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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης & Εφάπαξ Παροχών 

(Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.), έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 35 – 48 Ν.4052/2012 (ΦΕΚ Α΄ 41) περί συστάσεως του 

Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.), 

2. Τις διατάξεις του κεφαλαίου ΣΤ΄ (άρθρα 74 – 90) του Ν. 4387/2016, σχετικά µε τη 

µετονοµασία του Ε.Τ.Ε.Α. σε «Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ 

Παροχών» (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.), 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 38 – 49 του Π.∆. 715/1979 (ΦΕΚ Α΄ 212) όπως ισχύουν, 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ Α΄ 199), όπως συµπληρώθηκαν 

από τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 3 του Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ Α΄ 170), 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 10 Ν.3586/10-07-2007 (ΦΕΚ Α΄ 151), όπως 

αντικαταστάθηκαν από την παρ. 1 του άρθρου 49 Ν.3863/15-07-2010 (ΦΕΚ Α΄ 115), 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 52 Ν.4144/18-04-2013 (ΦΕΚ Α΄ 88), που αντικατέστησαν 

την υποπαράγραφο 8 της παρ. 1 του άρθρου 49 Ν.3863/15-07-2010 (ΦΕΚ Α΄ 115), 
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7. Τις Αποφάσεις ∆.Σ. του τέως Ε.Τ.Ε.Α. µε αριθµ. 521/143/23-12-2015 και 1/144/13-01-

2016 και 

8. Την αριθµ. 50 Απόφαση της 5/08-02-2017 συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. µε 

την οποία εγκρίνεται η εκµίσθωση ορόφου γραφείων µε δύο θέσεις στάθµευσης, επί 

της οδού Λένορµαν 210, Αθήνα, καθώς και η παρούσα διακήρυξη µε το παράρτηµα 

και την περίληψή της. 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

∆ηµόσιο Πλειοδοτικό διαγωνισµό 

για την εκµίσθωση ορόφου γραφείων µε δύο θέσεις στάθµευσης, επί της οδού 

Λένορµαν 210, Αθήνα 

 

Άρθρο 1 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ: 

 

Το ακίνητο βρίσκεται στην οδό Λένορµαν 210 στην Αθήνα, στο Ο.Τ. 103/79, που 

περιβάλλεται από τις οδούς Λένορµαν, Κάδµου, Λεάνδρου και Κρέοντος. 

Πρόκειται για γραφείο (οριζόντια ιδιοκτησία), υπό στοιχεία Β2, επιφάνειας 385,00 

τετραγωνικών µέτρων, µε ηµιυπαίθριο χώρο επιφάνειας 49,00 τ.µ., ο οποίος έχει κλείσει και 

έχει ενσωµατωθεί στο εσωτερικό του γραφείου. 

Καταλαµβάνει ολόκληρο το  δεύτερο όροφο του κτιρίου, µε ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του 

οικοπέδου 155,00 ‰, σε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 750,10 τ.µ. Μαζί µε τον όροφο 

γραφείων δίδονται υποχρεωτικά και δύο (2) υπόγειες θέσεις στάθµευσης, στο Α΄ υπόγειο, 

υπό στοιχεία Ρ13 και Ρ14, επιφάνειας από 12,00 τ.µ. η κάθε µία και µε ποσοστό 

συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου από 3,00 ‰. 

Το κτίριο γραφείων, όπου βρίσκεται η οριζόντια ιδιοκτησία, αποπερατώθηκε κατά το έτος 

2000. 

Ο όροφος είναι µια ενιαία αίθουσα στην οποία έχουν δηµιουργηθεί επιµέρους δωµάτια – 

γραφεία µε γυψοσανίδα και διαθέτει ένα χώρο µε δύο WC. 

Το δάπεδο όλου του χώρου είναι επικαλυµµένο µε κεραµικά πλακίδια, η οροφή καλύπτεται 

µε ψευδοροφή ορυκτών ινών, εντός της οποίας υπάρχει ο φωτισµός και το δίκτυο αερισµού, 

ψύξης και θέρµανσης του χώρου.  Τα εξωτερικά κουφώµατα είναι αλουµινίου και γενικά το 

περίβληµα του χώρου είναι από υαλοπίνακες, κάποιοι εκ των οποίων είναι ανοιγόµενοι. 

Υπάρχει ένα κλιµακοστάσιο και ένας ανελκυστήρας για την πρόσβαση στο χώρο, εξωτερικό 

κλιµακοστάσιο κινδύνου, καθώς και ένας επαγγελµατικός ανελκυστήρας που συνδέει το 

χώρο µε τα υπόγεια. 
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Το γραφείο έχει πρόσωπο τόσο στην οδό Λένορµαν όσο και στον πίσω αλλά και πλαϊνό 

ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου. 

Η πρόσβαση των αυτοκινήτων στους υπόγειους χώρους στάθµευσης γίνεται µέσω ράµπας 

από την οδό Λένορµαν και για τους ανθρώπους από κλίµακα και ανελκυστήρα που συνδέει 

όλα τα επίπεδα του κτιρίου. 

 

Άρθρο 2 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ 

 

Το ελάχιστο προτεινόµενο µηνιαίο µίσθωµα για το ως άνω ακίνητο, ήτοι ολόκληρο το δεύτερο 

όροφο, υπό στοιχεία Β2, καθώς και τις δύο υπόγειες θέσεις στάθµευσης υπό στοιχεία Ρ13 

και Ρ14, ανέρχεται στα 1.800,00 € µηνιαίως. 

 

Άρθρο 3 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗ 

 

Πλειοδότης ανακηρύσσεται ο συµµετέχων στο διαγωνισµό, που θα καταθέσει πλήρη φάκελο 

συµµετοχής, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο Άρθρο 9 της παρούσης, ο οποίος θα 

περιλαµβάνει τους υποφακέλους «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και 

ταυτόχρονα θα προσφέρει το υψηλότερο µηνιαίο µίσθωµα έναντι οποιουδήποτε άλλου. 

