
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και  

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

Ο Πρόεδρος του Λιµενικού Ταµείου Ν.Χανίων µε βάση την 366/15 απόφαση ΛΕ και την 

15532/16.12.2015 απόφαση Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης, διακηρύττει ότι ζητείται δια 

δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές η µίσθωση ακινήτου για την 

στέγαση των Υπηρεσιών του Λιµενικού Ταµείου Ν.Χανίων µε τους παρακάτω όρους: 

 

Άρθρο 1ο 

Ο διαγωνισµός θα γίνει στα Γραφεία του ΛΤΝΧ – Περίδου 24 σε ηµεροµηνία και ώρα που 

θα ορισθεί στην περιληπτική διακήρυξη ενώπιον επιτροπής που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 715/79 και θα συνεχισθεί µε προφορική µειοδοσία. 

 

Άρθρο 2ο 

Η έκταση του στεγασµένου χώρου θα είναι ωφέλιµη τουλάχιστον 350 m² και έως 400 m² 

και είτε θα αποτελεί ενιαίο χώρο µε τρία (3) WC τουλάχιστον, είτε θα αποτελείται από 2 

εφαπτόµενους χώρους σε ξεχωριστούς ορόφους µε δύο (2) WC τουλάχιστον έκαστος, για την 

καλύτερη εξυπηρέτηση των Υπηρεσιών του (∆ιοικητικών - Τεχνικών) και θα πληροί τους 

κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. 

 

Άρθρο 3ο 

Το ακίνητον θα πρέπει να ευρίσκεται εντός του οικισµού της Σούδας και σε απόσταση το 

πολύ 100 µ. από τις εισόδους του Λιµένα Σούδας. 

Η καταλληλότητα της θέσης αλλά και του ίδιου του ακινήτου θα κριθεί από την Επιτροπή, 

έπειτα από επιτόπια εξέταση ενός εκάστου των προσφερθησοµένων ακινήτων.  

 

3.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:  

  

3.1.1 Oι ιδιοκτήτες των ακινήτων που έχουν την πλήρη και αποκλειστική κυριότητά τους, ή 

οι επικαρπωτές αυτών και γενικά όσοι έχουν τα νόµιµα δικαιώµατα εκµίσθωσής των.  

  

3.1.2. Τρίτα πρόσωπα που διαθέτουν νόµιµη έγγραφη πληρεξουσιότητα από τους ιδιοκτήτες 

των ακινήτων προκειµένου να προβαίνουν σε ενέργειες εκµίσθωσης των ακινήτων αυτών ή να 

συµµετάσχουν στον παρόντα διαγωνισµό για λογαριασµό των κυρίων των ακινήτων.  

  

Τα ακίνητα θα παραδοθούν πλήρως αποπερατωµένα κατά την παράδοση και απολύτως 

κατάλληλα για οίκηση, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης διακήρυξης και το περιεχόµενο 

των προσφορών.  

  

∆εν θα γίνονται δεκτές οι προσφορές ακινήτων τα οποία κατά την ηµεροµηνία υπογραφής 

του µισθωτηρίου συµβολαίου ή την προκαθορισµένη ηµεροµηνία παράδοσής τους, δεν θα είναι 

απολύτως κενά και ελεύθερα µίσθωσης, µε ποινή κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής.  

 

Το ΛΤΝΧ διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει κατά την απόλυτη κρίση του και ανεξάρτητα 

από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισµός, προσφορά που θα αποδεικνύεται αναξιόπιστη, 



ανειλικρινής ή παραπλανητική.  

 

 

3.2 ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

  

∆εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

 

3.2.1. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ των κυρίων ή επικαρπωτών του ακινήτου ή νόµιµα 

εξουσιοδοτηµένων προσώπων, όπου θα περιγράφεται λεπτοµερώς το προσφερόµενο ακίνητο 

στην κατάσταση που βρίσκεται κατά τον χρόνο της προσφοράς και στην οποία θα αναγράφουν 

ιδιαιτέρως τα ακόλουθα   

  

3.2.1.1 Την ακριβή θέση του ακινήτου  

  

3.2.1.2 Την καθαρή ωφέλιµη επιφάνεια του ακινήτου  

  

3.2.1.3 Την χρονολογία έκδοσης οικοδοµικής αδείας Θα αναφέρεται η χρονολογία έκδοσης 

της οικοδοµικής αδείας και των τυχόν αναθεωρήσεών της καθώς και η παλαιότητα του ακινήτου 

σε συνδυασµό µε το έτος αποπεράτωσης, οι προβλεπόµενες από την άδεια χρήσεις και οι 

αλλαγές τους. Προσφορές που δεν αναφέρονται σε νοµίµως υφιστάµενα κτίρια µε χρήση 

γραφείων θα απορρίπτονται.  

