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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Μυτιλήνη, 14/05/2019         

              ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                      Αριθµ. Πρωτ.: 30357/ 1906                              

              ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ    

              ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ                    

Πληροφορίες: Ε.Κουρουλή               

               ∆/νση: Ανδροµέδας 15, Μυτιλήνη  

               Ταχ. Κώδ.: 81131                     

               Τηλ.: 2251353612                   

               FAX: 2251047435  

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ  ∆ΙΑΚΗ ΡΥΞΗ 

                               µειοδοτικής δηµοπρασίας µισθώσεως οικήµατος 

                      

   Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

διακηρύττει: 

Έπειτα από : 

α) την αριθµ. 357/2019 (Α∆Α:6ΗΘΓ7ΛΩ-4ΑΨ) απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας  Βορείου Αιγαίου σχετικά µε επανάληψη δηµοσίευσης 

∆ιακήρυξης µειοδοτικής δηµοπρασίας µίσθωσης οικήµατος για τις ανάγκες στέγασης 

του ΚΕΣΥ (Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης) Λέσβου, 

καθώς η προηγούµενη διαδικασία απέβη άγονη, και 

β) σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ του Π.∆. 242/96 ενεργείται 

µειοδοτική δηµοπρασία µισθώσεως  οικήµατος για µια πενταετία, για τις ανάγκες 

στέγασης του ΚΕΣΥ (Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης) 

Λέσβου. Η εν λόγω υπηρεσία αφορά τα πρώην Κ∆ΑΥ-ΚΕ∆∆Υ και ΚΕΣΥΠ. 

 

        Την επαναληπτική διακήρυξη µειοδοτικής  δηµοπρασίας µίσθωσης οικήµατος για 

µία 5/ετία, µε δικαίωµα ισόχρονης παράτασης µετά από απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής ΠΒΑ, για τις ανάγκες στέγασης του ΚΕΣΥ (Κέντρο Εκπαιδευτικής και 

Συµβουλευτικής Υποστήριξης) Λέσβου εµβαδού 400 τ.µ. περίπου,  σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του  Κεφαλαίου Ε΄ του Π.∆.242/96, µε  τους εξής όρους: 

 

Α.1) Το προσφερόµενο ακίνητο πρέπει: 

     •   Να βρίσκεται εντός των ορίων της πόλης της Μυτιλήνης. 

     •  Να είναι συνολικού εµβαδού 400 τ.µ. περίπου, σε ενιαίο αυτοτελή χώρο, που να 

περιλαµβάνει τουλάχιστον 16 γραφεία  και επιπλέον αποθηκευτικό χώρο. 

     • Να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας (επαρκής φωτισµός, 

ηλεκτρολογική υποδοµή για την κάλυψη αναγκών κλιµατισµού και ξεχωριστές 

γραµµές ώστε να εγκατασταθεί δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών, υποδοµή για 

τηλεφωνικό δίκτυο, αυτόνοµη θέρµανση, να είναι συνδεδεµένο µε το δίκτυο 

ύδρευσης και αποχέτευσης της πόλης της Μυτιλήνης, WC ανδρών –γυναικών, 

κουζίνα, να διαθέτει όλες τις εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ, 

προαιρετικά να υπάρχει χώρος στάθµευσης αυτοκινήτων, βεβαίωση στατικής 

επάρκειας, πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, βεβαίωση πυρασφάλειας ή 

ΑΔΑ: Ω2Ψ97ΛΩ-Σ2Ρ



 2 

υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντος µε την οποία θα δηλώνει ότι θα 

προσκοµίσει τη σχετική βεβαίωση εντός προθεσµίας δύο µηνών, η οποία 

προθεσµία θα ανατρέχει από την επόµενη της κοινοποίησης της απόφασης 

κατακύρωσης της δηµοπρασίας στο µειοδότη). 

 

         2) Το οίκηµα πρέπει να είναι ετοιµοπαράδοτο και ο ιδιοκτήτης υποχρεούται µε  

δαπάνες του να ελαιοχρωµατίσει ή να χρωµατίσει µε πλαστικό όλους τους χώρους 

του µισθίου σύµφωνα µε τις υποδείξεις των υπηρεσιών. 

 

          Όλες οι προϋποθέσεις καταλληλότητας  που αναφέρονται στις παραγράφους Α.1 και 

2 θα πρέπει να τηρούνται επί ποινή απορρίψεως 

 

     3)Οι προσφορές για µίσθωση υποβάλλονται, µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα όπως 

καθορίζονται παρακάτω από τον ιδιοκτήτη ή αντιπρόσωπό του ( ο οποίος ορίζεται 

µε απλή επιστολή), 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 

    ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

    ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ  

Γ. Ο αριθµός Πρωτοκόλλου της διακήρυξης. 

