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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΑΔΑ : Ω9346-5Μ9  

      
 
                                                                                                                                                                                                 

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων 

συνολικής εκτάσεως τριακοσίων σαράντα στρεμμάτων και εκατόν δεκατεσσάρων τ.μ. και  
(340,114) στην περιοχή Ν. Οχυρού Μ. Εμβόλου (Αγγελοχωρίου) για χρονική  περίοδο τριών 
(3) καλλιεργητικών περιόδων, ήτοι από 01-11-2017 έως 31-10-2020  
 

           Διακήρυξη με αριθμό 02/17 
 

Αναθέτουσα Αρχή  

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 
ΝΑΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 
www.hellenicnavy.gr 
email: ndbe_epi@navy.mil.gr 
τηλ. : 2310-469750 , fax: 2310-469717 

Επιχειρησιακός Φορέας ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ 

Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό 
ΝΑΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Θεμ. Σοφούλη 120 – Καλαμαριά, 
Τ.Κ. 55 131, Θεσσαλονίκη 

Υπηρεσία για παροχή 
στοιχείων/πληροφοριών περί 
ενστάσεων/προδικαστικών προσφυγών  

ΝΑΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Θεμ. Σοφούλη 120 – Καλαμαριά, 
Τ.Κ. 55 131, Θεσσαλονίκη 

Είδος διαγωνιστικής διαδικασίας Συνοπτική 

Κριτήριο ανάθεσης 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει της τιμής. 

Ημερομηνία και ώρα έναρξης 
υποβολής προσφορών 

04 Οκτ 17 09:00 πμ 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα 
υποβολής προσφορών 

23 Οκτ 17 09:00 

Ημερομηνία αποσφράγισης 
προσφορών 

23 Οκτ 17  10:00 πμ 

Αντικείμενο διαγωνισμού 
Εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην περιοχή Ν. 
Οχυρού Μ. Εμβόλου (Αγγελοχωρίου) 

Τόπος εκτέλεσης εκμίσθωσης Ν. Οχυρού Μ. Εμβόλου (Αγγελοχωρίου) 

Διάρκεια Σύμβασης 
Τρία (3) έτη/ καλλιεργητικές περίοδοι με δικαίωμα 
παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος 

Ημερομηνία δημοσίευσης στο 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

04 Οκτ 17 

 

ΠΡΟΣ :  Κάθε Ενδιαφερόμενο ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 

ΚΟΙΝ. :  Ως Πίνακας Αποδεκτών         ΝΑΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 Ε’ ΚΛΑΔΟΣ 

 ΤΗΛ : 2310-469750 

 Φ. 608.1/02/ 1573 
 Σ.   733 
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 Έχοντας υπόψη : 
 

ΣΧΕΤ : α.  Τον Α.Ν. 1400/38 «Περί εκμεταλλεύσεως των εντός Απαγορευμένων Ζωνών 
Ναυτικών Οχυρών Δημοσίων Κτημάτων» και λοιπές σε ισχύ διατάξεις. 

β. Του Κωδικοποιημένου Νόμου 4944/1931 (ΦΕΚ 377 Α). «Περί Ταμείου 
Εθνικού Στόλου» όπως συμπληρώθηκε µε το Ν.Δ. 93/1973 (ΦΕΚ Α' 169), 
«Περί Συμπληρώσεως των Διατάξεων Περί Εκμισθώσεων Ακινήτων των 
Ταμείων Εθνικής Αμύνης, Εθνικού Στόλου και Αεροπορικής Αμύνης». 

γ. Τον ΑΝ. 376/36 (ΦΕΚ 546 Α) «Περί μέτρων ασφαλείας οχυρών θέσεων». 
δ. Το Νομοθετικό Διάταγμα 721/1970 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και   

Λογιστικού των Ε.Δ» (ΦΕΚ 251Α/70). 
ε. Του ΠΔ 715/1979 (ΦΕΚ 212 Α), «Περί Τρόπου Ενεργείας υπό των Νομικών  

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), Προμηθειών, Μισθώσεων και 
Εκμισθώσεων εν γένει, Αγορών ή Εκποιήσεων Ακινήτων, Εκποιήσεων 
Κινητών Πραγμάτων ως και Εκτελέσεως Εργασιών». 

στ. Του Ν. 2690/1999. (ΦΕΚ 45 Α): Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί 
μέχρι σήμερα. 

ζ. Το Ν.2859/00 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΕΚ Α΄ 248) 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει». 

η. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ A 153/28-06-2002) «Περί προστασίας των 
Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». 

θ. Το Ν.3861/10 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την Υποχρεωτική Ανάρτηση 
Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοίκητων 
Οργάνων στο Διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) και Άλλες Διατάξεις». 

ι. Το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ Α’ 24/13-2-12) «Ποινική προστασία του 
περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο 
παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 

ια. Το Ν.4172/2013 (Α’167) «Περί Φορολογίας Εισοδήματος και άλλες 
διατάξεις». 

ιβ. Τους όρους της διακήρυξης αυτής. 
             

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ο Υ Μ Ε 

 
1. Δημόσιο Συνοπτικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες 

προσφορές, για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων συνολικής εκτάσεως τριακοσίων σαράντα 
στρεμμάτων και εκατόν δεκατεσσάρων τ.μ. και  (340,114) στην περιοχή Ν. Οχυρού Μ. 
Εμβόλου (Αγγελοχωρίου) για χρονική  περίοδο τριών (3) καλλιεργητικών περιόδων, ήτοι από 
01-11-2017 έως 31-10-2020 με δυνατότητα παράτασης του χρόνου μίσθωσης (αναμίσθωση) 
κατά ένα (1) έτος με ανάλογη αναπροσαρμογή του μισθώματος.  
 
 2.   Ως μισθωτική τιμή εκκίνησης καθορίζεται το ποσό των είκοσι έξι ευρώ και τριών 
λεπτών (26,03 €) ανά στρέμμα, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων 3,6 % υπέρ 
Δημοσίου, για κάθε καλλιεργητική περίοδο.  
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  3.  Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Δευτέρα,  23 Οκτωβρίου 2017, στις 10:00 πμ με 
έγγραφες σφραγισμένες προσφορές ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισµού 
της ΝΔΒΕ και  στα γραφεία αυτής Θεμ. Σοφούλη 120 – Καλαμαριά, Τ.Κ. 55 131, 
Θεσσαλονίκη. 
 
 4.   Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν, απευθείας ή με νόμιμο εκπρόσωπό 
τους, οι: 
   α. Έλληνες Πολίτες 
   β. Αλλοδαποί 
   γ. Νομικά Πρόσωπα Ημεδαπά ή Αλλοδαπά 
   δ. Ενώσεις Καλλιεργητών 
   ε. Συνεταιρισμοί 
 
 5.   Στην περίπτωση Ένωσης Καλλιεργητών είναι δυνατή η παρουσία ενός (1) ή 
αντιπροσωπείας αυτών κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού, μετά του κατάλληλου 
παραστατικού εκπροσώπησης ενώ κατά την υπογραφή της Σύμβασης απαιτείται η παρουσία 
έκαστου εξ αυτών ή ορισμένου νόμιμου εκπροσώπου. Λοιπές υποχρεώσεις, σε περίπτωση 
πλειοδοσίας βαραίνουν έκαστο εξ αυτών ισοδυνάμως. 
 
 6.  Τα ως άνω φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων 
θα πρέπει να είναι εγκατεστημένα σε: 
 
   α. Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
   β. Κράτος-Μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). 
   γ. Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΣΔΣ). 
 
