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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για τη µίσθωση διαµερισµάτων για την κάλυψη σαράντα επτά (47) θέσεων
υποδοχής προσφύγων, εντός των ορίων των  ∆ήµων Θέρµης και  Θερµαϊκού

Με το υπ’  αριθµ.  GRC01/2018/00000000154/000  Σύµβαση Συνεργασίας,  µεταξύ της
Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ και του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, εγκρίθηκε η υλοποίηση
προγράµµατος, για παροχή προσωρινής φιλοξενίας σε πρόσφυγες αιτούντες άσυλο και
υποψήφιους για µετεγκατάσταση από τη χώρα.

Το πρόγραµµα αυτό υποστηρίζεται από την Ύπατη Αρµοστεία και χρηµατοδοτείται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση Η διάρκεια του προγράµµατος, µετά την τελευταία παράτασή
του, είναι έως τις 31/12/2018

Η Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ, δεσµεύτηκε απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι θα
υλοποιήσει πρόγραµµα παροχής θέσεων υποδοχής και προσωρινής στέγασης για τους
πρόσφυγες  στην  Ελλάδα.  Το  πρόγραµµα  αφορά  τους  αιτούντες  άσυλο  και  τους
δικαιούχους του προγράµµατος επανεγκατάστασης σε χώρες της ΕΕ.

Ο  ∆ήµος  Θεσσαλονίκης,  έχοντας  ήδη αναγνωρίσει  την  ανάγκη  για ανάληψη  κοινής
δράσης  µε  τους  λοιπούς  εµπλεκόµενους  φορείς  της  Θεσσαλονίκης  προκειµένου  να
εκπονηθεί  Σχέδιο  ∆ράσης  για  την  αντιµετώπιση  της  προσφυγικής  κρίσης  υπέβαλε
πρόταση  χρηµατοδότησης  στην  Ύπατη  Αρµοστεία  του  ΟΗΕ  και  προχώρησε  στην
υπογραφή σύµβασης για υλοποίηση έργου αναφορικά µε την υποδοχή και προσωρινή
διαµονή των προσφύγων. 

Για την υλοποίηση του έργου συγκροτήθηκε εταιρικό σχήµα µε συντονιστή το  ∆ήµο
Θεσσαλονίκης και εταίρους την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ, το ∆ήµο Νεάπολης – Συκεών, το
∆ήµο Καλαµαριάς, την  Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας,  τη  ΧΑΝΘ,  τις  ΜΚΟ
PRAKSIS (Προγράµµατα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας)
και ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων.

Στο  πλαίσιο  του  έργου  αυτού,  η  Αναπτυξιακή  Εταιρεία  ΟΤΑ,  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ  ΑΕ,
προτίθεται  να  µισθώσει   διαµερίσµατα,  µε  απευθείας  ανάθεση,  για  την  κάλυψη  47
θέσεων υποδοχής προσφύγων εντός των ορίων των  ∆ήµων Θέρµης και  Θερµαϊκού,
έως τις  31 ∆εκεµβρίου του 2018. 



Για  τη  µίσθωση  θα  ακολουθηθεί  η  διαδικασία  της  απευθείας  µίσθωσης  λόγω  του
κατεπείγοντος χαρακτήρα του θέµατος σύµφωνα µε το Ν.4332/15 άρθρο 14 παρ.10
όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν.4375/2016 και του
Ν.3130/03 άρθρο 3 παρ.2 εδάφιο α. 

Η ως άνω διαδικασία µίσθωσης, εγκρίθηκε µε την 204/2018 απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.. 

Οι προσφερόµενοι χώροι θα πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

Χαρακτηριστικά διαµερισµάτων:

1. Τα διαµερίσµατα/ακίνητα προς ενοικίαση πρέπει να βρίσκονται εντός των ορίων των
του ∆ήµων Θέρµης και  Θερµαϊκού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης σε
τοποθεσία κατάλληλη, που να επιτρέπει πρόσβαση σε υπηρεσίες και υποχρεωτικά
ενταγµένη στα εγκεκριµένα σχέδια πόλης των δύο ΟΤΑ. 