∆. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

Ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

  

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

στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 

     α)  αίτηση συµµετοχής  

 β) περιγραφή του προσφεροµένου για εκµίσθωση ακινήτου, κατόψεις και όψεις 

του κτιρίου καθώς και τοπογραφικό διάγραµµα, βεβαίωση στατικής επάρκειας, 

βεβαίωση ενεργειακής επάρκειας και βεβαίωση πυρασφάλειας ή υπεύθυνη 

δήλωση του συµµετέχοντος µε την οποία θα δηλώνει ότι θα προσκοµίσει τη 

σχετική βεβαίωση εντός προθεσµίας δύο µηνών, η οποία προθεσµία θα 

ανατρέχει από την επόµενη της κοινοποίησης της απόφασης κατακύρωσης της 

δηµοπρασίας στο µειοδότη. (Στη περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της 

ανωτέρω προθεσµίας, ο µειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος, θα καταπίπτει η 

εγγυητική του και η µίσθωση θα κατακυρώνεται στον αµέσως επόµενο 

µειοδότη) 

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

τους αποδέχεται πλήρως. 

δ) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένου πιστωτικού ιδρύµατος, για τη συµµετοχή 

στη δηµοπρασία ,που να απευθύνεται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, 

συνολικού ποσού 200,00€. 

ε) Τα Οικονοµικά Στοιχεία (αιτούµενο µίσθωµα), τοποθετούνται σε χωριστό 

σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

4) Οι προσφορές δεσµεύουν τον ιδιοκτήτη για χρονικό διάστηµα µέχρι και τη 

διεξαγωγή της  µειοδοσίας . 
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5) 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 ανταποκριθεί στη σχετική 

πρόσκληση. 

6)  Οι µειοδότες υποχρεούνται, µε ποινή απορρίψεως κάθε αιτούµενης 

αποζηµίωσης κατά της Περιφέρειας  Βορείου Αιγαίου, να ζητούν εγγράφως και 

µε απόδειξη από την  επιτροπή διαγωνισµού πριν την κατακύρωση της 

δηµοπρασίας, όσες διασαφηνίσεις θεωρούν αναγκαίες. 

7)  Η Επιτροπή του διαγωνισµού, 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. 

Αντίγραφο της έκθεσης κοινοποιείται στους ιδιοκτήτες τους.  

8)  Έπειτα από τα παραπάνω ορίζεται η ηµέρα και ώρα διεξαγωγής δηµοπρασίας 

καλώντας µόνο εκείνους των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη 

διαδικασία της προηγουµένης παραγράφου. 

9)  Εάν η επιτροπή διαγωνισµού στην οποία έχει δοθεί αρµοδιότητα διενέργειας 

της δηµοπρασίας  κρίνει ασύµφορο το µίσθωµα το οποίο επετεύχθη κατά τη 

δηµοπρασία ή εάν προβλέπει περαιτέρω συναγωνισµό, ή ακόµη εάν πριν 

κοινοποιηθεί η έγκριση στον τελευταίο µειοδότη επιδοθεί µε δικαστικό 

επιµελητή στη επιτροπή νέα προσφορά από πρόσωπο δικαιούµενο να 

συµµετάσχει στη δηµοπρασία και υπό την προϋπόθεση ότι η νέα αυτή 

προσφορά είναι τουλάχιστον κατά 10% µικρότερη εκείνης η οποία έχει 

επιτευχθεί κατά τη δηµοπρασία, η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται µε ανώτατο 

όριο µισθώµατος το επιτευχθέν κατά τη δηµοπρασία ή το ποσόν της νέας 

προσφοράς εφόσον υπάρχει τέτοια. Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται στην 

περίπτωση κατά την οποία δεν παρουσιάσθηκε κανένας µειοδότης ή όταν το 

επιτευχθέν µίσθωµα έχει κριθεί ασύµφορο. 

10)  Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου στον οποίον κατακυρώθηκε το αποτέλεσµα του 

διαγωνισµού καλείται 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 Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, η οποία προβαίνει στη µίσθωση 

ανάλογου ακινήτου σε βάρος του µειοδότη, που υποχρεώνεται στην πληρωµή 

τυχόν επιπλέον διαφοράς του µισθώµατος, µέχρι λήξεως του χρόνου µίσθωσης 

και αποκατάστασης κάθε άλλης ζηµιάς, που θα προξενηθεί στην Περιφέρεια 

Βορείου Αιγαίου από την αθέτηση της υποχρέωσης του για υπογραφή της 

σύµβασης. 

11)  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 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στην οποία και περιέρχεται η κατατιθέµενη 

εγγύηση, η οποία προβαίνει σε νέα µίσθωση αναλόγου µισθώµατος σε βάρος 

του µειοδότη. 

12)  Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται, για όσο διάστηµα διαρκεί η µίσθωση, να προβαίνει 

στις απαραίτητες επισκευές και να επανορθώνει τις φθορές και βλάβες που 

προέρχονται από τη χρήση του ακινήτου, εντός ευλόγου προθεσµίας από τη 

σχετική ειδοποίηση. 

