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  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. «83»/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑ∆ΟΥ 500,00 τµ  ΤΟΥ ΣΤΡ∆ΟΥ «ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ Β΄» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΕΘΑ           Θεσσαλονίκη,   08 Απρ  2020 
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  ΕΙΣΑΓΩΓΗ  Έχοντας υπόψη:   α. Το ν. 4407/1929 «Περί Συστάσεως Ταµείου Εθνικής Άµυνας» (Α’ 316), όπως ισχύει  β. Το π.δ. 715/1979 «Περί τρόπου ενεργείας υπό των Ν.Π.∆.∆., προµη-θειών, µισθώσεων και εκµισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκ-ποιήσεων κινητών πραγµάτων, ως και εκτελέσεων εργασιών» (Α’ 212), όπως ισχύει.  γ. Την ΥΑ Φ.914.2/Γ/1920/Σ.813/31-05-2007 «Καθορισµός της διαδικασί-ας εκµισθώσεως ακινήτων ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ» (Β’ 999), όπως ισχύει.  δ. Το ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχω-νεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθµίσεις», (Α’ 74), όπως ισχύει  ε. Την υπ’ αριθµ. 07/10 Ιαν 2019/Απόφαση της ∆ιοικητικής Επιτροπής του Ταµείου Εθνικής Άµυνας (Τ.ΕΘ.Α.)   στ. Την Φ.910/81/29042/Σ.3216/26 Μαϊ 19/Γ΄ΣΣ/Β΄ ΚΛ/∆Υ∆Μ/ΤΜ. ΥΠΟ∆.  διαταγή εξουσιοδότησης για την διενέργεια και κατακύρωση του διαγωνισµού και την υπογραφή της σύµβασης µε τον ανάδοχο   ζ. Την Φ.914.2/15/16/1171/Σ.273/21 Φεβ 20/ΥΠΕΘΑ/ΤΕΘΑ   η. Την Φ.910/38/25462/Σ.1536/4 Μαρ 20/Γ΄ ΣΣ/Β΄ΚΛ/∆Υ∆Μ/ΤΜ.ΥΠΟ∆.   θ. Την από 27 Μαρ 2020 Εισήγηση  - Πρακτικό Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών ∆ηµόσιου Πλειοδοτικού ∆ιαγωνισµού, για την επανά-ληψη του διαγωνισµού.  Το 424 ΓΣΝΕ ∆ιακηρύσσει   Επαναληπτικό ∆ηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό, σύµφωνα µε τους όρους της πα-ρούσας, ο οποίος θα λάβει χώρα την 12 Μαΐου 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ, στην οβάλ αίθουσα συνεδριάσεων του 424 ΓΣΝΕ, µε ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτατο ετήσιο µίσθωµα) το ποσό των:  εννιά χιλιάδων (9.000,00 €) ευρώ/ανά έτος  (στο ανωτέρω ποσό δεν περιλαµβάνεται και το τέλος χαρτοσήµου 3,6% που θα επι-βαρύνει το µισθωτή)      
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Πίνακας Περιεχοµένων Γενικοί Όροι Άρθρο 1.      Γενικές ∆ιατάξεις   σελ. 5 1.1 Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού 1.2 Χώρος (Έκταση για εκµίσθωση) Άρθρο 2.Προϋποθέσεις Συµµετοχής   σελ. 5 – 7 2.1 Γλώσσα 2.2 ∆ιάρκεια Ισχύος 2.3 ∆ικαίωµα Συµµετοχής 2.4 Λόγοι Αποκλεισµού Ειδικοί Όροι Άρθρο 3.Περιεχόµενα Φακέλου Συµµετοχής      σελ. 8 – 9 3.1 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 3.2 Τύπος Εγγράφων Άρθρο 4.Προσφορές   σελ.10 – 11 4.1 ∆ιάρκεια Ισχύος Προσφορών 4.2 Τρόπος Υποβολής Προσφορών Άρθρο 5.Έλεγχος και Αξιολόγηση Προσφορών    σελ. 14 -15 Άρθρο 6.Ενστάσεις             σελ. 15 Άρθρο 7.Κατακύρωση ∆ιαγωνισµού           σελ. 15 Άρθρο 8.Επανάληψη ∆ιαγωνισµού    σελ. 16 Άρθρο 9. Κατάρτιση Σύµβασης    σελ. 16 – 22 9.1 Εγγυοδοσία 9.2    Υπογραφή Σύµβασης 9.3 Υποχρεώσεις Πλειοδότη 9.4 Λοιποί Όροι Μίσθωσης Άρθρο 10. Τρόπος Καταβολής Οικονοµικού Ανταλλάγµατος   σελ. 22 Άρθρο 11. Ποινικές Ρήτρες SSSSSSSSS. ..SSSSSSSS.σελ. 22  Άρθρο 12. Επίλυση ∆ιαφορών..............................................................σελ.23 Άρθρο 13. Αποκλεισµός – Κήρυξη Πλειοδότη ως Έκπτωτου   σελ. 23 Άρθρο 14. Εµπιστευτικότητα   σελ. 23 Άρθρο 15. Ανακοίνωση Νοµικού Περιεχοµένου   σελ. 23 – 25 Άρθρο 16. Τελικές ∆ιατάξεις   σελ. 25 – 26  

ΑΔΑ: ΩΗΔ26-ΛΦΗ





424 ΓΣΝΕ Διακήρυξη υπ’ αρ «83»/2020 

4   

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  I. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ II. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ IIΙ. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑ-ΣΗΣ ΙV. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ V. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ του Ν. 1599/1986 για ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ VI. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ του Ν. 1599/1986 για ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ VII. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ του Ν. 1599/1986 για ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ σε ΕΝΩΣΗ Ή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ VIII. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ του Ν. 1599/1986 για ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ σε ΕΝΩΣΗ Ή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΙΧ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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    Γενικοί Όροι ∆ιαγωνισµού  Άρθρο 1.   Γενικές ∆ιατάξεις   1.1 Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού    Ο διαγωνισµός αφορά την εκµίσθωση εδαφικής έκτασης 500,00 τµ (ιδι-οκτησίας ΤΕΘΑ) στην περιοχή Στρδο ¨ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ Β¨ στο δήµο Πολίχνης του Ν. Θεσσαλονίκης, για κάθε νόµιµη χρήση, που θα αναλυθεί µετέπειτα, στην προς υπο-γραφή, µε τον ανάδοχο, σύµβαση, για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών.     Συνεπώς, κύριο αντικείµενο της σύµβασης, είναι η εκµίσθωση της πα-ραπάνω έκτασης προκειµένου να επιτευχθεί η οικονοµικώς επωφελέστερη αξιοποίη-σή της, προς άντληση εσόδων για την Στρατιωτική Υπηρεσία.   1.2 Χώρος (Έκταση για εκµίσθωση)    Η ακριβής περιγραφή της ως άνω έκτασης αποτυπώνεται στο συνηµ-µένο κτηµατολογικό διάγραµµα του Παραρτήµατος «Ι» της παρούσας διακήρυξης, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής.  Άρθρο 2.   Προϋποθέσεις Συµµετοχής  2.1 Γλώσσα    Η επίσηµη γλώσσα του ∆ιαγωνισµού, συµπεριλαµβανοµένων όλων των πληροφοριών και των σχετικών εγγράφων (δικαιολογητικών – προσφορών κλπ), που περιέχονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη, είναι η Ελληνική.   2.2 ∆ιάρκεια Ισχύος    Η χρονική διάρκεια της εκµίσθωσης, καθώς και η ισχύς της σύµβασης θα είναι πέντε (5) ετών, µε τους όρους που θα καθορισθούν στη σύµβαση.   2.3 ∆ικαίωµα Συµµετοχής    2.3.1 Οι Υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν το σύνολο των κριτηρίων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.     2.3.2 Στο διαγωνισµό έχουν δικαίωµα να συµµετάσχουν και να υπο-βάλουν προσφορές φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα στην Ελλάδα ή σε Κράτος – Μέλος της ΕΕ ή Ενώσεις ή Κοινοπραξίες φυσικών ή νοµικών προσώπων, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις, που προβλέπονται στην παρού-σα ∆ιακήρυξη. Η προσφορά κάθε υποψηφίου πρέπει να συνοδεύεται από τα έγγρα-φα που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. Υποψήφιοι που δεν πληρούν οποι-εσδήποτε από τις απαιτήσεις ή υποβάλουν ψευδή στοιχεία ή έγγραφα ή ανακριβείς 
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δηλώσεις, θα αποκλείονται και δε θα επιτρέπεται να λάβουν περαιτέρω µέρος στο ∆ιαγωνισµό.     2.3.3 Οι υποψήφιοι που συµµετέχουν στο ∆ιαγωνισµό µε τη µορφή Κοινοπραξίας δεν απαιτείται να περιβληθούν ιδιαίτερης νοµικής µορφής, προκειµέ-νου να υποβάλουν Προσφορά. Τα µέλη  της Κοινοπραξίας ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι του Τ.ΕΘ.Α, για την τήρηση των υποχρεώσεων της Κοινο-πραξίας, οι οποίες απορρέουν από τη συµµετοχή της στο ∆ιαγωνισµό.     2.3.4 Κάθε νοµικό πρόσωπο (συµπεριλαµβανοµένων θυγατρικών ή και συνδεδεµένων εταιρειών) δικαιούται να µετέχει σε ένα µόνο σχήµα, είτε µεµονω-µένα, είτε ως µέλος ένωσης, είτε ως µέλος κοινοπραξίας, είτε ως συµπράττον µέλος. Κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται να µετέχει σε ένα µόνο σχήµα, είτε ως µέλος ένω-σης φυσικών και νοµικών προσώπων, είτε ως µέλος κοινοπραξίας φυσικών και νοµι-κών προσώπων, είτε ως νόµιµος εκπρόσωπος υποψηφίου, είτε ως αντίκλητος. Σε αντίθετη περίπτωση, θα αποκλείονται από το διαγωνισµό όλοι οι υποψήφιοι, στη σύνθεση των οποίων συµµετέχει το νοµικό πρόσωπο ή το φυσικό πρόσωπο ως  µέ-λος ή µε τους οποίους το νοµικό ή φυσικό πρόσωπο συµπράττει ή στους οποίους το  φυσικό πρόσωπο είναι νόµιµος εκπρόσωπος ή αντίκλητος περισσότερες της µίας φοράς.   2.4 Λόγοι Αποκλεισµού    Οι υποψήφιοι θα πρέπει να µην εµπίπτουν σε κανέναν από τους κατωτέρω αναφερόµενους λόγους αποκλεισµού συµµετοχής στο διαγωνισµό:    2.4.1 Έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα, για ένα ή περισσότερα από τα αδικήµατα της εγκληµατικής οργάνωσης, ενεργητικής δωροδοκίας, υφαρπαγής ψευ-δούς βεβαίωσης, τροµοκρατικών πράξεων, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας πιστο-ποιητικών, πλαστογραφίας και κατάχρησης ενσήµων, υπεξαγωγής εγγράφων, πα-ραβίασης της µυστικότητας δικαστικών συνεδριάσεων, παραβίασης συµβάσεων προµήθειας, παύσης εργασίας, παραβίασης του απορρήτου των επιστολών, παρα-βίασης επαγγελµατικής εχεµύθειας, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, ψευδορκίας, απάτης, καταπίεσης, δόλιας χρεοκοπίας, νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες, νοθείας τροφίµων και δηλητηρίασης πηγών και τροφίµων.    2.4.2 Τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, παύση δραστηριοτήτων ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τη νοµοθεσία.     2.4.3 Έχουν κινηθεί εναντίον τους ή οι ίδιοι έχουν κινήσει διαδικασία κήρυξής τους σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη από τη νοµοθεσία.    2.4.4 Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, που αποδεδειγµένα διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε µέσο.  
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  2.4.5 ∆εν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, ως προς την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.    2.4.6 ∆εν έχουν εκπληρώσει τις  υποχρεώσεις τους, ως προς την  καταβολή φόρων και τελών και εν γένει δεν είναι φορολογικά ενήµεροι.    2.4.7 Είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων, κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται.    2.4.8 Έχουν αποκλειστεί από τη συµµετοχή σε δηµόσιες ή άλλες διαδικασίες, διαγωνισµούς, µε αµετάκλητη απόφαση οποιασδήποτε ελληνικής ή αλλοδαπής αρµόδιας Αρχής.    2.4.9 Έχει αποκλειστεί από οποιαδήποτε δηµόσια ή άλλη διαγωνιστική διαδικασία λόγω υποβολής πλαστών πιστοποιητικών, εγγράφων ή δηλώσεων.     
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 Ειδικοί Όροι ∆ιαγωνισµού  Άρθρο 3.   Περιεχόµενα Φακέλου Συµµετοχής   3.1 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής    O ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ θα περιέχει δύο ξεχωριστούς σφραγι-σµένους υποφακέλους: Υποφάκελος Α΄, µε ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» και Υπο-φάκελος Β΄, µε ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»    3.1.1 Υποφάκελος Α΄«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»     Στον Υποφάκελο Α΄ πρέπει να περιέχονται:  Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στο διαγωνισµό, ίση µε το 1/12 του ποσού εκ-κίνησης του διαγωνισµού ήτοι (750,00€) και µε ισχύ έξι (6) µηνών. ∆ιευκρινίσεις, ό-πως Άρθρο 9.1.2 της παρούσας ∆ιακήρυξης. Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής των υποψηφίων, πλην του οριστικού πλειοδότη, επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) µέρες από την ηµεροµηνία οριστικής ανακοίνωσης της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισµού.   
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, σύµφωνα µε το Παράρτηµα V, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή σύµφωνα µε το Παράρτηµα VI, σε περίπτωση νοµικού προσώπου. Σε περίπτωση συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έ-νωσης φυσικών προσώπων, προσκοµίζεται από κάθε µέλος της ένωσης προσώπων, χωριστά, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, σύµφωνα µε το Παράρτηµα VΙΙ, ενώ σε περίπτωση συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό ένωσης ή κοινοπραξίας νοµικών προ-σώπων, προσκοµίζεται από κάθε µέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας χωριστά, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, σύµφωνα µε το  Παράρτηµα VΙΙΙ.  Οι υπεύθυ-νες δηλώσεις θα πρέπει να είναι υπογεγραµµένες εντός του τελευταίου µήνα, προ της διενέργειας του ∆ιαγωνισµού.  
• Αντίγραφο ποινικού µητρώου (σε πρωτότυπο) έκδοση του τελευταίου τριµήνου, πριν από τη διενέργεια του ∆ιαγωνισµού. Προκειµένου περί νοµικού προσώπου, θα πρέπει να κατατεθεί Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου του/ων εκπροσώπου/ων του.   
• Οι προσφέροντες - Νοµικά Πρόσωπα (Ν.Π.), οφείλουν να καταθέσουν επιπλέον, επικυρωµένο αντίγραφο του Καταστατικού τους, καθώς επί-σης και επικυρωµένα αντίγραφα νοµιµοποιητικών εγγράφων, από τα οποία να προ-κύπτει η µετοχική σύνθεση και η νόµιµη εκπροσώπηση. Όλα τα έγγραφα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό να είναι υπογεγραµµένα από το νόµιµο εκπρόσωπο ή από ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα. Στην περίπτωση ένωσης προσώπων ή  κοινοπραξίας, απαιτείται να υπογράφονται από τον νόµιµο εκπρόσωπο καθενός από  τα µέλη της.  
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• Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια, κατά περί-πτωση, αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι, κατά την ηµεροµηνία υποβολής προ-σφοράς οι συµµετέχοντες είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφο-ρούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.  
• Πιστοποιητικό αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδι-κασία κήρυξης σε πτώχευση.   