 

Άρθρο 4 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 

 

Το µίσθωµα θα αναπροσαρµόζεται ετησίως, αρχής γενοµένης από τον δεύτερο χρόνο της 

µίσθωσης (σταθερό για το πρώτο έτος), κατά το ποσοστό της µεταβολής του ∆είκτη Τιµών 

Καταναλωτή του µήνα της αναπροσαρµογής σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 

προηγούµενου έτους (απλή δωδεκάµηνη µεταβολή) όπως αυτή υπολογίζεται από την 

ΕΛΣΤΑΤ.  Σε καµία όµως περίπτωση και για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, το µίσθωµα δεν θα 

µπορεί να µειωθεί. 

 

Άρθρο 5 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 

 

Το µίσθωµα, µαζί µε το αναλογούν χαρτόσηµο και Ο.Γ.Α. χαρτοσήµου, που σήµερα 

ανέρχεται συνολικά στο 3,60% επί του µισθώµατος, και βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον µισθωτή, 

θα καταβάλλεται στην αρχή κάθε µισθωτικού µήνα (έως και την 5η ηµέρα), µε κατάθεση στο 
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λογαριασµό που τηρεί το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Νο 040/54502333 

(ΙΒΑΝ: GR51 0110 0400 0000 0405 4502 333). 

 

Άρθρο 6 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ 

 

Η εκµίσθωση του ως άνω ακινήτου θα γίνει για διάστηµα 12 ετών και θα αρχίσει από την 

ηµεροµηνία υπογραφής του σχετικού µισθωτηρίου. 

 

Άρθρο 7 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα εν τη ηµεδαπή ή αλλοδαπή ασκούντα 

εµπορικό ή βιοµηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελµα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή 

αλλοδαπά. 

Επίσης γίνονται δεκτά Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου, Οργανισµοί και 

Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου. 

∆εν έχουν δικαίωµα συµµετοχής όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη ∆ηµόσια 

Υπηρεσία, Ν.Π.∆.∆. ή Ο.Τ.Α., επειδή δεν ανταποκρίθηκαν στις συµβατικές υποχρεώσεις 

τους ή έχουν αποκλειστεί µε απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης.  

 

Άρθρο 8 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., επί της οδού Φιλελλήνων 

13 – 15, στην Αθήνα την 22α Μαρτίου 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.µ., ενώπιον 

5µελούς Επιτροπής, που θα αποτελείται από τον πρόεδρο της Επιτροπής ή τον 

αναπληρωτή του, ένα µηχανικό ή τον αναπληρωτή του και τρία µέλη ή τους αναπληρωτές 

τους, που θα οριστούν µε απόφαση του ∆ιοικητή του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., σύµφωνα µε τις διατάξεις 

της παρ. 2 του άρθρου 26 Π∆ 715/79. 

 

Άρθρο 9 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται µόνο εγγράφως, σε κλειστό σφραγισµένο φάκελο, µε τα 

στοιχεία του συµµετέχοντα, απευθυνόµενο στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., προς την Επιτροπή 

∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, µε την ένδειξη: «για το ∆ηµόσιο Πλειοδοτικό διαγωνισµό 
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για την εκµίσθωση ορόφου γραφείων µε δύο θέσεις στάθµευσης, επί της οδού 

Λένορµαν 210, Αθήνα» και πρωτοκολλούνται υποχρεωτικά, στο γενικό πρωτόκολλο του 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., µέχρι την κατά το Άρθρο 8 προσδιορισθείσα  ηµεροµηνία και ώρα του προς 

διεξαγωγή διαγωνισµού και ισχύουν επί 60 ηµέρες από τη διενέργεια του διαγωνισµού.  Ο 

κλειστός, σφραγισµένος φάκελος περιλαµβάνει δύο υποφακέλους ως εξής: 

 

1. Κλειστό σφραγισµένο φάκελο µε τα στοιχεία του συµµετέχοντα και την ένδειξη 

«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» 

 

Μέσα σε αυτόν, θα υπάρχουν τα πιο κάτω δικαιολογητικά συµµετοχής: 

I.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, υπογεγραµµένη από τον συµµετέχοντα, ή 

σε περίπτωση Νοµικού Προσώπου, από τον νόµιµο ή νόµιµους εκπροσώπους 

του, όπου θα δηλώνονται τα ακόλουθα: α) ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των 

όρων της διακηρύξεως, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως, 

β) ότι ο προσφέρων έχει επισκεφτεί το προς εκµίσθωση ακίνητο, έχει 

ενηµερωθεί πλήρως γι’ αυτό και είναι της απολύτου αρεσκείας του για τη χρήση 

και το σκοπό που το προορίζει και γ) η χρήση του µισθίου. 

II. Γραµµάτιο παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή 

εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας µε δικαιούχο το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., 

διάρκειας ισχύος τουλάχιστον για έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία διεξαγωγής 

του διαγωνισµού, ποσού ίσου προς το ελάχιστο προτεινόµενο µηνιαίο µίσθωµα 

(1.800,00 €), όπως αναφέρεται στο Άρθρο 2 της παρούσης.  Της υποχρέωσης 

προς εγγυοδοσία απαλλάσσονται το ∆ηµόσιο, τα Ν.Π.∆.∆. και οι Ο.Τ.Α. 