   

3.2.1.4 Συνοπτική περιγραφή της κατάστασης του ακινήτου  

  

Θα περιγράφεται συνοπτικά η κατάσταση του ακινήτου, κατά τρόπο που να προκύπτουν 

ασφαλή και αληθή συµπεράσµατα για την ποιότητα των υλικών, την πληρότητα και το είδος των 

εγκαταστάσεων και γενικά το είδος και η ποιότητα της κατασκευής του.  

  

Ενδεικτικά θα περιγράφονται οπωσδήποτε τα ακόλουθα:  

  

K τα εξωτερικά κουφώµατα και οι υαλοπίνακες (απλοί ή θερµοµονωτικοί, έγχρωµοι ή 

ανακλαστικοί ή απλοί),  

K τα δάπεδα των γραφείων και των κοινοχρήστων χώρων (π.χ. µωσαϊκά, µοκέτες, µάρµαρα, 

πλακίδια κλπ),  

K η ύπαρξη ή µη ψευδοροφών,  

K η ύπαρξη κεντρικής θέρµανσης, µε αυτονοµία ή µη και οι προβλεπόµενες ώρες 

λειτουργίας της, εάν η θέρµανση δεν είναι αυτόνοµη  

K η ύπαρξη κλιµατισµού και ο τρόπος που εξασφαλίζεται (π.χ. µε split-unit ή µε κεντρική 

εγκατάσταση, µε fan-coils οροφής ή δαπέδου), οι ώρες λειτουργίας του κλιµατισµού (εάν δεν 

είναι αυτόνοµος),  

K εάν υπάρχει ανανέωση του αέρα (αερισµός) και µε ποιο τρόπο (π.χ. µε κανάλια και 

προκλιµατισµένο αέρα ή απ ευθείας από την ύπαιθρο),  

K εάν υπάρχουν εγκαταστάσεις πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης, φωτισµού ασφαλείας κλπ  

K συνοπτική περιγραφή της ηλεκτρικής εγκατάστασης ισχυρών ρευµάτων ∆ΕΗ και UPS 

και δοµηµένης καλωδίωσης του κτιρίου σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα. (ενοποιηµένο δίκτυο 

φωνής και δεδοµένων )  

K συνοπτική περιγραφή της υδραυλικής εγκατάστασης 

K γενικά οτιδήποτε πρόσθετο θα µπορούσε να συµβάλει στην αξιολόγηση της κατάστασης-

ποιότητας του ακινήτου.  

   



3.2.1.5 Περιγραφή του τρόπου διαρρύθµισης  

  

 Θα αναφέρεται ο τρόπος διαρρύθµισης, δηλ. µε κινητά χωρίσµατα ή µε σταθερά χωρίσµατα 

(τοιχοποιίες) ώστε να διαπιστωθεί η ευελιξία του κτιρίου σε πιθανές τροποποιήσεις της 

διαρρύθµισης (εάν απαιτηθούν) καθώς και εάν θα επιτρέπονται µελλοντικές αλλαγές των 

διαρρυθµίσεων αυτών από τον µισθωτή και µε ποιες προϋποθέσεις.  

  

3.2.1.6 Περιγραφή της µισθωτικής κατάστασης του ακινήτου Θα περιγράφεται η µισθωτική 

κατάσταση του ακινήτου κατά τον χρόνο που συντάχθηκε η προσφορά (δηλ. εάν είναι ελεύθερο 

ή µισθωµένο)  

  

3.2.1.7 Αναγραφή της ηµεροµηνίας παράδοσης του ακινήτου Θα αναγράφεται ο ακριβής 

χρόνος παράδοσης του ακινήτου, πλήρως αποπερατωµένου και κατάλληλου για στέγαση µε το 