• Για τα υποψήφια νοµικά πρόσωπα, επιπλέον των ανωτέ-ρω δικαιολογητικών υποβάλλονται και τα εξής:   

� Πιστοποιητικό αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευ-ταίου τριµήνου, πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού, από το οποίο να προκύπτει:   
•  Ότι δεν βρίσκεται σε λύση ή εκκαθάριση.   
•  ∆εν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση.   
• ∆εν έχει κινηθεί κατ’ αυτού διαδικασία διορισµού εκκαθα-ριστή.   
•  ∆εν τελεί σε καθεστώς προπτωχευτικής διαδικασίας εξυ-γίανσης ή υπό ειδική εκκαθάριση (άρθρα 99-ΕΠ Πτωχευτικού Κώδικα).   Σηµειώνεται ειδικά, αν βεβαιώνεται από οποιαδήποτε Αρχή ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις προαναφερόµενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από Ένορκη Βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή δικαιολογητικού, ενώπιον αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοι-κητικής Αρχής ή συµβολαιογράφου, στην οποία θα δηλώνεται α) η αδυναµία έκδοσης των συγκεκριµένων εγγράφων και β) ότι δεν συντρέχουν, στο συγκεκριµένο πρόσω-πο – υποψήφιο, οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.   
• Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, περί µη φυγόποι-νου/φυγόδικου, που εκδόθηκε εντός του τελευταίου τριµήνου διενέργειας του διαγω-νισµού. Προκειµένου περί νοµικού προσώπου, θα πρέπει να κατατεθεί το αντίστοιχο ανωτέρω πιστοποιητικό του/ων εκπροσώπου/ων του.   
• Για όσους είναι πολίτες της ΕΕ θα πρέπει να προσκοµί-σουν ισοδύναµα δικαιολογητικά.   
• Τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύµ-φωνα µε τους ειδικούς όρους της παρούσας.  
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• Ανάλογα µε τον σκοπό της µίσθωσης δύναται να ζητη-θούν από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού επιπλέον δικαιολογητικά καθώς και εκτίµηση από εµπειρογνώµονα για την επαλήθευση της νόµιµης χρήσης.  
• Στα περιεχόµενα του φακέλου των δικαιολογητικών συµ-µετοχής δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία. Τυχόν εµφάνιση οικονοµικών στοιχείων (συµπεριλαµβανοµένων λέξεων όπως «δωρεάν» κλπ) αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς  
• Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τα παραπάνω ο-ριζόµενα απορρίπτονται.     3.1.2 Υποφάκελος Β΄ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»     Οικονοµικό Αντάλλαγµα      Το προσφερόµενο ετήσιο µίσθωµα σε ευρώ (€), να συµπληρωθεί µε σαφήνεια, σύµφωνα µε το υπόδειγµα  της Οικονοµικής Προσφοράς που παρατίθεται στο Παράρτηµα IV της διακήρυξης. Η οικονοµική προσφορά θα πρέπει να είναι υπογεγραµµένη από το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα, σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή το νόµιµο εκπρόσωπο, σε περίπτωση νοµικού προσώπου ή από τον νόµιµο εκπρόσωπο κάθε µέλους ή τον κοινό εκπρόσωπο, σε περίπτωση κοινοπραξίας νοµικών προσώπων. Στην τιµή του προσφερόµενου µισθώµατος, δεν θα περιλαµβάνεται και το τέλος χαρτοσήµου, που επιβαρύνει το µισθωτή.   3.2 Τύπος Εγγράφων    Σχετικά µε τα υποβαλλόµενα έγγραφα, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74). Ειδικότερα:     3.2.1 Απλά αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων     Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δηµοσίων εγγράφων, που έχουν εκ-δοθεί από τις Υπηρεσίες  και τους Φορείς της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του  άρθρου 1 του Ν. 4250/2014. Σηµειωτέον, ότι η παραπάνω ρύθµιση δεν καταλαµβάνει τα συµβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις, κοκ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωµένων αντιγράφων.    3.2.2 Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων    Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές Αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νοµί-µως επικυρωµένα από την αρµόδια Αρχή της χώρας αυτής και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2β του Κώδικα ∆ικηγό-ρων (Ν. 4194/2013). ∆εν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υπο-βολής δηµοσίων εγγράφων µε συγκεκριµένη επισηµείωση (APOSTILLE), οι οποίες 
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απορρέουν από διεθνείς συµβάσεις της χώρας (Σύµβαση της Χάγης) ή άλλες δια-κρατικές συµφωνίες.    3.2.3 Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων     Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα ιδιωτι-κών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2β του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν. 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014.     3.2.4  Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωµένα αντίγραφα   Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νοµίµως επι-κυρωµένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόµενους.    3.2.5 Γλώσσα Εγγράφων     Όλα τα έγγραφα που περιέχονται στην Προσφορά  (ήτοι  του  Υποφακέλου Α΄ και του Υποφακέλου Β΄) πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Έγγραφα που υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στα Ελληνικά, η οποία και µόνο θα λαµβάνεται υπόψη. Ως επίσηµη µετάφραση χαρακτηρίζεται η µετάφραση που έχει επικυρωθεί από το Υ-πουργείο Εξωτερικών, καθώς και αυτή που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο ή από ε-ξουσιοδοτηµένα προς τούτο πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση, το Ταµείο δύναται να ζητήσει, σε σύντοµη προθεσµία, τυχόν διευκρινίσεις ή/και νέα επίσηµη µετάφραση.   Άρθρο 4.           Προσφορές   4.1 ∆ιάρκεια ισχύος προσφορών  Κάθε προσφορά θα παραµένει σε ισχύ και θα δεσµεύει τον αντίστοιχο  Υποψήφιο, για χρονικό διάστηµα εκατόν ογδόντα (180) ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού δύναται να απορ-ρίπτει ως απαράδεκτη κάθε προσφορά, που θέτει µικρότερη περίοδο ισχύος. Η πε-ρίοδος ισχύος κάθε προσφοράς δύναται να παραταθεί κατόπιν εγγράφου αιτήµατος του 424 ΓΣΝΕ, για περαιτέρω περίοδο µέχρι εκατόν ογδόντα (180) ηµερών, επιπλέον της αρχικής διάρκειας. Στην περίπτωση αυτή, το 424 ΓΣΝΕ δύναται, µε απλό γραπτό αίτηµά του προς τον Επιλέξιµο Υποψήφιο που έχει εκδώσει την Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής, προ της ηµεροµηνίας λήξης αυτής, να ζητήσει την παράταση ισχύος της, για αντίστοιχο χρονικό διάστηµα. Η ανακήρυξη συγκεκριµένου υποψηφίου ως πλειοδότη µπορεί να λάβει χώρα και µετά τη λήξη ισχύος της προσφοράς αυτού, υπό την προϋπόθεση ότι ο εν λόγω υποψήφιος  θα αποδεχτεί εγγράφως την ανακήρυξή του και τη δέσµευσή του από τους όρους της προσφοράς του. Οι υποψήφιοι δεν δύ-νανται για οποιονδήποτε λόγο να αποσύρουν την προσφορά τους µετά την υποβολή της και για την περίοδο ισχύος, που αναφέρεται ανωτέρω ή της παράτασης αυτής. 
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   4.2 Τρόπος Υποβολής Προσφορών    4.2.1 Η υποβολή των Προσφορών θα λάβει χώρα, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας ∆ιακήρυξης.    4.2.2 Η κάθε προσφορά υποβάλλεται σε σφραγισµένο φάκελο συµµε-τοχής στο Γραφείο ∆ιακήρυξης ∆ιαγωνισµών εντός του «424 ΓΣΝΕ», Περιφερειακή οδός Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκη, ΤΚ:56429,(Τηλ.: 2310381080-1074, e-mail:424-gsne-grprom@army.gr) είτε ιδιοχείρως, είτε υπό την µορφή συστηµένης επιστολής (επί αποδείξει) µόνο κατά τις εργάσιµες ώρες (07:00-15:00) και ηµέρες. Τελική ηµε-ροµηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η ηµέρα ∆ευτέρα 11 Μαϊ 2020 και ώρα 13:00 π.µ. Προσφορές, που κατατίθενται µετά τη λήξη της ανωτέρω ηµερο-µηνίας και ώρας, δεν θα αποσφραγίζονται και θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσµες.    4.2.3 Η έγκαιρη υποβολή των φακέλων συµµετοχής θα βεβαιώνεται από την παραλαβή αριθµού πρωτοκόλλου από τη Γραµµατεία του 424 ΓΣΝΕ, για την κατάθεση των υπόψη φακέλων. Οποιαδήποτε καθυστέρηση, λόγω ατυχήµατος ή ανωτέρας βίας, δεν θα συνιστά δικαιολογηµένη αιτία, για την καθυστερηµένη υποβο-λή αυτών.    4.2.4 Κάθε φάκελος συµµετοχής θα περιέχει δύο επιµέρους σφραγι-σµένους υποφακέλους (τον υποφάκελο Α' και τον υποφάκελο Β'), σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο Άρθρο 3 της παρούσας ∆ιακήρυξης και θα φέρει εξωτερικά τις α-κόλουθες ενδείξεις: 
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  Προς:  424 ΓΣΝΕ  Περιφερειακή οδός Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκη, ΤΚ:56429, Υπόψη : Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  Επωνυµία ∆ιαγωνιζοµένου (Συµπληρώνεται κατά περίπτωση το όνοµα / η επωνυµία, η διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας του συµµετέχοντος φορέα. Προκειµένου για ένωση ή κοινοπραξία θα αναγράφονται τα στοιχεία ήτοι επωνυµία ,διεύθυνση, τηλέφωνο όλων των εταιρειών – µελών της κοινοπραξίας / ένωσης)  Για το ∆ιαγωνισµό «��»/2020  Θέµα: ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑ∆ΟΥ 500,00 ΤΜ            ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆ΟΥ «ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ Β΄»ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ          ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Περιφερειακή οδός Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκη, ΤΚ:56429. Τηλ:231038-1080-1074 Αριθµός ∆ιακ: SS/2020  Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού  Υποφάκελος Α: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΥποφάκελοςΒ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  Ο φάκελος συµµετοχής συνολικά, καθώς και οι επιµέρους υποφάκελοι Α' και Β' δεν πρέπει να είναι διαφανείς και θα πρέπει να είναι κατάλληλα σφραγισµένοι, ού-τως ώστε να µη δύνανται να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν, χωρίς να αφήσουν ίχνη.  Κανένα έγγραφο του φακέλου συµµετοχής δεν πρέπει να περιέχει, επιφυλά-ξεις, όρους και προϋποθέσεις που δεν προβλέπονται ρητά στην παρούσα διακήρυξη ή σε άλλα έγγραφα που εγκρίνονται από το 424 ΓΣΝΕ. Σε αντίθετη περίπτωση, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   Οι φάκελοι συµµετοχής δεν θα πρέπει να φέρουν ξέσµατα, αποσβέσµατα, υποσηµειώσεις ή υστερόγραµµα, µεσόστοιχα, παρεισγραφές, κενά και συγκοπές, που µπορούν να θέσουν σε αµφιβολία όρους, τιµές ή την ταυτότητα των διαγωνιζο-µένων. Επίσης, δεν θα πρέπει να περιέχουν αιρέσεις, ασάφειες ή διφορούµενους όρους.   
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 Άρθρο 5.   Έλεγχος και Αξιολόγηση Προσφορών   Η διενέργεια του διαγωνισµού θα πραγµατοποιηθεί δια ενσφράγιστων προ-σφορών, αποκλειόµενης της δια προφορικών προσφορών συνέχισης τούτου.   Στο διαγωνισµό δύνανται να παρίστανται οι υποψήφιοι ή οι νόµιµοι εκπρόσω-ποί τους ή άλλα πρόσωπα εξουσιοδοτηµένα, µε τα κατάλληλα δικαιολογητικά, που τους νοµιµοποιούν. Τα δικαιολογητικά αυτά, ήτοι σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο µε νόµιµη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής, το οποίο θα αναφέρει τα πλήρη στοι-χεία ταυτότητας του συµµετέχοντος στο διαγωνισµό και του εξουσιοδοτηµένου να υποβάλει προσφορά για λογαριασµό του, καθώς και τη σαφή επισήµανση του τεύ-χους διακήρυξης, για το οποίο υποβάλλει προσφορά, θα πρέπει να κατατίθενται, από αυτόν, κατά την κατάθεση της προσφοράς.   Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί σε δυο (2) στάδια/φάσεις, αφού η επιτροπή διαγωνισµού, ενώπιον όλων των υποψηφίων, προ-βεί στην αποσφράγιση των φακέλων συµµετοχής µε τη σειρά υποβολής τους, ελέγξει την ύπαρξη των δυο σφραγισµένων υποφακέλων µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙ-ΚΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» αντίστοιχα, όπως παρακάτω:    Στάδιο 1ο    Κατά το στάδιο αυτό θα αξιολογηθεί η πληρότητα των δικαιολογητικών του υποφακέλου Α΄, καθώς και η ορθότητά τους. Εφόσον ικανοποιούνται πλήρως και ανεξαιρέτως όλα τα προαπαιτούµενα του υποφακέλου Α, τότε ο υποψήφιος θα έχει δυνατότητα  συµµετοχής στο 2ο στάδιο, αλλιώς η αντίστοιχη προσφορά αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία.   Κατά το στάδιο αυτό και προκειµένου για την επαλήθευση περί της νο-µιµότητας του σκοπού της εκµίσθωσης, δύναται να ζητηθούν από την επιτροπή διε-νέργειας του διαγωνισµού και επιπλέον, από τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη, δικαιολογητικά.   Στάδιο 2ο    Στο υπόψη στάδιο, η επιτροπή διαγωνισµού πραγµατοποιεί την απο-σφράγιση, στην ίδια ανοικτή συνεδρίαση, του υποφακέλου Β΄ (των οικονοµικών προσφορών) των υποψηφίων που δεν αποκλείστηκαν από την έως τώρα διαδικασία και µονογράφει όλα τα σχετικά έγγραφα. Ο πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει τις προσφορές εκάστου υποψηφίου και συντάσσεται ο οριστικός πίνακας των υποψη-φίων, σύµφωνα µε το µηνιαίο µίσθωµα που προσέφεραν. Ο πίνακας αυτός υπογρά-φεται από τους συµµετέχοντες και την επιτροπή και έχει δεσµευτικό χαρακτήρα (α-ποδοχής) για όλους τους συµµετέχοντες – υπογράφοντες.    Ο ανωτέρω οριστικός πίνακας κατάταξης αποτελεί και τη βάση, για την έκδοση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, το οποίο θα υποβληθεί στον ∆ντή/∆κτή του 424 ΓΣΝΕ, προκειµένου αποφασίσει την κατακύρωση του διαγωνισµού. 
