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    Το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, ανακοινώνει ότι προτίθεται να εκµισθώσει (βάσει του Ν. 
4182/2013), ένα διαµέρισµα υπό στοιχεία Β-2 εµβαδού 32,23 τ.µ., που βρίσκεται επί της οδού 
Στουρνάρα 18 στα Τρίκαλα και ανήκει στο Κληροδότηµα Ιωάννη Τσανάκα, µε τους εξής όρους: 

1. Η µίσθωση θα έχει διάρκεια τρία (3) έτη µε δικαίωµα παράτασης για άλλα τρία (3). 
2. Το κατώτατο όριο προσφοράς (µηνιαίο µίσθωµα) ορίζεται στο ποσό των 115,00€. 

Το µίσθωµα που θα επιτευχθεί κατά τη διαδικασία εκµίσθωσης θα είναι σταθερό για τρία έτη και 
θα αναπροσαρµοστεί σε περίπτωση παράτασης της µίσθωσης µε βάση τη µεταβολή του ∆είκτη 
Τιµών Καταναλωτή (απλή 12µηνη µεταβολή), που θα ανακοινωθεί από την ΕΛΣTAT. 

3. Ο προσφέρων, που αναδείχθηκε ως πλειοδότης, οφείλει να προσέλθει για την υπογραφή του  
συµφωνητικού µίσθωσης εντός αποκλειστικής προθεσµίας 8 (οχτώ) εργασίµων ηµερών. 

4. Ο µισθωτής οφείλει να καταθέσει µε την υπογραφή του µισθωτηρίου ποσό  ίσο µε ένα (1) µηνιαίο 
µίσθωµα, ως εγγύηση .Το  ποσό της εγγύησης θα επιστραφεί µετά τη λήξη της µίσθωσης αµέσως 
µόλις εκκαθαριστούν οι λογαριασµοί που βαρύνουν το µισθωτή. 

5. Ο µισθωτής δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του µισθώµατος, εάν δεν έκανε 
χρήση του µισθίου χωρίς υπαιτιότητα του Πανεπιστηµίου και σε κάθε περίπτωση δεν δικαιούται 
να µειώσει το συµφωνηθέν µίσθωµα. 

6. Αν ο µισθωτής δεν προσέλθει ή αρνηθεί να υπογράψει το οικείο συµφωνητικό, επιβάλλεται 
χρηµατική ποινή ίση προς ένα (1) µηνιαίο µίσθωµα της προσφοράς του, ποινή η οποία 
βεβαιώνεται και εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων 
Εσόδων. 

7. Το διαµέρισµα µισθώνεται στην κατάσταση που είναι. 
8. Ο πλειοδοτών για λογαριασµό τρίτου οφείλει να δηλώσει τούτο εντός της προσφοράς και να 

προσκοµίσει κατά το άνοιγµά της πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση µε βεβαίωση γνησιότητας της 
υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από ∆ηµόσια Αρχή, διαφορετικά θεωρείται ως πλειοδοτών για 
λογαριασµό του. 

9. Ο αναδειχθείς πλειοδότης, αν δεν διαµένει στον τόπο διενέργειας του διαγωνισµού, οφείλει να 
διορίσει υποχρεωτικώς και εγγράφως αντίκλητο διαµένοντα στον τόπο διενέργειας του 
διαγωνισµού, προς τον οποίο θα γίνεται εγκύρως κάθε κοινοποίηση που αφορά στη µίσθωση. 

10. Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το διαµέρισµα σε καλή κατάσταση, δεν δύναται χωρίς 
έγγραφη άδεια του Πανεπιστηµίου να επιφέρει ουσιώδεις αλλοιώσεις σ’αυτό ή να προβεί σε 
διαρρυθµίσεις που µεταβάλουν την αρχική του µορφή. 



11. Το µισθωτή βαρύνουν οι κοινόχρηστες δαπάνες, τα τέλη φωτισµού, καθαριότητας, ύδρευσης, 
αποχέτευσης και θέρµανσης ως και κάθε τέλος, εισφορά ή φόρος που θα επιβληθούν κατά τη 
διάρκεια της µίσθωσης. 

12. Το διαµέρισµα θα χρησιµοποιηθεί ως κατοικία ή ως επαγγελµατική στέγη, για χρήση που δεν 
αντιβαίνει στον κανονισµό της οικοδοµής. 

13. Ο µισθωτής υπόκειται σε έξωση κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας «περί 
απόδοσης της χρήσης του µισθίου», για καθυστέρηση καταβολής του µισθώµατος, και για κάθε 
παράβαση των όρων του µισθωτηρίου συµβολαίου και των όρων του κανονισµού της 
πολυκατοικίας οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδες. 

14. Ο µισθωτής υποχρεούται ένα µήνα προ της λήξεως της µίσθωσης να επιτρέπει σε νέους 
υποψήφιους µισθωτές την επίσκεψη στο διαµέρισµα επί δίωρο ηµερησίως. 

15. Το µίσθωµα που θα επιτευχθεί κατά τη δηµοπρασία, θα καταβάλλεται το πρώτο δεκαήµερο 
εκάστου µηνός. 

 
 

  
 Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν γραπτές σφραγισµένες προσφορές, για 
λογαριασµό του Πανεπιστηµίου στο γραφείο του ∆ικηγόρου κ.Ευθυµίου Αναγνωστόπουλου στη 
∆ιεύθυνση Καρανάσιου 10 Τ.Κ.42100 Τρίκαλα, ΤΗΛ. 2431028078 και 6932586307, κατόπιν 
συνεννόησης µαζί του από 16-3-2015 έως 6-4-2015 και ώρες 10:00π.µ. έως 12:00µ.µ..Μετά την 
υποβολή των προσφορών αυτές θα ανοιχτούν από τον κ.Ευθύµιο Αναγνωστόπουλο ∆ικηγόρο 
∆ιαχειριστή των ακινήτων του Κληροδοτήµατος Ιωάννη Τσανάκα στα Τρίκαλα και την 
Προϊσταµένη του Τµήµατος Κληροδοτηµάτων-Περιουσίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 
κ.Ευαγγελία Χαραλάµπη Τσάνου, την ∆ευτέρα 6 Απριλίου 2015 και ώρα 12:00 µ.µ. στο γραφείο 
του κ.Αναγνωστόπουλου, ενώπιον των ενδιαφεροµένων. Αφού γίνει γνωστό το περιεχόµενο κάθε 
προσφοράς, στην περίπτωση, που έχουν υποβληθεί προσφορές µε το ίδιο τίµηµα, οι 
ενδιαφερόµενοι έχουν το δικαίωµα να υποβάλλουν επιτόπου εκείνη τη στιγµή βελτιωµένη 
προσφορά. Ακολούθως η Πρυτανεία(Πρυτανικό Συµβούλιο ), θα αναδείξει ως µισθωτή τον έχοντα 
προσφέρει το υψηλότερο µίσθωµα και µε τους πλέον συµφέροντες λοιπούς όρους εκµίσθωσης για 
το Κληροδότηµα. Προσφορές οφειλετών ή αντιδίκων του Πανεπιστηµίου δεν γίνονται δεκτές. 
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