III. Αντίγραφο Φορολογικής Ενηµερότητας σε ισχύ. 

IV. Αντίγραφο Ασφαλιστικής Ενηµερότητας σε ισχύ. 

V. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, από τους ασκούντες εµπορικό ή 

βιοµηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελµα, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 

τους σε αυτό, το ειδικό επάγγελµά τους και η µη ύπαρξη οικονοµικών 

εκκρεµοτήτων, έκδοσης κατ’ ανώτατο όριο έξι (6) µήνες πριν την ηµεροµηνία 

διενέργειας του διαγωνισµού. 

VI. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου για τον συµµετέχοντα, έκδοσης τελευταίου 

τριµήνου, από το οποίο θα προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί αµετάκλητα για 

αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας ή σε 

περίπτωση Νοµικού Προσώπου, του νοµίµου εκπροσώπου ή εκπροσώπων 

του. 

VII. Πιστοποιητικό περί µη πτώχευσης και περί µη θέσεως σε διαδικασία 

πτώχευσης και εκκαθάρισης σε ισχύ. 

ΑΔΑ: 71ΠΑ46587Η-ΦΜΜ



VIII. Μόνο σε περίπτωση συµµετοχής Νοµικού Προσώπου, απαιτούνται επιπλέον τα 

νοµιµοποιητικά έγγραφα του εκπροσώπου ή εκπροσώπων του. 

 

2. Κλειστό σφραγισµένο φάκελο µε τα στοιχεία του συµµετέχοντα και την ένδειξη 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 

Μέσα σε αυτόν, θα υπάρχει: 

Έγγραφη προσφορά του καθαρού µηνιαίου µισθώµατος, που θα αφορά στον 

όροφο γραφείων, µαζί µε τις δύο θέσεις στάθµευσης, όπως περιγράφονται στο 

Άρθρο 1 της παρούσης, εκφρασµένη σαφώς και συγκεκριµένα, σε ευρώ, 

ολογράφως και αριθµητικώς, υπογεγραµµένη από το συµµετέχοντα, ή σε 

περίπτωση Νοµικού Προσώπου, από τον νόµιµο εκπρόσωπο ή τους νόµιµους 

εκπροσώπους αυτού. 

 

Άρθρο 10 

ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

I. Ο διαγωνισµός διενεργείται µε ενσφράγιστες προσφορές, αποκλειόµενης της διά 

προφορικών προσφορών συνεχίσεως τούτου.  Οι ενσφράγιστες προσφορές µονογράφονται 

από τα µέλη της Επιτροπής και αποσφραγίζονται.  Οι φάκελοι των προσφορών, θα πρέπει 

να περιέχουν τους δύο φακέλους που περιγράφονται στο Άρθρο 9 της παρούσης, δηλ. το 

φάκελο «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» και το φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  Αφού 

µονογραφηθούν από τα µέλη της Επιτροπής του διαγωνισµού και αυτοί οι φάκελοι, στη 

συνέχεια ανοίγεται µόνο ο φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» της κάθε προσφοράς, όπου 

µονογραφείται το περιεχόµενο όλων των δικαιολογητικών που περιέχει πλην του Γραµµατίου 

παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή της εγγυητικής επιστολής 

αναγνωρισµένης Τράπεζας του Άρθρου 9.1.ΙΙ. της παρούσης.  Μόνο εφόσον διαπιστωθεί 

από την Επιτροπή του διαγωνισµού ότι τα δικαιολογητικά που περιέχουν οι φάκελοι 

«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» είναι αυτά ακριβώς που ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη και ότι 

µέσα από αυτά δεν συντρέχει κανένας λόγος εξαίρεσης του συµµετέχοντα, ανοίγονται στη 

συνέχεια οι φάκελοι «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», το περιεχόµενο των οποίων 

ανακοινώνεται στους τυχόν παριστάµενους συµµετέχοντες. 

II. Οι προσφορές εγγράφονται στο πρακτικό διενέργειας του διαγωνισµού και στον 

πίνακα του πλειοδοτικού διαγωνισµού, όπου πρωτοκολλούνται και ανακοινώνονται στους 

τυχόν παριστάµενους συµµετέχοντες. 
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ΙΙΙ. Ο διαγωνισµός κατακυρώνεται στο συµµετέχοντα που υπέβαλλε πλήρη φάκελο 

«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» και ταυτόχρονα υπέβαλλε την υψηλότερη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

IV. Σε περίπτωση υποβολής µίας µόνο προσφοράς, ο διαγωνισµός κατακυρώνεται σε 

αυτόν που την υπέβαλλε, µόνο εφόσον ο φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» είναι πλήρης και δεν 

συντρέχει λόγος εξαίρεσης του συµµετέχοντα και ταυτόχρονα η οικονοµική του προσφορά 

είναι τουλάχιστον ίση ή υψηλότερη από το ελάχιστο προτεινόµενο µηνιαίο µίσθωµα του 

Άρθρου 2 της παρούσης.  

 

Άρθρο 11 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

 

Ι. Ο µισθωτής δεν δικαιούται σε µείωση του µισθώµατος από της κατακυρώσεως της 

µισθώσεως και εφεξής, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία. 

ΙΙ. Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του µίσθιου και εν γένει το µίσθιο 

σε καλή κατάσταση, να προστατεύει αυτό και να το ασφαλίζει, κατά των κινδύνων πυρός (σε 

αξία τουλάχιστον ίση µε την εκάστοτε αξία πλήρους αποκατάστασης των φθορών του 

ακινήτου κατά το χρόνο της ασφάλισης σε περίπτωση ολικής καταστροφής) και αστικής 

ευθύνης.  Λήπτης της ασφάλισης πυρός, σε περίπτωση επελεύσεως του ασφαλιστικού 

κινδύνου, θα είναι οπωσδήποτε ο εκµισθωτής.   

