ΘΕΜΑ: Ανακοίνωςη εκμίςθωςησ ακινήτου κοινωφελοφσ περιουςίασ.
Είδοσ Ακινιτου:ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΣΕΓΗ
Όροφοσ:ΣΡΙΣΟ (3οσ)Γ3
Επιφάνεια:169,20τ.μ
Διεφκυνςθ: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7
Περιοχι:ΑΘΗΝΑ
Διμοσ: ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Επωνυμία Κοινωφελοφσ Περιουςίασ:ΛΑΠΠΑ ΜΑΡΙΝΑ
Επωνυμία Φορζα Διαχείριςθσ:ωματείο “ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΤΘΡΟ ΣΑΤΡΟ “
Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του αρ.24 του Ν.4182/2013 και τθν 638/21-2-2022 απόφαςθ τθσ Διοίκθςθσ τθσ
κοινωφελοφσ περιουςίασ, δεχόμαςτε ζγγραφεσ προςφορζσ για τθν εκμίςκωςθ του ανωτζρου ακινιτου, ωσ
αυτόνομο ι μζροσ όλου του ορόφου.
Ειδικότεροι όροι:
1. Το μθνιαίο μίςκωμα ορίηεται ςτο ποςό των χιλίων εξακόςιων ευρώ (1.600€)
2. Η χριςθ του μιςκίου προορίηεται γιαεπαγγελματική ςτζγη
3. Η διάρκεια τθσ μίςκωςθσ ορίηεται ςτα ελάχιςτα χρονικά όρια των εμπορικών μιςθώςεων και μζχρι τα
δώδεκα (12) ζτη, ςφμφωνα με τθν παρ.10 του αρ.24 του Ν.4182/2013, ςε ςυνδυαςμό με το αρ.13 του
Ν.4242/2014 και με τθν παρ.10 του αρ.33 του Ν.4785/2020.
4. Μετά τθ λιξθ τθσ μίςκωςθσ μπορεί να ςυμφωνθκεί θ ανανζωςθ για χρόνο ίςο ι και βραχφτερο με τουσ
ίδιουσ ι επουςιωδϊσ διαφορετικοφσ όρουσ.
5. Το μίςκωμα κα αναπροςαρμόηεται ετθςίωσ κατά την ιςχφουςα νόμιμη προςαρμογή ςυμφώνωσ με την
κατάςταςη τησ αγοράσ και την εμπορικότητα του ακινήτου.
6. Με τθν υπογραφι τθσ μιςκωτικισ ςφμβαςθσ ο μιςκωτισ οφείλει να κατακζςει ςτθ Διοίκθςθ τθσ
κοινωφελοφσ περιουςίασ ποςό ίςο με δφο (2)μθνιαία μιςκϊματα ωσ εγγφθςθ.
7. Εάν ο πλειοδότθσ υποψιφιοσ μιςκωτισ δεν προςζλκει ι αρνθκεί να υπογράψει το οικείο ςυμφωνθτικό,
του επιβάλλεται χρθματικι ποινι ίςθ με τρία (3) μηνιαίαμιςθώματα τθσ προςφοράσ του, ςφμφωνα με τθν
παρ.9 του αρ.24 του Ν.4182/2013.
8. Ο υποψιφιοσ μιςκωτισ ζχει πλιρθ γνϊςθ του υπό μίςκωςθ ακινιτου, τθν κατάςταςθ του οποίου
αποδζχεται πλιρωσ.
Προςφορζσ με τα πλιρθ ςτοιχεία των ενδιαφερομζνων, όπωσ ονοματεπϊνυμο, ιδιότθτα, τθλζφωνα, διεφκυνςθ
επικοινωνίασ, αρικμό δελτίου ταυτότθτασ και ΑΦΜ, κα αποςτζλλονται ζωσ και είκοςι(20) θμζρεσ από τθν
ανάρτθςθ τθσ παροφςασ ανακοίνωςθσ ςτθν ιςτοςελίδα του Υπουργείου Οικονομικϊν, ςτθν ταχυδρομικι
διεφκυνςθ του Φορζα Διαχείριςθσ,
οδόσ Λυκαβηττοφ 1, Σ.Κ.10672 – Αθήνα.
Πλθροφορίεσ ςτοτθλζφωνο2103643674

Ακινα, 28/2/2022

Dr. Αντώνιοσ Αυγερινόσ

Πρόεδροσ ΕΕ

