
 

 

 
 

ΠΡΟ: Κάζε Δλδηαθεξόκελν   ΜΔΣΟΥΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 
       Γηεύζπλζε Αμηνπνίεζεο Πεξηνπζίαο                                     

Σκήκα Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο   
Φ.951.1/ 1119 /2020 
.  899            
Αζήλα,  31 Ινπι 2020 

                                             
 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ  ΕΚΔΗΛΩΗ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 02/20 
 
1. Σν Ν.Π.Γ.Γ. Μεηνρηθό Σακείν Ναπηηθνύ, πνπ εδξεύεη επί ηεο νδνύ Γιάδζησλνο 
1-1α Αζήλα, TΚ 106 77, πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε αζθαιηζηηθή θάιπςε ηεο αθίλεηεο 
πεξηνπζίαο ηνπ (θηήξηα κεηά εγθαηαζηάζεσλ) θαιεί θάζε ελδηαθεξόκελν λα 
ππνβάιιεη έγγξαθε ελζθξάγηζηε πξνζθνξά κέρξη ηελ Πέκπηε 13 Απγνύζηνπ 2020, 
όπσο παξαθάησ: 
 α. Αζθαιηζηηθή θάιπςε Ππξόο, εηζκνύ, Φπζηθώλ Καηαζηξνθώλ, 
Σξνκνθξαηηθώλ Δλεξγεηώλ, Βαλδαιηζκώλ, Πνιηηηθώλ Σαξαρώλ θιπ, γηα ηα θάησζη 
θηήξηα: 

 
β. Αζθαιηζηηθή θάιπςε Αζηηθήο Δπζύλεο πξνο Σξίηνπο γηα ηα θηήξηα 

Γιάδζησλνο 1-1Α & Παηεζίσλ 10, Αζήλα, Καξαγεώξγε εξβίαο 10, Αζήλα θαη 
Λόθνπ 10, Δθάιε. 
 
2. Ο ρξόλνο αλσηέξσ αζθαιίζεσλ ζα είλαη γηα έλα (1) έηνο, κε εκεξνκελία 
έλαξμεο ηελ 17 Απγ 20 θαη ώξα 12:00. 
 
3. Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ππνβάινπλ ηελ Δθδήισζε Δλδηαθέξνληνο, ην 
αξγόηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία αλσηέξσ παξαγξάθνπ 1 θαη ώξα 12:00 ζηελ έδξα 
ηνπ Μ.Σ.Ν. ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ:  

α. Κάζε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ 
νπνίν εμσηεξηθά αλαγξάθνληαη επθξηλώο ηα εμήο:  

(1) Η ιέμε "ΠΡΟΦΟΡΑ" γηα ην ζέκα πνπ αθνξά ε Πξόζθιεζε 
Δλδηαθέξνληνο, κε ηνλ αξηζκό θαη ηελ εκεξνκελία ηεο. 

(2) Ο πιήξεο ηίηινο ηεο εηαηξείαο, πνπ δηελεξγεί ηελ εθδήισζε 
ελδηαθέξνληνο. 

 
 
 

ΚΣΙΡΙΟ ΟΡΟΦΟΙ ΔΜΒΑΓΟ 
ΚΣΙΜΑΣΩΝ Σ.Μ. 

ΔΣΟ 
ΚΑΣΑΚΔΤΗ 

Γιάδζησλνο 1-1Α & 
Παηεζίσλ 10, Αζήλα 

7 (6 Οξ. + Γώκα) 2.901 1939-1940 

Δι. Βεληδέινπ 
(Θεζέσο) 156, 
Καιιηζέα 

6 4.339 1972-1973 

Δι. Βεληδέινπ 
(Παλεπηζηεκίνπ) 69 & 
Αηόινπ 106, Αζήλα 

8 1.664 1955-1956 

Ηπείξνπ 24, Αζήλα 
(Γηακέξηζκα) 

1 59 1952-1953 

Καξ. εξβίαο 10, 
Αζήλα 

8 6.436 1937-1959 

Λόθνπ 10, Δθάιε 2 143,13 1932   
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(3) Η εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ θαθέινπ.  
(4) Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

 
4. Ο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο θάζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, πνπ ζα θαηαηεζεί 
ζα πεξηέρεη ηα εμήο:  

(α) Τπεύζπλε Γήισζε ηεο εηαηξείαο πνπ ππνβάιιεη ηελ Δθδήισζε 
Δλδηαθέξνληνο, όηη λόκηκα εθπξνζσπείηαη από ηνλ απεζηαικέλν πνπ ζα παξαζηεί 
ζηελ απνζθξάγηζε ηεο Πξνζθνξάο. 

(β) Τπεύζπλε δήισζε όηη απνδέρνληαη ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο 
πξόζθιεζεο. 

(γ) Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά γηα ηηο αλσηέξσ αζθαιηζηηθέο θαιύςεηο. 
 
5. Πξνζθνξά γηα κέξνο ησλ αλσηέξσ αζθαιηζηηθώλ θαιύςεσλ δελ γίλεηαη 
απνδεθηή.  
 
6. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα εθηειεζηεί από αξκόδηα επηηξνπή ηνπ 
Μ.Σ.Ν. κεηά ηελ νινθιήξσζε θαηάζεζεο ησλ Δθδειώζεσλ Δλδηαθέξνληνο, ζύκθσλα 
κε αλσηέξσ παξάγξαθν 3. 
   
7. Η επηινγή θαη ε θαηαθύξσζε ηνπ κεηνδόηε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε θξηηήξην ηε 
ρακειόηεξε ηηκή. 
             
8. Οη Δθδειώζεηο Δλδηαθέξνληνο, ζα θαηαηεζνύλ ζην Σκήκα Πξσηνθόιινπ, 1νο 
όξνθνο, ζην θηήξην πνπ εδξεύεη ην Μ.Σ.Ν. 
 
9. Η παξνύζα Πξόζθιεζε δελ είλαη δεζκεπηηθή γηα ην Μ.Σ.Ν., ην νπνίν νπδεκία 
ππνρξέσζε έρεη απέλαληη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 
  
10. Σν Μ.Σ.Ν. έρεη ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη κέξνο ή ην ζύλνιν ηεο παξνύζαο 
Πξόζθιεζεο, εθόζνλ ην θξίλεη απαξαίηεην, ελώ έρεη δηθαίσκα λα καηαηώζεη ηελ όιε 
δηαδηθαζία εθόζνλ θξίλεη όηη δελ είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ ή δελ εμππεξεηεί ηηο  
αλάγθεο ηνπ. 
  
11. Από ηελ παξνύζα Πξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, δελ κπνξνύλ λα 
ζηνηρεηνζεηεζνύλ αμηώζεηο απνδεκίσζεο, εθ κέξνπο ησλ ζπκκεηερόλησλ. 
 
12. Γηεπθξηλήζεηο / πιεξνθνξίεο ζηα ηει. 210-3322040, 210-3322035, Σκήκα 
Αμηνπνίεζεο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο Μ.Σ.Ν. 
                                                                        
                

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΤΝ  

                                                            

                                                              Αξρηπινίαξρνο  (Ο) Ισάλλεο Μαγνπιάο Π.Ν. 

                                                                           ΓΔΝΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΜΣΝ 
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