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36.  Τὸ Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον μὲ τὴν ἰδιότητα τοῦ διαχειριστῆ τοῦ Κληροδοτήματος 

«ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΤΣΙΛΗ» λαβὸν ὑπ’ ὄψιν: 

α)τὸ ἄρθρο 24 τοῦ Ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελῶν περιουσιῶν, σχολαζουσῶν 

κληρονομιῶν καὶ λοιπὲς διατάξεις» (ΦΕΚ ἄρ. 185/Ά΄/10.09.2013) ὅπως τροποποιήθηκε καὶ 

ἰσχύει σήμερα, 

β) Τὴν ὑπ’ ἀριθ. 31537/15-09-1969 Δημοσίαν Διαθήκην τῆς Βαρβάρας Τσίλη, 

κ α τ α ρ τ ί ζ ε ι  

ὅρους δημοσίας  πλειοδοτικῆς δημοπρασίας, δια την εκμίσθωσιν ἀκινήτων 

ἰδιοκτησίας  Κληροδοτήματος «Βαρβάρας Τσίλη» εὑρισκόμενα στὰ Ἰωάννινα καὶ ἐπὶ τῆς 

ὁδοῦ Γρ. Σακκὰ ἄρ.4-6, ὡς ἀκολούθως: 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΑΚΙΝΗΤΟΥ              ΕΜΒΑ∆Ο    ΑΚΙΝΗΤΟΥ                                                                   

α) Γραφεῖο ὑπὸ στοιχεῖα Β6                                                                39,6 τ.μ.                          

β) Γραφεῖο ὑπὸ στοιχεῖα Β7                                                                32,08 τ.μ.                               

γ) Γραφεῖο ὑπὸ στοιχεῖα Β8                                                                32,21 τ.μ.                                        

δ) Γραφεῖο ὑπὸ στοιχεῖα Β9                                                                 91,73 τ.μ.                                                                                              

ε)Ἀποθήκη ὑπὸ στοιχεῖα Υ1                                                              30,11 τ.μ.  Ἀκολούθημα καταστήματος                                                   

 στ) Πάρκιγκ ὑπὸ στοιχεῖα ΧΠ4                                                         2 θέσεων 

 ζ) Καταστήματα  ισόγεια                                                               σύνολον 109,49 τ.μ.     

 Τίμημα Βάσης ὁρίζονται τὰ ποσά:  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΑΚΙΝΗΤΟΥ                             ΠΟΣΟΝ           

 α) Γραφεῖο ὑπὸ στοιχεῖα Β6                                                             250,00€ 

β) Γραφεῖο ὑπὸ στοιχεῖα Β7                                                               250,00€ 

γ) Γραφεῖο ὑπὸ στοιχεῖα Β8                                                               250,00€ 

δ) Γραφεῖο ὑπὸ στοιχεῖα Β9                                                               500,00€.                                                                                             

ε)Ἀποθήκη ὑπὸ στοιχεῖα Υ1                                              Ἀκολούθημα καταστήματος                                                  

στ) Πάρκιγκ ὑπὸ στοιχεῖα ΧΠ4                                                    70, 00€ / θέση  

ζ)    Καταστήματα  ισόγεια                                                                2000,00€.                                                                                                                     

 Ἐγγύηση γιὰ τὴν συμμετοχὴν εἰς τὸν διαγωνισμὸν ἡ ὁποία θὰ παρακρατηθεῖ ὡς 

ἐγγυήση διὰ τὴν καλὴν τήρησιν τῶν ὅρων τῆς συμβάσεως μισθώσεως ἀπὸ τὸν 

πλειοδότη, τῶν δὲ ὑπολοίπων θὰ ἐπιστραφεῖ μετὰ τὸ πέρας τῆς δημοπρασίας  : 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΑΚΙΝΗΤΟΥ                             ΠΟΣΟΝ           

 α) Γραφεῖο ὑπὸ στοιχεῖα Β6                                                             500,00€ 

β) Γραφεῖο ὑπὸ στοιχεῖα Β7                                                               500,00€ 

γ) Γραφεῖο ὑπὸ στοιχεῖα Β8                                                               500,00€ 

δ) Γραφεῖο ὑπὸ στοιχεῖα Β9                                                               1000,00€.                                                                                             

ε)Ἀποθήκη ὑπὸ στοιχεῖα Υ1                                              Ἀκολούθημα καταστήματος                                                  

στ) Πάρκιγκ ὑπὸ στοιχεῖα ΧΠ4                                                    70, 00€ / θέση  

ζ)    Καταστήματα  ισόγεια                                                                4000,00€.                                                                                                                     
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 Συμβατικὴ παράταση τῆς μίσθωσης μπορεῖ νὰ γίνει μόνο ἐγγράφως καὶ μὲ τὴ 

σύμφωνη γνώμη τῶν δύο μερῶν. 

Ο Ρ Ο Ι: 

1.Τὸ μίσθωμα ποὺ θὰ ἐπιτευχθεῖ κατὰ τὴ δημοπρασία θὰ ἰσχύει γιὰ τὸ πρῶτο μισθωτικὸ ἔτος. Ἀπὸ 

τῆς ἐνάρξεως τοῦ δεύτερου μισθωτικοῦ ἔτους καὶ κάθε ἔτος τὸ μηνιαῖο μίσθωμα θὰ αὐξάνεται σὲ 

ποσοστὸ 2% ἐτησίως. Κατὰ τὸ ἴδιο ποσοστὸ θὰ ἀναπροσαρμόζεται τὸ μίσθωμα ἀνὰ ἔτος καὶ στὴν 

περίπτωση ποὺ ἡ μίσθωση παραταθεῖ γιὰ ὁποιοδήποτε λόγο πέρα ἀπὸ τὴ συμφωνημένη διάρκεια. 

