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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ 

Ἡ Ἀποστολική Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος προσκαλεῖ ὅσους, 
φυσικά ἤ νομικά πρόσωπα, ἐνδιαφέρονται νά καταθέσουν «Πρόταση 
Ἐκδηλώσεως Ἐνδιαφέροντος», γιά τή μίσθωση κτηρίου πού εὑρίσκεται ἐπί 
τῆς ὁδοῦ Γ΄ Σεπτεμβρίου 30 στήν Ἀθήνα καί ἀποτελεῖται ἀπό ἑπτά ὀρόφους 
ἐπιφανείας 157 τ.μ. ἕκαστος ἀπό τούς ὁποίους ὁ 2ος , 3ος, 4ος  καί 5ος  ὄροφος, 
ἀνήκουν στήν Ἀποστολική Διακονία, ὁ 6ος  ὄροφος ἀνήκει στόν κ. Γεώργιο 
Παπαριστείδη τοῦ Νικολάου καί οἱ 1ος καί 7ος ὄροφος ἀνήκουν στίς: α) κα 
Δανάη Καραγκούνη, χήρα Ματθαίου μέ ποσοστό 25%, β) κα Εὐθυμία 
Καραγκούνη τοῦ Ματθαίου μέ ποσοστό 37,5% καί γ) κα Ἐλισάβετ 
Καραγκούνη τοῦ Ματθαίου μέ ποσοστό 37,5%. 

Ἡ Ἀποστολική Διακονία καί οἱ λοιποί συνιδιοκτῆτες ἐπιθυμοῦν νά λαμβάνουν 
εἰσόδημα ἀπό τό ἐν λόγω ἀκίνητο καί ἡ ἀξιοποίησή του νά γίνει μέ τή 
διαδικασία προσκλήσεως ἐκδηλώσεως ἐνδιαφέροντος. 

Ὁ Ἀνάδοχος πρέπει νά ἔχει ἀποδεδειγμένη ἐμπειρία στόν χῶρο τῶν ἀκινήτων 
καί τῶν ἀνασκευῶν ἤ μετατροπῶν κτηρίων.         

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι πρέπει νά ἔχουν ὑπ’ ὄψιν τους, τούς παρακάτω ὅρους τῆς 
προκήρυξης:  

1.1. Οἱ Προτάσεις θά ὑποβληθοῦν γραπτῶς, στήν Ἑλληνική γλώσσα, ἐντός 
σφραγισμένου φακέλου.  Ἐπί τοῦ φακέλου θά ἀναγράφεται ἡ ἔνδειξη 
«ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ 
ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Γ΄ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 30 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ».  
1.2. Οἱ φάκελοι θά κατατεθοῦν (Δευτέρα – Παρασκευή 08:00 – 13:00) ἤ θά 
ταχυδρομηθοῦν ἐπί ἀποδείξει στήν διεύθυνση: Ἰασίου 1 Ἀθήνα, Τ.Κ. 11521, 
προκειμένου νά παραληφθοῦν ἕως τῆς 10ης μεσημβρινῆς ὥρας τῆς 2ας 
Δεκεμβρίου 2019 ἡμέρα Δευτέρα.  

2.1. Δικαίωμα ὑποβολῆς Προτάσεως ἐκδηλώσεως ἐνδιαφέροντος ἔχουν 
φυσικά ἤ νομικά πρόσωπα, τόσο τῆς ἡμεδαπῆς ὅσο καί τῆς ἀλλοδαπῆς.  



2.2. Οἱ Προτάσεις θά ὑποβληθοῦν εἴτε ἀπό τόν ἴδιο τόν ἐνδιαφερόμενο, εἴτε 
ἀπό τό νόμιμο ἐκπρόσωπό του, εἴτε ἀπό εἰδικῶς ἐξουσιοδοτηθέντα 
ἐκπρόσωπο.  Ἡ νομιμοποίηση τοῦ Προτείνοντος θά ἀποδεικνύεται ἐγγράφως.  

2.3. Φυσικό ἤ νομικό πρόσωπο πού θά ὑποβάλει Πρόταση αὐτόνομα ἤ ἀπό 
κοινοῦ μέ ἄλλα φυσικά ἤ νομικά πρόσωπα, δέν μπορεῖ νά συμμετέχει σέ 
περισσότερες ἀπό μία Προτάσεις ὡς μέλος σχήματος ἤ μέ ὁποιαδήποτε ἄλλη 
ἰδιότητα.  

3. Ἡ διάρκεια τῆς Μισθώσεως θά εἶναι δωδεκαετής μέ μονομερές δικαίωμα 
τοῦ μισθωτῆ γιά ἰσόχρονη παράταση ἐφόσον ἔχει τηρήσει ὅλους τούς ὅρους 
τῆς συμφωνίας. 