2. Τα προς ενοικίαση διαµερίσµατα/ακίνητα πρέπει να έχουν έκταση τουλάχιστον 30
τ.µ. για τη φιλοξενία τουλάχιστον (2) δύο ωφελουµένων ατόµων και να διαθέτουν
όλα  τα  απαιτούµενα  πιστοποιητικά  προς  ενοικίαση,  τα  οποία  αναλύονται
παρακάτω. 

3. Ο αριθµός των φιλοξενούµενων -ανεξάρτητα από τα τ.µ του διαµερίσµατος-  δεν
µπορεί  να  υπερβαίνει  τις  8  θέσεις,  στις  οποίες  θα  µπορούν  να  εναλλάσσονται
ωφελούµενοι  ανάλογα  µε  την  πορεία  εξέτασης  του  αιτήµατος  ασύλου  και
µετεγκατάστασης  και  αφού  έχουν  καταρχήν  παραπεµφθεί  από  την  Ύπατη
Αρµοστεία

4. Το κάθε διαµέρισµα/ακίνητο πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτει: 

α) Φυσικό και επαρκή αερισµό, φυσικό φωτισµό, επαρκή θέρµανση-ψύξη, ζεστό
νερό, πόσιµο νερό, αποχέτευση. 

β)  Κουζίνα,  χώρους  υγιεινής,  υπνοδωµάτια  µε  κατάλληλες  συνθήκες  ύπνου,
ελάχιστο κοινό χώρο εστίασης, συζήτησης, παιχνιδιού και µελέτης για τα παιδιά.
Επίσης,  η  εύκολη  πρόσβαση  των  ατόµων  µε  κινητικά  προβλήµατα  είναι
επιθυµητή και θα ληφθεί υπόψη στη διαδικασία της επιλογής. 

γ) Τα διαµερίσµατα µπορεί να είναι επιπλωµένα, οπότε και θα καταγραφούν τα
υπάρχοντα έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές και οικοσκευές για να επιστραφούν
στον ιδιοκτήτη  κατά τη λήξη της µίσθωσης.  Σε περίπτωση που δεν θα είναι
επιπλωµένα, την ευθύνη επίπλωσης, αναλαµβάνει ο Φορέας υλοποίησης του
προγράµµατος.

Μίσθωµα: 

Η καταλληλότητα των διαµερισµάτων και η µισθωτική τους αξία, θα εκτιµάται ειδικά για
κάθε  προσφορά  από  την  Επιτροπή  Αξιολόγησης,  που  έχει  ορισθεί  µε  βάση  τις
αποφάσεις  του  ∆ιοικητικού  Συµβουλίου  της  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ  Α.Ε.  και  των  ∆ηµοτικών
Συµβουλίων των δύο συνεργαζόµενων ΟΤΑ

Το µίσθωµα ορίζεται, όπως ανωτέρω, σε αναλογία µε τα τετραγωνικά µέτρα αλλά και µε
την κατάσταση του διαµερίσµατος, λαµβάνοντας υπόψη παραµέτρους όπως η περιοχή,
η παλαιότητα, ο όροφος, αν είναι επιπλωµένο. 

Τα ανώτατα όρια του µισθώµατος ανά µήνα είναι

- €450, για 7 και περισσότερες θέσεις

- € 400 για 5-6 θέσεις και 

- € 300 για 2-4 θέσεις στέγασης



Το µίσθωµα θα παραµένει σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια της µίσθωσης και µετά την
αφαίρεση των νόµιµων κατά τους κείµενους νόµους, κρατήσεων και µετά την έκδοση
του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος.  Τα τέλη χαρτοσήµου και Ο.Γ.Α. βαρύνουν τον
εκµισθωτή, καθώς και τα τέλη που πρόκειται να επιβληθούν στο µέλλον. 

Το µίσθωµα θα προπληρώνεται ανά τρίµηνο µέχρι 31/12/2018. 