ΙΙΙ. Επιτρέπεται στο µισθωτή, µετά από έγγραφη συναίνεση των εκµισθωτών, να 

επιφέρει στο µίσθιο προσθήκες, τροποποιήσεις ή µεταρρυθµίσεις, προκειµένου να καλύψει 

τις ανάγκες λειτουργίας της επιχείρησής του, τηρώντας απαρέγκλιτα τις ισχύουσες 

πολεοδοµικές, υγειονοµικές ή άλλες διατάξεις, ανάλογες και προσήκουσες µε τη χρήση 

αυτού και εφόσον δε θίγεται η επάρκεια (στατική ή / και άλλη), ως και οι εγκαταστάσεις 

αυτού, καθώς και η ασφάλεια του µισθίου και των όµορων ιδιοκτησιών. 

Μετά την έναρξη της µίσθωσης και πριν την έναρξη των εργασιών προσαρµογής του 

ακινήτου στις ανάγκες του µισθωτή, θα κατατεθούν από το µισθωτή στις αρµόδιες Υπηρεσίες 

του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., όλες οι πολεοδοµικές ή / και άλλες άδειες (εφόσον απαιτούνται), τα πλήρη 

αρχιτεκτονικά σχέδια των προσθηκών τροποποιήσεων ή µεταρρυθµίσεων, καθώς και το 

χρονοδιάγραµµα και ο προϋπολογισµός κόστους αυτών, προκειµένου να εγκριθούν από το 

∆.Σ. του εκµισθωτή.  Η διαδικασία αυτή, από την ηµέρα της πρωτοκόλλησης όλων των πιο 

πάνω, µέχρι και την έγκρισή τους από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του εκµισθωτή, εφόσον όλες 

οι άδειες είναι πλήρεις και  σύµφωνες µε τους ισχύοντες νόµους και διατάξεις, θα υλοποιηθεί 

σε εύλογο χρόνο. 

Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω εργασιών προσαρµογής του µισθίου στις ανάγκες της 

χρήσης του µισθωτή, κατατίθεται από τον ίδιο στον εκµισθωτή η πλήρης αναφορά των 
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εργασιών που πραγµατοποιήθηκαν, καθώς και οποιαδήποτε τυχόν διαφοροποίηση από τα 

αρχικά σχέδια των µετατροπών. 

Σε κάθε περίπτωση, ο εκµισθωτής κατά τη λήξη της µίσθωσης και πριν την απόδοση του 

µισθίου σε αυτόν, δικαιούται να αξιώσει την µε επιµέλεια, ευθύνη και δαπάνες του µισθωτή, 

επαναφορά του µισθίου στην προτέρα κατάσταση, εκείνη που ήταν κατά την έναρξη της 

µίσθωσης σε περίπτωση που δεν πραγµατοποιήθηκαν αλλαγές ή τροποποιήσεις στο µίσθιο 

εγκεκριµένες µε την ως άνω διαδικασία από το ∆.Σ. του εκµισθωτή, ή στη µορφή που πήρε 

µετά την έγκριση και πραγµατοποίηση των προτεινόµενων προσαρµογών από το µισθωτή. 

 IV. Ο µισθωτής υποχρεούται στην έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας 

ενεργειακών ή όποιων άλλων πιστοποιητικών ή εγγράφων απαιτούνται κατά περίπτωση από 

την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, µε δικές του δαπάνες και ευθύνη. 

 V. Ο µισθωτής ευθύνεται για τη σύνδεση µε δικές του δαπάνες όλων των παροχών 

∆.Ε.Κ.Ο (ηλεκτρικό ρεύµα, νερό), για κάθε δαπάνη που αφορά στη διατήρηση σε λειτουργία 

αυτών, καθώς και για την τακτική, εντός των προθεσµιών, εξόφλησή τους. 

 VI. Ο µισθωτής δεν απαλλάσσεται από την πληρωµή του µισθώµατος σε περίπτωση 

που δεν εγκατασταθεί και δε χρησιµοποιήσει το µίσθιο, χωρίς υπαιτιότητα των εκµισθωτών. 

 VII. Εντός του προς µίσθωση ακινήτου αποκλείεται κάθε δραστηριότητα η οποία θα 

δηµιουργεί όχληση από θορύβους, οσµές, αιθάλες κ.λπ. 

 VIII. Σε περίπτωση όπου για τη λειτουργία επιχειρήσεως εντός του µισθίου, απαιτείται 

η έκδοση άδειας της αρµόδιας Αρχής, ο µισθωτής δεν απαλλάσσεται από την πληρωµή του 

µισθώµατος για όσο χρόνο καθυστερεί η έκδοση άδειας. 

 IX. Μετά τη συµµετοχή στο διαγωνισµό, απαγορεύεται η σύσταση εταιρείας µετά 

τρίτου, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση των εκµισθωτών. 

 X. Ο εκµισθωτής ευθύνεται για την καταβολή όλων των φόρων και τελών που 

επιβαρύνουν τους ιδιοκτήτες ακινήτων, εκτός του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) ή του 

εκάστοτε αντίστοιχου αυτού, που θα πληρώνεται από το µισθωτή µέσω του λογαριασµού 

ηλεκτρικού ρεύµατος. 

 

Άρθρο 12 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 

I. Πριν από την υπογραφή της σύµβασης εκµισθώσεως, ο υπέρ ου κατεκυρώθη ο 

διαγωνισµός υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση, η οποία θα ανέρχεται σε ποσό ίσο προς το 

διπλάσιο του επιτευχθέντος µηνιαίου µισθώµατος, σε τραπεζικό λογαριασµό του 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.  Η εγγύηση αυτή παραµένει στον εκµισθωτή µέχρι λήξεως της µισθώσεως ως 

εγγύηση για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της σύµβασης και αναπροσαρµόζεται 

αναλόγως, κάθε φορά που αναπροσαρµόζεται µε βάση το συµφωνητικό το µηνιαίο µίσθωµα. 
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II. Στους συµµετάσχοντες στο διαγωνισµό, µετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, επιστρέφεται η εγγύηση συµµετοχής (εγγυητική επιστολή ή γραµµάτιο 

παρακαταθήκης του Τ.Π.&∆.) εντός 10 εργάσιµων ηµερών από της κατακυρώσεως του 

αποτελέσµατος του διαγωνισµού µε την Απόφαση του ∆.Σ. του Φορέα. 

