
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 

 

Η Ακαδημία Αθηνών, έχουσα υπόψη α) τις διατάξεις του άρθρων 38-49 

του Π. Δ/τος 715/1979 «Περί τρόπου ενεργείας υπό των Νομικών 

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) προμηθειών, μισθώσεων και 

εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων 

κινητών πραγμάτων ως και εκτελέσεων εργασιών» (ΦΕΚ 212/Α’/1979) 

και β) την Απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών με 

ημερομηνία 13/11/2018, η οποία αφορά την έναρξη της διαδικασίας 

εκμίσθωσης ακινήτων της Ακαδημίας, τα οποία έχουν περιέλθει στην 

κυριότητά της εκ κληρονομίας Αποστόλου Σαχίνη, διακηρύττει ότι την 

25η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. θα 

διενεργηθεί δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση των 

ακόλουθων ακινήτων, τα οποία περιήλθαν σ’ αυτήν εκ κληρονομίας του 

Αποστόλου Σαχίνη: 

1)του με αριθμό δώδεκα (12) διαμερίσματος του έκτου πάνω από το 

ισόγειο ορόφου, επιφανείας 95,48 τ.μ. και μιας αποθήκης του υπογείου 

2,00 τ.μ., με τιμή εκκινήσεως το ποσό των τετρακοσίων πενήντα (450,00 

€) ευρώ μηνιαίως για χρήση επαγγελματικής στέγης και το ποσό των 

τετρακοσίων ευρώ (400,00 €) μηνιαίως για χρήση κατοικίας και 

2)του με αριθμό δεκατρία (13) διαμερίσματος του έκτου πάνω από το 

ισόγειο ορόφου, επιφανείας 55,79 τ.μ. και μιας αποθήκης του υπογείου, 

επιφανείας 2,00 τ.μ., με τιμή εκκινήσεως το ποσό των διακοσίων πενήντα 

(250,00 €) ευρώ μηνιαίως για χρήση επαγγελματικής στέγης και το ποσό 

των διακοσίων ευρώ (200,00 €) μηνιαίως για χρήση κατοικίας. 

Τα εν λόγω διαμερίσματα ευρίσκονται στην Αθήνα και συγκεκριμένα 

στην επί της οδού Αριστοτέλους αριθ.88 (Πλατεία Βικτωρίας) 

ευρισκόμενη πολυκατοικία. 

Η εκμίσθωση των ανωτέρω περιγραφόμενων δυο οριζόντιων ιδιοκτησιών 

γίνεται βάσει της μισθωτικής αξίας αυτών, με τιμή εκκινήσεως:  

1)του με αριθμό δώδεκα (12) διαμερίσματος του έκτου πάνω από το 

ισόγειο ορόφου, επιφανείας 95,48 τ.μ. και μιας αποθήκης του υπογείου 

2,00 τ.μ., το ποσό των τετρακοσίων πενήντα (450,00 €) ευρώ μηνιαίως 

για χρήση επαγγελματικής στέγης και το ποσό των τετρακοσίων ευρώ 

(400,00 €) μηνιαίως για χρήση κατοικίας 

και 2)του με αριθμό δεκατρία (13) διαμερίσματος του έκτου πάνω από το 

ισόγειο ορόφου, επιφανείας 55,79 τ.μ. και μιας αποθήκης του υπογείου, 

επιφανείας 2,00 τ.μ., το ποσό των διακοσίων πενήντα (250,00 €) ευρώ 



μηνιαίως για χρήση επαγγελματικής στέγης και το ποσό των διακοσίων 

ευρώ (200,00 €) μηνιαίως για χρήση κατοικίας. 

Η κατακύρωση θα γίνει στον προσφέροντα το μεγαλύτερο μίσθωμα.  

Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ίση με δύο μηνιαία μισθώματα. 

 

Όροι δημοπρασίας                                       

 

1. Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία οφείλει: 

α) να υποβάλει έγγραφη προσφορά, στην οποία πρέπει απαραιτήτως να 

αναφέρονται το προσφερόμενο τίμημα καθώς και δήλωση του 

προσφέροντα ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους 

αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως, και 

β) να προσκομίσει, κατά την ημέρα της δημοπρασίας εγγυητική επιστολή 

από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή αναγνωρισμένη στην 

Ελλάδα Τράπεζα για ποσό ίσο προς δύο μηνιαία μισθώματα του 

ελάχιστου όρου προσφοράς μισθώματος (της τιμής εκκίνησης). 

Η ως άνω εγγύηση καταπίπτει υπέρ της Ακαδημίας στην περίπτωση που 

ο πλειοδότης ή ο εγγυητής του αρνηθούν να υπογράψουν τα πρακτικά 

της δημοπρασίας, καθώς επίσης και στην περίπτωση κατά την οποία ο 

πλειοδότης δεν προσέλθει για την υπογραφή του μισθωτήριου 

συμβολαίου εντός της προθεσμίας που θα ταχθεί με έγγραφη πρόσκληση 

της Ακαδημίας Αθηνών, μη αποκλειομένων και άλλων συνεπειών σε 

βάρος του πλειοδότη και του εγγυητή του.  

γ) να συνοδεύεται από εγγυητή επιλογής του, ο οποίος θα προσυπογράφει 

τα πρακτικά της δημοπρασίας. 

