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                                          ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ                       ΧΙΟΣ  25/09/2020  

                        ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑ  ΒΒΟΟΡΡΕΕΙΙΟΟΥΥ  ΑΑΙΙΓΓΑΑΙΙΟΟΥΥ                                                              ΑΑρρ..ΠΠρρωωττ..  ::    55441166  

ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗ  ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑΣΣ              

      ΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗ  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ––  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΟΟΥΥ  

                  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  ΧΧΙΙΟΟΥΥ          

          ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΩΩΝΝ  &&  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΥΥΣΣΙΙΑΑΣΣ  

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  2/2020 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΙΟΥ 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του ΚΕΦ. Ε' «Μίσθωση ακινήτων και Κινητών πραγμάτων» του Π.Δ. 242/96 
«Καθορισμός προϋποθέσεων, τρόπου διαδικασίας για την εκμίσθωση, τη δωρεά κ.λ.π. των 
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων». 

2. Την υπ΄αριθμ. 5930/15-4-1997 εγκύκλιο 4 του Υ.Π.Ε.Σ.Δ.Δ.Α με την οποία δίνονται οδηγίες επί 
του Π.Δ.242/1996. 

3. Την αριθμ.233/2007 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους επί ερωτημάτων 

σχετικών με μισθώσεις ακινήτων από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. 

4.   Το άρθρο 273 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α), που ορίζει ότι οι εφαρμοστέες διατάξεις για τα 

θέματα ακίνητης περιουσίας των περιφερειών είναι αυτές του Π.Δ.30/1996 και του 

Π.Δ.242/1996. 

5. Το άρθρο  5 παρ. η του Ν.4071/2012  που αφορά  τις  αρμοδιότητες της Οικονομικής   Επιτροπής.  

6. Την υπ’ αρίθμ 86/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου με ΑΔΑ : ΩΝΝΙ7ΛΩ-

ΒΜΠ με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Καταλληλότητας Ακινήτων. 

7. Την υπ’ αρίθμ 5763/10-10-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με ΑΔΑ : 

64ΚΔ7ΛΩ-ΝΦΟ με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Καταλληλότητας Ακινήτων. 

8. Το υπ  ́αριθμ. 1919/08-04-2020 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς την Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου.  

9. Το υπ  ́αριθμ. 1179/29-05-2020 έγγραφο της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. 

10. Την με αρ. πρωτ. 592/12/07-01-2020 με ΑΔΑ (6ΛΤΛ7ΛΩ-Α0Ξ), (Αριθμός – ημερ/νία εγγραφής 25/11-6-

2020) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Γραφείου Οικονομικής Διαχείρισης και 

Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Ε. Χίου, για την κάλυψη των ενοικίων έτους 2020 των Υπηρεσιών της Π.Ε. 

Χίου, από τον ΚΑΕ 2390.0813.0001 της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, με α/α 2 καταχώρησης  στο 

Μητρώο Δεσμεύσεων της υπηρεσίας.  

11. Την αριθμ 703/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σχετικά με 

την  έγκριση των όρων της δημοπρασίας της μίσθωσης ακινήτου. 

12. Την αριθμ 843/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σχετικά με την  

έγκριση των όρων της δημοπρασίας της μίσθωσης ακινήτου. 

 

 

Δ  Ι  Α  Κ  Η  Ρ  Υ  Τ  T  Ε  Ι 

Τη διενέργεια δημόσιας προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου για την 
στέγαση της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου με τους παρακάτω όρους : 
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1. Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται εντός του κέντρου της πόλης της Χίου. Το ακίνητο πρέπει να 

έχει συνολική ωφέλιμη επιφάνεια  τετρακοσίων (400) τετραγωνικών μέτρων  και να διαθέτει 
αποθηκευτικούς χώρους για την φύλαξη του αρχείου της υπηρεσίας τουλάχιστον 50 τετραγωνικά 
μέτρα ωφέλιμους χώρους. Οι στεγαστικές ανάγκες του ακινήτου θα πρέπει να είναι οι εξής :  

 Να μπορεί να διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να στεγάσει ξεχωριστά τα τμήματα της 

υπηρεσίας, το γραφείο Δ/ντη και γραφεία Προϊσταμένων.  