 7.   Αποκλείονται του διαγωνισμού οι μη εκπληρώσαντες τις υποχρεώσεις τους προς 
το Τ.Ε.Σ. και εν γένει το Π.Ν. από παλαιότερες μισθώσεις στα παραπάνω αγροτεμάχια. 
 
 8.   Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν στα γραφεία της ΝΔΒΕ τις προσφορές 
τους μέχρι την Δευτέρα , 23 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 09:00. Προσφορές που κατατίθενται 
μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την 
Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. Προσφορές που υποβάλλονται µετά την 
καθορισμένη ημερομηνία και ώρα δεν λαμβάνονται υπόψη, ενώ καμία αντιπροσφορά, 
τροποποίηση ή διόρθωση στην προσφορά δεν γίνεται δεκτή. 
 
 9. Οι Γενικοί και οι Ειδικοί όροι του διαγωνισμού καθορίζουν τις επιμέρους 
υποχρεώσεις και απαιτήσεις των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Όλοι οι περιεχόμενοι στην 
διακήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους προσφέροντες. Η μη τήρησή τους 
καθιστά απαράδεκτη μια προσφορά και την αποκλείει από οποιαδήποτε αξιολόγηση.  
         10.   Η τιμή προσφοράς να δοθεί σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους  Ειδικούς Όρους 
της παρούσας. Αντιπροσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. Εναλλακτικές προσφορές δεν  
γίνονται δεκτές. 
 
 11.  Πληροφορίες  στους ενδιαφερόμενους  θα παρέχονται από την Ναυτική Διοίκηση 
Βορείου Ελλάδος/Ανεξάρτητη Επιμελητεία (Υποπλοίαρχος (Ο) Ι. Σμαράιδος ΠΝ, τηλ. 2310-
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469750, email: ndbe_epi@navy.mil.gr) για θέματα που άπτονται της διαδικασίας του 
διαγωνισμού, και από το Ταμείο Εθνικού Στόλου/ Τμήμα Εκμισθώσεων (Πλωτάρχης (Ε) Α. 
Μάντζιος ΠΝ, τηλ. 210.3829575, (εσωτ: 2) )  για θέματα Ειδικών Όρων παραρτήματος «Β» 
της παρούσας . Τυχόν διευκρινιστικές πληροφορίες δεν μπορούν να τροποποιήσουν 
οποιονδήποτε όρο της ανακοίνωσης και θα πρέπει να αιτούνται το αργότερο πέντε (5) 
ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας  του διαγωνισμού, διαφορετικά  δεν θα λαμβάνονται 
υπόψη.  

 12. Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη συμμετοχή 
σ’ αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 

 13.  H συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερομένου, ο οποίος εξ 
αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη 
σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα και τα παραρτήματά 
της 

 14.  Η Υπηρεσία δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση και δικαιούται να την αναθέσει 
ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία 
υποχρέωση καταβολής αμοιβής ή αποζημίωσης εξ' αυτού του λόγου στους συμμετέχοντες. 

 15. Κανένας οικονομικός φορέας δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 
επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας σχετικά με τους όρους της 
παρούσας διακήρυξης. 

 16. Τα αποτελέσματα του εν λόγω διαγωνισμού και η κατακύρωση τελούν υπό την 
έγκριση του Έχοντα την Οικονομική Εξουσία, μετά από εισήγηση της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
 17. Οι Περιφέρειες/ Λοιποί Οργανισμοί στα οποία κοινοποιούμε την παρούσα, 
παρακαλούμε όπως μεριμνήσουν, για την ευρεία κοινοποίησή της στα μέλη τους. 
                                                                           
 
                                                                          Θεσσαλονίκη, 04 Οκτωβρίου 2017  

    Πλοίαρχος Σ. Μανωλάκης  ΠΝ 
                                                                                          Διοικητής ΝΔΒΕ  
                                                                                                                         

                 Ακριβές Αντίγραφο 
                Υποπλοίαρχος (Ο) Ι. Σμαράιδος  Π.Ν.                                                            

Ανεξάρτητος Επιμελητής ΝΔΒΕ 
 
 
 
 
Ανήκει στη Διακήρυξη                                                                ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 
ΑΔ Φ.608.1/02/1573/Σ.733/ΝΔΒΕ                             ΝΑΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ                                                                         
          Ε’ Κλάδος 
 
 
Συνημμένα:    
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- Πίνακας Αποδεκτών 
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» (Γενικοί Όροι) 
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» (Ειδικοί όροι)  
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» (Υπόδειγμα Εγγυητικών  Επιστολών)   
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» (Σχέδιο Μισθωτήριου Συμβολαίου/Σύμβασης) 
 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  
Αποδέκτες Για Ενέργεια 

 
 - Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας/Τμήμα Σχεδιασμού και Προγραμματισμού (Βασ. Όλγας 198, 
ΤΚ.54110, Θεσσαλονίκη, f.vogiatzi@pkm.gov.gr) , για την ανάληψη ενεργειών 
δημοσίευσης και έκθεσης τοιχοκόλλησης. 
- Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Θεσσαλονίκης (Οδός Α8-ΟΤ 5ΒΒΙ.ΠΕ ΣΙΝΔΟΥ, ΤΚ. 
57022, Θεσσαλονίκη, info@easth.gr ) 
- Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισµού ΝΔΒΕ 
 
Αποδέκτες Για Ενημέρωση 
 
- ΓΕΝ/A2 (Μέσω υπηρεσιακού email )  
- ΓΕΝ/Γ2 (Μέσω υπηρεσιακού email )  
- ΓΕΝ/Ε2 (Μέσω υπηρεσιακού email )  
- ΑΣ/Ε2 (Μέσω υπηρεσιακού email )  
- ΤΕΣ/Τμ. Εκμισθώσεων (Μέσω υπηρεσιακού email )  . 

 
 
 
 
 
 

mailto:f.vogiatzi@pkm.gov.gr
mailto:info@easth.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»             ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 
Ανήκει στη Διακήρυξη                                         ΝΑΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ                                                                                                        
ΑΔ Φ.608.1/02/1573/Σ.733/ΝΔΒΕ                                     Ε’ Κλάδος   
   
 
 
 
 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

 Οι Γενικοί Όροι που διέπουν τον παρόντα διαγωνισμό προβλέπονται από τις διατάξεις 
του θεσμικού πλαισίου που αναφέρεται στο κυρίως σώμα της παρούσας διακήρυξης.  
 
 Ενστάσεις κατά της νομιμότητας της διακήρυξης της συμμετοχής πλειοδότη ή της 
νομιμότητας διεξαγωγής του διαγωνισμού, επιτρέπεται να υποβληθούν µόνο από τους 
συμμετέχοντες εγγράφως κατά την διάρκεια του διαγωνισμό ή εντός 24 ωρών από την λήξη 
διενέργειας αυτού, σύμφωνα µε τα άρθρα 42 και 15 του ΠΔ 715/79 (ΦΕΚ 212 Α).  
 
 

                      Για την ακρίβεια 
                                 Υποπλοίαρχος (Ο) Ι. Σμαράιδος  Π.Ν. 
                                                       Ανεξάρτητος Επιμελητής ΝΔΒΕ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B»             ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 
Ανήκει στη Διακήρυξη                                         ΝΑΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ                                                                                                        
ΑΔ Φ.608.1/02/1573/Σ.733/ΝΔΒΕ                                   Ε’ Κλάδος  

 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ  ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 

ΑΡΘΡΟ  1 

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ 
 

1.  Αφορά στην εκμίσθωση αγροτεμαχίων συνολικής εκτάσεως τριακοσίων σαράντα 
στρεμμάτων και εκατόν δεκατεσσάρων τ.μ. και  (340,114) στην περιοχή Ν. Οχυρού Μ. 
Εμβόλου (Αγγελοχωρίου) για χρονική  περίοδο τριών (3) καλλιεργητικών περιόδων, ήτοι από 
01-11-2017 έως 31-10-2020 με δυνατότητα παράτασης του χρόνου μίσθωσης (αναμίσθωση) 
κατά ένα (1) έτος με ανάλογη αναπροσαρμογή του μισθώματος.  

