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ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση  για την εκµίσθωση ακινήτων (διαµερισµάτων) 

συνιδιοκτησίας  του κληροδοτήµατος µε την επωνυµία «Κληροδότηµα 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ». 

 

ΣΧΕΤ : Η απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Βοΐου µε αριθµό  282/2014 

(υπ’ αρίθµ. 19/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης). 

 

 Ο ∆ήµαρχος Βοΐου µε την ιδιότητα του Προέδρου της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής 

(Οικονοµικής Επιτροπής) του κληροδοτήµατος µε την επωνυµία «Κληροδότηµα 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ», σύµφωνα µε την σχετική απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής και αφού έλαβε υπ’ όψιν του τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4182/2013 

«Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονοµιών και λοιπές διατάξεις» 

ανακοινώνει τα παρακάτω: 

  Το κληροδότηµα «ΓΕΩΡΓΊΟΥ Ι. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ»  είναι συνιδιοκτήτης εξ’ 

αδιαιρέτου σε ποσοστό 15,625 % των παρακάτω προς εκµίσθωση ακινήτων, που 

βρίσκονται  στην πόλη της Θεσσαλονίκης, σε οικοδοµή στην συµβολή των οδών ∆ηµ. 

Γούναρη και Τσιµισκή αρ.116 (γωνία).  
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 Τα ακίνητα αυτά που στην συνέχεια περιγράφονται αναλυτικά, θα εκµισθωθούν 

σε ενδιαφερόµενους που θα προσφέρουν την καλύτερη τιµή µισθώµατος σε σχέση µε 

την προεκτιµηθείσα µισθωτική αξία, αφού τηρηθούν οι διατάξεις του σχετικού άρθρου 

που αναφέρεται παραπάνω και συγκεκριµένα ενοικιάζονται: 

 1.∆ιαµέρισµα – κατοικία µέτρων τετρ.  92,52  στον 3ο όροφο  οικοδοµής που 

βρίσκεται στην συµβολή των οδών ∆ηµητρίου Γούναρη και Τσιµισκή αρ. 116 (γωνία), µε 

πρόσοψη στην οδό Τσιµισκή, διαθέτει 4 κύριους χώρους, µεγάλο χωλ και 3 βοηθητικούς 

(αποθήκη-λουτρό-wc), φωτεινό, είναι  σε καλή κατάσταση, κατάλληλο για κάθε χρήση, η 

οικοδοµή διαθέτει ανελκυστήρα, και µε προεκτιµηθείσα µισθωτική αξία 460,00 ευρώ. 

 2.∆ιαµέρισµα – κατοικία µέτρων τετρ.  79,00  στον 6ο όροφο  οικοδοµής που 

βρίσκεται στην συµβολή των οδών ∆ηµητρίου Γούναρη και Τσιµισκή αρ. 116 (γωνία), µε 

πρόσοψη στην οδό Τσιµισκή, διαθέτει 4 κύριους χώρους, µεγάλο χωλ και 3 βοηθητικούς 

(αποθήκη-λουτρό-wc), φωτεινό, είναι  σε καλή κατάσταση, κατάλληλο για κάθε χρήση, η 

οικοδοµή διαθέτει ανελκυστήρα, και µε προεκτιµηθείσα µισθωτική αξία 460,00 ευρώ. 

 Η διάρκεια της µίσθωσης θα είναι για τρία χρόνια, µε δυνατότητα ανανέωσης για 

ίσο χρονικό διάστηµα. 

 Ο µισθωτής θα επιβαρύνεται µε το υπέρ ΟΓΑ χαρτόσηµο 3,6%. 

 Κατά τα λοιπά θα τηρηθούν οι διατάξεις του νόµου για τις µισθώσεις κατοικιών. 

 Η προθεσµία υποβολής εγγράφων προσφορών είναι εικοσαήµερη (20ήµερη), 

αρχοµένης από της αναρτήσεως της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του 

Υπουργείου Οικονοµικών.  

 Οι έγγραφες προσφορές θα κατατίθενται στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Σιάτιστας, 

στην δ/νση  Πλατεία Τσιστοπούλου 5 τ.κ. 50300 και αρµόδια υπάλληλος για την 

παραλαβή των προσφορών είναι η Χαδούλα Παπαβασιλείου τηλ. 24653 50124. 
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