
 
 

 
 

Μισθώσεις ακινήτων για τις ανάγκες του έργου «Πρόγραμμα Στέγασης για Αιτοφντες Άσυλο»  

 

Ο Διμοσ Ακθναίων μζςω τθσ Ε.Α.Τ.Α.Α.Ε. προζβθ ςε ςυμβαςιοποίθςθ με τθν Ύπατθ Αρμοςτεία του ΟΘΕ 

για τουσ Πρόςφυγεσ και ζλαβε χρθματοδότθςθ για τθν υλοποίθςθ του ζργου «Provision of 

accommodation and services support to RS people of concern in the Municipality of Athens». Το ζργο 

αφορά τθ ςτζγαςθ αιτοφντων άςυλο (Asylum seekers) ςε ενοικιαηόμενα διαμερίςματα. 

Θ Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. καλεί οποιονδιποτε ενδιαφερόμενο, είτε φυςικό πρόςωπο- ιδιοκτιτεσ ακινιτων, είτε 

νομικό πρόςωπο (π.χ. μεςιτικό γραφείο), να υποβάλει θλεκτρονικά αίτθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ 

(βλ. εδϊ ςχετικι φόρμα καταγραφισ ενδιαφζροντοσ) για τθν κάλυψθ των ωσ άνω αναγκϊν ςτζγαςθσ 

ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: apartments@developathens.gr 

Διευκρινίηεται ότι θ παροφςα δεν αποτελεί πρόςκλθςθ υποβολισ προςφοράσ και θ Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. δε 

δεςμεφεται να ςυνάψει ςυμβάςεισ με όλα τα πρόςωπα που τυχόν κα εκδθλϊςουν ενδιαφζρον, κακότι 

κα προθγθκεί επιτόπια εκτίμθςθ και αξιολόγθςθ των διαμεριςμάτων από εξειδικευμζνθ ομάδα τθσ 

Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 

Ειδικότερα :  

 Προβλζπονται ζωσ 6 ωφελοφμενοι ανά διαμζριςμα οι οποίοι κα εναλλάςςονται ανά 3 μινεσ.  

 Tα διαμερίςματα προσ ενοικίαςθ κα πρζπει ζχουν ζκταςθ  τουλάχιςτον 55 τετραγωνικά μζτρα 
και να διακζτουν όλα τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά προσ ενοικίαςθ (π.χ. ενεργειακό 
πιςτοποιθτικό). Θ μίςκωςθ κα δθλϊνεται ςτο TAXISNET.  

 Το πρόγραμμα κα μιςκϊνει κατά κανόνα ζνα διαμζριςμα ανά πολυκατοικία. 

 Το μιςκωτιριο ςυμβόλαιο κα γίνει από  τθν Εταιρεία Ανάπτυξθσ και Τουριςτικισ Προβολισ του 
Διμου Ακθναίων. 

 Το μίςκωμα ορίηεται ςε αναλογία με τα τετραγωνικά μζτρα αλλά και με τθν κατάςταςθ του 
διαμερίςματοσ, λαμβάνοντασ υπόψθ και παραμζτρουσ όπωσ θ περιοχι ι ο όροφοσ με ανϊτατο 
όριο τα  €400/μινα.  

 Σε περίπτωςθ μεςιτικοφ γραφείου θ αμοιβι που δίνεται ανζρχεται ςε ζνα μίςκωμα. 

 Ζχει προχπολογιςτεί ποςό για τυχόν επιςκευζσ, διορκϊςεισ του διαμερίςματοσ κακ’ όλθ τθ 
διάρκεια τθσ μίςκωςθσ. 

 Προβλζπεται αποκατάςταςθ τυχόν ηθμιϊν κατά τθν παράδοςθ των διαμεριςμάτων ςτουσ 
ιδιοκτιτεσ. 

 Οι λογαριαςμοί ΔΕΚΟ και κοινοχριςτων πλθρϊνονται από τθν Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 
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 Τα  διαμερίςματα κα αναηθτθκοφν τόςο ςτα όρια του Διμου τθσ Ακινασ όςο και ςτουσ όμορουσ 
διμουσ Βφρωνα, Μοςχάτου-Ταφρου, Νζασ Σμφρνθσ, Ηωγράφου και Αγίου Δθμθτρίου, με τουσ 
οποίουσ υπάρχει ςυνεργαςία για το κζμα τθσ προςωρινισ εγκατάςταςθσ προςφφγων 

 Προβλζπονται άτομα που κα επιβλζπουν κακθμερινά τισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ των 
ωφελουμζνων και τθν καλι κατάςταςθ των διαμεριςμάτων. Σε κάκε περίπτωςθ ορίηεται 
υπεφκυνοσ ελεγκτισ από τθν Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. με τον οποίο κάκε εκμιςκωτισ μπορεί να επικοινωνεί 
ανά πάςα ςτιγμι για οποιοδιποτε ηιτθμα. 

 Θα τεκεί ςε ιςχφ Κανονισμός Διαμερίσματος, ςτον οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι κανόνεσ 
υγιεινισ και ςυμπεριφοράσ των ωφελουμζνων τόςο μεταξφ τουσ όςο και με τουσ υπόλοιπουσ 
διαμζνοντεσ ςτθν  πολυκατοικία. Τθν τιρθςθ αυτϊν των κανόνων ςχετικά με τισ υποχρεϊςεισ 
των ωφελουμζνων κατά τθν διάρκεια τθσ παραμονισ τουσ κα ελζγχουν κακθμερινά τα αρμόδια 
ςτελζχθ τθσ Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. Όποιοσ δε ςυμμορφϊνεται κα απομακρφνεται από το διαμζριςμα, 
βάςει των όρων λειτουργίασ του ανωτζρω Κανονιςμοφ Διαμερίςματοσ. 

 Θ  Ύπατθ Αρμοςτεία του ΟΘΕ για τουσ Πρόςφυγεσ, βάςει των διεκνϊν προδιαγραφϊν και 
εμπειρίασ τθσ, επιλζγει και προωκεί τουσ ωφελοφμενουσ που πλθροφν τισ προχποκζςεισ 
(νομικζσ, υγειονομικζσ κλπ.) για ζνταξθ ςτο πρόγραμμα.  

 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επικοινωνιςτε με τον κφριο Γεϊργιο Παντελιά ςτο 210 3312015-16-17 

και 6983871801, apartments@developathens.gr 

 