 
ΑΡΘΡΟ  2 

  ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ -  ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
1.        Ως μισθωτική τιμή εκκίνησης καθορίζεται το ποσό των είκοσι έξι ευρώ και τριών 
λεπτών (26,03 €) ανά στρέμμα για κάθε καλλιεργητική περίοδο, συμπεριλαμβανομένων των 
κρατήσεων 3,6 % υπερ Δημοσίου. 
 
2.   Οι προσφορές θα υποβληθούν σε ΕΥΡΩ και η ισχύς τους θα είναι διάρκειας έξι (6) 
μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, 
να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία. Επίσης οι προσφορές θα υποβληθούν σε ένα (1) 
σφραγισμένο φάκελο στον οποίο να αναγράφονται ευκρινώς: η λέξη «Προσφορά», ο πλήρης 
τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, ο αριθμός της διακήρυξης, η 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και τα στοιχεία του αποστολέα. Ο φάκελος της 
προσφοράς θα αποτελείται από δύο (2) σφραγισμένους υποφακέλους : 

       α.  Τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 
Προσφορά».   

        β.  Τον φάκελο της «Οικονομικής Προσφοράς», όπου θα περιέχεται το έντυπο της 
οικονοµικής προσφοράς, η διάρκεια ισχύος της οποίας θα είναι τουλάχιστον έξι (6) µήνες 
από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (υποχρεωτική αναγραφή της διάρκειας 
ισχύος επί του εντύπου). 
                           

ΑΡΘΡΟ 3 

    ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 
1.      Για την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν  στο 
φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»  εγγυητική  επιστολή συμμετοχής 
ισχύος έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού ύψους πεντακοσίων 
ευρώ (500,00 €), ως υπόδειγμα Παραρτήματος «Γ» της παρούσης. 
 
2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται: 
 α. Στον πλειοδότη με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
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 β. Στους λοιπούς προσφέροντες οικονομικούς φορείς μετά την σωρευτική 
παρέλευση των ακόλουθων προθεσμιών, μετά το πέρας της διαγωνιστικής διαδικασίας.   
 
3.     Ο μισθωτής μετά την υπογραφή του συμφωνητικού θα αντικαταστήσει την εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής, με  τις κάτωθι εγγυήσεις : 
            α. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ως υπόδειγμα Παραρτήματος «Γ» της 
παρούσης, ποσοστού 20% επί του συνολικού καθοριζόμενου μισθώματος, χρονικής ισχύος 
σαράντα (40) μηνών για την περίοδο των τριών (3) καλλιεργητικών περιόδων  καθώς και  
            β.  Εγγυητική επιστολή ποσού 1.700,57 €  που θα αφορά στην διατήρηση σε καλή 
κατάσταση της περίφραξης και των εγκαταστάσεων που υπάρχουν και ανήκουν στο Πολεμικό 
Ναυτικό [πέντε ευρώ (5,00 €) ανά στρέμμα, ήτοι 340,114 Χ 5,00 € =1.700,57 €].   
 
4.  Οι ανωτέρω παρ. 3 εγγυητικές επιστολές θα επιστραφούν κατόπιν υποβολής εγγράφου 
αιτήματος του πλειοδότη / εκμισθωτή προς το αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας 
(ΝΔΒΕ/Ανεξάρτητη Επιμελητεία) οπωσδήποτε μετά την οριστική εκπνοή του συμβατικού 
χρόνου εκτέλεσης της εκμίσθωσης και σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί παράβαση 
οιοδήποτε όρου που προβλέπεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο και αφού έχει γίνει η καταβολή 
του μισθώματος και του τελευταίου έτους.   
 

ΑΡΘΡΟ 4 

 ΜΙΣΘΩΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ - ΑΝΑΜΙΣΘΩΣΗ 
 
1.     Ο τελευταίος πλειοδότης στον οποίο θα κατακυρωθούν οι μισθώσεις των αγροτεμαχίων 
είναι υποχρεωμένος στην τήρηση των παρακάτω όρων: 
             α. Ο μισθωτής έχει υποχρέωση στην καταβολή ολόκληρου του συμφωνηθέντος 
μισθώματος, ανεξάρτητα αν καλλιεργήσει ή όχι την μισθωθείσα έκταση, ολόκληρη ή μέρος 
αυτής. Η καταβολή του μισθώματος θα γίνεται το 3ο δεκαήμερο κάθε Σεπτεμβρίου, για την 
καλλιεργητική περίοδο που προηγήθηκε, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του Ταμείου 
Εθνικού Στόλου (Τ.Ε.Σ.) ως αυτός θα ορίζεται στην σύμβαση. Το Ταμείο Εθνικού Στόλου 
(Τ.Ε.Σ.) είναι υπεύθυνο για την ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής (Ν.Δ.Β.Ε.) σχετικά με 
την έγκαιρη ή μη καταβολή του μισθώματος 
            β. Καμία έκπτωση ή απαλλαγή από το μίσθωμα που συμφωνήθηκε δε μπορεί να γίνει 
λόγω καταστροφής της παραγωγής από θεομηνία ή άλλη αιτία. 
            γ. Σιωπηρή αναμίσθωση δεν επιτρέπεται. Απολύτως και για κανένα λόγο δεν μπορεί 
να θεωρηθεί ως τοιαύτη η από οποιαδήποτε άλλη αιτία τυχόν παραμονή του μισθωτή στο 
μίσθιο μετά τη λήξη της μίσθωσης. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος με τη λήξη της μίσθωσης 
να παραδώσει απροφάσιστα και αναντίρρητα το μίσθιο, διαφορετικά υποχρεούται στην 
καταβολή ποινικής ρήτρας ποσού ύψους πενήντα ευρώ (50,00 €) για κάθε μέρα 
παρακράτησης της εκμισθωθείσας έκτασης. Αποκλείεται δε παντελώς από κάθε μελλοντικό 
πλειοδοτικό διαγωνισμό μίσθωσης. 
             δ. Παράταση του χρόνου μίσθωσης (αναμίσθωση) κατά ένα (1) έτος με ανάλογη 
αναπροσαρμογή του μισθώματος δύναται να επέλθει, κατόπιν έγγραφης αιτήσεως του 
μισθωτή πριν τη λήξη της σύμβασης και την προκήρυξη νέου διαγωνισμού και με σύμφωνη 
γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών οργάνων του Π.Ν. και του ΤΕΣ. Η παράταση θα 
κατακυρώνεται και αποδεικνύεται με την υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης από τα δύο 
μέρη.   
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ΑΡΘΡΟ 5 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