κλειδί, µε τις συνοµολογούµενες ιδιότητες που αναφέρονται στη προσφορά. Η προθεσµία 

αρχίζει από την υπογραφή του µισθωτηρίου συµβολαίου  

  

 3.2.1.8 Αναφορά της ύπαρξης ή µη βαρών κλπ   

Θα αναφέρεται η ύπαρξη ή µη βαρών στο ακίνητο , όπως υποθήκης, προσηµείωσης κλπ  

   

 3.2.1.9 Οι χώροι στάθµευσης  

  

Η ύπαρξη ή µη χώρων στάθµευσης υπαίθριων ή στεγασµένων εντός του κτιρίου ή του 

οικοπέδου καθώς και η εν γένει ευχέρεια στάθµευσης στη περιοχή πλησίον του κτιρίου. 

  

3.2.1.10 Περιγραφή της ανεξαρτησίας-αυτονοµίας του µισθίου  

  

Θα αναφέρεται –κατά περίπτωση- η ύπαρξη ή µη ανεξάρτητης και αυτόνοµης κεντρικής 

εισόδου, κλιµακοστασίου και ανελκυστήρων, αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του 

εκµισθούµενου ακινήτου, καθώς επίσης και η δυνατότητα ύπαρξης εξόδου εκτάκτου ανάγκης.  

  

3.2.1.11 Περιγραφή των χρήσεων του ακινήτου  

  

Θα αναφέρεται, τόσο η υπάρχουσα, όσο και η προβλεπόµενη –βάσει της οικοδοµικής 

αδείας- χρήση, καθεµιάς από τις προσφερόµενες επιφάνειες ή διαµερίσµατα του ακινήτου (π.χ. 

υπάρχουσα χρήση γραφείων, προβλεπόµενη χρήση αποθήκης ή βοηθητικού χώρου ή θέσης 

στάθµευσης κλπ). Προσφορές που αναφέρονται σε ακίνητα που δεν έχουν χρήση γραφείων θα 

αποκλείονται.  

  

3.2.1.12 Οι γειτονικές χρήσεις  

  

Θα αναφέρονται οι υπάρχουσες σήµερα χρήσεις των γειτονικών ιδιοκτησιών του ιδίου 

κτιρίου, ιδίως δε εάν υπάρχουν καταστήµατα ποία η χρήση καθενός εξ αυτών, ώστε να 

διαπιστωθεί εάν δηµιουργούν οχλήσεις κατά το ωράριο λειτουργίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών  

  

 

3.2.1.13 Υπεύθυνη ∆ήλωση της κατάστασης στην οποία θα παραδοθεί το µίσθιο  

  

Θα δηλωθεί υπεύθυνα από τον εκµισθωτή «ότι το προσφερόµενο ακίνητο θα παραδοθεί 

µέσα στο χρόνο που προκαθορίζεται στη παρούσα προσφορά, κατάλληλο για χρήση µε το κλειδί 

σύµφωνα µε τα σχέδια που συνοδεύουν την προσφορά του ή τις διαρρυθµίσεις που θα 



υποδείξουν οι υπηρεσίες του ΛΤΝΧ(στα πλαίσια της διακήρυξης) και στην ακόλουθη 

κατάσταση που θα περιγράφεται επακριβώς (π.χ. εάν το µίσθιο θα παραδοθεί στη κατάσταση 

που βρίσκεται σήµερα (κατά την υποβολή της προσφοράς) , ή αν θα παραδοθεί ανακαινισµένο 

έπειτα από τις βελτιώσεις που ο ίδιος θα προκαθορίζει επακριβώς και οι οποίες είναι επιθυµητές 

για τη βελτίωση του µισθίου, όπως βαψίµατα και φρεσκαρίσµατα χρωµατισµών, αποκατάσταση 

ελαττωµάτων ή βλαβών ή φθορών που υπάρχουν ή θα υπάρξουν από τυχόν αποχώρηση 

προηγούµενου µισθωτή, ή ακόµα µε συµπληρωµατικές διαρρυθµίσεις και βελτιώσεις που θα 

µπορούσαν να καταστήσουν το µίσθιο λειτουργικότερο και καταλληλότερο, στα πλαίσια της 

προβλεπόµενης χρήσης και της διακήρυξης).  