Οι  λειτουργικές  ανάγκες  των  διαµερισµάτων  (λογαριασµοί  θέρµανσης,  ηλεκτρισµού,
νερού  και  κοινοχρήστων),  καλύπτονται  εξολοκλήρου  από  την  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ  Α.Ε.  Οι
λογαριασµοί θα εκδίδονται στ' όνοµα της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.. 

Το µισθωτήριο συµβόλαιο θα έχει  συµβαλλόµενο την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., µε χρονική
διάρκεια έως 31/12/2018.

Στην περίπτωση παράτασης του προγράµµατος, το µισθωτήριο συµβόλαιο µπορεί να
παραταθεί έως τη λήξη του, εφόσον συµφωνήσουν και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. 

Εάν το µίσθιο διαρκούσης της µίσθωσης περιέλθει µε οποιοδήποτε νόµιµο τρόπο στην
κυριότητα,  νοµή,  επικαρπία,  χρήση  κλπ  άλλου  προσώπου,  η  µίσθωση  συνεχίζεται
αναγκαστικά στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη, νοµέα, επικαρπωτή, χρήστη κλπ, αυτού
θεωρουµένου στο εξής ως εκµισθωτή. Εις αυτόν (τον τελευταίο), θα καταβάλλονται από
την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., τα µισθώµατα, από την κοινοποίηση του αντίστοιχου νόµιµου
τίτλου,  βάσει  του οποίου αυτός κατέστη κύριος νοµέας κλπ, νόµιµα µεταγραµµένου,
εφόσον απαιτείται µεταγραφή. 

Συµµετοχή  ενδιαφεροµένων  και  απαραίτητα  δικαιολογητικά  για  το  ακίνητο  –
διαµέρισµα:

Όσοι έχουν ακίνητο µε τις παραπάνω προϋποθέσεις και ενδιαφέρονται,  καλούνται να
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καθ' όλη τη διάρκεια του προγράµµατος, καταθέτοντας
αίτηση στο Γραφείο του REACT, στην ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. ηµέρες: ∆ευτέρα - Παρασκευή
και ώρες 8:30 – 14:00,  διεύθυνση: 1Ο χλµ Θέρµης - Τριαδίου, τηλέφωνο: 2310 463 930

Αντίγραφο  της  πλήρους  πρόσκλησης  ενδιαφέροντος  και  της  σχετικής  αίτησης,
χορηγείται στους ενδιαφερόµενους από την παραπάνω διεύθυνση, καθώς και από την
ιστοσελίδα www.anatoliki.gr.

Τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται σε σφραγισµένο φάκελο, εκτός της αίτησης που θα
τον συνοδεύει και είναι τα εξής:

1. Αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας

2. Αντίγραφο οικοδοµικής άδειας

3. Σχέδια  κατόψεων   στεγασµένων  χώρων  θεωρηµένα  από  πιστοποιηµένο
µηχανικό,  που απεικονίζουν και ανταποκρίνονται  στην σηµερινή κατάσταση
του ακινήτου και συµφωνούν µε την οικοδοµική άδεια

4. Υπεύθυνη  δήλωση  από  πιστοποιηµένο  µηχανικό  που  να  βεβαιώνει  ότι  το
κτίριο/διαµέρισµα είναι κατάλληλο για διαµονή, (δεν έχει υποστεί βλάβες από
σεισµό, πυρκαγιά, ή από άλλο εξωτερικό αίτιο)

5. Ηλεκτρολογικό σχέδιο από ηλεκτρολόγο και πιστοποίηση καταλληλότητας, της
ηλεκτρολογικής εγκατάστασης σε ισχύ

6. Αντίγραφο τίτλου κυριότητας

7. Υπεύθυνη δήλωση µε θεωρηµένο το γνήσιο υπογραφής για το ιδιοκτησιακό
καθεστώς του ακινήτου κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, στην οποία
να δηλώνεται ο πλήρης κύριος, επικαρπωτής ή πληρεξούσιος του ακινήτου
(αντίγραφο πληρεξουσίου)



8. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του ακινήτου

Οι  προσφορές  αποστέλλονται,  στην  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ  ΑΕ,  υπόψη  της  Επιτροπής
Αξιολόγησης  των  διαµερισµάτων,  η  οποία  θα  κρίνει  την  καταλληλότητα  των
διαµερισµάτων και κατόπιν τη µισθωτική τους αξία.