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   Ο ανωτέρω οριστικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων θα συντάσ-σεται µε φθίνουσα σειρά, σύµφωνα µε το προσφερόµενο ετήσιο µίσθωµα.    Σε περίπτωση έλλειψης της οικονοµικής προσφοράς ή σε περίπτωση χαµηλότερης οικονοµικής προσφοράς ή σε περίπτωση που η οικονοµική προσφορά δεν είναι σύµφωνη µε τα όσα προβλέπονται στο Άρθρα 3 και 4.2 της παρούσας, η αντίστοιχη προσφορά αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία.    Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι πλειοδότες προσφέρουν το ίδιο µίσθωµα, η κατακύρωση ενεργείται µε κλήρωση, που πραγµατοποιείται από την επι-τροπή διενέργειας του διαγωνισµού, σε δηµόσια συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση, κανένα δικαίωµα αποζηµίωσης δε δηµιουργείται, υπέρ των µη προκριθέντων.  Άρθρο 6.             Ενστάσεις   Κατά της νοµιµότητας της διακήρυξης, της συµµετοχής πλειοδότη ή της νοµιµότητας διεξαγωγής του διαγωνισµού, επιτρέπεται υποβολή Ενστάσεων ενώπιον της Επιτροπής, η οποία αποφαίνεται οριστικά επί τούτων. Οι εν λόγω Ενστάσεις υποβάλλονται µόνο υπό των συµµετεχόντων στον διαγωνισµό εγγράφως, κατά τη διάρκεια τούτου ή εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από της λήξεως διενέργειας αυτού.  Άρθρο 7.   Κατακύρωση διαγωνισµού   Μετά την παρέλευση του χρονικού περιθωρίου των Ενστάσεων, η Επιτροπή ∆ιενέργειας, συντάσσει πρακτικό, µε το οποίο προτείνει στο 424 ΓΣΝΕ, την κατακύ-ρωση του διαγωνισµού ή την επανάληψη αυτού.   Η κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού θα γίνει εντός δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών, εκτός εάν για ειδικούς λόγους επιβάλλεται η αναβολή λήψης απόφασης, για εύλογο χρονικό διάστηµα.   Το 424 ΓΣΝΕ, µπορεί µε αιτιολογηµένη απόφαση, να µην αποδεχθεί το απο-τέλεσµα του διαγωνισµού, εάν τούτο κριθεί ασύµφορο ή δια ειδικώς αιτιολογηµένης απόφασης, να αποφανθεί υπέρ της κατακύρωσης επ’ ονόµατι άλλου και όχι του τε-λευταίου πλειοδότη ή και να ακυρώσει το διενεργηθέντα διαγωνισµό.   Το 424 ΓΣΝΕ και οι εκπρόσωποί του δεν έχουν ευθύνη ή υποχρέωση, σε κα-µία περίπτωση, να αποζηµιώσουν τους διαγωνιζόµενους, για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζηµία, που θα έχουν υποστεί, για την προετοιµασία και υποβολή της προσφοράς τους, ιδιαίτερα στην περίπτωση που δεν θα γίνει δεκτή η προσφορά τους ή θα ανα-βληθεί ή θα ακυρωθεί ή θα µαταιωθεί ο διαγωνισµός, σε οποιοδήποτε στάδιο και χρόνο και για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.    

ΑΔΑ: ΩΗΔ26-ΛΦΗ





424 ΓΣΝΕ Διακήρυξη υπ’ αρ «83»/2020 

16   

Άρθρο 8.   Επανάληψη του ∆ιαγωνισµού   Σε περίπτωση που τα αποτελέσµατα του ∆ιαγωνισµού, κριθούν ασύµφορα ή δεν προσέλθει ουδείς ενδιαφερόµενος ή ο ∆ιαγωνισµός κριθεί άγονος, τότε αυτός επαναλαµβάνεται. Ο νέος διαγωνισµός διακηρύσσεται από το 424 ΓΣΝΕ τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν τη διενέργειά του, µε περιληπτική διακήρυξη, η οποία αναφέ-ρεται στους όρους της αρχικής διακήρυξης.  Άρθρο 9.   Κατάρτιση Σύµβασης   9.1 Εγγυοδοσία    9.1.1 Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης   Ο πλειοδότης (τελικώς επιλεχθείς συµµετέχον), εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση του 424 ΓΣΝΕ, θα πρέπει να προσέλθει για την υπο-γραφή της σύµβασης και να προσκοµίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης και τήρησης των όρων αυτής, ίση προς δύο δωδέκατα (2/12) του ετήσιου µισθώµατος που θα προκύψει από τον πλειοδοτικό διαγωνισµό και µε ισχύ που θα καλύπτει τη χρονική διάρκεια της σύµβασης, δηλαδή πέντε (5) έτη.   9.1.2 Εγγυητικές Επιστολές (∆ιευκρινίσεις)   Τονίζεται, ότι δε θα γίνει δεκτός συµψηφισµός των δύο εγγυητικών επιστολών, καθώς επίσης και συµψηφισµός της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, µε τυχόν οφειλές του πλειοδότη, µετά το πέρας ισχύος της σύµβασης. Ειδικώς και συγκεκριµέ-να, για την περίπτωση που προκύψουν οφειλές του αντισυµβαλλόµενου προς το Τα-µείο Εθνικής Άµυνας (ΤΕΘΑ) λόγω µη καταβολής του συµφωνηθέντος αντιτίµου, θα θεωρείται αθέτηση των όρων της συµβάσεως, η εγγυητική επιστολή θα καταπίπτει υπέρ του ΤΕΘΑ και οι οφειλές θα µεταπίπτουν σε χρέη του πλειοδότη, προς το Τα-µείο. Το ΤΕΘΑ, προς εξασφάλιση των δικαιωµάτων του, δύναται να διεκδικήσει, µε κάθε πρόσφορο µέσο, τις οφειλές αυτές.   Γενικότερα, οι Εγγυητικές Επιστολές θα πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:  (α) Την ηµεροµηνία έκδοσης,  (β) Τον εκδότη,  (γ) Την επωνυµία και τη διεύθυνση του ΤΕΘΑ, ως δικαιούχου,  (δ) Την πλήρη εταιρική επωνυµία και έδρα του Υποψηφίου ή όλων των µε-λών του, σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης για λογαριασµό του οποίου εκδίδε-ται,  (ε) Αναφορά στη ∆ιακήρυξη και στην Προσφορά του, καθώς και ότι αποτε-λεί Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης/Συµµετοχής,  (στ) Επιβεβαίωση, ότι η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης/Συµµετοχής παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, καθώς επίσης και ότι ο εκδότης παραιτείται από τις ενστάσεις διαιρέσεως και διζήσεως, καθώς επίσης και από οποιαδήποτε άλ-λη ένσταση µπορεί να έχει ο πρωτοφειλέτης, συµπεριλαµβανοµένων και των µη-
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προσωποπαγών ενστάσεων και εκείνων που απορρέουν από τα άρθρα 852-855, 862-864 και 866-869 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα,  (ζ) Επιβεβαίωση, ότι το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής είναι στη διάθεση του Ταµείου και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά, καθ' υπόδειξη του Ταµείου, εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από τη λήψη απλής έγγραφης ειδοποί-ησης από το Ταµείο, χωρίς οποιαδήποτε ένσταση ή αµφισβήτηση από την πλευρά του εκδότη και χωρίς διερεύνηση των λόγων του αιτήµατος αυτού.  (η) Επιβεβαίωση ότι ο εκδότης της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλε-σης/Συµµετοχής δύναται, αν απαιτηθεί, να παρατείνει την ισχύ της εγγύησης αυτής, µόνο µία φορά και για µια περίοδο έξι (6) µηνών, κατόπιν απλού έγγραφου αιτήµατος από το Ταµείο, το οποίο θα έχει υποβληθεί στον Υποψήφιο, πριν την ηµεροµηνία λή-ξης της. Το Ταµείο δύναται να προβεί στο αίτηµα αυτό, µόνο εάν έχει συµφωνηθεί εγγράφως µεταξύ του ΤΕΘΑ και του υποψηφίου, ότι η ισχύς της αντίστοιχης Προ-σφοράς θα παραταθεί.   Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών, όπως στα Παραρτήµατα ΙΙ, ΙΙΙ της πα-ρούσας ∆ιακήρυξης.   Οι Εγγυητικές Επιστολές θα πρέπει να διέπονται µόνο από το Ελληνικό ∆ίκαιο και να υπάγονται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των ∆ικαστηρίων της Θεσσαλονί-κης. Εγγυητική Επιστολή, η οποία καθορίζει ότι διέπεται από δίκαιο διαφορετικό από το Ελληνικό ∆ίκαιο ή υπόκειται στην αρµοδιότητα άλλων δικαστηρίων και όχι των ∆ι-καστηρίων της Θεσσαλονίκης, δε θα γίνεται αποδεκτή. Εγγυητική Επιστολή Οικονο-µικού Ανταλλάγµατος (καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης), που δεν πληροί τους όρους της παραγράφου αυτής, δε θα γίνεται αποδεκτή.   Μετά τη λήξη της µίσθωσης, την ολοσχερή εξόφληση όλων των µισθωµάτων του και τη σχετική βεβαίωση του Τ.ΕΘ.Α. για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσε-ων που απορρέουν από τη σύµβαση, θα επιστραφεί η εγγυητική επιστολή καλής ε-κτέλεσης, µέσα σε ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία του Πρωτοκόλλου Παράδοσης – Παραλαβής του µισθίου και εφόσον σε αυτό δεν υπάρχουν παρατηρήσεις σε βάρος του µισθωτή.   Σε περίπτωση που ο συµµετέχον, που έχει καταταγεί στην πρώτη (1η) θέση του πίνακα κατάταξης, προσκοµίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εντός της δεκαπενθήµερης προθεσµίας που αναφέρεται παραπάνω στο Άρθρο 9.1.1, θα επι-στραφεί σε αυτόν η εγγυητική επιστολή συµµετοχής. Αν περάσει η προθεσµία για την υπογραφή της σύµβασης χωρίς ο ανωτέρω συµµετέχον να έχει παρουσιασθεί για να την υπογράψει ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, καταπίπτει υπέρ του Τ.ΕΘ.Α. η εγγυητική επι-στολή συµµετοχής τους, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, το Τ.ΕΘ.Α. δικαιούται να καλέσει τον συµµετέχοντα που έχει καταταγεί στη δεύτερη θέση του πίνακα κατάταξης, προκειµένου να προσκοµίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και να υπογράψει τη σύµβαση, εντός σχετικής δεκαπενθήµερης προθεσµίας.   Σε περίπτωση που ο συµµετέχον, που έχει καταταγεί στη δεύτερη (2η) θέση του πίνακα κατάταξης, δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης ή δεν προσκοµί-σει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εντός της δεκαπενθήµερης προθεσµίας που αναφέρεται ανωτέρω, θα καταπίπτει υπέρ του Ταµείου η εγγυητική επιστολή συµµετοχής και η διαδικασία θα ακολουθείται κατ’ αντιστοιχία της προηγούµενης πα-
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ραγράφου, για καθέναν από τους εποµένους στον πίνακα κατάταξης, συµµετέχοντες, τηρουµένης της σειράς κατάταξης αυτών.   Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής των λοιπών συµµετεχόντων, που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό, πλην του οριστικού πλειοδότη, επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) µέρες από την ηµεροµηνία οριστικής ανακοίνωσης της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισµού.       9.2 Υπογραφή Σύµβασης   Μεταξύ του 424 ΓΣΝΕ και του πλειοδότη θα υπογραφεί σύµβαση, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην κείµενη νοµοθεσία και µε το Παράρτηµα ΙΧ της παρούσας, στην οποία και θα περιέχονται οι οριστικοί όροι για την εκµίσθωση. Το παραπάνω έντυπο θα υπογραφεί σε τέσσερα αντίγραφα εντός 15 ηµερών από την αποστολή αυτής.    Η παράδοση – παραλαβή της εκµισθούµενης έκτασης, θα γίνει µε Πρωτόκολ-λο, που θα συνταχθεί από Επιτροπή που θα συγκροτηθεί από την Στρατιωτική Υπη-ρεσία (Σ.Υ.), µε µέριµνα του 424 ΓΣΝΕ.    Η υπογραφή του Πρωτοκόλλου θα γίνει την ίδια ηµέρα µε την υπογραφή της σύµβασης. ∆υνατότητα για µεταγενέστερη υπογραφή του Πρωτοκόλλου παρέχεται µόνο στον πρώτο αντισυµβαλλόµενο (424 ΓΣΝΕ).       9.3 Υποχρεώσεις Πλειοδότη  Ο πλειοδότης που θα προκύψει µετά τη διενέργεια του ∆ιαγωνισµού, α-ναλαµβάνει πλήρως και ανεπιφύλακτα τις εξής υποχρεώσεις:    9.3.1  Ο µισθωτής έχει το δικαίωµα, µε αποκλειστικά δική του επιµέλεια, ευθύνη, έξοδα και δαπάνες, να εκτελέσει επισκευαστικές εργασίες, καθώς και να διενεργήσει µετασκευές, µεταρρυθµίσεις, τροποποιήσεις, προσθήκες ή άλλες εργασίες στο µίσθιο, οι οποίες είναι αναγκαίες για την συµφωνηθείσα χρήση, αφού λάβει τις κατά νόµο άδειες και εγκρίσεις, καθώς και την έγκριση της Στρατιωτικής Υπηρεσίας για τις συγκεκριµένες εργασίες. Κάθε επισκευή ή προσθήκη (οικοδόµηµα, εγκατάσταση, παράπηγµα κλπ) στο µίσθιο που γίνεται από τον µισθωτή, κατά τη διάρκεια της µίσθωσης, εκτός από τυχόν εξοπλισµό (ηλεκτροµηχανολογικού) του µι-σθωτή, παραµένει προς όφελος του µίσθιου, µετά τη λήξη ή λύση της µίσθωσης, χωρίς κανένα απολύτως δικαίωµα του µισθωτή για αποζηµίωση ή συµψηφισµό µε µισθώµατα, για την αιτία αυτή. Οι δαπάνες αυτές δεν µπορούν να αναζητηθούν µε χρήση των διατάξεων περί αδικαιολόγητου πλουτισµού. Ο µισθωτής, εφόσον του ζητηθεί εγγράφως από τον εκµισθωτή, υποχρεούται να αποκαταστήσει πλήρως µε αποκλειστικά δική του επιµέλεια, ευθύνη, έξοδα και δαπάνες, οποιεσδήποτε προσθήκες, τροποποιήσεις και µεταρρυθµίσεις του µισθίου και να τα επαναφέρει στην αρχική κατάσταση.     9.3.2  Την πληρωµή των πάσης φύσεως φόρων, τελών εισφορών, βα-ρών, κρατήσεων κλπ. υπέρ ∆ηµοσίου, ∆ήµων και Κοινοτήτων και γενικά τρίτων κα-θώς και την πληρωµή των δαπανών ηλεκτρικής ενέργειας, νερού και δικτύου αποχέ-τευσης. 