 Να διαθέτει υποδομές κλιματισμού ψύξης-θέρμανσης. 

 Να διαθέτει υποδομές για τηλεφωνικό κέντρο 20 γραμμών και πλήρη δικτυακή υποδομή για 

τουλάχιστον 25 θέσεις εργασίας. 

 Να μην υπάρχει στο ακίνητο κεραία κινητής τηλεφωνίας.  

 Απαγορεύεται η αποθήκευση εύφλεκτων υλών, οι πάσης φύσεως εκπομπές, καθώς και η 

λειτουργία οχλουσών επιχειρήσεων στο προσφερόμενο ακίνητο. 

 Σε περίπτωση που βρίσκεται σε όροφο να υπάρχει ανελκυστήρας με τα απαραίτητα 

πιστοποιητικά λειτουργίας. Να είναι δυνατή η πρόσβαση σε άτομα με ειδικές ανάγκες ή να 

μπορεί να καταστεί απόλυτα κατάλληλο εφόσον γίνουν με δαπάνες του ιδιοκτήτη όλες οι 

απαραίτητες κατασκευές (όπως η δημιουργία ράμπα πρόσβασης για Α.Μ.Ε.Α. κλπ.) που θα 

υποδείξει η επιτροπή καταλληλότητας της Π.Ε. Χίου. 

 Να διαθέτει τουαλέτες 2 χώρων (ξεχωριστή για άνδρες και γυναίκες) για υπαλλήλους και για 

επισκέπτες καθώς και επιπλέον τουαλέτα για τα ΑΜΕΑ και στην περίπτωση  προσφοράς 

γραφείων σε διακριτούς ορόφους ή σε γραφεία με ανεξάρτητες εισόδους θα πρέπει να 

υπάρχουν επιπλέον τουαλέτες ανά όροφο η ανεξάρτητα γραφεία. 

 Να διαθέτει επαρκή φυσικό φωτισμό. 

 Να διαθέτει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, σύμφωνα με τον Ν. 3661/19-05-2008 

(ΦΕΚ 89/ τ.Α΄/19-05-2008), καθώς και την Δ6/Β/οικ.5825/30-03-2010 Υπουργική Απόφαση 

(ΦΕΚ 407/τ.Β΄/09-04-2010).  

 Να διαθέτει Πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για ολόκληρο το 

κτίριο 

 
2. Το κτίριο πρέπει να διαθέτει δομημένη καλωδίωση 25 + θέσεων εργασίας (ταυτόχρονη 

λειτουργία on line – τηλέφωνα – PC), ψυχόμενο control room για το τηλεφωνικό κέντρο και τα 
μηχανήματα του on line συστήματος, επαρκή ψύξη – θέρμανση όλων των χώρων του κτιρίου 
(ακόμα και των αρχείων), ανελκυστήρα (εφόσον οι χώροι δεν είναι ισόγειοι), πρόσβαση (ράμπα) 
για τα ΑΜΕΑ και τουαλέτες 2 χώρων (ξεχωριστή για άνδρες και γυναίκες) για υπαλλήλους και 
για επισκέπτες καθώς και επιπλέον τουαλέτα για τα ΑΜΕΑ και στην περίπτωση  προσφοράς 
γραφείων σε διακριτούς ορόφους ή σε γραφεία με ανεξάρτητες εισόδους θα πρέπει να υπάρχουν 
επιπλέον τουαλέτες ανά όροφο η ανεξάρτητα γραφεία.  

 Η διαμόρφωση των ανωτέρω χώρων θα γίνει με έξοδα του εκμισθωτή και μετά από 

υπόδειξη της Π.Ε Χίου.  
3. Το ακίνητο πρέπει να έχει όλες τις προϋποθέσεις καταλληλόλητας (Επαρκή φυσικό φωτισμό, 

