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Γ/νζηρ Ν.Απγολίδαρ». 

ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΠΡΟ ΜΙΘΧΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ 

Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ, έρνληαο ππφςε ηηο παξαθάησ ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο : 

 
1.To Ξ.Γ.131/2010 (ΦΔΘ 224/27-12-2010) «Νξγαληζκφο Ξεξηθέξεηαο  Ξεινπνλλήζνπ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

κε ηελ αξηζ.249700/2016 Απφθαζε Γ.Γ. Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ξεινπνλλήζνπ Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ 

(ΦΔΘ4345/Β//30-12-2016). 

2.To Λ. 3852/2010 (ΦΔΘ 87/Α/2010) « Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο –Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο». 

3.To Ξ.Γ.242/1996, Ξεξί εθκίζζσζεο, δσξεάο, παξαρψξεζεο ρξήζεο , εθπνίεζεο , κίζζσζεο & αγνξάο αθηλήησλ 

& θηλεηψλ  πξαγκάησλ ησλ Λνκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ. 

4.Ρελ  παξ.1 ηνπ άξζξνπ 273 ηνπ Λ.3852/2012 (ΦΔΘ 87/Α/2010), ζχκθσλα κε ηελ νπνία , ζρεηηθά 

κε ηηο κηζζψζεηο, ζπλερίδνπλ θαη ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 242/96.  

5.Ρνλ Αζηηθνχ Θψδηθα πεξί ησλ ζρέζεσλ κηζζσηή θαη εθκηζζσηή θαζψο θαη νη αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ 

ζπλαιιαθηηθψλ αξρψλ. 

6.Ρν Λ.4002/2011 άξζξν 21 «Κηζζψζεηο Διιεληθνχ Γεκνζίνπ». 

7.Ρν άξζξν 5 ηνπ  N. 4071 (ΦΔΘ 85 Α/11-04-2012) «Οπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε & 
ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε νδεγίαο 2009/50/ΔΘ». 

8. Ρελ αξηζ. 1529/2021 Απφθαζε Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο 
δεκνπξαζίαο γηα ζηέγαζε ππεξεζηψλ ηεο Α/ζκηαο & Β/ζκηαο Δθπ/ζεο Λ. Αξγνιίδαο (ΑΓΑ ΨΓΒΦ7Ι1-9ΗΒ).  

9.Ρελ αξηζ.πξση.112948/20-4-21 Απφθαζε κε α/α 1545 θαηαρψξηζεο ζην Βηβιίν Δγθξίζεσλ & Δληνιψλ 
Ξιεξσκήο ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Ιεηηνπξγίαο-Γ/λζεο Νηθνλνκηθνχ Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ κε α/α 

Βεβ.1570 (ΑΓΑ 6Γ1Ξ7Ι1-ΒΓΞ) 

 

πξνζθαιεί θάζε ελδηαθεξφκελν ηδηνθηήηε αθηλήηνπ λα θαηαζέζεη πξνζθνξά, ζε αλνηρηή 

δηαδηθαζία κεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο, γηα ηελ αλάδεημε εθκηζζσηή γηα ηε ζηέγαζε ησλ Γ/λζεσλ 

Α/ζκηαο & Β/ζκηαο Δθπ/ζεο Λ.Αξγνιίδαο, ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ φξνπο : 



ΟΝΟΜΑ - ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΟΤ ΤΝΑΠΣΔΙ ΣΗ ΤΜΒΑΗ-ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΥΡΟΝΟ 

ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ ΣΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ  

Ζ πεξεζία πνπ ζα ζπλάςεη ηε ζχκβαζε, κε απηφλ πνπ ζα αλαδεηρζεί κεηνδφηεο/ηεο γηα ηε 

κίζζσζε ηνπ αθηλήηνπ/ησλ ηνπ ζέκαηνο, ζα είλαη ε Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Αξγνιίδαο ηεο 

Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ δηα ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο Ξεξηθεξεηάξρε θ. Ξαλαγηψηε Λίθα. 

Νη ελδηαθεξφκελνη ηδηνθηήηεο θαινχληαη  λα θαηαζέζνπλ θάθειν εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, πνπ ζα 

πεξηέρεη απηά πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη  παξαθάησ, κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία είθνζη 

(20) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ηειεπηαία δεκνζίεπζε ηεο πεξίιεςεο ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο ζηνλ ηνπηθφ Ρχπν. Νη πξνζθνξέο ελδηαθέξνληνο ζα θαηαηεζνχλ ζην Ρκήκα 

Γξακκαηείαο ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ Νηθνλνκηθνχ ηεο Ξ.Δ. Αξγνιίδαο θαη δηα κέζσ ηνπ Ρκήκαηνο 

Ξξνκεζεηψλ ζα δηαβηβαζηνχλ ζηελ αξκφδηα επηηξνπή θαηαιιειφηεηαο, πνπ έρεη νξηζζεί κε ηελ 

αξίζκ.48/5-4-21 απφθαζε ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Ππκβνπιίνπ Ξεινπνλλήζνπ (ΑΓΑ ΩΘ217Ι1 -ΞΙ3). Ζ 

επηηξνπή κεηά απφ επηηφπηα έξεπλα ζα θξίλεη ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ αθηλήησλ 

γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε θαζψο θαη εάλ απηά πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη 

ζα ζπληάμεη ζρεηηθή θαη αηηηνινγεκέλε έθζεζε, γηα θάζε πξνζθεξφκελν αθίλεην, ζε εχινγν ρξφλν 

(δέθα (10) εκέξεο)  απφ ηελ πάξνδν ηνπ εηθνζαεκέξνπ γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ.  Ζ θαηά 

ηα σο άλσ ζπληαζζφκελε έθζεζε αμηνιφγεζεο καδί κε ηηο πξνζθνξέο ζα απνζηαινχλ ζηε 

Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ – Νηθνλνκηθνχ ηεο Ξ.Δ. Αξγνιίδαο, ζην Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ, γηα λα θνηλνπνηήζεη 