 

Άρθρο 13 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Κατά της νοµιµότητας της διακηρύξεως, της συµµετοχής πλειοδότου ή της νοµιµότητας 

διεξαγωγής του διαγωνισµού επιτρέπεται υποβολή ενστάσεων ενώπιον της Επιτροπής, η 

οποία αποφαίνεται οριστικά επί τούτων.  Οι εν λόγω ενστάσεις υποβάλλονται µόνον από 

τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό εγγράφως κατά τη διάρκεια τούτου ή εντός 24 ωρών 

από της λήξεως διενεργείας αυτού. 

 

Άρθρο 14 

∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης δηµοσιεύεται δις σε 2 ηµερήσιες εφηµερίδες της 

Αθήνας, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. στο διαδίκτυο 

(https://www.eteaep.gov.gr/ ) και στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» (diavgeia.gov.gr).  

Επιπλέον, ολόκληρη η διακήρυξη είναι αναρτηµένη στην είσοδο των γραφείων του 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., επί της οδού Φιλελλήνων 13 – 15, στην Αθήνα.  Τέλος, σε εµφανές σηµείο του 

ακινήτου έχει τοιχοκολληθεί ενοικιαστήριο. 

 

Άρθρο 15 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

 

Το πρότυπο του προς υπογραφή µισθωτηρίου, βρίσκεται στο παράρτηµα της παρούσης, το 

οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτής. 

Η σύµβαση µίσθωσης µεταξύ του εκµισθωτή και του / των µισθωτών, υπογράφεται εντός 

διαστήµατος το πολύ δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την έγκριση των αποτελεσµάτων του 

διαγωνισµού από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του εκµισθωτή (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) και την επί 

αποδείξει παραλαβή αυτών από τον / τους πλειοδότες, επί ποινή κατάπτωσης της εγγύησης 

συµµετοχής στο διαγωνισµό του Άρθρου 9.1.ΙΙ., σε περίπτωση που ο / οι πλειοδότες δεν 

προσέλθουν εντός του ως άνω χρονικού διαστήµατος για την υπογραφή της σύµβασης 

µίσθωσης. 
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Η διαδικασία από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού, µέχρι την έγκριση των 

αποτελεσµάτων του από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του εκµισθωτή, θα διαρκέσει το πολύ 

δεκαπέντε (15) εργάσιµες ηµέρες. 

 

Άρθρο 16 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ 

 

Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 38 έως 49 Π∆ 715/79. 

 

Άρθρο 17 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες (παραλαβή διακήρυξης) στα 

γραφεία του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. Φιλελλήνων 13 – 15, 1ος όροφος και στα τηλέφωνα 2103275085, 

2103275086 και 2103275090 όλες τις εργάσιµες ηµέρες από 7.30΄ έως 16.00΄.  

 

  Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 

   

   

   

  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΠΟΤΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1 / 2017 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

 

Στην  Αθήνα σήµερα την ΧΧ/ΧΧ/2017 µεταξύ των:  

α) ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ 

(Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.), Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου, υπαγόµενου στο Υπουργείο 

Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε Α.Φ.Μ. 997422717, ∆΄ 

∆.Ο.Υ. Αθηνών, µε έδρα την Αθήνα, Φιλελλήνων αρ. 13 – 15 Τ.Κ. 10557, 

εκπροσωπούµενου νόµιµα από τον ∆ιοικητή αυτού κ. Αθανάσιο Καποτά του Φωτίου, κάτοικο 

Αθηνών, εξουσιοδοτηθέντος για την υπογραφή της παρούσας σύµβασης µε την µε αριθµ. 

ΧΧΧ απόφαση της ΧΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-2017 συνεδρίασης ∆.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., καλουµένου στο 

παρόν χάριν συντοµίας και µε τον όρο «εκµισθωτής» και 

β) ……………………………………………., …………………………………………………., 

µε αντικείµενο δραστηριότητας τ….. …………………………………………., µε Α.Φ.Μ. 

……………………, ∆.Ο.Υ. ………… µε έδρα …………………., οδός …………………. 

καλούµενης στο εξής προς χάριν συντοµίας και µε τον όρο «µισθώτρια», εκπροσωπούµενης 

νόµιµα ………………………………………, σύµφωνα µε ……………………………. 

δηλώθηκαν, συνοµολογήθηκαν, και έγιναν αποδεκτές ελευθέρως, αυτοβούλως, 

ανεπιφυλάκτως και ανεκκλήτως οι ακόλουθες συµφωνίες και όροι που αναγράφονται στα πιο 

κάτω άρθρα: 

Άρθρο 1 

Ο εκµισθωτής έχει την απόλυτη κυριότητα, νοµή και κατοχή του δεύτερου ορόφου, υπό 

στοιχεία Β2 επιφάνειας 385,00 τετραγωνικών µέτρων, µε επί πλέον κλειστό ηµιυπαίθριο 

χώρο επιφάνειας 49,00 τ.µ. και δύο υπογείων θέσεων στάθµευσης υπό στοιχεία Ρ13 και 

Ρ14, επιφάνειας από 12,00 τ.µ. έκαστη, επί πολυώροφου ακινήτου που βρίσκεται στην 

Αθήνα, στην οδό Λένορµαν 210. 

