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  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

Το Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου –Κοινωφελές  Ιδρύµατος µε την 

επωνυµία «Ι∆ΡΥΜΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡ. ΒΡΥΣΗ», που εδρεύει στο ∆ηµοτικό 

∆ιαµέρισµα Γραικοχωρίου του ∆ήµου Ηγουµενίτσας Περιφερειακής Ενότητας 

Θεσπρωτίας  και εκπροσωπείται νόµιµα µε Α.Φ.Μ 099254500 ∆.Ο.Υ Ηγουµενίτσας. 

 

Έχοντας υπ’όψην το άρθρο 24 του Ν.4182/2013 «Κώδικας Κοινωφελών 

περιουσιών, σχολάζουσων κληρονοµικών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ αρ 

185/Α΄/10.09.2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα, προεβη στη σύνταξη 

των παρακάτω όρων εκµίσθωσης, χρονικής διάρκειας τριών ετών (3 ετών)  µε 

δικαίωµα παράτασης για ίσης ή βραχύτερης διάρκειας χρονικό διάστηµα, του υπό 

στοιχείο β και γ ορόφου από κοινού,  ανεγερµένων επί κτίσµατος, ιδιοκτησίας του 

Ιδρύµατος, όπως αναλυτικότερα περιγράφονται κατωτέρω, ύστερα από τη 

δηµοσίευση 20 τουλάχιστον ηµέρες, σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του 

Υπουργείου Οικονοµικών και τυχόν άλλες ιστοσελίδες που θα κρίνονται κατάλληλες 

για την ευρύτερη δυνατή δηµοσιότητα: Ειδικότερα, 

∆ιακηρύττει 

ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική δηµόσια δηµοπρασία η εκµίσθωση επί του  δεύτερου 

και τρίτου ορόφου από κοινού, επί κτίσµατος ανεγερµένου επί ενός ακινήτου 

ιδιοκτησίας του Ιδρύµατος,  ευρισκόµενου στην Ηγουµενίτσα  επί της οδού Εθνικής  

Αντίστασης και  αριθµός 8, µε χρονική διάρκεια  τριών ετών (3 ετών)  µε δικαίωµα 

παράτασης για ίσης ή βραχύτερης διάρκειας χρονικό διάστηµα, όπως αναλυτικότερα 

περιγράφεται κατωτέρω και ειδικότερα: 

Α) Του  ∆εύτερου ορόφου  (2ο  όροφο),  συνολικού  εµβαδού εκατόν σαράντα 

πέντε τετραγωνικά µέτρα (145 ,00 µ2) συµπεριλαµβανοµένου και του 

κλιµακοστασίου. 

Β) Του Τρίτου Ορόφου   (3ος όροφος), συνολικού εµβαδού  εκατόν σαράντα πέντε 

τετραγωνικών µέτρων (145,00 µ2), συµπεριλαµβανοµένου και του κλιµακοστασίου. 

 

1.1 Το κατώτερο όριο προσφοράς /ετήσιο µίσθωµα,  ορίζεται στο  χρηµατικό 

ποσό των  επτά χιλιάδων ευρώ  (7.000 €) και για τους δύο ορόφους από κοινού, ήτοι 

3.500€ ανά όροφο ( τρισίµιση χιλιάδες ευρώ ανά όροφο) µη συµπεριλαµβανοµένων 
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οποιονδήποτε τελών σχετίζονται µε τη παρούσα µισθωτική σύµβαση, όπως είναι η 

τυχόν εκ νέου επιβολή τέλος χαρτοσήµου στις µισθώσεις κατοικιών ή οιωνδήποτε 

άλλων συναφών µελλοντικών επιβαρύνσεων.  

 

1.2. Το ετήσιο µίσθωµα που θα επιτευχθεί κατά τη δηµοπρασία ,θα καταβάλλεται  

προκαταβολικώς και σε δύο εξαµηνιαίες δόσεις, µέσα στο πρώτο πενθήµερο του 

Ιανουαρίου και το πρώτο πενθήµερο του Ιουνίου, σε Τραπεζικό Λογαριασµό που 

διατηρεί το Ίδρυµα στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ή σε όποιον άλλο τραπεζικό 

λογαριασµό ή φυσικό πρόσωπο υποδείξει εγγράφως ο εκµισθωτής, αρχής γενοµένης 

της 1ης Ιουνίου 2018. Η καταβολή του µισθώµατος θα αποδεικνύεται µε έγγραφη 

απόδειξη της τράπεζας που κατατέθηκε το µίσθωµα ή µε έγγραφη απόδειξη του ίδιου 

του εκµισθωτή ή άλλου πληρεξούσιου φυσικού προσώπου, αποκλειόµενου ρητώς 

κάθε άλλου αποδεικτικού µέσου και αυτού ακόµη του όρκου, εντός του πρώτου 

πενθηµέρου κάθε εξαµήνου.  

