
 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

 

Είδος Ακινήτου: Ισόγειο κατάστηµα 28 τ.µ. και πατάρι 24 τ.µ. 

∆ιεύθυνση: Λεωχάρους 9 

Περιοχή: Αθήνα 

∆ήµος: Αθηναίων 

Επωνυµία Κοινωφελούς Περιουσίας: Ίδρυµα Γ. & Α. Χατζηκώνστα Εκπαιδευτική Μέριµνας Νέων 

–Ν.Π.Ι.∆. 

Επωνυµία Φορέα ∆ιαχείρισης: Ίδρυµα Γ. & Α. Χατζηκώνστα Εκπαιδευτική Μέριµνας Νέων –

Ν.Π.Ι.∆. 

 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ.24 του Ν.4182/2013 και την από 26.3.2019 απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου Ιδρύµατος Γ. & Α. Χατζηκώνστα, δεχόµεθα έγγραφες προσφορές για την 

εκµίσθωση του ανωτέρω καταστήµατος. 

Ειδικότεροι όροι: 

1. Το µηνιαίο µίσθωµα ορίζεται στο ποσό των διακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ (264,00€) 

πλέον χαρτοσήµου. 

2. Η χρήση του µισθίου προορίζεται για επαγγελµατική χρήση. 

3. Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται στα τρία (3) έτη, σύµφωνα µε την παρ.10 του αρ.24 του 

Ν.4182/2013, σε συνδυασµό µε το αρ.13 του Ν.4242/2014. 

4. Μετά τη λήξη της µίσθωσης µπορεί να συµφωνηθεί η ανανέωση για χρόνο ίσο ή και 

βραχύτερο µε τους ίδιους ή επουσιωδώς διαφορετικούς όρους.  

5. Το µίσθωµα θα αναπροσαρµόζεται για κάθε χρόνο πέραν της πρώτης διετίας και στη 

συνέχεια ετησίως κατά ποσοστό ίσο προς το ύψος της µεταβολής του ∆είκτης Τιµών 

Καταναλωτή (∆.Τ.Κ.) του µήνα της αναπροσαρµογής σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 

προηγουµένου έτους (απλή δωδεκάµηνη µεταβολή), όπως αυτή υπολογίζεται από την 

Ελληνική Στατιστική Αρχή, επί του εκάστοτε καταβαλλοµένου µισθώµατος µέχρι την λήξη της 

µίσθωσης καθώς και για κάθε χρόνο τυχόν αναγκαστικής παράτασης αυτής. Στην 

περίπτωση που υπάρξει ανάπτυξη ποσοστού 2% και άνω κατά τη συµπλήρωση των 

ανωτέρω δύο πρώτων ετών της µίσθωσης, η ανωτέρω προβλεπόµενη ετήσια αύξηση του 

µισθώµατος, θα είναι ίση προς το ανωτέρω προβλεπόµενο ποσοστό της µεταβολής του 

∆.Τ.Κ., προσαυξηµένο όµως κατά µια ποσοστιαία µονάδα για κάθε 2,5% του ρυθµού 

ανάπτυξης επί του εκάστοτε καταβαλλόµενου µισθώµατος µέχρι την λήξη της µίσθωσης 

καθώς και για κάθε χρόνο τυχόν αναγκαστικής παράτασης. 

6. Με την υπογραφή της µισθωτικής σύµβασης ο µισθωτής οφείλει να καταθέσει στο Ίδρυµα Γ. 

& Α. Χατζηκώνστα ποσό ίσο µε δύο (2) µηνιαία µισθώµατα ως εγγύηση.  



7. Εάν ο πλειοδότης υποψήφιος µισθωτής δεν προσέλθει ή αρνηθεί να υπογράψει το οικείο 

συµφωνητικό, του επιβάλλεται χρηµατική ποινή ίση µε τρία (3) µηνιαία µισθώµατα της 

προσφοράς του, σύµφωνα µε την παρ.9 του αρ.24 του Ν.4182/2013.  

8. Ο υποψήφιος µισθωτής έχει πλήρη γνώση του υπό µίσθωση ακινήτου, την κατάσταση του 

οποίου αποδέχεται πλήρως. 

