολογηθεί από την 

Περιφέρεια Αττικής, ως προς την αρτιότητα της. Σε περίπτωση μη κάλυψης των απαιτήσεων 

της Περιφέρειας Αττικής, η εκδήλωση ενδιαφέροντος του προσφέροντος δεν θα γίνεται δεκτή.  

4.11 Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/1986) του προσφέροντος, για την υποχρέωση, άνευ άλλου 

ιδιαίτερου ανταλλάγματος ή τιμήματος πέρα από το μηνιαίο συμφωνηθέν ενοίκιο, να φροντίσει 

για την μεταφορά των απολήξεων των οπτικών ινών, από το κτήριο στο οποίο σήμερα 

καταλήγουν και διασυνδέονται με το εξοπλισμό εξυπηρετώντας τις ανάγκες επικοινωνίας των 

παραπάνω Κέντρων, στους νέους χώρους που θα εκμισθώσει στην Περιφέρεια Αττικής. 

4.12 Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/1986) του προσφέροντος, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν 

είτε το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης είτε το Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας είτε η 

Βεβαίωση Καταχώρησης είτε η Άδεια Λειτουργίας των Ανελκυστήρων ή σε περίπτωση που 

πρέπει αυτά να επανεκδοθούν, ότι με ευθύνη του και με δαπάνες του θα εκδοθεί ή θα 

επανεκδοθεί είτε το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης είτε το Πιστοποιητικό 

Πυρασφάλειας είτε η Βεβαίωση Καταχώρησης είτε η Άδεια Λειτουργίας των Ανελκυστήρων 

4.13 Σε περίπτωση που για τα ανωτέρω δικαιολογητικά απαιτηθούν από την Περιφέρεια 

Αττικής διευκρινήσεις ή συμπληρώσεις, αυτές πρέπει να υποβληθούν σε  προθεσμία που ορίζει 

η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής με απόφαση της.  Επίσης, οι Υπεύθυνες 

Δηλώσεις  των παραγράφων 4.8, 4.9, 4.11 εάν δεν συμπεριλαμβάνονται στο φάκελο 

προσφοράς, επιτρέπεται να υποβληθούν σε μεταγενέστερο χρόνο, σε προθεσμία που ορίζει η 

Οικονομική Επιτροπή με απόφαση της. 

 

Άρθρο 5: Έλεγχος Καταλληλότητας 

 

5.1 Μετά τη λήξη του χρόνου παραλαβής των προσφορών Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η 

Υπηρεσία αποστέλλει αυτές αμελλητί στην Επιτροπή Καταλληλότητας, προκειμένου αυτή να 

αποφανθεί για την καταλληλότητα ή μη των προσφερομένων ακινήτων, με αποκλειστικό 

κριτήριο τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 1, 2 και 4 της παρούσας Διακήρυξης.  

5.2 Η Επιτροπή Καταλληλότητας διενεργεί έλεγχο κάθε φακέλου προσφοράς καθώς και 

επιτόπια επίσκεψη, ενώ δύναται να ζητήσει από τους προσφέροντες συμπληρωματικά στοιχεία, 

εφόσον κατά την κρίση της απαιτούνται. 

5.3 Προκειμένου να κριθεί ένα ακίνητο ως κατάλληλο ελέγχεται η δυνατότητα υπερκάλυψης 

των όρων που αναφέρονται στα άρθρα 1, 2 και 4 της παρούσας, ακόμη και αν στην τρέχουσα 
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κατάσταση που βρίσκεται το ακίνητο δεν πληροί ορισμένους από τους όρους αυτούς, υπό την 

προϋπόθεση ότι ο προσφέρων έχει υποβάλλει τις Υπεύθυνες Δηλώσεις των παραγράφων 4.8,  

4.9, 4.11 της παρούσας. 

5.4 Ένα ακίνητο κρίνεται ως μη κατάλληλο σε περίπτωση που, ακόμη και εάν εκτελεσθούν 

πρόσθετες εργασίες, δεν δύναται να υπερκαλύψει τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 1, 2 

και 4 της παρούσας. Παραδείγματος χάριν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εάν η θέση του δεν 

πληροί τον όρο 1.6 ή εάν το μέγεθος του δεν πληροί τον όρο 1.4 ή εάν παρότι απαιτούνται 

πρόσθετες εργασίες ο προσφέρων αρνηθεί να  υποβάλει τις Υπεύθυνες Δηλώσεις των 

παραγράφων 4.8, 4.9, 4.11 της παρούσας. 

5.5 Σε περίπτωση που απαιτείται η εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών ή η λήψη Αδειών, 

το είδος και η έκταση αυτών ουδόλως συνιστά ευθύνη της Περιφέρειας Αττικής και των 

οργάνων της αλλά συνιστά αποκλειστική ευθύνη του προσφέροντα, ο οποίος σε περίπτωση που 

αναδειχθεί Μειοδότης οφείλει να λάβει όλες εκείνες τις απαιτούμενες Άδειες και να 

πραγματοποιήσει όλες εκείνες τις απαιτούμενες εργασίες, ώστε να παραδώσει το ακίνητο καθ’ 

όλα νόμιμο, ποιοτικά άρτιο και λειτουργικά διαμορφωμένο έτσι ώστε να υπερκαλύπτει όλους 

ανεξαιρέτως τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 1, 2 και 4 της παρούσας. 

5.6 Η Επιτροπή Καταλληλότητας, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη των προσφορών 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, συντάσσει Έκθεση στην οποία διατυπώνει αιτιολογημένη γνώμη, 

κατά τα ανωτέρω, περί της καταλληλότητας ή μη κάθε προσφερομένου ακινήτου. Η Έκθεση 

διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής. 

5.7 Η Οικονομική Επιτροπή μετά τη λήψη της Έκθεσης της Επιτροπής Καταλληλότητας 

συνεδριάζει και  

α) αποφασίζει επί της καταλληλότητας ή μη των προσφερομένων ακινήτων.  