αληίγξαθν απηήο ζε θάζε έλα απφ απηνχο πνπ ζα έρνπλ ππνβάιιεη πξνζθνξά, κε δηθαίσκα έλζηαζεο απφ 

ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ νπνίσλ ηα αθίλεηα θξίζεθαλ αθαηάιιεια. Έπεηηα νη ηδηνθηήηεο ησλ νπνίσλ έρνπλ θξηζεί 

θαηάιιεια ηα αθίλεηα, γηα λα ιάβνπλ κέξνο ζηε δεκνπξαζία, πξνζέξρνληαη ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ε 

νπνία ζπλεδξηάδεη δεκφζηα ζην ρψξν πνπ έρεη νξηζζεί ζηελ Ξξφζθιεζε θαη θαηαζέηνπλ, νη ίδηνη ή ν εηδηθφο 

πιεξεμνχζηνο, έγγξαθε πξνζθνξά ζηελ νπνία πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο νη ρψξνη, ε επηθάλεηα, ε ζέζε θαη 

ηα ινηπά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αθηλήηνπ θαη αλαθέξεηαη ην κίζζσκα πνπ δεηείηαη. Ζ ηηκή πξνζθνξάο,  γηα λα 

είλαη δπλαηή ε ζχγθξηζε, ζα είλαη αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν ζε κεληαία βάζε θαη ζα αθνξά ην ζχλνιν ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ρψξσλ. Θάζε πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ εθάζηνηε κεηνδφηε επί 180 κέξεο απφ ηε 

δηεμαγσγή ηεο δεκνπξαζίαο. Ζ κίζζσζε ζα είλαη δηάξθεηαο πέληε (5) εηψλ. 

Ζ Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ (Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Αξγνιίδαο) κπνξεί λα παξαηείλεη ηε κίζζσζε γηα ρξφλν 

ίζν πξνο ηνλ αξρηθψο πξνβιεπφκελν κε απιή κφλν δήισζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Ξεξηθέξεηαο 

Ξεινπνλλήζνπ πνπ ζα θνηλνπνηεζεί ζηνλ εθκηζζσηή δέθα πέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηελ ιήμε ηεο 

ζχκβαζεο.(Άξζξν 21 Ξ.Γ. 242/96). 

ΤΣΗΜΑ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ 

Α. Ζ δεκνπξαζία ζα είλαη θαλεξή θαη πξνθνξηθή θαη ζα δηελεξγεζεί παξνπζία  ησλ κειψλ ηεο 

Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 242/96  θαη ζα είλαη κεηνδνηηθή πξνο αλαδήηεζε ηνπ 

ηειεπηαίνπ κεηνδφηε/ησλ (ζε πεξίπησζε εληαίνπ θαθέινπ θαηάζεζεο γηα δχν (2) αθίλεηα ν θάζε ηδηνθηήηεο 

δχλαηαη λα δηαπξαγκαηεπηεί μερσξηζηά ηελ ηηκή γηα ην αθίλεην ηδηνθηεζίαο ηνπ) . 

Β. Ζ Ξ.Δ. Αξγνιίδαο, δηθαηνχηαη λα ιχλεη κνλνκεξψο ηε ζχκβαζε ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο : 

α) Πε πεξίπησζε κεηαθνξάο ηεο ζηεγαδφκελεο ζην κίζζην ππεξεζίαο ζε αθίλεην ηδηνθηεζίαο ηεο ή ζε αθίλεην 

ε ρξήζε ηνπ νπνίνπ παξαρσξήζεθε δσξεάλ. 

β) Πε πεξίπησζε θαηάξγεζεο ηεο ζηεγαδφκελεο ππεξεζίαο ή επέθηαζή ηεο, θαηά ηξφπν ψζηε ην κίζζην λα κελ 

εμππεξεηεί πιένλ ηηο αλάγθεο ηεο. 

Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Αξγνιίδαο, νπδεκία απνδεκίσζε νθείιεη ζηνλ 

εθκηζζσηή, ππνρξενχηαη φκσο λα ηνλ εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ηξηάληα ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο ζχκβαζεο. Ζ Ξ.Δ. Αξγνιίδαο  έρεη ηελ δπλαηφηεηα, αθφκε θαη αλ δελ πξνβιέπεηαη 

ζρεηηθά ζηε ζχκβαζε, λα εγθαηαζηήζεη ζην κίζζην ππεξεζία ηεο, δηαθνξεηηθή εθείλεο ηεο νπνίαο ε ζηέγαζε 

έρεη αξρηθά πξνβιεθζεί ρσξίο γηα ηνλ ιφγν απηφ, ν εθκηζζσηήο λα δηθαηνχηαη απνδεκίσζεο ή πξφζζεηνπ 

κηζζψκαηνο. Ζ θαηαβνιή ησλ κηζζσκάησλ ζα αξρίζεη απφ ηελ εκέξα εγθαηάζηαζεο ηεο ππεξεζίαο, ε νπνία 

ζα γίλεη θαηφπηλ ηεο ζχληαμεο θαη ππνγξαθήο εηο ηεηξαπινχλ ηνπ Ξξσηνθφιινπ παξάδνζεο θαη παξαιαβήο 

απφ επηηξνπή πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ Ξξντζηάκελν ηεο θάζε  ππεξεζίαο πνπ πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί ή είλαη 



ήδε εγθαηεζηεκέλε θαη απφ έλα κεραληθφ ηεο Ξ.Δ. Αξγνιίδαο θαη ηνπ εθκηζζσηή.(άξζξα 19 & 20 ηνπ Ξ.Γ. 

242/96). 

