
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1°/15.04.2016

Στη Σιάτιστα Ν. Κοζάνης σήμερα ημέρα Παρασκευή 15.04.2016 και ώρα

11.ΟΟπµ και στο γραφείο του Μητροπολίτη της Ιεράς Μητροπόλεως Σισανι'ου

και Σιατίστης συνήλθε σε συνεδρίαση µετά απο΄ τη σχετική πρόσκληση του
Προέδρου, το Διοικητικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος «Δημητρίου και Θεολογίας
Τσιστοπου΄λσυ» µετά απο΄ την ημερομηνία 14/22.Ο3.2016 πρόσκληση του

πρόεδρου του Ιδρύματος Μητροπολίτη Σισανι΄ου και Σιατίστης κ.κ. Παύλου
Παρο'ντα ήταντα μελ΄ητου ΔΣ:

1. Σεβασµιότατος Μητροπολίτης Σισανι'ου και Σιατίστης κ.κ. ΠΑΥΛΟΣ, Πρόεδρος

2. Στέργιος Δι΄κος. συνταξιούχος εκπαιδευτικός, πρόεδρος Δημοτικής κοινότητας
Σιάτιστας.

3. Νικόλαος Π.Κακαλ΄ης, συνταξιούχος δικηγόρος, μελ΄ος

4. Αναστάσιος Χρ.Τσιαου΄σης δικηγόρος , µελ΄ος

5. Παύλος Ιωάν. Πατρω΄νας , Διευθυντής Γενικού Λυκείου , Γραµματε΄ας- Ταμίας
6. Γεώργιος Λα΄γγας, συνταξιούχος, μελ΄ος

7. Δηµήτριος Τσα΄μπουρας, επιχειρηματίας, μελ΄ος

Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτι΄ας, ο πρόεδρος κήρυξε την εν΄αρξη της

συνεδρίασης μεθέματα ηµερήσιας διάταξης.

1.΄

2.

3.

4. Έγκριση όρων διακήρυξης εκµι΄σΘωσης του ισογείου καταστήματος του

Ιδρύµατος στη Θεσσαλονίκη στην οδό Τσιµισκή 69.



Θέµα 4° : Έγκριση όρων διακήρυξης εκµι΄σθωσης του ισογείου

καταστήματος του Ιδρύµατος στη Θεσσαλονίκη στην οδό Τσιμισκή 69.

Εισηγου΄μενος ο πρόεδρος το 4° θέμα είπε ότι, στις 15.07.2016 λήγει η

σύμβαση μίσθωσης του ισογείου καταστήματος του Ιδρύµατος στη

Θεσσαλονίκη στην οδό Τσιµισκή 69 με μισθωτή την εταιρία Οπτικά Α.

Παπαδόπουλος Α.Ε λόγω συµπληρώσεως του καθορισμένου χρόνου

μίσθωσης. Για τη νέα εκμίσθωση του καταστήματος σύµφωνα με το Νόμο
4182/2013 «Κώδικας Κοινωφελω΄ν Περιουσιω΄ν», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει, πρέπει να εγκριθούν οι όροι της σχετικής διακήρυξης και κάλεσε το

συμβούλιο να αποφασίσει σχετικώς.

Το ΔΣ µετά την εισήγηση του προέδρου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του
Ν.4182|2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το σχέδιο της σχετικής

διακήρυξης , οµόφωνα αποφασίζει:

Αριθµός Απόφασης 4/2016

1. Εγκρι΄νει τη διαδικασία εκµίσθωσης με την υποβολή γραπτών

προσφορών ενός ισογείου καταστήµατος της οικοδοµής

Τσιµισκή αριθμ. 69στη Θεσσαλονίκη εµβαδού 93 τμ. αριστερα΄ της

πρόσοψης της οικοδοµής.
2. H ηµεροµηνία έναρξης και λήξης των προσφορών Θα καθοριστεί

µε ανακοίνωση η οποι΄α θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του

Υπουργείου Οικονομικών και θα αναρτηθεί στον πίνακα

ανακοινώσεων στην έδρα του Ιδρύματος στη Σιάτιστα στο ισόγειο

του Τσιστοπουλείου Διοικητηρίου και στην πρόσοψη του
καταστήματος.