β) ορίζει την ημέρα, την ακριβή ώρα και τον τόπο διεξαγωγής της δημοπρασίας.  

Η  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κοινοποιείται αμελλητί σε όλους τους προσφέροντες 

με έγγραφο βέβαιης ημερομηνίας.  

5.8 Κατά της νομιμότητας της διακήρυξης, της συμμετοχής προσφέροντος ή της νομιμότητας 

διεξαγωγής του διαγωνισμού, επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων ενώπιον της Οικονομικής 

Επιτροπής, η οποία αποφαίνεται οριστικώς επί τούτων. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως, 

κατά τη διάρκεια αυτού ή πέντε εργάσιμων ημερών από την δημοσίευση των σχετικών 

πράξεων κατά των οποίων ενίσταται. 

 

Άρθρο 6: Ανάδειξη Μειοδότη 
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6.1 Οικονομική προσφορά υποβάλλεται από τους προσφέροντες των οποίων το ακίνητο 

κρίθηκε κατάλληλο, σύμφωνα με την κατά την παράγραφο 5.7 σχετική απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής. Ουδεμία άλλη οικονομική προσφορά γίνεται αποδεκτή. 

6.2 Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται είτε από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου είτε, εάν το 

ακίνητο ανήκει σε εταιρία, από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής. Δύναται επίσης να υποβληθεί 

από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, υπό την προϋπόθεση ότι στην εξουσιοδότηση θα 

αναφέρονται όλα τα στοιχεία της ταυτότητάς του, ότι παρέχεται σε αυτόν η εντολή να 

υποβάλει την έγγραφη οικονομική προσφορά και κάθε άλλη προφορική οικονομική προσφορά 

στα πλαίσια της συγκεκριμένης δημοπρασίας και να υπογράψει όλα τα σχετικά έγγραφα, ενώ 

πάνω στο έγγραφο της εξουσιοδότησης θα βεβαιώνεται από αρμόδια κατά νόμο Αρχή το 

γνήσιο της υπογραφής  του εξουσιοδοτούντος. 

6.3 Κατά την ημέρα της δημοπρασίας οι προσφέροντες υποβάλλουν στην Οικονομική 

Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής σφραγισμένη οικονομική προσφορά για το συνολικό 

μηνιαίο μίσθωμα του προσφερόμενου ακινήτου, που θα πληροί τις προδιαγραφές της παρούσας 

διακήρυξης. 

6.4 Στη συνέχεια της δημοπρασίας, οι προσφέροντες, εφόσον το επιθυμούν, μειοδοτούν 

προφορικά, με την υποχρέωση η προφορική οικονομική προσφορά να βελτιώνει την αρχική 

έγγραφη οικονομική προσφορά τους. Κάθε προσφορά, μαζί με το όνομα του προσφέροντα, 

εγγράφεται στον Πίνακα Μειοδοτικής Δημοπρασίας κατά την σειρά που εκφωνείται. 

6.5 Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον εκάστοτε Μειοδότη.  

6.6 Η διαδικασία της προφορικής μειοδοσίας ολοκληρώνεται όταν ουδείς εκ των 

διαγωνιζομένων βελτιώσει την τελευταία του προσφορά. Μειοδότης αναδεικνύεται ο 

προσφέρων την χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Ο Πίνακας Μειοδοτικής Δημοπρασίας 

υπογράφεται από την Οικονομική Επιτροπή και όλους τους προσφέροντες. 

6.7 Μετά τη λήξη της προφορικής μειοδοσίας, η Οικονομική Επιτροπή προχωρεί αμέσως 

στην αξιολόγηση της προσφοράς του Μειοδότη και εφόσον την κρίνει συμφέρουσα για την 

Περιφέρεια Αττικής αποφασίζει την κατακύρωση της δημοπρασίας στον Μειοδότη. Σε 

περίπτωση που η Οικονομική Επιτροπή κρίνει ασύμφορο για την Περιφέρεια Αττικής το 

μίσθωμα το οποίο επετεύχθη κατά τη δημοπρασία, αποφασίζει την επανάληψη της 

δημοπρασίας με ανώτατο όριο μισθώματος αυτό το οποίο επετεύχθη κατά την αρχική 

δημοπρασία. 

6.8 Εν συνεχεία η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναρτάται στον ιστότοπο 

«Διαύγεια» και κοινοποιείται στον Μειοδότη. Παράλληλα οι Εγγυητικές Επιστολές 

Συμμετοχής επιστρέφονται σε όλους τους συμμετέχοντες πλην του Μειοδότη. 
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6.9 Η Περιφέρεια Αττικής δύναται αζημίως να ματαιώσει τη δημοπρασία σε οιοδήποτε 

στάδιο αυτής. 

 

Άρθρο 7: Σύμβαση Μίσθωσης  

7.1 Σε περίπτωση που στο ακίνητο πρέπει να εκτελεστούν από τον Μειοδότη εργασίες πριν 

την παράδοση του στην Περιφέρεια Αττικής, πρέπει αυτός, εντός 30 ημερών από την  λήψη της 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση της δημοπρασίας σύμφωνα με την 

παράγραφο 6.8 της παρούσας, να συντάξει τις Μελέτες για όλες εκείνες τις εργασίες που 

απαιτούνται προκειμένου το ακίνητο να υπερκαλύπτει όλους ανεξαιρέτως τους όρους της 

παρούσας Διακήρυξης. Ο Μειοδότης  υποβάλει τις Μελέτες αυτές στην Περιφέρεια Αττικής 

7.2 Η Περιφέρεια Αττικής, δια της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, 

κατόπιν διαβίβασης του σχετικού φακέλου από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας, 

συντάσσει Φύλλο Παρατηρήσεων, με ενδεχόμενες αναγκαίες τροποποιήσεις και 

συμπληρώσεις, που υποχρεωτικά εδράζονται στους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Η 

Περιφέρεια Αττικής εντός προθεσμίας 15 ημερών από την υποβολή σε αυτήν των Μελετών 

πρέπει να συντάξει το Φύλλο Παρατηρήσεων και να το διαβιβάσει στον Μειοδότη. 