 
1.     Ο τελευταίος πλειοδότης στον οποίο θα κατακυρωθούν οι μισθώσεις των αγροτεμαχίων 
είναι υποχρεωμένος στην τήρηση των παρακάτω όρων: 
             α. Με την έναρξη κάθε καλλιεργητικής περιόδου ο μισθωτής να δηλώνει εγγράφως 
στη Ν.Δ.Β.Ε. τα είδη των προϊόντων που πρόκειται να καλλιεργήσει. Οι καλλιέργειες θα 
πρέπει να είναι κατάλληλες και να συμβάλλουν στην παραλλακτική απόκρυψη του Οχυρού. 
             β. Τα έξοδα καλλιέργειας συγκομιδής, καταβολής φόρων και γενικά κάθε έξοδο 
βαρύνει αποκλειστικά και μόνο το μισθωτή. 
            γ. Ο μισθωτής έχει την υποχρέωση να φροντίζει για τη συντήρηση των δέντρων, που 
τυχόν υπάρχουν στα αγροτεμάχια που εκμίσθωσε. 
            δ. Ο μισθωτής υποχρεούται να σημάνει το αγροτεμάχιο που εκμίσθωσε με τέσσερις 
(4) τουλάχιστον στύλους, προκειμένου να υφίσταται δυνατότητα ελέγχου από την Υπηρεσία. 
Οφείλει επίσης να προστατεύει το χώρο/αγροτεμάχιο διαχειρίσεως ΤΕΣ κατά πάσης 
καταπατήσεως, με τις αντίστοιχες εκάστοτε αγωγές, οι οποίες εκχωρούνται σ΄ αυτόν με τη 
σύμβαση, αλλιώς ευθύνεται σε αποζημίωση. 
            ε. Ο μισθωτής και οι καλλιέργειές του δεν θα παρενοχλούν την ομαλή και 
απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων τηλεπικοινωνιών (Κ.Ε. Αγγελοχωρίου) του Π.Ν. 
στην περιοχή καθώς και του Φάρου Αγγελοχωρίου. Η εγκατάσταση αρδευτικών συστημάτων 
καθώς και οποιαδήποτε υπέργεια κατασκευή θα εκτελείται κατόπιν έγγραφης αδείας του 
Διοικητή ΝΔΒΕ και της σύμφωνης γνώμης του Προϊσταμένου Παραρτήματος ΣΔΑΜ/Κ.Ε. 
Αγγελοχωρίου. 
               ζ. Ο μισθωτής υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τυχόν οδηγίες ή απαγορεύσεις 
που έχουν εκδοθεί με μέριμνα λοιπών Κρατικών Φορέων (π.χ. Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης, Πολιτισμού κ.α.), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.  
               η. Ο αριθμός των καλλιεργητών, οι οποίοι θα εισέρχονται στην προς μίσθωση 
έκταση, θα είναι ο απολύτως απαραίτητος και τα στοιχεία τους θα γνωστοποιούνται στο 
Δ/ΝΔΒΕ τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες νωρίτερα από την είσοδο σ’ αυτήν. 
               θ. Ο μισθωτής υποχρεούται να φροντίζει για τη διατήρηση κάθε υπάρχοντος 
κινητού ή ακίνητου περιουσιακού στοιχείου κυριότητας Πολεμικού Ναυτικού, εντός του 
μισθίου. Υποχρεούται δε, κατά κρίση του Προϊσταμένου Παραρτήματος ΣΔΑΜ/Κ.Ε. 
Αγγελοχωρίου, για το όργωμα με κατάλληλα εργαλεία και την απομάκρυνση της άγριας 
βλάστησης από τις μη καλλιεργούμενες εκτάσεις που βρίσκονται εντός του Ναυτικού Οχυρού 
Αγγελοχωρίου, καθώς επίσης και της βλάστησης από το διάζωμα του δρόμου για λόγους 
ασφαλείας, με δικά του έξοδα και ευθύνη. 
                ι. Ο μισθωτής απαγορεύεται αυστηρώς να εισέρχεται ή να κάνει χρήση άλλων 
εγκαταστάσεων πλην των μισθωμένων χώρων. 
                ια. Οι υποχρεώσεις του μισθωτή που αφορούν την καταβολή του μισθώματος ως 
ανωτέρω Άρθρο 4. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 6 
  ΜΑΤΑΙΩΣΗ / ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 
  Σε περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσματα του διαγωνισμού κριθούν ασύμφορα, 
για την Υπηρεσία, ο διαγωνισμός μπορεί να ματαιωθεί ή να επαναληφθεί με νεότερη 
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δημοσίευση της διακηρύξεως του διαγωνισμού, που θα κοινοποιηθεί και σε εκείνους που 
έλαβαν μέρος στον προηγούμενο διαγωνισμό. 
 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ- ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

1. Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του 
ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 
ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ' αυτήν.  

2. Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 
Σύμβαση  και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν εκπλήρωσε τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώθηκε με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας 
που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση μέσα στον συμβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης 
που του δόθηκε μετά από αίτησή του. 

3. Η κήρυξη του αναδόχου οικονομικού φορέα ως έκπτωτου γίνεται με απόφαση της 
αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από την κλήση του για την παροχή εξηγήσεων και μετά από την 
γνωμοδότηση της αρμόδιας, για την παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου, επιτροπής.  
 
4.      Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του μισθώματος ως και η παράβαση οποιουδήποτε όρου 
του παρόντος, συμφωνουμένων όλων σαν ουσιωδών, επιφέρει αυτομάτως και χωρίς 
υποχρέωση καταγγελίας από τον Εκμισθωτή την λύση της παρούσας μισθώσεως και 
παρέχει το δικαίωμα στον Εκμισθωτή την άμεση λύση της μίσθωσης. Επιπρόσθετα, επιφέρει 
την διοικητική αποβολή του Μισθωτή και κάθε τρίτου πού έλκει δικαιώματα από το μίσθωμα 
καθώς, την έγερση αγωγής εξώσεως ενώπιον των τακτικών πολιτικών δικαστηρίων και την 
κατάπτωση των εγγυήσεων υπέρ του Πολεμικού Ναυτικού, ανεξάρτητα από αστική και 
ποινική ευθύνη του Μισθωτή. Πέραν των ανωτέρω ,σε περίπτωση κήρυξης του Μισθωτή ως 
έκπτωτο, επιβάλλεται και ρήτρα αξίας ίσης με το 1% του μισθώματος για κάθε μήνα 
καθυστέρησης της εμπρόθεσμης καταβολής αυτού. 

5.    Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη Σύμβαση ή θα σχετίζεται μ' αυτήν 
θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ' ύλη αρμόδια ελληνικά Δικαστήρια, εφαρμοστέο δε 
δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 
 

1. Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση ή η με κάθε τρόπο παραχώρηση του δικαιώματος 
καλλιέργειας του αγροτεμαχίου, σε τρίτο ή τρίτους, από τον μισθωτή (υπεκμίσθωση κλπ). 
 

ΑΡΘΡΟ 10 

  ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 
1. Οι σχέσεις μεταξύ εκμισθωτή και μισθωτή καθορίζονται όπως παρακάτω: 
            α. Ο εκμισθωτής δεν φέρει καμία αστική ή ποινική ευθύνη απέναντι στο μισθωτή, για 
κάθε ατύχημα που μπορεί να συμβεί σ’ αυτόν ή άλλα πρόσωπα που συνοδεύει, από τυχόν 
πυρομαχικά ή άλλη αιτία, όπως επίσης για κάθε ζημιά που μπορεί να προκληθεί από την 
παραπάνω αιτία. 
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          β. Ο εκμισθωτής δεν έχει καμία ευθύνη στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί η 
χρησιμοποίηση του μισθίου από τον μισθωτή, όπως για τυχόν ύπαρξη διακατοχικών 
δικαιωμάτων τρίτων, υποχρεούμενος στο εξής σε μείωση του μισθώματος ή λύση της 
μίσθωσης. 
          γ. Ο εκμισθωτής και τα αρμόδια όργανα διατηρούν το δικαίωμα της ελεύθερης εισόδου 
στο αγροτεμάχιο, σε όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου, για  διαπίστωση της 
έκτασης που καλλιεργεί ο μισθωτής καθώς και για παρακολούθηση της εκτέλεσης των όρων 
της σύμβασης. 
          δ. Ο μισθωτής σε περίπτωση απουσίας του υποχρεούται να ορίσει αντίκλητο, 
γνωστοποιώντας το στον εκμισθωτή. 
 
