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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ  ΠΟΛΥΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ,   ΕΠΙ  ΤΩΝ  ΟΔΩΝ  ΑΘΗΝΑΣ 6 & 
ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ 43,  ΑΘΗΝΑ,   ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  Μ.Τ.Ν 

 

Έχοντας υπόψη: 

 α. Το Π.Δ. 715/1979 (ΦΕΚ Α’ 212)  «Περί τρόπου ενεργείας υπό των 
Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), προµηθειών,  µισθώσεων, 
κ.λ.π.», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα.  
 β.  Το ΠΔ 21/31.10.32 (ΦΕΚ Α’ 387)  «Περί Μετοχικού Ταµείου ΠΝ»  
 γ. Το ΠΔ 31/2007 (ΦΕΚ Α’ 29) «Οργανισµός του Μετοχικού Ταµείου 
Ναυτικού» 
 δ.  Τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 
 ε. Την ΥΑ 261642/3-07-2013(ΦΕΚ Β’ 1653) Κοινή Απόφαση 
Πρωθυπουργού- ΥΕΘΑ «Περί αναθέσεως αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Εθνικής Άµυνας Αθανάσιο Δαβάκη».  
στ. Την Απόφαση υπ’ αριθ.11/21-02-2014/ΔΣ/ΜΤΝ 
 ζ. Το ΕΕΣ Φ.951.1/33/Σ.33/27Φεβρ 2014/ΜΤΝ 
 

Δ I A K H Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 
Δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό για την εκµίσθωση του πολυώροφου 

κτιρίου, ιδιοκτησίας του Μ.Τ.Ν. σε ποσοστό 100%, επί των οδών Αθηνάς 6 & 

Αγ. Ειρήνης 43, στην περιοχή Μοναστηράκι στην Αθήνα,. µε τιµή εκκίνησης 
το ποσό των πέντε χιλιάδων οκτακοσίων Ευρώ (5.800 €) ως µηνιαίο 
µίσθωµα.   
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Ά ρ θ ρ ο   1o  
Αντικείµενο Διαγωνισµού 

1.1 Το προς εκµίσθωση κτίριο, το οποίο εδράζεται επί οικοπέδου συνολικής 

επιφάνειας 457,88 τ.µ., σύµφωνα µε το υφιστάµενο τοπογραφικό διάγραµµα,  

έχει συνολική µικτή επιφάνεια  2.668,42 τ.µ. και  αποτελείται  από τα εξής επί 

µέρους: (α) ισόγειο (424,84 τ.µ) η χρήση µέρους του οποίου (50 τ.µ.) 

αναµένεται να αποδοθεί από τον υφιστάµενο µισθωτή στο πλαίσιο λήξης της 

υφιστάµενης µίσθωσης µετά την έκδοση απόφασης του αρµόδιου Δικαστηρίου 

στο οποίο έχει κατατεθεί σχετική αίτηση έκδοσης διαταγής απόδοσης µισθίου 

(β) υπόγεια Α’ (436,09 τ.µ) και Β’ (195,37), (γ) δυο  (2) πλήρεις ορόφους Α΄ 

(436,40 τ.µ) & Β΄  (436,40 τ.µ.), (δ)  τρεις (3) εσοχές (Γ΄ (338,85), Δ΄ (246,34 

τ.µ) και Ε΄ (164,87 τ.µ) όροφοι ) & (ε)  Δώµα (9,66 τ.µ.). Το κτήριο αυτό, το 

οποίο βρίσκεται εντός του 66054 οικοδοµικού τετραγώνου (Ο.Τ) του 

εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου Αθηνών (Ιστορικό Κέντρο της πόλεως), 

που περικλείεται από τις οδούς Αθηνάς, Αγίας Ειρήνης, Αιόλου και Ερµού, 

έχει χαρακτηρισθεί διατηρητέο σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 16107  απόφαση 

της Υπουργού Περιβάλλοντος  Χωροταξίας και Δηµοσίων έργων (ΦΕΚ 

831/26-09-2002 τ. Δ΄ και ΦΕΚ 916 /23-10-2002 τ. Δ΄). 1.2  Η εκµίσθωση του 

ανωτέρω ακινήτου αποσκοπεί στην αξιοποίησή του για οιαδήποτε χρήση, η 

οποία να είναι νόµιµη, χρηστή και επιτρεπτή και να συνάδει και να είναι 

εναρµονισµένη µε τη φυσιογνωµία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

περιοχής. Για να χρησιµοποιηθεί απαιτείται να προηγηθούν εργασίες  

αποκατάστασης –ανακαίνισης –διαµόρφωσης του σύµφωνα µε την χρήση 

που θα ασκηθεί από τον µισθωτή.  

1.3 Ειδικότερα ο µισθωτής θα  προβεί αποκλειστικά µε δική του  επιµέλεια, 

µέσα, δαπάνες και ευθύνη στα ακόλουθα: 

1.3.1 Στις απαιτούµενες ενέργειες για την έκδοση και  χορήγηση,  όλων των 

προβλεπόµενων και απαιτούµενων από την νοµοθεσία Αδειών 

(πολεοδοµικών κ.λ.π οποιασδήποτε δηµόσιας ή δηµοτικής υπηρεσίας ή 

αρχής) για την πραγµατοποίηση του συνόλου των εργασιών ανακαίνισης, 

διαµόρφωσης  και αποκατάστασης της λειτουργικής χρήσης του µισθίου, για 

την λειτουργία των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων και εν γένει για τη 

νόµιµη και εύρυθµη λειτουργία αυτού, σύµφωνα  µε τη  χρήση που αυτός θέλει 



 3 

να κάνει σε αυτό, υπογεγραµµένων αρµοδίως από διπλωµατούχους 

µηχανικούς σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας τόσο κατά το 

στάδιο της µελέτης όσο και το στάδιο της επίβλεψης. 

1.3.2 Στην εκτέλεση των απαιτούµενων επισκευών, ανακαίνισης και 

διαµόρφωσης του µισθίου και την αποπεράτωσή τους µε τρόπο που δεν θα 

δηµιουργεί οχλήσεις, ζηµιές ή κινδύνους από τις εργασίες κατά τη διάρκεια της 

κατασκευής σε οποιονδήποτε τρίτο, καθώς και σε εγκατάσταση αναγκαίου 

εξοπλισµού, κατά τις κείµενες διατάξεις, τις υποδείξεις των αρµόδιων Αρχών 

και  τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης από ειδικευµένο προσωπικό 

κατά τρόπο άρτιο από τεχνική άποψη, σύµφωνα µε τις οριστικές µελέτες και 

µελέτες εφαρµογής που θα υποβάλλει, µε βάση την τεχνική προσφορά του, τις 

υποδείξεις και παρατηρήσεις της Διεύθυνσης Δηµοσίων Έργων του Γενικού 

Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ) και το οικείο νοµοθετικό και θεσµικό πλαίσιο που 

ρυθµίζει θέµατα σύνταξης των εν λόγω µελετών, µετά την υπογραφή της 

σύµβασης µίσθωσης, προς έλεγχο από τη Διεύθυνση Δηµοσίων Έργων του 

Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ)  και τελική έγκριση από το ΜΤΝ.  

1.4 Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του διαγωνιζόµενου να συµβουλευθεί, πριν 

τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό, νοµικούς, οικονοµικούς, τεχνικούς και 

λογιστικούς-φορολογικούς συµβούλους και εκτιµητές, οι οποίοι δεν πρέπει να 

συνδέονται µε οποιοδήποτε τρόπο µε το Ελληνικό Δηµόσιο και τo MTN, 

προκειµένου να προβεί σε ανεξάρτητη εκτίµηση του επιχειρηµατικού κινδύνου 

που αναλαµβάνει µε τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό και την αποδοχή των 

όρων του, συµπεριλαµβανοµένων των επιπτώσεων από κάθε είδους 

εκκρεµείς διενέξεις ή διαφορές σχετικά µε το ακίνητο και την πραγµατική και 

νοµική του κατάσταση.  

 

.  Ά ρ θ ρ ο  2o 
Διάρκεια Μίσθωσης 

 Η χρονική διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε είκοσι τέσσερα (24)  
έτη αρχόµενη από της υπογραφής της σχετικής συµβάσεως λόγω των 

ουσιωδών δαπανών για την  πλήρη ανακαίνιση/ αναµόρφωση του µισθίου, 

στις οποίες θα προβεί ο µισθωτής. 
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Ά ρ θ ρ ο  3o  
Μίσθωµα-Αναπροσαρµογές  

3.1 Το προσφερόµενο µηνιαίο µίσθωµα δεν δύναται να είναι µικρότερο 
του ποσού των  5.800€  και  θα προκαταβάλλεται από το µισθωτή µέσα στο 

πρώτο δεκαήµερο (10ήµερο) κάθε µισθωτικού µήνα που αυτό αφορά, χωρίς 

καµιά άλλη ειδοποίηση, είτε µετρητοίς  στα γραφεία του Μ.Τ.Ν., είτε µε 

κατάθεση του µισθώµατος σε οιοδήποτε τραπεζικό λογαριασµό που θα 

υποδεικνύεται από το Μ.Τ.Ν., ενηµερώνοντας άµεσα το Ταµείο µε την 

αποστολή µέσω FAX του σχετικού αποδεικτικού της κατάθεσης. 

3.2 Το µηνιαίο µίσθωµα  θα προσαυξάνεται ετησίως και µέχρι  και το 6ο 
έτος της εκµίσθωσης µε ποσοστό ίσο µε την αύξηση του Δείκτη Τιµών 

καταναλωτή του προηγούµενου έτους (ΔΤΚ), όπως δηµοσιεύεται από την 

Ελληνική Στατιστική Αρχή ή όποια άλλη τυχόν αρχή την αντικαταστήσει 

προσθετικά στο µίσθωµα του προηγούµενου έτους.    

3.3 Από το  έβδοµο (7ο)  έτος  και µέχρι το εικοστό τέταρτο (24ο)  έτος 
εκµίσθωσης το µηναίο µίσθωµα θα προσαυξάνεται κατ’ έτος µε ποσοστό ίσο 

προς την αύξηση του Δείκτη Τιµών καταναλωτή (ΔΤΚ) του προηγούµενου 

έτους, όπως δηµοσιεύεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ή όποια άλλη 

τυχόν αρχή την αντικαταστήσει σύν µία επιπλέον µονάδα προσθετικά στο  

µίσθωµα του προηγούµενου έτους.  

3.4 Στην περίπτωση που ο ΔΤΚ του προηγούµενου έτους όπως δηµοσιεύεται 

από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ή όποια άλλη τυχόν αρχή την 

αντικαταστήσει είναι αρνητικός τότε το µίσθωµα του επόµενου έτους δεν θα 

υπόκειται σε αναπροσαρµογή. 

3.5 Ειδικά για τα δύο (2) πρώτα χρόνια  της εκµίσθωσης ,ο µισθωτής θα 
καταβάλλει το ήµισυ (1/2) του µηνιαίου µισθώµατος που θα οριστεί βάσει 
της οικονοµικής προσφοράς του, το οποίο δεν υπόκειται σε ετήσια 

αναπροσαρµογή, .λόγω των εργασιών ανακαίνισης/ αναµόρφωσης του 

µισθίου (επενδύσεων), τις οποίες υποχρεούται να εκτελέσει µε δικές του 

ενέργειες, µέσα και δαπάνες, σύµφωνα µε τις οριστικές µελέτες και µελέτες 

εφαρµογής που θα υποβληθούν από τον µισθωτή και θα εγκριθούν  από τον 

εκµισθωτή  
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3.6 Σηµειώνεται, ωστόσο,  ότι ο µισθωτής βαρύνεται από την έναρξη του 

χρόνου µίσθωσης µε την  καταβολή όλων των παγίων εξόδων , όπως την 

πληρωµή των λογαριασµών του ηλεκτρικού ρεύµατος, ύδατος και 

αποχέτευσης, τηλεφώνου, καθώς και των πάσης φύσεως φόρων ή τελών ή 

εξόδων που αφορούν το µίσθιο και που ήθελε επιβληθούν  είτε στον 

εκµισθωτή είτε στο µισθωτή.  

Ά ρ θ ρ ο   4o  
Δικαιούµενοι συµµετοχής  

4.1 Δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 

της ηµεδαπής ή αλλοδαπής και ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών.   

4.2 Οι ενδιαφερόµενοι που συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε τη µορφή ένωσης 

προσώπων ή κοινοπραξίας δεν απαιτείται να περιβληθούν σε συγκεκριµένη 

νοµική µορφή προκειµένου να συµµετέχουν στο διαγωνισµό.  

4.3 Κάθε νοµικό πρόσωπο (συµπεριλαµβανοµένων θυγατρικών ή και 

συνδεδεµένων εταιρειών) δικαιούται να µετέχει σε ένα µόνο σχήµα είτε 

µεµονωµένα, είτε ως µέλος ένωσης είτε ως µέλος κοινοπραξίας, είτε ως 

συµπράττον µέλος. Κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται να µετέχει σε ένα µόνο 

σχήµα είτε ως µέλος ένωσης φυσικών και νοµικών προσώπων, είτε ως µέλος 

κοινοπραξίας φυσικών και νοµικών προσώπων, είτε ως νόµιµος εκπρόσωπος 

υποψηφίου, είτε ως αντίκλητος. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από 

το διαγωνισµό όλοι οι υποψήφιοι στη σύνθεση των οποίων συµµετέχει το 

νοµικό πρόσωπο  ή το φυσικό πρόσωπο ως µέλος ή µε τους οποίους το 

νοµικό ή φυσικό πρόσωπο  συµπράττει ή στους οποίους το φυσικό πρόσωπο 

είναι νόµιµος εκπρόσωπος ή αντίκλητος  περισσότερες της  µίας φορές. 

4.4 Ειδικά για τον Αντίκλητο επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να κατοικεί ή 

εδρεύει, κατά περίπτωση, στην περιφέρεια Αττικής και να υποβάλει δήλωση 

αποδοχής του διορισµού του και ο Υποψήφιος δήλωση ότι τον διορίζει 

αντίκλητο για την εν λόγω διαδικασία µε τα πλήρη στοιχεία του 

(ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου και τηλεοµοιοτυπίας, 

ηλεκτρονική διεύθυνση E-Mail κ.λ.π.) Σε περίπτωση που ο αντίκλητος δεν 

ευρίσκεται ή δεν παραλαµβάνει έγγραφα, ως ηµεροµηνία επίδοσης των 

εγγράφων θεωρείται η ηµεροµηνία ειδοποίησής του, µε mail ή µε fax για την 

παραλαβή του αντίστοιχου εγγράφου. 
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Ά ρ θ ρ ο   5o  
Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισµού 

5.1 Ο διαγωνισµός θα είναι Πλειοδοτικός και  θα διενεργηθεί  σε τέσσερις (4) 

ξεχωριστές ηµέρες-συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαγωνισµού στα γραφεία 

του Μετοχικού Ταµείου Ναυτικού (Μ.Τ.Ν.) βάσει γραπτών ανοικτών 
οικονοµικών προσφορών και θα συνεχιστεί µε προφορικές προσφορές 
των διαγωνιζόµενων,  ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισµού που θα ορισθεί  

και σύµφωνα µε τις διατυπώσεις και τη διαδικασία που προβλέπουν οι 

διατάξεις του Π.Δ. 715/79. 