Άρθρο 2 

Ο εν λόγω εκµισθωτής, εκµισθώνει στην εταιρεία ………………………………………  

την οριζόντια ιδιοκτησία που αναφέρεται στο Άρθρο 1 της παρούσης, σε εκτέλεση της αριθµ. 

50 απόφασης της 5/08-02-2017 συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., µε την οποία 

εγκρίθηκε η διακήρυξη για την εκµίσθωση του ακινήτου, µετά την προκήρυξη του ∆ηµόσιου 

Πλειοδοτικού ∆ιαγωνισµού 1 / 2017 (Α∆Α: ΧΧΧΧΧΧΧΧ-ΧΧΧ), που διεξήγαγαν οι υπηρεσίες 

του, σύµφωνα µε το Π.∆. 715/1979, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, µετά την υποβολή της 

αριθµ. πρωτ. ΧΧΧΧΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-2017 προσφοράς της για τον ως άνω διαγωνισµό και την 

κατακύρωσή του σ’ αυτήν µε την αριθµ. ..…..……………………………………… απόφαση του 

∆.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., µε την οποία ανακηρύχθηκε ως η πλειοδότρια συµµετέχουσα εταιρεία. 
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Άρθρο 3 

Η µισθώτρια δηλώνει, ότι έχει επισκεφθεί και εξετάσει το µίσθιο και το θεωρεί της 

τελείας αρεσκείας της για τη χρήση που το προορίζει.  Ως εκ τούτου έχει ιδίαν αντίληψη 

αυτού και γνωρίζει σαφώς τη σηµερινή πραγµατική κατάσταση του ακινήτου, των 

εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου του.  Με βάση την εξέταση αυτή η µισθώτρια 

έχει λάβει την απόφαση της για την εν λόγω µίσθωση, στην οποία έλαβε επί πλέον υπόψη 

και πιθανά κρυφά ελαττώµατα του µισθίου, λόγος για τον οποίο και συνοµολογείται 

εκατέρωθεν, ότι ο εκµισθωτής δεν ευθύνεται για την κατάσταση στην οποία ευρίσκονται οι 

διάφορες εγκαταστάσεις σήµερα (π.χ. υδραυλικές, ηλεκτρικές, κλιµατισµού κλπ.), ούτε για τα 

φανερά ή τα κρυφά ελαττώµατα του µισθίου.  Η δε µισθώτρια παραλαµβάνει ανεπιφύλακτα 

το µίσθιο. 

Άρθρο 4 

Η διάρκεια της µισθώσεως ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη και αρχίζει από την 

ηµεροµηνία παράδοσης του ακινήτου.  Παρέχεται η δυνατότητα παράτασης της µίσθωσης 

για πέντε (5) επιπλέον έτη, µετά από αίτηµα του µισθωτή και τη σύµφωνη γνώµη του ∆.Σ. 

του Φορέα. 

Άρθρο 5 

Το µηνιαίο µίσθωµα ορίζεται στο ποσόν των …………………………………… 

(ΧΧ.ΧΧΧ,ΧΧ €), πλέον των επιβαρύνσεων του χαρτοσήµου και του Ο.Γ.Α. χαρτοσήµου, 

συνολικά 3,6 % ή ΧΧΧ,ΧΧ € επί του µηνιαίου µισθώµατος, οι οποίες βαρύνουν τη µισθώτρια, 

ήτοι συνολικό µικτό καταβαλλόµενο µηνιαίο µίσθωµα για το πρώτο έτος 

…………………………………………………………. (ΧΧ.ΧΧΧ,ΧΧ €), το οποίο θα 

αναπροσαρµόζεται ετησίως, αρχής γενοµένης από τον δεύτερο χρόνο της µίσθωσης κατά το 

ποσοστό της µεταβολής του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή του µήνα της αναπροσαρµογής σε 

σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του προηγούµενου έτους (απλή δωδεκάµηνη µεταβολή) όπως 

αυτή υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.  Σε καµία όµως περίπτωση και για οποιονδήποτε λόγο 

ή αιτία, το µίσθωµα δεν θα µπορεί να µειωθεί.  

Άρθρο 6 

Το µίσθωµα, µαζί µε το αναλογούν χαρτόσηµο και ΟΓΑ χαρτοσήµου, που σήµερα 

ανέρχεται συνολικά στο 3,60% επί του µισθώµατος, που βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον µισθωτή, 

θα καταβάλλεται στην αρχή κάθε µισθωτικού µήνα (έως και την 5η ηµέρα), µε κατάθεση στο 

λογαριασµό που τηρεί το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Νο 040/54502333 

(ΙΒΑΝ: GR51 0110 0400 0000 0405 4502 333).  Ο εκµισθωτής έχει το δικαίωµα ανά πάσα 

στιγµή, µετά από έγγραφη ειδοποίηση στη µισθώτρια, να αλλάξει το λογαριασµό καταβολής 

των µισθωµάτων ή / και την Τράπεζα. 
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Άρθρο 7 

Με τη σύνταξη της παρούσης, η µισθώτρια κατέβαλλε στον εκµισθωτή ως εγγύηση, 

συνολικά, το ποσόν των ………………………………………………. ευρώ (ΧΧ.ΧΧΧ,ΧΧ €), που 

αντιπροσωπεύει δύο καθαρά µηνιαία µισθώµατα, χωρίς τις επιβαρύνσεις χαρτοσήµου και 

Ο.Γ.Α. χαρτοσήµου, συνολικά 3,60%.  Η εγγύηση αυτή παραµένει στον εκµισθωτή µέχρι 

λήξεως της µισθώσεως ως εγγύηση για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της σύµβασης, 

αναπροσαρµόζεται δε αναλόγως, κάθε φορά που αναπροσαρµόζεται µε βάση το 

συµφωνητικό το µηνιαίο µίσθωµα και επιστρέφεται ατόκως στο µισθωτή µετά τη λήξη της 

Μισθωτικής Σύµβασης. 