4. Τό μίσθωμα πού πρέπει νά ἀναγράφεται στήν πρόταση λαμβανομένου ὑπ’ 
ὅψιν ὅτι πρέπει νά δοθεῖ ἡ δυνατότητα ταχύτερων ἀποσβέσεων τῶν 
ἐπενδύσεων τοῦ Ἀναδόχου, θά εἶναι: 

4.1. Γιά τό πρῶτο (1ο) ἕως καί τό δεύτερο (2ο)  ἔτος τῆς μισθώσεως σταθερό, 
ὄχι κατώτερο τῶν ἑπτακοσίων εὐρώ (700,00) μηνιαίως προκειμένου ὁ 
Ἀνάδοχος νά δυνηθεῖ νά λάβει τίς ἀπαραίτητες ἄδειες καί νά ὁλοκληρώσει τό 
κτηριολογικό του πρόγραμμα. Γιά τό τρίτο (3ο) ἔτος τό μηνιαῖο μίσθωμα θά 
ἀνέλθει στό ποσό τῶν χιλίων πενήντα εὐρώ (1050,00), τό τέταρτο ἔτος (4ο) τό 
μηνιαῖο μίσθωμα θά ἀνέλθει στό ποσό τῶν χιλίων ἑπτακοσίων πενήντα εὐρώ 
(1750,00) μηνιαίως καί τό πέμπτο ἔτος (5ο)  τό μηνιαῖο μίσθωμα θά ἀνέλθει 
στό ποσό τῶν τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εὐρώ (4200,00) μηνιαίως. 

     Ἀπό τό ἕκτο ἔτος (6ο) καί ἑπόμενα ἔτη τῆς μίσθωσης, ἕως καί τή λήξη  
αὐτῆς, τό μηνιαῖο μίσθωμα θά ἀνέρχεται στό ποσό τῶν τεσσάρων χιλιάδων 
διακοσίων εὐρώ (4200,00) μηνιαίως, τό ὁποῖο θά ἀναπροσαρμόζεται ἐτησίως 
πρός τόν ἐπίσημο Ἐναρμονισμένο Δείκτη Καταναλωτή πλέον δύο (2) 
μονάδων (Ε.Δ.Τ.Κ.+2) ἀλλά σέ καμία περίπτωση τό ποσοστό ἀναπ-
ροσαρμογῆς δέν θά εἶναι κατώτερο τοῦ 2% ἐτησίως. 

4.2. Ἀπό τό ἕκτο ἔτος (6ο) τῆς μισθώσεως ἐπίσης  καί ἐντεῦθεν, ὁ Ἀνάδοχος 
θά ὀφείλει καί ποσοστιαῖο ἐτήσιο μίσθωμα ἴσο μέ 5% ἐπί τῶν ἀκαθαρίστων 
εἰσπράξεων σταθερό.               

5. Στήν Πρόταση πρέπει νά ἀναγράφεται τό ἐπιχειρηματικό σχέδιο τοῦ 
Προτείνοντος γιά τήν ἀξιοποίηση καί περαιτέρω ἀνάπτυξη τοῦ κτηρίου, τό 
προσδοκώμενο ὕψος τῶν ἐπενδύσεων καί ἄν αὐτό θά καλυφθεῖ μέ ἴδια 
κεφάλαια ἤ μέ χρηματοπιστωτικό ὀργανισμό. 

6. Οἱ συμμετέχοντες θά πρέπει νά διαθέτουν πιστοποιητικό φορολογικῆς καί 
ἀσφαλιστικῆς ἐνημερότητας τήν οποῖα καί θά ὑποβάλλουν μαζί μέ τήν 
πρόταση.  

7. Ἡ Ἀποστολική Διακονία, μετά τό ἄνοιγμα τῶν Προτάσεων, μπορεῖ νά ἔλθει 
σέ ἐπικοινωνία μέ ὅλους ἤ ὁρισμένους ἀπό τούς συμμετέχοντες, πρός 
διευκρίνιση ὅρων τῶν Προτάσεών τους.  Ὑποβολή πρόσθετων ὅρων ἤ 
τροποποίηση ὅρων ἀπό τούς Προτείνοντας δέν ἐπιτρέπεται μετά τήν πάροδο 
τῆς προθεσμίας ὑπό 1.2. τῆς παρούσης.  



8.1. Ἡ Ἀποστολική Διακονία δικαιοῦται, κατά τήν ἀπόλυτη κρίση της καί χωρίς 
καμία ὑποχρέωση ἀποζημιώσεως ὁποιουδήποτε, νά ἀναβάλει ἤ νά διακόψει 
ἤ νά ἀκυρώσει τή διαδικασία παραλαβῆς τῶν ὑποβληθησομένων κατά τήν 
παροῦσα Προτάσεων, καθώς ἐπίσης τήν περαιτέρω ἀξιολόγησή τους, νά 
τροποποιήσει ἐπιμέρους ὅρους τῆς παρούσης καί νά προκηρύξει ἤ ὄχι 
Πλειοδοτικό Διαγωνισμό.  