5.2  Η Επιτροπή θα έχει την ευθύνη της διενέργειας του Διαγωνισµού µέχρι 

και το στάδιο της υποβολής της εισήγησης για την ανάδειξη µισθωτή προς το 

Δ.Σ./Μ.Τ.Ν., το οποίο και είναι και το µόνο αρµόδιο όργανο για τη λήψη 

οιασδήποτε απόφασης προόδου του Διαγωνισµού ή ανάδειξης µισθωτή. 

 

Ά ρ θ ρ ο   6o  
Προσφορές  

6.1 Ο χρόνος ισχύς των προσφορών που θα υποβληθούν θα είναι εκατόν 

πενήντα (150) ηµερών  από την ηµεροµηνία λήξης υποβολής τους.  

6.2 Οι προσφορές, τα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα που θα υποβληθούν 

µαζί µε αυτές θα πρέπει να είναι γραµµένα στην Ελληνική Γλώσσα.  

Πιστοποιητικά και Βεβαιώσεις τυχόν γραµµένα σε ξένη γλώσσα συνοδεύονται 

από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, η οποία και υπερισχύει σε περίπτωση 

που έχει διαφορές µε αλλοδαπό κείµενο.  

6.3Τα δηµόσια έγγραφα που προέρχονται από την αλλοδαπή θα πρέπει να 

συνοδεύονται από την επισηµείωση Apostille της Σύµβασης της Χάγης της 

05.10.1961. Το αυτό ισχύει για τα έγγραφα που περιβάλλονται το 

Συµβολαιογραφικό τύπο και καθίστανται δηµόσια κατά το δίκαιο της χώρας 

του συµβολαιογράφου. 

6.4Αν σε κάποια χώρα, της ηµεδαπής συµπεριλαµβανοµένης, δεν εκδίδονται 

πιστοποιητικά ή έγγραφα που απαιτούνται από το παρόν Τεύχος ή τα 

εκδιδόµενα δεν καλύπτουν όλες τις αναφερόµενες στο παρόν Τεύχος 

περιπτώσεις, είναι, µόνο τότε, κατ’ εξαίρεση δυνατόν και πρέπει αυτά να 



 7 

αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση ή δήλωση του ενδιαφεροµένου, η 

οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή 

οποιασδήποτε άλλης αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης, µε τις ίδιες 

προϋποθέσεις χρονικής ισχύος που τίθενται για το αντίστοιχο πιστοποιητικό ή 

έγγραφο. Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση ή δήλωση, αυτή 

δύναται να αντικατασταθεί από υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 

ή ισοδύναµο έγγραφο για αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) ενώπιον 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 

επαγγελµατικού οργανισµού, βεβαιουµένου σε κάθε περίπτωση, του γνησίου 

της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, ΚΕΠ 

κ.λ.π. ή Συµβολαιογράφο. Στη δήλωση θα πρέπει να δηλώνεται ρητά: α) η 

αδυναµία έκδοσης των δικαιολογητικών ή εγγράφων και β) η πλήρωση της 

απαίτησης του Τεύχους ως προς το περιεχόµενο του δικαιολογητικού ή 

εγγράφου για το οποίο υφίσταται αδυναµία έκδοσης. 

6.5 Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι σε ισχύ την ηµεροµηνία κατάθεσής 

τους. Σε ισχύ θεωρούνται τα πιστοποιητικά, κατά σειρά ως εξής: 

α. Εάν η περίοδος ισχύος τους αναγράφεται ρητά σε αυτά από την 

Αρχή που τα εκδίδει και είναι σε ισχύ σύµφωνα µε αυτήν. 

β. Εάν υπάρχει ρητή απαίτηση να έχουν εκδοθεί µέσα σε προθεσµία 

που προσδιορίζεται στο παρόν Τεύχος ή σύµφωνα µε την ισχύουσα 

νοµοθεσία. 

γ. Εάν δεν ισχύει τίποτα από τα προηγούµενα, αυτά πρέπει να έχουν 

εκδοθεί µέσα στο τελευταίο τρίµηνο, πριν τη λήξη της προθεσµίας υποβολής 

των προσφορών. 

6.6 Οι προσφορές δεν θα πρέπει να φέρουν ξέσµατα, αποσβέσµατα, 

υποσηµειώσεις ή υστερόγραµµα, µεσόστοιχα, παρεισγραφές, κενά και 

συγκοπές που µπορούν να θέσουν σε αµφιβολία όρους, τιµές ή ταυτότητα 

των διαγωνιζοµένων. Επίσης δεν θα πρέπει να περιέχουν αιρέσεις, όρους 

ασαφείς ή διφορούµενους ή µη σύµφωνους προς τους όρους της παρούσας. 

6.7 Όλα τα δικαιολογητικά/ στοιχεία/προσφορές που θα κατατεθούν θα  

υπογράφονται από τον νόµιµο εκπρόσωπο του Υποψηφίου ή άλλο 

εξουσιοδοτηµένο για τον σκοπό αυτό πρόσωπο. Στην περίπτωση ένωσης 

προσώπων ή κοινοπραξίας απαιτείται να υπογράφονται από τον νόµιµο 

εκπρόσωπο καθενός από τα µέλη ή από τον κοινό εκπρόσωπο αυτής ή άλλο 
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πρόσωπο, που θα έχει εξουσιοδοτηθεί για τον σκοπό αυτό από όλα τα µέλη 

της. Προσφορά, η οποία  δεν πληροί  τους όρους διακήρυξης και δεν περιέχει 

την ανάλογη εγγυοδοσία, απορρίπτεται.  

6.8 Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ο 

οποίος θα είναι σφραγισµένος και θα αναγράφει στην εξωτερική του 

επιφάνεια:  
ΠΡΟΣ: 
METOXIKO TAMEIO NAYTIKOY 
ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 1-1Α, 3Ος ΟΡΟΦΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

Τ.Κ. 10677 ΑΘΗΝΑ 

ΥΠΟΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΟΥΩΡΟΦΟΥ 

ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 

.ΑΘΗΝΑΣ 6 ΚΑΙ  ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ 43 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΣΤΗΝ 

ΑΘΗΝΑ                                             

Επωνυµία Υποψηφίου                                                   

Ταχ. Διεύθυνση Υποψηφίου                                           

Τηλέφωνο Υποψηφίου                                                   

Αριθµός fax Υποψηφίου                                                  

Επωνυµία Αντικλήτου  

Ταχ. Διεύθυνση Αντικλήτου 

Τηλέφωνο Σταθερό και Κινητό Αντικλήτου 

Αριθµός fax Αντικλήτου 

E-Mail Αντικλήτου 

6.9 O ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα περιέχει δύο (2) ξεχωριστούς 
σφραγισµένους υποφακέλους: υποφάκελος  µε την ένδειξη 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» και υποφάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και θα υποβάλλεται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και 

αποκλειστικά και µόνο   µέχρι την 9 Ιουνίου 2014,  ηµέρα  Δευτέρα                
και ώρα 13:00 είτε αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερόµενους ή από τους 

νοµίµους εκπροσώπους τους  στα γραφεία του ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
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ΝΑΥΤΙΚΟΥ, Γλάδστωνος 1-1Α, 10677 ΑΘΗΝΑ, 3ος όροφος, Τµήµα 

Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας. Το ΜΤΝ δεν υποχρεούται να παραλάβει 

οποιουσδήποτε φακέλους από ταχυδροµικό κατάστηµα ή άλλη υπηρεσία. 

6.10 ΦΑΚΕΛΟΣ µε την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ θα προσκοµισθεί  σε 
µεταγενέστερο χρόνο που θα γνωστοποιηθεί από την Επιτροπή 

Διαγωνισµού µόνο από τους συµµετέχοντες οι οποίοι δεν αποκλείσθηκαν 

κατά την  αξιολόγηση των στοιχείων των υποφακέλων  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» 

και «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που υπέβαλλαν. 

6.11:Ο υποφάκελος  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

6.11.1 Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό ποσού ίσο προς την 
τιµή εκκίνησης του παρόντος διαγωνισµού.  

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ:  
6.11.2 ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

6.11.2.1 Υπεύθυνη Δήλωσή του Ν.1599/1986, όπως ισχύει, µε θεώρηση του 

γνησίου υπογραφής (η ηµεροµηνία θεώρησης πρέπει να συµπίπτει µε την 

ηµεροµηνία υπογραφής της δήλωσης)  όπου οι υποψήφιοι θα δηλώνουν τα 

ακόλουθα: 

       α. Έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά την 

καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και την πληρωµή φόρων και 

τελών σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

     β. Δεν έχουν καταδικαστεί µε τελεσίδικη απόφαση για: 

(1) Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται 

στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του 

Συµβουλίου. 

(2) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 

της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου. 

(3) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης 

σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων. 

(4) Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, 

όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/E.O.K., της 10ης Ιουνίου 1991 

όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, η οποία ενσωµατώθηκε µε το Ν. 2331/1995 

και τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3424/2005 και τον Ν. 3691/2008, προκειµένου 

να εναρµονισθεί µε την Οδηγία 2005/60ΕΚ και την Οδηγία 2006/70/ΕΚ, για 

την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 

νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 

 γ. .Δεν έχουν περιέλθει σε πτώχευση ή παύση πληρωµών ή 

εκκαθάριση ή έχει κατατεθεί σχετική αίτηση για τα προαναφερόµενα σε βάρος 

τους ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια 

διαδικασία προβλεπόµενη από τις, κατά περίπτωση, εφαρµοζόµενες εθνικές 

νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

 δ. Δεν έχουν καταδικασθεί µε δικαστική απόφαση µε ισχύ 

δεδικασµένου για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική διαγωγή τους. 

ε. Δεν έχουν διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα, συναφές µε το 

αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα, 

που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε µέσο από το ΜΤΝ.  

στ. Δεν έχουν αποκλεισθεί τελεσίδικα από διαγωνισµούς του 

Ελληνικού Δηµοσίου (προκειµένου για αλλοδαπούς απαιτείται δήλωση ότι δεν 

έχουν αποκλεισθεί ή υποστεί αντίστοιχες κυρώσεις από αντίστοιχη αρχή της 

χώρας εγκατάστασής τους ή/και της ηµεδαπής). 

ζ. Δεν έχουν αποκλεισθεί τελεσίδικα από Δηµόσια Υπηρεσία, 

ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ του δηµοσίου τοµέα επειδή δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές 

τους υποχρεώσεις (προκειµένου για αλλοδαπούς απαιτείται δήλωση ότι δεν 

έχουν αποκλεισθεί ή υποστεί αντίστοιχες κυρώσεις από αντίστοιχη αρχή της 

χώρας εγκατάστασής τους ή/και της ηµεδαπής). 

η. Δεν έχουν ποτέ κριθεί από αρµόδιο όργανο ένοχοι ψευδών 

δηλώσεων, κατά την παροχή των πληροφοριών που τους ζητήθηκαν από 

Αναθέτουσες Αρχές, σχετικά µε την ανταπόκρισή τους σε κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής τους. 

6.11.2.2 Υπεύθυνη Δήλωσή του Ν.1599/1986, όπως ισχύει, µε θεώρηση του 

γνησίου υπογραφής (η ηµεροµηνία θεώρησης πρέπει να συµπίπτει µε την 

ηµεροµηνία υπογραφής της δήλωσης)  όπου οι υποψήφιοι θα δηλώνουν τα 

ακόλουθα: 

α.  Ο Φάκελος Προσφοράς συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους 

του παρόντος διαγωνισµού, των οποίων ο Υποψήφιος έλαβε πλήρη και 
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ανεπιφύλακτο γνώση. 

β. Τα στοιχεία που αναφέρονται στον Φάκελο Προσφοράς είναι 

αληθή και ακριβή. 

γ.  Παραιτούνται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής τους σχετικό µε 

οποιαδήποτε απόφαση του ΜΤΝ για αναβολή, ακύρωση ή µαταίωση του 

Διαγωνισµού. 

δ.  Σε περίπτωση που αναδειχθούν µισθωτές, θα προσκοµίσουν 

πριν την υπογραφή της Σύµβασης, όλα τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα 

δηλωθέντα στις ανωτέρω Υπεύθυνες δηλώσεις καθώς και οποιαδήποτε 

πρόσθετα ή/και επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά, πιστοποιητικά, έγγραφα ή 

πληροφορίες ζητηθούν κατά την κρίση του ΜΤΝ για την υπογραφή της 

Σύµβασης. 

  ε. Έχουν επισκεφθεί το µίσθιο και έχουν λάβει πλήρη γνώση της 

πραγµατικής και νοµικής κατάστασης του, την οποία οφείλουν να εξετάσουν 

µε όλα τα απαραίτητα και προσήκοντα µέσα και την οποία αποδέχονται 

πλήρως και ανεπιφύλακτα, δεδοµένου ότι η µίσθωση γίνεται µε απόφαση και 

ευθύνη τους στην κατάσταση την οποία είναι το µίσθιο, των συνθηκών  

εκµετάλλευσης του,  των εργασιών που απαιτούνται να εκτελεσθούν προς 

άσκηση της επιθυµητής χρήσης αυτού  και του συνολικά απαιτούµενου 

κόστους για την υλοποίησή τους , στοιχεία τα οποία έλαβαν υπόψη κατά την 

κατάρτιση της τεχνικής και  οικονοµικής τους προσφοράς. 

στ. Μετά την υπογραφή της σύµβασης µίσθωσης παραιτούνται ρητά 

και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωµα που µπορεί να προέρχεται από την 

εφαρµογή των άρθρων 388 και 697 του Αστικού Κώδικα. 

  ζ.  Έχουν λάβει γνώση των υφιστάµενων µελετών που συνοδεύουν 

τις υφιστάµενες οικοδοµικές άδειες. 

η. Έχουν λάβει γνώση όλων των όρων του παρόντος διαγωνισµού 

που πραγµατοποιεί το ΜΤΝ για την εκµίσθωση του κτιρίου ιδιοκτησίας του επί 

των οδών Αθηνάς 6 και Αγ. Ειρήνης 43 στην Αθήνα, τους οποίους 

αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα και ότι στην περίπτωση που 

αναδειχθούν πλειοδότες θα υλοποιήσουν τη σύµβαση µίσθωσης σύµφωνα µε 

τους όρους αυτού, την οικονοµική  και την τεχνική προσφορά τους την οποία 

υποχρεούνται να προσαρµόσουν στις υποδείξεις του εκµισθωτή κατά το 
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στάδιο εκπόνησης των οριστικών µελετών και µελετών εφαρµογής σύµφωνα 

µε τους ανωτέρω όρους.  