3. Εγκρι΄νει τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης που ε΄χει

συνταχθεί αρµοδίως και επισυνα΄πτεται στην παρούσα.

4. Καθορίζει το όριο της πρώτης προσφοράς στο ποσό των οχτώ

χιλιάδων ευρω΄ (8.000,00€) µηνιαίου µισθω΄µατος, η οποι΄α ε΄χει

καθοριστεί µε βάση την έκθεση εκτίµησης απο΄ την ΔΑΝΟΣ Α.Ε

πιστοποιηµε΄νους εκτιµητές ακινήτων του Υπουργείου

Οικονοµικών



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜ|ΣΘΩΣΗΣ ΙΣΟΓΕ|ΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος
« Δημητρίου και Θεολογίας Τσιστοπου΄λου», εκτίθεται σε εκμίσθωση ισόγειο

κατάστημα εμβαδού 93,00 τµ, αποτελούµενο απο΄ ε΄να ενιαίο χώρο

καταστήματος, χώρο γραφείου και ννο, που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην
οδό Τσιµισκή αριθµ 69,αριστερά της πρόσοψης της οικοδομής.

&…1°

H μίσθωση του ανωτέρω ακινήτου γίνεται αποκλειστικά για τη στέγαση

επαγγελματικών δραστηριοτήτων και µόνο ως κατάστηµα.

A_p__p_’eo2°
Οι υποψήφιοι μισθωτε΄ς μπορούν να υποβάλλουν γραπτές προσφορές απο΄

την ηµέρα δηµοσίευσης ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του

Υπουργείου Οικονοµικών, όπου θα παραμείνει για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον είκοσι (20) ηµερών. Οι προσφορές, οι οποίες θα πρέπει να

περιλαμβάνουν πλήρη στοιχεία των ενδιαφεροµένων μισθωτών (δηλ.
ονοματεπώνυµο/επωνυμία εταιρείας. διεύθυνση. τηλέφωνο επικοινωνίας,

ιδιότητα, αριθμός δελτίου ταυτότητας και ΑΦΜ) στις οποίες Θα αναγράφονται

ολογράφως και αριθμητικά το προσφερόμενο µίσθωμα, θα υποβάλλονται είτε

αυτοπροσώπως απο΄ τον προσφέροντα στα γραφεία του ιδρύματος στην οδό
Πλατεία Τσιοτοπου'λων αριθμ 3 στη Σιάτιστα Τ.Κ 50300

(ισόγειο Τσιστοπουλείου Διοικητηρίου) τις ώρες 09.00 έως 15.00 μ , τηλ

2465023302 αρμόδιος Ιωάννης Στάθης, είτε ταχυδρομικω'ς µε συστηµε΄νη

επιστολή η' με ταχυµεταφορές στην ανωτέρω διεύθυνση.



_p_9__A'Bo3°

Hμίσθωση θα αρχίσει απο΄ την υπογραφή του µισθωτηρι΄ου συμβολαίου, και

όχι πριν την 15.07.2016 ημεροµηνία λήξης του προηγούμενου συµβολαίου

μίσθωσης. το οποίο πρέπει να υπογραφεί µετά απο΄ δέκα πέντε (15) ημέρες

αφότου κοινοποιηθει΄ ηέγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας απο΄ το

Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής
Μακεδονίας.

Α-ρ…ρ-΄θο4ο
Η µίσθωση θα ει΄ναι τριετούς διάρκειας, σύµφωνα με το α΄ρθρο 24§10 TOU Ν.

4182/2013, σε συνδυασμό με το α΄ρθρο 13 του Ν. 4242/2014. Μετά τη λήξη

της µίσθωσης θα μπορεί να συμφωνηθεί ηανανέωση για χρόνο ίσο η'και

βραχυ΄τερο μετους ίδιους η έπουσιωδω΄ς διαφορετικούς όρους.

ψΆθο5°
Ωςκατώτατο όριοπρώτης προσφοράς, ορίζεται το ποσό των οχτώ χιλιάδων

ευρώ (8.000,00€) μηνιαίου µισθω'ματος, όπως καθορίστηκε απο΄ ορκωτο΄

εκτιμητη΄ ακινήτων. Το µι΄σθωμα που Θα επιτευχθεί στη διαδικασία εκµι΄σθωσης

Θαισχύει γιατο πρώτοέτος (1)έτος.