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   9.3.3  Καταβολή τακτικά και σε χρόνο που ορίζεται δια της παρούσας ∆ιακήρυξης, των όποιων οικονοµικών ανταλλαγµάτων, πλέον τέλους χαρτοσήµου  σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη παρούσα διακήρυξη.    9.3.4 Περαιτέρω, ο µισθωτής οφείλει να διατηρεί την κατοχή του µι-σθίου, τις δουλείες αυτού, τα όρια αυτού και γενικά το µίσθιο σε καλή κατάσταση και να το προστατεύει από κάθε κίνδυνο.    9.3.5 Καθ’ όλη τη διάρκεια της µίσθωσης, ο µισθωτής είναι αποκλει-στικά υπεύθυνος, για τη διατήρηση και ορθή χρήση του χώρου, για τους σκοπούς και τις ενέργειες που προκύπτουν από την παρούσα διακήρυξη, τη νόµιµη χρήση του µισθίου, κατά τη φύση και τον προορισµό του, λαµβάνοντας όλα τα αναγκαία µέτρα, για την τακτική και έκτακτη συντήρηση της τεχνικής και υλικής υποδοµής του και των εγκαταστάσεών του και την αποκατάσταση κάθε βλάβης που θα προκύψει κατά τη χρήση του.  9.3.6  Την προστασία του ακινήτου από κάθε καταπάτηση. Προς τούτο, επί παρανόµου διαταράξεως ή αποβολής του µισθωτή εκ του µισθίου, έχει αυτός κα-τά παντός τρίτου, όλες τις αγωγές του εκµισθωτή προς προστασία της νοµής και κα-τοχής αυτού, υποχρεούµενος όπως αµελλητί ειδοποιεί εγγράφως τον εκµισθωτή, πε-ρί πάσης παρανόµου ενεργείας τρίτου επί του ακινήτου.   9.3.7  Την έγκαιρη γνωστοποίηση στον εκµισθωτή των ελαττωµάτων του ακινήτου που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια της άδειας χρήσης της έκτασης.    9.3.8 Ο µισθωτής οφείλει να λαµβάνει όλα τα µέτρα ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται από τη σχετική νοµοθεσία, περί υγιεινής και ασφαλείας, για το προσωπικό του Νοσοκοµείου, καθώς και των νοσηλευόµενων και συνο-δών/επισκεπτών τους, καθώς και να τηρεί τις διατάξεις περί κοινής ησυχίας και καθαριότητας.    9.3.9 Ειδικά, για την προστασία και την αντιµετώπιση των πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις γενικά του µισθίου, ο µισθωτής υποχρεούται να µην εναποθέτει στο µίσθιο, έστω και προσωρινά, εύφλεκτες ύλες ή άλλα αντικείµενα, δυνάµενα να εκθέσουν το µίσθιο σε κίνδυνο πυρκαγιάς. Επίσης, υποχρεούται να συµµορφώνεται µε την ισχύουσα νοµοθεσία και µεταξύ άλλων, να φροντίζει µε δικές του δαπάνες και ευθύνη, όλα όσα αφορούν την πυροπροστασία του ακινήτου.    9.3.10  Ο µισθωτής απαγορεύεται να παραχωρήσει τη χρήση του µι-σθίου, σε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή να εκµισθώσει αυτό. Απαγορεύεται η ολική ή µερική υποµίσθωση, καθώς και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή εν µέρει, παραχώρηση, µε ή χωρίς αντάλλαγµα, της χρήσης του µισθίου, από το µισθωτή σε τρίτους, χωρίς την έγκριση του εκµισθωτή.    9.3.11 Ο µισθωτής αναλαµβάνει εξ΄ ολοκλήρου την προστασία του συ-νόλου της παραχωρούµενης έκτασης. Ο µισθωτής, επί παρανόµου διαταράξεως ή αποβολής αυτού εκ του µισθίου, έχει κατά παντός τρίτου, άπασες τις αγωγές του ΤΕΘΑ, οι οποίες εκχωρούνται σε αυτόν µέσω της σύµβασης, προς προστασία της νοµής και κατοχής αυτού, υποχρεούµενος όπως αµελλητί ειδοποιεί εγγράφως τον εκµισθωτή, για κάθε παράνοµη ενέργεια τρίτου επί του ακινήτου, άλλως ευθύνεται σε 
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αποζηµίωση.              9.3.12 Σε περίπτωση λύσης της σύµβασης, λόγω λήξης του χρόνου αυτής, ως και σε περίπτωση µονοµερούς κηρύξεως του αναδόχου ως έκπτωτου ή διακοπής της, λόγω ανωτέρας βίας, ο µισθωτής οφείλει να παραδώσει το µίσθιο σε Επιτροπή Παραλαβής, η οποία συγκροτείται µε απόφαση του εκµισθωτή και συ-ντάσσει το σχετικό Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής του µισθίου, το οποίο προ-συπογράφεται από τον µισθωτή. Ο µισθωτής οφείλει να παραδώσει το µίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε, καθώς και µε την υποχρέωση να αποκαταστήσει κάθε ζηµιά ή απώλεια. Οι εµφανείς καταστροφές που τυχόν διαπιστωθούν, θα εκτιµηθούν από την Επιτροπή Παραλαβής και θα καταχωρηθούν στο Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής του µισθίου. Ο µισθωτής υποχρεούται να υπογράψει το Πρωτόκολλο διατυπώνοντας επ’ αυτού ή και µε ιδιαίτερη επιστολή του προς την Στρατιωτική Υπη-ρεσία, τις τυχόν αντιρρήσεις ή διαφωνίες του, µόνον ως προς το ύψος των εκτιµώµενων ζηµιών. Επί των αντιρρήσεων ή διαφωνιών, θα αποφανθεί αµετακλήτως το Τ.ΕΘ.Α. Στην περίπτωση αυτή, η εγγυητική επιστολή καλή εκτέλεσης της σύµβασης δεν επιστρέφεται, µέχρι την οριστική ρύθµιση του όλου θέµατος. Σε περίπτωση µη έγκαιρης παράδοσης του µισθίου, ο µισθωτής υπόκειται σε έξωση, κατά τις διατάξεις του ισχύοντος Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας.              9.3.13  Αν για οποιοδήποτε λόγο, ο µισθωτής αρνηθεί να παραδώσει το µίσθιο ή να υπογράψει το Πρωτόκολλο Παράδοσης, η παραλαβή θα γίνει από Επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του εκµισθωτή, η οποία θα υπογράψει το Πρωτόκολλο, χωρίς να είναι απαραίτητη η υπογραφή του µισθωτή, εφόσον η επιτροπή βεβαιώσει επί του Πρωτοκόλλου την άρνησή του αυτή, µετά την πάροδο πέντε (5) ηµερών από την συµφωνηµένη ηµεροµηνία. Στην περίπτωση αυτή, αντίγραφο του Πρωτοκόλλου κοινοποιείται στο µισθωτή, µε ειδική µνεία επί του εγγράφου των όρων του παρόντος άρθρου, σύµφωνα µε τους οποίους, η άρνηση ή αποφυγή υπογραφής του Πρωτοκόλλου από το µισθωτή, συνεπάγεται αυτόµατα την αναγνώριση από αυτόν των διαλαµβανοµένων στο πρακτικό διαφορών, οπότε και η σύµβαση θεωρείται αυτοδικαίως λελυµένη, το µίσθιο περιέρχεται αυτόµατα στην κατοχή του Τ.ΕΘ.Α. και δεν αναγνωρίζεται κανένα συµβατικό ή µη δικαίωµα, στο µισθωτή.    9.3.14 Για κάθε παράβαση των υποχρεώσεων του µισθωτή, από την οποία επήλθε ζηµία στην Στρατιωτική Υπηρεσία, ο µισθωτής υπόκειται σε αποζηµίωση, η οποία βεβαιώνεται δια καταλογισµού, µετά από αιτιολογηµένη απόφαση του Τ.ΕΘ.Α. και εισπράττεται µε τη διαδικασία είσπραξης των ∆ηµοσίων Εσόδων.    9.3.15 Ο µισθωτής οφείλει να τηρεί, εν γένει, τα όσα απορρέουν δια της παρούσας.     9.3.16 Χρησιµοποίηση του χώρου του µισθίου αποκλειστικά και µόνο για τη χρήση που θα αναγράφεται στη σύµβαση. Απαγορεύεται απολύτως οποιαδή-ποτε άλλη χρήση του.    9.3.17 Ο µισθωτής παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαί-ωµά του να µειώσει το µίσθωµα, λόγω ελαττωµάτων του εκµισθωµένου χώρου, έστω και κρυµµένων τέτοιων ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, από την κατακύρωση της µι-σθώσεως και εφεξής. 
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   9.3.18. Ο µισθωτής δεν δικαιούται σε µείωση του ανταλλάγµατος από την έναρξη ισχύος της σύµβασης.       9.3.19  Ο µισθωτής υποχρεούται, σε περίπτωση που προσλαµβάνει προσωπικό, να λαµβάνει κάθε µέτρο ασφαλείας και προστασίας των εργαζοµένων του και των τρίτων, κατά την εκτέλεση της σύµβασης. Το προσωπικό που θα χρησι-µοποιεί ο µισθωτής δεν θα τελεί σε σχέση ή οποιαδήποτε εξάρτηση από την Στρατι-ωτική Υπηρεσία, παρά µόνο από τον µισθωτή, που θα τυγχάνει ο µοναδικός εργοδό-της του και θα υπέχει αποκλειστικά όλες τις, από τη σύµβαση εργασίας και οποιασ-δήποτε φύσης, υποχρεώσεις και ευθύνες, αστικές και ποινικές.     9.3.20 Ο µισθωτής λαµβάνει ιδιαίτερη µέριµνα για τη διατήρηση της κα-λής κατάστασης του µισθίου. Αν ο µισθωτής παραδώσει το µίσθιο µε φθορές και βλάβες και πάντως όχι στην κατάσταση που παρελήφθη, αυτός θα βαρύνεται έναντι του ΤΕΘΑ σε αποζηµίωση, για τις πάσης φύσεως δαπάνες αποκατάστασης, µε από-δοση αρχικώς των εξόδων αποκατάστασης ή/και κατάπτωση της Εγγυητικής Επι-στολής Καλής Εκτέλεσης.    9.3.21 Η τοποθέτηση έγγραφης ή άλλης φωτεινής ή µη διαφηµιστικής παραστάσεως απαγορεύεται, χωρίς προηγούµενη έγκριση της Υπηρεσίας. Ο φωτι-σµός επιτρέπεται µόνο από ηλεκτρικό φώς και σύµφωνα προς τις εκάστοτε ισχύου-σες διατάξεις και οδηγίες της Ηλεκτρικής Εταιρίας ή άλλης οιασδήποτε αρµόδιας αρ-χής, του µισθωτή ευθυνόµενου προσωπικά για την τήρηση των διατάξεων και οδη-γιών τούτων.    9.4 Λοιποί Όροι Μίσθωσης    9.4.1 Η σύµβαση µίσθωσης λύεται κανονικά, µε την εκπνοή του χρό-νου διάρκειάς της, όπως ορίζεται στο Άρθρο 2 της παρούσας.    9.4.2 Σιωπηρή αναµίσθωση δεν επιτρέπεται.      9.4.3    Σε περίπτωση θανάτου ή νοµικής ανικανότητας του πλειοδότη, κατά τη διάρκεια της µίσθωσης, η σύµβαση θεωρείται αυτοδικαίως λελυµένη, το µί-σθιο περιέρχεται αυτόµατα στην κατοχή του Τ.ΕΘ.Α. και δεν αναγνωρίζεται κανένα συµβατικό ή µη δικαίωµα στους κληρονόµους του πλειοδότη. Το Τ.ΕΘ.Α. όµως, έχει το δικαίωµα να αναθέσει σε αυτούς τη συνέχιση εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, εφόσον βεβαιωθεί ότι υπάρχει πρόσωπο κατάλληλο να συνεχίσει την εκµετάλλευση του µισθίου.   9.4.4    Ο εκµισθωτής δύναται να λύει µονοµερώς τη σύµβαση, όταν κα-ταστεί σε αυτόν αναγκαία η ιδιόχρηση του ακινήτου, αλλά πάντοτε κατόπιν προειδο-ποίησης, που κοινοποιείται στον µισθωτή µε απόδειξη, προ της λύσης της σύµβα-σης. Ο µισθωτής ουδεµία δύναται εκ της τοιαύτης λύσεως να αξιώσει αποζηµίωση δικαιούµενος µόνο σε απαλλαγή ή σε περίπτωση προκαταβολής την ανάληψη του µη δεδουλευµένου ανταλλάγµατος. Με την µονοµερή λύση της σύµβασης από τον εκµισθωτή, κάθε δικαίωµα συσταθέν από τον µισθωτή υπέρ τρίτου, θεωρείται ως µη υπάρχον έναντι του εκµισθωτή.    
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9.4.5   Ο εκµισθωτής δεν ευθύνεται, έναντι του µισθωτή, για την πραγ-µατική κατάσταση, στην οποία βρίσκεται το µίσθιο και της οποίας όφειλε να λάβει γνώση ο µισθωτής και δεν υποχρεούται εκ του λόγου αυτού, σε επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος, ούτε στη λύση της µίσθωσης.   9.4.6   Ο εκµισθωτής δεν υποχρεούται σε εγκατάσταση του µισθωτή, ούτε απαλλάσσεται ο µισθωτής από την πληρωµή του µισθώµατος, εάν δεν έκανε χρήση αυτού, δίχως να υπάρχει υπαιτιότητα του εκµισθωτή.    9.4.7   Ο µισθωτής παραιτείται από οποιαδήποτε αµφισβήτηση ή διεκ-δίκηση της κυριότητας του εκµισθωτή επί του ακινήτου.   9.4.8  Ο εκµισθωτής απαλλάσσεται από κάθε αστική και ποινική ευθύ-νη, για οποιαδήποτε υλική ζηµία ή σωµατική βλάβη υποστούν ο µισθωτής ή το προ-σωπικό του ή προξενήσουν οι τελευταίοι σε οποιονδήποτε τρίτο.      9.4.9 Ο εκµισθωτής δικαιούται κατά τη διάρκεια της παραχώρησης να επισκέπτεται και να επιθεωρεί τον παραχωρηθέντα χώρο για να εξακριβώσει τυχόν φθορές ή µεταβολές του, καθώς και να ενεργεί ελέγχους τήρησης των κανόνων υγιει-νής και ασφαλείας.              Άρθρο 10  Τρόπος Καταβολής Οικονοµικού Ανταλλάγµατος  10.1 Το ετήσιο µίσθωµα καθορίζεται στο ποσό που θα πλειοδοτηθεί ετησίως πλέον τέλους χαρτοσήµου (3,6%), θα είναι σταθερό για το πρώτο έτος και θα ανα-προσαρµόζεται από το δεύτερο έτος και έπειτα µε ποσοστό ετήσιας αναπροσαρµο-γής βάσει του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή, όπως αυτός ανακοινώνεται από την Ελλη-νική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ).    10.2  Το ετήσιο µίσθωµα θα καταβάλλεται από το µισθωτή εντός του πρώτου πενθηµέρου (5ήµερο) από την αρχή εκάστου µισθωτικού έτους, χωρίς καµιά άλλη ειδοποίηση, στον τραπεζικό λογαριασµό που τηρεί το Τ.ΕΘ.Α. στην Τράπεζα της Ελ-λάδος, µε IBAN GR6601000240000000000264259, ενηµερώνοντας το Τ.ΕΘ.Α άµε-σα και αποστέλλοντας µέσω FAX (210 3255529), το σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης.    10.3  Η υποχρέωση καταβολής του ετήσιου µισθώµατος ξεκινά, από την η-µεροµηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Παράδοσης – Παραλαβής της εκµισθούµε-νης έκτασης. Άρθρο 11  Ποινικές Ρήτρες   11.1 Για  κάθε  παράβαση  όρου  της  παρούσας  σύµβασης  από  τον  µι-σθωτή και ανεξαρτήτως εάν έχει υποστεί ή όχι ζηµία ο εκµισθωτής, δύναται ο τελευ-ταίος να επιδιώξει την καταβολή ποινικής ρήτρας το ύψος της οποίας καθορίζεται στην §11.2. Σε περίπτωση καταπτώσεως της ποινικής ρήτρας, ο µισθωτής υπο-χρεούται να αποδείξει ότι η παράβαση οφείλεται σε γεγονότα για τα οποία δεν ευθύ-νεται. Η κατάπτωση της ποινικής ρήτρας δεν αποκλείει την αξίωση του εκµισθωτή για αποζηµίωση κατά τις λοιπές διατάξεις.  