θ. Τα υλικά και τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι 

σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές των οικείων Εθνικών Κανονισµών και 

των κανονισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

   ι..     Οι µελετητές εφόσον είναι  ηµεδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή 

συµπράξεις φυσικών προσώπων ή κοινοπραξίες που θα χρησιµοποιηθούν 

για την εκπόνηση των µελετών του Έργου θα είναι εγγεγραµµένοι στο 

Μητρώο Μελετητών ή κατά την υφιστάµενη νοµοθεσία εγγεγραµµένοι στο 

Τεχνικό και Επαγγελµατικό Επιµελητήριο µε τις αντίστοιχες αρµοδιότητες. Σε 

περίπτωση που είναι αλλοδαποί θα είναι εγγεγραµµένοι στα αντίστοιχα 

µητρώα των χωρών προέλευσής τους. 

6.11.4 ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  

6.11.4.1 Το σύνολο των δικαιολογητικών  του άρθρου 6.11.3 του παρόντος. 

6.11.4.2 Πλήρη σειρά νοµιµοποιητικών εγγράφων από τα οποία προκύπτει η 

σύσταση, η ύπαρξη και η µετοχική σύνθεση του νοµικού προσώπου, 

(καταστατικό µε τις τροποποιήσεις του, πρακτικά Δ.Σ., ΦΕΚ δηµοσίευσης της 

σύστασης, των τροποποιήσεων, των εκπροσώπων κλπ) καθώς και των 

εγγράφων που αποδεικνύουν την ισχύουσα νοµιµοποίηση των εκπροσώπων 

τους (κατά περίπτωση το ΦΕΚ ανακοίνωσης τελευταίου Δ.Σ. κ.λ.π.). 

6.11.4.3 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει, µε θεώρηση του 

γνησίου υπογραφής (η ηµεροµηνία θεώρησης πρέπει να συµπίπτει µε την 

ηµεροµηνία υπογραφής της δήλωσης) περί µη ανάκλησης της άδειας 

σύστασης της εταιρείας (όπου απαιτείται).  

6.11.4.4 Πρακτικό αποφάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου ή του Διοικούντος 

Οργάνου του Υποψηφίου, µε το οποίο εγκρίνεται:  

α. Η συµµετοχή του στο Διαγωνισµό, 

β. Το περιεχόµενο των  υπεύθυνων δηλώσεων του άρθρου 6.11.3. 

γ.Ότι παρέχεται σε συγκεκριµένο άτοµο ή άτοµα (νόµιµος 

εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση :α) να υπογράψει όλα τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά του Διαγωνισµού, καθώς και  οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο 

απαιτηθεί και β) να παραστεί στην αποσφράγιση των Φακέλων Προσφοράς.  

6.11.4.5. Υπεύθυνη Δήλωσή του Ν.1599/1986, όπως ισχύει, µε θεώρηση του 
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γνησίου υπογραφής (η ηµεροµηνία θεώρησης πρέπει να συµπίπτει µε την 

ηµεροµηνία υπογραφής της δήλωσης) όπου οι υποψήφιοι θα δηλώνουν ότι α) 

δεν έχουν περιέλθει σε εκκαθάριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή έχουν τεθεί 

σε αναγκαστική διαχείριση ή έχει κατατεθεί σχετική αίτηση για τα 

προαναφερόµενα σε βάρος τους β) δεν έχουν  αποκλεισθεί από δηµόσιο 

διαγωνισµό λόγω υποβολής πλαστών δικαιολογητικών. 

6.11.5 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ Ή ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

6.11.5.1 Το σύνολο των δικαιολογητικών των παραγράφων 6.11.3 και  6.11.4   

του παρόντος κατά περίπτωση, για κάθε µέλος της ένωσης ή της 

κοινοπραξίας, είτε είναι φυσικό πρόσωπο, είτε νοµικό πρόσωπο 

οποιασδήποτε µορφής.  Με το πρακτικό απόφασης του διοικούντος οργάνου 

του νοµικού προσώπου, χορηγούνται οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις στον 

κοινό ή τους κοινούς νόµιµους εκπροσώπους, που θα εξουσιοδοτηθούν για 

τον σκοπό αυτό από όλα τα µέλη της.  

6.11.5.2 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 όπως ισχύει, µε θεώρηση του 

γνησίου υπογραφής (η ηµεροµηνία θεώρησης πρέπει να συµπίπτει µε την 

ηµεροµηνία υπογραφής της δήλωσης) στην οποία θα επιβεβαιώνεται η 

συµφωνία συνεργασίας των συµµετεχόντων, µε το οποίο (κατ’ ελάχιστον) 

δηλώνουν από κοινού ότι:  

   α. Κάθε µέλος της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας θέτει (βάσει σχετικής 

απόφασης του κατά περίπτωση αρµόδιου οργάνου διοίκησης ή υπεύθυνης 

δήλωσης των φυσικών προσώπων που ενδεχοµένως συµµετέχουν σ’ αυτή) 

στη διάθεση των λοιπών συµµετεχόντων την οικονοµοτεχνική και τεχνική 

ικανότητα και εµπειρία του 

   β. Αναλαµβάνουν  αλληλεγγύως, ενιαία, αδιαίρετα  και εις ολόκληρον 

την ευθύνη έναντι του ΜΤΝ, τόσο µέχρι την υπογραφή της σύµβασης 

µίσθωσης όσο και κατά τη διάρκεια αυτής και εγγυώνται ατοµικά και εις 

ολόκληρο  την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον 

παρόντα διαγωνισµό καθώς από την σύµβαση µίσθωσης που θα συναφθεί σε 

περίπτωση ανάθεσης.  

   γ. Ορίζουν τον εκπρόσωπο της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας, ο οποίος 

θα εξουσιοδοτείται, µε συµβολαιογραφικό έγγραφο, να υπογράφει για 

λογαριασµό της  Ένωσης ή Κοινοπραξίας, τα έγγραφα των Φακέλων 
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Προσφοράς, καθώς και κάθε άλλο σχετικό µε το Διαγωνισµό έγγραφο.  

  δ. Την ποσοστιαία συµµετοχή κάθε µέλους στην Ένωση ή την 

Κοινοπραξία. 

6.11.6 Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή όλων των ανωτέρω 
στοιχείων/δικαιολογητικών του υποφακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» 
συνιστά λόγο αποκλεισµού του διαγωνιζοµένου από το Διαγωνισµό. 
6.12 O υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να αναφέρει 

αναλυτικά τα ακόλουθα:  

6.12.1 Το ακριβές είδος και τις τεχνικές προδιαγραφές των εργασιών 

ανακαίνισης/ αναµόρφωσης/ αποκατάστασης του µισθίου (επενδύσεων), - 

οικοδοµικές εργασίες, εργασίες διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και  

εγκατάστασης ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων (Ενεργητικής 

Πυροπροστασίας, Ισχυρών Ρευµάτων, Αερισµού, Θέρµανσης, Ψύξης, 

Ύδρευσης, Αποχέτευσης) κ.λπ, - που προτείνουν να υλοποιήσουν οι 

διαγωνιζόµενοι  µε  επιµέλεια, δαπάνες και ευθύνη των ιδίων σύµφωνα µε τις 

πολεοδοµικές και λοιπές διατάξεις  που ισχύουν για τη  συγκεκριµένη περιοχή 

όπου βρίσκεται το µίσθιο και την επιδιωκόµενη χρήση. Οι διαγωνιζόµενοι στην 

περίπτωση που δεν προτείνουν νέα διάταξη των δοµικών στοιχείων 

ενίσχυσης του φέροντος οργανισµού του κτιρίου υποχρεούνται στην 

προσκόµιση Υπεύθυνης Δήλωσης µε την οποία θα δηλώνουν ότι κατά την 

σύνταξη της τεχνικής τους προσφοράς έχουν λάβει υπόψη τα διαλαµβανόµενα 

στην στατική µελέτη που συνοδεύει την υφιστάµενη οικοδοµική άδεια για την 

οποία έλαβαν γνώση από τις Υπηρεσίες του Ταµείου. Σε περίπτωση που οι 

διαγωνιζόµενοι προτείνουν αλλαγές στην υφιστάµενη στατική κατάσταση του 

κτιρίου θα υποβάλλουν στην τεχνική προσφορά τους προµελέτη σύµφωνα µε 

το ΠΔ 696/74 καθώς και όλα τα απαιτούµενα σχέδια µε την διάταξη των 

φέροντων στοιχείων σε όλες τις στάθµες συνοδευόµενα µε τεχνική έκθεση 

στην οποία θα περιγράφονται οι εργασίες και τα υλικά που θα 

χρησιµοποιηθούν.  

6.12.2 Το Χρονοδιάγραµµα, το οποίο θα αναφέρει αναλυτικά τη διάρκεια κάθε 

µίας εργασίας ανακαίνισης/ αναµόρφωσης/ ανακατασκευής (επενδύσεων), του 

µισθίου ξεχωριστά, καθώς και τη χρονική διάρκεια του συνόλου των εργασιών 

που θα πραγµατοποιηθούν η  οποία σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να 
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υπερβαίνει τα δύο (2) έτη από την ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής 

σύµβασης µισθώσεως.  

 6.9.3 Τη  σκοπούµενη χρήση του µισθίου.  

 

6.13 Οι  Οικονοµικές Προσφορές όσων εκ των διαγωνιζοµένων δεν έχουν 

αποκλεισθεί κατά την αξιολόγηση των στοιχείων του υποφακέλου 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» και του υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα 

υποβληθούν εντός σφραγισµένου φακέλου µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» απευθείας στην Επιτροπή Διαγωνισµού κατά  την ηµεροµηνία 
που θα ορισθεί απ’ αυτήν και θα πρέπει να αναγράφουν ευκρινώς, 

ολογράφως και αριθµητικά το προσφερόµενο µηνιαίο µίσθωµα για τον πρώτο 

(1ο) χρόνο της µισθώσεως και να είναι υπογεγραµµένες από τον ίδιο τον 

ενδιαφερόµενο ή τον νόµιµο εκπρόσωπο αυτού σε περίπτωση νοµικού 

προσώπου, από κάθε ένα από τα µέλη της ή τον κοινό εκπρόσωπο σε 

περίπτωση ένωσης νοµικών προσώπων, ενώ, σε περίπτωση ένωσης 

φυσικών και νοµικών προσώπων από τα φυσικά πρόσωπα και το νόµιµο 

εκπρόσωπο κάθε νοµικού προσώπου ή από τον κοινό εκπρόσωπό τους. 
 

Αρθρο 7 
Έλεγχος - Αξιολόγηση προσφορών – Ανάδειξη Πλειοδότη 

7.1 Ο έλεγχος των προσφορών από την Επιτροπή Διαγωνισµού θα γίνει σε 

τέσσερις (4) ξεχωριστές ηµέρες-συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαγωνισµού  ως 

ακολούθως: 

7.1.1 Κατά την ΠΡΩΤΗ (1η) ΗΜΕΡΑ του Διαγωνισµού σε δηµόσια συνεδρίαση 

στην οποία δύνανται να παρίστανται οι υποψήφιοι ή εξουσιοδοτηµένα απ’ 

αυτούς πρόσωπα,  η Επιτροπή  Διαγωνισµού καταχωρεί,  κατά σειρά λήψης, 

τους ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ σε πρακτικό. Αποσφραγίζονται οι ΦΑΚΕΛΟΙ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και ελέγχεται αν εµπεριέχονται οι δύο σφραγισµένοι 

υποφάκελοι µε την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» και «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Διαγωνιζόµενος του οποίου ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του 

δεν περιλαµβάνει τους δύο υποφακέλους αποκλείεται από την περαιτέρω 

διαδικασία του διαγωνισµού. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισµού ανοίγει 

τον υποφάκελο των υποψηφίων µε την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»,  

µονογράφει όλα τα υποβληθέντα στοιχεία/έγγραφα  των συµµετεχόντων στο 
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Διαγωνισµό και ελέγχει την ύπαρξη και πληρότητα αυτών. Προσφορά, η οποία  

δεν περιέχει όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και έγγραφα ή/και δεν 

περιέχει την ανάλογη εγγυοδοσία, απορρίπτεται. Σε περίπτωση που επί των 

ήδη νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών προκύπτει ανάγκη 

συµπληρωµατικής διευκρίνησης, η Επιτροπή ενηµερώνει τους υποψηφίους 

για την ανάγκη συµπληρωµατικών διευκρινήσεων εντός τασσόµενης προς 

τούτο προθεσµίας και αποκλείει αυτούς που δεν θα προβούν κατά την κρίση 

της στις απαραίτητες διευκρινήσεις εντός της ταχθείσας προθεσµίας.  

 

Ως ΠΡΩΤΗ (1η) ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ορίζεται η 10η Ιουνίου 2014, 
ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:00.  
 

7.1.2  Κατά την ΔΕΥΤΕΡΗ (2η) ΗΜΕΡΑ του διαγωνισµού ανοίγονται οι 

υποφάκελοι µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» των υποψηφίων που 

δεν έχουν αποκλειστεί από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού σε 

χρόνο που θα γνωστοποιηθεί εγγράφως από την Επιτροπή Διαγωνισµού και 

µονογράφονται όλα τα προσκοµισθέντα στοιχεία. Η Επιτροπή Διαγωνισµού 

θα προβεί µε υποβοήθηση από την Διεύθυνση Δηµοσίων Έργων του Γενικού 

Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ/Γ4) στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών 

των διαγωνιζοµένων και στη συνέχεια θα συντάξει εφόσον κρίνει απαραίτητο 

αρχικό πρακτικό µε προτάσεις/υποδείξεις για την συµπλήρωση/τροποποίησή 

τους το οποίο αφού εγκριθεί από το ΔΣ/ΜΤΝ θα διαβιβασθεί στους 

συµµετέχοντες. Η Επιτροπή Διαγωνισµού θα θέσει χρονική προθεσµία για την 

επανυποβολή νέων επικαιροποιηµένων τεχνικών προσφορών από τους 

συµµετέχοντες που τυχόν απαιτηθεί. Τεχνική προσφορά που δεν  πληροί  

τους όρους της παρούσης διακήρυξης και δεν αναφέρει όλα όσα απαιτούνται 

από την παρούσα απορρίπτεται. Επιπλέον απορρίπτεται  κάθε 

επανυποβληθείσα τεχνική προσφορά που δεν αποδέχεται τις 

υποδεικνυόµενες από την Υπηρεσία τροποποιήσεις/συµπληρώσεις  των 

προτεινόµενων εργασιών όπως αυτές θα γνωστοποιηθούν από την Επιτροπή 

Διαγωνισµού σύµφωνα µε τα ανωτέρω ή δεν κατατέθηκε εντός του χρόνου 

που θα ορίσει η επιτροπή διαγωνισµού.  

