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    ΠΔΡΗΟΤΗΑ 
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ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΜΗΘΩΖ 

ΔΛΔΤΘΔΡΩΝ ΥΩΡΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ ΜΣΝ ΔΠΗ ΣΖ ΟΓΟΤ ΚΑΡ. 

ΔΡΒΗΑ 10 ΑΘΖΝΑ ΚΑΗ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ (ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ) 69, ΑΘΖΝΑ, 

ΜΔ  ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ   ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ 
 

Έρνληαο ππόςε: 

 α. Σν Π.Γ. 715/1979 (ΦΔΚ Α’ 212)  «Πεξί ηξόπνπ ελεξγείαο ππό ησλ     
     Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.), πξνκεζεηώλ,    
     κηζζώζεσλ, θ.ι.π.», όπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ ζήκεξα.  
 β. Σν ΠΓ 21/31.10.32 (ΦΔΚ Α’ 387)  «Πεξί Μεηνρηθνύ Σακείνπ ΠΝ»  
 γ. Σν ΠΓ 31/2007 (ΦΔΚ Α’ 29) «Οξγαληζκόο ηνπ Μεηνρηθνύ Σακείνπ  
     Ναπηηθνύ» 
 δ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα. 
 ε. Σν ΠΓ 34/1995 (ΦΔΚ Α’ 30) «Κσδηθνπνίεζε λόκσλ πεξί εκπνξηθώλ  
     κηζζώζεσλ» όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 13 ηνπ Ν.4242/2014.  

 ζη. Σελ Γηαθήξπμε Φ. 951.1/995/18/.795/31-08-2018/ΜΣΝ  
 δ. Σν από 12-09-18 Πξαθηηθό Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ 
 ε. Σε Φ. 951.1/ 1047 /18/. 831/14-09-2018/ΜΣΝ Απόθαζε Μαηαίσζεο 

 

 

Γ I A K H Ρ Τ   Ο Τ Μ Δ 

Γηελέξγεηα πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

ηελ  20-03-2019 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 11:00 ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

Μεηνρηθνύ Σακείνπ Ναπηηθνύ (ΜΣΝ) βάζεη έγγξαθσλ νηθνλνκηθώλ 

πξνζθνξώλ θαη ζα ζπλερηζηεί κε πξνθνξηθέο πξνζθνξέο ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ γηα ηελ εθκίζζσζε θελώλ ρώξσλ θηηξίσλ ηδηνθηεζίαο 

ΜΣΝ επί ησλ νδώλ Καξ. εξβίαο 10 Αζήλα θαη Δι. Βεληδέινπ 69 Αζήλα,  

ζπλνιηθά ή ηκεκαηηθά (αλά θαησηέξσ πεξηγξαθόκελνπο ρώξνπο) κε 
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δηαδηθαζία  δηαπξαγκάηεπζεο θαη ειάρηζην όξην πξώηεο πξνζθνξάο 

(θαηώηαην πξνζθεξόκελν κεληαίν κίζζσκα) σο αθνινύζσο: 

 

 Α.   ΚΣΗΡΗΟ ΟΓΟΤ ΚΑΡ. ΔΡΒΗΑ 10 (ΤΝΣΑΓΜΑ) ΑΘΖΝΑ 

Α/Α      ΥΩΡΟΗ ΠΡΟ ΔΚΜΗΘΩΖ  Σ.Μ     ΣΗΜΖ ΔΚΚΗΝΖΖ/ΑΝΑ Σ.Μ  

1. Τπόγεην Καηάζηεκα                        20,64                       6€ 

2.        Τπόγεηα Απνζήθε                          45,00                     5,5€ 

3. Ηζόγεην (2
ε
 ΓΔ πξνζζήθε) ηνάο      2,40                     21€ 

4  Ηζόγεην (2
ε
 ΑΡ πξνζζήθε) ηνάο      2,21                     21€                        

5. Ηζόγεην  Καηάζηεκα    ΓΔ  ηνάο    19,98             21€  

6. Ηζόγεην  Καηάζηεκα    ΑΡ                8,75                     21€ 

6. Ηζόγεην  Καηάζηεκα    ΑΡ                8,41                     21€ 

 

 

Β. ΚΣΗΡΗΟ ΟΓΟΤ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 69, ΑΘΖΝΑ      

Α/Α      ΥΩΡΟΗ ΠΡΟ ΔΚΜΗΘΩΖ    Σ.Μ    ΣΗΜΖ ΔΚΚΗΝΖΖ/ΑΝΑ Σ.Μ 

1.       Γξαθείν 1
νπ

 Οξόθνπ                       28,00                        9 € 

33  9,5€ 

Ά ξ ζ ξ ν   1o  

Αληηθείκελν Γηαγσληζκνύ 

         Ζ εθκίζζσζε ησλ αλσηέξσ ρώξσλ, απνζθνπεί ζηελ αμηνπνίεζή ηνπο 

γηα νηαδήπνηε ρξήζε, ε νπνία λα είλαη λόκηκε, ρξεζηή θαη επηηξεπηή, λα 

ζπλάδεη θαη λα είλαη ελαξκνληζκέλε κε ηε θπζηνγλσκία θαη ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πεξηνρώλ. 

 

Ά ξ ζ ξ ν   2o  

Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο  

 

2.1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ πξόζθιεζε έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα 

ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο θαη ελώζεηο ή θνηλνπξαμίεο απηώλ.   

2.2. Οη ζπκκεηέρνληεο κε ηε κνξθή έλσζεο πξνζώπσλ ή θνηλνπξαμίαο δελ 

απαηηείηαη λα πεξηβιεζνύλ ζε ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκό.  
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2.3. Κάζε λνκηθό πξόζσπν (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζπγαηξηθώλ ή θαη 

ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηώλ) δηθαηνύηαη λα κεηέρεη ζε έλα κόλν ζρήκα είηε 

κεκνλσκέλα, είηε σο κέινο έλσζεο, είηε σο κέινο θνηλνπξαμίαο, είηε σο 

ζπκπξάηηνλ κέινο. Κάζε θπζηθό πξόζσπν δηθαηνύηαη λα κεηέρεη ζε έλα 

κόλν ζρήκα είηε σο κέινο έλσζεο θπζηθώλ θαη λνκηθώλ πξνζώπσλ, είηε σο 

κέινο θνηλνπξαμίαο θπζηθώλ θαη λνκηθώλ πξνζώπσλ, είηε σο λόκηκνο 

εθπξόζσπνο ππνςεθίνπ, είηε σο αληίθιεηνο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα 

απνθιείνληαη από ην δηαγσληζκό όινη νη ππνςήθηνη ζηε ζύλζεζε ησλ νπνίσλ 

ζπκκεηέρεη ην λνκηθό πξόζσπν  ή ην θπζηθό πξόζσπν σο κέινο ή κε ηνπο 

νπνίνπο ην λνκηθό ή θπζηθό πξόζσπν  ζπκπξάηηεη ή ζηνπο νπνίνπο ην 

θπζηθό πξόζσπν είλαη λόκηκνο εθπξόζσπνο ή αληίθιεηνο  πεξηζζόηεξεο ηεο  

κίαο θνξέο. 

2.4. Δηδηθά γηα ηνλ Αληίθιεην επηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα θαηνηθεί ή 

εδξεύεη, θαηά πεξίπησζε, ζηελ πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη λα ππνβάιεη δήισζε 

απνδνρήο ηνπ δηνξηζκνύ ηνπ θαη ν Τπνςήθηνο δήισζε όηη ηνλ δηνξίδεη 

αληίθιεην γηα ηελ ελ ιόγσ δηαδηθαζία κε ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ 

(νλνκαηεπώλπκν, δηεύζπλζε, αξηζκό ηειεθώλνπ θαη ηειενκνηνηππίαο, 

ειεθηξνληθή δηεύζπλζε E-Mail θ.ι.π.) ε πεξίπησζε πνπ ν αληίθιεηνο δελ 

επξίζθεηαη ή δελ παξαιακβάλεη έγγξαθα, σο εκεξνκελία επίδνζεο ησλ 

εγγξάθσλ ζεσξείηαη ε εκεξνκελία εηδνπνίεζήο ηνπ, κε mail ή κε fax γηα ηελ 

παξαιαβή ηνπ αληίζηνηρνπ εγγξάθνπ. 

. 

  Ά ξ ζ ξ ν  3o 

Βαζηθά ζεκεία ζύκβαζεο 

3.1. Ζ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο γηα ηνπο ρώξνπο ηνπ πξννηκίνπ ηεο 

παξνύζαο, ζα είλαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα δώδεθα (12) εηώλ θαη ζα μεθηλήζεη 

από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο κίζζσζεο. Ο 

κηζζσηήο παξαιακβάλεη ην κίζζην µε ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κίζζσζεο.  

3.2. Σν κεληαίν κίζζσκα, πιένλ ηέινπο ραξηνζήκνπ θαη εηζθνξάο ππέξ 

ΟΓΑ, πνπ βαξύλνπλ ηνλ κηζζσηή: 

       α. Πξνθαηαβάιιεηαη από ην κηζζσηή κέζα ζην πξώην δεθαήκεξν 

(10ήκεξν) θάζε κηζζσηηθνύ κήλα πνπ απηό αθνξά, ρσξίο θακηά άιιε 

εηδνπνίεζε, είηε κεηξεηνίο ζηα γξαθεία ηνπ Μ.Σ.Ν., είηε κε θαηάζεζε ηνπ 
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κηζζώκαηνο ζε νηνδήπνηε ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό πνπ ζα ππνδεηθλύεηαη από 

ην Μ.Σ.Ν., ελεκεξώλνληαο άκεζα ην Σακείν κε ηελ απνζηνιή κέζσ FAX ηνπ 

ζρεηηθνύ απνδεηθηηθνύ ηεο θαηάζεζεο. 

β. Σν κεληαίν κίζζσκα πξνζαπμάλεηαη εηεζίσο, κέρξη ην 6
ν
 έηνο ηεο 

εθκίζζσζεο, κε πνζνζηό  ίζν µε ηελ αύμεζε ηνπ ∆είθηε Σηκώλ Καηαλαισηή 

(ζην εμήο ∆ΣΚ) πιένλ κηαο πνζνζηηαίαο κνλάδαο (∆ΣΚ+1%), πξνζζεηηθά ζην 

κίζζσκα ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο,  µε ειάρηζην 1% θαη από ην 7
ν
 έηνο θαη 

κέρξη ην 12
ν
  έηνο  ηεο εθκίζζσζεο κε πνζνζηό ίζν µε ηελ αύμεζε ηνπ ∆ΣΚ 

πιένλ κηαο πνζνζηηαίαο κνλάδαο (∆ΣΚ+1%), πξνζζεηηθά ζην κίζζσκα ηνπ 

πξνεγνύκελνπ έηνπο,  µε ειάρηζην 2%.  

3.3. Ο κηζζσηήο βαξύλεηαη από ηελ έλαξμε ηνπ ρξόλνπ κίζζσζεο κε ηελ  

θαηαβνιή όισλ ησλ παγίσλ εμόδσλ , όπσο ηελ πιεξσκή ησλ ινγαξηαζκώλ 

ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, ύδαηνο θαη απνρέηεπζεο, ηειεθώλνπ θαζώο θαη ησλ 

πάζεο θύζεσο θόξσλ ή ηειώλ ή εμόδσλ πνπ αθνξνύλ ην κίζζην. 

3.4. Ο κηζζσηήο, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, ππνρξενύηαη λα 

θαηαζέζεη, σο εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο, πνζό  

ίζν µε δύν (2) κεληαία κηζζώκαηα, είηε µε ηξαπεδηθή επηηαγή ζην ηακείν ηνπ 

ΜΣΝ είηε ζε ινγαξηαζκό ηνπ ΜΣΝ. Σν πνζό ηεο εγγύεζεο ζα 

αλαπξνζαξκόδεηαη εηεζίσο µε θάζε αλαπξνζαξκνγή ηνπ κηζζώκαηνο ώζηε 

πάληα λα είλαη ίζν κε ην εθάζηνηε πνζό  πνπ αληηζηνηρεί ζε δύν (2) κεληαία 

θαηαβαιιόκελα κηζζώκαηα. 