7.3 Ο Μειοδότης οφείλει να ενσωματώσει στις Μελέτες που έχει συντάξει, τα 

αναγραφόμενα στο Φύλλο Παρατηρήσεων της Περιφέρειας Αττικής και να συντάξει τις 

τελικές Μελέτες εντός 15 ημερών από τη λήψη του Φύλλου Παρατηρήσεων. 

7.4 Σε περίπτωση διαφωνίας του Μειοδότη με το Φύλλο Παρατηρήσεων, η οποία 

δηλώνεται εγγράφως και αιτιολογημένα εντός 5 ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν του 

Φύλλου Παρατηρήσεων, το ζήτημα παραπέμπεται στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία 

αποφασίζει τελικά. Η απόφαση αυτή είναι υποχρεωτική για τον Μειοδότη. 

7.5 Μετά τη σύνταξη των τελικών Μελετών υπογράφεται η Σύμβαση Μίσθωσης μεταξύ 

της Περιφέρειας Αττικής και του Μειοδότη, σύμφωνα με το Παράρτημα 2 της παρούσας. Οι 

τελικές Μελέτες αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της Σύμβασης Μίσθωσης. Κατά την 

υπογραφή της Σύμβασης Μίσθωσης η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής επιστρέφεται στο 

Μειοδότη, ο δε Μειοδότης καταθέτει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ίση με το 

πενταπλάσιο της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής. 

7.6 Σε περίπτωση που οι εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν από τον Μειοδότη πριν την 

παράδοση του ακινήτου στην Περιφέρεια Αττικής είναι περιορισμένης κλίμακας και δεν 

απαιτείται η εκπόνηση Μελετών, τότε ο Μειοδότης υποβάλλει Τεχνική Έκθεση, στην οποία 

περιγράφονται οι εργασίες αυτές. Κατά τα λοιπά ακολουθείται η διαδικασία των άρθρων 7.2 

έως 7.5, ενώ όπου γίνεται αναφορά σε «Μελέτες» αντικαθίσταται με «Τεχνική Έκθεση».  
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7.7 Σε περίπτωση που στο ακίνητο δεν χρειάζεται να εκτελεστούν εργασίες από τον 

Μειοδότη πριν την παράδοση του στην Περιφέρεια Αττικής, τότε υπογράφεται η Σύμβασης 

Μίσθωσης, σύμφωνα με το Παράρτημα 2 της παρούσας, επιστρέφεται η Εγγυητική Επιστολή 

Συμμετοχής στο Μειοδότη, ο οποίος δεν καταθέτει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, 

ενώ παράλληλα υπογράφεται το Πρωτόκολλο Παραλαβής του μισθίου προς χρήση. 

7.8 Η υπογραφή της Σύμβασης Μίσθωσης ουδαμώς μεταφέρει ευθύνη στην Περιφέρεια 

Αττικής για τις απαιτούμενες εργασίες στο ακίνητο και ουδόλως μειώνει την αποκλειστική 

ευθύνη του Μειοδότη, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 5.5 της παρούσας. Ρητά 

συμφωνείται ότι ο Μειοδότης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να λάβει όλες εκείνες τις 

απαιτούμενες Άδειες και να πραγματοποιήσει όλες εκείνες τις απαιτούμενες εργασίες, ώστε να 

παραδώσει το ακίνητο καθ’ όλα νόμιμο, ποιοτικά άρτιο και λειτουργικά διαμορφωμένο έτσι 

ώστε να υπερκαλύπτει όλους ανεξαιρέτως τους όρους της Διακήρυξης και της Σύμβασης 

Μίσθωσης. Εξαίρεση στα παραπάνω αποτελούν τυχόν άδειες που απαιτείται ή θα απαιτηθεί 

στο μέλλον να ληφθούν από τους αρμόδιους φορείς και αρχές, για την εγκατάσταση, τη χρήση 

ή/και τη λειτουργία των IP καμερών στο Μίσθιο κατά τα άρθρα 2.14 και 3.17 της παρούσας. 

7.9 Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Μειοδότη με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 

7.1 είτε μη αποδοχής από τον Μειοδότη της κατά την παράγραφο 7.4 απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής, τότε αυτή αποφασίζει: α) την ακύρωση της κατακύρωσης της 

δημοπρασίας στο Μειοδότη β) την κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής του 

Μειοδότη υπέρ της Περιφέρειας Αττικής γ) την επανάληψη της δημοπρασίας εξ αρχής. Στην 

επαναληπτική αυτή δημοπρασία δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του ακυρωθέντος Μειοδότη είτε 

με το ίδιο είτε με άλλο ακίνητο.  

 

Άρθρο 8: Πρωτόκολλο Παραλαβής του μισθίου προς χρήση 

 

8.1 Ο Μειοδότης οφείλει να ολοκληρώσει τις εργασίες σύμφωνα με τη Σύμβαση Μίσθωσης 

και να λάβει όλα τα αναγκαία Πιστοποιητικά, ιδίως τα αναφερόμενα στις παραγράφους 2.6, 2.7 

και 2.8 της παρούσας, εντός προθεσμίας 5 μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης Μίσθωσης.  

8.2 Εν συνεχεία ο Μειοδότης υποβάλλει αίτημα προς την Περιφέρεια Αττικής για 

παραλαβή του μισθίου προς χρήση. Το αίτημα οφείλει να συνοδεύεται από:  

α) την εκδοθείσα Άδεια.  

β) όλα τα εγκεκριμένα τελικά σχέδια κατασκευής.  

γ) τα Πιστοποιητικά των παραγράφων 2.6, 2.7 και 2.8 της παρούσας.  
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δ) Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986) ενός Πολιτικού  Μηχανικού για τη στατική 

επάρκεια του ακινήτου και ότι τα κινητά φορτία, για τα οποία αυτό έχει υπολογισθεί είναι 

τα κατά νόμο προβλεπόμενα για τη χρήση για την οποία αυτό προορίζεται.  

