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Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού 

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

 
Q109840B: Ένα κτίριο αναψυκτήριου [πρώην «Ακρογιάλι» (Κτίριο Β)] με την αντίστοιχη θέση για την 

ανάπτυξη ομπρελοκαθισμάτων (ΑΟ7), στην ανατολική παραλία του Φαναρίου Κομοτηνής. 

 
Περιγραφή μισθίου: 

Ένα κτίριο αναψυκτήριου [πρώην «Ακρογιάλι» (Κτίριο Β)] με την αντίστοιχη θέση για την ανάπτυξη 

ομπρελοκαθισμάτων (ΑΟ7), όπως εμφαίνονται στο υπ’ αριθμ. 983Β/25.05.2016  Τοπογραφικό Διάγραμμα 

της ΕΤΑΔ. Το ακίνητο, όπου βρίσκεται το εν λόγω κτίριο, εμβαδού 411,57τμ, περιγράφεται υπό τα στοιχεία 

21,22,23,…,29,30,21 και είναι εμβαδού 1.133,00τμ. Το κτίριο έχει τακτοποιηθεί με τον Ν 4178/2013 και 

είναι υγειονομικού ενδιαφέροντος. Το κτίσμα έχει φθορές και χρήζει επεμβάσεων, αποκατάστασης στα 

δομικά του στοιχεία, στις Η/Μ εγκαταστάσεις καθώς και στις πέργκολες του εξωτερικού χώρου. Η θέση 

ανάπτυξης των ομπρελοκαθισμάτων (Α07), περιγράφεται υπό τα στοιχεία 17’,18’,19’,20’,17’ και είναι 

εμβαδού 500,00τμ. 

 
Χρήσεις μισθίου: 

Η εγκατάσταση και λειτουργία επιχείρησης εστίασης και αναψυχής και συνοδευτικών εκμεταλλεύσεων 

προς εξυπηρέτηση των λουόμενων και επισκεπτών της περιοχής. Στην υπογραφησόμενη σύμβαση  

μίσθωσης θα περιλαμβάνεται όρος, σύμφωνα με τον οποίο η πλήρης μελέτη της διαμόρφωσης και της εν 

γένει ανάπτυξης των εκμεταλλεύσεων θα υποβληθεί στην ΕΤΑΔ προς έγκριση. 

 
Διάρκεια μίσθωσης: 

Tριετής, με μονομερές δικαίωμα της ΕΤΑΔ να προτείνει στο Μισθωτή παράταση της μίσθωσης για δύο 
ακόμα έτη από την λήξη της αρχικής σύμβασης. 
 
Προθεσμία και τόπος υποβολής Φακέλου Δικαιολογητικών: 
 Παρασκευή 25 Μαΐου 2018, ώρα 3μμ 
 Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) ΑΕ, Βουλής 7 (Σύνταγμα), Αθήνα 105 62 (Πρωτόκολλο-2ος όρ.)  
 
Εγγύηση συμμετοχής: 

2000 €  
 
Τιμή εκκίνησης ηλεκτρονικής δημοπρασίας: 

24.504 € / έτος 
 

Δικαιούμενοι συμμετοχής: 
Βλ. Γενικούς Όρους Διαγωνισμού. 

Επιπλέον, οι υποψήφιοι, νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών, θα πρέπει να 

διαθέτουν αποδεδειγμένη ικανότητα και εμπειρία στην οργάνωση και λειτουργία αντίστοιχης 

επιχείρησης, ενώ θα πρέπει να έχουν άθροισμα κύκλου εργασιών για τα δύο (2) διαχειριστικά έτη (2015, 

2016) τουλάχιστον ίσο με 150.000,00€. Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας αρκεί ένα εκ των μελών που 

συμμετέχει σε αυτήν κατά ποσοστό τουλάχιστον 10%, να διαθέτει την προαναφερόμενη ικανότητα και 

εμπειρία. Επίσης, αρκεί ένα μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας, που συμμετέχει σε αυτήν κατά ποσοστό 

τουλάχιστον 10%, να διαθέτει την απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω χρηματοοικονομική δυνατότητα. 
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Υποψήφιος ή µέλος υποψηφίου (σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας) μπορεί να 

στηρίζεται στις χρηματοοικονομικές δυνατότητες τρίτου προσώπου για την εκπλήρωση του ανωτέρω 

κριτηρίου χρηματοοικονομικής επάρκειας. Το τρίτο αυτό πρόσωπο δεν θα δύναται να υποστηρίξει 

περισσότερους από έναν Υποψήφιο ή ένα µέλος Υποψηφίου (σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή 

κοινοπραξίας). 

 
Δικαιολογητικά συμμετοχής: 

Βλ. Γενικούς Όρους Διαγωνισμού. 
 
Μίσθωμα: 

Ο Μισθωτής θα καταβάλει στην ΕΤΑΔ, ως οικονομικό αντάλλαγμα, το Ετήσιο Μίσθωμα όπως αυτό θα 

διαμορφωθεί από τη διαδικασία του διαγωνισμού. 

 

Καταβολή μισθώματος: 
Δώδεκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις καταβληθησόμενες εντός των πρώτων δεκαπέντε μισθωτικών 

ημερών κάθε μήνα. 
 
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. Εναλλακτικά, αποκλειστικά 

κατά τη διακριτική ευχέρεια της ΕΤΑΔ, η μίσθωση δύναται να υπαχθεί σε καθεστώς ΦΠΑ, ο οποίος θα 

επιβαρύνει το Μισθωτή, κατόπιν σχετικού αιτήματός του πριν την υπογραφή της σύμβασης, 

καταβαλλομένου μαζί με το εκάστοτε μηνιαίο μίσθωμα.   

 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της μίσθωσης: 

Ίση με το ήμισυ του εκάστοτε ισχύοντος ετήσιου μισθώματος. 
 
Λοιποί όροι μίσθωσης:  

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. 

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

φύσεως έξοδα διενέργειας του Διαγωνισμού, βαρύνουν τον Πλειοδότη.   

 

 

Αθήνα, 26 Απριλίου 2018 

 

Οι γενικοί όροι και η διαδικασία του διαγωνισμού περιγράφονται λεπτομερώς  
στους από 13.04.2018 Γενικούς Όρους Διαγωνισμού. 