 

 3.2.1.14 Σχέδια, άδειες, κανονισµός πολυκατοικίας και περιγραφή εργασιών  

  

Θα αναφερθούν ονοµαστικά ποια από τα παρακάτω στοιχεία υφίστανται ή/και έχουν 

υποβληθεί συνοδεύοντας την τεχνική προσφορά.  

  

K Τοπογραφικό του οικοπέδου  

  

K Αντίγραφα (απλά) κατόψεων εκ του φακέλου της οικοδοµικής αδείας, (ως έχουν 

κατατεθεί στην αρµόδια Πολεοδοµία), για τους ορόφους που καταλαµβάνει το προσφερόµενο 

ακίνητο καθώς και κάτοψη του ισογείου (όπου η κεντρική είσοδος του κτιρίου)  

  

K Αντίγραφα αντιστοίχων κατόψεων που θα απεικονίζουν την σηµερινή κατάσταση του 

µισθίου, µόνο εφόσον υπάρχουν µεταγενέστερες τροποποιήσεις ή συµπληρωµατικές 

διαρρυθµίσεις στο ακίνητο ή λεπτοµερέστερα σχέδια απεικόνισης της υπάρχουσας (σηµερινής) 

κατάστασης, σε σχέση µε την κατάσταση που απεικονίζεται στα (προηγούµενα) σχέδια της 

οικοδοµικής αδείας. Κλίµακα 1:50  

 

K Απλό αντίγραφο της οικοδοµικής αδείας  

  

K Απλό φωτοαντίγραφο της σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας και του κανονισµού της 

πολυκατοικίας (εάν ∆ΕΝ υπάρχουν, να υποβληθεί ΑΝΤ’ ΑΥΤΩΝ σχετική δήλωση).  

 

Πρόσθετοι όροι: 

α. Η ισχύς της ηλεκτρικής παροχής θα προσδιοριστεί σύµφωνα µε τις υποδείξεις του 

ΛΤΝΧ. 

β. Τα φωτιστικά σώµατα δεν πρέπει να είναι κλάσης ενεργειακής απόδοσης κατώτερης της 

Β (κατά το παράρτηµα IV της κοινής υπουργικής απόφασης ∆6/Β/13897/15-09-1999)  

γ. Για το προσφερόµενο ακίνητο, θα πρέπει να προσκοµισθεί µέχρι την παραλαβή του, 

πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3661/2008 (ΦΕΚ 

89 Α/19-5-2008 και της Υπουργικής Απόφασης Αριθµ.∆6/Β/οικ. 5825/30-3-2010, ΦΕΚ 407 

Β/9-4-2010 όπως ισχύουν.  

 

Επίσης στο προσφερόµενο ακίνητο θα πρέπει: 

α. Να τηρείται ο κανονισµός πυροπροστασίας και να κατατεθεί από πλευράς εκµισθωτή 

πιστοποιητικό πυρασφάλειας της αρµόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας µέχρι την παραλαβή του 

ακινήτου. 

β. Να παρέχονται οι προβλεπόµενες για στέγαση δηµοσίων υπηρεσιών διευκολύνσεις 

πρόσβασης σε ΑΜΕΑ, επί ποινή αποκλεισµού. 

 

 



 

 

 

3.3 Β. Οικονοµική προσφορά  

  

Στην Οικονοµική Προσφορά θα αναγράφονται ιδιαιτέρως τα ακόλουθα:  

  

β1. Το συνολικό αιτούµενο µίσθωµα, αριθµητικά και ολογράφως.  

  

Εάν το προσφερόµενο ακίνητο καταλαµβάνει περισσότερο από 1 ορόφους (πράγµα που 

είναι πολύ πιθανόν), ή περιλαµβάνει διαφορετικές χρήσεις θα πρέπει να υπάρχει ανάλυση της 

οικονοµικής προσφοράς τουλάχιστον για κάθε όροφο ή χρήση χωριστά (ή ακόµα αναλυτικότερη 

π.χ. για κάθε διαµέρισµα του ιδίου ορόφου, αυτό όµως είναι προαιρετικό). Στην ανάλυση του 

αυτή του συνολικού µισθώµατος, θα αναφέρεται η επιφάνεια εκάστου ορόφου (ή 

διαµερίσµατος) και η αιτούµενη τιµή µονάδας (µηνιαίο µίσθωµα ανά τετραγωνικό µέτρο) από 

την οποία ανάλυση θα προκύπτει η συνολική τιµή του αιτούµενου µηνιαίου µισθώµατος.  