Άρθρο 8 

Ο µισθωτής δεν δικαιούται σε µείωση του µισθώµατος από της κατακυρώσεως της 

µισθώσεως και εφεξής, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία. 

 Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του µίσθιου και εν γένει το µίσθιο σε 

καλή κατάσταση, να προστατεύει αυτό και να το ασφαλίζει, κατά των κινδύνων πυρός (σε 

αξία τουλάχιστον ίση µε την εκάστοτε αξία πλήρους αποκατάστασης των φθορών του 

ακινήτου κατά το χρόνο της ασφάλισης σε περίπτωση ολικής καταστροφής) και αστικής 

ευθύνης.  Λήπτης της ασφάλισης πυρός, σε περίπτωση επελεύσεως του ασφαλιστικού 

κινδύνου, θα είναι οπωσδήποτε ο εκµισθωτής.   

Επιτρέπεται στο µισθωτή, µετά από έγγραφη συναίνεση των εκµισθωτών, να επιφέρει 

στο µίσθιο προσθήκες, τροποποιήσεις ή µεταρρυθµίσεις, προκειµένου να καλύψει τις 

ανάγκες λειτουργίας της επιχείρησής του, τηρώντας τις ισχύουσες πολεοδοµικές, 

υγειονοµικές ή άλλες διατάξεις, ανάλογες και προσήκουσες µε τη χρήση αυτού και εφόσον δε 

θίγεται η επάρκεια (στατική ή / και άλλη), ως και οι εγκαταστάσεις αυτού, καθώς και η 

ασφάλεια του µισθίου και των όµορων ιδιοκτησιών. 

Μετά την έναρξη της µίσθωσης και πριν την έναρξη των εργασιών προσαρµογής του 

ακινήτου στις ανάγκες του µισθωτή, θα κατατεθούν από το µισθωτή στις αρµόδιες Υπηρεσίες 

του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., όλες οι πολεοδοµικές ή / και άλλες άδειες (εφόσον απαιτούνται), τα πλήρη 

αρχιτεκτονικά σχέδια των προσθηκών τροποποιήσεων ή µεταρρυθµίσεων, καθώς και το 

χρονοδιάγραµµα και ο προϋπολογισµός κόστους αυτών, προκειµένου να εγκριθούν από το 

∆.Σ. του εκµισθωτή.  Η διαδικασία αυτή, από την ηµέρα της πρωτοκόλλησης όλων των πιο 

πάνω, µέχρι και την έγκρισή τους από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του εκµισθωτή, εφόσον όλες 

οι άδειες είναι πλήρεις και  σύµφωνες µε τους ισχύοντες νόµους και διατάξεις, θα υλοποιηθεί 

σε εύλογο χρόνο. 

Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω εργασιών προσαρµογής του µισθίου στις ανάγκες 

της χρήσης του µισθωτή, κατατίθεται από τον ίδιο στον εκµισθωτή η πλήρης αναφορά των 

εργασιών που πραγµατοποιήθηκαν, καθώς και οποιαδήποτε τυχόν διαφοροποίηση από τα 

αρχικά σχέδια των µετατροπών. 
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Σε κάθε περίπτωση, ο εκµισθωτής κατά τη λήξη της µίσθωσης και πριν την απόδοση 

του µισθίου σε αυτόν, δικαιούται να αξιώσει την µε επιµέλεια, ευθύνη και δαπάνες του 

µισθωτή, επαναφορά του µισθίου στην προτέρα κατάσταση, εκείνη που ήταν κατά την 

έναρξη της µίσθωσης σε περίπτωση που δεν πραγµατοποιήθηκαν αλλαγές ή τροποποιήσεις 

στο µίσθιο εγκεκριµένες µε την ως άνω διαδικασία από το ∆.Σ. του εκµισθωτή, ή στη µορφή 

που πήρε µετά την έγκριση και πραγµατοποίηση των προτεινόµενων προσαρµογών από το 

µισθωτή. 

Ο µισθωτής υποχρεούται στην έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας ενεργειακών ή 

όποιων άλλων πιστοποιητικών ή εγγράφων απαιτούνται κατά περίπτωση από την εκάστοτε 

ισχύουσα νοµοθεσία, µε δικές του δαπάνες και ευθύνη. 

Ο µισθωτής ευθύνεται για τη σύνδεση µε δικές του δαπάνες όλων των παροχών 

∆.Ε.Κ.Ο (ηλεκτρικό ρεύµα, νερό), για κάθε δαπάνη που αφορά στη διατήρηση σε λειτουργία 

αυτών, καθώς και για την τακτική, εντός των προθεσµιών, εξόφλησή τους. 

Ο µισθωτής δεν απαλλάσσεται από την πληρωµή του µισθώµατος σε περίπτωση 

που δεν εγκατασταθεί και δε χρησιµοποιήσει το µίσθιο, χωρίς υπαιτιότητα των εκµισθωτών. 

Εντός του προς µίσθωση ακινήτου αποκλείεται κάθε δραστηριότητα η οποία θα 

δηµιουργεί όχληση από θορύβους, οσµές, αιθάλες κ.λπ. 

Σε περίπτωση όπου για τη λειτουργία επιχειρήσεως εντός του µισθίου, απαιτείται η 

έκδοση άδειας της αρµόδιας Αρχής, ο µισθωτής δεν απαλλάσσεται από την πληρωµή του 

µισθώµατος για όσο χρόνο καθυστερεί η έκδοση άδειας. 

Μετά τη συµµετοχή στο διαγωνισµό, απαγορεύεται η σύσταση εταιρείας µετά τρίτου, 

χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση των εκµισθωτών. 