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 11.2 Συγκεκριµένα για κάθε ηµερολογιακή ηµέρα παράλειψης άρσης της πα-ράβασης, ο µισθωτής έχει την υποχρέωση καταβολής ποινικής ρήτρας ίσης µε το 1% του συµβατικού ετήσιου ανταλλάγµατος, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 10 της παρούσας.         Άρθρο 12       Επίλυση διαφορών    Για κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών που αφορά στην εκτέ-λεση και ερµηνεία των όρων της παρούσας σύµβασης µίσθωσης, θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να επιλυθούν ειρηνικά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών µε πνεύµα συνεργασίας και κατανόησης βάσει των χρηστών ηθών και της καλής πί-στης. Εφόσον δεν εξευρεθεί λύση  εντός  ευλόγου  διαστήµατος,  αρµόδια  για  την  επίλυσή  τους ορίζονται  τα δικαστήρια της πόλης Θεσσαλονίκης.    Άρθρο 13  Αποκλεισµός – Κήρυξη Πλειοδότη ως Έκπτωτου  Πλειοδότης, ο οποίος δε θα συµµορφώνεται µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, όπως αυτοί αναφέρθηκαν ανωτέρω, καθώς και κατ’ επέκταση µε τα ι-σχύοντα στην παρεπόµενη σύµβαση, θα κηρύσσεται έκπτωτος µε συνέπεια, την κα-τάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης υπέρ του Τ.ΕΘ.Α., σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο Άρθρο 9.3. Η κατακύρωση θα γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα, από οικονοµική άποψη, προ-σφορά βάσει τιµής, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντα που απορρίφθηκε.  Άρθρο 14            Εµπιστευτικότητα   Ο µισθωτής, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, οφείλει να τηρεί απόρρητες οποιασδήποτε φύσης και είδους πληροφορίες που περιέρχονται σε αυ-τόν, τυχαία ή ένεκα της εκτελέσεως των υπηρεσιών που θα αναλάβει. Η υποχρέωση αυτή καταλαµβάνει και το πάσης φύσεως προσωπικό του µισθωτή. Ο µισθωτής δε δικαιούται να χρησιµοποιήσει κάποιες από τις πληροφορίες για σκοπό άλλον από τον αναγκαίο για την εκτέλεση των συµβατικών υποχρεώσεών του, καθώς και να γνωστοποιεί κάποιες από τις πληροφορίες σε οποιονδήποτε άλλον τρίτο, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, εκτός όσων βρίσκονται σε άµεση ή έµµεση επαγγελµατική εξάρτη-σή του.         
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Άρθρο 15  Ανακοίνωση Νοµικού Περιεχοµένου   14.1 Το 424 ΓΣΝΕ ή το Τ.ΕΘ.Α διατηρεί το δικαίωµα οποτεδήποτε να ανα-βάλει ή να ακυρώσει το διαγωνισµό και να τροποποιήσει τη διακήρυξη, το χρονοδιά-γραµµα και τους όρους και προϋποθέσεις του διαγωνισµού ή να επαναλάβει τον δια-γωνισµό, κατά την απόλυτη κρίση του και χωρίς να φέρει καµία ευθύνη, έναντι των ενδιαφερόµενων, των υποψηφίων ή/και τρίτων.   14.2 Οι υποψήφιοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό, µε δικό τους κίνδυνο και ευθύνη ως προς τη συµµετοχή τους, από δε τη συµµετοχή τους αυτή δεν απορρέει κανένα δικαίωµα να απαιτήσουν αποζηµίωση ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωµα, πέραν αυτών που καθορίζονται στην παρούσα.   14.3 Η συµµετοχή ενός υποψηφίου στον διαγωνισµό αποτελεί απόδειξη ότι ο υποψήφιος έχει αναγνώσει και κατανοήσει την διακήρυξη και τα Παραρτήµατά της, αναγνωρίζει τη νοµιµότητα αυτών, αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους και τις προ-ϋποθέσεις της διακήρυξης και των Παραρτηµάτων της και αναγνωρίζει ότι έχει πλή-ρη γνώση των τοπικών συνθηκών, των κανονισµών και του συµβατικού και οργανω-τικού πλαισίου της λειτουργίας του Τ.ΕΘ.Α, καθώς και των απαιτήσεων της διακήρυ-ξης.   14.4 Τυχόν µη συµµόρφωση µε τους όρους της διακήρυξης και των Παραρ-τηµάτων της ή τυχόν µη παροχή των απαιτούµενων πληροφοριών δύναται να θεω-ρηθεί από το 424 ΓΣΝΕ, ως επαρκής λόγος για την απόρριψη της υπόψη Προσφο-ράς.   14.5 Το Τ.ΕΘ.Α, ή το 424 ΓΣΝΕ ή οποιοσδήποτε εκπρόσωπος, υπάλληλος, στέλεχος ή συνεργάτης τους δεν φέρουν ούτε και θα φέρουν στο µέλλον καµία ευθύ-νη ή υποχρέωση για οποιοδήποτε σφάλµα ή ανακρίβεια ή παράλειψη της παρούσας ∆ιακήρυξης και γενικά κάθε εγγράφου στο πλαίσιο του ∆ιαγωνισµού.    14.6 Η παρούσα διακήρυξη δεν προορίζεται να αποτελέσει τη βάση για ο-ποιαδήποτε επενδυτική απόφαση ή πρόταση επένδυσης από το Τ.ΕΘ.Α. ή το 424 ΓΣΝΕ και δεν συνιστά επενδυτική συµβουλή από τους τελευταίους. Κάθε πρόσωπο, στη διάθεση του οποίου τίθεται η διακήρυξη, θα πρέπει να προβεί στη δική του ανε-ξάρτητη αξιολόγηση αυτής και της συναλλαγής κατόπιν έρευνας και λήψης επαγγελ-µατικών συµβουλών, όπως το πρόσωπο αυτό θα κρίνει σκόπιµο.    14.7 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, η εθνική νοµοθεσία, το φο-ρολογικό καθεστώς, η νοµοθεσία της ΕΕ και οι Συνθήκες που ισχύουν για τη συναλ-λαγή, µπορεί να τροποποιηθούν.   14.8 Όλες οι προσφορές, µετά την παραλαβή τους από το 424 ΓΣΝΕ, συνι-στούν περιουσία του τελευταίου. Οι υποψήφιοι παρέχουν στο 424 ΓΣΝΕ το δικαίωµα να αναπαράγει και να αποκαλύπτει τις προσφορές, για οποιονδήποτε σκοπό σχετίζε-ται µε την πλήρωση των θεσµοθετηµένων υποχρεώσεών του.   
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 14.9 Το ΤΕΘΑ ή το 424 ΓΣΝΕ µπορεί να κληθεί να αποκαλύψει πληροφορί-ες που κατέχει, ανταποκρινόµενο σε αιτήµατα παροχής πληροφοριών, µε την επιφύ-λαξη τυχόν σχετικών εξαιρέσεων.   14.10 Τα ∆ικαστήρια της πόλης της Θεσσαλονίκης θα έχουν αποκλειστική δι-καιοδοσία, σχετικά µε οποιεσδήποτε διαφορές τυχόν ανακύψουν από τον πλειοδοτι-κό διαγωνισµό, ενώ εφαρµοστέο επ' αυτών θα είναι το Ελληνικό δίκαιο.    14.11 Για κάθε διένεξη ή διαφορά, που προκύπτει από τη σύµβαση, ο µισθω-τής υποχρεούται να ζητήσει την επίλυσή της, µε αίτησή του προς το 424 ΓΣΝΕ προ-σκοµίζοντας τα απαραίτητα και απαιτούµενα στοιχεία.   14.12 Ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζει η πα-ρούσα διακήρυξη.  14.13 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκεφτούν το µίσθιο, κατόπιν συνεν-νόησης µε το 424 ΓΣΝΕ, προκειµένου να λάβουν γνώση αυτού. Η υπόψη αυτοψία µπορεί να διενεργηθεί από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του διαγωνισµού και µέχρι την παραµονή της διενέργειάς του.  Άρθρο 16  Τελικές ∆ιατάξεις    16.1 Οποιαδήποτε  µεταβολή  των  όρων  της  σύµβασης  µόνο  εγγράφως θα αποδεικνύεται, κάθε δε παράβαση ή µη συµµόρφωση του µισθωτή προς τους ό-ρους της συµβάσεως συνεπάγεται τη λύση της σύµβασης και την από το ακίνητο βί-αια αποβολή ή έξωση αυτού όπως και παντός τρίτου που έλκει από αυτόν δικαιώµα-τα κατά την οικεία διαδικασία, καθισταµένων απαιτητών στην περίπτωση αυτή και των µη δεδουλευµένων µισθωµάτων. Επίσης, συνεπάγεται την κατάπτωση της Εγ-γυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, υπέρ του ΤΕΘΑ. Το ποσό αυτής θα είναι στη διάθεση του Ταµείου και θα καταβληθεί, ολικά ή µερικά, καθ' υπόδειξη του ∆ικαιού-χου, από την Τράπεζα, εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από τη λήψη απλής έγ-γραφης ειδοποίησης του ∆ικαιούχου, χωρίς οποιαδήποτε ένσταση ή αµφισβήτηση από την πλευρά της Τράπεζας και χωρίς διερεύνηση των λόγων του αιτήµατος αυ-τού.   16.2 Για κάθε παράβαση µιας των υποχρεώσεων των προηγούµενων παρα-γράφων, από την οποία επήλθε ζηµία στον εκµισθωτή, ο µισθωτής υποχρεούται σε αποζηµίωση.    16.3 Η µη άσκηση δικαιωµάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδή-ποτε συµβαλλόµενο µέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την σύµβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη µέτρων που προβλέπει αυτή από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος, δεν µπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συµβαλλοµένων µερών από δικαίωµα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωµά-των στα συµβαλλόµενα µέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την σύµβαση.     16.4 Λεπτοµέρειες που αφορούν σε θέµατα ασφαλείας του Στρατοπέδου, τα-κτικότητα χρήσης του χώρου, ωράριο κλπ θα ρυθµίζονται µε σχετικές διαταγές που θα εκδίδονται από τη ΣΥ και οι οποίες θα επισυνάπτονται στην παρούσα, συνιστώ-
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ντας αναπόσπαστο τµήµα της.    16.5 Τα ανωτέρω συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συµβαλλόµενα µέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογρά-φεται σε τέσσερα (4) αντίτυπα.            Ταξχος Μιχαήλ Ιωσηφίδης  Ακριβές Αντίγραφο ∆ιευθυντής     Τχης (Ο) ∆ηµητριάδης Σωτήριος  Προϊστάµενος Τµήµατος Προµηθειών                      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  I. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ II. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ IIΙ. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑ-ΣΗΣ ΙV. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ V. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ του Ν. 1599/1986 για ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ VI. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ του Ν. 1599/1986 για ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ VII. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ του Ν. 1599/1986 για ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ σε ΕΝΩΣΗ Ή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ VIII. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ του Ν. 1599/1986 για ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ σε ΕΝΩΣΗ Ή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΙΧ . ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I  (Κτηµατολογικό ∆ιάγραµµα)  ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ  ΕΚΤΑΣΗΣ 500,00 ΤΜ ΤΟΥ ΤΕΘΑ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II   ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ  [ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟΣ  ΚΩ∆ΙΚΑΣ]  (Η ΤΡΑΠΕΖΑ Ή ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΝΕΙΩΝ)  ΠΡΟΣ 424 ΓΣΝΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Ο∆ΟΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Τ.Κ. 56429 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α  (Ο "∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ") [Τόπος], (Ηµεροµηνία έκδοσης) ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Αρ. SSSSSS ΕΚ∆ΟΘΕΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ  Ε-ΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ Ευρώ (750,00€) [ίσο µε το 1/12 του ποσού εκκίνησης του ∆ιαγωνισµού (Άρθρο 3.1.1)]  1. Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής (η «Εγγυητική Επιστολή») εκδίδεται υπέρ του ∆ικαιούχου, κατόπιν αιτήµατος του SSSS. (ονοµατεπώνυµο)/ ή της ε-ταιρείας µε την εµπορική επωνυµία ��������� (πλήρης εµπορική ε-πωνυµία της εταιρείας) για συµµετοχή στο δηµόσιο συνοπτικό πλειοδοτικό διαγω-νισµό που ανακοινώθηκε από το ∆ικαιούχο, µε σκοπό την εκµίσθωση της εδαφικής έκτασης 500,00 τµ (ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ) επί του Στρατοπέδου «ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ Β΄» στη Θεσσαλονίκη .  Οι Αιτούντες θα καθίστανται ατοµικά και εις ολόκληρον υπεύθυνοι ως κύριοι οφειλέ-τες έναντι της Τράπεζας (ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων).  2. Το ποσό της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής είναι στη διάθεση του ∆ικαιούχου και θα καταβληθεί, ολικά ή µερικά, καθ' υπόδειξη του ∆ικαιούχου, από την Τράπεζα (ή το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων)., εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από τη λήψη απλής έγγραφης ειδοποίησης του ∆ικαιούχου, χωρίς οποιαδήποτε ένσταση ή αµφισβήτηση από την πλευρά της Τράπεζας (ή το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆α-νείων) και χωρίς διερεύνηση των λόγων του αιτήµατος αυτού.  3. Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή έχει ισχύ για έξι (6) µήνες. Η Τράπεζα (ή το Τα-µείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων) αναγνωρίζει ότι είναι δυνατό να απαιτηθεί να πα-ρατείνει την ισχύ της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής µόνο µία φορά και για µια χρονική περίοδο έξι (6) µηνών, κατόπιν ενός απλού γραπτού αιτήµατος από πλευ-ράς του ∆ικαιούχου, που θα έχει πραγµατοποιηθεί προ της ηµεροµηνίας λήξης της παρούσας Εγγύησης.  4. Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή παρέχεται αµετάκλητα και ανεπιφύλακτα και δια του παρόντος παραιτούµεθα του δικαιώµατος διαιρέσεως και διζήσεως, καθώς και οιασδήποτε άλλης ένστασης που οι Αιτούντες δύνανται να έχουν συµπεριλαµβανο-µένων των µη προσωποπαγών ενστάσεων και εκείνων που προέρχονται από τα άρ-θρα 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα.  
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 5. Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Η Τράπεζα (ή το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων) και ο ∆ικαιούχος, µε την αποδοχή της πα-ρούσας Εγγυητικής Επιστολής, αποδέχονται την υπαγωγή τους στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ∆ικαστηρίων της Θεσ/νίκης στην Ελλάδα, σχετικά µε οιαδήποτε α-ντιδικία, όσον αφορά στην παρούσα Εγγυητική Επιστολή.  6. Η έκδοση της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής από την Τράπεζα (ή το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων) δεν προκαλεί οιαδήποτε παραβίαση των διατάξεων επί του ορίου που τίθεται για την Τράπεζα (ή το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανεί-ων), σε σχέση µε την έκδοση των Εγγυητικών Επιστολών.  (Σφραγίδα – Υπογραφή - Ηµεροµηνία)                Ταξχος Μιχαήλ Ιωσηφίδης  Ακριβές Αντίγραφο ∆ιευθυντής     Τχης (Ο) ∆ηµητριάδης Σωτήριος  Προϊστάµενος Τµήµατος Προµηθειών  
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III   ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ (ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ) Ή (ΤΡΑΠΕΖΑ) Ή (ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΝΕΙΩΝ)  ΠΡΟΣ 424 ΓΣΝΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Ο∆ΟΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Τ.Κ. 56429 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α  (Ο "∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ") [Τόπος], (Ηµεροµηνία έκδοσης) ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Αρ. SSSSSS ΕΚ∆ΟΘΕΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ .................... Ευρώ (.............€)  [ίσο µε τα 2/12 του ποσού του εγκεκριµένου - κατα-κυρωµένου, από τη σύµβαση, ετησίου µισθώµατος (άρθρο 9.1.1)]  1. Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης (η «Εγγυητική Επιστολή») εκ-δίδεται υπέρ του ∆ικαιούχου, κατόπιν αιτήµατος του SSSS. (ονοµατεπώνυµο)/ ή της εταιρείας µε την εµπορική επωνυµία ��������� (πλήρης εµπορική επωνυµία της εταιρείας) για συµµετοχή στο δηµόσιο συνοπτικό πλειοδοτικό διαγω-νισµό που ανακοινώθηκε από το ∆ικαιούχο, µε σκοπό την εκµίσθωση της εδαφικής έκτασης 500,00 τµ (ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ) επί του Στρατοπέδου «ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ Β΄» στη Θεσσαλονίκη .  Οι Αιτούντες θα καθίστανται ατοµικά και εις ολόκληρον υπεύθυνοι ως κύριοι οφειλέ-τες έναντι της Τράπεζας.  2. Το ποσό της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής είναι στη διάθεση του ∆ικαιούχου και θα καταβληθεί, ολικά ή µερικά, καθ' υπόδειξη του ∆ικαιούχου, από την Τράπεζα (ή το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων), εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από τη λήψη απλής έγγραφης ειδοποίησης του ∆ικαιούχου, χωρίς οποιαδήποτε ένσταση ή αµφισβήτηση από την πλευρά της Τράπεζας (ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων) και χωρίς διερεύνηση των λόγων του αιτήµατος αυτού.  3. Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή έχει ισχύ για πέντε (5) έτη. Η Τράπεζα (ή το Τα-µείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων) αναγνωρίζει ότι είναι δυνατό να απαιτηθεί να πα-ρατείνει την ισχύ της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής µόνο µία φορά και για µια χρονική περίοδο τριών (3) µηνών, κατόπιν ενός απλού γραπτού αιτήµατος από πλευράς του ∆ικαιούχου, που θα έχει πραγµατοποιηθεί προ της ηµεροµηνίας λήξης της παρούσας Εγγύησης.  4. Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή παρέχεται αµετάκλητα και ανεπιφύλακτα και δια του παρόντος παραιτούµεθα του δικαιώµατος διαιρέσεως και διζήσεως, καθώς και οιασδήποτε άλλης ένστασης που οι Αιτούντες δύνανται να έχουν, συµπεριλαµβανο-µένων των µη προσωποπαγών ενστάσεων και εκείνων που προέρχονται από τα άρ-θρα 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα. 