Γ.Ζ πεξίιεςε ηεο Γ/μεο απηήο ζα  δεκνζηεπζεί  κε επηκέιεηα ηνπ  Ξεξηθεξεηάξρε Ξεινπνλλήζνπ, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 4 ηνπ Ξ.Γ. 242/1996 θαη ην άξζξν 273 ηνπ Λ.3852/2010 θαη ζα ηνηρνθνιιεζεί, φπσο νξίδεη ν λφκνο. 
Γ.Ρα έμνδα δεκνζίεπζεο βαξχλνπλ ηνλ ηειεπηαίν κεηνδφηε ή κεηνδφηεο ππέξ ηνπ/ησλ νπνίνπ/σλ ζα εγθξηζνχλ 

ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο. 

 

ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΣΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ 

Ζ Γεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη εμαξρήο απφ ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, φηαλ δελ παξνπζηάδεηαη θαλείο 

ελδηαθεξφκελνο κεηνδφηεο. Ωζηφζν, ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ηζρχεη ε παξ.2 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ 

Ξ.Γ.242/96. Δπίζεο, εάλ ζπληξέρνπλ νη παξαθάησ ιφγνη: 

α) -Γελ θαηαθπξσζεί απφ ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, δηφηη ην επηηεπρζέλ θαηά ηε Γεκνπξαζία κίζζσκα 

θξίλεηαη αζχκθνξν ή ππάξρνπλ εθηηκήζεηο πεξί πηζαλνχ πεξαηηέξσ ζπλαγσληζκνχ.  

β) -Κεηά ηελ πεξάησζε ηεο Γεκνπξαζίαο ν ηειεπηαίνο κεηνδφηεο θαη ν εγγπεηήο ηνπ αξλνχληαη λα 

ππνγξάςνπλ ηα πξαθηηθά θαζψο θαη φηαλ ν ηειεπηαίνο κεηνδφηεο δελ πξνζέιζεη εληφο ηεο νξηδφκελεο 

πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Π' απηή ηελ πεξίπησζε ε δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη ζε 

βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ κεηνδφηε θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ. 

γ) - Δάλ ε πεξί θαηαθχξσζεο απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο αθπξσζεί γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο απφ ην 

επνπηεχνλ φξγαλν. 

 

   Η επανάληψη ηηρ δημοππαζίαρ ζε ενδιάμεζο ζηάδιο (άπθπο 18 παπ.1 Π.Γ. 242/96): 

 

Δάλ ε αξκφδηα Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή θξίλεη αζχκθνξν ην κίζζσκα ην νπνίν επηηεχρζεθε  θαηά ηε 

δεκνπξαζία ή εάλ πξνβιέπεη πεξαηηέξσ ζπλαγσληζκφ, ή αθφκε εάλ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ 

ηειεπηαίν κεηνδφηε ηεο απφθαζεο έγθξηζεο, επηδνζεί κε δηθαζηηθφ επηκειεηή ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, λέα 

πξνζθνξά απφ πξφζσπν δηθαηνχκελν λα ζπκκεηάζρεη ζηε Γεκνπξαζία θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε λέα 

απηή πξνζθνξά είλαη ηνπιάρηζηνλ θαηά 10% κηθξφηεξε εθείλεο ε νπνία έρεη επηηεπρζεί θαηά ηε Γεκνπξαζία. 

Πηελ πεξίπησζε απηή ε Γεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη κε αλψηαην φξην κηζζψκαηνο ην επηηεπρζέλ ζηε 

δεκνπξαζία ή ην πνζφλ ηεο λέαο πξνζθνξάο εθφζνλ ππάξρεη. 

 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ  ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΠΡΟ ΜΙΘΧΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ 

 

Ν δεηνχκελνο ρψξνο λα είλαη νίθεκα πνπ λα βξίζθεηαη εληφο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Λαππιίνπ θαη ζπλνιηθήο 

σθέιηκεο επηθάλεηαο πεξίπνπ 1.430 η.κ, φπσο αλαθέξεηαη εηδηθφηεξα ζηηο εθπνλήζεηο ησλ θηηξηνινγηθψλ 

πξνγξακκάησλ ηνπ π.Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (αξ.πξση.163067/Α2/18-10-19, ΑΓΑ ΩΕ1Ι4653ΞΠ-71 & 

αξ.πξση.144933/Α2/18-9-19 ΑΓΑ 9ΦΩ4653ΞΠ-ΜΟΘ), νη νπνίεο είλαη ζπλεκκέλεο ζην παξάξηεκα ηεο 

παξνχζαο. Λα δηαζέηεη ξάκπα γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, δνκεκέλε θαισδίσζε θσλήο & δεδνκέλσλ (ν 

αξηζκφο ζέζεσλ αλάινγνο κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο πνπ ζα ζηεγαζηεί) & θεληξηθή ζέξκαλζε. Πχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ.242/96,  πεξί κηζζψζεσλ Γεκνζίσλ θηηξίσλ απαξαηηήησο ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ νη 

παξαθάησ φξνη θαη πξνυπνζέζεηο: Ρν αθίλεην ζα πξέπεη λα είλαη λφκηκν ή λνκίκσο πθηζηάκελν, λα έρεη 

νηθνδνκηθή άδεηα θαη ηε λφκηκε ρξήζε πνπ πξνβιέπεηαη πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ρξήζε πνπ 

πξννξίδεηαη ή εθφζνλ ε νηθνδνκηθή ηνπ άδεηα είλαη γηα νπνηαδήπνηε άιιε θχξηα ρξήζε λα κπνξεί λα γίλεη 

αιιαγή ρξήζεο ζηε λφκηκε πνπ απαηηείηαη, λα δηαζέηεη  βνεζεηηθνχο ρψξνπο κε θπζηθφ αεξηζκφ, λα έρεη 

δπλαηφηεηα παξνρήο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, λα εμππεξεηείηαη κε Γεκφζηα ζπγθνηλσλία, λα έρεη επαξθή 

θσηηζκφ, ζέξκαλζε, λα δηαζέηεη WC γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ΑΚΔΑ, 

θαζψο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ππεξεζίαο  θ.ι.π.) 