2.    Ο Διοικητής Ν.Δ.Β.Ε. μπορεί να λύσει μονομερώς την μίσθωση οποτεδήποτε, 
ανεξάρτητα από τη λήξη της όταν παραστεί ανάγκη χρησιμοποίησης του αγροτεμαχίου ή 
μέρους αυτού, που εκμισθώθηκε, χωρίς να καταβάλλει καμία αποζημίωση εκτός της 
καταβολής των τυχόν από το μισθωτή γενομένων δαπανών καλλιέργειας, με την 
προϋπόθεση ότι δεν έλαβε καμία συγκομιδή. 
 
3. Εντός Ναυτικής περιοχής, ο πλειοδότης / εκμισθωτής υποχρεούται, για την είσοδο και 
τη διακίνηση του ιδίου αλλά και του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει, να τηρεί τις 
διατάξεις και τους σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας της Ν. Υπηρεσίας. 
 
4. Κάθε υποψήφιος πλειοδότης / αγοραστής μπορεί να αποκλείεται από τη συμμετοχή 
στη σύμβαση όταν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το 
αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα, που 
αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή. 
 
5. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο οικονομικό φορέα σε οποιονδήποτε 
τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Σύμβαση που θα 
συναφθεί μεταξύ αυτού και της Αναθέτουσας Αρχής.  
 
 

                      Για την ακρίβεια 
                                 Υποπλοίαρχος (Ο) Ι. Σμαράιδος  Π.Ν. 
                                                       Ανεξάρτητος Επιμελητής ΝΔΒΕ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»  
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «Ι»                           ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 
Ανήκει στη Διακήρυξη                                         ΝΑΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ                                                                                                        
ΑΔ Φ.608.1/02/1573/Σ.733/ΝΔΒΕ                                   Ε’ Κλάδος  

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 

 
1.  Οι προσφορές θα υποβληθούν σε ένα (1) σφραγισμένο φάκελο στον οποίο να 
αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι : 
 
                α. η λέξη «Προσφορά», 
                β. ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό,  
                γ. ο αριθμός της διακήρυξης,  
                δ. η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και 
                ε. τα στοιχεία του αποστολέα.  
 
2.      Ο φάκελος της προσφοράς θα αποτελείται από δύο (2) σφραγισμένους υποφακέλους : 

       α.  Τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 
Προσφορά».   

        β.  Τον φάκελο της «Οικονομικής Προσφοράς», όπου θα περιέχεται το έντυπο 
της οικονοµικής προσφοράς, η διάρκεια ισχύος της οποίας θα είναι τουλάχιστον έξι (6) µήνες 
από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (υποχρεωτική αναγραφή της διάρκειας 
ισχύος επί του εντύπου). 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 

 
1.   Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», ο οποίος θα φέρει τα 
πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντα, θα συμπεριλαβαίνει τα παρακάτω δικαιολογητικά :  

 

α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 όπου θα δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση των 
προς εκμίσθωση αγροτεμαχίων και ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως τα 
καθοριζόμενα στους όρους αυτής της διακήρυξης (να αναγράφεται ο αριθμός της 
διακήρυξης, ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και  η 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται 
αυτοδίκαια την αποδοχή χωρίς επιφύλαξη όλων των όρων της παρούσας 
διακήρυξης. 

β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 όπου θα δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση και 
αποδέχονται τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ A 153/28-06-2002) «Περί προστασίας των 
Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» 

γ. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 
δ. Βεβαίωση επίσκεψης του χώρου, υπογεγραμμένη από προσωπικό του 

ΣΔΑΜ/Κέντρο Εκπομπής Αγγελοχωρίου (Υποπλοίαρχος (Ε) Χ. Ραπακούλιας ΠΝ, τηλ : 
2310-469738) 

ε. Εφόσον οι υποψήφιοι πλειοδότες συμμετέχουν στον διαγωνισμό µε 
αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν μαζί µε την προσφορά τους (στο φάκελο «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής») και παραστατικό εκπροσώπησης. 

στ. Εγγυητική  επιστολή συμμετοχής ισχύος έξι (6) μηνών από την ημερομηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισμού ύψους πεντακοσίων ευρώ (500,00 €), ως υπόδειγμα 
Παραρτήματος «Γ» της παρούσης. 

  
Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία υπογραφής των υπεύθυνων δηλώσεων να είναι 
εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής 
από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 
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2.     Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο πλειοδότης / εκμισθωτής στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, οφείλει εντός είκοσι (20) ημερών μετά την σχετική 
πρόσκληση να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση. 
 
 3.    Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου, σε περίπτωση ανάδειξης τους ως 
μειοδότη, είναι:  
         Φυσικά Πρόσωπα  
         Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 
         Διαχειριστές Ε.Π.Ε.  
         Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος. 
 Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του. 
 
 4.    Όλα τα παραστατικά που απαιτούνται να υποβληθούν σε ΝΔΒΕ να είναι σύμφωνα µε 
τους Ν. 2690//9-3-99 (ΦΕΚ 45/99), Ν.3345//16-6-05 (ΦΕΚ 138/05) και Ν.4250//26-03-14 
(ΦΕΚ 74/14). Γίνονται αποδεκτά :  
           α. Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες 
υπηρεσίες και φορείς που αναφέρονται στην παρ. 1, του άρθρου 1, σχετικού (ιγ) νόµου.  
           β Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα αντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον αυτά 
έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα 
ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία, φέρουν θεώρηση από δημόσιες υπηρεσίες και φορείς που 
αναφέρονται στην παρ. 1, του άρθρου 1, σχετικού (ιγ) νόμου. 
           γ. Ευκρινή φωτοαντίγραφα, εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό 
την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «Οικονομική Προσφορά» 

 
1.   Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του 
συμμετέχοντα, θα συμπεριλαμβάνει το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, που θα 
αναγράφει την προσφερόμενη τιμή μισθώματος ολογράφως και αριθμητικώς σε 
νόμισμα  ΕΥΡΩ (€). Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία ενώ 
η ισχύς της θα είναι διάρκειας έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισμού 
 
 
 

                      Για την ακρίβεια 
                                 Υποπλοίαρχος (Ο) Ι. Σμαράιδος  Π.Ν. 
                                                       Ανεξάρτητος Επιμελητής ΝΔΒΕ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»             ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 
Ανήκει στη Διακήρυξη                                         ΝΑΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ                                                                                                        
ΑΔ Φ.608.1/02/1573/Σ.733/ΝΔΒΕ                                   Ε’ Κλάδος  
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος …………………………….) 
Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)............................. 
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2) ......................................... 
 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως  
μέχρι του ποσού των ευρώ  …………………………4 υπέρ του  
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. 
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. 
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..5  
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  
για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό / ημερομηνία) ..................... 
Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .....................................................6 της/του 
(Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: 
“(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ...............7  
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της 
(υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε 
....................ημέρες 8 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 9.  
ή 
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 

                                                
1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
3  Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο 

χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμημένης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως 

και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014). 
4   ο.π. υποσ. 3. 
5  Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
6  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /  υπηρεσιών,.  
7 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της 

Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της 

σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.  
8  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
9  ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα 

(30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. 