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 5. Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Η Τράπεζα (ή το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων) και ο ∆ικαιούχος, µε την αποδοχή της πα-ρούσας Εγγυητικής Επιστολής, αποδέχονται την υπαγωγή τους στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ∆ικαστηρίων της Θεσ/νίκης στην Ελλάδα, σχετικά µε οιαδήποτε α-ντιδικία, όσον αφορά στην παρούσα Εγγυητική Επιστολή.  6. Η έκδοση της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής από την Τράπεζα (ή το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων) δεν προκαλεί οιαδήποτε παραβίαση των διατάξεων επί του ορίου που τίθεται για την Τράπεζα (ή το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανεί-ων), σε σχέση µε την έκδοση των Εγγυητικών Επιστολών.  (Σφραγίδα – Υπογραφή - Ηµεροµηνία)                       Ταξχος Μιχαήλ Ιωσηφίδης  Ακριβές Αντίγραφο ∆ιευθυντής     Τχης (Ο) ∆ηµητριάδης Σωτήριος  Προϊστάµενος Τµήµατος Προµηθειών  
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV   ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   ΕΠΩΝΥΜΟ   ΟΝΟΜΑ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ.    ∆ια του παρόντος δηλώνουµε ότι αντιλαµβανόµαστε και αποδεχόµαστε πλήρως όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις του δηµόσιου πλειοδοτικού διαγω-νισµού, που ανακοινώθηκε από το 424 ΓΣΝΕ, µε σκοπό την εκµίσθωση της εδαφικής έκτασης 500,00 τµ (ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ) επί του Στρατοπέδου «ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ Β΄» στη Θεσσαλονίκη.  Οι όροι µε κεφαλαία που χρησιµοποιούνται στην παρούσα Οικονοµική Προσφορά, εκτός εάν άλλως προσδιορίζεται, φέρουν την έννοια που τους δίδεται στο τεύχος ∆ιακήρυξης  83/2020  ∆ια του παρόντος υποβάλλουµε εκ µέρους και για λογαριασµό της εταιρείας την κάτωθι Οικονοµική Προσφορά, όπως παρατίθεται στον πίνακα κατωτέρω:  
• ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΣΕ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ)    (Τόπος) (Ηµεροµηνία)  Εκ µέρους και για λογαριασµό της εταιρείας   (Υπογραφή-ές)              Ταξχος Μιχαήλ Ιωσηφίδης  Ακριβές Αντίγραφο ∆ιευθυντής     Τχης (Ο) ∆ηµητριάδης Σωτήριος  Προϊστάµενος Τµήµατος Προµηθειών  
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  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ     (άρθρο 8 Ν.1599/1986)  Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)  ΠΡΟΣ(1):  Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  Ηµεροµηνία γέννησης(2):   Τόπος Γέννησης:  Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):  ∆/νση Ηλεκτρ. Ταχυδροµείου (Εmail):   Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3) ,που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω σχετικά µε το ∆ιαγωνισµό για την εκµίσθωση της έκτασης εµβαδού 500,00  του Στρδου            «ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ Β΄» ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ και την µε αριθµ. πρωτ.83/2020 ∆ιακήρυξη αυτού, ότι:  Α. Σε περίπτωση που κατακυρωθεί το αποτέλεσµα του ∆ιαγωνισµού σε εµένα θα χρησιµοποιήσω την έκταση για …………………………………………………………………………………………………………………………………… Β. Έχω λάβει γνώση όλων των όρων της µε αριθµ. πρωτ. 83/2020 ∆ιακήρυξης και των στοιχείων που την συνοδεύουν, τους οποίους αποδέχοµαι ρητά και ανεπιφύλακτα και η προσφορά µου συντάχθηκε, σύµφωνα µε αυτούς.  Γ. Έχω πλήρη γνώση της πραγµατικής και νοµικής καταστάσεως των µισθίων, την οποία οφείλω να εξετάσω µε όλα τα απα-ραίτητα και προσήκοντα µέσα και την οποία αποδέχοµαι πλήρως και ανεπιφύλακτα, δεδοµένου ότι η µίσθωση γίνεται µε απόφαση και ευθύνη µου, στην κατάσταση την οποία είναι τα µίσθια. ∆. ∆εν συντρέχουν στο πρόσωπό µου οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού συµµετοχής µου από το∆ιαγωνισµό:  α) Έχω καταδικαστεί αµετάκλητα για ένα ή περισσότερα από τα αδικήµατα της εγκληµατικής οργάνωσης, ενεργητικής δω-ροδοκίας, υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, τροµοκρατικών πράξεων, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας πιστοποιητικών, πλα-στογραφίας και κατάχρησης ενσήµων, υπεξαγωγής εγγράφων, παραβίασης της µυστικότητας δικαστικών συνεδριάσεων, παραβίασης συµβάσεων προµήθειας, παύσης εργασίας, παραβίασης του απορρήτου των επιστολών, παρα- βίασης επαγγελµατικής εχεµύθειας, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, ψευδορκίας, απάτης, καταπίεσης, δόλιας χρεοκοπίας και νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες, νοθείας τροφίµων και δηλητηρίασης πηγών και τροφίµων, 
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β) Τελώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, παύση δραστηριοτήτων ή σε οποια-δήποτε ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τη νοµοθεσία,  γ) Έχει κινηθεί εναντίον µου ή έχω κινήσει διαδικασία κήρυξής µου σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τη νοµοθεσία, δ) ∆εν έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις µου, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, ε) ∆εν έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις µου τις σχετικές µε την πληρωµή των φόρων και τελών και εν γένει δεν είµαι φορο-λογικά ενήµερος, στ) Έχω αποκλειστεί από οποιαδήποτε δηµόσια ή άλλη διαγωνιστική διαδικασία, λόγω υποβολής πλαστών πιστοποιητι-κών,εγγράφων ή δηλώσεων, ζ) Έχω αποκλειστεί από τη συµµετοχή σε δηµόσιες ή άλλες διαδικασίες, διαγωνισµούς µε αµετάκλητη απόφαση οποιασδή-ποτε ελληνικής ή αλλοδαπής αρµόδιας Αρχής, η) Είµαι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων, κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται, θ) Έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, που αποδεδειγµένα διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε τρόπο. Ε. Η προσφορά µου για την συµµετοχή µου στον παρόντα ∆ιαγωνισµό ισχύει για εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες  από την ηµεροµηνία λήξης της υποβολής των προσφορών.  Ηµεροµηνία:                                                                                                                                                                                      Ο – Η ∆ηλών   (Υπογραφή)                  Ταξχος Μιχαήλ Ιωσηφίδης  Ακριβές Αντίγραφο ∆ιευθυντής     Τχης (Ο) ∆ηµητριάδης Σωτήριος  Προϊστάµενος Τµήµατος Προµηθειών          (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. (2) Αναγράφεται ολογράφως.  (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 
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  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ    (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπη-ρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)  ΠΡΟΣ(1):  Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   Όνοµα και Επώνυµο Μητέ-ρας:  

Ηµεροµηνία γέννησης(2):   Τόπος Γέννησης:  Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):  ∆/νση Ηλεκτρ. Ταχυδροµείου (Εmail):   Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, ως νόµιµος εκπρόσωπος του …………………….………………. (επωνυµία νοµικού προσώπου), δηλώ-νω σχετικά µε το ∆ιαγωνισµό, για την εκµίσθωση της έκτασης εµβαδού 500,00 του Στρδου  «ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ Β΄» ιδιοκτησί-ας ΤΕΘΑ και την µε αριθµ. πρωτ. 83/2020 ∆ιακήρυξη αυτού, ότι:  Α. Σε περίπτωση που κατακυρωθεί το αποτέλεσµα του ∆ιαγωνισµού στο νοµικό πρόσωπο που εκπροσωπώ, θα χρησιµοποι-ηθεί η έκταση για ……………………………………………………………………………………………………….…… Β. Έχει λάβει γνώση όλων των όρων της µε αριθµ. Πρωτ83/2020 ∆ιακήρυξης και των στοιχείων που την συνοδεύουν, τους οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα και η προσφορά του συντάχθηκε, σύµφωνα µε αυτούς.  Γ. Έχει πλήρη γνώση της πραγµατικής και νοµικής καταστάσεως των µισθίων, την οποία οφείλει να εξετάσει µε όλα τα απαραίτητα και προσήκοντα µέσα και την οποία αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, δεδοµένου ότι η µίσθωση γίνεται µε απόφαση και ευθύνη του, στην κατάσταση την οποία είναι τα µίσθια. ∆. ∆εν συντρέχουν στο πρόσωπο του νοµικού προσώπου που εκπροσωπώ οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού συµµετοχής του από τον ∆ιαγωνισµό:  α) Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, παύση δραστηριοτήτων ή σε οποια-δήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τη νοµοθεσία,  β) Έχει κινηθεί εναντίον του ή έχει κινήσει διαδικασία κήρυξής του σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τη νοµοθεσία, γ) ∆εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, δ) ∆εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές µε την πληρωµή των φόρων και τελών και εν γένει δεν είναι φορο-λογικά ενήµερο, ε) Έχει αποκλειστεί από οποιαδήποτε δηµόσια ή άλλη διαγωνιστική διαδικασία, λόγω υποβολής πλαστών πιστοποιητικών,  έγγραφων δηλώσεων στ) Έχει αποκλειστεί από τη συµµετοχή σε δηµόσιες ή άλλες διαδικασίες, διαγωνισµούς µε αµετάκλητη απόφαση οποιασδή-ποτε ελληνικής ή αλλοδαπής αρµόδιας Αρχής, 
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ζ) Ο/οι νόµιµος/οι εκπρόσωπος/οι του ως άνω νοµικού προσώπου έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα για ένα ή περισσότερα από τα αδικήµατα της εγκληµατικής οργάνωσης, ενεργητικής δωροδοκίας, υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, τροµοκρατικών πράξεων, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας πιστοποιητικών, πλαστογραφίας και κατάχρησης ενσήµων, υπεξαγωγής εγγρά-φων, παραβίασης της µυστικότητας δικαστικών συνεδριάσεων, παραβίασης συµβάσεων προµήθειας, παύσης εργασίας, πα-ραβίασης του απορρήτου των επιστολών, παραβίασης επαγγελµατικής εχεµύθειας, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, ψευδορ-κίας, απάτης, καταπίεσης, δόλιας χρεοκοπίας και νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες, νοθείας τροφί-µων και δηλητηρίασης πηγών και τροφίµων, η) Ο/οι νόµιµος/οι εκπρόσωπος/οι του ως άνω νοµικού προσώπου εµπίπτει/ουν σε µία εκ των περιπτώσεων, εξ αιτίας των οποίων αποκλείεται η συµµετοχή φυσικού προσώπου στον παρόντα ∆ιαγωνισµό, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στη ∆ιακή-ρυξη. Ε. Η προσφορά του νοµικού προσώπου που εκπροσωπώ για την συµµετοχή του στον παρόντα διαγωνισµό ισχύει για εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες  από την ηµεροµηνία λήξης της υποβολής των προσφορών.         Ηµεροµηνία:                                                                                                                                                                                Ο – Η ∆ηλών                                                                                                                                                                          (Υπογραφή)                  Ταξχος Μιχαήλ Ιωσηφίδης  Ακριβές Αντίγραφο ∆ιευθυντής     Τχης (Ο) ∆ηµητριάδης Σωτήριος  Προϊστάµενος Τµήµατος Προµηθειών            (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. (2) Αναγράφεται ολογράφως.  (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ                           ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ    (άρθρο 8 Ν.1599/1986)  Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπη-ρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)  ΠΡΟΣ1:  Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  Ηµεροµηνία γέννησης(2):   Τόπος Γέννησης:  Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):  ∆/νση Ηλεκτρ. Ταχυδροµείου (Εmail):   Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3) ,που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω σχετικά µε το ∆ιαγωνισµό για την εκµίσθωση της έκτασης εµβαδού 500,00  του Στρδου            «ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ Β΄» ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ και την µε αριθµ. πρωτ.83/2020 ∆ιακήρυξη αυτού, ότι:  Α. Σε περίπτωση που κατακυρωθεί το αποτέλεσµα του ∆ιαγωνισµού στην ένωση ή κοινοπραξία στην οποία συµµετέχω, θα χρησιµοποιηθεί η έκταση για …………………………………………………………………………………………….…… Β. Έχω λάβει γνώση όλων των όρων της µε αριθµ. πρωτ. 83/2020 ∆ιακήρυξης και των στοιχείων που την συνοδεύουν, τους οποίους αποδέχοµαι ρητά και ανεπιφύλακτα και η προσφορά µου συντάχθηκε, σύµφωνα µε αυτούς.  Γ. Έχω πλήρη γνώση της πραγµατικής και νοµικής καταστάσεως των µισθίων, την οποία οφείλω να εξετάσω µε όλα τα απα-ραίτητα και προσήκοντα µέσα και την οποία αποδέχοµαι πλήρως και ανεπιφύλακτα, δεδοµένου ότι η µίσθωση γίνεται µε απόφαση και ευθύνη µου, στην κατάσταση την οποία είναι τα µίσθια. ∆. ∆εν συντρέχουν στο πρόσωπό µου οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού συµµετοχής µου από το διαγωνισµό:  α) Έχω καταδικαστεί αµετάκλητα για ένα ή περισσότερα από τα αδικήµατα της εγκληµατικής οργάνωσης, ενεργητικής δω-ροδοκίας, υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, τροµοκρατικών πράξεων, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας πιστοποιητικών, πλα-στογραφίας και κατάχρησης ενσήµων, υπεξαγωγής εγγράφων, παραβίασης της µυστικότητας δικαστικών συνεδριάσεων, παραβίασης συµβάσεων προµήθειας, παύσης εργασίας, παραβίασης του απορρήτου των επιστολών, παραβί- ασης επαγγελµατικής εχεµύθειας, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, ψευδορκίας, απάτης, καταπίεσης, δόλιας χρεοκοπίας και νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες, νοθείας τροφίµων και δηλητηρίασης πηγών και τροφίµων,                                                               1 Εάν ο συμμετέχων είναι ένωση  