Τη µισθώτρια βαρύνουν εκτός από τα νόµιµα τέλη χαρτοσήµου επί του µισθώµατος 

και οι δαπάνες καταναλώσεως ηλεκτρικού ρεύµατος και νερού, τα δηµόσια τέλη 

αποχετεύσεως, φωτισµού και καθαριότητας, Ε.Ρ.Τ., καθώς και κάθε τέλος ή φόρος 

επιβαλλόµενος σε βάρος των µισθωτών, όπως και οι δαπάνες για παροχή των πιο πάνω 

λειτουργιών, αλλά και των εγκαταστάσεων του µισθίου (θέρµανση κ.λπ.), εκτός των φόρων 

και τελών ιδιοκτητών ακινήτων, που βαρύνουν τον εκµισθωτή. 

Άρθρο 9 

Η µισθώτρια οφείλει κατά τη διάρκεια της µισθώσεως, να διατηρεί το µίσθιο σε καλή 

κατάσταση, υποχρεούµενη περαιτέρω να αποκαθιστά κάθε βλάβη, ζηµία ή φθορά του 

µισθίου και των εν γένει εγκαταστάσεών του, µε δική της αποκλειστικά ευθύνη και δαπάνη, 

έστω και αν αυτή είναι αναγκαία ή οφείλεται σε συνήθη χρήση. 

Ο εκµισθωτής έχει το δικαίωµα να παρακολουθεί µε εκπροσώπους του, καθ’ όλη τη 

διάρκεια της µισθώσεως, την κατάσταση του µισθίου και να αξιώνει την άµεση 

αποκατάσταση κάθε εµφανιζοµένης φθοράς, βλάβης ή ζηµίας. 
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Άρθρο 10 

Το µίσθιο θα χρησιµοποιηθεί από τη µισθώτρια ως 

………………………………………………………….. 

Άρθρο 11 

Απαγορεύεται η αποθήκευση στο µίσθιο εύφλεκτων υλών και κάθε άλλου είδους 

υλικών που ενέχουν κίνδυνο πυρκαγιάς ή εκρήξεων. 

Άρθρο 12 

 Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η υπεκµίσθωση, υποµίσθωση ή η καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο παραχώρηση της χρήσεως του µισθίου προς οιονδήποτε τρίτο για οποιονδήποτε λόγο 

ή αιτία, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του εκµισθωτή. 

Άρθρο 13 

Η παρούσα µίσθωση λύεται αυτοδικαίως µε τους ακόλουθους τρόπους: 

α) Με την παρέλευση του χρόνου της αρχικής 12/ετούς διαρκείας της (ΧΧ/ΧΧ/2017 – 

ΧΧ/ΧΧ/2029). 

β) Με καταγγελία για παράβαση των συµβατικών όρων της παρούσας συµβάσεως, 

καθώς και των συναφών νοµίµων διατάξεων. 

Άρθρο 14 

Η µισθώτρια οφείλει απροφασίστως, µετά την µε οποιοδήποτε τρόπο λήξη της 

παρούσας µισθώσεως, να αποδώσει το µίσθιο στον εκµισθωτή, ελεύθερο και σε καλή 

κατάσταση συντασσοµένου περί αυτού πρωτοκόλλου παραδόσεως και παραλαβής.  

Συγκεκριµένα η µισθώτρια οφείλει να παραδώσει ολόκληρο το µίσθιο, µε όλες τις 

υπάρχουσες εγκαταστάσεις, παροχές και διευκολύνσεις και µε όσες προσθήκες και 

βελτιώσεις σε όφελος του µισθίου, θα έχουν εν τω µεταξύ προστεθεί, που αποτελούν ήδη 

συστατικά ή παραρτήµατά του.  Η παράδοση όλων αυτών θα γίνεται µε σύνταξη 

πρωτοκόλλου, στο οποίο θα επιβεβαιώνεται η καλή και σύµφωνη προς τους όρους της 

παρούσας συµβάσεως κατάσταση παραλαβής του αποδιδόµενου µισθίου και των πάσης 

φύσεως εγκαταστάσεων σε τρόπο ώστε να είναι δυνατή και καθ’ όλα ακώλυτη η απρόσκοπτη 

παράδοση του µισθίου σε νέο µισθωτή για την άµεση συνέχιση της µισθώσεως. 

Άρθρο 15 

Κάθε ανοχή ή παράλειψη του εκµισθωτή να ενασκήσει τα δικαιώµατά του, δεν δύναται 

να θεωρηθεί ως παραίτηση από αυτά, δυναµένου και δικαιούµενου να τα ασκήσει 

οποτεδήποτε θελήσει. 

Άρθρο 16 

Κάθε τροποποίηση των όρων του παρόντος συµφωνητικού, αποδεικνύεται 

αποκλειστικώς και µόνον, εγγράφως, αποκλειοµένου κάθε άλλου αποδεικτικού µέσου. 
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Άρθρο 17 

Κατά τα λοιπά το παρόν διέπεται από τις διατάξεις του Π.∆. 715/79 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει και του Α.Κ. 

Άρθρο 18 

Για την απόδειξη των πιο πάνω συµφωνιών συντάχθηκε το παρόν συµφωνητικό σε 

δύο (2) όµοια πρωτότυπα από τα οποία κάθε συµβαλλόµενος πήρε από ένα (1).  Ο 

Εκµισθωτής υποχρεούται να καταθέσει εντός µηνός από σήµερα ηλεκτρονικά στην κατά 

νόµο αρµόδια ∆.Ο.Υ., αντίγραφο του µισθωτηρίου, το οποίο και θα αποδεχθεί εντός του ως 

άνω χρονικού ορίου ο Μισθωτής. 

  Αθήνα ΧΧ/ΧΧ/2017 

Ο ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ  Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ 

Αθανάσιος Καποτάς   

∆ιοικητής Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.   
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