φυσικό αερισμό, καλό τεχνικό φωτισμό, ηλεκτρολογική υποδομή, θέρμανσης, κλιματισμό, 
ύδρευσης, αποχέτευσης, τηλεφωνικής σύνδεσης, καθώς και δομημένη καλωδίωση με καλώδια 
προδιαγραφών UTP κατηγ. 5, για 25 θέσεις εργασίας με διπλά πριζάκια (Data – τηλεφωνία), σε 
θέσεις που θα υποδειχθούν από την Π.Ε. Χίου) και να υπάρχει δυνατότητα προσβασιμότητας 
σε άτομα με ειδικές ανάγκες και εύκολη οδική πρόσβαση σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων. Η 
ύπαρξη ή η δυνατότητα διαρρύθμισης ενιαίων χώρων, θα ληφθεί υπόψη για την επιλογή ακινήτου 
που θα κριθεί από την Επιτροπή Καταλληλότητας Ακινήτων (άρθρων 13 και 17 του Π.Δ. 242/96). 

4. Δεν πρέπει να υπάρχουν ενδιάμεσα άλλα γραφεία που να είναι μισθωμένα σε άλλους μισθωτές ή 
ιδιοκτήτες. 

5. Το ακίνητο πρέπει να είναι ετοιμοπαράδοτο το αργότερο σε ένα μήνα από την ημέρα που θα του 
υποδειχθούν από την υπηρεσία οι εργασίες που θα πρέπει να γίνουν, για να είναι προς χρήση από 
την Π.Ε Χίου με δαπάνες του ιδιοκτήτη. 
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6. Ο εκμισθωτής θα επιβαρυνθεί με όλες τις δαπάνες που θα χρειασθούν και θα μεριμνήσει για την 
εκτέλεση όλων των αντίστοιχων εργασιών ώστε το ακίνητο να βρεθεί σε πλήρη λειτουργία κατά 
την παράδοση του (εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης, κλπ.). Δεν θα επιβαρυνθεί με τις 
δαπάνες σύνδεσης των εγκαταστάσεων με δίκτυα Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Α. Επίσης υποχρεώνεται 
για τις δαπάνες καλής λειτουργίας, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας ως και τις δαπάνες 
εκκενώσεως βόθρων, όταν παραστεί ανάγκη κατά τη διάρκεια της μισθώσεως και να διατηρεί το 
ακίνητο ασφαλισμένο κατά της πυρκαγιάς. Στην αντίθετη περίπτωση η Περιφέρεια Βορείου 
Αιγαίου απαλλάσσεται κάθε υποχρέωσης ζημιών που θα  προκληθούν  από πυρκαγιά 

7. Σε περίπτωση προσφοράς χώρου σε πολυκατοικία, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα 
επιβαρύνεται μόνο με την αναλογούσα σ’ αυτή δαπάνη κεντρικής θερμάνσεως σύμφωνα με τον 
κανονισμό της πολυκατοικίας, καθώς και τον τακτικό έλεγχο του ανελκυστήρα. Η πιστοποίηση, 
καθώς και τα ανταλλακτικά επισκευής του ανελκυστήρα βαρύνουν τον εκμισθωτή. Όσον αφορά 
οι χώροι αρχείων των υπηρεσιών που θα είναι αυτόνομοι δεν θα έχουν καμία επιβάρυνση 
κοινοχρήστων, αλλά την όποια επιβάρυνση θα την επωμίζεται ο εκμισθωτής. 

 Οι λοιπές  δαπάνες κοινοχρήστων θα βαρύνουν τον εκμισθωτή. 
8. Οι προσφορές για μίσθωση υποβάλλονται, μέχρι την ημερομηνία και ώρα  όπως καθορίζονται 

παρακάτω από τον ιδιοκτήτη ή αντιπρόσωπό του, σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα 
αναγράφεται ευκρινώς : 

Α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 

Β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, ήτοι: 

   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ 

       ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ – Πολυτεχνείου 1, ΤΚ 82100 Χίος 

 Γ. Ο αριθμός Πρωτοκόλλου της διακήρυξης. 

 Δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (Τελευταία ημερομηνία κατάθεσης των  

          προσφορών). 

 Ε. Τα στοιχεία του αποστολέα . 

   Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά    

    στοιχεία και ειδικότερα τα εξής : 
α) Περιγραφή του προσφερομένου για εκμίσθωση ακινήτου και  Σχέδια Κατόψεων  

υπογραμμένα από Μηχανικό, που θα έχει αυτό το δικαίωμα, όλων των προσφερόμενων 
χώρων του ακινήτου από τα οποία θα προκύπτει με σαφήνεια η διαμόρφωση και η 
ωφέλιμη επιφάνεια τους, καθώς και Βεβαίωση από Μηχανικό ότι το κτήριο υφίσταται 
νόμιμα βάση της Οικοδομικής άδειας, ή των νόμων περί τακτοποίησης αυθαιρέτων. 

β)  Αντίγραφο του τίτλου κυριότητας του προσφερόμενου ακινήτου,  
γ) Ειδικό πληρεξούσιο στην περίπτωση που η μειοδοσία θα γίνει από άλλο πρόσωπο και όχι 

από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. 

δ)  Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και  

ότι τους αποδέχεται πλήρως. 

ε)  Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. Να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση στην οποία να 

δηλώνει ότι εφόσον κριθεί μειοδότης του διαγωνισμού θα προσκομίσει πιστοποιητικό 

ενεργειακής απόδοσης του ακινήτου πριν την υπογραφή της σύμβασης. 
στ) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος, για τη συμμετοχή στη 

δημοπρασία, που να απευθύνεται στην Π.Ε Χίου, ποσού 500,00 (ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ) ευρώ, 
η οποία θα περιέχει απαραίτητα τα στοιχεία εκείνου υπέρ του οποίου δίνεται, τη 
χρονολογία διενέργειας της δημοπρασίας και το σκοπό αυτής. Δεν απαιτείται κατάθεση 
εγγύησης από τους φορείς του Δημοσίου Τομέα.  

 
      Η εγγύηση θα ισχύει για ένα έτος από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Η 

εγγυητική αυτή επιστολή θα καταπέσει σε βάρος εκείνου ο οποίος   καλούμενος, μετά το τέλος 
της δημοπρασίας και την κατακύρωσή της, να υπογράψει τη σύμβαση ως εκμισθωτής δεν 
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ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση. 

   
9. Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (αιτούμενο μίσθωμα), τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο 

φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο 
φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς θα παραμείνει κλειστός μέχρι την ημέρα αποσφράγισης, 
όπως αυτή θα προσδιοριστεί κατά τα νόμιμα. Οι προσφορές δεσμεύουν τον ιδιοκτήτη για δύο 
μήνες από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.  

10. Ο μειοδοτικός Διαγωνισμός θα  διενεργηθεί από  την τριμελή  Επιτροπή Καταλληλότητας 
Ακινήτων που έχει ορισθεί με την αρ. απόφαση 86/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Βορείου Αιγαίου με ΑΔΑ : ΩΝΝΙ7ΛΩ-ΒΜΠ με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Καταλληλότητας 
Ακινήτων, καθώς και την υπ’ αρίθμ 5763/10-10-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου με ΑΔΑ : 64ΚΔ7ΛΩ-ΝΦΟ με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Καταλληλότητας Ακινήτων, 
αποτελούμενη από δυο αιρετούς Περιφερειακούς Συμβούλους της ΠΕ Χίου  και ένα υπάλληλο 
της ΠΕ Χίου, οι οποίοι θα οριστούν και ως επιτροπή διαγωνισμού με απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής με τους αναπληρωτές τους 

11. Η Επιτροπή Καταλληλότητας, έπειτα από επιτόπια επίσκεψη και εξέταση των προταθέντων για 
μίσθωση ακινήτων, συντάσσει έκθεση για την καταλληλότητα ή μη τούτων καθώς και εάν 
πληρούν τους όρους της  οικείας διακήρυξης και κοινοποιεί αντίγραφο της έκθεσης σε όλους 
τους ιδιοκτήτες που έχουν υποβάλλει προσφορά, καθώς και στο τμήμα Προμηθειών της Π.Ε. 
Χίου. Η Επιτροπή Καταλληλότητας -διενέργειας διαγωνισμού- ορίζει την ημέρα και ώρα 
διεξαγωγής της δημοπρασίας καλώντας μόνο εκείνους των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν 
κατάλληλα, από την Επιτροπή Καταλληλότητας Ακινήτων. 

