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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ  ΠΟΛΥΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ,   ΕΠΙ  

ΤΩΝ  ΟΔΩΝ  EΡΜΟΥ 15 ΚΑΙ ΠΕΤΡΑΚΗ 6 ΚΑΙ ΣΚΟΠΑ 4,  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. Το ΠΔ 34/1995 (ΦΕΚ Α’ 30) «Κωδικοποίηση νόμων περί εμπορικών 
μισθώσεων».  
 ε.  Τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 
στ. Την ΥΑ 261642/3-07-2013(ΦΕΚ Β’ 1653) Κοινή Απόφαση 
Πρωθυπουργού- ΥΕΘΑ «Περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Εθνικής Άμυνας Αθανάσιο Δαβάκη».  
 ζ. Την Απόφαση υπ’ αριθ.11/21-02-2014/ΔΣ/ΜΤΝ. 
 η. Το ΕΕΣ Φ. 951.1/32/Σ.32/27Φεβ 2014 /ΜΤΝ. 
 θ.       Το Φ. 951.1/969/14/Σ. 773/28-07-14/ ΜΤΝ 

Δ I A K H Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

Επαναληπτικό Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση του 

πολυώροφου κτιρίου καταστημάτων και γραφείων με υπόγειο Πάρκινγκ, 

ιδιοκτησίας του Μ.Τ.Ν. σε ποσοστό 100%, που βρίσκεται στην Αθήνα, επί των 

οδών Ερμού 15 & Πετράκη 6 & Σκόπα 4,. με τιμή εκκίνησης το ποσό των 

εξήντα πέντε χιλιάδων  Ευρώ (65.000 €) ως μηνιαίο μίσθωμα.   
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Ά ρ θ ρ ο   1o  

Αντικείμενο Διαγωνισμού 

1.1 Το προς εκμίσθωση ακίνητο βρίσκεται εντός του 60006 οικοδομικού 

τετραγώνου (Ο.Τ) του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών,  το οποίο 

περιβάλλεται από τις οδούς Ερμού, Σκόπα, Πετράκη και Φωκίωνος, εδράζεται 

επί οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 794,25 τ.μ., σύμφωνα με το υφιστάμενο 

τοπογραφικό διάγραμμα, έχει συνολική μικτή επιφάνεια  6.204,79 τ.μ. και  

αποτελείται  από τα εξής επί μέρους: (α) υπόγεια Α’, Αποθήκες (355,54 τ.μ) 

και Β’, Πάρκινγκ (794,25), (β)  ισόγειο (389,10 τ.μ), (γ) Ημιώροφος (614,63 

τ.μ) δ) έξι  (6) ορόφους Α΄ (710,75 τ.μ),  Β΄  (710,75 τ.μ.), Γ’ (710,75 τ.μ), Δ’ 

(710,75 τ.μ) Ε’ (628,53 τ.μ.) & Στ’ (516,77 τ.μ.) (δ) Δώμα (62,97 τ.μ.). H χρήση 

μέρους της επιφάνειας του υπογείου Α’ και του ισογείου (συνολική επιφάνεια 

136,43 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.  

1.2 Η εκμίσθωση του εν λόγω 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 την πραγματοποίηση της χρήσης που θα 

ασκηθεί από τον μισθωτή απαιτείται να προηγηθούν εργασίες  

αποκατάστασης –ανακαίνισης –διαμόρφωσης του. 

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 να κάνει σε αυτό, υπογεγραμμένων αρμοδίως από διπλωματούχους 
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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, 

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  65.000€ 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 αυτόν και θα εγκριθούν  από τον εκμισθωτή.  

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

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

6.3 Τα 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. 

6.4 Αν 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 

αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση ή δήλωση του ενδιαφερομένου, η 
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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 

.ΕΡΜΟΥ 15 ΚΑΙ ΠΕΤΡΑΚΗ 6 ΚΑΙ ΣΚΟΠΑ 4 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 05 Σεπτεμβρίου 2014,    ημέρα  

Παρασκευή  και ώρα 14:00 είτε αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερόμενους 

ή από τους νομίμους εκπροσώπους τους  στα γραφεία του ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 

ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ, Γλάδστωνος 1-1Α, 10677 ΑΘΗΝΑ, 3ος όροφος, Τμήμα 
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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.  