   

3. Το µίσθιο εκµισθώνεται στην κατάσταση που βρίσκεται σήµερα και  θα 

χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά  ως επαγγελµατική στέγη – για την λειτουργία 

καταστηµάτων- γραφείων-ενοικιαζόµενων δωµατίων κοκ. 

 

4.Ο µισθωτής υποχρεούται µε δικές του δαπάνες να προβεί στις αναγκαίες 

επισκευές και κατασκευές, ώστε το µίσθιο να καταστεί κατάλληλο για την χρήση την 

οποία θα το µισθώσει. Τις ίδιες επισκευές υποχρεούται  ο µισθωτής µε δικές του 

δαπάνες να πραγµατοποιεί καθ’ όλη την διάρκεια της µίσθωσης, χωρίς να δικαιούται 

αποζηµίωση από το Ίδρυµα ή να συµψηφίσει αυτές τις δαπάνες µε µισθώµατα ή 

άλλες υποχρεώσεις εκ της µίσθωσης.  Οποιαδήποτε κατασκευή γίνει από τον µισθωτή 

στο ακίνητο, πρέπει να υπάρχει η σύµφωνη γνώµη του ιδιοκτήτη. Κατά τη λήξη της 

µίσθωσης, οι κατασκευές και επωφελείς δαπάνες που έχουν κατασκευαστεί στο 

µίσθιο µε έξοδα του µισθωτή , θα παραµείνουν προς όφελος του Ιδρύµατος, χωρίς ο 

µισθωτής να έχει δικαίωµα αποζηµίωσης, ούτε και δικαίωµα αφαίρεσης, πλην των 

κινητών πραγµάτων. 

5. Καθ’ όλη τη διάρκεια της µίσθωσης, ο εκµισθωτής δεν έχει καµία υποχρέωση 

συντήρησης του µισθίου, επισκευής ζηµιών και βλαβών των εγκαταστάσεων ή 

αντικατάστασης του εξοπλισµού του, που προκλήθηκαν από εσφαλµένη χρήση από 
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µέρους  του µισθωτή και των συνοίκων του και για τις οποίες ζηµίες και βλάβες την 

αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση έχει ο µισθωτής. 

6. Απαγορεύεται στην µισθωτή να επιφέρει οποιαδήποτε προσθήκη, τροποποίηση 

ή µεταρρύθµιση του µισθίου χωρίς την έγγραφη συναίνεση του εκµισθωτή. 

Οποιαδήποτε προσθήκη, τροποποίηση ή µεταρρύθµιση γίνει κατά παράβαση αυτού 

του όρου, ανεξάρτητα από τις συνέπειες που συνεπάγεται, παραµένει προς όφελος 

του µισθίου χωρίς να γεννά κανένα απολύτως δικαίωµα αφαίρεσης ή αποζηµίωσης 

του µισθωτή. Επίσης, ο εκµισθωτής δικαιούται να αξιώσει την επαναφορά των 

πραγµάτων στην προηγούµενη κατάσταση µε δαπάνες του µισθωτή. 

7. Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το ακίνητο σε καλή κατάσταση, δεν 

δύναται χωρίς έγγραφη άδεια του Ιδρύµατος  να επιφέρει ουσιώδεις αλλοιώσεις 

σ΄αυτο ή να προβεί σε διαρρυθµίσεις που µεταβάλουν την αρχική µορφή του 

ακινήτου. 

8. Ο µισθωτής δεν απαλλάσσεται της καταβολής του ενοικίου αν δεν κάνει χρήση 

του ακινήτου χωρίς υπαιτιότητα του ιδρύµατος ούτε έχει δικαίωµα   µειώσεως του 

µισθώµατος για οποιαδήποτε αιτία. 

 

9. Υπενοικίαση ή σιωπηρά αναµίσθωση απαγορεύονται του µισθωτού 

υποχρεουµένου κατά την λήξη της µισθώσεως να παραδώσει το µίσθιο σε καλή 

κατάσταση υποχρεουµένου δε σε καταβολή αποζηµιώσεως για κάθε εκ κακής 

χρήσεως φθορά. 

 

10. Τον µισθωτή  βαρύνουν οι κοινόχρηστες δαπάνες, τα τέλη χαρτοσήµου 3,6% 

καθαριότητος, φωτισµού, υδρεύσεως και αποχετεύσεως, θερµάνσεως ως και κάθε 

τέλος εισφορά ή φόρος που θα επιβληθούν κατά τη διάρκεια της µισθώσεως. τους 

δηµόσιους και δηµοτικούς φόρους και τέλη καθαριότητας, φωτισµού κ.λπ., που 

σχετίζονται µε το µίσθιο, καθώς επίσης και την πληρωµή των λογαριασµών 

κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος, νερού, κ.λπ. τα οποία και θα επιβληθούν κατά 

την διάρκεια της µίσθωσης . Ο µισθωτής υποχρεούται εντός δέκα (10) εργάσιµων 

ηµερών από την θεώρηση του παρόντος από την αρµόδια ∆ΟΥ του εκµισθωτή, µε 

δική της οικονοµική επιβάρυνση, να προβεί σε όλες τις νόµιµες ενέργειες που 
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απαιτούνται για τη µεταβίβαση της παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος της ∆.Ε.Η., και της 

παροχής του νερού  στο όνοµά του. 