3.5. ε πεξίπησζε πνπ ν κηζζσηήο είλαη λνκηθό πξόζσπν, γηα θάζε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηνπ, ζα πξνζθνκίδεη ζην ΜΣΝ αληίγξαθν ηνπ 

θαηαζηαηηθνύ µε ηελ ηξνπνπνίεζε, κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο από ηελ 

δεκνζίεπζε ηεο ηξνπνπνίεζεο. ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ν κηζζσηήο είλαη Α.Δ. ή 

Δ.Π.Δ., ζα πξνζθνκίδεη επηπιένλ θαη αληίγξαθν ηνπ ΦΔΚ, όπνπ δεκνζηεύζεθε 

ε ηξνπνπνίεζε. 

3.6. Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα εθδώζεη, µε δηθέο ηνπ δαπάλεο θαη επζύλε, 

ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο ιεηηνπξγίαο θαη λα απνζηείιεη ζην ΜΣΝ αληίγξαθά 

ηνπο.  

3.7. Καζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, ν κηζζσηήο είλαη απνθιεηζηηθά 

ππεύζπλνο γηα ηελ λόµηµε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ, θαηά ηελ θύζε θαη ηνλ 

πξννξηζκό ηνπ, ιακβάλνληαο όια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ ηαθηηθή θαη 

έθηαθηε ζπληήξεζε ηεο ηερληθήο θαη πιηθήο ππνδνκήο ηνπ θαη ησλ 
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εγθαηαζηάζεώλ ηνπ θαη ηελ απνθαηάζηαζε θάζε βιάβεο πνπ ζα πξνθύςεη 

θαηά ηε ρξήζε ηνπ.  

3.8. Ο κηζζσηήο έρεη ην δηθαίσκα, µε απνθιεηζηηθά δηθή ηνπ επηκέιεηα, επζύλε, 

έμνδα θαη δαπάλεο, λα εθηειέζεη επηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο, θαζώο θαη λα 

δηελεξγήζεη κεηαζθεπέο, κεηαξξπζκίζεηο, ηξνπνπνηήζεηο, πξνζζήθεο ή άιιεο 

εξγαζίεο ζην κίζζην, νη νπνίεο είλαη αλαγθαίεο γηα ηε ζπκθσλεζείζα ρξήζε, 

αθνύ ιάβεη ηηο θαηά λόκν άδεηεο θαη εγθξίζεηο, θαζώο θαη ηελ έγθξηζε ηνπ ΜΣΝ 

γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο. Κάζε επηζθεπή ή πξνζζήθε ζην κίζζην 

παξακέλεη πξνο όθεινο ηνπ κηζζίνπ κεηά ηελ ιήμε ή ιύζε ηεο κίζζσζεο, 

ρσξίο θαλέλα απνιύησο δηθαίσκα ηνπ κηζζσηή γηα απνδεκίσζε ή 

ζπκςεθηζκό µε κηζζώκαηα. Ο κηζζσηήο, εθόζνλ ηνπ δεηεζεί εγγξάθσο από 

ην ΜΣΝ, ππνρξενύηαη λα απνθαηαζηήζεη πιήξσο µε απνθιεηζηηθά δηθή ηνπ 

επηκέιεηα, επζύλε, έμνδα θαη δαπάλεο, νπνηεζδήπνηε πξνζζήθεο, 

ηξνπνπνηήζεηο θαη κεηαξξπζκίζεηο ηνπ κηζζίνπ θαη λα ην επαλαθέξεη ζηελ 

αξρηθή θαηάζηαζε. 

3.9. Ο Μηζζσηήο νθείιεη λα δηαηεξεί ην Μίζζην ζε άξηζηε θαηάζηαζε από 

πιεπξάο θαζαξηόηεηαο, ηάμεο, πγηεηλήο θ.ι.π. θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο 

κίζζσζεο θαη λα ζπκκνξθώλεηαη κε όιεο ηηο ππνδείμεηο ησλ αξκνδίσλ 

νξγάλσλ ηνπ ΜΣΝ θαη λα κελ ελαπνζέηεη ζην κίζζην έζησ θαη πξνζσξηλά, 

εύθιεθηεο ύιεο ή άιια αληηθείκελα, δπλάκελα λα εθζέζνπλ ην κίζζην ζε 

θίλδπλν ππξθαγηάο.  

3.10. Δηδηθά γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ππξθαγηώλ ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο γεληθά ηνπ Μηζζίνπ, ν κηζζσηήο ππνρξεώλεηαη λα 

ζπκκνξθώλεηαη κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία θαη, κεηαμύ άιισλ, λα θξνληίδεη 

κε δηθέο ηνπ δαπάλεο θαη επζύλε γηα ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ  

ελεξγεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο, όπσο ζα απαηηείηαη από ηελ εθάζηνηε 

ηζρύνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εθάζηνηε ρξήζε. 

3.11. Απαγνξεύεηαη ε νιηθή ή κεξηθή ππνκίζζσζε, θαζώο θαη ε θαζ’ 

νηνλδήπνηε ηξόπν, ελ όισ ή ελ κέξεη, παξαρώξεζε, κε ή ρσξίο αληάιιαγκα, 

ηεο ρξήζεο ηνπ κηζζίνπ από ην κηζζσηή ζε ηξίηνπο.  Δπηηξέπεηαη, σζηόζν, ε 

ππνκίζζσζε από ην κηζζσηή ζε ηξίηνλ ή ζε ηξίηνπο, κόλν κεηά από  

πξνεγνύκελε ζρεηηθή έγθξηζε θαη απόθαζε ηνπ Γ/ΜΣΝ. 

3.12. Σν κίζζην ζα εθκηζζσζεί γηα ηελ άζθεζε ηεο ρξήζεο πνπ ζα δεισζεί 

από ηνλ κηζζσηή  θαη ζα πξνζδηνξηζζεί κε αθξίβεηα θαη ζαθήλεηα ζηε 
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ζύκβαζε κίζζσζεο, πάληα ζύκθσλα κε ηελ ελ γέλεη ζρεηηθή κε ην αθίλεην 

λνκνζεζία.  

3.13.  Ο κηζζσηήο, επί παξαλόκνπ δηαηαξάμεσο ή απνβνιήο απηνύ εθ ηνπ 

κηζζίνπ, έρεη θαηά παληόο ηξίηνπ, άπαζεο ηηο αγσγέο ηνπ ΜΣΝ πξνο 

πξνζηαζία ηεο λνκήο θαη θαηνρήο απηνύ, ππνρξενύκελνο όπσο ακειιεηί 

εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ εθκηζζσηή, γηα θάζε παξάλνκε ελέξγεηα ηξίηνπ επί 

ηνπ αθηλήηνπ. 

3.14. Ο κηζζσηήο κε ηελ θαζ' νηνλδήπνηε ηξόπν ιήμε ηεο ζύκβαζεο 

εθκηζζώζεσο, απνδίδεη ην κίζζην ζηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο, ε νπνία 

ζπγθξνηείηαη κε απόθαζε ηνπ Γ../Μ.Σ.Ν. ε πεξίπησζε κε έγθαηξεο 

παξαδόζεσο, ν κηζζσηήο ππόθεηηαη ζε έμσζε, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

ηζρύνληνο Κώδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο. 

3.15.  Αλ ν κηζζσηήο παξαδώζεη ην κίζζην κε θζνξέο θαη βιάβεο θαη πάλησο 

όρη ζε πιήξσο ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε, απηόο ζα βαξύλεηαη έλαληη ηνπ Μ.Σ.Ν. 

ζε απνδεκίσζε γηα ηηο πάζεο θύζεσο δαπάλεο απνθαηάζηαζεο. 

3.16. Γηα θάζε παξάβαζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ κηζζσηή, από ηελ νπνία 

επήιζε δεκία ζην Μ.Σ.Ν, ν κηζζσηήο ππόθεηηαη ζε απνδεκίσζε, ε νπνία 

βεβαηώλεηαη δηα θαηαινγηζκνύ, κεηά από αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ 

Γ/ΜΣΝ θαη εηζπξάηηεηαη κε ηελ δηαδηθαζία εηζπξάμεσο ησλ Γεκνζίσλ 

Δζόδσλ.  

3.17. Ο κηζζσηήο νθείιεη λα γλσζηνπνηεί ζην Μ.Σ.Ν. εληόο είθνζη (20) 

εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζή ηεο, νηαδήπνηε αίηεζε γηα πηώρεπζε 

ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη’ απηνύ ή νηαδήπνηε ζρεηηθή δηθαζηηθή Απόθαζε.  

3.18. Δάλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο ηνπ κηζζίνπ, ν κηζζσηήο κεηαβάιεη 

ηε δηεύζπλζε θαηνηθίαο ή ηελ έδξα ηνπ, νθείιεη λα εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ην 

Σακείν γλσξίδνληαο ηε λέα ηνπ δηεύζπλζε, αιιηώο ην Σακείν έγθπξα ζα 

απνζηέιιεη ηε ζρεηηθή αιιεινγξαθία θαη ζα επηδίδεη θάζε εηδνπνίεζε, εμώδηθν 

πξόζθιεζε θαη έλδηθν βνήζεκα ή κέζν ζηε Γηεύζπλζε ηνπ κηζζίνπ.  

Ά ξ ζ ξ ν   4o  

Πξνζθνξέο  

4.1. Ο ρξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ πνπ ζα ππνβιεζνύλ ζα είλαη εθαηόλ 

είθνζη  (120) εκέξεο  από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο ηνπο.  
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4.2.
 

Οη πξνζθνξέο δελ ζα πξέπεη λα θέξνπλ μέζκαηα, απνζβέζκαηα, 

ππνζεκεηώζεηο ή πζηεξόγξακκα, κεζόζηνηρα, θελά θαη ζπγθνπέο πνπ 

κπνξνύλ λα ζέζνπλ ζε ακθηβνιία όξνπο, ηηκέο ή ηαπηόηεηα ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ. Δπίζεο δελ ζα πξέπεη λα πεξηέρνπλ αηξέζεηο, όξνπο αζαθείο 

ή δηθνξνύκελνπο ή κε ζύκθσλνπο πξνο ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο. 

4.3. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά/ζηνηρεία/πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνύλ ζα  

ππνγξάθνληαη από ην λόκηκν εθπξόζσπν ηνπ Τπνςεθίνπ ή άιιν 

εμνπζηνδνηεκέλν γηα ηνλ ζθνπό απηό πξόζσπν. ηελ πεξίπησζε έλσζεο 

πξνζώπσλ ή θνηλνπξαμίαο, απαηηείηαη λα ππνγξάθνληαη από ην λόκηκν 

εθπξόζσπν θαζελόο από ηα κέιε ή από ηνλ θνηλό εθπξόζσπν απηήο ή άιιν 

πξόζσπν, πνπ ζα έρεη εμνπζηνδνηεζεί γηα ηνλ ζθνπό απηό από όια ηα κέιε 

ηεο. Πξνζθνξά, ε νπνία  δελ πιεξνί  ηνπο όξνπο ηεο πξόζθιεζεο 

ελδηαθέξνληνο θαη δελ πεξηέρεη ηελ αλάινγε εγγπνδνζία, απνξξίπηεηαη.  