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β) Τελώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, παύση δραστηριοτήτων ή σε οποια-δήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τη νοµοθεσία,  γ) Έχει κινηθεί εναντίον µου ή έχω κινήσει διαδικασία κήρυξής µου σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τη νοµοθεσία, δ) ∆εν έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις µου, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, ε) ∆εν έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις µου τις σχετικές µε την πληρωµή των φόρων και τελών και εν γένει δεν είµαι φορο-λογικά ενήµερος, στ) Έχω αποκλειστεί από οποιαδήποτε δηµόσια ή άλλη διαγωνιστική διαδικασία, λόγω υποβολής πλαστών πιστοποιητικών, εγγράφων ή δηλώσεων, ζ) Έχω αποκλειστεί από τη συµµετοχή σε δηµόσιες ή άλλες διαδικασίες, διαγωνισµούς µε αµετάκλητη απόφαση οποιασδή-ποτε ελληνικής ή αλλοδαπής αρµόδιας Αρχής, η) Είµαι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων, κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται, θ) Έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα που αποδεδειγµένως διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε τρόπο. Ε. Η προσφορά µου για την συµµετοχή µου στον παρόντα διαγωνισµό ισχύει για εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες  από την ηµεροµηνία λήξης της υποβολής των προσφορών. ΣΤ. Ως συµµετέχων στην ένωση/κοινοπραξία ενέχοµαι και ευθύνοµαι έναντι του ΤΕΘΑ, σχετικά µε τη συµµετοχή µου στον ∆ιαγωνισµό ενιαία, αδιαίρετα και εις ολόκληρο, τόσο µέχρι την υπογραφή της σύµβασης, όσο και κατά τη διάρκεια αυτής και θα εγγυηθώ ατοµικά και εις ολόκληρο, κατά τη σύναψη της οικείας Σύµβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής, την καλή εκπλήρωση των όρων της Σύµβασης, καθώς και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα ∆ιακήρυξη. Επιπλέον, το ποσοστό συµµετοχής µου στην ένωση/κοινοπραξία είναι …………… και ορίζω κοινό εκπρόσωπο µας τον …………………………………………, ο οποίος εξουσιοδοτείται να µας εκπροσωπεί σε όλη τη διάρκεια του ∆ιαγωνισµού και κατά την υπογραφή της Σύµβασης. [∆εσµεύοµαι ότι σε περίπτωση που η ένωση ανακηρυχθεί πλειοδότης του ∆ιαγωνι-σµού, θα προβούµε εντός 10 ηµερών από την κοινοποίηση σε εµάς του αποτελέσµατος του ∆ιαγωνισµού, σε σύσταση κοι-νοπραξίας, µε αποκλειστικό σκοπό το αντικείµενο της παρούσας, της οποίας ιδρυτές-κοινοπρακτικοί µέτοχοι θα είναι τα πρόσωπα που απαρτίζουν τον πλειοδότη και τα οποία θα συµµετέχουν στη κοινοπραξία, µε το ποσοστό συµµετοχής που δηλώσαµε στην προσφορά που καταθέσαµε.] Ηµεροµηνία:                                                                                                                                                                           Ο – Η ∆ηλών                                                                                                                                                                       (Υπογραφή)            Ταξχος Μιχαήλ Ιωσηφίδης  Ακριβές Αντίγραφο ∆ιευθυντής     Τχης (Ο) ∆ηµητριάδης Σωτήριος  Προϊστάµενος Τµήµατος Προµηθειών    (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. (2) Αναγράφεται ολογράφως.  (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ                           ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ    (άρθρο 8 Ν.1599/1986)  Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπη-ρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)  ΠΡΟΣ(1):  Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  Ηµεροµηνία γέννησης(2):   Τόπος Γέννησης:  Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):  ∆/νση Ηλεκτρ. Ταχυδροµείου (Εmail):   Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, ως νόµιµος εκπρόσωπος του ………………………. (επωνυµία νοµικού προσώπου), δηλώνω σχετικά µε το ∆ιαγωνισµό για την εκµίσθωση της έκτασης εµβαδού 500,00 του Στρδου  «ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ Β΄» ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ και την µε αριθµ. πρωτ. 83/2020 ∆ιακήρυξη αυτού, ότι:  Α. Σε περίπτωση που κατακυρωθεί το αποτέλεσµα του ∆ιαγωνισµού στην ένωση ή κοινοπραξία, στην οποία συµµετέχει το νοµικό πρόσωπο που εκπροσωπώ, θα χρησιµοποιηθεί η έκταση για ……………………………………………………………………………………………………………………………….…… Β. Έχει λάβει γνώση όλων των όρων της µε αριθµ. πρωτ. 83/2020 ∆ιακήρυξης και των στοιχείων που την συνοδεύουν, τους οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα και η προσφορά του συντάχθηκε, σύµφωνα µε αυτούς.  Γ. Έχει πλήρη γνώση της πραγµατικής και νοµικής καταστάσεως των µισθίων, την οποία οφείλει να εξετάσει µε όλα τα απαραίτητα και προσήκοντα µέσα και την οποία αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, δεδοµένου ότι η µίσθωση γίνεται µε απόφαση και ευθύνη του, στην κατάσταση την οποία είναι τα µίσθια. ∆. ∆εν συντρέχουν στο πρόσωπο του νοµικού προσώπου που εκπροσωπώ οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού συµµετοχής του από τον διαγωνισµό:  α) Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, παύση δραστηριοτήτων ή σε οποια-δήποτε ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τη νοµοθεσία,  β) Έχει κινηθεί εναντίον του ή έχει κινήσει διαδικασία κήρυξής του σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τη νοµοθεσία, γ) ∆εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, δ) ∆εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές µε την πληρωµή των φόρων και τελών και εν γένει δεν είναι φορο-λογικά ενήµερος,  ε) Έχει αποκλειστεί από οποιαδήποτε δηµόσια ή άλλη διαγωνιστική διαδικασία, λόγω υποβολής πλαστών πιστοποιητικών, εγγράφων ή δηλώσεων, στ) Έχει αποκλειστεί από τη συµµετοχή σε δηµόσιες ή άλλες διαδικασίες, διαγωνισµούς, µε αµετάκλητη απόφαση οποιασ-δήποτε ελληνικής ή αλλοδαπής αρµόδιας Αρχής, ζ) Ο/οι νόµιµος/οι εκπρόσωπος/οι του ως άνω νοµικού προσώπου έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα για ένα ή περισσότερα από τα αδικήµατα της εγκληµατικής οργάνωσης, ενεργητικής δωροδοκίας, υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, τροµοκρατικών 
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πράξεων, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας πιστοποιητικών, πλαστογραφίας και κατάχρησης ενσήµων, υπεξαγωγής εγγρά-φων, παραβίασης της µυστικότητας δικαστικών συνεδριάσεων, παραβίασης συµβάσεων προµήθειας, παύσης εργασίας, πα-ραβίασης του απορρήτου των επιστολών, παραβίασης επαγγελµατικής εχεµύθειας, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, ψευδορ-κίας, απάτης, καταπίεσης, δόλιας χρεοκοπίας και νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες,  η) ο/οι νόµιµος/οι εκπρόσωπος/οι του ως άνω νοµικού προσώπου εµπίπτει/ουν σε µία εκ των περιπτώσεων, εξ αιτίας των οποίων αποκλείεται η συµµετοχή φυσικού προσώπου στον παρόντα διαγωνισµό, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στη ∆ιακή-ρυξη. Ε. Η προσφορά του νοµικού προσώπου που εκπροσωπώ, για τη συµµετοχή του στον παρόντα ∆ιαγωνισµό, ισχύει για εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες  από την ηµεροµηνία λήξηςτης υποβολής των προσφορών. ΣΤ. Το νοµικό πρόσωπο που εκπροσωπώ και το οποίο συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία, ενέχεται και ευθύνεται έναντι του ΤΕΘΑ,σχετικά µε τη συµµετοχή του στο∆ιαγωνισµό ενιαία, αδιαίρετα και εις ολόκληρο, τόσο µέχρι την υπογραφή της Σύµβασης, όσο και κατά τη διάρκεια αυτής και θα εγγυηθεί ατοµικά και εις ολόκληρο, κατά την σύναψη της οικείας Σύµβα-σης και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής, την καλή εκπλήρωση των όρων της Σύµβασης, καθώς και των υποχρεώσεων που απορ-ρέουν από την παρούσα ∆ιακήρυξη. Επιπλέον, το ποσοστό συµµετοχής του στην ένωση ή κοινοπραξία είναι …………… και ορίζουµε κοινό εκπρόσωπο µας τον …………………………………………, ο οποίος εξουσιοδοτείται να µας εκπροσω-πεί σε όλη τη διάρκεια του ∆ιαγωνισµού και κατά την υπογραφή της Σύµβασης. [∆εσµεύοµαι ότι σε περίπτωση που η ένωση ανακηρυχθεί πλειοδότης του ∆ιαγωνισµού, θα προβούµε εντός 10 ηµερών από την κοινοποίηση σε εµάς του αποτελέσµατος του ∆ιαγωνισµού, σε σύσταση κοινοπραξίας, µε αποκλειστικό σκοπό το αντικείµενο της παρούσας, της οποίας ιδρυτές- κοινοπρακτικοί µέτοχοι θα είναι τα πρόσωπα που απαρτίζουν τον πλειοδότη και τα οποία θα συµµετέχουν στη κοινοπραξία, µε το ποσοστό συµµετοχής που δηλώσαµε στην προσφορά που καταθέσαµε.]1 Ηµεροµηνία:                                                                                                                                                                               Ο – Η ∆ηλών                                                                                                                                                                        (Υπογραφή)         Ταξχος Μιχαήλ Ιωσηφίδης  Ακριβές Αντίγραφο ∆ιευθυντής     Τχης (Ο) ∆ηµητριάδης Σωτήριος  Προϊστάµενος Τµήµατος Προµηθειών        (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. (2) Αναγράφεται ολογράφως.  (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  1 Εάν ο συμμετέχων είναι ένωση 
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      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ                            ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ    Στην Θεσσαλονίκη, σήµερα τηνSSSSSSS...,  µεταξύ  των  παρακάτω συµβαλ-λοµένων:   1. Ο ∆ντής/∆κτής του 424 ΓΣΝΕ Ταξχος Μιχαήλ Ιωσηφίδης, ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής «πρώτος συµβαλλόµενος», ως εξουσιοδοτηµένος, δυνάµει της Φ.910/81/29042/Σ.3216/26 Μαϊ 19/Γ΄ΣΣ/B΄ ΚΛ/∆Υ∆Μ/ΤΜ. ΥΠΟ∆, για την υπογραφή της σύµβασης µε τον πλειοδότη.   2. Η εταιρεία/ το φυσικό πρόσωπο «SSSSS..»,  ΑΦΜ:SSSSSS.., ∆ΟΥ:SSSSSSS., ΤΚ:SSSS, Τηλ: SSSSSS, Fax:SSSSSSS, εκ-προσωπούµενη από τ S..S κ S S   S S SS S.. S S .. SSSSSSS.. S..  SSSSSSSSSSS .. S S SS S S S S µε Α.∆.Τ SS S SSS SS.. ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής «δεύτερος συµβαλλόµενος»,    3. Έχοντας υπόψη την κείµενη εθνική νοµοθεσία και ειδικότερα τα παρα-κάτω:     3.1. Τις διατάξεις του ν. 4407/29 «Περί συστάσεως ΤΕΘΑ» όπως ι-σχύει,      3.3. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 715/1979 «Περί τρόπου ενεργείας υπό των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.), προµηθειών, µισθώσεων και εκµισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγ-µάτων ως και εκτέλεσης εργασιών» (Α’ 212).   3.4. Την  ΥΑ  Φ.914.2/Γ/1920/Σ.813 «Καθορισµός της διαδικασίας εκµισθώσεως ακινήτων ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ (Β΄ 999/2007), όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει,     3.5 Την υπ’ αριθµ. 07/10 Ιαν 2019/Απόφαση της ∆ιοικητικής Επι-τροπής του Ταµείου Εθνικής Άµυνας (Τ.ΕΘ.Α.)   3.6  Την Φ.910/81/29042/Σ.3216/26 Μαϊ 19/Γ΄ΣΣ/Β΄ ΚΛ/∆Υ∆Μ/ΤΜ. ΥΠΟ∆.   συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:         
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  ΑΡΘΡΟ 1  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Αντικείµενο της παρούσας Σύµβασης αποτελεί η εκµίσθωση, για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών, της εδαφικής έκτασης 500,00 τµ (ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ) στην περιοχή Στρδο ¨ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ Β¨ στο δήµο Πολίχνης του Ν. Θεσσαλονίκης, όπως φαίνεται στο επισυναπτόµενο τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακας SSSS.. υπό στοιχεία  SSSSSS..  συνταχθέντος τον  SSSSSSSSS. υπό τον SSSSSSSS. και θεωρηθέντος από τον SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS..  στον  δεύ-τερο συµβαλλόµενο µε σκοπό αποκλειστικά τη SSSSSSSSSSSSSSSS.             ΑΡΘΡΟ 2              ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ    2.1. Οι  συµβαλλόµενοι  φορείς  έχουν  τις  παρακάτω  υποχρεώσεις  και δικαιώµατα:      2.1.1. Ο πρώτος των συµβαλλοµένων:                                 α.  ∆ιατηρεί την πλήρη κυριότητα και νοµή επί της εκ-µισθούµενης έκτασης, όπως αυτή αποτυπώνεται στο επισυναπτόµενο κτηµατολογικό διάγραµµα.                                 β.  Παραχωρεί τη χρήση του ακινήτου δίχως να ευθύ-νεται για τυχόν πραγµατικά ή νοµικά ελαττώµατα.      2.1.2. Ο δεύτερος των συµβαλλοµένων αναλαµβάνει:                       α. Την πραγµατοποίηση δαπανών οποιασδήποτε φύσεως και µορφής που αποσκοπούν στη βελτίωση, διαρρύθµιση, συντήρηση επισκευή, α-ναβάθµιση κλπ. του παραχωρούµενου ακινήτου. Οι δαπάνες αυτές είτε είναι ανα-γκαίες είτε επωφελείς θα γίνονται κατόπιν προηγουµένης έγκρισης του πρώτου συµ-βαλλόµενου, µετά δε τη λήξη της σύµβασης θα παραµείνουν αυτές προς όφελος του  ακινήτου, του  δευτέρου συµβαλλοµένου παραιτούµενου ρητά και ανεπιφύλακτα από τώρα του δικαιώµατος αποζηµίωσης του από την αιτία αυτή. Οι δαπάνες αυτές δεν µπορούν να αναζητηθούν µε χρήση των διατάξεων περί αδικαιολόγητου πλουτισµού.       β. Την πληρωµή των πάσης φύσεως φόρων, τελών ει-σφορών, βαρών, κρατήσεων κλπ. υπέρ ∆ηµοσίου, ∆ήµων και Κοινοτήτων και γενικά τρίτων.      γ. Την καταβολή του ανταλλάγµατος σύµφωνα µε τα ορι-ζόµενα στο άρθρο 4.       δ. Την διατήρηση της κατοχής του µισθίου, των υπέρ αυ-τού δουλειών, των ορίων αυτού και εν γένει του ακινήτου σε καλή κατάσταση.  