9. Ο µισθωτής δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του µισθώµατος εάν δεν 

έκανε χρήση του µισθίου χωρίς υπαιτιότητα του εκµισθωτή. 

10. Ο µισθωτής θα είναι υποχρεωµένος µε δικά του έξοδα να διατηρεί το µίσθιο σε καλή 

κατάσταση και θα ευθύνεται για την επισκευή του µισθίου και την αποκατάσταση κάθε 

βλάβης και φθοράς που θα προκαλείται σε αυτό σε όλη τη διάρκεια της µίσθωσης και µέχρι 

την παράδοση της χρήσης, χωρίς να µπορεί να επιφέρει ουσιώδεις αλλαγές και 

µεταρρυθµίσεις  χωρίς την έγκριση του εκµισθωτή. 

11. Ο µισθωτής θα βαρύνεται µε κάθε δαπάνη για υδροληψία, τέλη ύδρευσης, φωτισµό, 

δηµοτικά τέλη κάθε µορφής, καθώς και για ολόκληρο το τέλος χαρτοσήµου που αναλογεί στο 

καταβαλλόµενο κάθε φορά µίσθωµα.  

12. Επίσης στη µισθωτική σύµβαση θα συµβάλλεται και τρίτο πρόσωπο ως εγγυητής υπέρ της 

µισθώτριας για ολόκληρο το χρόνο της µίσθωσης και µέχρι την λήξη αυτής και την απόδοση 

της χρήσης του µισθίου στον εκµισθωτή, παραιτούµενος από κάθε ένσταση. 

13. Ο εκµισθωτής-Ίδρυµα  έχει το δικαίωµα, τόσο µετά το άνοιγµα των υποβληθεισών 

προσφορών και πριν τη λήψη απόφασης όσο και µετά τη λήψη απόφασης και κήρυξης 

τυχόν πλειοδότη, να ακυρώσει το διαγωνισµό, εάν κρίνει ότι η ακύρωση αυτή θα 

λειτουργήσει προς το συµφέρον του Ιδρύµατος, ΧΩΡΙΣ να είναι υποχρεωµένο να 

κοινοποιήσει τους λόγους στους συµµετέχοντες ή στον πλειοδότη. Τον όρο αυτό ρητώς 

αποδέχονται οι συµµετέχοντες µε µόνη την υποβολή της προσφοράς τους στο διαγωνισµό 

 
Το Ίδρυµα διατηρεί το δικαίωµα να κηρύξει άγονο το διαγωνισµό και να επαναλάβει τη 

διαδικασία πλειοδοτικού διαγωνισµού ακόµα και µετά την ανάδειξη πλειοδότη και έως  την 

οριστική υπογραφή της εκάστοτε µισθωτικής σύµβασης, εάν αυτό κρίνεται από το ∆ιοικητικό του 

Συµβούλιο ότι είναι προς το συµφέρον του Ιδρύµατος και µπορεί να οδηγήσει στην επωφελέστερη 

αξιοποίηση της περιουσίας του. Στην περίπτωση αυτή ο συµµετέχων και εν δυνάµει πλειοδότης 

αναγνωρίζει και αποδέχεται µε τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό  ότι δεν έχει κανένα δικαίωµα 

αποζηµίωσης για οποιαδήποτε αιτία εναντίον του Ιδρύµατος. 

 
Προσφορές µε τα πλήρη στοιχεία των ενδιαφεροµένων, όπως 

ονοµατεπώνυµο/επωνυµία εταιρείας, ιδιότητα, τηλέφωνα, διεύθυνση επικοινωνίας και ΑΦΜ, 

θα αποστέλλονται έως και είκοσι (20) ηµέρες από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στην 

ιστοσελίδα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, στην ταχυδροµική διεύθυνση του Ιδρύµατος 

Γ. & Α. Χατζηκώνστα, Λεωφόρος Κηφισίας 374, 152 33, Χαλάνδρι, τηλέφωνο επικοινωνίας 

210-6810687. 

Χαλάνδρι,…………… 

Η Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

Μαργαρίτα Παναγιωτοπούλου 