4.4 Οη ελδηαθεξόκελνη δύλαληαη λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά είηε  γηα ην 

ζύλνιν ησλ πξνο εθκίζζσζε ρώξσλ είηε γηα κέξνο απηώλ  θαη ζα πξέπεη 

λα θαηαζέζνπλ ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ν νπνίνο ζα είλαη ζθξαγηζκέλνο θαη 

ζα αλαγξάθεη ζηελ εμσηεξηθή ηνπ επηθάλεηα:  
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ΠΡΟ: 

METOXIKO TAMEIO NAYTIKOY 

ΓΛΑΓΣΧΝΟ 1-1
Α
, 3

νο
 ΟΡΟΦΟ, ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΑΚΗΝΖΣΖ 

ΠΔΡΗΟΤΗΑ 

Σ.Κ. 10677 ΑΘΖΝΑ 

ΤΠΟΦΖ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

 

ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ : 

ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΜΗΘΧΖ 
ΔΛΔΤΘΔΡΧΝ ΥΧΡΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ ΜΣΝ ΔΠΗ ΣΧΝ ΟΓΧΝ ΚΑΡ. 
ΔΡΒΗΑ 10 ΑΘΖΝΑ ΚΑΗ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ (ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ) 69, ΑΘΖΝΑ, 
ΜΔ  ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ   ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ 

 

Επσλπκία Τπνςεθίνπ                                                   

Σαρ. Δηεύζπλζε Τπνςεθίνπ                                           

Σειέθσλν Τπνςεθίνπ                                                   

Αξηζκόο fax Τπνςεθίνπ                                                  

Επσλπκία Αληηθιήηνπ  

Σαρ. Δηεύζπλζε Αληηθιήηνπ 

Σειέθσλν ηαζεξό θαη Κηλεηό Αληηθιήηνπ 

Αξηζκόο fax Αληηθιήηνπ 

E-Mail Αληηθιήηνπ 

 

4.5. O ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ζα πεξηέρεη δύν (2) μερσξηζηνύο 

ζθξαγηζκέλνπο ππνθαθέινπο:  

α. Τπνθάθειν µε έλδεημε «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ» θαη  

β. Τπνθάθειν µε έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ»,  

θαη ζα ππνβάιιεηαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο θαη απνθιεηζηηθά θαη 

κόλν κέρξη ηελ 19 Μαξηίνπ 2019 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 14:00 

απηνπξνζώπσο από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ή από ηνπο λνκίκνπο 

εθπξνζώπνπο ηνπο,  ζηα γξαθεία ηνπ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ ΝΑΤΣΗΚΟΤ 

(ΜΣΝ), Γιάδζησλνο 1-1Α, 10677 ΑΘΖΝΑ, 3
νο

 όξνθνο, Σκήκα Αμηνπνίεζεο 

Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο. Σν ΜΣΝ δελ ππνρξενύηαη λα παξαιάβεη νπνηνπζδήπνηε 

θαθέινπο από ηαρπδξνκηθό θαηάζηεκα ή άιιε Τπεξεζία. 
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4.6. O ππνθάθεινο  «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ» απαηηείηαη λα  πεξηιακβάλεη ηα 

αθόινπζα: 

4.6.1. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, ζύκθσλα µε ην Παξάξηεκα A.1 

ηνπ παξόληνο, ζε πεξίπησζε θπζηθνύ πξνζώπνπ ή ζύκθσλα µε ην 

Παξάξηεκα A.3, ζε πεξίπησζε λνµηθνύ πξνζώπνπ. ε πεξίπησζε 

ζπκκεηνρήο ζηελ πξόζθιεζε, έλσζεο θπζηθώλ  πξνζώπσλ, πξνζθνκίδεηαη 

από θάζε µέινο ηεο έλσζεο ρσξηζηά ππεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, 

ζύµθσλα µε ην Παξάξηεµα A.2, ελώ ζε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζηελ 

πξόζθιεζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο λνµηθώλ πξνζώπσλ, πξνζθνµίδεηαη 

από θάζε µέινο ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο ρσξηζηά ππεύζπλε δήισζε 

ηνπ Ν. 1599/1986, ζύµθσλα µε ην Παξάξηεµα A.4.  

4.6.2. ε πεξίπησζε λνµηθνύ πξνζώπνπ, πνπ ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα, 

είηε ζε έλσζε ή θνηλνπξαμία, πξνζθνµίδεηαη επηπιένλ µία (1) πιήξεο ζεηξά 

λνµηµνπνηεηηθώλ εγγξάθσλ, από ηα νπνία πξνθύπηεη ε ζύζηαζε θαη ε 

ύπαξμε εθάζηνπ λνµηθνύ πξνζώπνπ, θαζώο θαη ε ελ ηζρύ λνκηκνπνίεζή ηνπ.  

4.7. Ο ππνθάθειινο «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζα πεξηιακβάλεη ηελ 

δεζκεπηηθή θαη αλεπηθύιαθηε πξνζθνξά ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ζύµθσλα µε 

ην ππόδεηγκα (Παξάξηεµα Β), ήηνη ην πξνζθεξόκελν µεληαίν µίζζσµα, ε 

νπνία ζα πξέπεη λα είλαη ππνγεγξαµµέλε από ηνλ ίδην ηνλ ππνςήθην ή ηνλ 

λόµηµν εθπξόζσπν ζε πεξίπησζε λνµηθνύ πξνζώπνπ ή από θάζε έλα από 

ηα µέιε ηεο ή από ηνλ θνηλό εθπξόζσπν ζε πεξίπησζε έλσζεο θπζηθώλ 

πξνζώπσλ ή από ηνλ λόµηµν εθπξόζσπν θάζε µέινπο ή ηνλ θνηλό 

εθπξόζσπν ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο λνµηθώλ πξνζώπσλ, 

ελώ, ζε πεξίπησζε έλσζεο θπζηθώλ θαη λνµηθώλ πξνζώπσλ από έθαζην 

θπζηθό πξόζσπν θαη ην λόµηµν εθπξόζσπν εθάζηνπ λνµηθνύ πξνζώπνπ ή 

από ηνλ θνηλό εθπξόζσπό ηνπο.  

                                             Άξζξν 5
ν
  

Έιεγρνο - Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ – Αλάδεημε Πιεηνδόηε 

5.1. Ζ επηηξνπή δηαγσληζκνύ ζπλεδξηάδεη ζε αλνηθηή ζπλεδξίαζε, ηελ  20 

Μαξηίνπ 2019, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 11.00 π.κ ζηελ έδξα ηνπ ΜΣΝ, 

Γιάδζησλνο 1-1Α, 10677 ΑΘΖΝΑ, 3
νο

 όξνθνο, Σκήκα Αμηνπνίεζεο Αθίλεηεο 

Πεξηνπζίαο, ζηελ νπνία δύλαληαη λα παξίζηαληαη νη ππνςήθηνη ή 

εμνπζηνδνηεµέλα από απηνύο πξόζσπα, ζα πξνβεί ζηελ απνζθξάγηζε ησλ 
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θαθέισλ πξνζθνξάο µε ηελ ζεηξά ππνβνιήο ηνπο θαη ζα ειέγμεη ηελ ύπαξμε 

ησλ δύν (2) ζθξαγηζκέλσλ ππνθαθέισλ µε ηελ έλδεημε «∆ΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ» 

θαη «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». ηε ζπλέρεηα, ε επηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ 

απνζθξάγηζε ησλ ππνθαθέισλ µε ηελ έλδεημε «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ» θαη 

κνλνγξάθεη ηα πεξηερόκελα ζε απηόλ. Καηόπηλ, ζε αλνηθηή ή θιεηζηή 

ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο, ειέγρεη ηελ ύπαξμε ή µε όισλ ησλ 

απαηηνπκέλσλ δηθαηνινγεηηθώλ, θαζώο θαη ηελ πιεξόηεηα απηώλ.  

5.2. ε πεξίπησζε έιιεηςεο δηθαηνινγεηηθνύ ή ζε πεξίπησζε πνπ από ηα 

πξνζθνκηδόκελα δηθαηνινγεηηθά πξνθύπηεη όηη ζπληξέρεη ιόγνο 

απνθιεηζκνύ, ε αληίζηνηρε πξνζθνξά απνθιείεηαη από ηελ πεξαηηέξσ 

δηαδηθαζία. ε πεξίπησζε, πνπ επί ησλ ήδε λνµίµσο ππνβιεζέλησλ 

δηθαηνινγεηηθώλ πξνθύπηεη αλάγθε ζπκπιεξσκαηηθήο δηεπθξίλεζεο, ε 

επηηξνπή ελεκεξώλεη ηνπο ππνςεθίνπο γηα ηελ αλάγθε ζπκπιεξσκαηηθώλ 

δηεπθξηλίζεσλ εληόο ηαζζόκελεο πξνο ηνύην πξνζεζκίαο θαη απνθιείεη 

απηνύο πνπ δελ ζα πξνβνύλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο, ζηηο απαξαίηεηεο 

δηεπθξηλίζεηο µέζα ζηελ ηαρζείζα πξνζεζκία.  

5.3. Γελ επηηξέπεηαη ε, κεηά ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο θαηάζεζεο ησλ 

θαθέισλ πξνζθνξώλ, ππνβνιή ειιεηπόλησλ δηθαηνινγεηηθώλ.  

5.4. Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ, ε επηηξνπή, ζε αλνηθηή 

ζπλεδξίαζε, πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε ησλ ππνθαθέισλ µε ηελ έλδεημε 

«ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ησλ ππνςεθίσλ πνπ δελ απνθιείζηεθαλ από 

ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία θαη µκνλνγξάθεη όια ηα έγγξαθα. ε πεξίπησζε 

κε ππνβνιήο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ή ζε πεξίπησζε πνπ ε νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά δελ είλαη ζύκθσλε µε ηα όζα πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 4.7 

ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνύζαο, ε αληίζηνηρε εηαηξεία απνθιείεηαη από ηελ 

πεξαηηέξσ δηαδηθαζία. Ζ επηηξνπή, ζηε ζπλέρεηα, ζπληάζζεη ηνλ πίλαθα 

θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ µε βάζε ην πςειόηεξν πξνζθεξζέλ κεληαίν 

κίζζσκα.  

5.5. ηελ ίδηα αλνηθηή ζπλεδξίαζε, ε επηηξνπή θαιεί όζνπο πεξηιακβάλνληαη 

ζηνλ πίλαθα θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ, θαηά ηελ ζεηξά θαηάηαμήο ηνπο, λα 

δηαηππώζνπλ, εάλ ην επηζπµνύλ, πξνθνξηθή βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ o ζπκκεηέρσλ αξρηθά δειώζεη όηη δελ 

επηζπκεί ηελ πξνθνξηθή βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ θαη ζηε 
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ζπλέρεηα, πξηλ ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ δηαηύπσζεο ησλ πξνθνξηθώλ βειηηώζεσλ, 

αλαθαιέζεη ηε δήισζή ηνπ απηή, ζα δύλαηαη λα ζπκκεηάζρεη, όηαλ επαλέιζεη 

ε ζεηξά ηνπ, ζύµθσλα µε ηνλ πίλαθα θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ. Κάζε 

πξνζθνξά πξέπεη λα είλαη αλώηεξε ηεο αµέζσο πξνεγνύκελεο θαηά πνζό 

ίζν µε 5% ηνπιάρηζηνλ. Δπηηξέπεηαη πξνζθνξά γηα ινγαξηαζµό άιινπ, αξθεί 

λα θαηαηίζεηαη, από απηόλ πνπ εµθαλίδεηαη, ζρεηηθό πιεξεμνύζην ηδησηηθό 

έγγξαθν µε λόµηµε ζεώξεζε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, θαηά ηελ 

θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, ην νπνίν ζα αλαθέξεη ηα πιήξε ζηνηρεία 

ηαπηόηεηαο ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζην δηαγσληζµό θαη ηνπ εμνπζηνδνηνύκελνπ λα 

ππνβάιεη πξνζθνξά γηα ινγαξηαζµό ηνπ, θαζώο θαη ην αθίλεην γηα ην νπνίν 

ππνβάιιεη πξνζθνξά, δηαθνξεηηθά δελ ζα γίλεηαη από ηνλ ζπγθεθξηκέλν 

ζπκκεηέρνληα δεθηή νπνηαδήπνηε πξνθνξηθή βειηίσζε ηεο πξνζθνξάο. Οη 

πξνθνξηθέο βειηηώζεηο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δηεμάγνληαη θαη 

ηειεηώλνπλ ρσξίο δηαθνπή γηα εμήληα (60) ιεπηά. Παξάηαζε ηνπ ρξόλνπ ιήμεο 

δηαηύπσζεο ησλ πξνθνξηθώλ βειηηώζεσλ ηεο νηθνλνµηθήο πξνζθνξάο 

επηηξέπεηαη, γηα όζν ρξόλν, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο, απαηηείηαη, εθόζνλ 

ζπλερίδνληαη νη πξνζθνξέο, κεηά ηελ ιήμε ηνπ νπνίνπ νπδεµία πξνζθνξά 

γίλεηαη δεθηή.  