ε) Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986) του προσφέροντος ότι το μίσθιο είναι σύμφωνο με 

τα εγκεκριμένα τελικά σχέδια κατασκευής και υπερκαλύπτει όλους τους όρους της 

παρούσας Διακήρυξης και της Σύμβασης Μίσθωσης. 

8.3 Η Περιφέρεια Αττικής, δια της Επιτροπής Καταλληλότητας, εντός 15 ημερών από τη 

λήψη του αιτήματος του Μειοδότη για παραλαβή του μισθίου προς χρήση, ελέγχει τη 

συμμόρφωση του αιτήματος με τους όρους της παραγράφου 8.2 και είτε αποδέχεται το αίτημα 

του Μειοδότη και συνυπογράφει το Πρακτικό Παραλαβής του μισθίου προς χρήση είτε, άλλως, 

με αιτιολογημένη γνώμη απορρίπτει το αίτημα του Μειοδότη για παραλαβή του μισθίου προς 

χρήση, καταγράφοντας ταυτόχρονα τους όρους της παραγράφου 8.2 οι οποίοι δεν 

ικανοποιούνται και θέτοντας προθεσμία στον Μειοδότη για την ικανοποίηση τους. Η 

απορριπτική απόφαση της Επιτροπής Καταλληλότητας κοινοποιείται αμελλητί στον Μειοδότη. 

8.4 Σε περίπτωση που είτε παρέλθει η προθεσμία των 15 ημερών της παραγράφου 8.3 

χωρίς η Επιτροπή Καταλληλότητας να αποφασίσει είτε ο Μειοδότης διαφωνεί με την 

απορριπτική απόφαση της Επιτροπής Καταλληλότητας, διατυπώνοντας τη διαφωνία του 

εγγράφως εντός 5 ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της Επιτροπής 

Καταλληλότητας, το ζήτημα παραπέμπεται στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία εντός 

προθεσμίας 30 (τριάντα) ημερών από την υποβολή του αιτήματος του Μειοδότη για παραλαβή 

του μισθίου προς χρήση θα πρέπει με αιτιολογημένη απόφαση εδραζόμενη επί των όρων της 

παραγράφου 8.2 είτε να το αποδεχθεί είτε να το απορρίψει καταγράφοντας ταυτόχρονα τους 

όρους οι οποίοι δεν ικανοποιούνται και θέτοντας προθεσμία στον Μειοδότη για την 

ικανοποίηση τους. 

8.5 Σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία των 40 ημερών της παραγράφου 8.4 χωρίς η 

Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει, το ακίνητο θεωρείται αυτοδίκαια παραληφθέν προς 

χρήση από την Περιφέρεια Αττικής, αρχής γενομένης από την επομένη ημέρα της παρέλευσης 

της προθεσμίας των 30 (τριάντα) ημερών και ενεργοποιείται αυτομάτως, κατά τα 

προβλεπόμενα στην παράγραφο 3.5 της παρούσας, η έναρξη της υποχρέωσης καταβολής 

μισθώματος από την Περιφέρεια Αττικής στον Μειοδότη. 

8.6 Με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παραλαβής προς χρήση επιστρέφεται η 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης στον Μειοδότη. 

8.7 Σε περίπτωση που ο Μειοδότης δεν συμμορφωθεί είτε με την κατά την παράγραφο 8.3 

απόφαση της Επιτροπής Καταλληλότητας είτε με την κατά την παράγραφο 8.4 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, τότε η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει:  
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α) την ακύρωση της κατακύρωσης της δημοπρασίας στο Μειοδότη και τη λύση της 

Σύμβασης Μίσθωσης 

β) την κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης υπέρ της Περιφέρειας 

Αττικής  

γ) την επανάληψη της δημοπρασίας εξ αρχής. Στην επαναληπτική αυτή δημοπρασία δεν 

επιτρέπεται η συμμετοχή του ακυρωθέντος Μειοδότη είτε με το ίδιο είτε με άλλο 

ακίνητο. 

8.8 Επιτρέπεται η τμηματική παραλαβή του μισθίου προς χρήση με συμφωνία της 

Περιφέρειας Αττικής και του Μειοδότη και υπό την προϋπόθεση ότι συντρέχουν όλες οι 

νόμιμες προϋποθέσεις και δεν προκύπτουν κίνδυνοι για την ασφάλεια των χρηστών. Το 

μίσθωμα που θα καταβληθεί για την περίοδο που έχει παραληφθεί προς χρήση τμήμα του 

ακινήτου, καθορίζεται ως ποσοστό του μηνιαίου μισθώματος σε ευθεία αναλογία της 

επιφάνειας του τμήματος που έχει παραληφθεί προς χρήση, προς τη συνολική επιφάνεια του 

μισθίου. 

8.9 Σε περίπτωση αποδεδειγμένης καθυστέρησης Υπηρεσιών του Δημοσίου στην έκδοση 

οιωνδήποτε αδειών, δικαιολογητικών, πιστοποιητικών και πάσης φύσεως εγγράφων, σχετικών 

με την υλοποίηση των υποχρεώσεων του Μειοδότη στο πλαίσιο της Σύμβασης Μίσθωσης, ο 

Μειοδότης δικαιούται να ζητήσει ισόποση παράταση της προθεσμίας των 5 μηνών της 

παραγράφου 8.1 της παρούσας. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από την Οικονομική Επιτροπή 

μετά από εισήγηση της Επιτροπής Καταλληλότητας.  

 

Άρθρο 9: Διάφορα 

 
9.1 Η Περιφέρεια Αττικής δεν καταβάλλει μεσιτικά δικαιώματα. 

9.2 Τα έξοδα της δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν τον εκμισθωτή του ακινήτου που 

θα μισθωθεί. 