α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014).  
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Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της 
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά 
σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της10.  
 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το 
ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε11. 
 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 
 

 

 

                                                
10  Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014. 
11  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην 

Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική 

επιστολή. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. .)  

Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)................................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................ 

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ………………………………………………………………………..4 

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 

(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα τα 

μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

                                                
1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
3  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
4  Όπως υποσημείωση 3. 
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για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα 

με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 

αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....….     

ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης8) 

ή  

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 

θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το 

ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
 

                      Για την ακρίβεια 
                                 Υποπλοίαρχος (Ο) Ι. Σμαράιδος  Π.Ν. 
                                                       Ανεξάρτητος Επιμελητής ΝΔΒΕ 

                                                
5  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η 

σχετική σύμβαση. 
6  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών. 
7  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  
8  Σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον 

συμβατικό χρόνο πλέον των δύο (2) μηνών ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.  
9  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην 

Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική 

επιστολή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ»             ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 
Ανήκει στη Διακήρυξη                                         ΝΑΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ                                                                                                        
ΑΔ Φ.608.1/02/1573/Σ.733/ΝΔΒΕ                                   Ε’ Κλάδος  

 
Σχέδιο 

Μισθωτηρίου Συμβολαίου /Σύμβασης υπ’ αριθμόν   …. /17 
 

εκμίσθωση αγροτεμαχίων συνολικής εκτάσεως τριακοσίων σαράντα στρεμμάτων και 
εκατόν δεκατεσσάρων τ.μ. και  (340,114) στην περιοχή Ν. Οχυρού Μ. Εμβόλου 
(Αγγελοχωρίου) για χρονική  περίοδο τριών (3) καλλιεργητικών περιόδων, ήτοι από 
01-11-2017 έως 31-10-2020 με δυνατότητα παράτασης του χρόνου μίσθωσης 
(αναμίσθωση) κατά ένα (1) έτος με ανάλογη αναπροσαρμογή του μισθώματος. 
 
         Σήμερα, στις ……………στο Γραφείο της Ανεξάρτητης Επιμελητείας της Ναυτικής 
Διοικήσεως Βορείου Ελλάδος, που ευρίσκεται στην περιοχή της Καλαμαριάς στη 
Θεσσαλονίκη, μεταξύ των εξής που υπογράφουν :  
 

     α.    του Ελληνικού Δημοσίου/ Υπουργείου Εθνικής Άμυνας/Πολεμικό 
Ναυτικό που εκπροσωπείται από τον Πλοίαρχο Σ. Μανωλάκη Π.Ν., Διοικητού Ναυτικής 
Διοίκησης Βορείου Ελλάδος, ενεργούντος σύμφωνα με απόφαση του Γενικού Επιτελείου 
Ναυτικού (ΑΦΜ: 090153025), ο οποίος στη συνέχεια θα καλείται για λόγους συντομίας 
“Εκμισθωτής” 

 
β.  και αφετέρου τον ακτήμονα/ της ομάδας ακτημόνων αποτελούμενη από 

τους: …………………… του …………. (ΑΔΤ: ……………. ,ΑΦΜ: …………..)), ο οποίος/οι 
οποίοι στη συνέχεια θα καλείται για λόγους συντομίας “Μισθωτής” 

 

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:  
 

Άρθρο 1ο 

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 Με την υπ΄ αριθμόν ΑΔ 608.1/    / 17/Σ.   //       ΝΔΒΕ κατακυρωτική απόφαση, ο μεν 
πρώτος συμβαλλόμενος (εκμισθωτής), ανέθεσε στον δεύτερο συμβαλλόμενο (μισθωτή) την 
εκμίσθωση αγροτεμαχίων συνολικής εκτάσεως τριακοσίων σαράντα στρεμμάτων και εκατόν 
δεκατεσσάρων τ.μ. και  (340,114) στην περιοχή Ν. Οχυρού Μ. Εμβόλου (Αγγελοχωρίου) για 
χρονική  περίοδο τριών (3) καλλιεργητικών περιόδων, ήτοι από 01-11-2017 έως 31-10-2020 
με δυνατότητα παράτασης του χρόνου μίσθωσης (αναμίσθωση) κατά ένα (1) έτος με 
ανάλογη αναπροσαρμογή του μισθώματος, ο δε δεύτερος συμβαλλόμενος την ανέλαβε με 
τους κάτωθι όρους:  
 

Άρθρο 2ο 

  ΑΞΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 
 

 α. Ως μίσθωμα ορίζεται το ποσόν των ………………………………………..… 
(………. €) ανά στρέμμα ετησίως, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων 3,6 % υπέρ 

Δημοσίου, σύμφωνα με τον πλειοδοτικό διαγωνισμό που προηγήθηκε την Τρίτη 19 
Σεπτεμβρίου 2017. 
 
            β.     Ο μισθωτής έχει υποχρέωση στην καταβολή ολόκληρου του συμφωνηθέντος 
μισθώματος, ανεξάρτητα αν καλλιεργήσει ή όχι την μισθωθείσα έκταση, ολόκληρη ή μέρος 
αυτής. Η καταβολή του μισθώματος θα γίνεται το 3ο δεκαήμερο κάθε Σεπτεμβρίου, για την 
καλλιεργητική περίοδο που προηγήθηκε, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του Ταμείου 
Εθνικού Στόλου (Τ.Ε.Σ.) υπ’ αριθμόν ………. που διατηρεί το Ταμείο Εθνικού Στόλου στην 
Τράπεζα της Ελλάδος. Ο Μισθωτής θεωρεί ότι το ανωτέρω μίσθωμα είναι δίκαιο και εύλογο. 
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          γ.  Καμία μείωση ή απαλλαγή του μισθώματος που συμφωνήθηκε δεν θα γίνεται 
εξαιτίας καταστροφής της παραγωγής από καιρικές συνθήκες ή άλλες αιτίες. 

 

          δ .Ο Μισθωτής υποχρεούται να καταβάλλει ολόκληρο το συμφωνημένο μίσθωμα, 
άσχετα αν καλλιέργησε ή όχι την μισθωθείσα έκταση. 
 
          ε. Το Ταμείο Εθνικού Στόλου (Τ.Ε.Σ.) είναι υπεύθυνο για την ενημέρωση της 
Αναθέτουσας Αρχής (Ν.Δ.Β.Ε.) σχετικά με την έγκαιρη ή μη καταβολή του μισθώματος, 
προκειμένου εν συνεχεία αναλαμβάνονται σχετικές ενέργειες. 
  
                                                                  Άρθρο 3ο 

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) έτη, αρχόμενη από την 01 Νοεμβρίου 
2017 έως την 31 Οκτωβρίου 2020. 
 

     Άρθρο 4ο  

                    ΧΡΗΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ 
  

1.     Ο εκμισθωτής είναι υποχρεωμένος στην τήρηση των παρακάτω όρων: 
 
             α. Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνον ως καλλιεργητική γη. Με την 
έναρξη κάθε καλλιεργητικής περιόδου ο μισθωτής να δηλώνει εγγράφως στη Ν.Δ.Β.Ε. τα 
είδη των προϊόντων που πρόκειται να καλλιεργήσει. Οι καλλιέργειες θα πρέπει να είναι 
κατάλληλες και να συμβάλλουν στην παραλλακτική απόκρυψη του Οχυρού. Τα έξοδα 
καλλιέργειας ,συγκομιδής, καταβολής φόρων και κάθε άλλα έξοδα βαρύνουν αποκλειστικά 
τον Μισθωτή. 
 
             β. Τα έξοδα καλλιέργειας συγκομιδής, καταβολής φόρων και γενικά κάθε έξοδο 
βαρύνει αποκλειστικά και μόνο το μισθωτή. 
 