Λα γίλνπλ κε δαπάλεο ηνπ ηδηνθηήηε φιεο νη απαξαίηεηεο θαηαζθεπέο δηαξξπζκίζεηο θ.ι.π. πνπ ζα ππνδείμεη 

ε ππεξεζία, ψζηε λα θαηαζηεί απφιπηα θαηάιιειν γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδεηαη.  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη είλαη δπλαηφλ λα ππνβιεζεί θάθεινο ελδηαθέξνληνο ζηνλ νπνίν λα πξνζθέξνληαη δχν  (2) 

θηήξηα – έθαζην ησλ νπνίσλ ζα αληαπνθξίλεηαη ζην θηεξηνινγηθφ πξφγξακκα ηεο Γ/λζεο Α’ ζκηαο θαη 



Β’βάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αξγνιίδαο αληίζηνηρα, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα, ηα νπνία 

(φπσο άιισζηε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά αθνξά έλα θηήξην) λα αλήθνπλ ζηελ  θπξηφηεηα θαη 

πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο ηδηνθηεηψλ. Πηελ πεξίπησζε απηή, ν θάθεινο ζα πεξηέρεη δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε 

θηίξην μερσξηζηά κε δηθαίσκα δηαπξαγκάηεπζεο ηεο ηηκήο γηα ην θάζε αθίλεην ρσξηζηά. Ωζηφζν, ν 

ππνβιεζείο  θάθεινο ελδηαθέξνληνο ζεσξείηαη πάληα εληαίνο θαη σο εθ ηνχηνπ, ηπρφλ πιεκκέιεηέο ηνπ 

επεξεάδνπλ ην ζχλνιν ηνπ θαθέινπ, ν νπνίνο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα θξηζεί ηκεκαηηθά γηα θάζε 

αθίλεην ηεο πξνζθνξάο. Δπηζεκαίλνπκε φηη ζε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ επνδσζεί ε 

δηαδηθαζία κίζζσζεο γηα έλα εθ ησλ δχν αθηλήησλ ηφηε δελ ζα πξνρσξήζεη νχηε γηα ην άιιν.  

 

ΚΑΣΑΘΔΗ ΦΑΚΔΛΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

Νη θάθεινη ελδηαθέξνληνο ζα θαηαηίζεληαη εληφο ηνπ νξηδφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ζην Ρκήκα Γξακκαηείαο 

ηεο Ξ.Δ. Αξγνιίδαο, παξαιηαθή νδφο Λαππιίνπ Λ.Θίνπ - Λαχπιην, ηθ 21100, φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο & ψξεο 

7.00' έσο 15.00'. Νη θάθεινη ελδηαθέξνληνο κπνξνχλ λα απνζηαινχλ θαη ηαρπδξνκηθά ή κε νπνηνδήπνηε άιιν 

κέζν, αξθεί κε επζχλε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ λα θζάζνπλ κέζα ζηελ πξνβιεπφκελε πξνζεζκία ζην Ξξσηφθνιιν 

ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ- Νηθνλνκηθνχ  (Ξ.Δ. Αξγνιίδαο, παξαιηαθή νδφο Λαππιίνπ Λ.Θίνπ - Λαχπιην,ηθ 21100, 

ζην ηζφγεην). Φάθεινο ελδηαθέξνληνο πνπ ζα θαηαηεζεί κεηά ηελ πξνβιεπφκελε παξαπάλσ πξνζεζκία δε ζα 

γίλεη απνδεθηφο θαη ην αθίλεην δε ζα θξηζεί απφ ηελ επηηξνπή. 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΦΑΚΔΛΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ       

Νη θάθεινη ελδηαθέξνληνο ζα πξέπεη λα πεξηέρνπλ : 

1. Αίηεζε θαηάζεζεο δηθαηνινγεηηθψλ (λα είλαη έμσ απφ ην θάθειν, γηαηί ζα πξσηνθνιιεζεί).  

2. Αίηεζε πξνο ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη 

πεξηγξαθή κε ηελ θαιχηεξε δπλαηή αθξίβεηα ηνπ πξνζθεξφκελνπ αθηλήηνπ θαη ηεο ζέζεο απηνχ. 

3. Αληίγξαθν ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο ηνπ αθηλήηνπ θαη ζε πεξίπησζε πνπ ε νηθνδνκηθή άδεηα δελ 

αληηζηνηρεί γηα ηε δεηνχκελε ρξήζε, λα πξνζθνκηζζεί βεβαίσζε ηεο Ξνιενδνκηθήο Αξρήο φηη 

κπνξεί λα γίλεη αιιαγή ηεο λφκηκεο ρξήζεο ζην ζπγθεθξηκέλν θηίξην. 

4. Ρνπνγξαθηθφ Γηάγξακκα κε αλαγξακκέλνπο ηηο θχξηεο νδνχο πξφζβαζεο θαζψο θαη ην 

Νηθνδνκηθφ   Ρεηξάγσλν αλ ππάξρεη. 

5. Γηάγξακκα θάιπςεο & Θαηφςεηο φισλ ησλ πξνζθεξφκελσλ πξνο κίζζσζε νηθεκάησλ.  

6. Ρα παξαπάλσ ζε θσηναληίγξαθα απφ ηνλ θάθειν έθδνζεο ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο ηνπ 

αθηλήηνπ κε εκθαλή ηε ζθξαγίδα ηεο αξκφδηαο Ξνιενδνκίαο. 

7. Αληίγξαθν ζπκβνιαίνπ  θπξηφηεηαο ή  επηθαξπίαο ή  πηζηνπνηεηηθφ  κεηαγξαθήο πνπ λα 

κπνξεί λα  πηζηνπνηήζεη θαη απνδείμεη ηνπο λφκηκνπο ηδηνθηήηεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξνο 

κίζζσζε αθηλήηνπ θαη θηεκαηνινγηθφ θχιιν. 

8. Ππκβνιαηνγξαθηθφ Ξιεξεμνχζην νξηζκνχ θνηλνχ εθπξνζψπνπ, ζηελ πεξίπησζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ 

ελφο ηδηνθηεηψλ, γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο 

ζχκβαζεο. 