7.1.3  Κατά την ΤΡΙΤΗ (3η) ΗΜΕΡΑ του διαγωνισµού που θα γνωστοποιηθεί 

στους διαγωνιζόµενους εγγράφως  παρουσία όσων εκ των διαγωνιζοµένων 
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επιθυµούν η Επιτροπή  ανακοινώνει  τα αποτελέσµατα ελέγχου των Τεχνικών 

Προσφορών και στη συνέχεια θα γνωστοποιήσει εγγράφως στους 

διαγωνιζόµενους, των οποίων οι προσφορές  έγιναν αποδεκτές και ως εκ 

τούτου θα προκριθούν στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού (ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)  το χρόνο κατά τον οποίο θα προσέλθουν 

προκειµένου να προσκοµίσουν τις οικονοµικές τους προσφορές. 

7.1.4 Κατά την ΤΕΤΑΡΤΗ (4η) ΗΜΕΡΑ του διαγωνισµού  οι διαγωνιζόµενοι οι 

οποίοι δεν έχουν αποκλεισθεί κατά τα προηγούµενα στάδια του διαγωνισµού 

ή οι νόµιµοι εκπρόσωποι αυτών υποβάλλουν απευθείας στην Επιτροπή 

Διαγωνισµού ΦΑΚΕΛΟ µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
Εναλλακτική Οικονοµική Προσφορά ή  Οικονοµική Προσφορά κάτω της τιµής 

εκκινήσεως απορρίπτονται. 

α.Η Επιτροπή Διαγωνισµού καταγράφει  το προσφερόµενο µηνιαίο 

µίσθωµα  έκαστου υποψηφίου για τον πρώτο (1ο) χρόνο της µισθώσεως. 

β.Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει τις προσφερόµενες τιµές 

των µηνιαίων µισθωµάτων για το πρώτο (1ο) έτος της µίσθωσης και εν 

συνεχεία, συνεχίζεται ο Διαγωνισµός µε προφορικές προσφορές για το µηνιαίο 

µίσθωµα για τον πρώτο (1ο) χρόνο της µισθώσεως µέχρι αναδείξεως του 

τελευταίου πλειοδότη.  

γ.Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη, η δε 

υποχρέωση αυτή µεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από του πρώτου εις τους 

επόµενους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. 

δ.Οι προσφορές εγγράφονται στο Πρακτικό διενέργειας του 

πλειοδοτικού διαγωνισµού. 

ε. Στην ανωτέρω περίπτωση συνεχίσεως του Διαγωνισµού µε 

προφορικές προσφορές, κάθε  προφορικώς προταθείσα προσφορά του 

διαγωνιζοµένου πρέπει να είναι ανώτερη της αµέσως προηγούµενής της 

προφορικώς προταθείσας προσφοράς του προηγούµενου διαγωνιζοµένου 

κατά 2% τουλάχιστον αυτής. 

στ. Διαγωνιζόµενος που δεν έχει αποκλεισθεί από τα προηγούµενα 

στάδια του διαγωνισµού και δεν παρίσταται κατά το άνοιγµα των οικονοµικών 

προσφορών, θεωρείται αυτοδικαίως ότι εµµένει στο  προσφερόµενο µίσθωµα 

που αναφέρει στην έγγραφη Οικονοµική Προσφορά του.  
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7.1.5 Μετά τη λήξη του διαγωνισµού κλείνεται από την Επιτροπή Διαγωνισµού 

το πρακτικό διενέργειας και ο πίνακας του πλειοδοτικού διαγωνισµού, το 

οποίο υπογράφεται από αυτή και τον τελευταίο πλειοδότη.   Άρνηση της 

υπογραφής του πρακτικού εκ µέρους του τελευταίου πλειοδότη, δεν 

απαλλάσσει τούτον από τις απορρέουσες υποχρεώσεις του διαγωνισµού. 

 
. 

Άρθρο 8 
Ενστάσεις 

Κατά της νοµιµότητας της διακηρύξεως, της συµµετοχής πλειοδότη ή 

της νοµιµότητας διεξαγωγής του διαγωνισµού, επιτρέπεται υποβολή 

ενστάσεων ενώπιον της Επιτροπής, η οποία αποφαίνεται οριστικώς επί 

τούτων. Οι εν λόγω ενστάσεις υποβάλλονται µόνο υπό των συµµετεχόντων 

στον διαγωνισµό εγγράφως κατά την διάρκεια τούτου ή εντός είκοσι τεσσάρων 

(24) ωρών από της λήξεως διενέργειας αυτού.  

 

Ά ρ θ ρ ο  9o 
Κατακύρωση του Διαγωνισµού  

9.1 Μετά το πέρας του διαγωνισµού, η Επιτροπή διενέργειας τούτου,  

συντάσσει πρακτικό µε το οποίο προτείνει αιτιολογηµένα στο Δ.Σ./Μ.Τ.Ν. την 

εκµίσθωση του µισθίου ή την επανάληψη του διαγωνισµού. 

9.2 Το ανωτέρω πρακτικό µαζί µε το πίνακα του πλειοδοτικού διαγωνισµού 

υποβάλλεται στο Δ.Σ./Μ.Τ.Ν., το οποίο αποφασίζει περί κατακυρώσεως του 

αποτελέσµατος του διαγωνισµού εντός δέκα πέντε (15) ηµερών, εκτός εάν για 

ειδικούς λόγους επιβάλλεται η αναβολή λήψεως αποφάσεως για εύλογο 

χρονικό διάστηµα.  Η Απόφαση του Δ.Σ./Μ.Τ.Ν. περί κατακυρώσεως των 

αποτελεσµάτων του διαγωνισµού τελεί υπό την έγκριση του Υφυπουργού 

Εθνικής Άµυνας. 

9.3 Το Δ.Σ./Μ.Τ.Ν. ή ο Υ.Φ.ΕΘ.Α. µπορούν µε αιτιολογηµένη Απόφασή τους 

να µην αποδεχθούν το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, εάν τούτο κριθεί 

ασύµφορο ή να αποφασίσουν δια ειδικώς αιτιολογηµένης αποφάσεώς τους 

υπέρ της κατακυρώσεως επ’ ονόµατι όχι του τελευταίου πλειοδότη ή και να 

ακυρώσουν τον διενεργηθέντα διαγωνισµό. 
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9.4 Με την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισµού γνωστοποιούνται στον 

πλειοδότη τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκοµίσει για την 

πιστοποίηση των αναφεροµένων στις Υπεύθυνες Δηλώσεις που έχει 

υποβάλλει στον υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ».  

9.5 Στην περίπτωση που δύο ή περισσότεροι πλειοδότες προσφέρουν το ίδιο 

µηνιαίο µίσθωµα το Δ.Σ./Μ.Τ.Ν. αποφασίζει αιτιολογηµένα την κατακύρωση: 

9.5.1 Μεταξύ φυσικών προσώπων, στον Πλειοδότη που εκµεταλλεύεται κατά 

την εξής σειρά προτεραιότητας: (α) ξενοδοχειακές µονάδες, (β) 

πολυκαταστήµατα-εµπορικά κέντρα και (γ) κτίρια-συγκροτήµατα γραφείων και 

εταιρειών. 

9.5.2 Μεταξύ φυσικών και νοµικών προσώπων στον Πλειοδότη που είναι 

νοµικό πρόσωπο.  

9.5.3 Μεταξύ νοµικών προσώπων στον Πλειοδότη που διαθέτει το µεγαλύτερο 

εταιρικό-µετοχικό κεφάλαιο.  

9.5.4 Εάν τα φυσικά πρόσωπα-πλειοδότες εκµεταλλεύονται ακριβώς τα ίδια 

αντικείµενα ή εάν τα νοµικά πρόσωπα-πλειοδότες έχουν το ίδιο ακριβώς 

εταιρικό-µετοχικό κεφάλαιο, η κατακύρωση ενεργείται µε κλήρωση, η οποία 

γίνεται σε δηµόσια συνεδρίαση του Δ.Σ./Μ.Τ.Ν. Σε κάθε περίπτωση δεν 

δηµιουργείται κανένα δικαίωµα αποζηµιώσεως για τους µη προκριθέντες.  

9.6 Ο µισθωτής δεν δικαιούται µείωση του µισθώµατος από της 

κατακυρώσεως της µισθώσεως και εφεξής. 

9.7.Το Μ.Τ.Ν. δεν έχει ευθύνη ή υποχρέωση,  σε καµία περίπτωση να 

αποζηµιώσει τους διαγωνιζοµένους για οποιοδήποτε δαπάνη ή ζηµία,  που θα 

έχουν υποστεί για την προετοιµασία και υποβολή της προσφοράς τους,  

ιδιαίτερα στην περίπτωση που δεν θα γίνει δεκτή η προσφορά τους ή θα 

αναβληθεί ή θα ακυρωθεί ή θα µαταιωθεί ο διαγωνισµός σε οποιοδήποτε 

στάδιο και χρόνο και για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.   

 

 Ά ρ θ ρ ο  10o  
Επανάληψη του Διαγωνισµού 

Σε περίπτωση που τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού κριθούν 

ασύµφορα για το Μ.Τ.Ν.,  ο διαγωνισµός δύναται να επαναληφθεί µε ή χωρίς 

τροποποίηση των όρων κατόπιν νεωτέρας δηµοσίευσης.  
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Ά ρ θ ρ ο   11o  
Έξοδα Διαγωνισµού 

Όλα τα έξοδα του διαγωνισµού και οι δηµοσιεύσεις της διακήρυξης 

βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον τελευταίο πλειοδότη και θα καταβληθούν από 

αυτόν στο Μ.Τ.Ν. κατά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 

 

Ά ρ θ ρ ο   12o 
Εγγυήσεις – Υπογραφή Συµβάσεως 

12.1 Οι εγγυητικές επιστολές  πρέπει να εκδοθούν στην ελληνική γλώσσα ή 

στη γλώσσα της χώρας έκδοσης συνοδευόµενη από επίσηµη µετάφραση 

στα ελληνικά, κατά περίπτωση από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν 

νόµιµα στην Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν σύµφωνα µε τα 

ισχύοντα το δικαίωµα αυτό.  

12.2Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική 

επιστολή συµµετοχής η οποία θα εκδοθεί κατά περίπτωση σύµφωνα µε τα 

κατά περίπτωση υποδείγµατα που περιλαµβάνονται στα Παραρτήµατα «Α» 

και «Β» του παρόντος θα καλύπτει ποσό ίσο προς την τιµή εκκίνησης του 

παρόντος διαγωνισµού και θα έχει ισχύ πέντε (5) µήνες από την ηµεροµηνία 

διενέργειας του διαγωνισµού.  

12.3Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής επιστρέφονται άτοκα στους  

συµµετέχοντες εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από της κατακυρώσεως 

του αποτελέσµατος του διαγωνισµού.    

12.4 Ο πλειοδότης, στο όνοµα του οποίου κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός, 

υποχρεούται όπως, µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την έγγραφη 

ειδοποίησή του, προσέλθει στο Μ.Τ.Ν. για την υπογραφή της σύµβασης 

µίσθωσης και  προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:  

12.4.1 Καταβάλει ως εγγύηση ποσό ίσο µε το διπλάσιο του επιτευχθέντος 
µισθώµατος  για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης.  Η εγγύηση 

καλής εκτέλεσης, η οποία θα αναπροσαρµόζεται κατ’ έτος σύµφωνα µε την 

αναπροσαρµογή του µισθώµατος θα παραµείνει στο Μ.Τ.Ν. µέχρι λήξης της 

σύµβασης, θα αναληφθεί δε από τον µισθωτή µόνο εφ’ όσον αυτός έχει 

πλήρως εκτελέσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις. 
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12.4.2 Προσκοµίσει εγγυητική επιστολή για την καλή εκτέλεση των 
εργασιών ανακαίνισης του µισθίου  ίση µε το ποσό των 100.000€ και 
διάρκειας σαράντα (40) µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της 

σύµβασης µίσθωσης σύµφωνα τα κατά περίπτωση υποδείγµατα που 

περιλαµβάνονται στα Παραρτήµατα «Γ» και «Δ» του παρόντος. Αυτή θα 

επιστρέφεται τµηµατικά σύµφωνα µε το τελικό χρονοδιάγραµµα των εργασιών 

που θα αναληφθούν όπως θα συµφωνηθεί από αυτόν και το ΜΤΝ το οποίο 

δεν µπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη από την ηµεροµηνία υπογραφής της 

σύµβασης.. 

12.4.3 Καταβάλει τα έξοδα δηµοσίευσης των διακηρύξεων του διαγωνισµού. 

12.4.4 Προσκοµίσει όλα τα δικαιολογητικά που θα αναφέρονται στην απόφαση 

κατακύρωσης του διαγωνισµού.  

12.4.5 Σε περίπτωση που πλειοδότης αναδειχθεί νοµικό πρόσωπο, να 

συνυπογράψει και ο νόµιµος εκπρόσωπός του τη σχετική σύµβαση 

µισθώσεως, όπου θα εγγυάται υπέρ του νοµικού προσώπου  για την καλή 

τήρηση όλων των όρων της µίσθωσης και για όλες τις αναλαµβανόµενες από 

το νοµικό πρόσωπο  υποχρεώσεις που θα απορρέουν από τη σύµβαση 

µισθώσεως, ευθυνόµενος προσωπικά µετά του νοµικού προσώπου 

αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ως πρωτοφειλέτης για όσο χρονικό διάστηµα 

παραµένει και είναι νόµιµος εκπρόσωπος, παραιτούµενος ρητώς από το 

δικαίωµα της διζήσεως. 

12.5 Τα τέλη χαρτοσήµου και υπέρ Ο.Γ.Α. κρατήσεις για ολόκληρο το ποσό 

του µισθώµατος ως και κάθε άλλο τέλος σχετικό, βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου και 

αποκλειστικά τον µισθωτή. 

12.6 Η µη προσέλευση του πλειοδότη για την υπογραφή της σχετικής 

σύµβασης ή/και η µη συνυπογραφή της και από το νόµιµο εκπρόσωπο του 

πλειοδότη σε περίπτωση που αυτός είναι νοµικό πρόσωπο, συνεπάγεται την 

έκπτωση αυτού, την αυτοδίκαια  κατάπτωση υπέρ του Μ.Τ.Ν.  της 

κατατεθειµένης εγγυοδοσίας, την αποκατάσταση από τον πλειοδότη κάθε 

θετικής ή αποθετικής ζηµίας του Μ.Τ.Ν. που προήλθε από αυτή την αιτία, 

καθώς και την επανάληψη του διαγωνισµού µε επιβάρυνση του εκπτώτου 

πλειοδότη µε την τυχόν επί έλαττον διαφορά µισθώµατος µέχρι λήξεως της 

µίσθωσης που προβλέπεται από τον παρόντα διαγωνισµό καθώς και κάθε εξ 
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αυτής, δαπάνης ή ζηµίας του ΜΤΝ.  Οι ανωτέρω επιβαρύνσεις εισπράττονται 

κατά τη διαδικασία είσπραξης των Δηµοσίων Εσόδων.  

