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1.   Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές τις εργάσιμες ημέρες μέχρι 30-09-13 από ώρα 
12.00 μέχρι 13.00 (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών). 
2.      Τιμή εκκίνησης μηνιαίου μισθώματος ανά τ.μ. είναι τα ποσά που αναγράφονται 
δίπλα στους μισθίους χώρους του εκάστοτε συνημμένου πίνακα. 
3.     Κάθε προσφορά για να θεωρηθεί έγκυρη πρέπει : 
α. Να έχει συνταχθεί πάνω στο ειδικό έντυπο που έχει την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και 
χορηγείται από την υπηρεσία του ΜΤΝ σε κάθε ενδιαφερόμενο. 
β. Να καθορίζεται σ’ αυτή το ποσό του προσφερόμενου μηνιαίου μισθώματος ,το οποίο 
δεν πρέπει να είναι μικρότερο από την τιμή εκκίνησης. 
γ. Για την συμμετοχή στην δημοπρασία θα πρέπει να έχει προηγηθεί κατάθεση 
εγγύησης ίση με το μηνιαίο μίσθωμα του κατώτατου ορίου προσφοράς,(εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισμένης Τραπέζης). 
δ. Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και υπεύθυνης 
δήλωσης στην οποία θα δηλώνεται   η χρήση για την οποία προορίζεται το μίσθιο. 
4. Η κατακύρωση ή όχι της μίσθωσης  εξαρτάται από την κρίση του Δ.Σ του ΜΤΝ, το 
οποίο εάν κρίνει ότι το επιτευχθέν μίσθωμα δεν είναι συμφέρον για το ΜΤΝ μπορεί να 
αποφασίσει την επανάληψη της διαδικασίας  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 
του Κ.Ν 5481/32 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν.Δ 613/70 και ισχύει τώρα για όλους 
τους μίσθιους χώρους ή για ορισμένους απ’ αυτούς. 
5.  Το Δ.Σ του ΜΤΝ μετά από απόφαση του, που λαμβάνεται ομόφωνα, έχει το 
δικαίωμα να κατακυρώσει την μίσθωση οποιουδήποτε μισθίου χώρου  στον πλειοδότη 
που προσέφερε την δεύτερη  καλύτερη τιμή   εάν αυτός παρέχει περισσότερες 
εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση της σύμβασης και εφόσον κρίνει ότι η διαφορά των 
προσφερομένων μισθωμάτων μεταξύ πρώτου και του δεύτερου πλειοδότη δεν είναι 
ουσιώδης. 
6.  Επιπλέον  το Δ.Σ του ΜΤΝ,  έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει την μίσθωση εάν 
κρίνει ότι η χρήση για την οποία προορίζει  ο πλειοδότης  τον δημοπρατούμενο προς 
εκμίσθωση χώρο είναι ακατάλληλη και ασυμβίβαστη ως προς την θέση, την εμφάνιση 
και τον προορισμό του ακινήτου  και κατά συνέπεια μη αποδεκτή από  το ΜΤΝ. 
Στην προκειμένη περίπτωση το Δ.Σ του ΜΤΝ δύναται να κατακυρώσει την μίσθωση 
στον πλειοδότη που προσέφερε την αμέσως επόμενη μέγιστη  τιμή  ή να επαναλάβει 
την διαδικασία . 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ασυμβίβαστη και ακατάλληλη χρήση του μισθίου θεωρείται ,η 
εγκατάσταση σ΄ αυτόν εργαστηρίων που απαιτούν μηχανικές εγκαταστάσεις ,χημικά 
εργαστήρια και γενικά επαγγέλματα που δημιουργούν ενοχλήσεις (δυσάρεστες οσμές, 
θόρυβοι κ.λ.π.)στους λοιπούς μισθωτές.         
7. Ο ανακηρυγμένος με απόφαση του ΔΣ  πλειοδότης προσκαλείται εγγράφως από το 
ΜΤΝ όπως προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της πρόσκλησης 
,για να υπογράψει το οικείο μισθωτήριο συμβόλαιο. 
8.  Κατά την υπογραφή της σύμβασης  ο μισθωτής καταβάλει την  μισθωτική εγγύηση, η 
οποία ισοδυναμεί με δυο μηνιαία μισθώματα. 
Εάν ο προσκαλούμενος πλειοδότης δεν προσέλθει εμπρόθεσμα  σύμφωνα με τα 
παραπάνω για να υπογράψει το μισθωτήριο συμβόλαιο, και να καταβάλλει συγχρόνως 
την μισθωτική εγγύηση, το ΜΤΝ  δύναται κατά την κρίση του ΔΣ να κηρύξει αυτόν 
έκπτωτο των μισθωτικών δικαιωμάτων του. 
 Εάν ο πλειοδότης κηρυχθεί από το ΔΣ έκπτωτος τότε η κατατεθειμένη απ΄ αυτόν 
εγγύηση συμμετοχής του στον διαγωνισμό εκπίπτει αυτομάτως υπέρ του ΜΤΝ. 
Απαίτηση του ΜΤΝ  για τυχόν μεγαλύτερες ζημιές δεν αποκλείεται. 
 



 
 
 
 
9.  Στην μισθωτική σύμβαση θα προβλέπεται ποινική ρήτρα ποσού διπλάσιου του 
καταβαλλόμενου μηνιαίου μισθώματος για κάθε μήνα καθυστερήσεως αποδόσεως του 
μισθίου στον εκμισθωτή, (ΜΤΝ), κατά την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της 
μισθώσεως. 
10.-Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται κατά ανώτατο όριο δωδεκαετής(12 ) για την 
επαγγελματική χρήση . 
11.-Οι εκμισθούμενοι χώροι εκμισθώνονται στην κατάσταση την οποία ευρίσκονται και 
το ΜΤΝ απαλλάσσεται από οποιανδήποτε επισκευή αυτών, τόσο προ της 
εγκαταστάσεως του πλειοδότη όσον και μετά. 
12.-Η μίσθωση διέπεται και από τους ειδικούς όρους που αναγράφονται λεπτομερώς 
στο έντυπο μισθωτηρίου συμβολαίου μεταξύ των οποίων, υφίσταται και ισχύει η 
υποχρέωση του μισθωτή στην καταβολή ολοκλήρου, σύμφωνα με τον νόμο 
καταβλητέου ,τέλους χαρτοσήμου επί του μισθώματος (3,6%)καθώς και του εκ 3% 
ειδικού φόρου μισθωμάτων. 
Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταθέσουν με την προσφορά τους Υπεύθυνη 
Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση των όρων του παρόντος και  
αποδέχονται πλήρως και αμετάκλητα αυτούς . 
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