9.3 Οι προσφορές Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα κατατίθενται στη Γραμματεία της 

Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17, 2ος όροφος,  

Τ.Κ.: 117 43, Αθήνα) εντός σφραγισμένων ξεχωριστών φακέλων (1 πρωτότυπο και 1 απλό 

αντίγραφο), οι οποίοι θα αναγράφουν εξωτερικά το τίτλο της Διακήρυξης, κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και από τις 9οο μέχρι τις 15οο 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα 

Περιουσίας της Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 15-17, 2ος όροφος, τις ώρες 10:00 με 13:00 
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και στα τηλέφωνα: 213-2063724, 213-2063624 και 213-2063716 ή στην ιστοσελίδα 

www.patt.gov.gr της Περιφέρειας Αττικής.         

     

                                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

                                                                      ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                                                                            ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

 

 

      ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  1  

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΥΡΟΥΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

1. Στο παρόν Παράρτημα υπολογίζεται το εύρος της ζητούμενης επιφάνειας του ακινήτου για 

την μεταστέγαση τμημάτων του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής.  

 

2. Αρχικά υπολογίζεται η ενδεικτική επιφάνεια του ακινήτου και κατόπιν βάσει αυτής 

καθορίζεται το εύρος της ζητούμενης επιφανείας του ακινήτου. Σύμφωνα με το άρθρο 1.6 της 

Διακήρυξης, δεσμευτικό για τον προσφέροντα είναι το εύρος της ζητούμενης επιφανείας του 

ακινήτου. 

 

3. Σύμφωνα με το άρθρο 1.6 της Διακήρυξης τα ανωτέρω μεγέθη είναι ενδεικτικά.  

 

4. Η απαιτούμενη επιφάνεια εκτιμάται κατά περίπτωση.  

 

5. Η επιφάνεια των αποθηκευτικών χώρων υπολογίζεται ξεχωριστά από τους υπόλοιπους 

χώρους και δίνεται η δυνατότητα αυτοί να βρίσκονται σε ανωδομή.  

 

6. Προκειμένου να υπολογιστεί η συνολική μεικτή επιφάνεια του ακινήτου πολλαπλασιάζεται 

η «καθαρή» επιφάνεια με έναν ενδεικτικό συντελεστή, ο οποίος καθορίζεται στο 1,40 για 

όλους τους χώρους, με εξαίρεση τους αποθηκευτικούς χώρους, για τους οποίους ο συντελεστής 

καθορίζεται στο 1,25.  

 

7. Με βάση τα ανωτέρω η ενδεικτική επιφάνεια του ζητούμενου ακινήτου υπολογίζεται σε 

376,30 τμ.  

 

8. Κατόπιν αυτού το εύρος της ζητούμενης επιφάνειας καθορίζεται από 370τμ έως 550τμ.  
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ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Διαχείρισης 

Μητροπολιτικών 
Υποδομών 

Περιφέρειας 
Αττικής 

ΥΠΑΛ-
ΛΗΛΟΙ 

ΤΜΗ- 
ΜΑΤΑ-
ΡΧΕΣ 

ΔΙΕΥ- 
ΘΥΝΤΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΓΡΑΦΕΙ- 
ΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ 
ΧΩΡΟΙ* 

ΑΠΟΘΗ- 
ΚΕΥΤΙΚΟΙ 

ΧΩΡΟΙ 

Κέντρο 
Διαχείρισης 
Κυκλοφορίας 

11 1 0 87 40 2 

Αίθουσα Ελέγχου 
και Διαχείρισης 
Κυκλοφορίας 

3 0 0 80   

Εργαστήριο 1 0 0 20   

Server room ΚΔΚ, 
αίθουσα ups    40   

Σύνολο 
προσωπικού 15 1 0    

Άθροισμα 
καθαρών 
επιφανειών  

   227 40 2 

       

Συνολικό άθροισμα καθαρών επιφανειών  267 2 

Συντελεστές προσαύξησης 1,40 1,25 

Σύνολο μεικτής ενδεικτικής επιφάνειας προ του 
Μηχανολογικού Χώρου 373,80 2,5 

Γενικό Σύνολο μεικτής ενδεικτικής 
επιφάνειας 376,30 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
* : Αίθουσα σεμιναρίων, αίθουσα αναμονής, διάφοροι αναγκαίοι κατά περίπτωση χώροι 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  2  

 

 

Σ Χ Ε Δ Ι Ο  

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

 

για την μεταστέγαση τμημάτων του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας της 

Περιφέρειας Αττικής 

 
 
Στην Αθήνα σήμερα   ……………. οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

Α) …………………………………………, (ΑΦΜ …………….- Δ.Ο.Υ. ……………………) 

που εδρεύει ……………………………………… και εκπροσωπείται νόμιμα (σύμφωνα με 

………………………………..) από τον ……………………………………………………. 

κάτοικο ………………….., οδός ……………….., κάτοχο του Δ.Α.Τ. με αριθμό 

………………………, που θα ονομάζεται στο εξής για συντομία εκμισθωτής και 

 

Β) Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΦΜ: 997875116, Δ.Ο.Υ: 

ΨΥΧΙΚΟΥ ), που εδρεύει στην Λ. Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόμιμα (σύμφωνα με την 

υπ’ αριθ. οικ. 130459/2-7-2018 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής «Μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς 

Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή 

Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 2780/τ.Β/12-7-2018)) 

από τoν κ. Χρήστο Καραμάνο του Λεωνίδα, Αντιπεριφερειάρχη Αττικής, που θα ονομάζεται 

στο εξής για συντομία μισθώτρια έχοντας υπόψη το Π.Δ. 242/96 και τα ακόλουθα: 

α) την υπ’ αριθμ. ………………….. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 

εγκρίθηκε η σκοπιμότητα για τη μίσθωση ακινήτου για την μεταστέγαση τμημάτων του 

Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής.  