12.7 Σε περίπτωση που ο µισθωτής δεν προβεί ή δεν αποπερατώσει τις 

ανωτέρω εργασίες ανακαίνισης/ αναµόρφωσης/ ανακατασκευής (επενδύσεων) 

του µισθίου, σύµφωνα µε την τεχνική προσφορά του και τις οριστικές µελέτες 

και µελέτες εφαρµογής που θα υποβάλλει, εντός δύο (2) ετών από την 

ηµεροµηνία  υπογραφής της σχετικής σύµβασης και σε κάθε περίπτωση που 

αυτός παραβιάζει /δεν συµµορφώνεται µε τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης και της σύµβασης µίσθωσης που θα υπογραφεί, ο εκµισθωτής θα 

δικαιούται να κηρύξει µε Απόφασή του έκπτωτο το µισθωτή και να λύσει 

αζηµίως γι’ αυτό (Μ.Τ.Ν.) τη σύµβαση µισθώσεως, ενώ αυτό θα  συνεπάγεται, 

πέραν των άλλων σε βάρος του µισθωτή συνεπειών που προβλέπονται στην 

παρούσα και στην ισχύουσα νοµοθεσία και την υπέρ του Μ.Τ.Ν. ως 

εκµισθωτού αυτοδίκαια κατάπτωση των  ανωτέρω κατατεθειµένων 

εγγυοδοσιών. 

12.8 Το Μ.Τ.Ν. δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτού για την πραγµατική 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται το µίσθιο, οι κάθε είδους βοηθητικές 

εγκαταστάσεις και ο εν γένει υπάρχων εξοπλισµός αυτού,  της οποίας όφειλε 

να λάβει γνώση αυτός και δεν υποχρεούται από το λόγο αυτό στην επιστροφή 

ή µείωση του µισθώµατος,  ούτε στη λύση της µίσθωσης. 

12.9 Το  Μ.Τ.Ν. δεν υποχρεούται στην εγκατάσταση του µισθωτού στο µίσθιο, 

θα συνταχθεί, όµως, πρωτόκολλο παράδοσης του ακινήτου στον πλειοδότη ο 

οποίος δεν απαλλάσσεται της πληρωµής του µισθώµατος εάν δεν έκανε 

χρήση αυτού, χωρίς υπαιτιότητα του Μ.ΤΝ. 

 

Ά ρ θ ρ ο   13o 
Υπεκµίσθωση, Συµµίσθωση και Παραχώρηση Χρήσης 

13.1 Απαγορεύεται η ολική ή µερική υποµίσθωση, συµµίσθωση,  καθώς και η 

καθ’ οιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή εν µέρει, παραχώρηση, µε ή χωρίς 

αντάλλαγµα, της χρήσης του µισθίου από το µισθωτή σε τρίτους. Επιτρέπεται, 

ωστόσο, η υποµίσθωση από το µισθωτή σε τρίτον ή σε τρίτους, µόνο µετά 

από  προηγούµενη σχετική έγκριση και Απόφαση του Δ.Σ./Μ.Τ.Ν.  Ο 

µισθωτής έχει το δικαίωµα να συστήσει εταιρεία για την εκµετάλλευση του 
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µισθίου,  πάντοτε όµως µετά την έγκριση του Δ.Σ./Μ.Τ.Ν.,  η οποία παρέχεται 

κατά την απόλυτη κρίση του και µε την οποία το Μ.Τ.Ν. θα µπορεί να 

καθορίζει εξασφαλιστικούς όρους κατά την ελεύθερη επίσης κρίση του.   

13.2 Εάν συσταθεί οιασδήποτε µορφής εταιρεία υπό του µισθωτού,  ο 

µισθωτής ευθύνεται εις ολόκληρον µετά της τυχόν εταιρείας που θα συσταθεί 

έναντι του Μ.Τ.Ν. για όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη µίσθωση. 

13.3 Σε περίπτωση σχετικής έγκρισης του Μ.Τ.Ν., ο αρχικός µισθωτής 

υποχρεούται να υποβάλλει στο ΜΤΝ αντίγραφο του συµφωνητικού της 

υπεκµίσθωσης ή του καταστατικού / διαλυτικού της εταιρείας το οποίο θα 

περιλαµβάνει υποχρεωτικώς τον όρο ότι, σε περίπτωση λύσης της Σύµβασης 

µε τον αρχικό µισθωτή για οποιαδήποτε αιτία, λύεται αυτοδικαίως και αζηµίως 

για την Εκµισθώτρια και η παρεπόµενη σύµβαση υποµίσθωσης . Η κατά τ’ 

ανωτέρω υπεκµίσθωση δεν δύναται να συνοµολογηθεί για χρόνο εκτεινόµενο 

πέραν της λήξεως της µισθώσεως.  

13.4 Πάσα υποκατάσταση του προσώπου του µισθωτού πλην των νοµίµων 

περιπτώσεων,  ως και η πρόσληψη συνεταίρου, συνεργάτου κ.λ.π. ή   η 

σύσταση εταιρίας οποιουδήποτε τύπου και µορφής, χωρίς την τήρηση των 

ανωτέρω διατυπώσεων συνεπάγεται, κατά την κρίση του Δ.Σ./Μ.Τ.Ν.,  τη 

λύση της µίσθωσης µε τις προβλεπόµενες συνέπειες από τη σύµβαση και τον 

νόµο γενικότερα. 

 
 

Ά ρ θ ρ ο   14o 
Λύση της συµβάσεως 

14.1 Η σύµβαση µισθώσεως λύνεται κανονικά µε την εκπνοή του χρόνου 

διάρκειάς της που ορίζεται ανωτέρω στο άρθρο 2 της παρούσας.  

14.2 Σιωπηρά αναµίσθωση δεν χωρεί και δεν επιτρέπεται. 

14.3 Το Μ.Τ.Ν. παραιτείται του δικαιώµατός του για αναίτια µονοµερή λύση 

της σύµβασης µισθώσεως, σύµφωνα µε τις διατυπώσεις της  παραγράφου 3 

του άρθρου 46 του Π.Δ. 715/1979.  

14.4 Πριν από την κανονική λήξη του χρόνου διάρκειάς της,  η σύµβαση 

λύνεται στις περιπτώσεις θανάτου, νοµικής ανικανότητας του φυσικού 

προσώπου του µισθωτή, πτώχευσης, εκκαθάρισης και λύσεως του νοµικού 
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προσώπου του µισθωτή ή καταγγελίας αυτής, όπως αυτή προβλέπεται στις 

διατάξεις του π.δ.  715/1979 «Περί τρόπου ενεργείας υπό των Νοµικών 

Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), προµηθειών,  µισθώσεων, κ.λ.π.». 

14.5 Σε περίπτωση θανάτου ή νοµικής ανικανότητας του φυσικού προσώπου 

του µισθωτή, πτώχευσης, εκκαθάρισης και λύσεως του νοµικού προσώπου 

του µισθωτή,  κατά τη διάρκεια της µισθώσεως η σύµβαση θεωρείται 

«αυτοδικαίως λελυµένη»,  το µίσθιο περιέρχεται αυτόµατα στην κατοχή του 

Μ.Τ.Ν. και δεν αναγνωρίζεται κανένα συµβατικό ή µη δικαίωµα στους 

κληρονόµους του µισθωτή.  Το Μ.Τ.Ν. όµως έχει το δικαίωµα να αναθέσει σ’ 

αυτούς τη συνέχιση της εκτελέσεως των όρων της συµβάσεως,  εφ’ όσον 

υποδείξουν πρόσωπο κατάλληλο κατά την κρίση του Μ.Τ.Ν.,  για να αναλάβει 

την εκµετάλλευση του µισθίου. 

14.6 Παράβαση οποιουδήποτε όρου της συµβάσεως επάγεται, κατά την κρίση 

του ΔΣ/ΜΤΝ, λύση της µίσθωσης και έξωση του µισθωτή, κατά τη διαδικασία 

του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας πέραν των καθοριζοµένων στις διατάξεις της 

παραγράφου 3 του άρθρου 44 του Π.Δ. 715/1979 

Ά ρ θ ρ ο   15o 
Ασφάλιση του Μισθίου 

15.1 Από την παραλαβή του Μισθίου και για όλη τη διάρκεια της Σύµβασης, ο 

Μισθωτής υποχρεούται να ασφαλίζει µε δικά της έξοδα το Μίσθιο 

συµπεριλαµβανοµένων των προσθηκών και εξοπλισµού του, σε νοµίµως 

συνάπτουσα ασφαλίσεις στην Ελλάδα ασφαλιστική εταιρεία, µε συνδικαιούχο 

του ασφαλίσµατος τον Εκµισθωτή, και για ασφαλιστέα αξία καινουργούς (new 

for old): (α) κατά παντός κινδύνου, συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά των 

κινδύνων πυρκαγιάς, θεοµηνίας, κεραυνού, καπνού, έκρηξης, πολιτικών 

ταραχών, τροµοκρατικής ενέργειας, κακόβουλης πράξης, θύελλας, 

πληµµύρας, καταιγίδας, σεισµού, καθίζησης, κατολίσθησης, διάρρηξης 

σωληνώσεων (ύδρευσης, θέρµανσης, κλιµατισµού και αποχέτευσης και κατά 

οποιασδήποτε υλικής ζηµιάς, ή απώλειας ή καταστροφής µερικής ή ολικής 

προκληθεί από οποιονδήποτε λόγο ακόµη και από ανωτέρα βία στο µίσθιο (β) 

για αστική ευθύνη έναντι τρίτων (third party liability), που θα καλύπτει την 

τυχόν αστική ευθύνη που θα κριθεί ότι συντρέχει για ζηµιές ή βλάβες σε 

οποιονδήποτε τρίτο, του Εκµισθωτή και των υπαλλήλων και στελεχών αυτής 
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ρητώς κατονοµαζοµένων ως τρίτων, (γ) για απώλεια εσόδων του Μισθωτή 

συνεπεία καλυπτοµένου κινδύνου ή διακοπής.  

15.2 Η Μισθώτρια υποχρεούται να έχει σε ισχύ τις παρακάτω αναφερόµενες 

ασφαλίσεις κατά τη διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ανακαίνισης/ 

παρεµβάσεων στο Μίσθιο, από την ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών και 

µέχρι την περάτωσή τους: (α) Κάλυψη κατά παντός κινδύνου και αστικής 

ευθύνης, ήτοι ενδεικτικά για πρόκληση οποιουδήποτε κινδύνου Υλικών 

Απωλειών ή Ζηµιών στο µίσθιο, κατά της ζωής,  ατυχηµάτων ή ζηµιών εις 

βάρος των εργαζοµένων στο έργο, οποιωνδήποτε άλλων τρίτων και της 

περιουσίας αυτών, έτσι ώστε η Εκµισθώτρια να µην έχει καµία ευθύνη και να 

µην υποχρεωθεί στην πληρωµή κανενός ποσού, από οποιοδήποτε λόγο που 

θα έχει σχέση µε τις ανωτέρω αιτίες. (β) Ασφάλιση του προσωπικού της 

Μισθώτριας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής εργατικής νοµοθεσίας, 

όπως αυτές ισχύουν ανά πάσα χρονική στιγµή.  

15.3 Στην κάλυψη των κινδύνων αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, τα 

ασφαλιζόµενα πρόσωπα θα θεωρούνται τρίτα µεταξύ τους, σύµφωνα µε τον 

ειδικό όρο ΔΙΑΣΤΑΡΟΥΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ.  

15.4 Το περιεχόµενο του ασφαλιστήριου συµβολαίου, καθώς και οιαδήποτε 

τροποποίηση ή ανανέωση αυτού τελεί υπό την έγκριση του εκµισθωτή προ 

της υπογραφής του από την Μισθώτρια και την ασφαλιστική εταιρεία. Σε 

περίπτωση διαφωνίας σχετικώς µε τους όρους του ως άνω ασφαλιστήριου 

συµβολαίου, ο Εκµισθωτής θα ζητήσει την εµπεριστατωµένη γνώµη µεσίτη 

ασφαλίσεων ή ασφαλιστικού συµβούλου της επιλογής της, η οποία και θα 

είναι δεσµευτική για τα συµβαλλόµενα µέρη.  

15.5 Στα Ασφαλιστήρια Συµβόλαια, θα αναφέρεται σαν ασφαλιζόµενος το 

ΜΤΝ και το προσωπικό του, ο µισθωτής και κάθε άλλος που θα 

χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση των εργασιών ανακαίνισης/αναµόρφωσης 

του µισθίου ή επ’ ευκαιρία αυτού. Με το ασφαλιστήριο συµβόλαιο θα 

καλύπτεται και η ευθύνη του ΜΤΝ που απορρέει από το άρθρο 922 του 

ισχύοντα Αστικού Κώδικα (ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ). 

15.6 Πέραν των ανωτέρω στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο, θα πρέπει να 

περιέχονται και να ενσωµατωθούν µε µορφή παραρτήµατος και οι ακόλουθοι 

ειδικοί όροι και συµφωνίες, που θα διέπουν την ασφάλιση σε όλη τη διάρκειά 

της: 
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15.6.1 Όλα τα δικαιώµατα που απορρέουν από το ασφαλιστήριο συµβόλαιο 

εκχωρούνται από τώρα στον ιδιοκτήτη MTN, στον οποίο και θα καταβληθούν, 

σε περίπτωση απώλειας ή ζηµιάς στο ασφαλιζόµενο µίσθιο και εξοπλισµό 

που ανήκουν στην κυριότητα ΜΤΝ, οι σχετικές αποζηµιώσεις χωρίς να 

απαιτείται γι’ αυτό έγγραφη συναίνεση ή άλλη ενέργεια του µισθωτή και ο 

οποίος θα πρέπει να αναφέρεται ως δικαιούχος αυτών στο ασφαλιστήριο 

συµβόλαιο . 

15.6.2 Το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθεί, να 

ακυρωθεί, ή να θεωρηθεί ότι έληξε, χωρίς προηγούµενη έγγραφη ειδοποίηση 

του Μ.Τ.Ν. µε συστηµένη επιστολή της Ασφαλιστικής Εταιρείας, πριν από 

σαράντα πέντε (45) τουλάχιστον ηµερολογιακές ηµέρες και γραπτή συναίνεση 

αυτού.  

15.6.3 Η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται από όλα τα δικαιώµατα ανταγωγής 

κατά του ΜΤΝ ως και κάθε υπαλλήλου του γενικά σε περίπτωση κατά την 

οποία η απώλεια ή ζηµιά οφείλεται σε ενέργεια ή παράλειψη κάποιου εξ’ 

αυτών. Επίσης είναι υποχρεωµένη να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή, που θα 

εγερθεί κατά του ασφαλιζόµενου ή και του προσωπικού και θα έχει σχέση µε 

κίνδυνο, που θα καλύπτεται µε το ασφαλιστήριο συµβόλαιο και να δίνει, µε 

δικά της έξοδα κάθε εγγύηση για την άρση τυχόν κατάσχεσης. 

