
                                                                          

 

ΣΧΕΔΙΟ προς έγκριση από ΓΣ 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ  ΜΙΣΘΩΣΗΣ   

Στην Αθήνα σήμερα την ………..  20201 μεταξύ των παρακάτω 

συμβαλλόμενων: 

 Αφενός του Οικοδομικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία 

«Οικοδομικός Συνεταιρισμός Μόνιμων Αξιωματικών Ναυτικού (ΟΣΜΑΝ) 

Συν. Π.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Φειδίου αριθ. 10, με ΑΦΜ 

099324437 Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, που εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν 

από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του, Αντιναύαρχο ε.α. Π.Ν., Σπυρίδωνα 

Περβαινά ….., που έχει εξουσιοδοτηθεί για την υπογραφή του παρόντος 

δυνάμει της ……… 2020 απόφασης του Δ.Σ.  σε εκτέλεση της απόφασης 

…………….. της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του της 

………………………………. 2020 και   

Αφετέρου   Β ΄Συμβαλλόμενος 

Συμφωνήθηκαν, συν ομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως 

αποδεκτά τα παρακάτω: 

Προοίμιο  

Ο αφενός συμβαλλόμενος ΟΣΜΑΝ Συν. Π.Ε., ο οποίος θα καλείται 

εφεξής στο παρόν χάριν συντομίας «Α’ Συμβαλλόμενος», έχει στην 

αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του ένα ακίνητο επιφάνειας 

3.541.647,77 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Κορακιά» Δήμου Ερμιονίδας, 

Νομού Αργολίδας Πελοποννήσου, όπως απεικονίζεται στο από 

Φεβρουάριο του 2020 τοπογραφικό διάγραμμα  της εταιρείας 

 
1 Τίθεται η ημερομηνία που θα υπογραφεί από το ΔΣ του ΟΣΜΑΝ μετά την έγκριση του παρόντος 
συμφωνητικού από την Γενική Συνέλευση του ΟΣΜΑΝ  



                                                                          

 

«Φωτόπουλος & Συνεργάτες ΙΚΕ» το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν ως 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του.  

Στο πλαίσιο  του καταστατικού σκοπού του ΟΣΜΑΝ  Συν. Π.Ε και 

για την αποκλειστική εξυπηρέτηση του σκοπού του,  και με επιφύλαξη 

όλων των εκ του νόμου δικαιωμάτων του, προβαίνει στην παρούσα 

συμφωνία μίσθωσης , τα οφέλη της οποίας θα διατεθούν για την 

πλήρωση των στόχων του  ΟΣΜΑΝ  Συν. Π.Ε, όπως αυτοί θα τεθούν από 

το ΔΣ. 

Ήδη με το παρόν ο Α’ Συμβαλλόμενος παρέχει προς μίσθωση ,  

στην αφετέρου συμβαλλόμενη εταιρεία η οποία θα καλείται εφεξής στο 

παρόν χάριν συντομίας «Β’ Συμβαλλόμενος» και η οποία 

δραστηριοποιείται στους τομείς διαχείρισης ακινήτων και 

αναπτυξιακών προγραμμάτων επ ωφελεία των μελών του ΟΣΜΟΣΑ Ο 

ΙΚΑΡΟΣ, το ως άνω ακίνητο, προκειμένου να αξιοποιηθεί για την 

εγκατάσταση και λειτουργία Ενεργειακού Πάρκου, και στα πλαίσια 

ανταποδοτικών ωφελημάτων ήπιας μορφής τουριστικών 

εγκαταστάσεων, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, επ’ 

ωφελεία του Α’ Συμβαλόμενου, με τους κάτωθι όρους και συμφωνίες:  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η μίσθωση   ορίζεται εικοσιπενταετής (25 έτη), αρχόμενη από 

την ημερομηνία έκδοσης άδειας κατασκευής του ενεργειακού πάρκου. 

Η παρούσα σύμβαση δύναται  να παραταθεί  για είκοσι πέντε (25) 

ακόμη έτη  ή για βραχύτερη διάρκεια με όρους που θα συμφωνηθούν, 

εφόσον εκδηλωθεί το τελευταίο εξάμηνο πριν από τη λήξη της  έγγραφη 

βούληση της Β’ Συμβαλλόμενης προς την Α’ Συμβαλλόμενη  και 

συμφωνήσουν αμφότερα τα  συμβαλλόμενα  μέρη.  