Μετά τον πρώτο χρόνο το μηνιαίο μι΄σθωμα θα αναπροσαρμο΄ζεται (µόνο

προς τα πάνω. άλλως θαπαραμένει το ίδιο) κάθε χρόνο σε ποσοστό (100%)
της μεταβολής του Δείκτη Τιµών Καταναλωτή του μήνα τηςαναπροσαρµογη΄ς

σε σχέση µε τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (απλή

δωδεκάμηνη καταβολή), όπως αυτή υπολογίζεται απο΄ την Εθνική Στατιστική

Υπηρεσίας της Ελλάδος, η'δε προσαύξηση θα καθορίζεται επί του εκάστοτε

κατάβαλλοµε΄νου µισθω΄µατος του αμέσως προηγούμενου µισθωτικου' έτους.

ψΆθο6°

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών θα συνταχθεί

πρακτικό στο οποίο θα περιλαµβάνονται όλες οι προσφορές και τα απο΄ το

Νόµο προβλεπόµενα στοιχεία, θα υπογράφεται απο΄ τριµελή επιτροπή

αποτελούμενη από µέλη του Δ.Σ του Ιδρύματος και τον ειδικό γραµματέα του

Ιδρύματος, εφαρμοζο'μενων για τα λοιπά σχετικά των διατάξεων του Ν.

4182/2013 και του ΠΔ 34/1995.



_p__L_A’907°

Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας απο΄ την

προϊσταμένη αρχη" ειδοποιει΄ται ο ανακηρυχτει΄ς µισθωτής ο οποίος οφείλει

µέσα σε διάστημα δέκα πέντε (15) ηµερών να προσέλθει στο 1δρυμα, με τον

αξιόχρεο εγγυητή του, για την υπογραφή των οικείων συμβολαίων,

προσκομίζοντας χρηματική εγγύηση ποσού ίσο µε τρία (3) µηνιαία

μισΘω'µατα της προσφοράς του, για την καλή και πιστή εκτέλεση - τήρηση

των όρων της σύµβασης. Ηεγγύηση αυτή Θα ει΄ναι α΄τοκη και Θα αυξάνεται

αναλόγως οσα΄κις αναπροσαρμόζεται το µι΄σΘωμα ώστε να ει΄ναι πάντοτε ίση

με τρία (3) μηνιαία μισΘω'ματα. Το ανωτέρω ποσό της εγγυη'σεως θα

παραµείνει α΄τοκα στα χέρια του εκμισθωτή και Θαεπιστραφεί μετά τηλήξη της

μισΘω΄σεως, όπως παρακάτω. Εφ' όσον προκύψει περίπτωση παράβασης εκ

μέρους του μισθωτή κάποιου όρου του παρόντος Θα παρακρατηΘει΄ ένεκεν

ποινικής ρήτρας εκ των προτέρων συμφωνηµε΄νης.

Ηεγγύηση αυτή επίσης θα καταπι΄πτει υπέρ του παραπάνω Ιδρύματος εάν η

µίσθωση λυθεί πρόωρα απο΄ οποιαδήποτε αιτία οφειλόμενη σε υπαιτιότητα

του μισθωτή", καθώς επίσης και αν κατα΄ την αποχώρηση του µισθωτή

υφίστανται οφειλές αυτού απο΄ τη μίσθωση.

Ηεγγύηση αυτή επιστρέφεται α΄τοκα μετά τη λήξη της σύµβασης µισθώσεως΄

εφόσον δεν υπάρχουν οικονομικές εκκρεµότητες του μισθωτή και

εκπληρωθούν όλοι οι όροι της µίσθωσης. Σε καμιά περίπτωση δεν

συμψηφι΄ζεται ηεγγύηση µε μισθω΄ματα.

Ο εγγυητής θα εγγυάται προς το 1δρυµα την πιστή τήρηση των όρων του

παρόντος, αναδεχο΄μενος αδιαι΄ρετα και σε ολόκληρο με το μισθωτή όλες τις

δια του παρόντος αναλαµβάνόμενες υποχρεώσεις, παραιτούμενος ρητά΄ της

ενστάσεως τηςδιζη΄σεως.

