
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ                                                        Βέροια, 25/10/2016 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                   ∆ιακήρυξη 03/2016  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. 

∆ιακηρύττει ότι: 

 
Κατόπιν της αριθµ.1827/2016 Πρακτικό 40ο/11.10.2016 (Α∆Α: 6ΞΦΕ7ΛΛ-7Ο9) απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής της Π.Κ.Μ. καλεί κάθε ενδιαφερόµενο ιδιοκτήτη ακινήτου να καταθέσει προσφορά σε δηµόσια µειοδοτική 
δηµοπρασία, που θα διενεργηθεί ενώπιον όλων των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τους όρους της 
υπ’ αριθµ. 03/2016 ∆ιακήρυξης, για την ανάδειξη εκµισθωτή για τη στέγαση των υπηρεσιών της Περιφερειακής 

Ενότητας Ηµαθίας, της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Νοµού καθώς και του ΚΕ∆∆Υ 

Ηµαθίας.. 
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να καταθέσουν φάκελο ενδιαφέροντος µε τα στοιχεία που αναλυτικά περιγράφονται στην 
αριθµ. 03/2016 ∆ιακήρυξη, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών από τη 

δηµοσίευση της παρούσας στον τοπικό Τύπο, ήτοι έως τις 15.11.2016 ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:30µ.µ. στη 
Γραµµατείας της Π.Ε. Ηµαθίας, Μητροπόλεως 44, στο ισόγειο, όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, µε τον τίτλο: 
«Για τη συµµετοχή στη δηµόσια µειοδοτική δηµοπρασία µίσθωσης ακινήτου στέγασης των υπηρεσιών της 

Π.Ε. Ηµαθίας, της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Νοµού καθώς και του ΚΕ∆∆Υ 

Ηµαθίας». 
Οι διατάξεις που διέπουν τη δηµοπρασία και τη σχετική σύµβαση µίσθωσης είναι αυτές του Π.∆. 242/96, οι 
διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί των σχέσεων µισθωτή και εκµισθωτή καθώς και οι αρχές της καλής πίστης και 
των συναλλακτικών αρχών. 
Στη δηµοπρασία θα συµµετέχουν, µετά από σχετική πρόσκληση, οι ενδιαφερόµενοι ιδιοκτήτες, που πληρούν τους 
όρους της διακήρυξης και τα ακίνητά τους κρίθηκαν κατάλληλα, σύµφωνα µε την Έκθεση της Επιτροπής 
Καταλληλότητας. 
Η µίσθωση αφορά ένα ακίνητο κατά προτίµηση (µε οικονοµικούς όρους χαµηλότερης προσφοράς).  

Το προσφερόµενο για µίσθωση ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται στη Βέροια µε συνολική ωφέλιµη επιφάνεια 

4.341,50τ.µ. και µικτή επιφάνεια 5.194,00 τ.µ, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο κτιριολογικό πρόγραµµα 
(Παράρτηµα της αρ. 03/2016 ∆ιακήρυξης). 
Σε περίπτωση µη ευρέσεως ενός µόνο ακινήτου, που να καλύπτει τις ανάγκες της ∆ιακήρυξης ή σε περίπτωση 

µη συµφέρουσας προσφοράς θα εξεταστούν και οι προσφορές που αφορούν στέγαση των υπηρεσιών σε 

περισσότερα του ενός κτήρια  
Ανάλογα µε την περίπτωση και ειδικότερα την διαµόρφωση των χώρων, οι επιφάνειες αυτές µπορεί να είναι 
µεγαλύτερες ή µικρότερες µέχρι ποσοστό 5%. 
Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υπό µίσθωση ακινήτου περιγράφονται εκτενώς στο 
επισυναπτόµενο Παράρτηµα της ∆ιακήρυξης. 
Οι εργασίες πιθανών αλλαγών των εσωτερικών διαρρυθµίσεων και η αλλαγή χρήσης βαρύνουν τους 
ενδιαφερόµενους ιδιοκτήτες. 
Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη και αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής του 
πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από την Περιφερειακή Ενότητα Ηµαθίας. 
Η Π.Ε Ηµαθίας έχει τη δυνατότητα: α) να παρατείνει τη διάρκεια της σύµβασης για χρόνο το πολύ ίσο προς τον 
αρχικά προβλεπόµενο β) να εγκαταστήσει στο µίσθιο υπηρεσία της διαφορετική εκείνης της οποίας η στέγαση είχε 
αρχικά προβλεφθεί. γ) να λύσει µονοµερώς τη σύµβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 19 του Π.∆. 242/1996. 

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να προσκοµίσουν: 
1)Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στη δηµοπρασία αναγνωρισµένου πιστωτικού ιδρύµατος, σε ποσοστό δέκα επί 
τοις εκατό (10%) του ορίου της οικονοµικής προσφοράς. Ο υπολογισµός (10%) γίνεται για χρόνο µίσθωσης ενός 
έτους. Επισηµαίνεται ότι ο τίτλος που θα αναφέρεται στην εγγυητική συµµετοχής στο διαγωνισµό θα είναι ο εξής:«Για 

τη συµµετοχή στη δηµόσια µειοδοτική δηµοπρασία µίσθωσης ακινήτου στέγασης των υπηρεσιών της Π. Ε. 

Ηµαθίας, της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Νοµού καθώς και του ΚΕ∆∆Υ Ηµαθίας». 
Σε περίπτωση που ο αναδειχθείς µειοδότης υπέρ του οποίου κατακυρώνεται η δηµοπρασία και αναδεικνύεται 
εκµισθωτής δεν ανταποκριθεί στην πρόσκληση για υπογραφή της σχετικής σύµβασης µίσθωση προβλέπεται 
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής. 
2)Τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις βεβαιώσεις που προβλέπουν οι κείµενες διατάξεις για τη συµµετοχή στις 
δηµοπρασίες µίσθωσης ακινήτων και αναφέρονται λεπτοµερώς στη διακήρυξη της δηµοπρασίας. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Προµηθειών της Π.Ε.. 
Ηµαθίας (Μητροπόλεως 44, 1

ος
 όροφος) τηλ. 23313 50210, 2331350122 

Η ∆ιακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας imathia.pkm.gov.gr.  
Τα έξοδα δηµοσίευσης στον τύπο βαρύνουν τον ιδιοκτήτη – εκµισθωτή του ακινήτου που θα µισθωθεί . 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ – ΑΗ∆ΟΝΑ ΑΘΗΝΑ 

 