            γ. Ο μισθωτής έχει την υποχρέωση να φροντίζει για τη συντήρηση των δέντρων, που 
τυχόν υπάρχουν στα αγροτεμάχια που εκμίσθωσε. 
 
            δ. Ο μισθωτής υποχρεούται να σημάνει το αγροτεμάχιο που εκμίσθωσε με τέσσερις 
(4) τουλάχιστον στύλους, προκειμένου να υφίσταται δυνατότητα ελέγχου από την Υπηρεσία. 
Οφείλει επίσης να προστατεύει το χώρο/αγροτεμάχιο διαχειρίσεως ΤΕΣ κατά πάσης 
καταπατήσεως, με τις αντίστοιχες εκάστοτε αγωγές, οι οποίες εκχωρούνται σ΄ αυτόν με τη 
σύμβαση, αλλιώς ευθύνεται σε αποζημίωση. 
 
            ε. Ο μισθωτής και οι καλλιέργειές του δεν θα παρενοχλούν την ομαλή και 
απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων τηλεπικοινωνιών (Κ.Ε. Αγγελοχωρίου) του Π.Ν. 
στην περιοχή καθώς και του Φάρου Αγγελοχωρίου. Η εγκατάσταση αρδευτικών συστημάτων 
καθώς και οποιαδήποτε υπέργεια κατασκευή θα εκτελείται κατόπιν έγγραφης αδείας του 
Διοικητή ΝΔΒΕ και της σύμφωνης γνώμης του Προϊσταμένου Παραρτήματος ΣΔΑΜ/Κ.Ε. 
Αγγελοχωρίου. 
 
               ζ. Ο μισθωτής υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τυχόν οδηγίες ή απαγορεύσεις 
που έχουν εκδοθεί με μέριμνα λοιπών Κρατικών Φορέων (π.χ Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης, Πολιτισμού κ.ά), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.  
 
               η. Ο αριθμός των καλλιεργητών, οι οποίοι θα εισέρχονται στην προς μίσθωση 
έκταση, θα είναι ο απολύτως απαραίτητος και τα στοιχεία τους θα γνωστοποιούνται στο 
Δ/ΝΔΒΕ τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες νωρίτερα από την είσοδο σ’ αυτήν. 
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               θ. Ο μισθωτής υποχρεούται να φροντίζει για τη διατήρηση κάθε υπάρχοντος 
κινητού ή ακίνητου περιουσιακού στοιχείου κυριότητας Πολεμικού Ναυτικού, εντός του 
μισθίου. Υποχρεούται δε, κατά κρίση του Προϊσταμένου Παραρτήματος ΣΔΑΜ/Κ.Ε. 
Αγγελοχωρίου, για το όργωμα με κατάλληλα εργαλεία και την απομάκρυνση της άγριας 
βλάστησης από τις μη καλλιεργούμενες εκτάσεις που βρίσκονται εντός του Ναυτικού 
Οχυρού Αγγελοχωρίου, καθώς επίσης και της βλάστησης από το διάζωμα του δρόμου για 
λόγους ασφαλείας, με δικά του έξοδα και ευθύνη. 
 
                ι. Ο μισθωτής απαγορεύεται αυστηρώς να εισέρχεται ή να κάνει χρήση άλλων 
εγκαταστάσεων πλην των μισθωμένων χώρων. 
 
              ια. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μεταβολή της χρήσης του, ανεξάρτητα από 
χειροτέρευση ή βλάβη του εκ της μεταβολής. Απαγορεύεται κάθε εν όλω ή εν μέρει 
υπεκμίσθωση ή υφ' οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση της χρήσης του μισθίου σε τρίτον, με 
αντάλλαγμα ή όχι. Για κάθε παράβαση των όρων του παρόντος ο Μισθωτής θα είναι εξ 
ολοκλήρου υπεύθυνος έναντι του Εκμισθωτή.  
 
               ιβ.   Ο Μισθωτής εξέτασε το μίσθιο και το βρήκε της αρεσκείας του και απολύτως 
κατάλληλο για την χρήση που το προορίζει. 
  
              ιγ.  Απαγορεύεται στον Μισθωτή η τοποθέτηση οποιωνδήποτε αντικειμένων στην 
είσοδο του Ν.ΟΧ Αγγελοχωρίου καθώς και επί του διαζώματος του δρόμου που οδηγεί προς 
τον Φάρο Αγγελοχωρίου και στο Παράρτημα ΣΔΑΜ/ΚΕ Αγγελοχωρίου. Επίσης 
απαγορεύεται η παραμονή στο μίσθιο από την δύση έως την ανατολή του ηλίου και η 
διανυκτέρευση στο μίσθιο για λόγους ασφαλείας,  καθώς και η τοποθέτηση σ' αυτό 
μηχανημάτων ή εύφλεκτων υλών ή αντικειμένων που δυνατόν να βλάπτουν ή ρυπαίνουν 
αυτό. Ο αριθμός των καλλιεργητών, οι οποίοι θα εισέρχονται στην περιοχή, να είναι ο 
απολύτως απαραίτητος και τα στοιχεία τους να γνωστοποιούνται στον Προϊστάμενο 
ΣΔΑΜ/Κ.Ε. ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ, τουλάχιστον σαράντα οχτώ (48) ώρες νωρίτερα.   

 
       Άρθρο 5ο  

            ΑΝΑΜΙΣΘΩΣΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ  
 

1.     Ο τελευταίος πλειοδότης στον οποίο θα κατακυρωθούν οι μισθώσεις των αγροτεμαχίων 
είναι υποχρεωμένος στην τήρηση των παρακάτω όρων: 
 
             α.   Σιωπηρή αναμίσθωση δεν επιτρέπεται. Απολύτως και για κανένα λόγο δεν 
μπορεί να θεωρηθεί ως τοιαύτη η από οποιαδήποτε άλλη αιτία τυχόν παραμονή του 
μισθωτή στο μίσθιο μετά τη λήξη της μίσθωσης. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος με τη λήξη 
της μίσθωσης να παραδώσει απροφάσιστα και αναντίρρητα το μίσθιο, διαφορετικά 
υποχρεούται στην καταβολή ποινικής ρήτρας ποσού ύψους πενήντα ευρώ (50,00 €) για 
κάθε μέρα παρακράτησης της εκμισθωθείσας έκτασης. Αποκλείεται δε παντελώς από κάθε 
μελλοντικό πλειοδοτικό διαγωνισμό μίσθωσης. 
             β. Παράταση του χρόνου μίσθωσης (αναμίσθωση) κατά ένα (1) έτος με ανάλογη 
αναπροσαρμογή του μισθώματος δύναται να επέλθει, κατόπιν έγγραφης αιτήσεως του 
μισθωτή που θα αιτηθεί τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες πριν τη λήξη της σύμβασης και την 
προκήρυξη νέου διαγωνισμού και με σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών οργάνων 
του Π.Ν. και του ΤΕΣ. Η παράταση θα κατακυρώνεται και αποδεικνύεται με την υπογραφή 
συμπληρωματικής σύμβασης από τα δύο μέρη.   