8.2. Στήν περίπτωση προκηρύξεως Πλειοδοτικοῦ Διαγωνισμοῦ, μόνο ὅσοι 
ἔχουν λάβει μέρος στή διαδικασία τῆς παρούσης Προσκλήσεως θά 
δικαιοῦνται νά συμμετάσχουν.  

9. Ἡ Ἀποστολική Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διατηρεῖ τήν διακριτική 
εὐχέρεια, ἐφόσον τό κρίνει σκόπιμο, νά καλέσει, μετά τόν Διαγωνισμό, σέ 
συγκεκριμένη ἡμέρα καί ὥρα, ὅσους ἔλαβαν μέρος εἰς αὐτόν, νά καταθέσουν 
βελτιωμένες Οἰκονομικές Προσφορές.   

10. Ἡ Ἀποστολική Διακονία δικαιοῦται, κατά τήν ἀπόλυτη κρίση της, νά 
χρησιμοποιήσει τό περιεχόμενο τῶν Προτάσεων πού θά ὑποβληθοῦν, χωρίς 
αὐτές νά μποροῦν νά θεωρηθοῦν ὡς ἐμπιστευτικές πληροφορίες, οἱ δέ 
Προτείνοντες παρέχουν τήν ἀνεπιφύλακτη συγκατάθεσή τους γιά τήν 
διακράτηση καί ἐπεξεργασία τῶν προσωπικῶν τους δεδομένων ἀπό τήν 
Ἀποστολική Διακονία, σύμφωνα μέ τίς ἐπιταγές τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 679/2016 
Κανονισμοῦ τῆς Ε.Ε. γιά τήν προστασία τῶν προσωπικῶν δεδομένων.  

11.1. Μετά τήν ἀξιολόγηση τῶν Προτάσεων, ἡ Ἀποστολική Διακονία θά 
συντάξει σχετικό πρακτικό μέ τίς εἰσηγήσεις της, τό ὁποῖο θά ὑποβάλει στό 
οἰκεῖο Συμβούλιο πρός ἔγκριση. Σέ περίπτωση ἐγκρίσεως τῆς εἰσηγήσεως 
ἀπό τό Συμβούλιο, θά ἐπακολουθήσει ἡ ἀνακήρυξη τοῦ Ἀναδόχου, ἡ ὁποία 
θά γνωστοποιηθεῖ ἐγγράφως σέ ὅσους ἔχουν ὑποβάλει Πρόταση, καθώς 
ἐπίσης καί στούς λοιπούς συνιδιοκτῆτες τοῦ ἀκινήτου. 

11.2. Στή συνέχεια ἡ Ἀποστολική Διακονία καί οἱ λοιποί συνιδιοκτῆτες τοῦ 
ἀκινήτου  θά προβοῦν στήν κατάρτιση τῶν Συμβάσεων Μισθώσεως μέ τόν 
Ἀνάδοχο, ἡ ὁποία θά διέπεται ἀπό τίς διατάξεις τῆς παρούσης, τά ὅσα ρητῶς 
συμφωνηθοῦν μέ τόν Ἀνάδοχο καί, συμπληρωματικά, τίς διατάξεις τῶν 
ἄρθρων 574 ἕως 618 τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικα.   

12. Οἱ ἐνδιαφερόμενοι καί οἱ συμμετέχοντες στή διαδικασία τῆς παρούσης 
Προκηρύξεως οὐδέν δικαίωμα ἤ ἀξίωση γιά ἀποζημίωση διατηροῦν ἔναντι τῆς 
Ἀποστολικῆς Διακονίας ἤ τῶν ἐκπροσώπων, προστηθέντων ἤ ἐντολοδόχων 
αὐτῆς γιά ὁποιοδήποτε λόγο ἤ αἰτία πού ἀπορρέει ἀπό, ἤ σχετίζεται μέ τήν 
παροῦσα Πρόσκληση.  

13. Ἡ συμμετοχή στή διαδικασία τῆς παρούσης Προκηρύξεως συνεπάγεται 
ἀνεπιφύλακτη ἀποδοχή ὅλων τῶν ὅρων τῆς παρούσης Προκηρύξεως ἀπό 
τούς Προτείνοντες. 

14. Οἱ διαφορές πού τυχόν προκύψουν ἀπό τήν παροῦσα Προκήρυξη ἤ τήν 
ἐν γένει διαδικασία αὐτῆς θά διέπονται ἀπό τό Ἑλληνικό δίκαιο καί ἁρμόδια 
γιά τήν ἐπίλυσή τους θά εἶναι τά Δικαστήρια τῶν Ἀθηνῶν. 

 



 

Ὁ Γενικός Διευθυντής  
                                                                         

                                                                   † Ὁ Μητροπολίτης Φαναρίου Ἀγαθάγγελος 

 

 

Ἐσωτερική διανομή: 

Πρόεδρον καί μέλη Ἐπιτροπῆς Διαγωνισμῶν 

Γραφεῖον Προμηθειῶν 

Προϊστάμενον Γραφείου Ἀκινήτων 

 

 