     2. Η ανωτέρω εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον πλειοδότη 

μετά την κατάρτιση του μισθωτήριου συμβολαίου , στους δε άλλους 

συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, εντός πενθημέρου από της 

κατακυρώσεως του αποτελέσματος διαγωνισμού. 

 3. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση για εγγυοδοσία, το 

Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι ΟΤΑ.  

 4. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, πρέπει να το 

δηλώσει αμέσως, κατά την έναρξη της δημοπρασίας, εμφανίζοντας προς 

τούτο σχετικό πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι πλειοδοτεί για 

τον εαυτό του. 

 5. Αν ο τελευταίος πλειοδότης δεν διαμένει στον τόπο όπου 

διενεργείται η δημοπρασία, πρέπει υποχρεωτικά να διορίσει αντίκλητό 

του που να διαμένει στον τόπο αυτό, στον οποίο κοινοποιείται προς 

υπογραφή το πρακτικό της δημοπρασίας. Η δήλωση διορισμού 

αντικλήτου καταχωρίζεται στα πρακτικά της δημοπρασίας. 

 6. Η έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας γίνεται από τη 

Σύγκλητο της Ακαδημίας, η οποία έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει 



το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, αν κρίνει το επιτευχθέν μίσθωμα 

ασύμφορο, και να προχωρήσει σε επαναδημοπράτηση με τους ίδιους ή 

και άλλους όρους 

 7. Μετά την έγγραφη επί αποδείξει κοινοποίηση στον πλειοδότη 

της απόφασης για την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από τη 

Σύγκλητο και εντός 15νθημέρου από αυτήν, ο πλειοδότης οφείλει να 

προσέλθει για την υπογραφή του οικείου μισθωτήριου συμβολαίου 

ενώπιον συμβολαιογράφου. 

 8. Ο μισθωτής υποχρεούται σε ανεπιφύλακτη παραλαβή του υπό 

εκμίσθωση ακινήτου και των εν αυτώ εγκαταστάσεών του. 

 10. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία προϋποτίθεται ότι οι 

ενδιαφερόμενοι επισκέφθηκαν το υπό εκμίσθωση ακίνητο και ότι έχουν 

πλήρη γνώση της κατάστασης στην οποία βρίσκεται. Επίσης, ότι οι 

ενδιαφερόμενοι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας τους οποίους και 

αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως, καθώς και των όρων του 

Κανονισμού της πολυκατοικίας. 

 12. Το μίσθωμα καταβάλλεται από το μισθωτή.  

      13. Τα έξοδα δημοσίευσης στον τύπο βαρύνουν τον πλειοδότη.  

 13. Στην περίπτωση που ο μισθωτής δεν καταβάλει το μίσθωμα 

σύμφωνα με τον προηγούμενο όρο της παρούσας, η μίσθωση 

ματαιώνεται αυτοδικαίως και η κατά το άρθρο 1 της παρούσας 

διακήρυξης εγγύηση καταπίπτει και αποδίδεται στο κληροδότημα, το δε 

ακίνητο αποδεσμεύεται και εκτίθεται εκ νέου σε δημοπρασία 

εκμισθώσεώς του. Η ματαίωση της εκμίσθωσης διαπιστώνεται με πράξη 

της Συγκλήτου της Ακαδημίας. Με την αυτή πράξη επιβάλλεται σε βάρος 

του πλειοδότη χρηματική ποινή ίση με το 5% τουλάχιστον του 

συμφωνηθέντος μισθώματος.  

     14. Τρόπος υποβολής προσφορών: Θα υποβληθούν έγγραφες 

προσφορές, με θεώρηση του γνησίου υπογραφής, από τους 

προσφέροντες, είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου, με 

εξουσιοδότηση, θεωρουμένου του γνησίου της υπογραφής, από δημόσια 

αρχή και υπηρεσία, οι οποίες και θα κατατεθούν, εντός εικοσαημέρου 

(ώρες 09.00-13.00 καθημερινά) από την τελευταία δημοσίευση στον 

τύπο, στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Μεγάρου της Ακαδημίας 

Αθηνών, στην Αθήνα (Πανεπιστημίου 28, Αθήνα, Τ.Κ. 10679), οπότε 

και θα ανοιχθούν όσες έχουν κατατεθεί, ενώπιον επιτροπής διαγωνισμού, 

που θα οριστεί με απόφαση της Συγκλήτου και οι οποίες θα 

περιλαμβάνουν, εκτός της έγγραφης προσφοράς τους και: γνωστοποίηση 

της διεύθυνσης κατοικίας τους και της διεύθυνσης εργασίας τους, του 

τηλεφώνου τους (σταθερού / κινητού), του fax τους, του e-mail τους, του 

Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) τους, της Δ.Ο.Υ. όπου 

υποβάλουν τη φορολογική δήλωσή τους, καθώς και να προσκομίσουν 

ένα αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή διαβατήριου. Επίσης 



με την έγγραφη προσφορά τους θα προσκομίσουν αποδεικτικό 

φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σε ισχύ και διάρκειας ενός 

τετραμήνου, από την υποβολή της προσφοράς τους.  

18. Ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος θα δημοσιευτεί στην 

ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών (www.academyofathens.gr) και 

περίληψη αυτής δις σε μια ημερήσια εφημερίδα της έδρας του Νομικού 

Προσώπου. Επίσης, θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της 

εισόδου της Ακαδημίας Αθηνών.  

 

Αθήνα 17 Δεκεμβρίου 2018 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ 
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