                                                                          

 

1. ΧΡΗΣΗ: Η Β’ Συμβαλλόμενη θα αξιοποιήσει την εν λόγω έκταση   για 

την εγκατάσταση Πάρκου Παραγωγής και διάθεσης Ηλεκτρικής 

Ενέργειας επ’ ωφελεία της, καθώς και για ήπιας μορφής 

εγκαταστάσεις αναψυχής και τουριστικών – περιβαλλοντικών 

δράσεων για αποκλειστική χρήση και επ’ ωφελεία του Α’ 

Συμβαλλόμενου. Η ισχύς του Πάρκου, η διάταξη των στοιχείων, η 

τοποθέτηση των παρελκομένων και τα λοιπά χαρακτηριστικά της 

εγκατάστασης είναι αποκλειστικά στην διακριτική ευχέρεια της Β’ 

Συμβαλλόμενης.  Ρητώς συμφωνείται με το παρόν ότι επιτρέπεται η 

υπομίσθωση  ολόκληρης ή μέρους της έκτασης από τη Β’ 

Συμβαλλόμενη σε εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής στις 

οποίες μπορεί και να μετέχει με αντικείμενο σχετικό με το σκοπό της 

παρούσας συμφωνίας.  

2. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: Ορίζεται ετησίως στο ποσό των 

τετρακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (475.000€), ποσόν το 

οποίο θα καταβάλλεται από τη Β’ Συμβαλλόμενη (ετησίως) την 

αντίστοιχη ημέρα του μήνα σύνδεσης  του Φ/Β πάρκου με το Εθνικό 

Δίκτυο μεταφοράς Η.Ε. και θα κατατίθεται στον με αριθμό 

………………λογαριασμό που τηρεί ο Α’ Συμβαλλόμενος στην Τράπεζα 

………, απόδειξη δε της καταβολής του θα αποτελεί το σχετικό 

αποδεικτικό τραπεζικής κατάθεσης. Τυχόν επιβαρύνσεις  

(χαρτόσημο, δημοτικά ή άλλα τέλη κοινωφελών οργανισμών κλπ) 

που ισχύουν σήμερα ή που τυχόν θεσμοθετηθούν αργότερα 

βαρύνουν τη Β’ Συμβαλλόμενη, πλην των τυχόν φορολογικών 

επιβαρύνσεων που προβλέπονται για τους ιδιοκτήτες.  



                                                                          

 

Ήδη σήμερα με την υπογραφή του παρόντος η Β’ Συμβαλλόμενη 

κατέβαλε στον Α’ Συμβαλλόμενο το ποσό των πενήντα χιλιάδων 

(50.000€) ευρώ ως εγγύηση (και απόδειξη αποτελεί το σχετικό 

παραστατικό της Τράπεζας).  

Έως ότου το Ε/Ν Πάρκο συνδεθεί με το δίκτυο διανομής του ΑΔΜΗΕ, 

η Β’ Συμβαλλόμενη θα καταβάλει για κάθε έτος, το ποσόν των 50.000 

€ στον Α’ Συμβαλλόμενο, ως εγγύηση ισχύος της παρούσας 

συμφωνίας για το αντίστοιχο έτος.  Η περίοδος αναμονής 

αδειοδότησης από την υπογραφή του παρόντος δεν δύναται να 

υπερβαίνει τα δυο  έτη. Κατά την περίοδο αυτή ο Β’ Συμβαλλόμενος  

διατηρεί το δικαίωμα άρσης της παρούσας συμφωνίας για λόγους 

που ο ίδιος θα κρίνει ότι το έργο δεν είναι  υλοποιήσιμο ή ασύμφορο 

για αυτόν, χωρίς όμως να έχει δικαίωμα επιστροφής των 

καταβληθέντων εκ μέρους των ετήσιων εγγυήσεων. Σε περίπτωση 

θετικής έκβασης και αδειοδότησης του έργου κατασκευής του 

ενεργειακού πάρκου, τα καταβληθέντα εκ μέρους του Β΄ 

Συμβαλλομένου ποσά των εγγυήσεων θα θεωρηθούν ως ποσά 

αποζημίωσης εξόδων αντιπλημμυρικών έργων που έγιναν στην εν 

λόγω έκταση από τον Α΄ Συμβαλλόμενο επ΄ ωφελεία του μισθίου και 

δεν θα επιστραφούν.   