 
 
 
 
 



 

21 

Άρθρο 6ο 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 

 1. Ο αγοραστής κατέθεσε σήμερα ……………  τις κάτωθι εγγυήσεις : 
 
            α. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, υπ’ αριθμόν ………… από ………..                                                                                                                 
…………….. Ύψους  ………………… €, χρονικής ισχύος σαράντα (40) μηνών ή οποία σε 
περίπτωση παράτασης θα αντικατασταθεί αναλόγως καθώς και  
 
            β.  Εγγυητική επιστολή ποσού 1.700,57 €  που θα αφορά στην διατήρηση σε καλή 
κατάσταση της περίφραξης και των εγκαταστάσεων που υπάρχουν και ανήκουν στο 
Πολεμικό Ναυτικό [πέντε ευρώ (5,00 €) ανά στρέμμα, ήτοι 340,114 Χ 5,00 € =1.700,57 €].  
  
2.       Οι ανωτέρω παρ. 3 εγγυητικές επιστολές θα επιστραφούν κατόπιν υποβολής 
εγγράφου αιτήματος του πλειοδότη / εκμισθωτή προς το αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας 
(ΝΔΒΕ / Ανεξάρτητη Επιμελητεία) οπωσδήποτε μετά την οριστική εκπνοή του συμβατικού 
χρόνου εκτέλεσης της εκμίσθωσης και σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί παράβαση 
οιοδήποτε όρου που προβλέπεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο και αφού έχει γίνει η καταβολή 
του μισθώματος και του τελευταίου έτους. 
 
3.        Ρητά δε συνομολογείται ότι η εγγύηση αυτή δεν μπορεί να συμψηφισθεί με 
μισθώματα.   

Άρθρο 7ο 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 

Κάθε τροποποίηση των όρων του παρόντος καθώς και η παράταση της 
μίσθωσης θα αποδεικνύονται με την υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης από τα δύο (2) 
μέρη, αποκλείεται δε οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό μέσο και όρκος. Η μη έγκαιρη 
ενάσκηση από τον Εκμισθωτή οποιουδήποτε δικαιώματός του εφ' άπαξ ή κατ' επανάληψη 
δεν σημαίνει παραίτηση από το δικαίωμα του αυτό.  

 
Άρθρο 8ο 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΚΥΡΗΞΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

1. Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 
Σύμβαση  και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν προέβη σε 
εμπρόθεσμη καταβολή του μισθώματος ή δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή 
δεν συμμορφώθηκε με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας που είναι σύμφωνες με τη 
σύμβαση μέσα στον συμβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από 
αίτησή του. 

2. Η κήρυξη του αναδόχου οικονομικού φορέα ως έκπτωτου γίνεται με απόφαση της 
αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από την κλήση του για την παροχή εξηγήσεων και μετά από 
την γνωμοδότηση της αρμόδιας, για την παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου, επιτροπής.  
 
3.      Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του μισθώματος ως και η παράβαση οποιουδήποτε όρου 
του παρόντος, συμφωνουμένων όλων σαν ουσιωδών, επιφέρει αυτομάτως και χωρίς 
υποχρέωση καταγγελίας από τον Εκμισθωτή την λύση της παρούσας μισθώσεως και 
παρέχει το δικαίωμα στον Εκμισθωτή την άμεση λύση της μίσθωσης. Επιπρόσθετα, επιφέρει 
την διοικητική αποβολή του Μισθωτή και κάθε τρίτου πού έλκει δικαιώματα από το μίσθωμα 
καθώς, την έγερση αγωγής εξώσεως ενώπιον των τακτικών πολιτικών δικαστηρίων και την 
κατάπτωση των εγγυήσεων υπέρ του Πολεμικού Ναυτικού, ανεξάρτητα από αστική και 
ποινική ευθύνη του Μισθωτή. Πέραν των ανωτέρω ,σε περίπτωση κήρυξης του Μισθωτή ως 
έκπτωτο, επιβάλλεται και ρήτρα αξίας ίσης με το 1% του μισθώματος για κάθε μήνα 
καθυστέρησης της εμπρόθεσμης καταβολής αυτού. 
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4. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη Σύμβαση ή θα σχετίζεται μ' αυτήν 
θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ' ύλη αρμόδια ελληνικά Δικαστήρια, εφαρμοστέο δε 
δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 
. 

Άρθρο 9ο 

   ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 

1.       Οι σχέσεις μεταξύ εκμισθωτή και μισθωτή καθορίζονται όπως παρακάτω: 
 
          α.   Ο Εκμισθωτής και γενικά το εντεταλμένο προσωπικό του Πολεμικού Ναυτικού 
διατηρούν το δικαίωμα της ελεύθερης εισόδου στο μίσθιο καθ΄ όλη την διάρκεια της 
μίσθωσης, για λόγους ασφαλείας ,για την διαπίστωση της κατάστασης της καλλιεργούμενης 
έκτασης, και για την  παρακολούθηση της εκτέλεσης των όρων της παρούσης σύμβασης. Ο 
Μισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιτρέπει δύο (2) μήνες πριν την λήξη της, τις 
επισκέψεις υποψηφίων Μισθωτών σε εργάσιμες ημέρες και ώρες.  
           β. Ο εκμισθωτής δεν φέρει καμία αστική ή ποινική ευθύνη απέναντι στο μισθωτή, για 
κάθε ατύχημα που μπορεί να συμβεί σ’ αυτόν ή άλλα πρόσωπα που συνοδεύει, από τυχόν 
πυρομαχικά ή άλλη αιτία, όπως επίσης για κάθε ζημιά που μπορεί να προκληθεί από την 
παραπάνω αιτία. 
          γ. Ο εκμισθωτής δεν έχει καμία ευθύνη στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί η 
χρησιμοποίηση του μισθίου από τον μισθωτή, όπως για τυχόν ύπαρξη διακατοχικών 
δικαιωμάτων τρίτων, υποχρεούμενος στο εξής σε μείωση του μισθώματος ή λύση της 
μίσθωσης. 
          δ. Ο εκμισθωτής και τα αρμόδια όργανα διατηρούν το δικαίωμα της ελεύθερης εισόδου 
στο αγροτεμάχιο, σε όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου, για  διαπίστωση της 
έκτασης που καλλιεργεί ο μισθωτής καθώς και για παρακολούθηση της εκτέλεσης των όρων 
της σύμβασης. 
          ε. Ο μισθωτής σε περίπτωση απουσίας του υποχρεούται να ορίσει αντίκλητο, 
γνωστοποιώντας το στον εκμισθωτή. 
 
2.    Ο εκμισθωτής. μπορεί να λύσει μονομερώς την μίσθωση οποτεδήποτε, ανεξάρτητα από 
τη λήξη της όταν παραστεί ανάγκη χρησιμοποίησης του αγροτεμαχίου ή μέρους αυτού, που 
εκμισθώθηκε, χωρίς να καταβάλλει καμία αποζημίωση εκτός της καταβολής των τυχόν από 
το μισθωτή γενομένων δαπανών καλλιέργειας, με την προϋπόθεση ότι δεν έλαβε καμία 
συγκομιδή. 
 

3.   Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τρία (3) αντίτυπα, ένα 
(1) για τον εκμισθωτή και δύο (2) για την Υπηρεσία.  
 
4. Η παρούσα σύμβαση, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε και από τους δύο 
συμβαλλόμενους, υπογράφεται ως εξής:         
                                                                                          

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
     Ο Εκμισθωτής    Ο Μισθωτής   

Ο εκπρόσωπος για το                                                                                                        
Πολεμικό Ναυτικό/ΝΔΒΕ/                                                                                              

   ………………………………………                   (Υπογραφή - Στοιχεία- Σφραγίδα Εταιρείας)    
……………Ο    Διοικητής                                           
 

                      
            Για την ακρίβεια 

Υποπλοίαρχος (Ο) Ι. Σμαράιδος  Π.Ν. 
  Ανεξάρτητος Επιμελητής ΝΔΒΕ 
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