5.6. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεμαγσγήο ηεο ελ ιόγσ δηαδηθαζίαο ζπληάζζεηαη 

πίλαθαο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο, ν νπνίνο µεηά ηε ιήμε ηνπ, ππνγξάθεηαη 

από ηελ επηηξνπή θαη όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. ε πεξίπησζε άξλεζεο 

ππνγξαθήο ηνπ ελ ιόγσ πίλαθα, από θάπνηνλ από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

δεκνπξαζία, απηόο απνθιείεηαη από ην επόκελν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο. ε 

πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε λα ππνγξάςεη ηνλ αλσηέξσ 

πίλαθα, ην ΜΣΝ δύλαηαη λα θαηαθπξώζεη ην δηαγσληζµό ζηνλ επόµελν ζε 

ζεηξά θαηάηαμεο ή λα αθπξώζεη ην δηαγσληζµό, επηθπιαζζνµέλνπ ηνπ 

δηθαηώµαηόο ηνπ λα επηδηώμεη ηελ απνθαηάζηαζε θάζε ζεηηθήο ή απνζεηηθήο 

δεµίαο ηνπ. ε πεξίπησζε επαλαπξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζµνύ, ν πιεηνδόηεο 

πνπ αξλήζεθε λα ππνγξάςεη ην πξαθηηθό ηνπ δηαγσληζµνύ δελ δηθαηνύηαη λα 

ιάβεη µέξνο.  

5.7. Ο ρξόλνο ησλ αλνηθηώλ ή θιεηζηώλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο επηηξνπήο, ε 

ελδερόκελε δηαθνπή θαη επαλέλαξμε απηώλ νξίδνληαη θάζε θνξά από ηελ ίδηα 

ηελ επηηξνπή.  
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.       Άξζξν 6
ν
 

                                          Δλζηάζεηο 

Καηά ηεο λνκηκόηεηαο ηεο δηαθεξύμεσο, ηεο ζπκκεηνρήο ππνςήθηνπ 

πιεηνδόηε ή ηεο λνκηκόηεηαο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ, επηηξέπεηαη 

ππνβνιή ελζηάζεσλ ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο, επί ησλ νπνίσλ απνθαίλεηαη 

νξηζηηθώο ε Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ. Οη ελ ιόγσ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη κόλν 

ππό ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηνλ δηαγσληζκό εγγξάθσο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνύηνπ 

ή εληόο είθνζη ηεζζάξσλ (24) σξώλ από ηεο ιήμεσο δηελέξγεηαο απηνύ.  

 

Ά ξ ζ ξ ν  7o 

Καηαθύξσζε ηνπ Γηαγσληζκνύ  

7.1. Μεηά ην πέξαο ηνπ δηαγσληζκνύ, ε Δπηηξνπή δηελέξγεηαο,  ζπληάζζεη 

πξαθηηθό κε ην νπνίν πξνηείλεη αηηηνινγεκέλα ζην Γ../Μ.Σ.Ν. ηελ εθκίζζσζε 

ηνπ κηζζίνπ ή ηελ επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνύ, ελώ δύλαηαη ζε πξνεγνύκελν 

ρξόλν λα θαιέζεη ηνλ πξνζσξηλό πιεηνδόηε ζε βειηίσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ, 

επ΄ σθειεία ηνπ ΜΣΝ.  

7.2. Σν αλσηέξσ πξαθηηθό καδί κε ηνλ πίλαθα ηνπ πιεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ 

ππνβάιιεηαη ζην Γ../Μ.Σ.Ν., ην νπνίν απνθαζίδεη πεξί θαηαθπξώζεσο ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνύ εληόο δέθα πέληε (15) εκεξώλ, εθηόο εάλ γηα 

εηδηθνύο ιόγνπο επηβάιιεηαη ε αλαβνιή ιήςεσο απνθάζεσο γηα εύινγν 

ρξνληθό δηάζηεκα.   

7.3. Σν Γ../Μ.Σ.Ν. κπνξεί κε αηηηνινγεκέλε απόθαζή ηνπ λα κελ απνδερζεί 

ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνύ, εάλ ηνύην θξηζεί αζύκθνξν ή λα απνθαζίζεη 

δηα εηδηθώο αηηηνινγεκέλεο απνθάζεώο ηνπ ππέξ ηεο θαηαθπξώζεσο επ’ 

νλόκαηη όρη ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε ή θαη λα αθπξώζεη ηνλ δηελεξγεζέληα 

δηαγσληζκό. 

7.4. Με ηελ απόθαζε θαηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ γλσζηνπνηνύληαη ζηνλ 

πιεηνδόηε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηείηαη λα πξνζθνκίζεη γηα ηελ 

πηζηνπνίεζε ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηηο Τπεύζπλεο Γειώζεηο παξαξηήκαηνο Α.  

7.5. ηελ πεξίπησζε πνπ δύν (2) ή πεξηζζόηεξνη πιεηνδόηεο πξνζθέξνπλ ην 

ίδην κεληαίν κίζζσκα, ην Γ../Μ.Σ.Ν. απνθαζίδεη αηηηνινγεκέλα ηελ 

θαηαθύξσζε: 
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7.5.1. Μεηαμύ θπζηθώλ πξνζώπσλ, ζηνλ Πιεηνδόηε πνπ εθκεηαιιεύεηαη θαηά 

ηελ εμήο ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο: (α) μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, (β) 

πνιπθαηαζηήκαηα-εκπνξηθά θέληξα θαη (γ) θηίξηα-ζπγθξνηήκαηα γξαθείσλ θαη 

εηαηξεηώλ. 

7.5.2. Μεηαμύ θπζηθώλ θαη λνκηθώλ πξνζώπσλ ζηνλ Πιεηνδόηε πνπ είλαη 

λνκηθό πξόζσπν.  

7.5.3. Μεηαμύ λνκηθώλ πξνζώπσλ ζηνλ Πιεηνδόηε πνπ δηαζέηεη ην 

κεγαιύηεξν εηαηξηθό-κεηνρηθό θεθάιαην.  

7.5.4. Δάλ ηα θπζηθά πξόζσπα-πιεηνδόηεο εθκεηαιιεύνληαη αθξηβώο ηα ίδηα 

αληηθείκελα ή εάλ ηα λνκηθά πξόζσπα-πιεηνδόηεο έρνπλ ην ίδην αθξηβώο 

εηαηξηθό-κεηνρηθό θεθάιαην, ε θαηαθύξσζε ελεξγείηαη κε θιήξσζε, ε νπνία 

γίλεηαη ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ηνπ Γ../Μ.Σ.Ν. ε θάζε πεξίπησζε δελ 

δεκηνπξγείηαη θαλέλα δηθαίσκα απνδεκηώζεσο γηα ηνπο κε πξνθξηζέληεο.  

7.6. Ο κηζζσηήο δελ δηθαηνύηαη κείσζε ηνπ κηζζώκαηνο από ηεο 

θαηαθπξώζεσο ηεο κηζζώζεσο θαη εθεμήο. 

7.7. Σν Μ.Σ.Ν. δελ έρεη επζύλε ή ππνρξέσζε,  ζε θακία πεξίπησζε λα 

απνδεκηώζεη ηνπο δηαγσληδνκέλνπο γηα νπνηνδήπνηε δαπάλε ή δεκία,  πνπ ζα 

έρνπλ ππνζηεί γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο,  

ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ζα γίλεη δεθηή ε πξνζθνξά ηνπο ή ζα 

αλαβιεζεί ή ζα αθπξσζεί ή ζα καηαησζεί ν δηαγσληζκόο ζε νπνηνδήπνηε 

ζηάδην θαη ρξόλν θαη γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ή αηηία.   

  

Ά ξ ζ ξ ν  8o  

Δπαλάιεςε ηνπ Γηαγσληζκνύ 

ε πεξίπησζε πνπ ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνύ θξηζνύλ 

αζύκθνξα γηα ην Μ.Σ.Ν.,  ν δηαγσληζκόο δύλαηαη λα επαλαιεθζεί κε ή ρσξίο 

ηξνπνπνίεζε ησλ όξσλ θαηόπηλ λεσηέξαο δεκνζίεπζεο.  

 

Ά ξ ζ ξ ν   9o 

Δγγπήζεηο – Τπνγξαθή πκβάζεσο 

9.1  Ο πιεηνδόηεο, ζην όλνκα ηνπ νπνίνπ θαηαθπξώζεθε ν δηαγσληζκόο, 

ππνρξενύηαη όπσο, κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο από ηελ έγγξαθε 



 14 

εηδνπνίεζή ηνπ, πξνζέιζεη ζην Μ.Σ.Ν. γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο 

κίζζσζεο θαη  πξνβεί ζηηο αθόινπζεο ελέξγεηεο:  

9.1.1 Καηαβάιεη σο εγγύεζε πνζό ίζν κε ην δηπιάζην ηνπ επηηεπρζέληνο 

κεληαίνπ κηζζώκαηνο  γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο.  

Ζ εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο, ε νπνία ζα αλαπξνζαξκόδεηαη θαη’ έηνο 

ζύκθσλα κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ κηζζώκαηνο, ζα παξακείλεη ζην Μ.Σ.Ν. 

κέρξη ιήμεο ηεο ζύκβαζεο, ζα αλαιεθζεί δε από ηνλ κηζζσηή κόλν εθ’ όζνλ 

απηόο έρεη πιήξσο εθηειέζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο. 

9.1.2 Πξνζθνκίζεη όια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα αλαθέξνληαη ζηελ απόθαζε 

θαηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ.  

9.1.3 ε πεξίπησζε πνπ πιεηνδόηεο αλαδεηρζεί λνκηθό πξόζσπν, λα 

ζπλππνγξάςεη θαη ν λόκηκνο εθπξόζσπόο ηνπ ηε ζρεηηθή ζύκβαζε 

κηζζώζεσο, όπνπ ζα εγγπάηαη ππέξ ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ  γηα ηελ θαιή 

ηήξεζε όισλ ησλ όξσλ ηεο κίζζσζεο θαη γηα όιεο ηηο αλαιακβαλόκελεο από 

ην λνκηθό πξόζσπν  ππνρξεώζεηο πνπ ζα απνξξένπλ από ηε ζύκβαζε 

κηζζώζεσο, επζπλόκελνο πξνζσπηθά κεηά ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ 

αιιειεγγύσο θαη εηο νιόθιεξνλ σο πξσηνθεηιέηεο γηα όζν ρξνληθό δηάζηεκα 

παξακέλεη θαη είλαη λόκηκνο εθπξόζσπνο, παξαηηνύκελνο ξεηώο από ην 

δηθαίσκα ηεο δηδήζεσο. 

