
 
ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Μειοδοτικής Δημοπρασίας 

Μίσθωσης Ακινήτου» 
 
Παρακαλούμε να δημοσιεύσετε στην εφημερίδα σας στο φύλλο της 13ης 
Φεβρουαρίου 2019 την παρακάτω Περίληψη Διακήρυξης Μειοδοτικής Δημοπρασίας 
Μίσθωσης Ακινήτου και να μας αποστείλετε το σχετικό τιμολόγιο και τα φύλλα 
δημοσίευσης. 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 242/1996 (ΦΕΚ 179/Α΄/1996)  

(ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
 
 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής διακηρύσσει μειοδοτική 
δημοπρασία με γραπτές προσφορές, βάσει της υπ’ αριθ. 3435/2018 Απόφασής της 
και συμπληρωματικά με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, για την μίσθωση  
ακινήτου, κατάλληλου για την στέγαση Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Δυτικού Τομέα Αθηνών, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και τα συνημμένα 
στη Διακήρυξη Παραρτήματα 1 και 2. 
 
Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει : 
α)  Να ευρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων Δυτικού Τομέα Αθηνών της 
Περιφέρειας Αττικής σε θέση η οποία να εξυπηρετείται από Μετρό, για την 
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ευκολότερη πρόσβαση των πολιτών αλλά και των εργαζομένων. Συγκεκριμένα το 
προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να απέχει έως 1.200 μέτρα σε ευθεία γραμμή από 
τους σταθμούς Μετρό: Αιγάλεω, Αγία Μαρίνα, Άγιος Αντώνιος, Περιστέρι και 
Ανθούπολη. 
β) Να έχει συνολική επιφάνεια μεταξύ 950τ.μ. και  1300 τ.μ. Η επιφάνεια των κατά 
νόμο απαιτουμένων χώρων στάθμευσης είναι επιπρόσθετη των ανωτέρω επιφανειών. 
γ) Να είναι είτε ανεξάρτητο κτίριο είτε αυτοτελές και ανεξάρτητο τμήμα κτιρίου. 
δ) Να είναι αποπερατωμένο ή να βρίσκεται στη φάση αποπεράτωσης. 
ε) Να συμφωνεί πλήρως με τους τεχνικούς όρους και προδιαγραφές που αναφέρονται 
στο κείμενο της Διακήρυξης και τα συνημμένα στη Διακήρυξη Παραρτήματα 1 και 2. 
 
Οι προσφορές Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα κατατίθενται εντός σφραγισμένων 
ξεχωριστών φακέλων (1 πρωτότυπο και 1 απλό αντίγραφο) οι οποίοι θα αναγράφουν 
εξωτερικά τον τίτλο της Διακήρυξης, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17, 2ος όροφος, Τ.Κ.:117 43, 
Αθήνα), εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της Διακήρυξης 
και μέχρι την 5η  Μαρτίου 2019, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από τις 09:00 π. μ. 
έως 15:00 μ.μ. Στην περίπτωση υποβολής Προσφοράς ταχυδρομικώς, η αποστολή 
γίνεται με συστημένη επιστολή και πρέπει να περιέλθει στο πρωτόκολλο της Δ/νσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών εντός της εικοσαήμερης προθεσμίας (γεγονός που 
αποδεικνύεται με βέβαιη ημερομηνία) . 
 
Κατατίθεται Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού χιλίων πεντακοσίων  ευρώ 
(1.500 €), διάρκειας τουλάχιστον 7 μηνών, η οποία θα εκδοθεί από Πιστωτικό 
Ίδρυμα που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Γίνεται 
αποδεκτή η κατ΄ αντιστοιχία των ανωτέρω κατάθεση Γραμματίου Παρακαταθήκης 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 
 
Η διεξαγωγή της δημοπρασίας θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 242/1996.  
 
Η μίσθωση θα είναι διάρκειας εννέα (9) ετών.   
 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 
Τμήμα Περιουσίας της Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 15-17, στο 2ος όροφος, τις 
ώρες 10:00 με 13:00 και στα τηλέφωνα 213-2063724, 213-2063624 και 213-2063716 
ή στην ιστοσελίδα www.patt.gov.gr της Περιφέρειας Αττικής.   
  

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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