9. πεχζπλε δήισζε ηνπ Λ.1599/86,  φπνπ ζα αλαγξάθνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πνιίηε, 

πνπ  δέρεηαη λα ππνγξάςεη ζαλ εγγπεηήο κεηά ηνπ ή ησλ ηδηνθηεηψλ, ηα πξαθηηθά ηεο 

δεκνπξαζίαο. 

10. Ξηζηνπνηεηηθφ Δλεξγεηαθήο απφδνζεο (χζηεξα απφ ζπλελλφεζε) . 

11. Ξηζηνπνηεηηθφ ππξαζθάιεηαο. 

12. Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ζπκκεηνρήο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζην δηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ηα 

παξαθάησ αλαιπηηθά νξηδφκελα. 

ΔΓΓΤΗΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα θαηαηεζεί, απφ θάζε ελδηαθεξφκελν, εγγπεηηθή επηζηνιή  

γηα πνζφ ίζν κε ην δέθαην (1/10) ηνπ δεηνχκελνπ εηήζηνπ κηζζψκαηνο , ε νπνία ζα πξέπεη λα έρεη 

εθδνζεί απφ Ξηζησηηθφ Ίδξπκα πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν θαη ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα, ή λα 

θαηαηεζεί γξακκάηην ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ γηα αληίζηνηρν πνζφ. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή 



πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαθέξεη ηελ επσλπκία ή ηηο επσλπκίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηνλ δηαγσληζκφ 

ηδηνθηεηψλ, φπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζηνπο ηίηινπο θπξηφηεηαο, ηνλ πιήξε ηίηιν ηνπ ζέκαηνο γηα ην 

νπνίν δίδεηαη ε εγγχεζε, φπσο απηφ αλαγξάθεηαη ζηελ παξνχζα, ηνλ φξν παξαηηήζεσο ηνπ εγγπεηή απφ 

ην δηθαίσκα ηεο δηδήζεσο  θαη φηη αλαγλσξίδεη αλεπηθχιαθηα ηελ ππνρξέσζε ηνπ λα θαηαβάιιεη ην πνζφ ηεο 

εγγχεζεο ρσξίο θακηά έλζηαζε ή αληίξξεζε κέζα ζε πέληε εκέξεο απφ ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε θαη λα 

απεπζχλεηαη πξνο ηελ «Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ», ζχκθσλα κε ην άξζξν 873 ηνπ 

Α.Θ.. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ηίηινο πνπ ζα αλαθέξεηαη ζηελ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ ζα 

είλαη ν εμήο:  «Γηα  ηελ  κίζζσζε   αθηλήηνπ  πξνο  ζηέγαζε  ησλ Γ/λζεσλ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπ/ζεο 

Λ.Αξγνιίδαο , ζχκθσλα  κε  ηελ αξηζ. 1529/2021 δηαθήξπμε δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ».  

- Πηελ παξαπάλσ εγγπεηηθή επηζηνιή ζα αλαγξάθεηαη φηη ε ηζρχο ηεο ζα είλαη ην ιηγφηεξν γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ν εθδφηεο ηεο ππνρξενχηαη 

λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο, ην νπνίν 

ζα ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο. 

- Θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ππέξ ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αξγνιίδαο ,θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ξ.Γ. 242/1996, πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αλαδεηρζείο κεηνδφηεο ππέξ ηνπ νπνίνπ θαηαθπξψλεηαη 

ε δεκνπξαζία θαη αλαδεηθλχεηαη εθκηζζσηήο δελ αληαπνθξηζεί ζηελ πξφζθιεζε γηα ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο 

ζχκβαζεο κίζζσζεο. 

Δγγπεηηθή επηζηνιή πνπ δελ πεξηέρεη φια ηα παξαπάλσ είλαη απαξάδεθηε. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ 

ηειεπηαίνπ κεηνδφηε απνδίδεηαη κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο. Νη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο ησλ 

άιισλ ελδηαθεξνκέλσλ ηνπο απνδίδνληαη κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο.  

ΔΓΚΡΙΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ & ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΧΗ 

Ζ δεκνπξαζία θαηαθπξψλεηαη θαη εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Ξεξηθέξεηαο 

Ξεινπνλλήζνπ. Ζ Πχκβαζε ηεο κίζζσζεο ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Ξεξηθεξεηάξρε  γηα ινγαξηαζκφ ηεο 

Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αξγνιίδαο θαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ή ηνπο ηδηνθηήηεο ή ηνλ πιεξεμνχζην ή 

πιεξεμνχζηνπο ησλ ηδηνθηεηψλ, πνπ έρνπλ αλαδεηρζεί κεηνδφηεο. Ζ άξλεζε ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο ή ε κε 

πξνζέιεπζε ηνπ εθκηζζσηή, ρσξίο αηηηνιφγεζε  κέζα ζε εχινγν ρξφλν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο, επηθέξεη 

θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ηνπ ζε βάξνο ηνπ θαη ζε βάξνο ηνπ εγγπεηή ηνπ θαη επαλάιεςε ηεο 

δεκνπξαζίαο. Πηελ πεξίπησζε απηή επίζεο ε Ξ.Δ. Αξγνιίδαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλαδήηεζεο απνδεκίσζεο 

γηα θάζε πεξαηηέξσ ζεηηθή δεκία ή δηαθπγφλ θέξδνο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα. 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Ζ κε πξσηφθνιιν παξαιαβή ηνπ κηζζίνπ απφ ηε Ξ.Δ. Αξγνιίδαο δελ απαιιάζζεη ηνλ εθκηζζσηή  απφ    ηελ 
επζχλε ειιείςεσλ ή θάζε άιινπ ειαηηψκαηνο ηνπ κηζζίνπ, ζχκθσλα κε ηηο πεξί κηζζψζεσλ δηαηάμεηο ηνπ 

