
 
 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΘΝΩΗ ΓΘΑ ΣΗ ΔΘΑΔΘΚΑΘΑ ΕΚΜΘΘΩΗ ΔΘΑΜΕΡΘΜΑΣΟ 273 η.μ  

ΣΗΝ ΟΔΟ ΛΕΩΦ. ΤΓΓΡΟΤ 16-18 ( ΚΛΗΡΟΝΟΜΘΑ ΜΟΤΜΣΖΘΔΗ ) 

 
Ο  ΕΛΛΗΝΘΚΟ ΕΡΤΘΡΟ ΣΑΤΡΟ (Λπθαβεηηνύ 1, Αζήλα)   

ΑΝΑΚΟΘΝΩΝΕΘ ΟΣΘ: 

Πποηίθεηαι να εκμιζθώζει  - δςνάμει πλειοδοηικού διαγωνιζμού με κλειζηέρ πποζθοπέρ πος 

θα διενεπγηθεί ενώπιων ηων ενδιαθεπομένων και ειδικήρ επιηποπήρ, ηην Παπαζκεςή 11 Θοςνίος 

2021 και ώπα 12.30 ζηα κενηπικά γπαθεία ηος ΕΕ επί ηηρ οδού Λςκαβηηηού 1, έλα δηακέξηζκα  

πνπ βξίζθεηαη ζηον ηπίηο (3
ο
) όποθο ηηρ πολςκαηοικίαρ επί ηηρ οδού ΛΕΩΦ. ΤΓΓΡΟΤ 16-18  

Αθήνα . Τν δηακέξηζκα, εκβαδνύ 273,00 η.κ, ρξήδεη  αλαθαίληζεο . Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί σο εμήο 

: 

1) Ο ΕΕΣ ζα δερζεί θιεηζηέο γξαπηέο πξνζθνξέο ησλ ππνςήθησλ κηζζσηώλ πνπ ζα θαηαζέηνπλ 

είηε απηνπξνζώπσο είηε από εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν (κε ζεώξεζε γλήζηνπ ππνγξαθήο από ην ΚΕΠ) 

ζηα γξαθεία ηνπ ΕΕΣ , επί ηεο νδνύ Λπθαβεηηνύ 1, ζηνλ 7
ν
 όξνθν ζην ηκήκα Δηαρείξηζεο Αθίλεηεο 

Πεξηνπζίαο. 

2)Σο ελάσιζηο πποζθεπόμενο μηνιαίο ζςνολικό μίζθωμα δεν μποπεί να είναι καηώηεπο ηων 

δύο σιλιάδων διακοζίων εςπώ ( 2.200 εςπώ) .Οι κλειζηέρ πποζθοπέρ θα ανοισθούν ηην  ίδια 

μέπα 11/06/2021 ώπα 12.30 ενώπιον ειδικήρ επιηποπήρ ηος ΕΕ και ενώπιον ηων 

ενδιαθεπομένων. Σε πεξίπησζε πνπ ππνβιεζνύλ πξνζθνξέο κε ην ίδην ηίκεκα, νη πξνζθέξνληεο ζε 

θνηλή αθξόαζε ζα θιεζνύλ λα πξνζθέξνπλ κεγαιύηεξν ηίκεκα. Οη λέεο πξνζθνξέο ζα θαηαγξάθνληαη 

ζηνλ πίλαθα ππνβνιήο πξνζθνξώλ θαη ζα πξνζππνγξάθνληαη από ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Με ην ηδησηηθό 

ζπκθσλεηηθό κηζζώζεσο ζα ζπκθσλεζεί ε εηήζηα αλαπξνζαξκνγή ηνπ κελαίνπ κηζζώκαηνο θαηά ηνλ 

δείθηε ηηκώλ θαηαλαισηή ζεηηθνύ πξόζεκνπ, θαηά ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. Δηεπθξηλίδεηαη όηη ην αθίλεην 

κηζζώλεηαη «σο έρεη θαη επξίζθεηαη» δειαδή ν εθκηζζσηήο δελ ππνρξενύηαη ζε θακία επηζθεπή ή 

βειηίσζε. Η ππεθκίζζσζε θαη ε παξαρώξεζε ρξήζεο  απαγνξεύεηαη.  

3) H κίζζσζε, ηπιεηούρ (3) διάπκειαρ, αξρίδεη από ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ  θαη είναι 

δςναηή με νέα ζςμθωνία η παπάηαζη ηηρ ή ανανέωζή ηηρ για σπόνο ίζο ή και βπασύηεπο, με 

ηοςρ ίδιοςρ, ή εποςζιωδώρ διαθοπεηικούρ όποςρ. Σο μιζθωηήπιο θα αςξάνεηαι με βάζη ηο δείκηη 

ηιμών καηαναλωηή. 

4) Τν κίζζην ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο καηοικία ή επαγγελμαηική ζηέγη. 

5) Καηά ηελ θαηάζεζε ησλ πξνζθνξώλ απαηηείηαη ε πξνζθόκηζε Δειηίνπ Ταπηόηεηαο θαη 

απνδεηθηηθό έγγξαθν ηνπ ΑΦΜ. Πξόζζεηα ζα πξνζθνκηζηεί Φνξνινγηθή & Αζθαιηζηηθή Ελεκεξόηεηα 

δίκελεο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ (εθηόο εάλ ππάξμεη λεόηεξε απόθαζε Δ.Σ. ΕΕΣ). Καηά ηελ θαηάζεζε ηεο 

αίηεζεο θαη ηνπ θιεηζηνύ θαθέινπ γηα ηε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκό, νη ελδηαθεξόκελνη ζα ιακβάλνπλ 

γξαπηή βεβαίσζε ηεο θαηάζεζεο κε αξηζκό πξσηνθόιινπ ηεο πξνζθνξάο ηνπο.  

6) Τπρόλ παξαηππία ηεο δεκνπξαζίαο δελ παξάγεη θαλέλα δηθαίσκα ππέξ ηνπ κηζζσηή ή ηνπ 

πιεηνδόηε. Τέινο, δελ πθίζηαηαη θαλέλα δηθαίσκα απνδεκίσζεο θαηά ηνπ ΕΕΣ ζρεηηθά κε ηελ παξνύζα 

πξνθήξπμε  ή από ηε ζπκκεηνρή ζηε Δηαγσληζηηθή Δηαδηθαζία από νπνηνλδήπνηε ιόγν ή αηηία. 

  

7)  Καηόπηλ ζπλελλνήζεσο κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ ΕΕΣ ( ηει 2103643674) είλαη δπλαηή ε επίδεημή 

ησλ αθηλήησλ ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο θαζεκεξηλά Δεπηέξα-Παξαζθεπή ώξεο 9.00-13.00.  

 

Αζήλα, 17 Μαΐνπ 2021 

Γηα ηνλ  Ε.Ε.Σ  

 

Ο Ππόεδπορ 

 

 

 

Dr Ανηώνιορ Αςγεπινόρ 

 

 

 