Οι  ιδιοκτήτες  τα  ακίνητα  των  οποίων  θα  κριθούν  κατάλληλα,  θα  πρέπει  να
προσκοµίσουν επιπλέον επίσης:

Για την αλλαγή ονόµατος στο λογαριασµό της Υ∆ΡΕΥΣΗΣ: 

Υπεύθυνη  δήλωση  µε  θεωρηµένο  το  γνήσιο  της  υπογραφής,  ότι  συµφωνούν  το
συµβόλαιο υδροληψίας να γίνει στο όνοµα της .

Για να καταστεί κατάλληλο το διαµέρισµα (εφόσον απαιτείται)

Υπεύθυνη δήλωση µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται
ότι ο ιδιοκτήτης αναλαµβάνει, σε περίπτωση κατακύρωσης της µίσθωσης σ' αυτόν και
εφόσον απαιτηθούν εργασίες που θα καταστήσουν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, το
ακίνητο λειτουργικό, κατά την εκτίµηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, να εκτελέσει µε
δικές του δαπάνες τις όποιες διαρρυθµίσεις και εργασίες απαιτούνται.

Χρόνος Υποβολής Πρόσκλησης. ∆ιάρκεια Πρόσκλησης
Η πρόσκληση έχει ανοιχτή διάρκεια και µέχρι τη συµπλήρωση των διαθέσιµων θέσεων
στέγασης του προγράµµατος. Η αξιολόγηση θα γίνεται σε διαδοχικές 
φάσεις, ανάλογα µε τη ροή των προσφερόµενων διαµερισµάτων.
Η  πρώτη  φάση  αξιολόγησης  θα  γίνει,  για  όσες  εκδηλώσεις  ενδιαφέροντος
κατατεθούν, έως και τις 22 Φεβρουαρίου 2018.

Για την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.

Σαµαράς Σωκράτης

Πρόεδρος ∆.Σ.
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Θέµα:  Συµµετοχή  σε  διαδικασία

απευθείας  ανάθεσης  για  µίσθωση

διαµερισµάτων  για  την  κάλυψη  47

θέσεων υποδοχής προσφύγων.

Θέρµη .…./…../2018

ΠΡΟΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ

Με  την  παρούσα  αίτηση  επιθυµώ  να

συµµετέχω στη διαδικασία απευθείας ανάθεσης

για µίσθωση διαµερισµάτων για την κάλυψη 47

θέσεων  υποδοχής  προσφύγων  µε

ακίνητο…………………..  τ.µ.  επί  της  οδού

………………………………………………

……

………………………………………………

……

και δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω λάβει γνώση των

όρων της αρ. πρ. 41 Πρόσκλησης Εκδήλωσης

Ενδιαφέροντος και τους αποδέχοµαι πλήρως.

Συνηµµένα  και  µε  σφραγισµένο  φάκελο

υποβάλλω  σε  πρωτότυπα  τα  παρακάτω

δικαιολογητικά :

(Σηµειώνονται µε «Χ» τα δικαιολογητικά που

προσκοµίζονται)

Αντίγραφο Αστυνοµικής 

Ταυτότητας

Αντίγραφο οικοδοµικής άδειας

Σχέδια κατόψεων 

στεγασµένων χώρων

Υπεύθυνη ∆ήλωση από 

πιστοποιηµένο µηχανικό

Ηλεκτρολογικό σχέδιο και 

πιστοποίηση καταλληλότητας

Αντίγραφο τίτλου κυριότητας

Υπεύθυνη ∆ήλωση για

 ιδιοκτησιακό καθεστώς

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Ο/Η ΑΙΤ…