β) την υπ’ αριθμ. ………………  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

εγκρίθηκαν οι όροι της με αρ. πρωτ.:……………………. διακήρυξης για τη μίσθωση ακινήτου  
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γ) την υπ’ αριθμ. ………………… απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

εγκρίθηκε το από ………………. πρακτικό της Επιτροπής Καταλληλότητας του άρθρου 13 του 

Π.Δ. 242/96 και 

δ) την υπ’ αριθμ. …………………… απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί κατακύρωσης 

της δημοπρασίας, συμφώνησαν τα εξής: 

 

Ο εκμισθωτής δήλωσε ότι έχει στη νομή, κυριότητα και κατοχή του 

……………………………………………… που βρίσκεται επί της 

……………………………….. στον Δήμο ……., όπως αυτό περιγράφεται στο με 

αριθμ…………………………………….. συμβόλαιο, συνολικής επιφάνειας 

………………………………………………………………. (……………….τ.μ.) 

συμπεριλαμβανομένου κλιμακοστασίου και κοινόχρηστων χώρων. 

Αναλυτικά: 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

Σύνολο: ………………………… 

Το παραπάνω ακίνητο, που στο εξής θα ονομάζεται μίσθιο, ο εκμισθωτής εκμισθώνει με την 

παρούσα σύμβαση στη μισθώτρια, με τους παρακάτω ειδικότερους όρους και συμφωνίες:  

 

1. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για χρονικό διάστημα εννέα (9) ετών, αρχής γενομένης 

από την ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Παραλαβής προς χρήση από την 

Επιτροπή Καταλληλότητας και μετά την πραγματοποίηση των εργασιών που ορίζονται στο 

…………………. και έχει αποδεχθεί εγγράφως ο εκμισθωτής. Επιτρέπεται η παράταση της 

μίσθωσης για χρόνο το πολύ ίσο προς τον αρχικώς προβλεπόμενο με απλή  μόνο δήλωση εκ 

μέρους του αρμόδιου οργάνου της Περιφέρειας κοινοποιούμενη δεκαπέντε (15) τουλάχιστον 

ημέρες πριν από τη λήξη της σύμβασης (άρθρο 21, Π.Δ. 242/96). Μετά τη λήξη της 

παρούσας σύμβασης ή της τυχόν παράτασης, η μισθώτρια υποχρεούται να παραδώσει το 

μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε, χωρίς αντίρρηση και χωρίς άλλη ειδοποίηση, 

αποκλειόμενης από τώρα της σιωπηρής αναμίσθωσης. 

 

2. Το  μίσθωμα συμφωνείται και ορίζεται ως εξής: 
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2.1. Το μηνιαίο μίσθωμα συμφωνείται και ορίζεται στο συνολικό ποσό των 

………………………… € (……………………….. ευρώ), το οποίο θα καταβάλλεται 

ανά τρίμηνο μετά το τέλος κάθε ημερολογιακής τριμηνίας και θα είναι σταθερό για τα 

δύο πρώτα χρόνια. Για τα επόμενα έτη μίσθωσης (από το 3ο μισθωτικό έτος και μετά), 

καθώς και για τα έτη της τυχόν παράτασης της μίσθωσης σύμφωνα με το άρθρο 1 

παραπάνω, το μηνιαίο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται καθ’ έκαστο έτος και αυτομάτως 

από τη μισθώτρια και χωρίς προηγούμενη όχληση αυτής από τον εκμισθωτή με βάση τη 

μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με 

τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου δωδεκαμήνου (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή), 

όπως αυτή υπολογίζεται και εκδίδεται κάθε φορά από την Ελληνική Στατιστική Αρχή 

(ΕΛ.ΣΤΑΤ) και έτσι θα διαμορφώνεται το νέο μίσθωμα, ήτοι με το 100% της μεταβολής 

του Δείκτη τιμών Καταναλωτή του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον 

αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου δωδεκαμήνου, υπολογιζόμενης της αναπροσαρμογής 

αυτής κάθε φορά επί του μισθώματος του προηγουμένου αυτής (αναπροσαρμογής) 

δωδεκαμήνου. 

2.2. Ο εκμισθωτής βαρύνεται με τις τυχόν κρατήσεις που προβλέπουν οι ισχύοντες νόμοι. 

Επίσης, η Περιφέρεια Αττικής δεν καταβάλλει χαρτόσημο μισθώσεως.  

2.3. Η μισθώτρια βαρύνεται με όλες τις δαπάνες παροχών κοινής ωφέλειας (ηλεκτρικού 

ρεύματος – νερού κ.λ.π.), και των ποσών που συνεισπράττονται με τους οικείους 

λογαριασμούς, εκτός από το τέλος ακίνητης περιουσίας ή άλλα τέλη και δικαιώματα του 

κράτους ή των Δήμων, που αφορούν την ιδιοκτησία και όχι τους χρήστες αυτής. Ειδικά 

όσο αφορά το τέλος ακίνητης περιουσίας το οποίο τυχόν θα συνεισπράττεται μέσω των 

λογαριασμών παροχής ρεύματος θα παρακρατείται από το καταβαλλόμενο μίσθωμα. 

Επιπλέον η μισθώτρια βαρύνεται με τις δαπάνες συντήρησης όλων των Η/Μ 

εγκαταστάσεων του μισθίου. 

2.4. Το μίσθωμα είναι δίκαιο, εύλογο, ανταποκρινόμενο προς τη μισθωτική αξία του μισθίου 

και ως εκ τούτου δεν επιδέχεται οποιαδήποτε μείωση ή αύξηση, των συμβαλλομένων 

παραιτουμένων κάθε τυχόν σχετικού δικαιώματος.  

2.5. Προκειμένου το μίσθιο να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες λειτουργίας για την 

χρήση που το προορίζει η μισθώτρια ρητά συμφωνείται όπως ο εκμισθωτής προχωρήσει, 

σε εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται ………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας.  
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Τις ανωτέρω εργασίες ο  εκμισθωτής αποδέχεται να ολοκληρώσει εντός χρονικού ορίου 

πέντε (5) μηνών από την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης Μίσθωσης και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη. 