 

11.Κατά 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.  

  

12. Ο µισθωτής υποχρεούται να κάνει καλή χρήση του µισθίου διατηρώντας το 

καθαρό και ευπρεπές, να το χρησιµοποιεί κατά τρόπο που να µην θίγει την ησυχία, 

την υγεία, την εργασία ή την ασφάλεια του εκµισθωτή και των λοιπών ενοίκων του 

κτιρίου, προς τους οποίους πρέπει να τηρεί την ανάλογη πρέπουσα συµπεριφορά. 

Επίσης, οφείλει να ενηµερώνει εγκαίρως τον εκµισθωτή για τυχόν κινδύνους ή ζηµίες 

του µισθίου. Απαγορεύεται στον µισθωτή η κατάληψη άλλων κοινόχρηστων χώρων 

του κτιρίου στο οποίο βρίσκεται το µίσθιο, η στάθµευση οχηµάτων πάσης φύσεως 

µέσα στο µίσθιο ή τους κοινόχρηστους χώρους του καθώς και η τοποθέτηση 

µηχανηµάτων, εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών ή αντικειµένων που µπορούν να 

βλάψουν και να ρυπάνουν το µίσθιο. Τέλος απαγορεύεται η κατοχή και παραµονή 

εντός του µισθίου και του κτιρίου οποιουδήποτε είδους ζώου, κατοικίδιου ή µη. 

 

13. Ο µισθωτής υπόκειται σε έξωση κατά της διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής 

∆ικονοµίας «περί αποδόσεως της χρήσεως του µισθίου», για καθυστέρηση 

καταβολής των µισθωµάτων και για κάθε παράβαση των όρων του µισθωτηρίου οι 

οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. Η καθυστέρηση καταβολής του µισθώµατος, 

καθώς και των δαπανών που αναφέρονται στο άρθρο 8 του παρόντος, δίνει το 

δικαίωµα στον εκµισθωτή να καταγγείλει την µίσθωση και να λύσει µονοµερώς την 

παρούσα σύµβαση και να ζητήσει την απόδοση του µίσθιου και της χρήσεώς του µε 

την ειδική διαδικασία εκδικάσεως των διαφορών παραδόσεως και αποδόσεως του 

µισθίου. Στις περιπτώσεις αυτές καταπίπτει σαν ποινική ρήτρα υπέρ του εκµισθωτή, η 

εγγύηση που δόθηκε.  

 

 

14. Ο µισθωτής υποχρεούται ένα µήνα προς της λήξεως της µισθώσεως να 

επιτρέπει σε νέους υποψηφίους µισθωτές την επίσκεψη στο ακίνητο επί δίωρο 

ηµερησίως. 
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15. Η δηµοπρασία, θα διενεργηθεί στην  Ηγουµενίτσα  και στα γραφείο της 

δικηγόρου του Ιδρύµατος ( Κ.Κρυστάλλη και αριθµός 1) ενώπιον Επιτροπής την 23 

Απριλίου 2018,  ηµέρα ∆ευτέρα, και από ώρας 10:00 έως 12:00.  Η υποβολή των 

προσφορών θα γίνεται είτε αυτοπροσώπως , είτε ταχυδροµικώς σε προθεσµία 20 

ηµερών από την δηµοσίευση της σχετική πρόσκλησης, µε καταλυτική 

ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών την 20η 
Απριλίου 2018 . Οι προφορές που θα 

κατατίθενται θα είναι σφραγισµένες, κλεισµένες σε φάκελο µε την ένδειξη 

«οικονοµική προσφορά για την εκµίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας του Ιδρύµατος 

Παναγιώτη Βρύση»  µε πλήρη τα στοιχεία του ενδιαφεροµένου (ονοµατεπώνυµο, 

ιδιότητα, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση) συνοδευόµενες από: 

α)φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας, ή ταυτότητας πολίτη Ε.Ε ή 

άλλου επίσηµου εγγράφου ταυτοπροσωπίας, β)φωτοαντίγραφο τελευταίου 

εκκαθαριστικού σηµειώµατος του ενδιαφεροµένου ή βεβαίωση απόδοσης Α.ΦΜ 

για πολίτες της ΕΕ. γ) υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι έλαβε γνώση των 

