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      ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
 
 

Το  ΤΕΕ - Τµήµα Πελ/σου, προκηρύσσει ∆ηµόσιo Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό µε 
γραπτές προσφορές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆ 715/79  και την υπ αριθµ. 
ΑΠΟΦ1Σ11 / 19 -12-2017 απόφαση της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Τµήµατος του 
ΤΕΕ, για την µίσθωση ακινήτου στην πόλη της Τρίπολης στο οποίο θα στεγαστούν 
τα γραφεία  του Τµήµατος µε τους παρακάτω όρους : 
 

1. Ο διαγωνισµός θα γίνει µε το σύστηµα των γραπτών  προσφορών, µε    
αντικείµενο την µίσθωση ακινήτου. 

 
2. ∆εκτοί γίνονται ιδιοκτήτες κατάλληλου ενιαίου και αυτοτελούς ακινήτου   
στην πόλη της Τρίπολης. 
Το ακίνητο  πρέπει να  είναι συνολικού εµβαδού περίπου 350 εως 400  τετρ. 
µέτρων , (χωρίς να συνυπολογίζεται υπόγειο) , θα ληφθούν υπ΄όψη κατά 
την επιλογή παραδοσιακά η διατηρητέα κτίρια.  
Να διαθέτει τουλάχιστον µια ενιαία αίθουσα εµβαδού 50 εως 60 τετρ. Μέτρω 

        Να διαθέτει αυτόνοµη  θέρµανση.     
        Να βρίσκεται σε  κεντρικό σηµείο της πόλης της Τρίπολης 
              

 3. Ο χρόνος µισθώσεως προσδιορίζεται στα  πέντε (5) έτη, δηλ. από 
01/02/2018  έως 31/01/2023. 

 
  4. Ανώτατο µηνιαίο µίσθωµα ορίζεται το ποσό των 830,00 € 
 

 5. Αποκλείεται η µεσολάβηση µεσιτών και κατά συνέπεια η καταβολή 
οποιασδήποτε αµοιβής για µεσιτικά δικαιώµατα. 

 
 6. Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης θα βαρύνουν τον µειοδότη. 

 
              7. Οι προσφορές που θα υποβληθούν γραπτά , πρέπει απαραίτητα και 
µάλιστα µε ποινή αποκλεισµού να περιέχουν τα  παρακάτω στοιχεία : 
 
              α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 µε την ρητή διατύπωση "ότι    ο 
προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης τους οποίους    και 
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα". 
 
              β. Περιγραφή µε την καλύτερη δυνατή ακρίβεια του  προσφεροµένου 
ακινήτου. 
 
              γ. Κατόψεις και φωτογραφίες όλων των όψεων. 
 
              δ. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή Γραµµάτιο του Τ.Π.∆ 
που να απευθύνεται στο " ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Τµήµα  Πελ/σου" 
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για ποσό ίσο προς 5% του ετησίου ζητουµένου µισθώµατος, ως εγγύηση  προς το 
ΤΕΕ ότι θα συµµετάσχει  του διαγωνισµού µέχρι πέρατος, ότι θα τηρήσει όλους τους 
όρους της διακήρυξης, θα προσκοµίσει  εµπρόθεσµα, δηλαδή εντός των προθεσµιών 
του άρθρου 56 του Π.∆ 715/79, και της σχετικής απόφασης της  ∆.Ε του ΤΕΕ, τους 
τίτλους της ιδιοκτησίας του σε απόλυτη νοµική τάξη, θα προσέλθει στην τασσόµενη 
προθεσµία για την  υπογραφή του µισθωτηρίου συµβολαίου και τέλος θα παραδώσει 
το ακίνητο απαλλαγµένο  από κάθε  νοµικό ή πραγµατικό βάρος και ελάττωµα. Σε 
περίπτωση παράβασης των παραπάνω όρων, η εγγύηση θα καταπέσει αµέσως 
υπέρ του ΤΕΕ. 
 
              ε. Νόµιµη εξουσιοδοτική επιστολή του αντιπροσώπου του προσφέροντος 
στην περίπτωση που δεν παρουσιαστεί ο ίδιος. 
 
              στ. Γραπτή οικονοµική προσφορά µε το ζητούµενο µίσθωµα    αριθµητικώς 
και ολογράφως,  που να φέρει την υπογραφή  του προσφέροντος καθώς και τη 
σφραγίδα αν πρόκειται περί Νοµικού προσώπου και όλα τα στοιχεία  του 
προσφέροντος. 
     

    ζ.  Την αντικειµενική αξία του ακινήτου µε φύλλο υπολογισµού θεωρηµένο 
από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. 
 
     8. Οι προσφορές µαζί µε τα δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτές στα γραφεία 
του τµήµατος, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου 19 – Τρίπολη - την Τετάρτη  24 
Ιανουαρίου 2018 και ώρα 10.00  π.µ   έως 12.00. Ο διαγωνισµός θα γίνει στον ίδιο 
χώρο και χρόνο και ώρα. 12.00. Οι προσφορές θα υποβληθούν από τον ιδιοκτήτη ή 
αντιπρόσωπό του  ενώπιον  αρµόδιας επιτροπής. 
 
              9. Ως προς την εν γένει  διενέργεια του διαγωνισµού  και    ειδικότερα για 
τον τρόπο διεξαγωγής του, την κατακύρωση, την κατάρτιση της σύµβασης, την τελική 
παραλαβή του ακινήτου, θα εφαρµοστούν οι σχετικές διατάξεις των άρθρων Π.∆ 
715/79 σύµφωνα µε το οποίο η παρούσα διακήρυξη. 
   

10. Το Τµήµα του ΤΕΕ Πελ/σου θα επιβαρύνεται µε χαρτόσηµο ενοικίου 1,8% 
επί του ποσού του ενοικίου το οποίο θα αποδίδεται στον ιδιοκτήτη. 

 
9. Επισηµαίνεται ότι για την υπογραφή της σύµβασης µίσθωσης απαιτείται 

πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης , το δε κόστος έκδοσης αυτού θα βαρύνει τον 
εκµισθωτή. 

  
              Το  ΤΕΕ Τµήµα Πελ/σου και η επιτροπή διαγωνισµού δεν δεσµεύονται από 
την χαµηλότερη προσφορά. Μπορούν    αιτιολογηµένα να προτιµήσουν οποιοδήποτε 
ακίνητο. Τέλος το ΤΕΕ διατηρεί το απόλυτο δικαίωµα  να κατακυρώσει το 
αποτέλεσµα του διαγωνισµού, ή να    επαναλάβει  αυτόν ή να αναβάλει την λήψη 
απόφασης. 
 
 
 
                                                                  Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Ε 
 
 
 
 
         Χαρίκλεια Τσιώλη  
        Πολιτικός Μηχανικός  
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