  

  β2. ∆ήλωση αποδοχής των όρων της διακήρυξης   

  

Θα δηλούται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης, της οποίας ο Προσφέρων έλαβε γνώση και την αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα. Η δήλωση αυτή µπορεί να συµπεριληφθεί όπως στο Υπόδειγµα ή να υποβληθεί 

χωριστά.  

  

3.4 Γ. Υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων  

  

Τυχόν ελλειπή στοιχεία ή διευκρινίσεις µπορεί να συµπληρωθούν και αργότερα, κατά την 

κρίση της Επιτροπής, και πάντως πριν από την υπογραφή του µισθωτηρίου (εφόσον 

κατακυρωθεί ο διαγωνισµός υπέρ του προσφέροντος)  

  

Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο οφείλει εκτός από τα πιο πάνω κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά να καταθέσει:  

 

α. ∆ήλωση του διαγωνιζοµένου, ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους 

αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως, και θα συνοδεύεται από γραµµάτιο παρακαταθήκης του 

Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητικής επιστολής ανεγνωρισµένης Τράπεζας, 

ποσού ίσου προς το εικοστόν του αιτούµενου ετησίου µισθώµατος, ως εγγύηση περί του ότι οι 

διαγωνιζόµενοι θα προσέλθουν για την σύνταξη του οικείου µισθωτηρίου συµβολαίου εντός της 

τασσόµενης προθεσµίας και θα παραδώσουν το µισθίο στην χρήση του ΛΤΝΧ εις την 

κατάσταση που συµφωνήθηκε και εις τον χρόνο που ορίζεται στην περιληπτική διακήρυξη. 

 

β. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/88, ότι αυτός που υποβάλει την προσφορά είναι νόµιµος 

κύριος ή επικαρπωτής του προσφερόµενου ακινήτου, ή ότι έχει νόµιµη εξουσιοδότηση και από 

όλους τους άλλους συνιδιοκτήτες/συνεπικαρπωτές (σε περίπτωση συγκυριότητας) ή εκπροσωπεί 

νόµιµα τους ιδιοκτήτες (αν είναι τρίτο πρόσωπο ή µεσίτης) για να προβεί στη µίσθωση του 

ακινήτου και να υποβάλει στην Επιτροπή την αντίστοιχη οικονοµική και τεχνική προσφορά, να 

παρίσταται στο διαγωνισµό και να υπογράφει και παραλαµβάνει έγγραφα. Η δήλωση θα είναι 

επικυρωµένη από ∆ηµόσια Αρχή (π.χ. την αστυνοµία, ΚΕΠ κλπ) για το γνήσιο της υπογραφής 

του συντάκτη της.  

Πληρεξούσια, εάν απαιτούνται  



Εξουσιοδότηση στην περίπτωση που τρίτο πρόσωπο προβαίνει σε ενέργειες εκµίσθωσης 

των ακινήτων σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.2 του άρθρου 3 της παρούσης.  

  

Αν ο διαγωνιζόµενος (είτε οι διαγωνιζόµενοι, εν περιπτώσει συνιδιοκτησίας) δεν παρίσταται 

αυτοπροσώπως, τότε ο εκπρόσωπός του (ή ο εκπρόσωπος των συνιδιοκτητών που απουσιάζουν) 

πρέπει να προσκοµίσει εξουσιοδότηση που να του δίνει το δικαίωµα να παρευρεθεί στο 

διαγωνισµό και να καταθέσει τη προσφορά για λογαριασµό των ιδιοκτητών. Η εξουσιοδότηση 

µπορεί να είναι συµβολαιογραφική είτε κοινή δήλωση του Ν.1599, επικυρωµένη από ∆ηµόσια 

Αρχή (π.χ. την αστυνοµία, ΚΕΠ κλπ) για το γνήσιο της υπογραφής του συντάκτη της.  

  

Κάθε έλλειψη δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί µετά τον έλεγχο, θα µπορούσε 

αναλόγως της σοβαρότητας να οδηγήσει στον αποκλεισµό του διαγωνιζόµενου εκείνου του 

οποίου τα στοιχεία βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή.  