15.7 Σε κάθε περίπτωση οι όροι των ασφαλιστήριων συµβολαίων απαιτείται 

να είναι σύµφωνοι µε τις κείµενες διατάξεις της Ελληνικής και Κοινοτικής 

Νοµοθεσίας και των Κοινοτικών Οδηγιών.  
15.8 Σε περίπτωση Κοινοπραξίας, το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο παρέχεται 

κοινά για όλους τους κοινοπρακτούντες. 

15.9 Ο Μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει στο ΜΤΝ το πρώτο 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο, µαζί µε την απόδειξη πληρωµής των ασφαλίστρων, 

κατά τη διαδικασία παράδοσης- παραλαβής του µισθίου η οποία θα λάβει 

χώρα εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης 

µίσθωσης. Το ασφαλιστήριο συµβόλαιο θα ανανεωθεί µε το πέρας των 

εργασιών ανακαίνισης και θα προσαρµοσθεί στη νέα κατάσταση του Μισθίου 

µετά την αποκατάστασή του. Κάθε χρόνο, ένα µήνα πριν από τη λήξη του, η 

Μισθώτρια θα ανανεώνει το συµβόλαιο, και θα το παραδίδει στο ΜΤΝ, µαζί µε 

την απόδειξη πληρωµής των ασφαλίστρων. 
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15.10 Εάν ο µισθωτής δεν προσκοµίσει τα πιο πάνω Ασφαλιστήρια 

Συµβόλαια σύµφωνα µε τους ανωτέρω όρους κηρύσσεται έκπτωτος µε 

απόφαση του Δ.Σ./Μ.Τ.Ν. Η έκπτωση αυτή για την οποία δεν απαιτείται 

κοινοποίηση ειδικής δήλωσης  συνεπάγεται  την υπέρ του Μ.Τ.Ν αυτοδίκαια 

κατάπτωση των προβλεποµένων στο άρθρο 12 της παρούσης 

κατατεθειµένων εγγυοδοσιών καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης.  

 

Ά ρ θ ρ ο   16o 
Υποχρεώσεις Μισθωτού 

 16.1 Το µίσθιο θα εκµισθωθεί για την άσκηση της χρήσης που θα δηλωθεί 

από τον µισθωτή  και θα προσδιορισθεί µε ακρίβεια και σαφήνεια στη 

σύµβαση µίσθωσης,  αποκλειόµενης οιασδήποτε άλλης χρήσης αυτών από 

την παράδοση των µισθίων και την υπογραφή του µισθωτηρίου συµβολαίου 

και σύµφωνα µε την εν γένει σχετική µε το ακίνητο νοµοθεσία. 

16.2 Ρητά συµφωνείται ότι ο Μισθωτής µισθώνει το Μίσθιο από το ΜΤΝ και 

αποδέχεται τη µίσθωση ανεπιφύλακτα και σύµφωνα µε όλους τους όρους του 

παρόντος διαγωνισµού και της σύµβασης που θα υπογραφεί. Ο Μισθωτής 

υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τις ισχύουσες κάθε φορά νοµοθετικές, 

θεσµικές και κανονιστικές διατάξεις, τους περιορισµούς χρήσης  καθώς και µε 

τις υποδείξεις και τις συστάσεις των δηµόσιων αρχών και φορέων, όπως των 

πολεοδοµικών, υγειονοµικών, αγορανοµικών, αστυνοµικών, δηµοτικών και 

νοµαρχιακών αρχών κλπ. ακόµα και αν η συµµόρφωσή της συνεπάγεται 

τροποποίηση ή προσαρµογή του περιεχοµένου της Προσφοράς του, χωρίς το 

γεγονός αυτό να είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί από το Μισθωτή για την 

έγερση οιασδήποτε απαίτησης ή και αξίωσης κατά του ΜΤΝ.  

16.3 Ο µισθωτής δεν µπορεί για κανέναν απολύτως λόγο, ούτε και λόγω 

ανωτέρας βίας, χωρίς έγγραφη συναίνεση του εκµισθωτού, να λύσει τη 

µίσθωση πριν από την παρέλευση του συµβατικού χρόνου αυτής. Η τυχόν 

παράβαση του όρου αυτού, καθιστά τον µισθωτή υπεύθυνο στην καταβολή 

των µέχρι λήξης της µίσθωσης µισθωµάτων, καθιστάµενων αµέσως 

ληξιπρόθεσµων και απαιτητών και συνεπάγεται την υπέρ του εκµισθωτού 

έκπτωση της µισθωτικής εγγύησης, µη συµψηφιζόµενης προς τις εκ 

µισθωµάτων και λοιπές οφειλές. 
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16.4 Ο µισθωτής καθώς και ο επιβλέπων µηχανικός που θα έχει ορίσει για την 

έκδοση των απαιτούµενων αδειών φέρουν αποκλειστικά  ολόκληρη την κάθε 

είδους ευθύνη αστική, ποινική, διοικητική για τις εργασίες ανακαίνισης-

αποκατάστασης που θα πραγµατοποιήσουν επί του µισθίου καθώς και την 

τήρηση κατά την εκτέλεσή τους των ισχυουσών νοµοθετικών διατάξεων.   

Επίσης, ο µισθωτής βαρύνεται και ευθύνεται πλήρως για την καταβολή των 

αποδοχών και των ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού που θα 

απασχολήσει, την λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων ασφαλείας που 

επιβάλλονται από την ισχύουσα Νοµοθεσία κατά την εκτέλεση κάθε είδους 

εργασιών στο µίσθιο για την προστασία αυτού, του προσωπικού του και  

οποιουδήποτε τρίτου. Οποιαδήποτε ζηµιά προκληθεί στο µίσθιο ή σε 

περιουσίες τρίτων και οποιοδήποτε ατύχηµα που προκαλείται είτε στο 

προσωπικό του είτε σε τρίτους που οφείλεται σε αµέλεια ή υπαιτιότητα του 

προσωπικού του., κατά τη διάρκεια εκτέλεσης ανωτέρω εργασιών 

αποκαθίσταται µε ευθύνη και έξοδα του µισθωτή. 

16.5 Το Μ.Τ.Ν, ως εκµισθωτής, ουδεµία ευθύνη ή υποχρέωση  έχει ή φέρει για 

την έκδοση και χορήγηση των ανωτέρω Αδειών, για την εξασφάλιση των 

απαιτούµενων εγκρίσεων και αδειών από την αρµόδια Πολεοδοµική 

Υπηρεσία, για την τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας κατά την εκτέλεση των 

εργασιών ανακαίνισης/ανακατασκευής του µισθίου, καθώς και για την 

εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισµού. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην 

έκδοση των απαιτούµενων αδειών δεν χορηγεί δικαίωµα στον µισθωτή 

διεκδίκησης από τον εκµισθωτή αποζηµίωσης. 

16.6 Η αδυναµία έκδοσης, αναθεώρησης, επέκτασης, ανανέωσης ή 

διατήρησης σε ισχύ από τη Μισθώτρια οιασδήποτε απαιτούµενης άδειας ή 

εγκρίσεως ρητά συµφωνείται, ότι δεν συνιστά πραγµατικό ή νοµικό ελάττωµα 

ή έλλειψη συµφωνηµένης ιδιότητας του Μισθίου ή αδυναµία ή πληµµελή 

εκτέλεση παροχής εκ µέρους του Εκµισθωτή, ούτε συνιστά λόγο µείωσης ή µη 

καταβολής του µισθώµατος ή λόγο καταγγελίας της παρούσας,. Ειδικά σε 

περίπτωση, εκ του νόµου, τυχόν περιορισµών ως προς την αξιοποίηση εν 

γένει του Μισθίου µεταγενέστερων του χρόνου υποβολής της προσφοράς του 

Μισθωτή  που δεν εµπίπτουν στη σφαίρα ευθύνης του και που θα έχουν ως 

συνέπεια ουσιώδεις περιορισµούς στην εκµετάλλευση του Μισθίου από αυτόν 

σύµφωνα µε την προταθείσα δια της προσφοράς του  δύναται µετά από 
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αµοιβαία συµφωνία Εκµισθωτή – Μισθωτή να εξετάζεται  µεταβολή των 

σχετικών όρων της σύµβασης.  

16.7 Ο  εκµισθωτής (Μ.Τ.Ν) ουδεµία ευθύνη φέρει σε σχέση µε τα ανωτέρω, 

στην περίπτωση δε που, τυχόν, υποχρεωθεί να δαπανήσει ή να καταβάλει 

οποιοδήποτε ποσό για τις πιο πάνω αιτίες, δικαιούται να το αναζητήσει  από 

το µισθωτή, που υποχρεούται να του το καταβάλλει, πλέον τόκων και εξόδων. 

16.8 Eπιπρόσθετα ο µισθωτής υποχρεούται για τα ακόλουθα: 

16.8.1 Να υποβάλλει µετά την υπογραφή της σύµβασης και πριν την ανάληψη 

οποιασδήποτε εργασίας επί του µισθίου προς έλεγχο  από την Διεύθυνση 

Δηµοσίων Έργων του ΓΕΝ και τελική έγκριση από το ΔΣ/ΜΤΝ οριστική µελέτη 

και µελέτη εφαρµογής των εργασιών που θα εκτελέσει σύµφωνα µε την 

τεχνική προσφορά του. Στην περίπτωση που η έκκριση των εν λόγω µελετών 

καθυστερεί άνω των σαράντα (40) ηµερολογιακών ηµερών αυτές ισχύουν ως 

έχουν υποβληθεί. 

16.8.2Nα συνεργάζεται µε την Διεύθυνση Δηµοσίων Έργων του ΓΕΝ  κατά το 

στάδιο εκπόνησής των ανωτέρω µελετών προκειµένου να λαµβάνει υπόψη τις 

υποδείξεις της σχετικά µε κάθε  τροποποίηση/συµπλήρωση κ.λ.π. που 

κρίνεται απαραίτητη και αφορά σε τεχνικά ή λειτουργικά προβλήµατα ή και 

επιβάλλεται από ισχύοντες κανονισµούς και διατάξεις  χωρίς αξίωση 

τροποποίησης της οικονοµικής του προσφοράς η οποία σε κάθε περίπτωση 

παραµένει αναλλοίωτη.  

16.8.3.Να υποβάλλει προς έλεγχο στη Διεύθυνση Δηµοσίων έργων του ΓΕΝ 

και τελική έγκριση από το ΔΣ/ΜΤΝ σύντοµη τεχνική έκθεση σύγκρισης των 

χαρακτηριστικών των υλικών, τα οποία θα χρησιµοποιηθούν, που δείχνουν 

την  καταλληλότητά τους µε επισυναπτόµενα τεχνικά στοιχεία/πιστοποιητικά 

κατασκευαστή καθώς και  δείγµατα υλικών που θα χρησιµοποιηθούν ( όσων 

εκ της φύσεώς τους είναι δυνατό).  

16.8.4 Να αποδέχεται την παρακολούθηση της ορθής εφαρµογής/εκτέλεσης 

των µελετών που θα εγκριθούν ως ανωτέρω. 

16.9 Σε κάθε περίπτωση ο Εκµισθωτής δεν φέρει καµία ευθύνη για την 

εκτέλεση των εργασιών, ακόµα και εάν έχει χορηγήσει την έγκρισή του γι΄ 

αυτές, και την εξ αυτών λειτουργία της επιχείρησης του Μισθωτή. 

16.10  Καθ’ όλη τη διάρκεια της µίσθωσης και τυχόν παράτασής της, το 

Μ.Τ.Ν. ως εκµισθωτής δεν υποχρεούται σε καµιά απολύτως επισκευή ή 
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παρέµβαση στο µίσθιο, ούτε και εάν αυτή είναι αναγκαία, ο δε µισθωτής είναι 

υποχρεωµένος να κάνει καλή χρήση του µισθίου και σύµφωνα προς τον 

σκοπό για τον οποίο θα δηλώσει στην προσφορά του, ενεργεί δε όλες τις 

προς συντήρηση αυτού αναγκαίες δαπάνες για επισκευές, και προβαίνει στην 

πλήρη και άρτια αποκατάσταση µε αποκλειστικά δικά του έξοδα, όλων των 

υφισταµένων και µελλοντικών βλαβών, ελαττωµάτων και ελλείψεων για όλη τη 

διάρκεια µίσθωσης, δικαιουµένου του εκµισθωτή όπως δια των οργάνων του 

παρακολουθεί, ελέγχει και εγκρίνει ή απορρίπτει αυτές. Μετά ολοκλήρωση 

υλοποίησης των εργασιών που θα περιληφθούν στην τεχνική προσφορά του 

µισθωτή και στις υποβληθείσες οριστικές µελέτες και µελέτες εφαρµογής 

οποιαδήποτε επέµβαση  στο µίσθιο  που επιφέρει αναµόρφωση εσωτερικών ή 

εξωτερικών χώρων αυτού ή τυχόν αλλαγή της συµφωνηθείσας χρήσης τελεί 

υπό την έγκριση του εκµισθωτή.  

16.11 Κατά την αποχώρηση του µισθωτή από το µίσθιο είτε κατά την λήξη της 

παρούσης µισθώσεως είτε για οποιοδήποτε λόγο ακόµα και µετά από 

καταγγελία της συµβάσεως µισθώσεως, οι πάσης φύσεως επί των µισθίων 

µόνιµες ή µη εγκαταστάσεις θα παραµείνουν επ’ ωφελεία των µισθίων και θα 

περιέλθουν στην κυριότητα του Μ.Τ.Ν.  και δεν δικαιούται να ζητήσει ο 

µισθωτής αποζηµίωση για τις εγκαταστάσεις που θα έχει ανεγείρει και τις 

βελτιώσεις που θα έχει πραγµατοποιήσει και οι οποίες θα παραµείνουν επ’ 

ωφελεία του µισθίου ούτε έχει το δικαίωµα ο µισθωτής να αφαιρέσει αυτές από 

τα µίσθια. 

16.12  Ο µισθωτής, επί παρανόµου διαταράξεως ή αποβολής αυτού εκ του 

µισθίου, έχει κατά παντός τρίτου, άπασες τις αγωγές του ΜΤΝ προς 

προστασία της νοµής και κατοχής αυτού, υποχρεούµενος όπως αµελλητί 

ειδοποιεί εγγράφως τον εκµισθωτή, για κάθε παράνοµη ενέργεια τρίτου επί 

του ακινήτου. 

16.13 Για κάθε παράβαση των ανωτέρω υποχρεώσεων του µισθωτή, από την 

οποία επήλθε ζηµία στο Μ.Τ.Ν, ο µισθωτής υπόκειται σε αποζηµίωση, η 

οποία βεβαιώνεται δια καταλογισµού, µετά από αιτιολογηµένη απόφαση του 

ΔΣ/ΜΤΝ και εισπράττεται µε την διαδικασία εισπράξεως των Δηµοσίων 

Εσόδων.  