6.11.2 Οικονομικές καταστάσεις των τελευταίων τριών ετών  από τις 

οποίες να προκύπτει ότι το ενεργητικό των συμμετεχόντων εταιρειών είναι 

ετησίως κατ’ ελάχιστο δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ 

(2.500.000€)  και ο ετήσιος κύκλος εργασιών πέντε εκατομμύρια ευρώ 

(5.000.000€). Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης τα ανωτέρω ποσά θα 

ελέγχονται ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής κάθε κοινοπρακτούντα ή 

μέλους στην Ένωση. Αν ο ενδιαφερόμενος είναι φυσικό πρόσωπο απαιτείται 

να προσκομίσει δηλώσεις εισοδήματος, εκκαθαριστικά σημειώματα, και 

δηλώσεις Ε9 των τελευταίων τριών ετών από τα οποία να προκύπτει ότι έχει 

κατ’ ελάχιστο ακαθάριστα έσοδα πέντε εκατομμύρια ευρώ (5.000.000€). Στην 

περίπτωση που από τα ανωτέρω κατατεθέντα στοιχεία  δεν πιστοποιείται η 

οικονομική και η χρηματοοικονομική επάρκεια του διαγωνιζομένου για την 

ανάληψη των εργασιών αποκατάστασης χρήσης/ανακαίνισης του μισθίου και 

την απρόσκοπτη  καταβολή του μισθώματος που θα οριστεί θα αποκλείεται 

από τη περαιτέρω διαγωνιστική διαδικασία. 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ:  

6.11.3 ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

6.11.3.1Υπεύθυνη 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 
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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 

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 
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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. 

6.11.3.2 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 ότι: 

α.  Ο Φάκελος Προσφοράς συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους 

του παρόντος διαγωνισμού, των οποίων ο Υποψήφιος έλαβε πλήρη και 

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 
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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 

την οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί. 

 η. Έχουν λάβει γνώση όλων των όρων του παρόντος διαγωνισμού 

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

των οδών Ερμού 15 και Πετράκη 6 και Σκόπα 4 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 

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 
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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, 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:  
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   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 

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 
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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 του μισθίου ξεχωριστά, καθώς και 

τη χρονική διάρκεια του συνόλου των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν 

και η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη από 

την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης μισθώσεως. 

 6.12.3Τη  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 
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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 

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 8η Σεπτεμβρίου 

2014, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00. 

 

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 
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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 

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 
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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.  

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 
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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. 

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 
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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.  

 

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.  

12.2 Κάθε 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» 
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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.  

12.3 Οι 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 

εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

12.4.2 Προσκομίσει εγγυητική επιστολή για την καλή εκτέλεση των 

εργασιών ανακαίνισης του μισθίου  ίση με το ποσό των 150.000€ 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 
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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 

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 του μισθίου (επενδύσεων), 

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 
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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 

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 Εκμισθωτή 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 
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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 

προσώπου του μισθωτή ή καταγγελίας αυτής, όπως αυτή προβλέπεται στις 

διατάξεις του ΠΔ 715/1979 . 

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 



 25 

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 

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.  
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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: 

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 
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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. 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. 

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 
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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. 

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 
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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 

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 οριστική μελέτη και μελέτη 

εφαρμογής των εργασιών που θα εκτελέσει σύμφωνα με την τεχνική 

προσφορά του προς έλεγχο  από την Διεύθυνση Δημοσίων Έργων του ΓΕΝ 

και τελική έγκριση από το ΔΣ/ΜΤΝ. Στην περίπτωση που η έγκριση των εν 

λόγω μελετών καθυστερεί άνω των σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών 

αυτές ισχύουν ως έχουν υποβληθεί. 

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

στάδιο εκπόνησής των ανωτέρω μελετών προκειμένου να λαμβάνει υπόψη τις 
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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 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 
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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 ο μισθωτής δεν δικαιούται να 

ζητήσει αποζημίωση για τις εγκαταστάσεις που θα έχει ανεγείρει και τις 

βελτιώσεις που θα έχει πραγματοποιήσει οι οποίες θα παραμείνουν επ’ 

ωφελεία του μισθίου ούτε έχει το δικαίωμα 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 

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. 
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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. 

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 
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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. 

 

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. 
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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 22 Αυγούστου 2014 ημέρα 

Παρασκευή. 

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

του διαγωνισμού θα εκδώσει τεύχος απαντήσεων ερωτημάτων και θα το 

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 Ερμού 15 & Πετράκη 6 & Σκόπα 4 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 
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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 ...................... ........................................(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 Ερμού 15 & Πετράκη 6 & Σκόπα 4 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 
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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 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 Ερμού 15 & Πετράκη 6 & Σκόπα 4 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 Ερμού 15 & Πετράκη 6 & Σκόπα 4 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 
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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.  

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. 



 43 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