9.2. ε πεξίπησζε πνπ πιεηνδόηεο αλαδεηρζεί λνκηθό πξόζσπν, λα 

ζπλππνγξάςεη θαη ν λόκηκνο εθπξόζσπόο ηνπ ηε ζρεηηθή ζύκβαζε 

κηζζώζεσο, όπνπ ζα εγγπάηαη ππέξ ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ  γηα ηελ θαιή 

ηήξεζε όισλ ησλ όξσλ ηεο κίζζσζεο θαη γηα όιεο ηηο αλαιακβαλόκελεο από 

ην λνκηθό πξόζσπν  ππνρξεώζεηο πνπ ζα απνξξένπλ από ηε ζύκβαζε 

κηζζώζεσο, επζπλόκελνο πξνζσπηθά κεηά ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ 

αιιειεγγύσο θαη εηο νιόθιεξνλ σο πξσηνθεηιέηεο γηα όζν ρξνληθό δηάζηεκα 

παξακέλεη θαη είλαη λόκηκνο εθπξόζσπνο, παξαηηνύκελνο ξεηώο από ην 

δηθαίσκα ηεο δηδήζεσο. 

9.3. Ζ κε πξνζέιεπζε ηνπ πιεηνδόηε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο 

ζύκβαζεο ή/θαη ε κε ζπλππνγξαθή ηεο θαη από ην λόκηκν εθπξόζσπν ηνπ 

πιεηνδόηε ζε πεξίπησζε πνπ απηόο είλαη λνκηθό πξόζσπν ή ε κε 

πξνζθόκηζε ηεο εγγύεζεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ όξσλ ηεο ζύµβαζεο ή ησλ 

δηθαηνινγεηηθώλ πνπ ζα δεηήζεη ην ΜΣΝ. γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύµβαζεο 

µίζζσζεο, ζπλεπάγεηαη ηελ έθπησζε απηνύ, ηελ απηνδίθαηε  θαηάπησζε ππέξ 
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ηνπ Μ.Σ.Ν.  ηεο θαηαηεζεηκέλεο εγγπνδνζίαο, ηελ απνθαηάζηαζε από ηνλ 

πιεηνδόηε θάζε ζεηηθήο ή απνζεηηθήο δεκίαο ηνπ Μ.Σ.Ν. πνπ πξνήιζε από 

απηή ηελ αηηία, θαζώο θαη ηελ επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνύ κε επηβάξπλζε ηνπ 

εθπηώηνπ πιεηνδόηε κε ηελ ηπρόλ επί έιαηηνλ δηαθνξά κηζζώκαηνο κέρξη 

ιήμεσο ηεο κίζζσζεο πνπ πξνβιέπεηαη από ηελ παξνύζα θαζώο θαη θάζε εμ 

απηήο, δαπάλεο ή δεκίαο ηνπ ΜΣΝ.  Οη αλσηέξσ επηβαξύλζεηο εηζπξάηηνληαη 

θαηά ηε δηαδηθαζία είζπξαμεο ησλ Γεκνζίσλ Δζόδσλ.  

9.4. ε πεξίπησζε πνπ ν κηζζσηήο δελ ζπκκνξθώλεηαη κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξνύζαο δηαθήξπμεο θαη ηεο ζύκβαζεο κίζζσζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, ν 

εθκηζζσηήο ζα δηθαηνύηαη λα θεξύμεη κε απόθαζή ηνπ έθπησην ην κηζζσηή θαη 

λα ιύζεη αδεκίσο γη’ απηό (Μ.Σ.Ν.) ηε ζύκβαζε κηζζώζεσο, ελώ απηό ζα  

ζπλεπάγεηαη, πέξαλ ησλ άιισλ ζε βάξνο ηνπ κηζζσηή ζπλεπεηώλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα θαη ζηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία θαη ηελ ππέξ ηνπ 

Μ.Σ.Ν. σο εθκηζζσηνύ απηνδίθαηα θαηάπησζε ησλ θαηαηεζεηκέλσλ 

εγγπνδνζηώλ. 

9.5. Σν  Μ.Σ.Ν. δελ ππνρξενύηαη ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ κηζζσηνύ ζην κίζζην, 

ζα ζπληαρζεί, όκσο, πξσηόθνιιν παξάδνζεο ηνπ αθηλήηνπ ζηνλ πιεηνδόηε, ν 

νπνίνο δελ απαιιάζζεηαη ηεο πιεξσκήο ηνπ κηζζώκαηνο εάλ δελ έθαλε 

ρξήζε απηνύ, ρσξίο ππαηηηόηεηα ηνπ Μ.ΣΝ. 

 

Ά ξ ζ ξ ν   10o 

Λύζε ηεο ζπκβάζεσο 

10.1. Ζ ζύκβαζε κηζζώζεσο ιύλεηαη θαλνληθά κε ηελ εθπλνή ηνπ ρξόλνπ 

δηάξθεηάο ηεο πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο παξνύζαο.  

10.2. ησπεξά αλακίζζσζε δελ ρσξεί θαη δελ επηηξέπεηαη. 

10.3. Πξηλ από ηελ θαλνληθή ιήμε ηνπ ρξόλνπ δηάξθεηάο ηεο,  ε ζύκβαζε 

ιύλεηαη ζηηο πεξηπηώζεηο ζαλάηνπ, λνκηθήο αληθαλόηεηαο ηνπ θπζηθνύ 

πξνζώπνπ ηνπ κηζζσηή, πηώρεπζεο, εθθαζάξηζεο θαη ιύζεσο ηνπ λνκηθνύ 

πξνζώπνπ ηνπ κηζζσηή ή θαηαγγειίαο απηήο, όπσο απηή πξνβιέπεηαη ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ π.δ.  715/1979 «Περί τρόποσ ενεργείας σπό των Νομικών 

Προσώπων Δημοσίοσ Δικαίοσ (Ν.Π.Δ.Δ.), προμηθειών,  μισθώσεων, κ.λ.π.». 

10.4. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ή λνκηθήο αληθαλόηεηαο ηνπ θπζηθνύ πξνζώπνπ 

ηνπ κηζζσηή, πηώρεπζεο, εθθαζάξηζεο θαη ιύζεσο ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ 

ηνπ κηζζσηή,  θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κηζζώζεσο ε ζύκβαζε ζεσξείηαη 
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«απηνδηθαίσο ιειπκέλε»,  ην κίζζην πεξηέξρεηαη απηόκαηα ζηελ θαηνρή ηνπ 

Μ.Σ.Ν. θαη δελ αλαγλσξίδεηαη θαλέλα ζπκβαηηθό ή κε δηθαίσκα ζηνπο 

θιεξνλόκνπο ηνπ κηζζσηή.  Σν Μ.Σ.Ν. όκσο έρεη ην δηθαίσκα λα αλαζέζεη ζ’ 

απηνύο ηε ζπλέρηζε ηεο εθηειέζεσο ησλ όξσλ ηεο ζπκβάζεσο,  εθ’ όζνλ 

ππνδείμνπλ πξόζσπν θαηάιιειν θαηά ηελ θξίζε ηνπ Μ.Σ.Ν.,  γηα λα αλαιάβεη 

ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ κηζζίνπ. 

 

Ά ξ ζ ξ ν   11o 

Λνηπνί Όξνη Μηζζώζεσο 

11.1. Ο κηζζσηήο νθείιεη λα δηαηεξεί ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ, ηηο απηνύ 

δνπιείεο, ηα όξηα απηνύ θαη γεληθά ην κίζζην ζε θαιή θαηάζηαζε θαη  λα 

πξνζηαηεύεη απηό από θάζε θίλδπλν. 

11.2. Γηα θάζε δηέλεμε ή δηαθνξά πνπ πξνθύπηεη από ηε ζύκβαζε, ν 

κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δεηήζεη ηελ επίιπζή ηεο κε αίηεζή ηνπ πξνο ην 

Μ.Σ.Ν. πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα θαη απαηηνύκελα ζηνηρεία. Σν 

Γ../Μ.Σ.Ν. δύλαηαη λα επηιύζεη ηε δηαθνξά κε απόθαζή ηνπ.  

11.3. Ο παξόλ Γηαγσληζκόο θαζώο θαη ε ύκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί κε ηνλ 

Μηζζσηή δηέπνληαη από ην ειιεληθό δίθαην θαη ζε θάζε πεξίπησζε νη δηαθνξέο 

πνπ ηπρόλ πξνθύςνπλ ζα επηιύνληαη από ηα αξκόδηα δηθαζηήξηα ησλ 

Αζελώλ. 

Ά ξ ζ ξ ν   12o 

Γιώζζα-Δθαξκνζηέν Γίθαην-Υνξήγεζε Σεπρώλ Πξόζθιεζεο 

– Πιεξνθνξίεο & Γηεπθξηλήζεηο 

 

12.1. Γιώζζα δηεμαγσγήο ηεο Γηαπξαγκάηεπζεο είλαη ε ειιεληθή. ε απηήλ ζα 

ππνβάιινληαη όια ηα έγγξαθα, θείκελα, επηζηνιέο θαη άιιεο γξαπηέο 

επηθνηλσλίεο ησλ Γηαγσληδόκελσλ θαη ηνπ ΜΣΝ. ε πεξίπησζε πνπ νξηζκέλα 

έγγξαθα πξέπεη λα ζπληαρζνύλ ζε άιιε γιώζζα θαη λα κεηαθξαζηνύλ 

θαηόπηλ ζηελ ειιεληθή, ε κεηάθξαζε ζα ππεξηζρύεη ζε νπνηαδήπνηε ζέκαηα 

εξκελείαο. Οη απαληήζεηο επί ηπρόλ εξσηεκάησλ ή δηεπθξηλίζεσλ πνπ 

ελδερνκέλσο ζα δεηήζνπλ νη Γηαγσληδόκελνη ζα ζπληαρζνύλ ζηα ειιεληθά. 

Ζ ύκβαζε κε ηνλ Αλάδνρν ζα ζπληαρζεί θαη ζα ππνγξαθεί ζηα ειιεληθά. 

12.2. Κάζε ελδηαθεξόκελνο δύλαηαη λα ελεκεξώλεηαη θαη λα ιακβάλεη   

πθηζηάκελα ζηνηρεία ησλ πξνο εθκίζζσζε ρώξσλ από ην Σκήκα Αμηνπνίεζεο 
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Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο ηνπ ΜΣΝ  θαζεκεξηλά θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη 

ώξεο (Σει 2103322035, 2103322070).  

12.3. Ζ παξνύζα πξόζθιεζε λα αλαξηεζεί ζηνλ  ηζηόηνπν ΜΣΝ 

(www.mtn.gr), ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Πνιεκηθνύ Ναπηηθνύ (www.hellenicnavy.gr) 

θαη ζην ζύζηεκα «Γηαύγεηα».               

 

 

Αξρηπινίαξρνο  (Ο) Α. Αβξησλίδεο Π.Ν. 

                                                        Γεληθόο Γηεπζπληήο 
ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

 

 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

 ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Μ.Σ.Ν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α  

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (ζε πεξίπησζε θπζηθνύ πξνζώπνπ)  

               (άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

 

 

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη µε απηήλ ηελ δήισζε µπνξεί 

λα ειεγρζεί µε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 

1599/1986)  

Με αηνµηθή µνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο
(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη 

από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ 

ζρεηηθά µε ηνλ δηαγσληζµό γηα ηελ εθκίζζσζε ρώξσλ θηηξίνπ επί ηεο νδνύ 

………………………………………  ηδηνθηεζίαο ΜΣΝ  θαη ηελ µε ζηνηρεία θαθέινπ  

Φ.951.1/221/19/. 168/04-03-2019/ΜΣΝ  πξόζθιεζε απηνύ, όηη:  

Α. ε πεξίπησζε πνπ θαηαθπξσζεί ην απνηέιεζµα ηνπ δηαγσληζµνύ ζε 

εµέλα ζα ρξεζηκνπνηήζσ ην αθίλεην ………………………………………..                    

θαη ζπγθεθξηµέλα σο …….………………… (
 

π.ρ. θαηάζηεµα πγεηνλνκηθνύ 

ελδηαθέξνληνο, γξαθείν θιπ). 