  

Πάντως κατά την κρίση της Επιτροπής ελλιπή δικαιολογητικά εκτός της εγγύησης 

συµµετοχής (ποσόν και διάρκεια ισχύος) και των βασικών στοιχείων των εντύπων της τεχνικής 

και οικονοµικής προσφοράς (στην οποία περιλαµβάνεται και η δήλωσης αποδοχής των όρων της 

διακήρυξης), µπορούν να συµπληρωθούν µέσα σε τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες από την 

ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Η Επιτροπή διαγωνισµού , κατά την απόλυτη κρίση της 

µπορεί να παρατείνει για εύλογο χρόνο την παραπάνω προθεσµία συµπλήρωσης ελλιπών 

δικαιολογητικών.  

  

Συµπληρώσεις, ελλιπείς ενδείξεις, ηµεροµηνίες κλπ επί των υποβληθέντων στοιχείων, που 

τυχόν θα επισηµανθούν από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά την διαδικασία αποσφράγισης των 

προσφορών, µπορεί κατά την κρίση της να συµπληρωθούν άµεσα από τους παριστάµενους 

ιδιοκτήτες (ή νόµιµους εκπροσώπους τους), εφόσον θεωρηθούν ακούσιες παραλήψεις και µε την 

προϋπόθεση ότι δεν αλλοιώνουν ή ανατρέπουν το περιεχόµενο της προσφοράς. 

 

Άρθρο 4ο  

Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) έτη αρχόµενη από την υπογραφή της 

σύµβασης. 

 

 Άρθρο 5ο 

Το µίσθωµα θα καταβάλλεται στο πρώτο δεκαήµερο εκάστου µηνός µε την έκδοση 

χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής µέσω της Τραπέζης Ελλάδος. 

 

Άρθρο 6ο  

Μειοδότης ανακηρύσσεται όποιος προσφέρει µικρότερο µηνιαίο µίσθωµα µε απόφαση της 

ΛΕ αρµοδίως εγκρινόµενης. 

Η ΛΕ κατ’απόλυτο κρίση εγκρίνει ή ακυρώνει αυτόν χωρίς εκ τούτου ο τελευταίος 

µειοδότης ν’αποκτά για οποιοδήποτε λόγο δικαίωµα αποζηµίωσης κατά του ΛΤΝΧ. 

 

Άρθρο 7ο 

Μετά την ανακήρυξη του µειοδότη καλείται αυτός για την υπογραφή της σχετικής 

σύµβασης σε ορισµένη ηµεροµηνία στα γραφεία του ΛΤΝΧ. 

Εάν αυτός δεν προσέλθει προς υπογραφή της σύµβασης µισθώσεως εντός της 

προβλεποµένης προθεσµίας το ΛΤΝΧ κηρύσσει αυτόν έκπτωτο και καταπίπτει υπέρ αυτού την 

εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό. 

Ακολούθως το ΛΤΝΧ προέρχεται σε µίσθωση αναλόγου µισθίου και άνευ διαγωνισµού εις 

βάρος του µειοδότου, του τελευταίου υποχρεουµένου εις πληρωµήν της τυχόν επί πλέον 



διαφοράς του µισθώµατος, µέχρι λήξεως του εις την διακήρυξιν ορισθέντος χρόνου µισθώσεως 

και εις ανόρθωση της προξενηθείσας εις το ΛΤΝΧ κάθε άλλης ζηµιάς από την αθέτηση της 

υποχρέωσης αυτού προς υπογραφή της σύµβασης. 

 

Άρθρο 8ο 

Ο εκµισθωτής υποχρεούται να παραδώσει εντός του συµφωνηθέντος χρόνου το µισθίο εις 

την χρήση του ΛΤΝΧ κατάλληλο και σύµφωνο µε τους όρους της παρούσης διακήρυξης και του 

µισθωτηρίου συµβολαίου, διαφορετικά η µίσθωση λύεται υπό του ΛΤΝΧ υπέρ του οποίου 

καταπίπτει η κατατεθειµένη εγγύηση. 

Ακολούθως το ΛΤΝΧ προβαίνει σε νέα µίσθωση ανάλογου µισθίου και άνευ διαγωνισµού 

σε βάρος του µειοδότου. 

