
ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ  

με την επωνυμία  

«ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΝΗΣ ΚΑΙ ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ»  

Πανεπιστημίου 28-  ΤΚ. 10679-  ΑΘΗΝΑ  

 
                                                                                  Αθήνα, 6/7/2018                                                                       

                                                                              Αριθμ. πρωτ. 27 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Για την υποβολή προσφορών για Μακροχρόνια Μίσθωση 
         

Το ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΝΗΣ ΚΑΙ ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ.4 και 58  του νόμου 4182/2013 «Κώδικας 

κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», δέχεται 

προσφορές για τη μακροχρόνια μίσθωση με δεκαετή διάρκεια για χρήση 

κατοικίας ενός διαμερίσματος επιφανείας  144 τ.μ. που βρίσκεται στον τρίτο όροφο 

της κείμενης στην Αθήνα και επί της οδού Υψηλάντου αριθ. 43 πολυκατοικίας. 

Οι προσφορές, γραπτές και σφραγισμένες, θα κατατίθενται ή να αποστέλλονται 

συστημένες στα γραφεία της Διεύθυνσης Περιουσίας της Ακαδημίας Αθηνών 

(Σόλωνος αριθ. 84, Αθήνα, Τ.Κ. 10680, υπεύθυνος: κ. Γεώργιος Μαρίνος, τηλέφωνο 

2103664780). Ώρες παραλαβής των προσφορών : 09.00 – 12.00 καθημερινά και επί 

τρίμηνο από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Γενικής 

Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών 

(www.gspp.gr). Επίσης, στο παραπάνω τηλέφωνο, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να 

απευθύνονται για πληροφορίες.  

Επίσης, οι προσφορές πρέπει να κοινοποιούνται και στη Διεύθυνση Κοινωφελών 

Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Αιόλου 72-Αθήνα-Τ.Κ. 

10559). 

Οι προσφορές θα πρέπει να: 1) περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία των 

ενδιαφερομένων, (όπως ονοματεπώνυμο/ επώνυμο εταιρείας, ιδιότητα, τηλέφωνο, 

διεύθυνση επικοινωνίας), 2) είναι γραπτές και σφραγισμένες, 3)περιλαμβάνουν 

εγγυητική επιστολή μόνο από αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα, ισχύος εννέα 

(9) μηνών, για χρηματικό ποσό τριών χιλιάδων διακοσίων (3.200,00€) ευρώ, 4)ένα 

αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή διαβατήριου του προσφέροντος και 

αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητάς του, σε ισχύ και διάρκειας 

ενός μήνα τουλάχιστον, από την υποβολή της προσφοράς του. 

Με την υπ’αριθμ.πρωτ. 108100/7487/17/27-06-2018 Απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής εγκρίθηκαν οι όροι της οικονομοτεχνικής 

μελέτης με θέμα: «Μελέτη Εκτίμησης Αγοραίας Μισθωτικής Αξίας και Σύνταξη 

επιχειρηματικού σχεδίου αξιοποίησης ακινήτου στην οδό Υψηλάντου 43», περί 

επωφελέστερης αξιοποίησης με τη διαδικασία της μακροχρόνιας μίσθωσης του 

ακινήτου επί της οδού Υψηλάντου 43 στην Αθήνα, επιφανείας 144 τ.μ., ιδιοκτησίας 

του Ιδρύματος Αγνής και Μιχαήλ Σακελλαρίου. Συγκεκριμένα οι όροι που 

εγκρίνονται είναι:  

1. Χρήση για κατοικία. 

2. Διάρκεια μίσθωσης 10 έτη. 

3. Το κόστος επισκευών είναι τριάντα δύο χιλιάδες ευρώ (32.000€) και δεν 

περιλαμβάνει το κόστος κινητού εξοπλισμού για τη λειτουργία της κατοικίας. 



4. Η υλοποίηση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί εντός τεσσάρων (4) μηνών 

από την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης και την έκδοση των 

απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων. 

5. Το ετήσιο μίσθωμα που θα καταβάλλεται από το πρώτο έτος είναι 4.800,00 

ευρώ  (ήτοι 400,00 ευρώ το μήνα) για την πρώτη πενταετία σταθερό και θα 

αυξηθεί για το έκτο έτος έως το δέκατο έτος σε 7.800,00 ευρώ (ήτοι 650 ευρώ 

το μήνα).      

 Ο αναλυτικός προϋπολογισμός ανακατασκευής που παρουσιάζεται στο Παράρτημα  

της από Σεπτεμβρίου 2017 έκθεση του πιστοποιημένου εκτιμητή Αναστασίου 

Χατζησάββα με θέμα: «Μελέτη Εκτίμησης Αγοραίας Μισθωτικής Αξίας και Σύνταξη 

επιχειρηματικού σχεδίου αξιοποίησης ακινήτου στην οδό Υψηλάντου 43» και θα 

αποσβεστεί κατά το διάστημα της μακροχρόνιας μισθώσεως, είναι 32.000€ και δεν 

περιλαμβάνει το κόστος κινητού εξοπλισμού για τη λειτουργία της κατοικίας.  

Το συνολικό κόστος επισκευής και ανακαίνισης θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον 

μισθωτή.         

Δεν θα γίνουν αποδεκτές προσφορές από εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής ή 

από ατομικές επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ακινήτων.  

Δεν θα γίνουν αποδεκτές προσφορές από εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής ή 

από ατομικές επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο τη βραχυχρόνια μίσθωση 

ακινήτων μέσα από ψηφιακές πλατφόρμες διαμοιρασμού (Αirbnb ή άλλες).  

 

     Αθήνα 6 Ιουλίου 2018  
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