Β. Γεν ζπληξέρνπλ ζην πξόζσπό µνπ νη αθόινπζνη ιόγνη απνθιεηζκνύ 

ζπκκεηνρήο µνπ από ηνλ δηαγσληζµό:  

α) Έρσ πεξηέιζεη ζε πηώρεπζε ή παύζε πιεξσµώλ ή εθθαζάξηζε ή 

πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό ή έρεη θαηαηεζεί ζρεηηθή αίηεζε γηα ηα 

πξναλαθεξόκελα ζε βάξνο µνπ,  

β)  Έρσ ηεζεί ζε δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε ή έρεη θαηαηεζεί ζρεηηθή αίηεζε 

ζε βάξνο µνπ,  

γ) Έρεη θαηαηεζεί ζε βάξνο µνπ αίηεζε γηα δηνξηζκό ή αληηθαηάζηαζε 

εθθαζαξηζηνύ ή ζπλεθθαζαξηζηνύ,  

δ) Δελ έρσ εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο µνπ, όζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή 

ησλ εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο,  

Ο – Η Όλνµα:    Επώλπµν:     

Όλνµα θαη Επώλπµν παηέξα:     

Όλνµα θαη Επώλπµν µεηέξαο:     

Ηµεξνµελία γέλλεζεο(2):     

Σόπνο γέλλεζεο:     

Αξηζµόο ∆ειηίνπ Σαπηόηεηαο:   Σει:     

ΑΦΜ:  ΔΟΤ:    

Σόπνο 

θαηνηθίαο:  
  

Οδόο:  
 

Αξηζ:  
 

ΣΚ:  
 

Αξ. ηειενµνηνηύπνπ 

(fax):  
  ∆/λζε ειεθηξ. 

ηαρπδξνµείνπ (email):  
   



 19 

ε) Δελ έρσ εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο µνπ ηηο ζρεηηθέο µε ηελ πιεξσκή 

ησλ θόξσλ θαη ηειώλ θαη ελ γέλεη δελ είκαη θνξνινγηθά ελήκεξνο,  

ζη) Έρσ απνθιεηζζεί από δεκόζην δηαγσληζκό, ιόγσ ππνβνιήο πιαζηώλ 

πηζηνπνηεηηθώλ,  

δ) Είκαη έλνρνο ππνβνιήο ςεπδνύο δειώζεσο ή παξαιείςεσο ππνβνιήο 

ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ απαηηνύληαη, θαη’ εθαξκνγή ηνπ παξόληνο άξζξνπ.  

Γ. Θα πξνζθνκίζσ ππνρξεσηηθά, εθόζνλ αλαθεξπρζώ νξηζηηθόο αλάδνρνο 

όια ηα δηθαηνινγεηηθά (θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα, αζθαιηζηηθή 

ελεκεξόηεηα, αληίγξαθν πνηληθνύ µεηξώνπ θιπ) πνπ ζα µνπ δεηεζνύλ από 

ην ΜΣΝ.  

∆. α) Έρσ ιάβεη γλώζε όισλ ησλ όξσλ ηεο µε ζηνηρεία θαθέινπ   

Φ.951.1/221/19/. 168/04-03-2019/ΜΣΝ  πξόζθιεζεο θαη ησλ ζηνηρείσλ 

πνπ ηελ ζπλνδεύνπλ, ηνπο νπνίνπο απνδέρνκαη ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα θαη 

ε πξνζθνξά µνπ ζπληάρζεθε ζύκθσλα µε απηνύο,  

β) Έρσ πιήξε γλώζε ηεο πξαγκαηηθήο θαη λνκηθήο θαηαζηάζεσο ηνπ 

µηζζίνπ, ηελ νπνία αθνύ εμέηαζα µε όια ηα απαξαίηεηα θαη πξνζήθνληα 

µέζα, απνδέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα, δεδνµέλνπ όηη ε µίζζσζε 

γίλεηαη µε απόθαζε θαη επζύλε µνπ, ζηελ θαηάζηαζε ηελ νπνία είλαη ην 

µίζζην. Απνδέρνκαη όηη ε αδπλακία έθδνζεο, αλαζεώξεζεο, επέθηαζεο ή 

δηαηήξεζεο ζε ηζρύ ησλ απαηηνύκελσλ από ηνλ λόµν αδεηώλ θαη εγθξίζεσλ 

γηα ηελ ζπµθσλεζεζόµελε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ µηζζίνπ δελ ζπληζηά 

πξαγκαηηθό ή λνκηθό ειάηησκα ή έιιεηςε ζπκθσλεκέλεο ηδηόηεηαο, νύηε 

ζπληζηά ιόγν κείσζεο ή µε θαηαβνιήο ησλ ζπκθσλεκέλσλ κηζζσκάησλ ή 

ιόγν θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο από εµέλα, ζε πεξίπησζε πνπ θαηαθπξσζεί 

ζε εκέλα ν δηαγσληζκόο θαη  

γ) Παξαηηνύκαη από θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο µνπ ζρεηηθό µε 

νπνηαδήπνηε απόθαζε ηνπ ΜΣΝ γηα αλαβνιή ή αθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ.  

Δ. Η πξνζθνξά µνπ γηα ηελ ζπκκεηνρή µνπ ζηνλ παξόληα δηαγσληζκό 

ηζρύεη γηα εθαηόλ είθνζη (120) εκέξεο από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο 

ησλ πξνζθνξώλ.  

Ηκεξνκελία: 

…..………./2019  

                                                              Ο –Η ∆ει (Τπνγξαθή)  

 

 
 
 
 
 
(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ε αξρή ή ε ππεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνµέα, 
πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε.  
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά µε έγγξαθε 
ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη µε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ µελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο 
απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο 
βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη µε θάζεηξμε µέρξη 10 εηώλ.  
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                                            2. ΤΠΔΤΘΤΝΗ ∆ΗΛΩΗ (σε πεπίπτωση υυσικού πποσώπου 

που   συμμετέχει σε ένωση ή κοινοππαξία) 

(άξζξν 8 Ν.1599/1986)  
Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη µε απηήλ ηελ δήισζε µπνξεί λα 
ειεγρζεί µε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986)  

 

Με αηνµηθή µνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο
(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο 
δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ ζρεηηθά µε ηνλ 
δηαγσληζµό γηα ηελ εθκίζζσζε ρώξσλ θηηξίνπ επί ηεο νδνύ Δι. Βεληδέινπ 156, 

Καιιηζέα  ηδηνθηεζίαο ΜΣΝ  θαη ηελ µε ζηνηρεία θαθέινπ Φ.951.1/221/19/. 

168/04-03-2019/ΜΣΝ πξόζθιεζεο απηνύ, όηη:  

Α. ε πεξίπησζε πνπ θαηαθπξσζεί ην απνηέιεζµα ηνπ δηαγσληζµνύ ζηελ έλσζε ή 

θνηλνπξαμία ζηελ νπνία ζπκκεηέρσ, ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην αθίλεην σο 

…….………………… (
 

π.ρ. θαηάζηεµα πγεηνλνµηθνύ ελδηαθέξνληνο, γξαθείν θιπ). 

Β. Γελ ζπληξέρνπλ ζην πξόζσπό µνπ νη αθόινπζνη ιόγνη απνθιεηζµνύ ζπκκεηνρήο 

µνπ από ηνλ δηαγσληζµό: 

α)Έρσ πεξηέιζεη ζε πηώρεπζε ή παύζε πιεξσµώλ ή εθθαζάξηζε ή πησρεπηηθό 

ζπκβηβαζκό ή έρεη θαηαηεζεί ζρεηηθή αίηεζε γηα ηα πξναλαθεξόµελα ζε βάξνο µνπ,  

β) Έρσ ηεζεί ζε δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε ή έρεη θαηαηεζεί ζρεηηθή αίηεζε ζε βάξνο 

µνπ,  

γ) Έρεη θαηαηεζεί ζε βάξνο µνπ αίηεζε γηα δηνξηζµό ή αληηθαηάζηαζε εθθαζαξηζηνύ 

ή ζπλεθθαζαξηζηνύ, 

δ) Γελ έρσ εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο µνπ, όζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ 

εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, 

ε) Γελ έρσ εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο µνπ ηηο ζρεηηθέο µε ηελ πιεξσµή ησλ 

θόξσλ θαη ηειώλ θαη ελ γέλεη δελ είµαη θνξνινγηθά ελήµεξνο,  

ζη) Έρσ απνθιεηζζεί από δεµόζην δηαγσληζµό, ιόγσ ππνβνιήο πιαζηώλ 

πηζηνπνηεηηθώλ, 

δ) Δίµαη έλνρνο ππνβνιήο ςεπδνύο δειώζεσο ή παξαιείςεσο ππνβνιήο ησλ 

πιεξνθνξηώλ πνπ απαηηνύληαη, θαη’ εθαξκνγή ηνπ παξόληνο άξζξνπ. 

 Γ. ζα πξνζθνµίζσ ππνρξεσηηθά, εθόζνλ ε έλσζε ή θνηλνπξαμία ζηελ νπνία 

ζπκκεηέρσ αλαθεξπρζεί νξηζηηθόο αλάδνρνο όια ηα δηθαηνινγεηηθά (θνξνινγηθή 

ελεκεξόηεηα, αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα, αληίγξαθν πνηληθνύ κεηξώνπ θιπ) πνπ ζα 

µνπ δεηεζνύλ από ην ΜΣΝ.  

∆. α) Έρσ ιάβεη γλώζε όισλ ησλ όξσλ ηεο µε ζηνηρεία θαθέινπ Φ.951.1/221/19/. 

168/04-03-2019/ΜΣΝ πξόζθιεζεο θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηελ ζπλνδεύνπλ, ηνπο 

Ο – Η Όλνµα:    Επώλπµν:     

Όλνµα θαη Επώλπµν παηέξα:     

Όλνµα θαη Επώλπµν µεηέξαο:     

Ηµεξνµελία γέλλεζεο(2):     

Σόπνο γέλλεζεο:     

Αξηζµόο ∆ειηίνπ Σαπηόηεηαο:   Σει:     

ΑΦΜ:  ΔΟΤ:    

Σόπνο 

θαηνηθίαο:  
  

Οδόο:  
 

Αξηζ:  
 

ΣΚ:  
 

Αξ. ηειενκνηόηππνπ 

(fax):  
  ∆/λζε ειεθηξ. 

ηαρπδξνκείνπ (email):  
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νπνίνπο απνδέρνκαη ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα θαη ε πξνζθνξά µνπ ζπληάρζεθε 

ζύµθσλα µε απηνύο,  

β) Έρσ πιήξε γλώζε ηεο πξαγκαηηθήο θαη λνκηθήο θαηαζηάζεσο ηνπ µηζζίνπ, ηελ 

νπνία αθνύ εμέηαζα µε όια ηα απαξαίηεηα θαη πξνζήθνληα µέζα, απνδέρνκαη 

πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα, δεδνκέλνπ όηη ε µίζζσζε γίλεηαη µε απόθαζε θαη επζύλε 

µνπ, ζηελ θαηάζηαζε ηελ νπνία είλαη ην µίζζην. Απνδέρνµαη όηη ε αδπλαµία έθδνζεο, 

αλαζεώξεζεο, επέθηαζεο ή δηαηήξεζεο ζε ηζρύ ησλ απαηηνύµελσλ από ηνλ λόµν 

αδεηώλ θαη εγθξίζεσλ γηα ηελ ζπµθσλεζεζόµελε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ µηζζίνπ 

δελ ζπληζηά πξαγκαηηθό ή λνκηθό ειάηησκα ή έιιεηςε ζπµθσλεµέλεο ηδηόηεηαο, νύηε 

ζπληζηά ιόγν µείσζεο ή µε θαηαβνιήο ησλ ζπµθσλεµέλσλ µηζζσµάησλ ή ιόγν 

θαηαγγειίαο ηεο ζύµβαζεο από εµέλα, ζε πεξίπησζε πνπ θαηαθπξσζεί ζε εµέλα ν 

δηαγσληζµόο θαη  

γ) Παξαηηνύµαη από θάζε δηθαίσµα απνδεµίσζήο µνπ ζρεηηθό µε νπνηαδήπνηε 

απόθαζε ηνπ ΜΣΝ γηα αλαβνιή ή αθύξσζε ηνπ δηαγσληζµνύ.  