12. Τυχόν ένσταση από τους ενδιαφερόμενους ασκείται ενώπιον της επιτροπής καταλληλότητας  
εντός προθεσμίας σαράντα οκτώ (48) ωρών από την κοινοποίηση της έκθεσης. Μετά την 
εκδίκαση των τυχόν ενστάσεων, οι ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα 
καλούνται με Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χίου σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα όπως 
προσέλθουν σε προφορικό διαγωνισμό μεταξύ τους, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού, με 
συστημένη επιστολή ή άλλο ασφαλή τρόπο. 

13. Ορίζεται τιμή εκκίνησης της προφορικής δημοπρασίας, η χαμηλότερη τιμή που έχει 
δοθεί στις κατατεθειμένες προσφορές, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και οι 
νόμιμες κρατήσεις του Δημοσίου. Κατά την διαδικασία της δημοπρασίας κάθε νέα 
τιμή προσφοράς θα πρέπει να είναι μικρότερη κατά τριάντα (30,00 ευρώ). 

14. Στην κρίση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, θα είναι η μη 
κατακύρωση του αποτελέσματος αυτής, στις περιπτώσεις που :  

α) Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί κρίνεται ασύμφορο για τη Π.Ε. Χίου, 
β) Προβλέπει παραπέρα συναγωνισμό, 
γ) Πριν κοινοποιηθεί η έγκριση στον τελευταίο μειοδότη επιδοθεί με δικαστικό επιμελητή στην 
επιτροπή νέα προσφορά από πρόσωπο δικαιούμενο να πάρει μέρος θα είναι κατά 10% 
μικρότερη εκείνης που έχει επιτευχθεί κατά τη δημοπρασία. 

     Στις ανωτέρω περιπτώσεις η δημοπρασία επαναλαμβάνεται με ανώτατο όριο μισθώματος το 
επιτευχθέν κατά τη δημοπρασία ή το ποσόν της νέας προσφοράς εφόσον υπάρχει τέτοια. Επίσης 
η δημοπρασία επαναλαμβάνεται και στην περίπτωση κατά την οποία δεν παρουσιάσθηκε 
κανένας μειοδότης. 

15. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου εφόσον κρίνει συμφέρουσα την 
προσφορά του μειοδότη αποφασίζει για την τελική κατακύρωση της δημοπρασίας. 

16. Ο εκμισθωτής που θα επιλεγεί τελικά, θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση της αρμόδιας 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την τήρηση των αναγκαίων μέτρων πυροπροστασίας. 

17. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου στον οποίον κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού καλείται 
με έγγραφο, να υπογράψει το μισθωτήριο συμβόλαιο σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα εντός 
δεκαημέρου να προσέλθει για την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου, και εάν δεν 
προσέλθει στην οριζόμενη προθεσμία κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγύηση συμμετοχής του στο 
διαγωνισμό περιέρχεται στην Π.Ε Χίου. 
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Στη συνέχεια η δημοπρασία επαναλαμβάνεται σε βάρος του τελευταίου μειοδότη, ο οποίος 
υποχρεώνεται να αποζημιώσει την Π.Ε Χίου για την σε βάρος της διαφορά από την επίτευξη 
κατά την επανάληψη της δημοπρασίας μισθώματος, μέχρι λήξεως του χρόνου μίσθωσης και 
αποκατάστασης κάθε άλλης ζημιάς, που θα προξενηθεί στην Π.Ε Χίου από την αθέτηση της 
υποχρέωσης του για υπογραφή της σύμβασης. 

18. Ο εκμισθωτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το ακίνητο σε χρήση κατάλληλο και σύμφωνα 
με τους όρους που περιλαμβάνονται στη διακήρυξη και στο μισθωτήριο συμφωνητικό, 
διαφορετικά η μίσθωση λύεται από την Π.Ε Χίου στην οποία και περιέρχεται η κατατιθέμενη 
εγγύηση, η οποία προβαίνει σε νέα μίσθωση αναλόγου μισθώματος σε βάρος του μειοδότη. 