αζηηθνχ θψδηθα. 
2. Ρν αθίλεην πξέπεη λα είλαη έηνηκν, κέζα ζε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή  θαηαιιειφηεηαο θαη 

πνπ αλαγξάθεηαη ζην κηζζσηήξην ζπκβφιαην,  ηαθηνπνηνχκελσλ θαη ησλ ηπρψλ βειηηψζεσλ, πνπ ζα 

ππνδεηρζνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή. 
3. Ζ δαπάλε γηα ηελ επηζθεπή ησλ εθ ηεο ζπλήζνπο ρξήζεο θζνξψλ ηνπ αθηλήηνπ βαξχλεη ηνλ εθκηζζσηή, ν 

νπνίνο ζα εηδνπνηείηαη γηα απηφ εγγξάθσο απφ ηελ Ξ.Δ. Αξγνιίδαο. 
Πηελ πεξίπησζε απηή, ν εθκηζζσηήο ππνρξενχηαη εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο λα ηηο επηζθεπάζεη. 

Κεηά ηελ πάξνδν ηνπ δηαζηήκαηνο ε Ξ.Δ. Αξγνιίδαο δηθαηνχηαη λα επηζθεπάζεη  ηηο ελ ιφγσ βιάβεο ή δεκηέο 

κε δηθέο ηεο δαπάλεο θαη λα ζπκςεθίζεη ηε ζρεηηθή δαπάλε κε νθεηιφκελα κηζζψκαηα, θαηφπηλ απνδφζεσο 
ησλ ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ. Φζνξέο ή δεκίεο ηνπ κηζζίνπ, πνπ δελ νθείινληαη ζηε ζπλήζε ρξήζε αιιά ζε 

θαθή ρξήζε ηνπ κηζζίνπ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ, ζα απνθαζίζηαληαη  απφ ηελ κηζζψηξηα  Ξ.Δ. 
Αξγνιίδαο  άιισο απφ ηνλ εθκηζζσηή κε δαπάλε ηεο κηζζψηξηαο Ξ.Δ.  Αξγνιίδαο. 

4. Δάλ ην κίζζην, θαζφζνλ δηαξθεί ε κίζζσζε πεξηέιζεη θαηά νπνηνλδήπνηε λφκηκν ηξφπν ζηελ θπξηφηεηα, λνκή, 
επηθαξπία, ρξήζε θ.ι.π. άιινπ πξνζψπνπ, ε κίζζσζε ζπλερίδεηαη αλαγθαζηηθά ζην πξφζσπν ηνπ λένπ 

ηδηνθηήηε, λνκέα, επηθαξπσηή, ρξήζηε θ.ι.π. ζεσξνχκελνο ηνχηνο ζην εμήο εθκηζζσηήο. 

5. Πε πεξίπησζε πξνζθνξάο ρψξνπ ζε πνιπθαηνηθία ε Ξ.Δ. Αξγνιίδαο ζα επηβαξχλεηαη κε φιεο αλεμαηξέησο ηηο 
θνηλφρξεζηεο δαπάλεο πνπ αλαινγνχλ θαη ηπρφλ βαξχλνπλ ην κίζζην. 

6. Ζ πιεξσκή  ηνπ  κηζζψκαηνο  ζα  γίλεηαη  ζην ηέινο θάζε ηξηκήλνπ,  παξαθξαηνχκελσλ  ησλ λνκίκσλ 
θξαηήζεσλ. 



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ αληίγξαθν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο γηα ηε ζηέγαζε ηεο 

παξαπάλσ ππεξεζίαο απφ ην Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ ηεο Ξ.Δ. Αξγνιίδαο, Ξαξαιηαθή νδφο Λαππιίνπ - 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ (ΘΡΖΟΗΝΙΝΓΗΘΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ Ξ.ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΩΛ) 

1. Α/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ/ ΣΜΗΜΑ 
Α΄ΜΕΛΕΣΩΝ 

ΚΣΗΡΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2019 

ΚΣΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π.&Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

Εγκρίθηκε με την με αρ. πρ. 163067/18-10-2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Α/Α ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΧΩΡΟ ΑΡΙΘΜΟ
 ΧΩΡΩΝ 

ΑΣΟΜΑ
/ 
ΘΕΕΙ 

ΕΡΓΑΙΑ 

ΣΑΘΕΡΟΣΤΠΟ Ή 
ΜΕΓΕΘΟ 
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

(Μ2) 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΟΤ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΕΝΟΣΗΣΑ 

(Μ2) 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
 

1. ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ/Η Δ/ΝΗ 

1.1. ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ/Η 
ΓΡΑΦΕΙΑΚΟ

 ΧΩΡΟ 
1 1 12,50 12,50 12,50 

 

1.2. 
ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ 

ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ/Η 
ΓΡΑΦΕΙΑΚΟ

 ΧΩΡΟ 
1 2 15,00 15,00 15,00 

υμπεριλαμβαν
όμε- νοσ χώροσ 

αναμονήσ 
επιςκε
πτών 

 

1.3 
ΧΩΡΟ 

ΤΚΕΨΕΩΝ/ΤΝΑΝΣΗΕΩΝ 

 

ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ
 ΧΩΡΟ 

 

1 
 

50-
60 

 

80,00 
 

80,00 
 

80,00 

ε περίπτωςη 
ςυςτζγαςησ με τη 
Δ.Δ.Ε. είναι δυνατή 
η κοινή 
χρήςη 

1.. ΤΝΟΛΟ ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ 3  107,50 107,50 107,50  

 

2. ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΜΗΜΑΣΟ Α΄ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 
2.1. ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ/Η ΓΡΑΦΕΙΑΚΟ

 ΧΩΡΟ 1 1 12,50 12,50 12,50 
 

2.2. ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟ
 ΧΩΡΟ 

 

1 
 

5 
 

37,50 
 

37,50 
 

37,50 
 

2.. ΤΝΟΛΟ ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ 2 6 50,00 50,00 50,00  

 



3. ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΜΗΜΑΣΟ 
Β΄ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

3.1. ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ/Η ΓΡΑΦΕΙΑΚΟ 
ΧΩΡΟ 1 1 12,50 12,50 12,50  

3.2 ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟ
 ΧΩΡΟ 1 5 37,50 37,50 37,50 

 

3.. ΤΝΟΛΟ ΩΦΕΛΙΜΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ 

 
2 6 50,00 50,00 50,00 

 

 

4. ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΜΗΜΑΣΟ 
Γ΄ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

4.1 ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ/Η 
ΓΡΑΦΕΙΑΚΟ
 ΧΩΡΟ 1 1 12,50 12,50 12,05 

 

4.2 ΠΡΟΩΠΙΚΟ. 
ΓΡΑΦΕΙΑΚΟ 
ΧΩΡΟ 

1 5 37,50 37,50 37,50  

4.. 
ΤΝΟΛΟ ΩΦΕΛΙΜΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ 

 
2 6 50,00 50,00 50,00 

 

 

5. ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΜΗΜΑΣΟ Δ΄ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΩΝ 
ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

5.1 
 

ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ/Η 
ΓΡΑΦΕΙΑΚΟ
 ΧΩΡΟ 1 1 12,50 12,50 12,50 

Προςωποπαγή
σ θζςη 

5.2 ΠΡΟΩΠΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΑΚΟ 
ΧΩΡΟ 

1 3 22,50 22,50 22,50 
 

5.. 
ΤΝΟΛΟ ΩΦΕΛΙΜΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ 

 
2 4 35,00 35,00 35,00 

 

 

6. ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΜΗΜΑΣΟ Ε΄ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΣΩΝ 

6.1 ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ/Η 
 

1 1 12,50 12,50 12,50 
 

6.2 ΠΡΟΩΠΙΚΟ. 
ΓΡΑΦΕΙΑΚΟ 
ΧΩΡΟ 2 4 30,00 30,00 30,00 

 

6.
. 

ΤΝΟΛΟ ΩΦΕΛΙΜΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ 

 
3 5 42,50 42,50 42,50 

 



 

7. Π.Τ..Π.Ε. 

 

7.1 
ΧΩΡΟ 

ΤΝΕΔΡΙΑΕΩΝ/ΤΝΕΝΣΕΤΞΕΩ
Ν ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΙ 

ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ 

ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ
/ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟ 

ΧΩΡΟ 

 

1 
 

10-
12 

 

50,00 
 

50,00 
 

50,00 
 

7.
. 

ΤΝΟΛΟ 
ΩΦΕΛΙΜΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΧΩΡΩΝ 

 
1 

 
50,00 50,00 50,00 

 

 

8. ΛΟΙΠΟΙ ΒΟΗΘΗΣΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 

8.1
. 

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 
ΜΗΣΡΩΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ 

ΑΡΧΕΙΑΚΟ
 ΧΩΡΟ 

1 0 100,00 100,00 100,00 
 

8.2 
ΧΩΡΟ ΑΠΟΔ/ΡΙΩΝ 
& ΕΙΔΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

ΑΠΟΘΗΚ/ΣΙΚΟ
 ΧΩΡΟ 

1 0 5,00 5,00 5,00 
 

8.3 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 
ΑΠΟΘΗΚ/ΣΙΚΟ 
ΧΩΡΟ 1 0 30,00 30,00 30,00  

 

8.4 
ΑΠΟΘΗΚΕΤΣΙΚΟ ΧΩΡΟ Η/Τ, 
ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ και 
ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ 

ΑΠΟΘΗΚ/ΣΙΚΟ
 ΧΩΡΟ 

 

1 
 

0 
 

20,00 
 

20,00 
 

20,00 
 

 

8.5 

 

ΧΩΡΟ SERVER 

ΧΩΡΟ 

Η/Μ 

ΕΓΚΑΣ/ΕΩΝ 

 

1 

 

0 

 

5,00 

 

5,00 

 

5,00 

 

8.. ΤΝΟΛΟ ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ 

5 0 160,00 160,00 160,00 
 

ΤΝΟΛΟ ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 
545,00 Μ2 

ΠΡΟΑΤΞΗΗ ΕΜΒΑΔΟΤ ΚΑΣΑ 25% 
ΓΙΑ ΧΩΡΟΤ ΤΓΙΕΙΝΗ, ΔΙΑΔΡΟΜΟΤ 
ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΚΑΙ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΣΟΙΧΟΤ 

 

136,25 Μ2 



ΤΝΟΛΙΚΟ ΜΙΚΣΟ ΕΜΒΑΔΟΝ 
681,25 

Μ2 
 

2. Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ/ ΣΜΗΜΑ Α΄ΜΕΛΕΣΩΝ 

ΚΣΗΡΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2019 

ΚΣΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
Π.&Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Α/Α ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΧΩΡΟ ΑΡΙΘΜΟ 
ΧΩΡΩΝ 

ΑΣΟΜΑ/ 
ΘΕΕΙ 

ΕΡΓΑΙΑ 

ΣΑΘΕΡΟΣΤΠΟ 
Ή ΜΕΓΕΘΟ 
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

(Μ2) 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΧΩΡΟΤ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΕΝΟΣΗΣΑ 

(Μ2) 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ/Η Δ/ΝΗ 

1.1. ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ/Η 
ΓΡΑΦΕΙΑΚΟ 

ΧΩΡΟ 
1 1 12,5 12,5 12,5 

 

1.2. 
ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ 

ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ/Η 
ΓΡΑΦΕΙΑΚΟ 

ΧΩΡΟ 
1 1 12,5 12,5 12,5 

υμπεριλαμβανόμε- 
νοσ χώροσ αναμονήσ 

επιςκεπτών 

1.3 
ΧΩΡΟ 

ΤΚΕΨΕΩΝ/ΤΝΑΝΣΗΕΩΝ 
ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ 

ΧΩΡΟ 
1 50-60 80 80 80 

 