Ο εκμισθωτής καταθέτει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ύψους …………….. 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την υποβολή των δικαιολογητικών……… 

………………………………………………………………………………………………

…υπογράφεται το Πρωτόκολλο Παραλαβής προς χρήση και επιστρέφεται η Εγγυητική 

Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. 

Αν ο εκμισθωτής δεν ολοκληρώσει τις εν λόγω εργασίες και δεν προσκομίσει τα 

δικαιολογητικά …………………………………., εντός της τασσόμενης προθεσμίας, 

τότε αφενός καταπίπτει υπέρ της μισθώτριας η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, 

αφετέρου η μισθώτρια δικαιούται να καταγγείλει και να λύσει αζημίως τη μίσθωση. 

 

2.6. Η καταβολή του μισθώματος θα γίνεται με σχετικό ένταλμα στην επωνυμία του 

εκμισθωτή ή πληρεξουσίου αυτού μετά το τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου, θα 

αποδεικνύεται δε μόνο με έγγραφη απόδειξη, αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού 

μέσου ακόμα και όρκου. 

 

3. Η μισθώτρια υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε και να 

διορθώνει και επισκευάζει με δαπάνες της κάθε φθορά και βλάβη αυτού που προέρχεται 

από κακή χρήση του μισθίου. Επίσης, η μισθώτρια υποχρεούται να διορθώνει και να 

επισκευάζει με ίδια δαπάνη κάθε φθορά ή βλάβη τυχόν προκληθεί στον 

τηλεπικοινωνιακό και λοιπό εξοπλισμό που θα προμηθευτεί η Εκμισθώτρια και θα 

εγκατασταθεί στο μίσθιο σύμφωνα με τους όρους της υπό (β) απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής και τους όρους της διακήρυξης. Ο εκμισθωτής βαρύνεται με όλες τις 

αναγκαίες δαπάνες καθώς και με την αποκατάσταση ζημιών ή βλαβών του μισθίου που 

οφείλονται σε τυχαία γεγονότα και τη συμφωνημένη ή συνήθη χρήση.  

Ειδικά, σε ότι αφορά ζημιές ή βλάβες που τυχόν παρουσιάσουν οι ηλεκτρολογικές, 

μηχανολογικές ή υδραυλικές εγκαταστάσεις του κτιρίου και υπό την προϋπόθεση ότι δεν 

οφείλονται σε κακή χρήση από τη μισθώτρια, συμφωνείται ότι ο εκμισθωτής υποχρεούται 

μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη γραπτή ειδοποίησή του από τη μισθώτρια να 

τις επισκευάζει.  

Μετά την πάροδο του πενθημέρου, η μισθώτρια δικαιούται να επισκευάζει τις εν λόγω 

βλάβες ή ζημιές με δικές της δαπάνες και να συμψηφίζει τη σχετική δαπάνη με 

οφειλόμενα μισθώματα, κατόπιν αποδόσεως των σχετικών παραστατικών. Το ίδιο θα 

ΑΔΑ: 7ΔΝΒ7Λ7-Ψ0Ε



 27

γίνεται και σε περίπτωση ανάγκης επισκευής τυχόν άλλων πάγιων εγκαταστάσεων, 

εφόσον αυτή δεν προέρχεται από κακή χρήση, με εξαίρεση τις φθορές ή/και τις βλάβες 

που τυχόν προκληθούν στον τηλεπικοινωνιακό και λοιπό εξοπλισμό που θα προμηθευτεί 

ο Εκμισθωτής και θα εγκατασταθεί στο μίσθιο σύμφωνα με τον όρο 3.12 της διακήρυξης, 

των οποίων η υποχρέωση επισκευής βαρύνει αποκλειστικά τη μισθώτρια.     

 

4. Ο εκμισθωτής δεν δικαιούται καμίας αποζημίωσης από τη μισθώτρια, εάν προ της 

λήξεως της μίσθωσης: 

4.1. Η μισθώτρια μεταφέρει την υπηρεσία σε ακίνητο ιδιοκτησίας της ή ακίνητο του οποίου η 

χρήση της παραχωρείται δωρεάν. Η μισθώτρια μπορεί να λύσει τη μίσθωση μονομερώς 

και αζημίως, αφού ειδοποιήσει εγγράφως τον εκμισθωτή τριάντα (30) τουλάχιστον 

ημέρες, πριν από την ημερομηνία λύσεως της μίσθωσης που καθορίζεται στη σχετική 

ειδοποίηση, με την οποία παύει και κάθε υποχρέωση για καταβολή μισθωμάτων. 

4.2. Γίνει εγκατάσταση άλλης Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με το άρθρο 20 

του ΠΔ 242/96. 

 

5. Απαγορεύεται η υπομίσθωση ή η παραχώρηση χρήσεως του μισθίου σε τρίτους χωρίς την 

έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτή. 

 

6. Κατά τη λήξη  της μίσθωσης η μισθώτρια υποχρεούται να εκκενώσει και να παραδώσει το 

μίσθιο στον εκμισθωτή στην κατάσταση που το παρέλαβε και με διορθωμένες τις ζημιές 

και φθορές, πλην των εκ της συνήθους χρήσεως προερχομένων.   

 

7. Ρητώς παρέχεται το δικαίωμα στον εκμισθωτή ή εκπρόσωπο αυτού να επισκέπτεται το 

μίσθιο, μία φορά το μήνα. 

 

8. Η τυχόν μη ενάσκηση από τον εκμισθωτή οποιουδήποτε δικαιώματός του, που απορρέει 

από το παρόν συμφωνητικό ή εφάπαξ ή κατ’ επανάληψη, ρητά συνομολογείται ότι σε 

καμιά περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά είτε παραίτηση από κάποιο δικαίωμά 

του είτε σιωπηρή τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης. 