Δ. Χο ζπµµεηέρσλ ζηελ έλσζε/θνηλνπξαμία ελέρνµαη θαη επζύλνµαη έλαληη ηνπ ΜΣΝ, 

ζρεηηθά µε ηε ζπµµεηνρή µνπ ζηνλ δηαγσληζµό εληαία, αδηαίξεηα θαη εηο νιόθιεξν, 

ηόζν µέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο ζύµβαζεο, όζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα απηήο θαη ζα 

εγγπεζώ αηνµηθά θαη εηο νιόθιεξν, θαηά ηελ ζύλαςε ηεο νηθείαο ζύµβαζεο θαη θαζ’ 

όιε ηελ δηάξθεηα απηήο, ηελ θαιή εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο ζύµβαζεο θαζώο θαη ησλ 

ππνρξεώζεσλ πνπ απνξξένπλ από ηελ παξνύζα πξνθήξπμε. Δπηπιένλ, ην πνζνζηό 

ζπµµεηνρήο µνπ ζηελ έλσζε/θνηλνπξαμία είλαη …………… θαη νξίδσ θνηλό 

εθπξόζσπν µαο ηνλ …………………………………………, ν νπνίνο εμνπζηνδνηείηαη 

λα µαο εθπξνζσπεί ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζµνύ θαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύµβαζεο. [Γεζκεύνκαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαθεξπρζεί νξηζηηθόο 

αλάδνρνο ηνπ δηαγσληζµνύ, ζα πξνβνύµε εληόο 10 εµεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ζε 

εµάο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζµνύ, ζε ζύζηαζε θνηλνπξαμίαο, µε 

απνθιεηζηηθό ζθνπό ην αληηθείµελν ηεο παξνύζαο, ηεο νπνίαο ηδξπηέο-θνηλνπξαθηηθνί 

κέηνρνη ζα είλαη ηα πξόζσπα πνπ απαξηίδνπλ ηνλ νξηζηηθό αλάδνρν θαη ηα νπνία ζα 

ζπκκεηέρνπλ ζηε θνηλνπξαμία µε ην πνζνζηό ζπµµεηνρήο πνπ δειώζαµε ζηελ 

πξνζθνξά πνπ θαηαζέζαµε.]
 

 

Σ. Ζ πξνζθνξά µνπ γηα ηελ ζπµµεηνρή µνπ ζηνλ παξόληα δηαγσληζµό ηζρύεη γηα 

εθαηόλ είθνζη (120) εµέξεο από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ.  
 
     Ζµεξνµελία:…..………./2019  

Ο – Ζ ∆ει (Τπνγξαθή)  

 

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελα πνιίηε ε αξρή ή ε ππεξεζία ηνπ δεµόζηνπ ηνµέα, 
πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε.  

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά µε 
έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη µε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ 
µελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε 
άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη µε 
θάζεηξμε µέρξη 10 εηώλ.  
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3. ΤΠΔΤΘΤΝΖ ∆ΖΛΩΖ (ζε πεξίπησζε λνµηθνύ πξνζώπνπ) 

(άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη µε απηήλ ηελ δήισζε µπνξεί λα 

ειεγρζεί µε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986)  

 

Με αηνµηθή µνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο
(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη από 

ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, σο λόµηµνο 

εθπξόζσπνο ηνπ ………………………. (επσλπκία λνµηθνύ πξνζώπνπ), δειώλσ 

ζρεηηθά µε ηνλ δηαγσληζµό γηα ηελ εθκίζζσζε ρώξσλ θηηξίνπ επί ηεο νδνύ 

……………………………………….  ηδηνθηεζίαο ΜΣΝ  θαη ηελ µε ζηνηρεία θαθέινπ  

Φ.951.1/221/19/. 168/04-03-2019/ΜΣΝ πξόζθιεζεο απηνύ, όηη:  

Α. ε πεξίπησζε πνπ θαηαθπξσζεί ην απνηέιεζµα ηνπ δηαγσληζµνύ ζην λνµηθό 

πξόζσπν πνπ εθπξνζσπώ, ζα ρξεζηµνπνηεζεί ην αθίλεην 

σο…….………………………..
     

(π .ρ. θαηάζηεµα πγεηνλνµηθνύ ελδηαθέξνληνο, 

γξαθείν θιπ).  

Β. Γελ ζπληξέρνπλ ζην πξόζσπν ηνπ λνµηθνύ πξνζώπνπ πνπ εθπξνζσπώ νη 

αθόινπζνη ιόγνη απνθιεηζµνύ ζπκκεηνρήο ηνπ από ηνλ δηαγσληζµό:  

α) Έρεη πεξηέιζεη ζε πηώρεπζε ή παύζε πιεξσµώλ ή εθθαζάξηζε ή πησρεπηηθό 
ζπκβηβαζκό ή έρεη θαηαηεζεί ζρεηηθή αίηεζε γηα ηα πξναλαθεξόµελα ζε βάξνο 
ηνπ,  

β) Έρεη ηεζεί ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή έρεη θαηαηεζεί ζρεηηθή αίηεζε ζε βάξνο 
ηνπ,  

γ) Έρεη εγθξηζεί ε ζύζηαζή ηνπ ή ε ζρεηηθή έγθξηζε έρεη αλαθιεζεί (αθνξά µόλν 
Α.Δ.),  

δ) Έρεη θαηαηεζεί ζε βάξνο ηνπ αίηεζε γηα δηνξηζµό ή αληηθαηάζηαζε 
εθθαζαξηζηνύ ή ζπλεθθαζαξηζηνύ,  
ε) Γελ έρεη εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ, όζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ 
εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο,  
ζη) Γελ έρεη εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ηηο ζρεηηθέο µε ηελ πιεξσµή ησλ 
θόξσλ θαη ηειώλ θαη ελ γέλεη δελ είλαη θνξνινγηθά ελήµεξν,  
δ Έρεη απνθιεηζζεί από δεµόζην δηαγσληζµό, ιόγσ ππνβνιήο πιαζηώλ 

ΠΡΟ(1):      
Ο – Η 

Όλνµα:  
  

Επώλπµν:  
   

Όλνµα θαη Επώλπµν παηέξα:     

Όλνµα θαη Επώλπµν µεηέξαο:     

Ηµεξνµελία γέλλεζεο(2):     

Σόπνο γέλλεζεο:     

Αξηζµόο ∆ειηίνπ Σαπηόηεηαο:   Σει:     

ΑΦΜ:  ΔΟΤ:    

Σόπνο 

θαηνηθίαο:  
  

Οδόο:  
 

Αξηζ:  
 ΣΚ

:  
 

Αξ.  
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πηζηνπνηεηηθώλ,  
ε) Ο/νη λόµηµνο/νη εθπξόζσπνο/νη ηνπ σο άλσ λνκηθνύ πξνζώπνπ εµπίπηεη/νπλ 
ζε µία εθ ησλ πεξηπηώζεσλ, εμ αηηίαο ησλ νπνίσλ απνθιείεηαη ε ζπκκεηνρή 
θπζηθνύ πξνζώπνπ ζηνλ παξόληα δηαγσληζκό ζύκθσλα µε ηα πξναλαθεξόµελα.  
η) Γελ νθείιεη ην λνκηθό πξόζσπν, νύηε πξόζσπν ζπλδεδεκέλν µε απηό θαηά ηελ 
έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42Δ ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.  

Γ. Θα πξνζθνκίζσ ππνρξεσηηθά, εθόζνλ ην λνµηθό πξόζσπν πνπ εθπξνζσπώ 

αλαθεξπρζεί νξηζηηθόο αλάδνρνο, όια ηα δηθαηνινγεηηθά (θνξνινγηθή 
ελεµεξόηεηα, αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα, αληίγξαθν πνηληθνύ κεηξώνπ θιπ) πνπ 
ζα µνπ δεηεζνύλ από ην ΜΣΝ.  

∆. α) Έρσ ιάβεη γλώζε όισλ ησλ όξσλ ηεο µε ζηνηρεία Φ.951.1/221/19/. 

168/04-03-2019/ΜΣΝ πξόζθιεζεο θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηελ ζπλνδεύνπλ, ηνπο 

νπνίνπο απνδέρνµαη ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα θαη ε πξνζθνξά µνπ ζπληάρζεθε 

ζύµθσλα µε απηνύο,  

β) Έρσ πιήξε γλώζε ηεο πξαγκαηηθήο θαη λνκηθήο θαηαζηάζεσο ηνπ µηζζίνπ, ηελ 
νπνία αθνύ εμέηαζα µε όια ηα απαξαίηεηα θαη πξνζήθνληα µέζα, απνδέρνκαη 
πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα, δεδνµέλνπ όηη ε µίζζσζε γίλεηαη µε απόθαζε θαη 
επζύλε ηνπ, ζηελ θαηάζηαζε ηελ νπνία είλαη ην µίζζην. Απνδέρεηαη όηη ε αδπλαµία 
έθδνζεο, αλαζεώξεζεο, επέθηαζεο ή δηαηήξεζεο ζε ηζρύ ησλ απαηηνύκελσλ από 
ηνλ λόκν αδεηώλ θαη εγθξίζεσλ γηα ηελ ζπµθσλεζεζόµελε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία 
ηνπ µηζζίνπ δελ ζπληζηά πξαγµαηηθό ή λνµηθό ειάηησµα ή έιιεηςε ζπµθσλεµέλεο 
ηδηόηεηαο, νύηε ζπληζηά ιόγν µείσζεο ή µε θαηαβνιήο ησλ ζπµθσλεµέλσλ 
µηζζσµάησλ ή ιόγν θαηαγγειίαο ηεο ζύµβαζεο από ην λνµηθό πξόζσπν πνπ 
εθπξνζσπώ, ζε πεξίπησζε πνπ θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζµόο ζε απηό θαη  
γ) Παξαηηείηαη από θάζε δηθαίσµα απνδεµίσζήο ηνπ ζρεηηθό µε νπνηαδήπνηε 
απόθαζε ηνπ ΜΣΝ γηα αλαβνιή ή αθύξσζε ηνπ δηαγσληζµνύ.  

Δ. Ζ πξνζθνξά ηνπ λνµηθνύ πξνζώπνπ πνπ εθπξνζσπώ γηα ηελ ζπµµεηνρή ηνπ 

ζηνλ παξόληα δηαγσληζµό ηζρύεη γηα εθαηόλ είθνζη (120) εµέξεο από ηελ 
εµεξνµελία ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ.  

Ζκεξνκελία:…..
………./2019  

            Ο –Ζ ∆ει (Τπνγξαθή) 

 
 
 
 
(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόµελν πνιίηε ε αξρή ή ε ππεξεζία ηνπ δεµόζηνπ ηνµέα, πνπ 
απεπζύλεηαη ε αίηεζε.  
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά µε έγγξαθε 
ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηµσξείηαη µε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ µελώλ. Δάλ ν ππαίηηνο 
απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο 

βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηµσξείηαη µε θάζεηξμε µέρξη 10 εηώλ.  
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4. ΤΠΔΤΘΤΝΗ ∆ΗΛΩΗ (σε πεπίπτωση νοµικού πποσώπου που 

συµµετέχει σε ένωση ή κοινοππαξία)  

(άξζξν 8 Ν.1599/1986)  

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη µε απηήλ ηελ δήισζε µπνξεί λα ειεγρζεί 
µε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986)  

Με αηνµηθή µνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο
(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, σο λόµηµνο εθπξόζσπνο ηνπ 

……………………………. (επσλπκία λνµηθνύ πξνζώπνπ), δειώλσ ζρεηηθά µε ηνλ δηαγσληζµό 

γηα ηελ εθκίζζσζε ρώξσλ θηηξίνπ επί ηεο νδνύ …………………………………….  ηδηνθηεζίαο 

ΜΣΝ  θαη ηελ µε ζηνηρεία θαθέινπ Φ.951.1/221/19/.168/04-03-2019/ΜΣΝ 

πξόζθιεζεο απηνύ, όηη: 

Α. ε πεξίπησζε πνπ θαηαθπξσζεί ην απνηέιεζµα ηνπ δηαγσληζµνύ ζηελ έλσζε ή 

θνηλνπξαμία ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ην λνµηθό πξόζσπν πνπ εθπξνζσπώ, ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ην αθίλεην σο …….…………………(
 

π.ρ. θαηάζηεµα πγεηνλνκηθνύ 

ελδηαθέξνληνο, γξαθείν θιπ).  

