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Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού 

με δικαίωμα αντιπροσφορών μέσω του ιστότοπου www.e-publicrealestate.gr  
σχετικά με την μίσθωση του ακινήτoυ: 

Q 109648 G: Έκταση 5.000τμ (με δικαίωμα επέκτασης έως τα 10.000τμ) στις Αλυκές Αναβύσσου  

για την εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών παιχνιδιών (λούνα παρκ, πίστα αυτοκινήτων κλπ) 

 

Περιγραφή μισθίου: 
 Έκταση Δ (Ν’,Ξ’,Ο’,Π’,Ρ’,Σ’,Ν’) επιφάνειας από 5.000τμ, κατ’ελάχιστον, έως 10.000τμ, κατά μέγιστον, 
ευρισκόμενης μεταξύ της παραλιακής οδού και της γραμμής παλαιού αιγιαλού στις Αλυκές Αναβύσσου, 
όπως εμφαίνεται στο με αριθμό σχεδίου 1007/22.05.2017 Τοπογραφικό Διάγραμμα της ΕΤΑΔ ΑΕ με 
κλίμακα 1:1000. Σημειώνεται ότι επί του τοπογραφικού έχει σημειωθεί η μέγιστη ανάπτυξη της θέσης, 
ήτοι έκτασης 10.000τμ. Στην άνωθεν θέση, ο μισθωτής δύναται να αναπτύξει είτε μία μόνο από τις 
επιτρεπόμενες χρήσεις είτε συνδυασμό αυτών, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησής του.  
 
Χρήσεις μισθίου: 
 Εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών παιχνιδιών (λούνα παρκ, πίστα αυτοκινήτων κλπ). 
 
Διάρκεια μίσθωσης: 
 Tριετής, με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμα έτη. 
 
Προθεσμία και τόπος υποβολής Φακέλου Δικαιολογητικών: 
 Τρίτη 15 Μαΐου 2018, ώρα 3μμ 
 Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) ΑΕ, Βουλής 7 (Σύνταγμα), Αθήνα 105 62 (Πρωτόκολλο-2ος όρ.)  
 
Εγγύηση συμμετοχής: 
 2.800 € 
 
Τιμή εκκίνησης ηλεκτρονικής δημοπρασίας: 
 28.000 € / έτος 
 
Δικαιούμενοι συμμετοχής: 
 Βλ. Γενικούς Όρους Διαγωνισμού. 
 
Δικαιολογητικά συμμετοχής: 
 Βλ. Γενικούς Όρους Διαγωνισμού. 
 
Μίσθωμα: 

 Η Προσφορά, την οποίαν θα υποβάλουν οι Συμμετέχοντες στην ηλεκτρονική δημοπρασία αφορά τη 

μίσθωση έκτασης μόνο 5.000τμ.  

 Επίσης, ο Πλειοδότης μπορεί να μισθώσει, με τους ίδιους όρους, πρόσθετη έκταση έως 5.000τμ εντός 

του ορισθέντος στο τοπογραφικό διάγραμμα περιγράμματος. 

 Κατά την υπογραφή της Σύμβασης Μίσθωσης, ο Πλειοδότης θα καθορίζει επί συνημμένου 

τοπογραφικού διαγράμματος την έκταση την οποίαν θα μισθώσει (από 5.000 έως 10.000τμ εντός του 

καθορισμένου περιγράμματος). 

 Το μίσθωμα, υπολογιζόμενο σε ετήσια βάση, θα καθορίζεται ως εξής:     

 Τιμή μονάδας: οικονομική προσφορά πλειοδότη ΔΙΑ 5.000 (ήτοι: -**- €/τμ) 

 Μίσθωμα: Εμβαδόν μισθωμένης έκτασης (από 5.000 έως 10.000τμ) ΕΠΙ Τιμή μονάδας 

 

http://www.e-publicrealestate.gr/


 

2018- ΕΤΑΔ L1 

 

Σελίδα 2 από 2 

Καταβολή μισθώματος: 
 Δώδεκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις. 
 
Αναπροσαρμογή μισθώματος: 
 Ετήσια κατά ποσοστό ίσο με τη μεταβολή ΔΤΚ Δεκεμβρίου +1%, πάντως όχι μικρότερη του 1%. 
 
Χαρτόσημο επί μισθώματος: 
 Βαρύνει εξ ολοκλήρου τον μισθωτή και καταβάλλεται μαζί με το μίσθωμα. 
 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της μίσθωσης: 
 Ίση με το ήμισυ το εκάστοτε ισχύοντος ετησίου μισθώματος, 
 
Λοιποί όροι μίσθωσης: 

 Ο μισθωτής μπορεί να υπομισθώσει τμήματα της μισθωμένης έκτασης σε τρίτους, με τη σύμφωνη 

γνώμη της ΕΤΑΔ. 

 Τυχόν εξοπλισμός για τη λειτουργία της επιχείρησης του μισθωτή ή τρίτων υπομισθωτών θα είναι 

υποχρεωτικά μη μόνιμου χαρακτήρα και θα πρέπει να αποσυρθεί από το ακίνητο με τη λήξη της 

μίσθωσης, με έξοδα και μέριμνα του μισθωτή.  

 Ρητά επισημαίνεται ότι θα πρέπει να ληφθούν, με αποκλειστική ευθύνη και μέριμνα του μισθωτή, όλες 

οι απαιτούμενες άδειες για τη σύννομη και ασφαλή λειτουργία της επιχείρησής του, τις οποίες ο μισθωτής 

οφείλει να προσκομίσει στην ΕΤΑΔ εντός τριμήνου από την υπογραφή της Σύμβασης Μίσθωσης. Η ΕΤΑΔ 

και το Ελληνικό Δημόσιο δεν ευθύνονται για τυχόν αδυναμία έκδοσης αδειών για οποιονδήποτε λόγο. 

 Η ηλεκτροδότηση και υδροδότηση της επιχείρησης θα γίνει με μέριμνα, ευθύνη και έξοδα του 

μισθωτή. 

 Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων της ΕΤΑΔ στον τύπο, καθώς και τα γενικότερα πάσης 

φύσεως έξοδα διενέργειας του Διαγωνισμού, βαρύνουν τον μισθωτή.   

 

Αθήνα, 16 Απριλίου 2018 

 
Οι γενικοί όροι και η διαδικασία του διαγωνισμού περιγράφονται λεπτομερώς  

στους από 13.04.2018 Γενικούς Όρους Διαγωνισμού. 