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    ε. Την προστασία του ακινήτου από κάθε καταπάτηση. Προς τούτο, επί παρανόµου διαταράξεως ή αποβολής του δευτέρου συµβαλλοµένου εκ του µισθίου, έχει αυτός κατά παντός τρίτου, όλες τις αγωγές του πρώτου συµβαλ-λοµένου προς προστασία της νοµής και κατοχής αυτού, υποχρεούµενος όπως αµελ-λητί ειδοποιεί εγγράφως τον πρώτο συµβαλλόµενο, περί πάσης παρανόµου ενεργεί-ας τρίτου επί του ακινήτου.       στ. Την  έγκαιρη  γνωστοποίηση  στον  πρώτο  συµβαλ-λόµενο των ελαττωµάτων του ακινήτου που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια της σύµβασης.       ζ. Την  λήψη  όλων  των  µέτρων  ασφαλείας  και  υγιεινής  που προβλέπονται από τη σχετική νοµοθεσία, περί υγιεινής και ασφαλείας.       η.  Την λήψη όλων των µέτρων πυρασφάλειας που προ-βλέπονται από τη σχετική νοµοθεσία και τη µη εναπόθεση στο ακίνητο εύφλεκτων υλικών ή αντικειµένων.             θ.  Την κατάθεση χρηµατικής εγγύησης, κατά την υπο-γραφή της σύµβασης, για την τήρηση των όρων της σύµβασης, ύψους δύο δωδεκά-των (2/12) του ετήσιου µισθώµατος. H εγγύηση αυτή αποδίδεται στο δεύτερο συµ-βαλλόµενο µετά τη λήξη της µίσθωσης. Σε περίπτωση παράβασης των όρων, το πο-σό της εγγύησης θα καταπίπτει στο Τ.ΕΘ.Α. σαν ποινική ρήτρα.      ΑΡΘΡΟ 3  ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ     3.1. Η  διάρκεια  της  σύµβασης  είναι  για  πέντε (5) έτη, αρχοµένης  από την ηµεροµηνία υπογραφής της παρούσας.         3.2. Σιωπηρή αναµίσθωση απαγορεύεται.                      3.3. Ο δεύτερος συµβαλλόµενος υποχρεούται άµα τη καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη  της  συµβάσεως, όπως αποδώσει το ακίνητο σε Επιτροπή Παραλαβής συγκροτούµενη µε απόφαση του πρώτου συµβαλλοµένου. Σε περίπτωση µη έγκαι-ρης παράδοσης, ο δεύτερος συµβαλλόµενος υπόκειται σε έξωση κατά τις διατάξεις του ισχύοντος Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας.    ΑΡΘΡΟ 4  ΕΤΗΣΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ    4.1. Το ετήσιο αντάλλαγµα (ετήσιο µίσθωµα) που θα καταβάλλει ο δεύτερος συµβαλλόµενος, ανέρχεται στο ποσό των SSSSSSSS ευρώ (SSSSS.. €), πλέον τέλους χαρτοσήµου (3,6%), θα είναι σταθερό για το πρώτο έτος και θα αναπροσαρµόζεται από το δεύτερο έτος και έπειτα µε ποσοστό ετήσιας αναπροσαρµογής βάσει του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή, όπως αυτός ανακοινώνεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ).     
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        4.2. Έναρξη καταβολής ετήσιου ανταλλάγµατος, από τον δεύτερο συµβαλλόµενο, από την υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης  –  παραλαβής του µισθίου.      4.3. Το ανωτέρω αντάλλαγµα καταβάλλεται από τον δεύτερο συµβαλ-λόµενο, εντός του πρώτου πενθηµέρου (5ήµερο), από την αρχή εκάστου µισθωτι-κού έτους,  χωρίς καµιά άλλη ειδοποίηση, στον τραπεζικό λογαριασµό του Ταµείου Εθνικής Άµυνας (Τ.ΕΘ.Α) που τηρεί στην τράπεζα της Ελλάδος, µε ΙΒΑΝ «GR6601000240000000000264259». O δεύτερος συµβαλλόµενος, έχει την υπο-χρέωση να αποστέλλει αµέσως στο Τ.ΕΘ.Α, το αποδεικτικό καταθέσεως του ανταλ-λάγµατος, διά του οποίου και µόνο θα αποδεικνύεται η καταβολή.                 ΑΡΘΡΟ 5   ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ  Η   παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύµβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόµου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, παρέχει στο άλλο µέρος το δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζηµία του.        ΑΡΘΡΟ 6        ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ    Για κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών που αφορά στην εκτέλεση και ερµηνεία των όρων της παρούσας σύµβασης, θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προ-σπάθεια να επιλυθούν ειρηνικά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών µε πνεύµα συ-νεργασίας και κατανόησης βάσει των χρηστών ηθών και της καλής πίστης. Εφόσον δεν εξευρεθεί λύση  εντός  ευλόγου  διαστήµατος,  αρµόδια  για  την  επίλυσή  τους ορίζονται  τα δικαστήρια της πόλης Θεσσαλονίκης.          ΑΡΘΡΟ 7               ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ     7.1.  Ο  δεύτερος  συµβαλλόµενος απαγορεύεται να αλλάξει τη  χρήση που συµφωνήθηκε για το ακίνητο που εκµισθώνεται ή να παραχωρήσει ολικά ή µερι-κά, µε χωρίς αντάλλαγµα τη χρήση του σε άλλο φυσικό ή νοµικό  πρόσωπο  ή  να εκµισθώσει αυτό.     7.2. Εάν ο δεύτερος συµβαλλόµενος επιθυµεί την κατασκευή οικοδο-µήµατος, εγκατάστασης, παραπήγµατος κ.λ.π. στο ακίνητο, είτε κατά την σύµβαση 
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είτε οίκοθεν, υποχρεούται να υποβάλλει έγγραφο αίτηµα στον πρώτο συµβαλλόµενο και να λάβει την έγγραφη έγκριση του τελευταίου. Οι κατασκευές αυτές περιέρχονται στην κυριότητα του πρώτου συµβαλλοµένου µετά την λήξη ή λύση της σύµβασης, άνευ οιασδήποτε αποζηµίωσης, µη δυναµένου του δευτέρου συµβαλλοµένου να α-φαιρέσει τις κατασκευές αυτές.      7.3. Ο δεύτερος συµβαλλόµενος αναλαµβάνει εξ ’ολοκλήρου την προ-στασία του συνόλου της παραχωρούµενης έκτασης. Ο δεύτερος συµβαλλόµενος επί παράνοµης διαταράξεως ή αποβολής αυτού εκ του ακινήτου, έχει κατά παντός τρί-του, άπασες τις αγωγές  του πρώτου συµβαλλόµενου, οι οποίες εκχωρούνται σε αυ-τόν µέσω της σύµβασης, προς προστασία της νοµής και κατοχής αυτού, υποχρεω-µένος όπως αµελλητί ειδοποιεί εγγράφως τον πρώτο συµβαλλόµενο για κάθε παρά-νοµη ενέργεια τρίτου στο ακίνητο, αλλιώς ευθύνεται σε αποζηµίωση.     7.4.  Ο δεύτερος συµβαλλόµενος παραιτείται από οποιαδήποτε αµφι-σβήτηση ή διεκδίκηση  της κυριότητας του πρώτου συµβαλλοµένου επί του ακινήτου.     7.5.  Ο πρώτος συµβαλλόµενος απαλλάσσεται από κάθε αστική και ποινική ευθύνη για οποιαδήποτε υλική ζηµία ή σωµατική βλάβη τρίτου, η οποία θα προκληθεί κατά τη διάρκεια χρήσης του ακινήτου και εντός αυτού. Οι ευθύνες αυτές βαρύνουν αποκλειστικά τον δεύτερο συµβαλλόµενο.      7.6. Ο δεύτερος συµβαλλόµενος παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωµα του για τη µείωση του ανταλλάγµατος από τυχόν ελαττώµατα του παραχωρούµενου ακινήτου, έστω και κρυµµένων τέτοιων και από τυχόν δικαιώµατος του, του ισχύοντος ή πρόκειται να ισχύσει ενοικιοστασίου.       7.7. Ο δεύτερος συµβαλλόµενος δεν δικαιούται σε µείωση του ανταλ-λάγµατος από την έναρξη ισχύος της παρούσας σύµβασης.       7.8. Ο πρώτος συµβαλλόµενος δεν υποχρεούται σε εγκατάσταση του δευτέρου συµβαλλοµένου στο ακίνητο ούτε  απαλλάσσεται ο δεύτερος συµβαλλόµε-νος της πληρωµής του ανταλλάγµατος, εάν δεν έκανε χρήση του ακινήτου, δίχως υπαιτιότητα του πρώτου συµβαλλοµένου.      7.9. Ο πρώτος συµβαλλόµενος δεν ευθύνεται έναντι του δευτέρου συµ-βαλλοµένου για την πραγµατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ακίνητο και την οποία όφειλε να λάβει γνώση αυτός και δεν υποχρεούται εκ του λόγου αυτού, σε επι-στροφή ή µείωση του ανταλλάγµατος, ούτε σε λύση της συµβάσεως.      7.10. Ο δεύτερος συµβαλλόµενος ουδεµία δύναται εκ της τοιαύτης λύ-σεως να αξιώσει αποζηµίωση δικαιούµενος µόνο σε απαλλαγή ή σε περίπτωση προκαταβολής την ανάληψη του µη δεδουλευµένου ανταλλάγµατος.     7.11. Με την µονοµερή λύση της σύµβασης από τον πρώτο συµβαλλό-µενο, κάθε δικαίωµα συσταθέν από τον δεύτερο συµβαλλόµενο υπέρ τρίτου, θεωρεί-ται ως µη υπάρχον έναντι του πρώτου συµβαλλοµένου.      7.12.  Ο πρώτος συµβαλλόµενος ή νόµιµος εκπρόσωπός του, δικαιού-ται κατά τη διάρκεια της παραχώρησης να επισκέπτεται και να επιθεωρεί τον παρα-χωρηθέντα χώρο για να εξακριβώσει τυχόν φθορές ή µεταβολές του, καθώς και να 
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ενεργεί ελέγχους τήρησης των κανόνων υγιεινής και ασφαλείας.       7.13.  Ο δεύτερος συµβαλλόµενος µε την αποχώρηση του κατά τη λή-ξη ή τη λύση της σύµβασης, ευθύνεται σε αποκατάσταση, µε δικά του έξοδα και ε-ντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος, οποιασδήποτε φθοράς ή βλάβης, που προήλθε από τη συµφωνηµένη χρήση. Επίσης οφείλει να αναλάβει από τον χώρο που του παραχωρήθηκε τα πάσης φύσεως κινητά αντικείµενα κυριότητάς του ή µη, που το-ποθέτησε για τις ανάγκες της συγκεκριµένης χρήσης, αποκαθιστώντας κάθε βλάβη που τυχόν θα προέλθει από την αποχώρηση και αποσύνδεση των κινητών πραγµά-των.  ΑΡΘΡΟ 8  ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ    8.1 Για  κάθε  παράβαση  όρου  της  παρούσας  σύµβασης  από  τον  δεύτερο συµβαλλόµενο και ανεξαρτήτως εάν έχει υποστεί ή όχι ζηµία ο πρώτος συµβαλλόµενος, δύναται ο τελευταίος να επιδιώξει την καταβολή ποινικής ρήτρας το ύψος της οποίας καθορίζεται στην § 8.2. Σε περίπτωση καταπτώσεως της ποινικής ρήτρας, ο δεύτερος συµβαλλόµενος υποχρεούται να αποδείξει ότι η παράβαση οφεί-λεται σε γεγονότα για τα οποία δεν ευθύνεται. Η κατάπτωση της ποινικής ρήτρας δεν αποκλείει την αξίωση του πρώτου συµβαλλόµενου για αποζηµίωση κατά τις λοιπές διατάξεις.    8.2 Συγκεκριµένα για κάθε ηµερολογιακή ηµέρα παράλειψης άρσης της παράβασης, ο δεύτερος συµβαλλόµενος έχει την υποχρέωση καταβολής ποινι-κής ρήτρας ίσης µε το 1% του συµβατικού ετήσιου ανταλλάγµατος, όπως αυτό κα-θορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας.        ΑΡΘΡΟ 9            ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ   Ο δεύτερος συµβαλλόµενος, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, οφείλει να τηρεί απόρρητες οποιασδήποτε φύσης και είδους πληροφορίες που πε-ριέρχονται σε αυτόν, τυχαία ή ένεκα της εκτελέσεως των υπηρεσιών που θα αναλά-βει. Η υποχρέωση αυτή καταλαµβάνει και το πάσης φύσεως προσωπικό του δεύτε-ρου συµβαλλόµενου. Ο δεύτερος συµβαλλόµενος δε δικαιούται να χρησιµοποιήσει κάποιες από τις πληροφορίες για σκοπό άλλον από τον αναγκαίο για την εκτέλεση των συµβατικών υποχρεώσεών του, καθώς και να γνωστοποιεί κάποιες από τις πληροφορίες σε οποιονδήποτε άλλον τρίτο, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, εκτός όσων βρίσκονται σε άµεση ή έµµεση επαγγελµατική εξάρτησή του.  ΑΡΘΡΟ 10  ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ   10.1. Η παρούσα σύµβαση διέπεται από τους όρους της υπ΄ αριθµ. 83/2020 διακήρυξης και συµπληρωµατικά από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί εκµίσθωσης ∆ηµοσίων Κτηµάτων. Είναι ισχυρότερη από κάθε άλλο κείµενο στο ο-ποίο στηρίζεται και µε το οποίο συσχετίζεται, εκτός από φανερά σφάλµατα ή παρα-δροµές που γίνονται αποδεκτά και από τους δύο συµβαλλοµένους. 
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     10.2. Οποιαδήποτε  µεταβολή  των  όρων  της  σύµβασης  µόνο  εγ-γράφως θα αποδεικνύεται, κάθε δε παράβαση ή µη συµµόρφωση του δεύτερου συµ-βαλλοµένου προς τους όρους της συµβάσεως συνεπάγεται τη λύση της σύµβασης και την από το ακίνητο βίαια αποβολή ή έξωση αυτού όπως και παντός τρίτου που έλκει από αυτόν δικαιώµατα κατά την οικεία διαδικασία, καθισταµένων απαιτητών στην περίπτωση αυτή και των µη δεδουλευµένων µισθωµάτων. Επίσης, συνεπάγεται την κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, υπέρ του ΤΕΘΑ. Το ποσό αυτής θα είναι στη διάθεση του Ταµείου και θα καταβληθεί, ολικά ή µερικά, καθ' υπόδειξη του ∆ικαιούχου, από την Τράπεζα, εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από τη λήψη απλής έγγραφης ειδοποίησης του ∆ικαιούχου, χωρίς οποιαδήποτε ένσταση ή αµφισβήτηση από την πλευρά της Τράπεζας και χωρίς διερεύνηση των λόγων του αιτήµατος αυτού.     10.3. Για κάθε παράβαση µιας των υποχρεώσεων των προηγούµενων παραγράφων, από την οποία επήλθε ζηµία στον πρώτο συµβαλλόµενο, ο δεύτερος συµβαλλόµενος υποχρεούται σε αποζηµίωση.      10.4 Η µη άσκηση δικαιωµάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την σύµβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη µέτρων που προβλέπει αυτή από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος, δεν µπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συµβαλλοµένων µερών από δικαίωµα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή ανα-γνώριση δικαιωµάτων στα συµβαλλόµενα µέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την σύµβαση.     10.5 Λεπτοµέρειες που αφορούν σε θέµατα ασφαλείας του Στρατοπέ-δου, τακτικότητα χρήσης του χώρου, ωράριο κλπ θα ρυθµίζονται µε σχετικές διατα-γές που θα εκδίδονται από τη ΣΥ και οι οποίες θα επισυνάπτονται στην παρούσα, συνιστώντας αναπόσπαστο τµήµα της.      10.6 Τα ανωτέρω συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συµβαλλόµενα µέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπο-γράφεται σε τέσσερα (4) αντίτυπα.             ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ   Πρώτος Συµβαλλόµενος                                             ∆εύτερος Συµβαλλόµενος       Ταξχος Μιχαήλ Ιωσηφίδης  Ακριβές Αντίγραφο ∆ιευθυντής     Τχης (Ο) ∆ηµητριάδης Σωτήριος  Προϊστάµενος Τµήµατος Προµηθειών   

ΑΔΑ: ΩΗΔ26-ΛΦΗ




		2020-04-09T12:53:49+0300
	Athens