όρων της διακήρυξης καθώς και της κατάστασης του ακινήτου για το οποίο και 

πρόκειται να πλειοδοτήσει  και δ)εγγύηση  για την συµµετοχή του στην 

δηµοπρασία το ποσό των 1.500,00€ (χιλίων πεντακοσίων ευρώ) σε Γραµµάτιο 

Παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε Εγγυητική 

Επιστολή αναγνωρισµένης στην Ελλάδα Τραπέζης. Η ανωτέρω εγγύηση 

συµµετοχής θα επιστρέφεται µετά την λήξη της δηµοπρασίας στους 

αποτυχόντες, θα κρατηθεί όµως του τελευταίου ανακηρυσσόµενου ως πλειοδότη 

στον οποίο επιστρέφεται ατόκως, µετά τη λήξη της µισθώσεως, αµέσως µόλις 

εκκαθαρισθούν οι λογαριασµοί που βαρύνουν τον µισθωτή. Εφόσον πρόκειται 

για πολίτη εκτός ΕΕ απαιτείται να αποστείλει φωτοαντίγραφο άδειας παραµονής 

του στην χώρα σε ισχύ. 

  

Μετά την λήξη της ανωτέρω προθεσµίας υποβολής των προσφορών, η 

Επιτροπή θα συντάξει πρακτικό, στο οποίο θα περιλαµβάνονται όλες οι 

προσφορές και τα από το νόµο προβλεπόµενα στοιχεία, και θα αναδείξει ως 

µισθωτή του ακινήτου, τον προσφέροντα το υψηλότερο µίσθωµα και µε τους 

πλέον συµφέροντες λοιπούς όρους εκµίσθωσης  για το κληροδότηµα. Σε 

περίπτωση που έχουµε ισόποσες προσφορές , η επιτροπή θα αποφανθεί επιτόπου 

µε απόφασή της ανάλογα µε το συµφέρον του Ιδρύµατος. 
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16. Η µίσθωση αρχίζει από την υπογραφή του µισθωτηρίου συµβολαίου , το οποίο 

πρέπει να υπογραφεί µετά από 15 ηµέρες  και να εγκριθεί απ ό την Αποκεντρωµένη 

∆ιοίκηση Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας.  

 

17. Παρατυπία περί τη δηµοπρασία δεν παρέχει κανένα δικαίωµα υπέρ του 

πλειοδότου. 

 

18.Σε περίπτωση αρνήσεως του µισθωτή να υπογράψει το µισθωτήριο συµβόλαιο 

εντός δέκα ηµερών από της προς τούτο προσκλήσεώς του, η εγγύηση συµµετοχής στο 

διαγωνισµό εκπίπτει υπέρ του Ιδρύµατος . Και η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατά 

τις διατάξεις του Νοµού «περί εισπράξεως ∆ηµοσίως Εσόδων» αντιθέτως δε κάθε επί 

πλέον διαφορά παραµένει εις όφελος του ιδρύµατος. 

 

19. Ο πλειοδοτών για λογαριασµό τρίτου οφείλει να δηλώσει τούτο κατά την 

έναρξη της δηµοπρασίας και να προσκοµίσει προς τούτο πληρεξούσιο ή 

εξουσιοδότηση µε βεβαίωση γνησιότητας του εξουσιοδοτούντος από ∆ηµόσια Αρχή, 

διαφορετικά θεωρείται ως πλειοδοτών για λογαριασµό του. 

 

19.  Για να γίνει δεκτή κάθε προσφορά πρέπει να υπερβαίνει το κατώτατο όριο 

προσφοράς καθώς και της αµέσως προηγούµενης προσφοράς   κατά  100  Ευρώ 

τουλάχιστον. 

 

20. Ο τελευταίος πλειοδότης αν δεν διαµένει στον τόπο διενέργειας του 

διαγωνισµού, οφείλει να δηλώσει προφορικώς αντίκλητο διαµένοντα στον τόπο της 

δηµοπρασίας προς τον οποίο κοινοποιείται το αποτέλεσµα αυτού. 

 

Πληροφορίες  για την διαδικασία κατάθεσης προσφορών καθώς και αναλυτικοί  

όροι της διακήρυξης παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες  στο γραφείο 

του Προέδρου του Ιδρύµατος ήτοι επί της οδού Παναγή Τσαλδάρη και αριθµός 20 , 

στην Ηγουµενίτσα και στα τηλέφωνα:  26650-28733, κινητό 6972400953 καθώς και 

στα τηλέφωνα :6936204354. 

                                                                          Ηγουµενίτσα   29/03/2018 

                                                                       Ο  Πρόεδρος του  Ιδρύµατος  

                                                                             ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ     Χ. ΦΛΙΝ∆ΡΗ 