Σε περίπτωση µη προσελεύσεως του μισθωτή και του εγγυητη΄ του μέσα

στην οριζόμενη ημεροµηνία, η άΘετη΄σεως απ' αυτόν των υποχρεώσεών του,

εφαρµόζονται σε βάρος του οι διατάξεις του Ν, 4182/2013 (επιβολή

προστίμων κλπ).

Στησυνέχεια καλείται ο δεύτερος κατα΄ σειρά πλειοδο΄της, εαν΄ επιθυµεί για την

υπογραφή του συμφωνητικού, εφαρµοζόµενων αναλόγως των διατάξεων του

Ν.4182/2013.



Α……θο80

Ο μισθωτη΄ς δεν απαλλάσσεται απο΄ την πληρωµή του μισθω΄µατος εάν δεν

κάνει χρήση του µισΘι΄ου για λόγους που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητα του

εκμισθωτη΄ Ιδρύµατος.

Επίσης δεν ε΄χει δικαίωμα µείωσης του µισθω΄ματος για βλάβη απο΄ Θεομηνία η'
άλλη οποιαδήποτε αιτία που τυχόν θα επελ'θει μετά την υπογραφή της
σύμβασης μίσθωσης.

ψΆθο9°
Hσυµμετοχή στο διαγωνισμό σημαίνει ο΄τι ο υποψήφιος μισθωτη΄ς έλεγξε το

μι΄σθιο απο΄ κάθε πλευρά και το βρήκε της απόλυτης αρεσκείας του, άρτιο απο΄
πλευράς ηλεκτρολογικω΄ν, υδραυλικών και λοιπών εγκαταστάσεων και

κατάλληλο για το σκοπό που προορίζεται και τη δυνατότητα έκδοσης της
άδειας λειτουργίας, αν απαιτείται, για τα οποι΄α ουδεµία ευθύνη φέρει ο
εκμισθωτη΄ς.

Κάθε προσθήκη η'βελτίωση που θα γίνει στο μι΄σθιο αναγκαία η'μη και µόνον
κατόπιν συναινέσεως του εκμισθωτή, θα βαρύνει το µισθωτή και θα
παραµείνει στο μι΄σθιο μετά τη λήξη της μισθω΄σεως χωρίς αποζημίωση. Ο

εκμισθωτής θα διατηρεί αναλλοίωτο το δικαίωµα να ζητήσει την επιστροφή

του μισθίου στηνπρότερη κατάσταση. Οι εργασίες που τυχόν Θα εκτελεστούν,

όλες Θα γίνουν κατόπιν λήψεως των απαιτουμένων κατα΄ περίπτωση αδειών
και κατα΄ τρόπο σύμφωνα με τις οικίες πολεοδομικές, αστυνομικές,

υγειονομικές, ασφαλιστικές και λοιπές διατάξεις, λαµβανομε΄νων υπόψη των
συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή. Η δαπάνη έκδοσης των ανωτέρω

αδειών Θα βαρύνει το μισθωτή, τον οποίο επίσης βαρύνουν και τα τυχόν

επιβληθησόμενα πρόστιμα και λοιπές ποινές απο΄ την παράβαση των

ανωτέρω διατάξεων.

Ο μισθωτη΄ς θα υποχρεούται να διατηρεί το μι΄σθιο σε καλή κατάσταση, να

κάνει µε δαπάνες του τις αναγκαίες επισκευές χωρίς να επιφέρει ουσιώδες

μεταβολές η άλλοιώσεις στο μι΄σθιο, ούτε να διενεργεί σ'αυτό μεταρρυθμίσεις

που μεταβάλλουν την αρχική του σύσταση, ούτε να το χρησιµοποιεί για

σκοπό διαφορετικό απ' αυτό που προβλέπεται απο΄ τη σύμβαση, εκτός και αν

εγκριθεί µε απόφαση του ΔΣ του Ιδρύματος και έγκριση του Γ.Γ. της

Αποκεντρωµε΄νης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας.



Oµισθωτη΄ς θαοφείλει να φροντίζει για τη διατήρηση της κατοχής του µισθι΄ου
και να αντικρούει κάθε καταπάτησή του έχοντας όλες τις αγωγές του

εκμισθωτή.

