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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

        

          Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. του Παπάφειου Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Αρρένων 

Θεσσαλονίκης Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ.κ. Άνθιμος, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του αρ. 24 του Ν. 4182/2013, την υπ΄ αριθμ.1η / 25-02-2020 απόφαση Δ.Σ και την 

υπ' αριθµόν 273/11-05-2020 Πράξη Προέδρου του Δ.Σ του Κέντρου, ανακοινώνει ότι: 

δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την εκµίσθωση διαμερίσματος εμβαδού 50 τμ, που 

βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και επί της οδού Κορυτσάς-Περδίκα αρ. 2.  

Ειδικότεροι όροι:  

1. Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (αρχική τιμή μηνιαίου μισθώματος) ορίζεται το 

ποσό των τριακοσίων ευρώ (300,00€). Ο πλειοδότης µισθωτής θα είναι υποχρεωµένος να 

καταβάλλει το αντίστοιχο µίσθωµα εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μισθωτικού μηνός. 

2. Η αρχική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται 3 ετής, αρχής γενομένης από την 

ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού μισθώσεως (σύμφωνα και με το άρθρο 24 παρ. 

10 του νόμου 4182/2013, σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του Ν. 1703/1987, όπως αυτό 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 1§5 του νόμου ν.2235/1994). 

3. Μετά τη λήξη της μίσθωσης μπορεί να συμφωνηθεί η ανανέωση για χρόνο ίσο ή και 

βραχύτερο, με τους ίδιους ή επουσιωδώς διαφορετικούς όρους, το δε σχετικό μισθωτήριο θα 

υποβληθεί στην αρμόδια αρχή προς ενημέρωση αυτής. 
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4. Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί θα ισχύει για ένα (1) χρόνο και θα αυξάνεται ετησίως 

κατά ποσοστό ίσο προς το ποσοστό μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή του μήνα της 

αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγουμένου έτους (απλή 12/μηνη 

μεταβολή), όπως ο δείκτης αυτός υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ. Σε περίπτωση αρνητικού 

δείκτη, το μίσθωμα θα παραμένει σταθερό.  

5. Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί ως κατοικία αποκλειόμενης της χρήσεως αυτού για 

οποιαδήποτε άλλη χρήση. 

6. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση και είναι 

υπεύθυνος για κάθε βλάβη ή φθορά.  

7. Ο εκμισθωτής, δεν υποχρεώνεται να κάνει οποιαδήποτε επισκευή του μισθίου καθ’ 

όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, έστω και αναγκαία. Κάθε επισκευή ή προσθήκη στο μίσθιο 

όπως και οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση που θα γίνει από το μισθωτή περιέρχεται στην 

κυριότητα του εκμισθωτή μετά τη λήξη ή τη λύση της μίσθωσης, χωρίς καμία απολύτως 

αποζημίωση του μισθωτή. 

8. Ο εκμισθωτής επιφυλάσσει στον εαυτό του το δικαίωμα να δώσει στον μισθωτή 

δικαίωμα ολικής ή μερικής υπομισθώσεως του μισθίου με τους ίδιους όρους της αρχικής 

μισθώσεως εάν η σχετική πρόταση εγκριθεί από την αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση που ήθελε 

εγκριθεί η υπομίσθωση, ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις που ανέλαβε 

απέναντι στον εκμισθωτή με την διακήρυξη και την υπογραφή της αρχικής σύμβασης 

μισθώσεως. Επίσης ο μισθωτής υποχρεούται να ανακοινώνει στον εκμισθωτή και την 

Εποπτεύουσα Αρχή τη σύνταξη του συμβολαίου της υπομίσθωσης υποβάλλοντας συγχρόνως 

και αντίγραφα αυτού. 

9. Τον μισθωτή βαρύνουν όλες οι δαπάνες των λογαριασμών κοινής ωφέλειας και κάθε 

δαπάνη συντήρησης του μισθίου.  

10. Κατά τη λήξη ή λύση της μίσθωσης από υπαιτιότητα του μισθωτή, αυτός 

υποχρεώνεται να παραδώσει αμέσως το μίσθιο με πρωτόκολλο, σε καλή κατάσταση. Αλλιώς 

θα αποβληθεί βιαίως και θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει στον εκμισθωτή ποσό ίσο 

προς το 1/15 του καταβαλλομένου κατά τη λήξη ή λύση της μίσθωσης μηνιαίου μισθώματος, 

για κάθε μέρα παραμονής του στο μίσθιο, από την ημέρα της λήξης της μίσθωσης ή της 

λύσης της.  

11. Προσφορά μπορεί να υποβάλλει κάθε φυσικό πρόσωπο κάτοικος Ελλάδας ή νομικό 

πρόσωπο που έχει έδρα στην Ελλάδα. Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται το 

προσφερόμενο τίμημα, το πλήρες ονοματεπώνυμο ή επωνυμία του ενδιαφερομένου, το ΑΦΜ 

του, ο τόπος κατοικίας του ή η έδρα του, η ιδιότητά του ή δραστηριότητά του και τα στοιχεία 
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επικοινωνίας του. Η έγγραφη προσφορά κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να συνοδεύεται 

επιπλέον από τα εξής δικαιολογητικά: α) εγγύηση συμμετοχής του με γραμμάτιο συστάσεως 

παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή 

αναγνωρισμένης Τράπεζας για χρηματικό ποσό ίσο με ένα (1) μηνιαίο μίσθωμα, ήτοι 

300,00€, β) υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, καθώς επίσης και 

της κατάστασης του ακινήτου για το οποίο προτίθεται να πλειοδοτήσει, γ) πιστοποιητικό 

φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, δ) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 

(εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο) / πρόσφατο πιστοποιητικό εκπροσώπησης από το 

ΓΕΜΗ (εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο).  

Οι έγγραφες προσφορές, οι οποίες θα πρέπει να πληρούν τα όσα ορίζονται ως άνω 

υποβάλλονται καθημερινά και έως και είκοσι ημέρες από την ανάρτηση της ανακοίνωσης 

στην ιστοσελίδα του Κέντρου και στη Διαύγεια, είτε με κατάθεσή τους στο Οικονομικό 

Τμήμα του Ιδρύματος και επί της οδού Παπάφη αριθμ. 33 (χορηγείται βεβαίωση υποβολής 

προσφοράς), είτε με αποστολή τους με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφορών σε 

κλειστό φάκελο (με την ένδειξη: οικονομική προσφορά για την μίσθωση ακινήτου του 

Ιδρύματος Παπάφειο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Θεσσαλονίκης «Ο ΜΕΛΙΤΕΥΣ») 

στη διεύθυνση του Ιδρύματος: 

Παπάφη 33, 

54008 Θεσσαλονίκη 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2313320240-212 

        

  

                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                      

                                                                                        

                                                                             Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

                                                                                 † Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ 
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