16.14 Το Μ.Τ.Ν., δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για την τυχόν µη παροχή 

στο µίσθιο, από τις αρµόδιες εταιρείες, τηλεφωνικής σύνδεσης, ηλεκτρικού 
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ρεύµατος, ύδατος κ.λ.π. Σε περίπτωση αδυναµίας παροχής, αυτή, καµία 

επιρροή δεν έχει στην παρούσα σύµβαση, η οποία, οπωσδήποτε, παραµένει 

σε ισχύ. Ο πλειοδότης δηλώνει ότι, εν γνώσει των υφισταµένων κινδύνων µη 

παροχής ή καθυστέρησης αυτής, προβαίνει στην υποβολή της σχετικής 

προσφοράς του. 

16.15 Ο  µισθωτής υποχρεούται  στην  πληρωµή των αναλογούντων στο 

µίσθιο εισφορών ή πάσης φύσεως φόρου ή τελών ή άλλων επιβαρύνσεων, 

δηµοτικών ή κοινοτικών, που βαρύνουν κατά Νόµο ή κατά συνήθεια τον 

µισθωτή (φόρος απορριµµάτων, ΤΑΠ κλπ) ή τον εκµισθωτή ως και της 

αναλογίας του για τη συντήρηση και λειτουργία υπονόµων και βόθρων του 

ακινήτου   

16.16 Ο µισθωτής βαρύνεται επίσης µε τα έξοδα εγκατάστασης ηλεκτρικού 

ρεύµατος και ύδατος, καθώς και τηλεφωνικής σύνδεσης, τα οποία κατά την 

αποχώρησή του από το µίσθιο θα παραµείνουν επ’ ωφελεία του µισθίου. 

16.17 Ο Μισθωτής οφείλει να διατηρεί το Μίσθιο σε άριστη κατάσταση από 

πλευράς καθαριότητας, τάξης, υγιεινής κ.λ.π. καθ’ όλη τη διάρκεια της 

µίσθωσης και να συµµορφώνεται µε όλες τις υποδείξεις των αρµοδίων 

οργάνων του ΜΤΝ και να µην εναποθέτει στο µίσθιο έστω και προσωρινά, 

εύφλεκτες ύλες ή άλλα αντικείµενα, δυνάµενα να εκθέσουν το µίσθιο σε 

κίνδυνο πυρκαγιάς.  

16.18 Επίσης υποχρεούται στην εγκατάσταση στο µίσθιο µέσων 

πυρασφάλειας, σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία, καθώς επίσης και 

εξασφάλιση των τυχόν απαιτούµενων εγκρίσεων από την αρµόδια 

Πυροσβεστική Υπηρεσία. Ειδικά για την προστασία και την αντιµετώπιση των 

πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις γενικά του Μισθίου, ο Μισθωτής υποχρεώνεται 

να συµµορφώνεται µε την ισχύουσα νοµοθεσία και, µεταξύ άλλων, να 

φροντίζει µε δικές του δαπάνες και ευθύνη για την έκδοση του πιστοποιητικού  

ενεργητικής πυροπροστασίας, όπως θα απαιτείται από την εκάστοτε ισχύουσα 

νοµοθεσία για την εκάστοτε χρήση. 

16.19 Ο µισθωτής µε την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη της σύµβασης 

εκµισθώσεως αποδίδει το µίσθιο στην Επιτροπή Παραλαβής, η οποία 

συγκροτείται µε απόφαση του Δ.Σ./Μ.Τ.Ν. Σε περίπτωση µη έγκαιρης 

παραδόσεως, ο µισθωτής υπόκειται σε έξωση κατά τις διατάξεις του ισχύοντος 

Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. 
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16.20  Σε περίπτωση κατά την οποία ο µισθωτής δεν παραδώσει κανονικά και 

εγκαίρως το µίσθιο µετά τη λήξη της µίσθωσης για  οποιαδήποτε αιτία, ο 

µισθωτής θα υπόκειται, χωρίς άλλες διατυπώσεις σε καταβολή προστίµου, 

συνιστάµενο στο διπλάσιο του µηνιαίου µισθώµατος ή µέρος αυτού για τον 

αντίστοιχο χρόνο της παράνοµης παρακράτησης του µισθίου, µέχρι της, µε 

πρωτόκολλο, παράδοσής του.  

16.21 Αν ο µισθωτής παραδώσει το µίσθιο µε φθορές και βλάβες και πάντως 

όχι σε πλήρως λειτουργική κατάσταση, αυτός θα βαρύνεται έναντι του Μ.Τ.Ν. 

σε αποζηµίωση για τις πάσης φύσεως δαπάνες αποκατάστασης. 

16.22 Σε περίπτωση κατά την οποία ο µισθωτής είναι νοµικό πρόσωπο, θα 

πρέπει να γνωστοποιεί στο Μ.Τ.Ν. οιαδήποτε µεταβολή του προσώπου του 

νοµίµου εκπροσώπου του εντός είκοσι (20) εργασίµων ηµερών από τη 

συντέλεση της µεταβολής, προκειµένου αυτός να υπογράψει µε το Μ.Τ.Ν 

συµπληρωµατική σύµβαση, όπου θα εγγυάται υπέρ του νοµικού προσώπου  

για την καλή τήρηση όλων των όρων της µίσθωσης και για όλες τις 

αναλαµβανόµενες από το νοµικό πρόσωπο  υποχρεώσεις που θα απορρέουν 

από τη σύµβαση µισθώσεως, ευθυνόµενος προσωπικά µετά του νοµικού 

προσώπου αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ως πρωτοφειλέτης για όσο 

χρονικό διάστηµα παραµένει και είναι νόµιµος εκπρόσωπος, παραιτούµενος 

ρητώς από το δικαίωµα της διζήσεως. Εφ’ όσον κατά το δίκαιο της έδρας του 

νοµικού προσώπου προβλέπεται η δηµοσίευση της µεταβολής του νοµίµου 

εκπροσώπου του (π.χ. ελληνικό δίκαιο), τότε θα πρέπει να προσκοµίζεται το 

δηµοσιευµένο έγγραφο (π.χ. Φ.Ε.Κ.). 

16.23 Ο µισθωτής οφείλει να γνωστοποιεί στο Μ.Τ.Ν. εντός είκοσι (20) 

εργασίµων ηµερών από την κοινοποίησή της οιαδήποτε αίτηση για πτώχευση 

ή αναγκαστική διαχείριση κατ’ αυτού ή οιαδήποτε σχετική δικαστική Απόφαση.  

16.24 Εάν, κατά τη διάρκεια της µίσθωσης του µισθίου, ο µισθωτής µεταβάλει 

τη διεύθυνση κατοικίας ή την έδρα του, οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως το 

Ταµείο γνωρίζοντας τη νέα του διεύθυνση, αλλιώς το Ταµείο έγκυρα θα 

αποστέλλει τη σχετική αλληλογραφία και θα επιδίδει κάθε ειδοποίηση, εξώδικο 

πρόσκληση και ένδικο βοήθηµα ή µέσο στη Διεύθυνση του µισθίου. 
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Ά ρ θ ρ ο   17o 
Λοιποί Όροι Μισθώσεως 

17.1 Ο µισθωτής οφείλει να διατηρεί την κατοχή του µισθίου, τις αυτού 

δουλείες, τα όρια αυτού και γενικά το µίσθιο σε καλή κατάσταση και  να 

προστατεύει αυτό από κάθε κίνδυνο. 

17.2 Για κάθε διένεξη ή διαφορά που προκύπτει από τη σύµβαση, ο µισθωτής 

υποχρεούται να ζητήσει την επίλυσή της µε αίτησή του προς το Μ.Τ.Ν. 

προσκοµίζοντας τα απαραίτητα και απαιτούµενα στοιχεία. Το Δ.Σ./Μ.Τ.Ν. 

δύναται να επιλύσει τη διαφορά µε Απόφασή του.  

17.3 Ο παρόν Διαγωνισµός καθώς και η Σύµβαση που θα υπογραφεί µε τον 

Μισθωτή διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και σε κάθε περίπτωση οι διαφορές 

που τυχόν προκύψουν θα επιλύονται από τα αρµόδια δικαστήρια των 

Αθηνών. 

Ά ρ θ ρ ο   18o 
Γλώσσα-Εφαρµοστέο Δίκαιο-Χορήγηση Τευχών Διαγωνισµού 

– Πληροφορίες & Διευκρινήσεις 
 

18.1 Γλώσσα διεξαγωγής του Διαγωνισµού είναι η ελληνική. Σε αυτήν θα 

υποβάλλονται όλα τα έγγραφα, κείµενα, επιστολές και άλλες γραπτές 

επικοινωνίες των Διαγωνιζόµενων και του ΜΤΝ. Σε περίπτωση που ορισµένα 

έγγραφα πρέπει να συνταχθούν σε άλλη γλώσσα και να µεταφραστούν 

κατόπιν στην ελληνική, η µετάφραση θα υπερισχύει σε οποιαδήποτε θέµατα 

ερµηνείας. Οι απαντήσεις επί τυχόν ερωτηµάτων ή διευκρινίσεων που 

ενδεχοµένως θα ζητήσουν οι Διαγωνιζόµενοι θα συνταχθούν στα ελληνικά. 

Η Σύµβαση µε τον Ανάδοχο θα συνταχθεί και θα υπογραφεί στα ελληνικά. 

18.2 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν το τεύχος της παρούσας 

διακήρυξης είτε απευθείας από το ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ/ 

Διεύθυνση Αξιοποίησης Περιουσίας/Τµήµα Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας  

είτε ταχυδροµικώς µε δικά τους έξοδα. 

18.3 Η υποβολή εγγράφων διευκρινήσεων/ερωτηµάτων επί των όρων  της 

παρούσας διακήρυξης είναι δυνατή µέχρι την 19 Μαίου 2014, ηµέρα Δευτέρα.  

18.4 Το ΜΤΝ το αργότερο δέκα (10) ηµέρες πριν την ηµεροµηνία διενέργειας 

του διαγωνισµού θα εκδώσει τεύχος απαντήσεων ερωτηµάτων και θα το 
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κοινοποιήσει στους ενδιαφερόµενους που έχουν παραλάβει το τεύχος του 

διαγωνισµού. 

18.5 Κάθε ενδιαφερόµενος δύναται να ενηµερώνεται και να λαµβάνει   

υφιστάµενα στοιχεία του προς εκµίσθωση ακινήτου από το Τµήµα 

Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας του ΜΤΝ  καθηµερινά κατά τις εργάσιµες 

ηµέρες και ώρες (Τηλ 2103322035, 2103322070).  

18.6 Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί  στον  ιστότοπο ΜΤΝ (www.mtn.gr), 

στην ιστοσελίδα του Πολεµικού Ναυτικού (www.hellenicnavy.gr) και περίληψη 

αυτής θα δηµοσιευθεί σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας και 

θα τοιχοκολληθεί σε εµφανές σηµείο στην είσοδο του κτιρίου του ΜΤΝ. 

 

    Αρχιπλοίαρχος  (Ο) Ν.Πέτσος Π.Ν. 
                                          Γενικός Διευθυντής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΠΡΟΣ: 

METOXIKO TAMEIO NAYTIKOY 

Γλάδστωνος 1-1Α  

Τ.Κ. 106 77, Αθήνα  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ .………………. ΓΙΑ    ΠΟΣΟ                   ΕΥΡΩ (             € ). 

 

Με την παρούσα σας γνωστοποιούµε ότι εγγυόµαστε  ρητά, ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα προς την Υπηρεσία σας, ευθυνόµενοι απέναντί σας αλληλέγγυα 

και εις ολόκληρο ως αυτοφειλέτες υπέρ του/της .............................................. 

(τίθεται η επωνυµία του διαγωνιζοµένου) για το ποσό των  

.........................................., (        €) για την εκπλήρωση  των υποχρεώσεών 

του/της που προκύπτουν από τη συµµετοχή του/της στο Διαγωνισµό που έχει 

προκηρύξει η Υπηρεσία σας για την εκµίσθωση πολυώροφου κτιρίου επί των 

οδών Αθηνάς 6 και Αγ. Ειρήνης 43 στην Αθήνα ιδιοκτησίας ΜΤΝ.  

Το παραπάνω ποσό υποσχόµαστε και είµαστε υποχρεωµένοι να σας 

καταβάλουµε αµέσως και το αργότερο µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από τη 

σχετική έγγραφη ειδοποίησή σας σύµφωνα µε τις οδηγίες σας, χωρίς καµία 

από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 

το βάσιµο ή µη της απαιτήσεώς σας. Δεν απαιτείται οποιαδήποτε 

εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συναίνεση του........................................(τίθεται η 

επωνυµία του διαγωνιζοµένου)για την πληρωµή αυτή και δεν θα ληφθεί 

υπόψη οποιαδήποτε τυχόν επιφύλαξη, αντίρρηση, ένσταση ή προσφυγή 

αυτού ή οποιοδήποτε ένδικο µέσο ή βοήθηµα, µε οποιοδήποτε αίτηµα, 

συµπεριλαµβανοµένων και των αιτηµάτων περί µη κατάπτωσης και µη 

πληρωµής της παρούσας, ή περί θέσης αυτής υπό δικαστική µεσεγγύηση. 

Επίσης, µε την παρούσα, σας δηλώνουµε ότι παραιτούµαστε, ρητά και 

ανεπιφύλακτα, από ένσταση του ευεργετήµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, 

από το δικαίωµα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του 

πρωτοφειλέτη, ακόµη και των µη προσωποπαγών, και γενικά από κάθε 

ένστασή µας ως εγγυητή, που απορρέει από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα 
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(συµπεριλαµβανοµένων των ενστάσεων των άρθρων 852 - 857, 862 - 864, 

866 - 868 του Αστικού Κώδικα). 

Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή ισχύει µέχρι την ………………………… και 

µέχρι τότε πρέπει να έχει περιέλθει στην Τράπεζα οποιοδήποτε αίτηµα 

κατάπτωσης της παρούσας. Με την παρέλευση της ηµεροµηνίας αυτής, η 

παρούσα καθίσταται αυτοδικαίως άκυρη και ανίσχυρη. Σε κάθε περίπτωση η 

ισχύς της παρούσας παύει είτε µε την επιστροφή του σώµατος αυτής στην 

Τράπεζα είτε εάν λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να 

θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της παρούσας, το ποσό της κατάπτωσης 

υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου, το οποίο, καθώς και οιοδήποτε άλλο 

τέλος ή δαπάνη βαρύνει τον ...................... ........................................(τίθεται η 

επωνυµία του διαγωνιζοµένου). 