         Σε περίπτωση αρνήσεως, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει το δικαίωµα ή να 

διακόψει την καταβολή των µισθωµάτων, µέχρι εκτελέσεως των επισκευών, ή 
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να προβεί στη µονοµερή λύση της µισθώσεως και στη µίσθωση άλλου ακινήτου 

σε βάρος του 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, παρακρατείται από τα πρώτα, µετά την 

επισκευή, µισθώµατα που πρόκειται να πληρωθούν, µετά από σχετική 

βεβαίωση της τεχνικής υπηρεσίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ή 

επιτροπής εµπειρογνωµόνων, που ορίζεται από την Περιφέρεια Βορείου 

Αιγαίου και τον εκµισθωτή και εάν αυτός αρνηθεί, αφού κληθεί εγγράφως, 

µόνο από τη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. 

13) Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου µπορεί, ενώ διαρκεί η µίσθωση και χωρίς καµιά 

αποζηµίωση στον εκµισθωτή, να λύσει µονοµερώς τη µίσθωση εάν : 

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. 

14)  Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου µπορεί, ενώ διαρκεί η µίσθωση, να στεγάζει 

στο ακίνητο οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία ή να συστεγάσει χωρίς ο µισθωτής να 

αξιώσει αποζηµίωση ή πρόσθετη αµοιβή. 

15)  Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 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  προκληθείσες  βλάβες ή ζηµιές σ’ αυτό. 

   Η έννοια της συνήθους χρήσεως για µισθώσεις της Περιφέρεια Βορείου 

Αιγαίου είναι ευρύτερη των κοινών µισθώσεων. 

16)  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 Περιφέρεια Βορείου 

Αιγαίου του νοµίµου τίτλου, σύµφωνα µε τον οποίον κατέστη χρήστης, 

επικαρπωτής κ.λ.π. νόµιµα µεταγραµµένος, εφ’ όσον απαιτείται. 

17)  Η πληρωµή του µισθώµατος αρχίζει από την εγκατάσταση της υπηρεσίας στο 

ακίνητο και διενεργείται στο τέλος κάθε τριµηνίας, µετά την αφαίρεση των 

νοµίµων κρατήσεων, σύµφωνα µε τα ισχύοντα. 

18)  Παράταση της µισθώσεως επιτρέπεται για χρόνο το πολύ ίσο προς τον αρχικώς 

προβλεπόµενο µε απλή δήλωση της αρµόδιας Επιτροπής  κοινοποιούµενη 

δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη λήξη της συµβάσεως. 

19)  Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν µέχρι την ∆ευτέρα 03-06-2019 και ώρα 

13:00 µ.µ. (σε διάστηµα είκοσι ηµερών από την δηµοσίευση της διακήρυξης 

στον τύπο),   στη ∆/νση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού  ΠΕ Λέσβου Ανδροµέδας 

15  στη Μυτιλήνη. 

20)  Η Επιτροπή διαγωνισµού εφόσον κρίνει συµφέρουσα την προσφορά του 

µειοδότη αποφασίζει την κατακύρωση της δηµοπρασίας. 

21) Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να ενεργεί µε δικές του δαπάνες όλες τις εργασίες 

εγκατάστασης ύδατος, ηλεκτρικού, τηλεφώνου, αποχέτευσης, συνδεδεµένες µε 

τα αντίστοιχα δίκτυα της πόλης και να παραδώσει το ακίνητο σε κατάσταση 

πλήρους λειτουργίας. 
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      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  προξενηθούν  

από πυρκαγιά. 

22)  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. Οι λοιπές δαπάνες 

κοινοχρήστων θα βαρύνουν τον εκµισθωτή. 

23)  Πέραν των παραπάνω εφαρµόζονται, όπου είναι δυνατόν, οι σχετικές µε τη 

µισθωτική σύµβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

24)  Για την παραλαβή του κτιρίου καθώς και 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 

ιδιοκτήτη να παραλάβει το οίκηµα του µετά τη λήξη της µίσθωσης συντάσσεται 

το σχετικό πρωτόκολλο από την υπηρεσία και θυροκολλείται παρουσία 

µαρτύρων. 

 25) Η περίληψη της διακήρυξης θα γίνει στην τοπική εφηµερίδα 

«∆ΗΜΟΚΡΑΤΗΣ». 

 Τα έξοδα δηµοσίευσης και τυχόν επαναληπτικών δηµοσιεύσεων βαρύνουν τον 

τελευταίο µειοδότη στον οποίον κατακυρώνεται η δηµοπρασία. 

 

Α.2. Την ανάθεση στον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής, της σχετικής 

διακήρυξης δηµοπρασίας και επανάληψης αυτής σε περίπτωση που προβεί 

άκαρπη.   

 

 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

                                                                            ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΒΑ 
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