
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΑΓΓΕΛΙΑ 

Εκµίσθωσης Ακινήτου (∆ιαµερίσµατος) συνιδιοκτησίας κατά 
ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου 

 

ΑΓΑΘΟΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

& 

Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΣΑΡΗ 

Τα Αγαθοεργά Καταστήµατα Ιωαννίνων και το Ίδρυµα Κωνσταντίνου 
Κατσάρη, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 (άρθα 24, 42 και 58) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα, δέχονται έγγραφες ενυπόγραφες 
σφραγισµένες (κλειστές) προσφορές για την εκµίσθωση, χρονικής διάρκειας 
τριών (3) ετών, ενός (1) διαµερίσµατος υπό στοιχεία Γ-1, επί της οδού ∆αγκλή 
και πλ. Ν. Μπότσαρη αριθ. 16 στα Ιωάννινα, ιδιοκτησίας κατά ποσοστό 50% 
εξ αδιαιρέτου των Αγαθοεργών Καταστηµάτων Ιωαννίνων και του Ιδρύµατος 
Κωνσταντίνου Κατσάρη, στον προσφέροντα τη µεγαλύτερη τιµή σε σχέση µε 
την προεκτιµηθείσα µισθωτική αξία, ύστερα από τη δηµοσίευση της 
παρούσας επί είκοσι (20) ηµέρες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Οικονοµικών.  

Tο µίσθωµα που θα επιτευχθεί κατά τη δηµοπρασία θα ισχύει για το πρώτο 
µισθωτικό έτος. Aπό της ενάρξεως του δεύτερου µισθωτικού έτους και κάθε 
έτος το µηνιαίο µίσθωµα θα αυξάνεται σε ποσοστό 2% ετησίως. Kατά το ίδιο 
ποσοστό θα αναπροσαρµόζεται το µίσθωµα ανά έτος και στην περίπτωση που 
η µίσθωση παραταθεί γιά οποιοδήποτε λόγο πέρα από τη συµφωνηµένη 
διάρκεια. 

Το διαµέρισµα ενοικιάζεται στην κατάσταση που είναι.  

Ο µισθωτής υποχρεούται µε δικές του δαπάνες να προβεί στις αναγκαίες 
επισκευές και κατασκευές, ώστε το µίσθιο να καταστεί κατάλληλο για τη 
χρήση την οποία θα το µισθώσει. Τις ίδιες επισκευές υποχρεούται µε δικές του 
δαπάνες να πραγµατοποιεί καθ΄όλη τη διάρκεια της µίσθωσης χωρίς να 
δικαιούται αποζηµίωση από τα Ιδρύµατα ή να συµψηφίσει αυτές τις δαπάνες 
µε µισθώµατα ή άλλες υποχρεώσεις εκ της µισθώσεως. 

Σε περίπτωση αρνήσεως του µισθωτή να υπογράψει το µισθωτήριο συµβόλαιο 
εντός δέκα (10) ηµερών από της προς τούτο προσκλήσεώς του, η εγγύηση 
συµµετοχής στο διαγωνισµό εκπίπτει υπέρ των Ιδρυµάτων και η δηµοπρασία 
επαναλαµβάνεται σε βάρος του µισθωτού.  

O πλειοδοτών για λογαριασµό τρίτου οφείλει να δηλώσει τούτο κατά την 
έναρξη της δηµοπρασίας και να προσκοµίσει προς τούτο πληρεξούσιο ή 
εξουσιοδότηση µε βεβαίωση γνησιότητος του εξουσιοδοτούντος από ∆ηµόσια 
Aρχή, διαφορετικά θεωρείται ως πλειοδοτών για λογαριασµό του. 



Για να γίνει δεκτή κάθε προσφορά πρέπει να υπερβαίνει τον ελάχιστο όρο 
προσφοράς κατά 2% . 

Kατά την υπογραφή του µισθωτηρίου συµβολαίου ο µισθωτής υποχρεούται να 
προσαγάγει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα ευθύνεται αλληλεγγύως και 
αδιαιρέτως µετά του µισθωτού για την τήρηση των όρων του µισθωτηρίου 
συµβολαίου. 

Tο µισθωτή βαρύνουν οι τυχόν κοινόχρηστες δαπάνες, τα τέλη καθαριότητος, 
φωτισµού, υδρεύσεως και αποχετεύσεως, θερµάνσεως ως και κάθε τέλος 
εισφορά ή φόρος που θα επιβληθούν κατά τη διάρκεια της µισθώσεως. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

α/α ΑΚΙΝΗΤO ΕΜΒΑ∆ΟΥ ΤΙΜΗΜΑ ΒΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ 

-------------------------------------------------------------------------------------------
1. ∆ιαµ/σµα 3ου ορόφου 

υπό στοιχεία Γ-1 35 µ2 185,00 € 200,00 €  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Προθεσµία υποβολής προσφορών: εντός είκοσι (20) ηµερολογιακών 
ηµερών και αρχίζει από την εποµένη της δηµόσιας ανακοίνωσης της 
παρούσας στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµικών (από 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 
2017, ηµέρα Τρίτη µέχρι και 04 Ιουλίου 2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13.00΄). 

Οι προσφορές θα κατατίθενται σε σφραγισµένο (κλειστό) φάκελο στο 
πρωτόκολλο των Αγαθοεργών Καταστηµάτων Ιωαννίνων (Γραφεία Ιεράς 
Μητροπόλεως Ιωαννίνων), οδός Π.Ιωακείµ Γ΄10 – Τ.Κ. 45221 Ιωάννινα µε 
την ένδειξη: Οικονοµική προσφορά για την µίσθωση ακινήτου -διαµερίσµατος 
υπό στοιχεία Γ-1, ιδιοκτησίας κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου των 
Αγαθοεργών Καταστηµάτων Ιωαννίνων και Ιδρύµατος Κωνσταντίνου 
Κατσάρη. 

Οι προσορές θα ανοιχτούν ενώπιον των ενδιαφεροµένων την Τετάρτη 05 
Ιουλίου 2017 και ώρα 11η πρωϊνή. 

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 Επιτροπή, θα αναδείξει ως µισθωτή τον έχοντα προσφέρει το 
υψηλότερο µίσθωµα και µε τους πλέον συµφέροντες λοιπούς όρους 
εκµίσθωσης. 

Πληροφορίες για τη διαδικασία κατάθεσης προσφορών καθώς και οι 
αναλυτικοί όροι της διακηρύξεως παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και 



ώρες από τα Γραφεία των Αγαθοεργών Καταστηµάτων Ιωαννίνων (αρµόδια 
κα Βαρβάρα Ντάρα) τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 26279 & 26510 26379. 

 

Ιωάννινα, 7 Ιουνίου 2017 

Ο Πρόεδρος 

της Εφοροεπιτροπείας των Αγαθοεργών Καταστηµάτων Ιωαννίνων 

και της ∆ιοικητικής Επιτροπής του Ιδρύµατος Κωνσταντίνου Κατσάρη 

 

 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΝΩΝ ΜΑΞΙΜΟΣ 


