
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  
ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΤΝ ΜΕ 
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ  
 
 
ΠΑΓΙΟΙ ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ   ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΤΝ  
                                                                
                      
1.   Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές τις εργάσιµες ηµέρες µέχρι 30-11-13 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. Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας και υπεύθυνης 
δήλωσης στην οποία θα δηλώνεται   η χρήση για την οποία προορίζεται το µίσθιο. 
4.  Mε µέριµνα της επιτροπής που θα ορισθεί από το ΜΤΝ θα διενεργηθούν  
διαπραγµατεύσεις µε όλους τους ενδιαφερόµενους που κατέθεσαν προσφορά .Η 
διαπραγµάτευση θα γίνει σε µια µόνο συνάντηση και θα έχει ως αντικείµενο όλα τα 
επιµέρους στοιχεία της κάθε προσφοράς .Μετά το πέρας της διαπραγµάτευσης  η 
Επιτροπή θα καταρτήσει πίνακα κατάταξης των αποδεκτών προσφορών  και πίνακα 
των απορριπτέων προσφορών.        
5.    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. 
6.  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. 
7.    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.         
8.    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. 
 
 
 
 
 



 
 
9.    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. 
10.   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. 
11.   Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται δωδεκαετής(12 ) για την επαγγελµατική χρήση 
και δύναται να παρατείνεται σύµφωνα µετά καθοριζόµενα από το ΠΔ 34/1995 όπως 
αυτό ισχύει µετά  την τροποποίηση του µε το Ν. 2741/1999  . 
12.   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. 
13.   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%). 
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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