19. Ο εκμισθωτής θα είναι υποχρεωμένος σε όλη τη διάρκεια τη μίσθωσης, να κάνει όλες τις 
αναγκαίες επισκευές, (κλιματισμού, θέρμανσης, ηλεκτρολογικών και υδραυλικών 
εγκαταστάσεων, επισκευή ανελκυστήρα, να επανορθώνει όλες τις συνηθισμένες λόγω χρήσης - 
παλαιότητας εσωτερικές και εξωτερικές φθορές του κτιρίου, μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία 
που θα καθορίζεται κάθε φόρα, με γραπτή ειδοποίηση της Π.Ε Χίου και σε περίπτωση που δεν θα 
ανταποκρίνεται ή θα  αρνείται, η Π.Ε. Χίου θα διατηρεί απόλυτο δικαίωμα να προβαίνει σε 
μονομερή λύση της μισθωτικής σύμβασης ή να διακόπτει την πληρωμή των μισθωμάτων μέχρι 
την εκτέλεση των ζητούμενων επισκευών από τον εκμισθωτή ή να τις πραγματοποιήσει σε βάρος 
του ιδιοκτήτη από τις πιστώσεις που είναι γραμμένες στον προϋπολογισμό του για μισθώματα. 
Το ποσό της δαπάνης, που θα γίνει, παρακρατείτε από τα πρώτα, μετά την επισκευή, μισθώματα 
που πρόκειται να πληρωθούν, μετά από σχετική βεβαίωση της τεχνικής υπηρεσίας της Π.Ε Χίου 
ή επιτροπής εμπειρογνωμόνων, που ορίζεται από την Π.Ε. Χίου και τον εκμισθωτή και εάν αυτός 
αρνηθεί, αφού κληθεί εγγράφως, μόνο από τη Π. Ε Χίου. 

20. Η Π.Ε Χίου μπορεί, ενώ διαρκεί η μίσθωση και χωρίς καμιά αποζημίωση στον εκμισθωτή, 

να λύσει μονομερώς τη μίσθωση, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση του εκμισθωτή, εφόσον 

ειδοποιεί αυτόν με έγγραφό της, τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία 

της λήξης της σύμβασης στις περιπτώσεις που : 

α) καταργηθεί το σύνολο ή μέρος των στεγαζόμενων στο ακίνητο υπηρεσιών, 

β) μεταφέρει την υπηρεσία σε ιδιόκτητο ακίνητο ή άλλη έδρα, έστω και προσωρινά, 

γ) προσφερθεί από τρίτον η δωρεάν χρήση κατάλληλου ακινήτου, 

δ) αναδιοργανωθεί η υπηρεσία κατά τη διάρκεια της μισθώσεως, ώστε αυτό να μην 

εξυπηρετεί τις ανάγκες της ή να μην είναι απαραίτητο. 

21.  Η Π.Ε Χίου μπορεί, ενώ διαρκεί η μίσθωση, να στεγάζει στο ακίνητο οποιαδήποτε άλλη 
υπηρεσία ή να συστεγάσει άλλη υπηρεσία χωρίς ο μισθωτής να αξιώσει αποζημίωση ή πρόσθετη 
αμοιβή. 

22. Η Π.Ε Χίου δεν υποχρεούται σε καμιά αποζημίωση προς τον εκμισθωτή για τις από συνήθη 
χρήση ή κακή κατασκευή του κτιρίου και για τις από τυχαίο γεγονός ή ανώτερη βία  
προσκληθείσες βλάβες ή ζημιές σ’ αυτό.  

 Η έννοια της συνήθους χρήσεως για μισθώσεις της Π.Ε Χίου είναι ευρύτερη των κοινών 
μισθώσεων. 

23. Εάν το ακίνητο, κατά τη διάρκεια της μισθώσεως, περιέλθει με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο στην 
κυριότητα, νομή, επικαρπία, χρήση κ.λ.π. νέου προσώπου, η μίσθωση συνεχίζεται αναγκαστικά 
στο νέο ιδιοκτήτη νομής, χρήσης κ.λ.π. θεωρούμενος αυτός ως εκμισθωτής, στον οποίον και 
καταβάλλονται τα μισθώματα, μετά από την κοινοποίηση νομίμως στην Π.Ε Χίου του νομίμου 
τίτλου, σύμφωνα με τον οποίον κατέστη χρήστης, επικαρπωτής κ.λ.π. νόμιμα μεταγραμμένος, εφ’ 
όσον απαιτείται. 

