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Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού 

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

Q 2271 Α1 τμήματος (Α) από το ακίνητο με ΑΒΚ2271 Σερρών (ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΙ) 

στη θέση ¨ΔΙΔΥΜΑ¨. 

Περιγραφή μισθίου: 
Τμήμα (Α) στη θέση ¨ΔΙΔΥΜΑ έκτασης 667.469,00τμ, που εμφανίζεται στο ΑΣ1030 με στοιχεία 

Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Α 

 
Χρήσεις μισθίου: 
Εγκατάσταση Α/Γ παραγωγής Αιολικής Ενέργειας. 

 
Διάρκεια μίσθωσης: 
Είκοσι πέντε (25) έτη από την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης. 

 

Προθεσμία και τόπος υποβολής Φακέλου Δικαιολογητικών: 
21 /09 / 2018, ώρα 3μμ 
Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) ΑΕ, Βουλής 7 (Σύνταγμα), Αθήνα 105 62 (Πρωτόκολλο-2ος όρ.)  
 
Εγγύηση συμμετοχής: 
€8.000,00 

 
Τιμή εκκίνησης ηλεκτρονικής δημοπρασίας: 
€8.000,00 / έτος 

 
Δικαιούμενοι συμμετοχής: 
Βλ. Γενικούς Όρους Διαγωνισμού. 
 
Δικαιολογητικά συμμετοχής: 
Βλ. Γενικούς Όρους Διαγωνισμού. 
 
Ετήσιο Μίσθωμα: 

Το προϊόν, που θα προκύψει από την διαδικασία του Ανοικτού Διαγωνισμού και θα αντιστοιχεί 

στην Ετήσια Μισθωτική Απόδοση για το τμήμα (Α) με ελάχιστη το ποσό των €8.000,00, που 

αποτελεί την Εκτιμώμενη Μισθωτική Αξία κατ’ άρθρο 3 του Κανονισμού αναγόμενη σε ετήσια 

βάση. 

 

Καταβολή μισθώματος: 
Θα καταβάλλεται σε (12) μηνιαίες δόσεις εντός των πρώτων δέκα ημερών εκάστου μισθωτικού 

μήνα στους ειδικούς προς τούτο λογαριασμούς της ΕΤ.Α.Δ. στις τράπεζες ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ε.Τ.Ε., 

ALPHA και EUROBANK-ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Η πρώτη μηνιαία δόση θα καταβληθεί πριν την υπογραφή της 

σχετικής μισθωτικής σύμβασης. 

 
Αναπροσαρμογή μισθώματος: 
Στην αρχή κάθε μισθωτικού έτους αρχής γενομένης από το δεύτερο μισθωτικό έτος κατά 

ποσοστό ίσο με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (στο εξής ΔΤΚ) πλέον δύο ποσοστιαίων μονάδων 

(ΔΤΚ+2%) επί του ετησίου μισθώματος όπως θα έχει διαμορφωθεί το προηγούμενο μισθωτικό 

έτος και κατ’ ελάχιστο το ποσοστό αυτό δηλαδή 2%. 
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Χαρτόσημο επί μισθώματος: 
Βαρύνει εξ ολοκλήρου τον μισθωτή και καταβάλλεται μαζί με το μίσθωμα. 
 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της μίσθωσης: 
Ποσό ίσο με το Ετήσιο Μίσθωμα, που θα επιτευχθεί στον διαγωνισμό και θα αναπροσαρμόζεται 

κάθε χρόνο ανάλογα με κάθε αναπροσαρμογή του μισθώματος. 

 
Λοιποί όροι μίσθωσης: 
Τα δύο τελευταία έτη της μίσθωσης, ο Μισθωτής οφείλει να προβεί σε αποσυναρμολόγηση της 

εγκατάστασης και αποκατάσταση του τοπίου στην πρότερή του μορφή, απομακρύνοντας όλες 

τις πρόσθετες κατασκευές. 

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

απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις για τη χρήση του ακινήτου σύμφωνα με τη δηλωθείσα χρήση. Η ΕΤΑΔ 

δεν ευθύνεται για τυχόν αδυναμία έκδοσης αδειών για οποιονδήποτε λόγο. 

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

 

 

Αθήνα,                                              09.08.    2018 

Οι γενικοί όροι και η διαδικασία του διαγωνισμού περιγράφονται λεπτομερώς 
στους από   09.08 .2018 Γενικούς Όρους Διαγωνισμού. 