Τὸ μηνιαῖο μίσθωμα ἐπιβαρύνεται μὲ χαρτόσημο 3,6%καὶ θὰ καταβάλλεται τὴν 1η κάθε μηνός. Ἡ 

καταβολή του θὰ ἀποδεικνύεται μόνον μὲ ἔγγραφη ἀπόδειξη τοῦ μισθωτῆ. 

2.Κανεὶς δὲ γίνεται δεκτὸς ἂν δὲν καταθέσει τὴ σχετικὴ ἐγγύηση. H ἐγγύηση ἐπιστρέφεται στοὺς 

διαγωνιζομένους πλὴν τοῦ ἀνακηρυσσόμενου ὡς πλειοδότη στὸν ὁποῖο ἐπιστρέφεται μετὰ τὴ λήξη 

τῆς μισθώσεως ἀμέσως μόλις ἐκκαθαριστοῦν οἱ λογαριασμοὶ ποὺ βαρύνουν τὸν μισθωτή. 

3.Σὲ περίπτωση ἀρνήσεως τοῦ μισθωτῆ νὰ ὑπογράψει τὸ μισθωτήριο συμβόλαιο ἐντὸς δέκα (10) 

ἡμερῶν ἀπὸ τῆς πρὸς τοῦτο προσκλήσεώς τοῦ, ἡ ἐγγύηση συμμετοχῆς στὸ διαγωνισμὸ ἐκπίπτει ὑπὲρ 

τοῦ Κληροδοτήματος καὶ ἡ δημοπρασία ἐπαναλαμβάνεται σὲ βάρος τοῦ μισθωτοῦ.   

4.Ὁ πλειοδοτῶν γιὰ λογαριασμὸ τρίτου ὀφείλει νὰ δηλώσει τοῦτο κατὰ τὴν ἔναρξη τῆς δημοπρασίας 

καὶ νὰ προσκομίσει πρὸς τοῦτο πληρεξούσιο ἢ ἐξουσιοδότηση μὲ βεβαίωση γνησιότητας τοῦ 

ἐξουσιοδοτοῦντος ἀπὸ Δημόσια Ἀρχή, διαφορετικὰ θεωρεῖται ὡς πλειοδοτῶν γιὰ λογαριασμό τοῦ. 

5.Ἡ ὁλικὴ ἢ μερικὴ ὑπομίσθωση τοῦ ἀκινήτου ὡς καὶ ἡ κάθ΄οἱονδήποτε τρόπο παραχώρηση τῆς 

χρήσεως αὐτοῦ σε τρίτον μετὰ ἢ χωρὶς ἀντάλλαγμα ἀπαγορεύεται. 

6.Ὁ τελευταῖος πλειοδότης ἂν δὲ διαμένει στὸν τόπο διενέργειας τοῦ διαγωνισμοῦ, ὀφείλει νὰ 

δηλώσει προφορικῶς ἀντίκλητο διαμένοντα στὸν τόπο τῆς δημοπρασίας πρὸς τὸν ὁποῖο 

κοινοποιεῖται τὸ ἀποτέλεσμα αὐτοῦ. 

7.Κατὰ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ μισθωτηρίου συμβολαίου ὁ μισθωτὴς ὑποχρεοῦται νὰ προσαγάγει 

ἀξιόχρεο ἐγγυητή, ὁ ὁποῖος θὰ εὐθύνεται ἀλληλεγγύως καὶ ἀδιαιρέτως μετὰ τοῦ μισθωτοῦ γιὰ τὴν 

τήρηση τῶν ὅρων τοῦ μισθωτηρίου συμβολαίου. 

8.Τὸ μισθωτὴ βαρύνουν, τὰ τέλη χαρτοσήμου 3,6%, τὰ τέλη καθαριότητος, φωτισμοῦ, ὑδρεύσεως καὶ 

ἀποχετεύσεως, θερμάνσεως ὡς καὶ κάθε τέλος εἰσφορὰ ἢ φόρος ποὺ θὰ ἐπιβληθοῦν κατὰ τὴ 

διάρκεια τῆς μισθώσεως. 

9.Τὸ ἀκίνητο ἐνοικιάζεται στὴν κατάσταση ποὺ εἶναι.   

10.Ὁ μισθωτὴς ὑποχρεοῦται μὲ δικές του δαπάνες νὰ προβεῖ στὶς ἀναγκαῖες ἐπισκευὲς καὶ 

κατασκευές, ὥστε τὸ μίσθιο νὰ καταστεῖ κατάλληλο γιὰ τὴ χρήση τὴν ὁποία θὰ τὸ μισθώσει. Τὶς ἴδιες 

ἐπισκευὲς ὑποχρεοῦται μὲ δικές τοῦ δαπάνες νὰ πραγματοποιεῖ κὰθ΄ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς μίσθωσης 

χωρὶς νὰ δικαιοῦται ἀποζημίωση ἢ νὰ συμψηφίσει αὐτὲς τὶς δαπάνες μὲ μισθώματα ἢ ἄλλες 

ὑποχρεώσεις ἐκ τῆς μισθώσεως.  Ὁποιαδήποτε κατασκευὴ γίνει ἀπὸ τὸν μισθωτὴ στὸ ἀκίνητο, 

πρέπει νὰ ὑπάρχει ἡ σύμφωνη γνώμη τοῦ ἰδιοκτήτη. 