Το πρώτο μίσθιο των τετρακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ 

(475.000€) θα καταβληθεί από την Β’ Συμβαλλόμενη εντός 15 

ημερών από την ημερομηνία σύνδεσης με το δίκτυο μεταφοράς ΗΕ.  

3.   ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Η Β’ Συμβαλλόμενη θα 

αναλάβει με δικές της δαπάνες τη διαμόρφωση της εν λόγω έκτασης, 

τις περιφράξεις, συνδέσεις με Ω.Κ.Ο., και κάθε άλλη εργασία για την 



                                                                          

 

εγκατάστασή της σε αυτό. Μετά την λήξη ή την με οποιοδήποτε 

τρόπο λύση της παρούσας υποχρεούται να απομακρύνει όλο τον 

εξοπλισμό της.  Ο Α’ Συμβαλλόμενος θα παράσχει, σε περίπτωση που 

απαιτηθεί για την έκδοση των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων 

για τη λειτουργία του Ε/Ν Πάρκου και τη σύνδεση με το δίκτυο του 

ΑΔΜΗΕ, κάθε αναγκαία εξουσιοδότηση προς τη Β’ Συμβαλλόμενη και 

τους εκπροσώπους της για να τον εκπροσωπήσουν ενώπιον 

οποιοσδήποτε αρχής δημοτικής, δημόσιας ή περιφερειακής 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά [Κτηματολόγιο, Δασαρχείο, 

Υπηρεσίες Περιβάλλοντος, Αρχαιολογική Υπηρεσία, Πολεοδομία] και 

να αιτηθούν και παραλάβουν βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, 

κτηματολογικά διαγράμματα κλπ., καθώς επίσης θα συνδράμει όπου 

απαιτείται τη Β’ Συμβαλλόμενη στη διαδικασία αδειοδότησης και 

λειτουργίας του Ε/Ν Πάρκου.  Ο Α’ Συμβαλλόμενος, πλην των 

ανωτέρω και της υποχρέωσης παράδοσης της χρήσης της έκτασης, 

ουδεμία άλλη υποχρέωση έχει κατά τη διάρκεια της παρούσας 

συμφωνίας μίσθωσης και σε ουδεμία απολύτως υποχρεούται 

δαπάνη. Ρητώς επίσης συμφωνείται ότι ουδεμία ευθύνη φέρει ο Α’ 

Συμβαλλόμενος  για τυχόν μη χορήγηση απαιτουμένων αδειών ή μη 

εγκρίσεως της χρήσης της έκτασης από οποιαδήποτε δημόσια, 

δημοτική, κοινοτική ή άλλη αρχή.  

4. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΦΕΛΗ: Η Β’ Συμβαλλόμενη στο πνεύμα μιας καλής 

μακροχρόνιας συνεργασίας με τον Α’ Συμβαλλόμενο, δηλώνει ότι 

εντός πέντε (5) ετών από την υπογραφή του παρόντος και υπό την 

προϋπόθεση ότι το Ε/Ν Πάρκο είναι διασυνδεμένο με το δίκτυο 

διανομής του ΑΔΜΗΕ θα διαθέσει στον Α’ Συμβαλλόμενο τμήμα της 



                                                                          

 

έκτασης το οποίο δεν θα αξιοποιηθεί ενεργειακά σύμφωνα με τη 

σχετική μελέτη αξιοποίησης, το οποίο θα έχει ελάχιστη συνολική 

δομούμενη επιφάνεια εκατό  χιλιάδων (100.000) τ.μ.. και επί 

τμήματος της οποίας η Β’ Συμβαλλόμενη  θα υλοποιήσει με δαπάνες 

της  (που θα ανέλθουν στο ποσό του 1.000.000€), ήπιας μορφής 

τουριστικές εγκαταστάσεις επ’ ωφελεία του Α’ Συμβαλλόμενου  και 

όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και σε καμία 

περίπτωση δεν θα παρεμποδίζει τη λειτουργία του Ε/Ν Πάρκου.  

5. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ: Ρητώς συμφωνείται ότι σε περίπτωση που ο 

Α’ Συμβαλλόμενος επιθυμεί διαρκούσης της παρούσας  να πωλήσει 

και μεταβιβάσει την έκταση: (i) δίνεται στη Β’ Συμβαλλόμενη  

δικαίωμα να προηγηθεί και να προτιμηθεί έναντι κάθε ετέρου 

πιθανού αγοραστή, υπό την προϋπόθεση ότι θα εκδηλώσει το 

ενδιαφέρον της για την αγορά εντός τριμήνου από τη γνωστοποίηση 

της πρόθεσης του Α’ Συμβαλλόμενου να πωλήσει την έκταση, (ii) 

απαγορεύεται ρητώς η πώληση και μεταβίβαση της έκτασης σε 

πρόσωπο φυσικό ή νομικό οποιασδήποτε μορφής που ασκεί 

παρόμοια δραστηριότητα με τη Β’ Συμβαλλόμενη, (iii) ο νέος κύριος 

θα πρέπει να προσχωρήσει στο παρόν και να τηρεί όλους τους όρους 

και τις συμφωνίες τους παρόντος  χωρίς καμία διεκδίκηση ή 

αμφισβήτηση, δέσμευση που θα αναγράφεται στο σχετικό 

πωλητήριο συμβόλαιο και (iv) θα αναγραφεί στο σχετικό πωλητήριο 

συμβόλαιο ότι σε περίπτωση που ο νέος κύριος ζητήσει την απόδοση 

του συνόλου της έκτασης για τυχόν ιδιόχρηση ή ανοικοδόμηση θα 

υποχρεούται σε αποζημίωση της Β’ Συμβαλλόμενης ανερχόμενη προς 

το σύνολο των δαπανών της σχετικών με τη λειτουργία της στην εν 



                                                                          

 

λόγω έκταση συμπεριλαμβανομένου του κόστους κάθε βελτίωσης ή 

κατασκευής της έκτασης, πλέον τυχόν κυρώσεων, ποινών, χρεώσεων 

και εν γένει ζημιών που ενδέχεται να υποστεί η Β’ Συμβαλλόμενη από 

τον τερματισμό της δραστηριότητάς της στην έκταση. 

6.  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ -ΔΗΛΩΣΕΙΣ: Ο Α’ Συμβαλλόμενος 

εγγυάται ότι η εν λόγω έκταση είναι ελεύθερη παντός βάρους, 

χρέους, απαίτησης και διεκδίκησης τρίτου και εν γένει νομικού και 

πραγματικού ελαττώματος. Ο Β’ Συμβαλλόμενος εξέτασε και 

επιθεώρησε την έκταση και την βρήκε της απολύτου αρεσκείας του. 

Ρητώς συμφωνείται ότι σε περίπτωση που δεν χορηγηθούν οι 

απαιτούμενες αδειοδοτήσεις εντός δύο (2) ετών ή δεν καταστεί 

δυνατή η σύνδεση του Ε/Ν Πάρκου στο δίκτυο διανομής του ΑΔΜΗΕ 

εντός τριών (3) ετών από την υπογραφή του παρόντος, , η παρούσα 

σύμβαση λύεται αυτοδικαίως χωρίς καμία υποχρέωση ούτε ευθύνη 

αποζημίωσης έναντι του Α’ Συμβαλλόμενου, πλην της κατά τα άνω 

(υπό τον όρο 2), καταβληθείσας εγγύησης την οποία θα κρατήσει ο 

Α’ Συμβαλλόμενος, παραιτούμενος ρητώς με το παρόν κάθε άλλης 

αξίωσης και απαίτησης έναντι της Β’ Συμβαλλόμενης. Το δικαίωμα 

της μονομερούς, και χωρίς την υποχρέωση έτερης αποζημίωσης πλην 

των ήδη καταβληθέντων μισθωμάτων έναντι του Α’ Συμβαλλόμενου,  

λύσης της παρούσας συμφωνίας, θα έχει η Β’ Συμβαλλόμενη σε 

περίπτωση της για οποιοδήποτε λόγο  διακοπής, ανάκλησης, η 

αναστολής της λειτουργίας του Ε/Ν Πάρκου κατά τη διάρκεια της 

παρούσας συμφωνίας. Η Β’ Συμβαλλόμενη δηλώνει ρητώς ότι 

αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο για τη χρήση της εν λόγω έκτασης. Ρητώς 

επίσης συμφωνείται ότι ουδεμία ευθύνη αστική, ποινική, επιβολής 



                                                                          

 

διοικητικού προστίμου ή έτερη, φέρει ο Α’ Συμβαλλόμενος εκ της 

λειτουργίας της επιχείρησης της Β’ Συμβαλλόμενης σε πρόσωπα ή 

πράγματα από οποιαδήποτε αιτία ή/και από τυχόν μη χορήγηση 

αδειών εκ μέρους των Αρχών για την εγκατάσταση και λειτουργία 

του  αντικειμένου της παρούσας μίσθωσης, ήτοι του ενεργειακού 

πάρκου . Οι συμβαλλόμενοι εγγυώνται επίσης την τήρηση της 

εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.  

7. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ: Το παρόν 

διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για καθετί που δεν προβλέπεται 

από το παρόν θα ισχύουν οι διατάξεις της ισχύουσας περί 

μισθώσεων  της ελληνικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση διαφορών, που 

ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή 

την εφαρμογή του παρόντος ή εξ αφορμής του, οι συμβαλλόμενοι θα 

καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα 

με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών και 

συναλλακτικών ηθών. Επίσης συμφωνείται «ΡΗΤΡΑΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 

ΕΟΔΙΔ» ως εξής :  «Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι όλες οι 

διαφορές που απορρέουν από ή σχετίζονται με την παρούσα 

σύμβαση επιλύονται αποκλειστικά και αμετάκλητα σύμφωνα με τον 

Κανονισμό Διαιτησίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ) από έναν [ή τρεις διαιτητές], 

που ορίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό αυτόν. Τόπος διεξαγωγής 

της διαιτησίας ορίζεται  η Αθήνα , γλώσσα διεξαγωγής η ελληνική και 

εφαρμοστέο δίκαιο για την επίλυση της διαφοράς ορίζεται το 

Ελληνικό Δίκαιο.  



                                                                          

 

8. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΑΡΑΒΑΣΗ: Όλοι οι όροι του συμφωνητικού αυτού 

ορίζονται ουσιώδεις, συστατικοί και αποδεικτικοί αυτού, σε 

περίπτωση δε παράβασης κάποιου από αυτούς τους όρους, 

συμφωνείται να είναι και καταλυτικοί. Για να συμφωνηθεί έγκυρα η 

τροποποίηση οιουδήποτε όρου του παρόντος συμφωνητικού πρέπει 

να καταρτισθεί εγγράφως ως συστατικός τύπος μιας τέτοιας 

συμφωνίας, αποκλειομένου παντός ετέρου αποδεικτικού μέσου και 

αυτού ακόμη του όρκου. Εξάλλου η παράβαση από τα 

συμβαλλόμενα μέρη οποιουδήποτε όρου του παρόντος και 

οποιασδήποτε υποχρέωσης από αυτήν συμφωνία μίσθωσης - 

συνεκμετάλλευσης δεν καλύπτεται οσοσδήποτε χρόνος και αν 

περάσει από το χρόνο που θα έχει γίνει η παράβαση. Από την 

πάροδο του χρόνου έστω και μακρού από την παράβαση χωρίς στο 

μεταξύ το έτερο μέρος να ασκήσει τα δικαιώματα που παρέχονται σε 

αυτό από το παρόν συμφωνητικό και τον Νόμο ένεκα της 

παράβασης, δεν επιτρέπεται να συναχθεί παραίτηση από τα σχετικά 

δικαιώματα και σιωπηρή έγκριση της παράβασης και το 

συμβαλλόμενο μέρος δύναται να ασκήσει όλα τα δικαιώματά του 

οποτεδήποτε θελήσει. 

 

9. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Ρητά συμφωνείται ότι οι κοινοποιήσεις προς τη Β’ 

Συμβαλλόμενη θα γίνονται στη διεύθυνση της έδρας της, 

θεωρουμένων των κοινοποιήσεων ως νομοτύπως γενομένων. 

 

Σε πίστωση συντάχθηκε το παρόν σε έξι όμοια αντίτυπα, το οποίο 

αναγνωσθέν και βεβαιωθέν, υπογράφηκε νόμιμα από τους 



                                                                          

 

συμβαλλόμενους όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν, 

έκαστος εξ αυτών έλαβε από τρία αντίτυπα, θα δηλωθεί δε και 

ηλεκτρονικά κατά νόμο στα στοιχεία μισθώσεων ακίνητης 

περιουσίας των συμβαλλομένων στην ΑΑΔΕ. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για τον Α’ Συμβαλλόμενο               Για τον Β’ Συμβαλλόμενο  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 