24. Ο χρόνος έναρξης της μίσθωσης θα αρχίσει από την ημερομηνία παράδοσης του ακινήτου στη 
Π.Ε Χίου, που θα αποδεικνύεται με σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής από τον 
Προϊστάμενο της Υπηρεσίας που θα εγκατασταθεί στο ακίνητο και θα διενεργείται κάθε 
τριμηνία, μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων, σύμφωνα με τα ισχύοντα.  

25. Κατά την παραλαβή (όπως περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο) καθώς και κατά την 
παράδοση αυτού μετά τη λήξη της μισθώσεως συντάσσεται πρωτόκολλο σε τρία αντίτυπα από τα 
οποία το ένα κρατάει ο ιδιοκτήτης και τα άλλα δύο η υπηρεσία. Σε περίπτωση αρνήσεως του 
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ιδιοκτήτη να παραλάβει το ακίνητο του μετά τη λήξη της μίσθωσης συντάσσεται το σχετικό 
πρωτόκολλο από την υπηρεσία και θυροκολλείται παρουσία μαρτύρων. 

26. Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι  έξι ( 6 ) ετών και θα μπορεί να παρατείνεται για ακόμα, έξι 
(6) έτη με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, που θα 
κοινοποιείται στον εκμισθωτή τουλάχιστο δεκαπέντε (15) μέρες πριν τη λήξη της μισθωτικής 
σύμβασης (άρθρο 21, Π.Δ. 242/1996). 

27. Το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται νόμιμα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και επιβαρύνουν 
τον εκμισθωτή. 

28. Το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης συντάσσεται σε τέσσερα πρωτότυπα, εκ των οποίων 
παραλαμβάνουν από ένα ο κάθε συμβαλλόμενος, ένα η προς στέγαση υπηρεσία ή η προϊστάμενη 
αυτής αρχή και ένα η αρμόδια Δ.Ο.Υ.  

29. Η Επιτροπή Εκτίμησης Καταλληλόλητας Ακινήτων, που θα διενεργήσει τη δημοπρασία, θα έχει 
το δικαίωμα του αποκλεισμού από αυτήν, κάποιων από τους συμμετέχοντες, αν λείπει η 
απαιτούμενη για τη συμμετοχή εγγυητική επιστολή και γενικότερα αν οι προσφορές τους δεν 
ανταποκρίνονται σε όρο ή όρους της παρούσας. 

30. Ο τελευταίος μειοδότης της δημοπρασίας, θα υπογράψει τα πρακτικά που θα τηρηθούν, μαζί με 
τον εγγυητή του, ο οποίος θα είναι -όμοια με τον μειοδότη-υπεύθυνος για την εκπλήρωση των 
όρων της μισθωτικής σύμβασης, που θα υπογραφεί, εφόσον τελικά κατακυρωθεί το αποτέλεσμα 
της δημοπρασίας. 

31. Όσοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στη δημοπρασία, πρέπει να υποβάλουν στη Δ/νση Διοικητικού 
- Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, Τμήμα Προμηθειών, Ισόγειο, στο 
Διοικητήριο, οδός Πολυτεχνείου 1, τηλ. 2271350519, 2271350520 με οποιονδήποτε τρόπο 
(αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά κλπ.), την προσφορά τους η οποία θα πρέπει να παραληφθεί 
(πρωτοκολληθεί) μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020. 

32. Τα έξοδα της δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας στον τύπο, θα βαρύνουν αυτόν στον 
οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμά της. 

33. Πέραν των παραπάνω εφαρμόζονται, όπου είναι δυνατόν, οι σχετικές με τη μισθωτική σύμβαση 
διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

34. Η παρούσα θα δημοσιοποιηθεί με : 
       α)  Δημοσίευση   ταυτάριθμης   περίληψής   της   στην τοπική εφημερίδα «ΠΟΛΙΤΗΣ» 
       β) Ανάρτησή της στο πίνακα ανακοινώσεων του Κτιρίου Διοίκησης της  Περιφερειακής    
           Ενότητας Χίου  

       γ) Ανάρτηση στο δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου www.pvaigaiou.gov.gr/, στη 

θέση  Διαγωνισμοί. 