Β. Γεν ζπληξέρνπλ ζην πξόζσπν ηνπ λνµηθνύ πξνζώπνπ πνπ εθπξνζσπώ νη αθό-

ινπζνη ιόγνη απνθιεηζκνύ ζπκκεηνρήο ηνπ από ηνλ δηαγσληζµό:  

α) Έρεη πεξηέιζεη ζε πηώρεπζε ή παύζε πιεξσµώλ ή εθθαζάξηζε ή πησρεπηηθό 

ζπκβηβαζκό ή έρεη θαηαηεζεί ζρεηηθή αίηεζε γηα ηα πξναλαθεξόκελα ζε βάξνο ηνπ, β) 

Έρεη ηεζεί ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή έρεη θαηαηεζεί ζρεηηθή αίηεζε ζε βάξνο ηνπ, γ) 

Έρεη εγθξηζεί ε ζύζηαζή ηνπ ή ε ζρεηηθή έγθξηζε έρεη αλαθιεζεί (αθνξά µόλν Α.Ε.), δ) 

Έρεη θαηαηεζεί ζε βάξνο ηνπ αίηεζε γηα δηνξηζµό ή αληηθαηάζηαζε εθθαζαξηζηνύ ή 

ζπλεθθαζαξηζηνύ, ε) Δελ έρεη εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ, όζνλ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή ησλ εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζη) Δελ έρεη εθπιεξώζεη ηηο 

ππνρξεώζεηο ηνπ ηηο ζρεηηθέο µε ηελ πιεξσµή ησλ θόξσλ θαη ηειώλ θαη ελ γέλεη δελ 

είλαη θνξνινγηθά ελήµεξν, δ) Έρεη απνθιεηζζεί από δεµόζην δηαγσληζµό, ιόγσ 

ππνβνιήο πιαζηώλ πηζηνπνηεηηθώλ, ε) Ο/νη λόµηµνο/νη εθπξόζσπνο/νη ηνπ σο άλσ 

λνµηθνύ πξνζώπνπ εµπίπηεη/νπλ ζε µία εθ ησλ πεξηπηώζεσλ, εμ αηηίαο ησλ νπνίσλ 

απνθιείεηαη ε ζπµµεηνρή θπζηθνύ πξνζώπνπ ζηνλ παξόληα δηαγσληζµό ζύµθσλα µε ηα 

πξναλαθεξόµελα, ζ) Δελ νθείιεη ην λνµηθό πξόζσπν, νύηε πξόζσπν ζπλδεδεµέλν µε 

απηό θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42Ε ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 

Γ. Θα πξνζθνµίζσ ππνρξεσηηθά, εθόζνλ ην λνµηθό πξόζσπν πνπ εθπξνζσπώ 

αλαθεξπρζεί νξηζηηθόο αλάδνρνο, όια ηα δηθαηνινγεηηθά (θνξνινγηθή ελεµεξόηεηα, 

αζθαιηζηηθή ελεµεξόηεηα, αληίγξαθν πνηληθνύ µεηξώνπ θιπ) πνπ ζα µνπ δεηεζνύλ από 

ΔΠΩΝΤΜΟ  :  

ΟΝΟΜΑ  :  

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ  :  

ΓΙΔΤΘΤΝΗ  :  

Α.∆.Σ. και   
Α.Φ.Μ.  :  
ΠΡΟ(1):      

Ο – Η Όλνµα:    Επώλπµν:     

Όλνµα θαη Επώλπµν παηέξα:     

Όλνµα θαη Επώλπµν µεηέξαο:     

Ηµεξνµελία γέλλεζεο(2):     

Σόπνο γέλλεζεο:     

Αξηζµόο ∆ειηίνπ Σαπηόηεηαο:   Σει:     

ΑΦΜ:  ΔΟΤ:    

Σόπνο 
θαηνηθίαο:  

  
Οδόο:  

 
Αξηζ:  

 
ΣΚ:  

 

Αξ. ηειενµνηνηύπνπ 
(fax):  

  ∆/λζε ειεθηξ. 
ηαρπδξνµείνπ 
(email):  
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ην ΜΣΝ.  

∆. α) Έρσ ιάβεη γλώζε όισλ ησλ όξσλ ηεο µε ζηνηρεία θαθέινπ Φ.951.1/221/19/. 

168/04-03-2019/ΜΣΝ πξόζθιεζεο θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηελ ζπλνδεύνπλ, ηνπο 

νπνίνπο απνδέρνµαη ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα θαη ε πξνζθνξά µνπ ζπληάρζεθε ζύµθσλα 

µε απηνύο,  

β) Έρσ πιήξε γλώζε ηεο πξαγµαηηθήο θαη λνµηθήο θαηαζηάζεσο ηνπ µηζζίνπ, ηελ νπνία 

αθνύ εμέηαζα µε όια ηα απαξαίηεηα θαη πξνζήθνληα µέζα, απνδέρνκαη πιήξσο θαη 

αλεπηθύιαθηα, δεδνκέλνπ όηη ε κίζζσζε γίλεηαη µε απόθαζε θαη επζύλε ηνπ, ζηελ 

θαηάζηαζε ηελ νπνία είλαη ην µίζζην .. Απνδέρεηαη όηη ε αδπλαµία έθδνζεο, 

αλαζεώξεζεο, επέθηαζεο ή δηαηήξεζεο ζε ηζρύ από ησλ απαηηνύµελσλ από ην λόµν 

αδεηώλ θαη εγθξίζεσλ γηα ηε ζπµθσλεζεζόµελε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ µηζζίνπ δελ 

ζπληζηά πξαγκαηηθό ή λνµηθό ειάηησµα ή έιιεηςε ζπµθσλεµέλεο ηδηόηεηαο, νύηε 

ζπληζηά ιόγν µείσζεο ή µε θαηαβνιήο ησλ ζπµθσλεµέλσλ µηζζσµάησλ ή ιόγν 

θαηαγγειίαο ηεο ζύµβαζεο από ην λνµηθό πξόζσπν πνπ εθπξνζσπώ, ζε πεξίπησζε πνπ 

θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκόο ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία ζηελ νπνία ζπµµεηέρεη ην 

λνµηθό πξόζσπν πνπ εθπξνζσπώ θαη γ) παξαηηείηαη από θάζε δηθαίσµα απνδεκίσζεο 

µνπ ζρεηηθό µε νπνηαδήπνηε απόθαζε ηνπ ΜΣΝ. γηα αλαβνιή ή αθύξσζε ηνπ 

δηαγσληζµνύ. 

Δ. Σν λνµηθό πξόζσπν πνπ εθπξνζσπώ θαη ην νπνίν ζπµµεηέρεη ζηελ έλσζε ή 

θνηλνπξαμία ελέρεηαη θαη επζύλεηαη έλαληη ηνπ ΜΣΝ, ζρεηηθά µε ηε ζπµµεηνρή ηνπ ζηνλ 

δηαγσληζµό εληαία, αδηαίξεηα θαη εηο νιόθιεξν, ηόζν µέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύµβαζεο, όζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα απηήο θαη ζα εγγπεζεί αηνµηθά θαη εηο νιόθιεξν, 

θαηά ηελ ζύλαςε ηεο νηθείαο ζύµβαζεο θαη θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα απηήο, ηελ θαιή 

εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο ζύµβαζεο θαζώο θαη ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ απνξξένπλ από 

ηελ παξνύζα πξνθήξπμε. Επηπιένλ, ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ έλσζε ή 

θνηλνπξαμία είλαη …………… θαη νξίδνπµε θνηλό εθπξόζσπν µαο ηνλ 

…………………………………………, ν νπνίνο εμνπζηνδνηείηαη λα µαο εθπξνζσπεί ζε όιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζµνύ θαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύµβαζεο. [Δεζκεύνκαη όηη ζε 

πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαθεξπρζεί νξηζηηθόο αλάδνρνο ηνπ δηαγσληζµνύ, ζα 

πξνβνύµε εληόο 10 εµεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ζε εµάο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ 

δηαγσληζµνύ, ζε ζύζηαζε θνηλνπξαμίαο, µε απνθιεηζηηθό ζθνπό ην αληηθείκελν ηεο 

παξνύζαο, ηεο νπνίαο ηδξπηέο-θνηλνπξαθηηθνί µέηνρνη ζα είλαη ηα πξόζσπα πνπ 

απαξηίδνπλ ηνλ πιεηνδόηε θαη ηα νπνία ζα ζπµµεηέρνπλ ζηε θνηλνπξαμία µε ην πνζνζηό 

ζπκκεηνρήο πνπ δειώζαµε ζηελ πξνζθνξά πνπ θαηαζέζαµε. 
 

Σ. Η πξνζθνξά ηνπ λνµηθνύ πξνζώπνπ πνπ εθπξνζσπώ γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ 

παξόληα δηαγσληζµό ηζρύεη γηα εθαηόλ είθνζη  (120) εµέξεο από ηελ εκεξνκελία ιήμεο 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ.  
Ηκεξνκελία: 
…..………./2019  

Ο – Η ∆ει (Τπνγξαθή)  

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ε αξρή ή ε ππεξεζία ηνπ δεµόζηνπ ηνµέα, πνπ 
απεπζύλεηαη ε αίηεζε.  
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά µε έγγξαθε 
ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη µε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο 
απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο 
βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη µε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β  

ΤΠΟ∆ΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

Γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ  …………………………………. ηνπ θηηξίνπ επί ηεο 

νδνύ …………………………………  ηδηνθηεζίαο ΜΣΝ, µε βάζε ηε µε ζηνηρεία 

θαθέινπ Φ.951.1/221/19/.168/04-03-2019/ΜΣΝ πξόζθιεζε  

                                            ΠΡΟΦΔΡΩ  

κεληαίν κίζζσκα, ην πνζό ησλ Δπξώ (αξηζκεηηθώο θαη 

νινγξάθσο), 

………………………………………………………………………………………………………

….…………  

Αζήλα, …………/2019  

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ  

Ολνκαηεπώλπκν: Τπνγξαθή:  

ΔΠΩΝΤΜΟ  :  

ΟΝΟΜΑ  :  

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ  :  

ΓΙΔΤΘΤΝΗ  :  

Α.∆.Σ. και   
Α.Φ.Μ.  :  
ΠΡΟ(1):      

Ο – Η Όλνµα:    Επώλπµν:     

Όλνµα θαη Επώλπµν παηέξα:     

Όλνµα θαη Επώλπµν µεηέξαο:     

Ηµεξνµελία γέλλεζεο(2):     

Σόπνο γέλλεζεο:     

Αξηζµόο ∆ειηίνπ Σαπηόηεηαο:   Σει:     

ΑΦΜ:  ΔΟΤ:    

Σόπνο 
θαηνηθίαο:  

  
Οδόο:  

 
Αξηζ:  

 
ΣΚ:  

 

Αξ. ηειενµνηνηύπνπ 
(fax):  

  ∆/λζε ειεθηξ. 
ηαρπδξνµείνπ 
(email):  

   