 

9. Αν κατά τη διάρκεια της μίσθωσης μεταβιβαστεί η κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα 

επί του μισθίου σε τρίτο πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, οι νέοι κτήτορες, 

υπεισέρχονται στα δικαιώματα και  υποχρεώσεις του εκμισθωτή από την παρούσα 

μίσθωση, από της κοινοποιήσεως των εγγράφων που τους νομιμοποιούν στην μισθώτρια. 
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10. Ο εκμισθωτής για την λειτουργία του χώρου θα εγκαταστήσει στο μίσθιο τον κάτωθι 

τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό σύμφωνα με τον όρο 2.14 της διακήρυξης: 

Περιγραφή Υλικού Ποσότητα 

(τεμ) 

Ενδεικτικοί Τύποι 

Ζεύγος πολυπλέκτη – αποπολυπλέκτη, 16 

αναλογικών σημάτων σε οπτική ίνα, για 

την εξυπηρέτηση της ανταλλαγής 

δεδομένων μεταξύ του νέου χώρου 

εγκατάστασης του ΚΔΚ και του 

παραμένοντος στη πλατεία Βικτωρίας 

κύριου εξοπλισμού.  

Το κούμπωμα της ίνας θα είναι τύπου FC 

και του τροφοδοτικού τύπου EU. 

25 

 ODENG-SECURITY OP-

T/R 16MVZ40 

 CUBITECH CB-VAOT16 

Ερμάριο RACK 19" , 48 θέσεων,το οποίο 

θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα ράφια 

τοποθέτησης εξοπλισμού, τους 

ανεμιστήρες εξαερισμού, τους διευθετητές 

καλωδίων και  2 πολύπριζα 

ηλεκτροδότησης, 8 θέσεων έκαστο 

3 

 PANDUIT 

 LEGRAND 

 RITAL 

Ράφια για το ανωτέρω rack 19’’ στα οποία 

θα τοποθετηθούν οι  παραπάνω 

πολυπλέκτες και   αποπολυπλέκτες 

15 

 PANDUIT  

 LEGRAND 

 RITAL 

Σειριακός Κατανεμητής 16 καναλιών 5  MOXA Nport 5650-16-T 

Κύριος Μεταγωγέας 1 

 FOUNDRY Networks 

FastIron 400 

(πρέπειναπεριλαμβάνει 

1xFI400 chassis,2xRPS3 

power supply,1xJ-

F2404GMR4) 

Σύνδεσμος (βύσμα) κατάλληλο για 

σύνδεση οπτικής ίνας μήκους μέχρι 10 

km,για τον κύριο μεταγωγέα. Τύπος 

βύσματος : singlemode 1310nm 

2xLCconnector 

2 

 ULTIMODE SFP-203G 
2xLC  

 TIBTRONIX 155M SFP 
DUPLEX LC 

 ENET Solutions® - 
1000Base-SX SFP Duplex 
LC MMF 850nm McData 
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Compatible Transceiver 

Κοινός μεταγωγέας (switch) 16 καναλιών  

για το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης 

κυκλοφορίας ( CONCERT).   

1 

 D-Link DES-1100-16  

 

 TP-LINK TL-SG1016TE V2 

Επίπεδες οθόνες TFT 23" με 2 αναλογικές 

BNC εισόδους  
36 

 Vanderbilt CMTC2315 

 

 

Port expander για προσθήκη νέων 

πληκτρολογίων (μαζί με το τροφοδοτικό 

του)  

1  AD 2081-1 

Πληκτρολόγια για χειρισμό καμερών (μαζί 

με τα τροφοδοτικά τους  
2  AD 2089-1 

Καλωδιώσεις– PATCHCORD κλπ υλικά και 

μικροϋλικά τερματισμού και σύνδεσης προκειμένου να 

διασφαλισθεί η απρόσκοπτη και σύμφωνη με τις 

προδιαγραφές λειτουργία του εξοπλισμού  

 PANDUIT 

 LEGRAND  

 BELDEN 

 CABLEL  

 LAPP CABLES 

 

11. Αναφορικά με τη χρήση και τη λειτουργία των IP καμερών και των θυροτηλεοράσεων που 

θα τοποθετηθούν στο Μίσθιο κατά το άρθρο 2.14 της με αριθμ. 

……………….Διακήρυξης, και θα χρησιμοποιούνται από τη Μισθώτρια, η τελευταία θα 

βαρύνεται αποκλειστικά, ως ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, με την υποχρέωση τήρησης των 

προβλεπομένων σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων, στον Κανονισμό ΕΕ 

2016/679 (ΓΚΠΔ), στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές οδηγίες της Αρχής 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΑΠΠΔ). Επίσης, η Μισθώτρια ευθύνεται 

αποκλειστικά για την λήψη αδειών ή και εγκρίσεων, που απαιτείται ή θα απαιτηθεί στο 

μέλλον να ληφθούν από τους αρμόδιους φορείς και αρχές, για την εγκατάσταση, τη χρήση 

ή/και τη λειτουργία των IP καμερών στο Μίσθιο κατά τα άρθρα 2.14 και 3.17 της με αριθμ. 

……………….Διακήρυξης. 

12. Κάθε τροποποίηση των όρων του συμφωνητικού αυτού πρέπει να γίνεται και να 

αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με έγγραφο και αποκλείεται κάθε άλλο αποδεικτικό 

μέσο, ακόμα και αυτό του όρκου. Το ίδιο ισχύει και για την τροποποίηση του όρου περί 

έγγραφου τύπου. 

 

Το συμφωνητικό αυτό συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα, πήραν δε από δύο (2) τα μέρη 

που συμβάλλονται. Η Εκμισθώτρια θα καταχωρίσει στο σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής 

ΑΔΑ: 7ΔΝΒ7Λ7-Ψ0Ε



 30

Δημοσίων Εσόδων τα στοιχεία της παρούσας και η Μισθώτρια θα αποδεχτεί την καταχώριση 

αυτή. 

                                                           ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

   ΓΙΑ  ……………………………                          ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

 

 

……………………………………….                            ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 
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