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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ : 
 

Προσφέρει για εκμίσθωση με δημοπρασία το δημόσιο ακίνητο ιδιοκτησίας της 
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. που είναι: «Τμήμα οικοπέδου εμβαδού 150 m2 
οικοπεδικής έκτασης ιδιοκτησίας της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., συνολικού 
εμβαδού 1.800 m2, που βρίσκεται στην περιοχή του 3ου Διαμερίσματος του Δήμου 
Αθηναίων μεταξύ των οδών Σφακτηρίας – Λεωνίδου και Θερμοπυλών (Ο.Τ. 78 
περιοχή 64) στην περιοχή του Μεταξουργείου», για οποιαδήποτε από το νόμο και 
τις κείμενες διατάξεις χρήση. 
 
Η υπογραφή του μισθωτηρίου συμφωνητικού θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά 
την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας και η διάρκεια της 
μίσθωσης ορίζεται για δύο (2) έτη. 
 
Τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας ορίζεται το ποσό των τριακοσίων Ευρώ 
(300,00 € /μήνα). 
 
Οι Οικονομικές προσφορές θα πρέπει να είναι ανώτερες από την τιμή εκκίνησης 
τουλάχιστον κατά είκοσι τοις εκατό (20%).   

 
Ο τρόπος καταβολής του μισθώματος και οι σχετικές αναπροσαρμογές αυτού 

καθώς και οι λοιποί όροι ορίζονται στη σχετική διακήρυξη της δημοπρασίας την 
οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν από τα γραφεία της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. στην Αθήνα και είναι αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο 
www.osk.gr της πρώην Ο.Σ.Κ. Α.Ε., της οποίας καθολική διάδοχος είναι η 
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., και ισχύει μέχρι και σήμερα.  

  
Ο διαγωνιζόμενος για να γίνει δεκτός στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλει την 
προσφορά του στο πρωτόκολλο της εταιρίας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 
Φαβιέρου 30 Αθήνα, Τ.Κ. 10438, μέχρι την 23.07.2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 
12:00, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφει όλα του τα στοιχεία του 
(ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλ, φαξ, e-mail). 
 
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται στο 
Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. (αρμόδια κα Γρίβα 
Βαΐα τηλ. 210 - 5272556). 

 
Αθήνα, 7 Ιουλίου 2014 
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