1.. ΤΝΟΛΟ ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ 2 2 105 105 105  

 

2. ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΜΗΜΑΣΟ Α΄ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 
2.1. ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ/Η ΓΡΑΦΕΙΑΚΟ 

ΧΩΡΟ 
1 1 12,5 12,5 12,5 

 

2.2. ΠΡΟΩΠΙΚΟ/ΑΠΟΠΑΜΕΝΟΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ 

ΓΡΑΦΕΙΑΚΟ 
ΧΩΡΟ 

 

1 
 

4 +1 
 

37,5 
 

37,5 
 

37,5 
 

2.. ΤΝΟΛΟ ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ 2 6 50 50 50  

 



3. ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΜΗΜΑΣΟ Β΄ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

3.1. ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ/Η ΓΡΑΦΕΙΑΚΟ 
ΧΩΡΟ 1 1 12,5 12,5 12,5  

3.2 ΠΡΟΩΠΙΚΟ/ΑΠΟΠΑΜΕΝΟΙ ΕΚΠ. ΓΡΑΦΕΙΑΚΟ 
ΧΩΡΟ 2 3+3 45 45 45 

 

3.. ΤΝΟΛΟ ΩΦΕΛΙΜΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ 

 
3 7 57,5 57,5 57,5 

 

 

4. ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΜΗΜΑΣΟ Γ΄ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

4.1 ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ/Η 
ΓΡΑΦΕΙΑΚΟ 
ΧΩΡΟ 

1 1 12,5 12,5 12,5 
 

4.2 ΠΡΟΩΠΙΚΟ/ΑΠΟΠΑΜΕΝΟΙ ΕΚΠ. 
ΓΡΑΦΕΙΑΚΟ 
ΧΩΡΟ 2 4+2 45 45 45  

4.. 
ΤΝΟΛΟ ΩΦΕΛΙΜΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ 

 
3 7 57,5 57,5 57,5 

 

 

5. ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΜΗΜΑΣΟ Δ΄ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

5.1 
 

ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ/Η 
ΓΡΑΦΕΙΑΚΟ 
ΧΩΡΟ 1 1 12,5 12,5 12,5 

 

5.2 ΠΡΟΩΠΙΚΟ/ΑΠΟΠΑΜΕΝΟΙ ΕΚΠ. 
ΓΡΑΦΕΙΑΚΟ 
ΧΩΡΟ 

1 1+3 30 30 30 
 

5.. 
ΤΝΟΛΟ ΩΦΕΛΙΜΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ 

 
2 5 42,5 42,5 42,5 

 

 

6. ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΜΗΜΑΣΟ Ε΄ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 

6.1 ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ/Η 
 

1 1 12,5 12,5 12,5 
 

6.2 ΠΡΟΩΠΙΚΟ/ΑΠΟΠΑΜΕΝΟΙ ΕΚΠ. 
ΓΡΑΦΕΙΑΚΟ 
ΧΩΡΟ 2 2+3 37,5 37,5 37,5  

6.. 
ΤΝΟΛΟ ΩΦΕΛΙΜΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ 

 
3 6 50 50 50 

 

 



7. ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 

7.1 ΤΠΕΤΘΤΝΟ Ε.Κ. 
ΓΡΑΦΕΙΑΚΟ 

ΧΩΡΟ 
1 1 7,5 7,5 7,5 

 

7.. 
ΤΝΟΛΟ ΩΦΕΛΙΜΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ 

 
1 1 7,5 7,5 7,5 

 

 

8.   ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ    

8.1. 
ΤΠΕΤΘΤΝΟ/ΑΠΟΠΑΜΕΝΟΙ 

ΕΚΠ. 
ΓΡΑΦΕΙΑΚΟ 

ΧΩΡΟ 
1 1+3 30 30 30 

 

8.. 
ΤΝΟΛΟ ΩΦΕΛΙΜΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ 

 
1 4 30 30 30 

 

 

9. Π.Τ..Δ.Ε. 

 

9.1 
ΧΩΡΟ 

ΤΝΕΔΡΙΑΕΩΝ/ΤΝΕΝΣΕΤΞΕΩΝ 
ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ 

ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ/ 
ΓΡΑΦΕΙΑΚΟ 

ΧΩΡΟ 

 

1 
 

10-12 
 

50 
 

50 
 

50 
 

9.. 
ΤΝΟΛΟ ΩΦΕΛΙΜΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ 

 
1 

 
50 50 50 

 

 

10. ΛΟΙΠΟΙ ΒΟΗΘΗΣΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 

10.1. 
ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ 

ΑΡΧΕΙΑΚΟ 
ΧΩΡΟ 

1 0 100 100 100 
 

10.2 
ΧΩΡΟ ΑΠΟΔ/ΡΙΩΝ & 
ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

ΑΠΟΘΗΚ/ΣΙΚΟ 
ΧΩΡΟ 

1 0 5 5 5 
 

10.3 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 
ΑΠΟΘΗΚ/ΣΙΚΟ 
ΧΩΡΟ 

1 0 30 30 30  

 

10.4 
ΑΠΟΘΗΚΕΤΣΙΚΟ ΧΩΡΟ Η/Τ, 
ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ και ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ 

ΑΠΟΘΗΚ/ΣΙΚΟ 
ΧΩΡΟ 

 

1 
 

0 
 

20 
 

20 
 

20 
 

10.. ΤΝΟΛΟ ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

4 
 

155 155 155 
 

ΤΝΟΛΟ ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 
605,00Μ2 



ΠΡΟΑΤΞΗΗ ΕΜΒΑΔΟΤ ΚΑΣΑ 25% ΓΙΑ 
ΧΩΡΟΤ ΤΓΙΕΙΝΗ, ΔΙΑΔΡΟΜΟΤ 
ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΚΑΙ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΣΟΙΧΟΤ 

    

151,25 
 

Μ2 

  

ΤΝΟΛΙΚΟ ΜΙΚΣΟ ΕΜΒΑΔΟΝ    
756,25 Μ2 

  

ΣΔΛΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ 
 


