
      ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
                                                  ΔΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

 
   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 23/22.10.2020 
 

 1. Ανακοινώνεται  ότι την 10.11.2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 πμ, θα 

διενεργηθούν στα γραφεία του ΜΤΑ (Ακαδημίας 27, Αθήνα), διαπραγματεύσεις με 
έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθούν με προφορικές, για την 
εκμίσθωση της χρήσης τμήματος του Διαδρόμου Προσγειώσεως (Δ/Π) του 
Αεροδρομίου (Α/Δ) Αγρινίου, συνολικής επιφάνειας (του εν λόγω τμήματος) σαράντα 

πέντε στρεμμάτων (45 στρ.), αποκλειστικά και μόνο  για διοργάνωση – διεξαγωγή 

αγώνων αυτοκινήτων – μοτοσυκλετών και συναφών δραστηριοτήτων (πχ. 

προπονήσεις, σεμινάρια ασφαλούς οδήγησης κλπ), για χρονικό διάστημα πέντε (5) 
ετών από υπογραφής της σύμβασης.   
                     
          2. Οι προσφορές θα αφορούν ετήσιο μίσθωμα (για ολόκληρη την 

προσφερόμενη έκταση). Ελάχιστη τιμή εκκίνησης ορίζεται σε 16.000,00 €/έτος.  Το 
μίσθωμα θα καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις ανά εξάμηνο (ανεξαρτήτως 
ετησίου αριθμού εκδηλώσεων και λειτουργίας καντίνας) και θα  αναπροσαρμόζεται 
ετησίως από το 3ο έτος και εφ’ εξής, κατά ποσοστό ίσο προς το ποσοστό του 
επίσημου τιμαρίθμου του προηγούμενου έτους, προσαυξημένο κατά 1%. 
                       
         3.    Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση 

συμμετοχής, η οποία να καλύπτει τουλάχιστον το ήμισυ (50%) του προτεινόμενου 
(στην έγγραφη προσφορά)  ετησίου μισθώματος, με εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας ή Γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων ή Γραμματίου Είσπραξης του Μ.Τ.Α. Μετρητά ή αυτούσιες ομολογίες 
δεν γίνονται δεκτά.  
 
          4.      Με την υπογραφή της Σύμβασης απαιτείται η κατάθεση εγγύησης καλής 
εκτέλεσης των όρων αυτής, ίσης με το τελικό επιτευχθέν ετήσιο μίσθωμα, 
καταβαλλόμενη από το μισθωτή σε δύο ισόποσες δόσεις (στην αρχή του κάθε 
εξαμήνου), 
 
         5.    Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις των όρων της 
διακήρυξης του αρχικού διαγωνισμού, οι οποίοι είναι κατατεθειμένοι στα γραφεία του 
ΜΤΑ, καθώς και στις ιστοσελίδες : www.haf.gr και mta.haf.gr. 
 
        6.        Τα δημοσιευτικά έξοδα των διαπραγματεύσεων θα βαρύνουν το ΜΤΑ. 
 
        7.    Πληροφορίες, στα παραπάνω γραφεία τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
08:00-14:00 (τηλ. ΜΤΑ 210-3675282,3 και  τηλ. 116 ΠΜ 26930-55040). 

 
 
 

ΕΚ ΤΟΥ ΜΤΑ 

 
 

Για τον απουσιάζοντα Γενικό Δντή 

Ασμχος (ΤΤΗ) Πέτρος Μουρατίδης 

http://www.haf.gr/