Άρµα10°

To ενοίκιο Θα καταβα΄λετε µέχρι την 5η ημέρα κάθε ηµερολογιακού μήνα σε
τραπεζικό λογαριασμό του Ιδρύματος ο οποίος θα του υποδειχθει΄ και χωρίς

καμία ενο΄χληση' του απο΄ μέρους του Ιδρύματος. Ηαπόδειξη της τράπεζας θα

ει΄ναι και ημόνη απόδειξη καταβολής του µισθω΄ματος.

Αψ΄θο11°

Hυπεκµι΄σθωση θααπαγορεύεται απολύτως καθώς και ηκατα΄ οποιονδήποτε
τρόπο παραχώρηση της χρήσης του μισθι΄ου σε φυσικό ήνομικό πρόσωπο,

έστω και χωρίς αντάλλαγμα, πλην της περιπτω'σεως και κατα΄ τους όρους του

α΄ρθ. 11 του Π.Δ. 34/95 Θα απαγορεύεται επίσης η αλλαγή χρήσης του

µισθι΄ου, χωρίςτην έγγραφη συγκατάθεση του Ιδρύµατος.

ψΑ'θο12°

0 μισθωτη΄ς θα υποχρεούται να δέχεται επισκέψεις στο µι'σθιο απο΄ μέλη του

Δ.Σ. του Ιδρύµατος µία φορά το τρίµηνο. Τα µέλη του Δ.Σ. μπορούν να

συνοδεύονται απο΄ µηχανικό η έμπειροτε΄χνη.

ψΑ΄θο13°

To µισθωτή Θα βαρύνουν όλες οι δαπάνες ύδρευσης, φωτισμού,
αποχέτευσης, φυσικού αερίου, δημοτικών τελών, καθώς και οι δαπάνες
συντήρησης του μισθι΄ου. Επίσης τον Θα βαρύνουν οι δαπάνες κοινοχρήστων

της οικοδομής, καθώς και ολόκληρο το αναλογούν τέλος χαρτοση΄µου, που

ει΄ναι σήμερα 3,6% επι" του καταβαλλόµενου μισθω'ματος η΄ τυχόν άλλου

ισοδύναμου τέλους η φ́όρου που τυχόν θαθεοπιστου΄ν.

Oμισθωτη΄ς θα υποχρεούται να συµµορφώνεται απολύτως προς όλους τους

όρους και τιςδιατάξεις του κανονισμού της πολ|κι΄ας, του οποίου έλαβε πλήρη

γνώση και ο οποίος θα θεωρείται αναπόσπαστο μέρος του μισθωτηρι΄ου

συµβολαίου, Θα συµφωνηθεί δε ρητώς ο΄τι κάθε απαγόρευση του κανονισμού

που αφορά τους ιδιοκτήτες αφορά και το µισθωτή.



_Lp_A'eo14°

H μη καταβολή η'η καθυστέρηση καταβολής κάποιου μισθω΄µατος η'η

αθε΄τηση κάποιου όρου του μισθωτηρι'ου συμβολαίου, που όλοι θα

συμφωνηθου΄ν ο΄τι ει΄ναι ουσιώδεις. Θα συνεπάγεται την έξωση του μισθωτή
κατα΄ τη διαδικασία του Νόµου και την ταυτόχρονη κατάπτωση υπέρ του

Ιδρύματος της χρηματικής εγγύησης, επιφυλασσομε'νου του Ιδρύματος να
αξιώσει κάθε άλλη περεταίρω θετική η άποθετικη΄ ζημία.

Άρθρο 150

Ησυµμετοχή στο διαγωνισμό σημαίνει την απόλυτη και αναντι΄ρρητη αποδοχή

των όρων της παρούσας διακήρυξης εκµίσθωσης.

ψΑ΄Θο16°

Για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ήθελε προκύψει τόσον κατα΄ την υποβολή των

προσφορών όσον και κατα΄ τη διάρκεια της µισθω'σεως, το οποίο δεν

προβλέπεται απο΄ την παρούσα διακήρυξη, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του

Ν.4182/2Ο13 και του ΠΔ.34/1995 περί εμπορικών μισθω΄σεων, όπου αυτός
δεν αντίκειται µετιςπαραπάνω διατάξεις.

΄Ετσι ε΄χει συνταχθεί το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :
Τα µελ΄ηΟπρόεδρος

Τ.Υ.Τ.Υ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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