       δ) Ανάρτηση στο διαδίκτυο στο Πρόγραμμα «Διαύγεια»  et.diavgeia.gov.gr. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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                                          ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ                       ΧΙΟΣ  25/09/2020  

                        ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑ  ΒΒΟΟΡΡΕΕΙΙΟΟΥΥ  ΑΑΙΙΓΓΑΑΙΙΟΟΥΥ                                                              ΑΑρρ..ΠΠρρωωττ..  TT..TT..  55441166  

ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗ  ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑΣΣ              

      ΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗ  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ––  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΟΟΥΥ  

                  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  ΧΧΙΙΟΟΥΥ          

          ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΩΩΝΝ  &&  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΥΥΣΣΙΙΑΑΣΣ  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  2/2020 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΙΟΥ 

 

 Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ΚΕΦ. Ε' 

«Μίσθωση Ακινήτων και Κινητών πραγμάτων», Διακηρύσσει τη διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας για 

μίσθωση οικήματος για τη στέγαση της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, με τους εξής όρους:  

1. Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται εντός της πόλης της Χίου. 
2. Το ακίνητο πρέπει να έχει συνολική ωφέλιμη επιφάνεια  τετρακοσίων πενήντα  (450) τετραγωνικών 

μέτρων  συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων βοηθητικών χώρων. Το κτίριο πρέπει να διαθέτει 
δομημένη καλωδίωση 25 + θέσεων εργασίας (ταυτόχρονη λειτουργία on line – τηλέφωνα – PC), 
ψυχόμενο control room για το τηλεφωνικό κέντρο και τα μηχανήματα του on line συστήματος, 
επαρκή ψύξη – θέρμανση όλων των χώρων του κτιρίου (ακόμα και των αρχείων), ανελκυστήρα 
(εφόσον οι χώροι δεν είναι ισόγειοι), πρόσβαση (ράμπα) για τα ΑΜΕΑ και τουαλέτες 2 χώρων 
(ξεχωριστή για άνδρες και γυναίκες) για υπαλλήλους και για επισκέπτες (με επιπλέον τουαλέτα για τα 
ΑΜΕΑ).  
Η διαμόρφωση των ανωτέρω χώρων θα γίνει με έξοδα του εκμισθωτή και μετά από υπόδειξη της 
Π.Ε Χίου.  

3. Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης θα είναι  έξι ( 6 ) έτη  και θα μπορεί να παρατείνεται για ακόμα έξι (6) έτη .  

4. Ορίζεται τιμή εκκίνησης της προφορικής δημοπρασίας, η χαμηλότερη τιμή που έχει δοθεί στις κατατεθειμένες 

προσφορές, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και οι νόμιμες κρατήσεις του Δημοσίου. Κατά την διαδικασία της 

δημοπρασίας κάθε νέα τιμή προσφοράς θα πρέπει να είναι μικρότερη κατά τριάντα (30,00 ευρώ). 

5. Προσκόμιση  εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος, για τη συμμετοχή στη 

δημοπρασία, που να απευθύνεται στην Π.Ε Χίου, ποσού 500,00 ευρώ. 

6. Όσοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στη δημοπρασία, πρέπει να υποβάλουν στη Δ/νση Διοικητικού - 

Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, Τμήμα Προμηθειών, Ισόγειο, στο Διοικητήριο, οδός 

Πολυτεχνείου 1, τηλ. 2271350519, 2271350520 με οποιονδήποτε τρόπο (αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά κλπ.), 

την προσφορά τους η οποία θα πρέπει να παραληφθεί (πρωτοκολληθεί) μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης από την Δ/νση Διοικητικού 

– Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη 

δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο κείμενο της διακήρυξης, σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου www.pvaigaiou.gov.gr/ και στο διαδίκτυο στο Πρόγραμμα «Διαύγεια»  

et.diavgeia.gov.gr.  

 

                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                                                                     

  

 

                                                                                ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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