Βεβαιώνουµε, τέλος, ότι το σύνολο των εν ισχύ εγγυητικών επιστολών που 

έχει χορηγήσει η Τράπεζά µας στο Δηµόσιο και στα Νοµικά Πρόσωπα 

Δηµοσίου Δικαίου, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν 

υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων, που έχει οριστεί από το Υπουργείο 

Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

 

Με τιµή, 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (για ένωση 

προσώπων ή κοινοπραξία) 

ΠΡΟΣ: 

METOXIKO TAMEIO NAYTIKOY 

Γλάδστωνος 1-1Α  

Τ.Κ. 106 77, Αθήνα  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ .………………. ΓΙΑ ΠΟΣΟ                   ΕΥΡΩ (             € ). 

  

Με την παρούσα σας γνωστοποιούµε ότι σε σχέση µε την Προσφορά προς το 

Μετοχικό Ταµείο Ναυτικού (εφεξής η «Υπηρεσία»), που συνυποβάλλει µε την 

παρούσα η Ένωση προσώπων ή Κοινοπραξία 

…………………………………………. (πλήρεις επωνυµίες και έδρα όλων των 

µελών) (εφεξής ο «Πελάτης µας»), για τη συµµετοχή της στο Διαγωνισµό,  

που έχει προκηρύξει η Υπηρεσία σας για την εκµίσθωση πολυώροφου κτιρίου 

επί των οδών Αθηνάς 6 και Αγ. Ειρήνης 43 στην Αθήνα ιδιοκτησίας ΜΤΝ 

(εφεξής ο «Διαγωνισµός»).  

ΕΓΓΥΩΜΕΘΑ ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα προς την Υπηρεσία σας, 

ευθυνόµενοι αλληλέγγυα και εις ολόκληρο ως αυτοφειλέτες για το ποσό των 

........................ευρώ (             €). 

ΥΠΕΡ του Πελάτη µας, καθώς και ατοµικά υπέρ κάθε ενός από τα παραπάνω 

νοµικά πρόσωπα και για όλα αυτά τα πρόσωπα ως αλληλεγγύως και εις 

ολόκληρον υπόχρεα µεταξύ τους, λόγω της ιδιότητάς τους ως µελών της 

παραπάνω ένωσης, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, που 

προκύπτουν από τη συµµετοχή τους στο Διαγωνισµό. 

Το παραπάνω ποσό υποσχόµαστε και είµαστε υποχρεωµένοι να σας 

καταβάλουµε αµέσως και το αργότερο µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από τη 

σχετική έγγραφη ειδοποίησή σας, χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση, 

αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 

απαιτήσεώς σας. Δεν απαιτείται οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή 

συναίνεση του Πελάτη µας για την πληρωµή αυτή και δεν θα ληφθεί υπόψη 

οποιαδήποτε τυχόν επιφύλαξη, αντίρρηση, ένσταση ή προσφυγή του Πελάτη 

µας ή οποιοδήποτε ένδικο µέσο ή βοήθηµα, µε οποιοδήποτε αίτηµα, 
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συµπεριλαµβανοµένων και των αιτηµάτων περί µη κατάπτωσης και µη 

πληρωµής της παρούσας, ή περί θέσης αυτής υπό δικαστική µεσεγγύηση. 

Επίσης, µε την παρούσα, σας δηλώνουµε ότι παραιτούµαστε, ρητά και 

ανεπιφύλακτα, από ένσταση του ευεργετήµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, 

από το δικαίωµα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του 

πρωτοφειλέτη, ακόµη και των µη προσωποπαγών, και γενικά από κάθε 

ένστασή µας ως εγγυητή, που απορρέει από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα 

(συµπεριλαµβανοµένων των ενστάσεων των άρθρων 852 - 857, 862 - 864, 

866 - 868 του Αστικού Κώδικα). 

Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή ισχύει µέχρι την ……………….. και µέχρι τότε 

πρέπει να έχει περιέλθει στην Τράπεζα οποιοδήποτε αίτηµα κατάπτωσης της 

παρούσας. Με την παρέλευση της ηµεροµηνίας αυτής, η παρούσα καθίσταται 

αυτοδικαίως άκυρη και ανίσχυρη. Σε κάθε περίπτωση η ισχύς της παρούσας 

παύει είτε µε την επιστροφή του σώµατος αυτής στην Τράπεζα είτε εάν 

λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά 

µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της παρούσας, το ποσό της κατάπτωσης 

υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου, το οποίο, καθώς και οιοδήποτε άλλο 

τέλος ή δαπάνη βαρύνει τον Πελάτη µας. 

Βεβαιώνουµε, τέλος, ότι το σύνολο των εν ισχύ εγγυητικών επιστολών που 

έχει χορηγήσει η Τράπεζά µας στο Δηµόσιο και στα Νοµικά Πρόσωπα 

Δηµοσίου Δικαίου, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν 

υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων, που έχει οριστεί από το Υπουργείο 

Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

Με τιµή, 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
ΠΡΟΣ: 

METOXIKO TAMEIO NAYTIKOY 

Γλάδστωνος 1-1Α  

Τ.Κ. 106 77, Αθήνα  

Αθήνα, _________ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ .………………. ΓΙΑ ΠΟΣΟ                   ΕΥΡΩ (             € ). 
Με την παρούσα σας γνωρίζουµε ότι σε σχέση µε τη Σύµβαση για την 

εκµίσθωση του πολυώροφου κτιρίου ιδιοκτησίας του Μετοχικού Ταµείου 

Ναυτικού επί των οδών Αθηνάς 6 και Αγ. Ειρήνης 43 στην Αθήνα (εφεξής η 

«Σύµβαση») µεταξύ αφενός του Μετοχικού Ταµείου Ναυτικού (εφεξής ο 

«Εκµισθωτής»), και αφετέρου (α) της εταιρείας, µε την επωνυµία 

…………………………………………. και έδρα ……. [Διεύθυνση] …………. και 

(β) της(ων) ……………….., µε την επωνυµία 

…………………………………………. και έδρα ……. [Διεύθυνση] …………. ως 

εγγυητών (εφεξής οι (α) και (β): ο «Μισθωτής»), που ανεδείχθη πλειοδότης 

στον  Διαγωνισµό, που είχε προκηρύξει το Μετοχικό Ταµείο Ναυτικού για την 

εκµίσθωση του πολυώροφου κτιρίου ιδιοκτησίας του επί των οδών Αθηνάς 6 

και Αγ. Ειρήνης 43 στην Αθήνα για 24 έτη. 
ΕΓΓΥΩΜΕΘΑ ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα προς την Εταιρεία σας, 

ευθυνόµενοι αλληλέγγυα και εις ολόκληρο ως αυτοφειλέτες για το ποσό των 

....................... (€ ....................). 

ΥΠΕΡ του Μισθωτή, για την ακριβή, πιστή και εµπρόθεσµη εκπλήρωση των 

οποιασδήποτε φύσης υποχρεώσεών του, κύριων και παρεπόµενων, 

σύµφωνα µε τη Σύµβαση. Επίσης η παρούσα Εγγυητική Επιστολή ισχύει και η 

Τράπεζά µας θα σας καταβάλει το πλήρες ποσό αυτής ακόµη και σε 

περίπτωση που τυχόν ο Πελάτης µας υπαχθεί στις διατάξεις των άρθρων 44, 

45, 46 ή 46α του ν. 1892/90.  
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Το παραπάνω ποσό υποσχόµαστε και είµαστε υποχρεωµένοι να σας 

καταβάλουµε αµέσως και το αργότερο µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από τη 

σχετική έγγραφη ειδοποίησή σας, χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση, 

αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 

απαιτήσεώς σας. Δεν απαιτείται οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή 

συναίνεση του µισθωτή για την πληρωµή αυτή και δεν θα ληφθεί υπόψη 

οποιαδήποτε τυχόν επιφύλαξη, αντίρρηση, ένσταση ή προσφυγή του Μισθωτή 

ή οποιοδήποτε ένδικο µέσο ή βοήθηµα, µε οποιοδήποτε αίτηµα, 

συµπεριλαµβανοµένων και των αιτηµάτων περί µη κατάπτωσης και µη 

πληρωµής της παρούσας, ή περί θέσης αυτής υπό δικαστική µεσεγγύηση. 

Επίσης, µε την παρούσα, σας δηλώνουµε ότι παραιτούµαστε, ρητά και 

ανεπιφύλακτα, από ένσταση του ευεργετήµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, 

από το δικαίωµα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του 

πρωτοφειλέτη, ακόµη και των µη προσωποπαγών, και γενικά από κάθε 

ένστασή µας ως εγγυητή, που απορρέει από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα 

(συµπεριλαµβανοµένων των ενστάσεων των άρθρων 852 - 857, 862 - 864, 

866 - 868 του Αστικού Κώδικα). 

Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή ισχύει µέχρι .........................οπότε 

οποιοδήποτε τυχόν αίτηµα κατάπτωσης της παρούσας υποβάλλεται στην 

Τράπεζα µας σε οποιοδήποτε χρόνο. Η ισχύς της παρούσας παύει είτε µε την 

επιστροφή του σώµατος αυτής στην Τράπεζα είτε εάν λάβουµε έγγραφη 

δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη 

από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της παρούσας, το ποσό της κατάπτωσης 

υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου, το οποίο, καθώς και οιοδήποτε άλλο 

τέλος ή δαπάνη, βαρύνει τον Μισθωτή. 

Βεβαιώνουµε, τέλος, ότι το σύνολο των εν ισχύ εγγυητικών επιστολών που 

έχει χορηγήσει η Τράπεζά µας στο Δηµόσιο και στα Νοµικά Πρόσωπα 

Δηµοσίου Δικαίου, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν 

υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων, που έχει οριστεί από το Υπουργείο 

Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

Με τιµή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (σε περίπτωση που ο Μισθωτής 

είναι ένωση προσώπων ή κοινοπραξία) 

 
ΠΡΟΣ: 

METOXIKO TAMEIO NAYTIKOY 

Γλάδστωνος 1-1Α  

Τ.Κ. 106 77, Αθήνα  

Αθήνα, _________ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ .………………. ΓΙΑ ΠΟΣΟ                   ΕΥΡΩ (             € ). 

 
Με την παρούσα σας γνωρίζουµε ότι σε σχέση µε τη Σύµβαση για την 

εκµίσθωση του πολυώροφου κτιρίου ιδιοκτησίας του Μετοχικού Ταµείου 

Ναυτικού επί των οδών Αθηνάς 6 και Αγ. Ειρήνης 43 στην Αθήνα (εφεξής η 

«Σύµβαση») µεταξύ αφενός του Μετοχικού Ταµείου Ναυτικού (εφεξής ο 

«Εκµισθωτής»), και αφετέρου η ένωση ή η κοινοπραξία 

…………………………………………. (πλήρεις επωνυµίες και έδρα όλων των 

µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας) (εφεξής ο «Πελάτης µας»), που ανεδείχθη 

Πλειοδότης στον Διαγωνισµό που είχε προκηρύξει το Μετοχικό Ταµείο 

Ναυτικού για την εκµίσθωση του πολυώροφου κτιρίου ιδιοκτησίας του επί των 

οδών Αθηνάς 6 και Αγ. Ειρήνης 43 στην Αθήνα για 24 έτη. 

ΕΓΓΥΩΜΕΘΑ ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα προς την Εταιρεία σας, 

ευθυνόµενοι αλληλέγγυα και εις ολόκληρο ως αυτοφειλέτες για το ποσό των 

....................... (€ ....................) ΥΠΕΡ του Πελάτη µας,  καθώς και ατοµικά 

υπέρ κάθε ενός από τα παραπάνω νοµικά ή φυσικά πρόσωπα και για όλα αυτά 

τα πρόσωπα ως αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπόχρεα µεταξύ τους, λόγω 

της ιδιότητάς τους ως µελών της παραπάνω κοινοπραξίας, για την εκπλήρωση 

των υποχρεώσεών τους για την ακριβή, πιστή και εµπρόθεσµη εκπλήρωση των 

οποιασδήποτε φύσης υποχρεώσεών του, κύριων και παρεπόµενων, σύµφωνα 

µε τη Σύµβαση. Επίσης η παρούσα Εγγυητική Επιστολή ισχύει και η Τράπεζά 
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µας θα σας καταβάλει το πλήρες ποσό αυτής ακόµη και σε περίπτωση που 

τυχόν ο Πελάτης µας υπαχθεί στις διατάξεις των άρθρων 44, 45, 46 ή 46α του ν. 

1892/90.  

Το παραπάνω ποσό υποσχόµαστε και είµαστε υποχρεωµένοι να σας 

καταβάλουµε αµέσως και το αργότερο µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από τη σχετική 

έγγραφη ειδοποίησή σας, χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση, 

αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαιτήσεώς 

σας. Δεν απαιτείται οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συναίνεση του 

Πελάτη µας για την πληρωµή αυτή και δεν θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε 

τυχόν επιφύλαξη, αντίρρηση, ένσταση ή προσφυγή του Πελάτη µας ή 

οποιοδήποτε ένδικο µέσο ή βοήθηµα, µε οποιοδήποτε αίτηµα, 

συµπεριλαµβανοµένων και των αιτηµάτων περί µη κατάπτωσης και µη 

πληρωµής της παρούσας, ή περί θέσης αυτής υπό δικαστική µεσεγγύηση. 

Επίσης, µε την παρούσα, σας δηλώνουµε ότι παραιτούµαστε, ρητά και 

ανεπιφύλακτα, από ένσταση του ευεργετήµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, 

από το δικαίωµα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του 

πρωτοφειλέτη, ακόµη και των µη προσωποπαγών, και γενικά από κάθε 

ένστασή µας ως εγγυητή, που απορρέει από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα 

(συµπεριλαµβανοµένων των ενστάσεων των άρθρων 852 - 857, 862 - 864, 866 

- 868 του Αστικού Κώδικα). 

Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή ισχύει έως την ……………………., όπως 

προβλέπεται στη Σύµβαση, οπότε µέχρι την ηµεροµηνία ισχύος της παρούσας 

πρέπει να έχει περιέλθει στην Τράπεζα µας οποιοδήποτε τυχόν αίτηµα 

κατάπτωσης της παρούσας. Με την παρέλευση της ηµεροµηνίας αυτής, η 

παρούσα καθίσταται αυτοδικαίως άκυρη και ανίσχυρη. Σε κάθε περίπτωση η 

ισχύς της παρούσας παύει είτε µε την επιστροφή του σώµατος αυτής στην 

Τράπεζα είτε εάν λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε 

την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της παρούσας, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 

σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου, το οποίο, καθώς και οιοδήποτε άλλο τέλος ή 

δαπάνη, βαρύνει τον Πελάτη µας. 

Βεβαιώνουµε, τέλος, ότι το σύνολο των εν ισχύ εγγυητικών επιστολών που έχει 

χορηγήσει η Τράπεζά µας στο Δηµόσιο και στα Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου 
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Δικαίου, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 

εγγυήσεων, που έχει οριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά 

µας. 

Με τιµή 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