Η παράδοση και η παραλαβή του µισθίου γίνεται µε την σύνταξη πρωτοκόλλου και 

ενεργείται από τριµελή επιτροπή παρουσία και του εκµισθωτή. 

Η δια πρωτοκόλλου παραλαβή του µισθίου από το ΛΤΝΧ δεν απαλλάσσει τον εκµισθωτή 

της ευθύνης δια ελλείψεως ή διά πάσης φύσεως ελαττώµατα του µισθίου κατά τας περί 

µισθώσεως πράγµατος διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

Ο µισθωτής επιβαρύνεται µε τα έξοδα δηµοσιεύσεως της διακήρυξης 

 

Άρθρο 9ο 

Η µίσθωση λήγει κατά τον διά της συµβάσεως ορισθέντα χρόνο, εκτός αν αποφασίσει η 

Λιµενική Επιτροπή και µετά από σύµφωνη γνώµη του ιδιοκτήτη την παράταση της µίσθωσης. 

Το ΛΤΝΧ υποχρεούται όπως κατά τον χρόνο τούτο παραδώσει το µισθίο εις τον εκµισθωτή 

εκτός αν συµφωνηθεί ότι δύναται να παραδώσει τούτο µεταγενέστερα, όχι όµως πέραν του 

διµήνου από της λήξεως της µισθώσεως, µε την καταβολή εις τον µισθωτήν του συµφωνηθέντος 

µισθώµατος. 

 

Άρθρο 10ο 

Καθόλη την διάρκεια της µίσθωσης το ΛΤΝΧ δικαιούται να στεγάζει στο µισθίο και 

οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία του υπάρχουσα ή µη, κατά τον χρόνο της µισθώσεως, χωρίς να 

δικαιούται ο εκµισθωτής να προβάλλει αξιώσεις αποζηµίωσης ή πρόσθετου µισθώµατος. 

 

Άρθρο 11ο 

Το ΛΤΝΧ ως µισθωτής δύναται να προβεί σε µονοµερή λύση της µισθώσεως άνευ 

αποζηµιώσεως του εκµισθωτού διαρκούσης της µισθώσεως εάν: 

 

α. Προκύψουν ή διαπιστωθούν οποιαδήποτε λόγοι ή αιτίες που να καθιστούν ακατάλληλο το 

µίσθιο για τη στέγαση των υπηρεσιών του ΛΤΝΧ.  

  

β. Υπάρξει δυστροπία του εκµισθωτή να ανταποκριθεί στις συµβατικές του υποχρεώσεις 

κατά τρόπο που να παρακωλύεται η χρήση του ακινήτου, πχ. εάν δεν ανταποκρίνεται στις 

υποχρεώσεις του προς συντήρηση του µισθίου.  

 

γ. Καταργηθεί µέρος ή το σύνολο των στεγαζόµενων στο µίσθιο υπηρεσιών ή µεταφερθούν 

αυτές σε άλλο ακίνητο ιδιοκτησίας του ΝΠ∆∆.  

  

δ. Αποκτηθεί από το ΝΠ∆∆ άλλο ακίνητο, είτε µε αγορά, είτε µε ανοικοδόµηση, είτε µε 

επισκευή, είτε παραχωρηθεί η δωρεάν χρήση άλλου ακινήτου που θα µπορούσε να καλύψει εν 

όλω ή εν µέρει τις στεγαστικές ανάγκες των υπηρεσιών του ΛΤΝΧ 

  



ε. Αναδιοργανωθούν οι υπηρεσίες του ΛΤΝΧ κατά τρόπο που το µίσθιο δεν θα εξυπηρετεί 

πλέον τις στεγαστικές ανάγκες τους ή δεν θα κρίνεται απαραίτητο.  

  

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ο εκµισθωτής θα ειδοποιείται εγγράφως προ δύο (2) 

µηνών από το ΛΤΝΧ.  

 

Άρθρο 12ο 

Σιωπηρά αναµίσθωσης ή παράτασης της µισθώσεως πέραν απ’αυτήν που έχει συµφωνηθεί 

µε την σύµβαση δεν επιτρέπεται µε την επιφύλαξη των οριζόµενων εις τα άρθρα 4 και 9 της 

παρούσης διακήρυξης. 

Άρθρο 13ο 

Το ΛΤΝΧ δεν υπόκειται σε καµµία αποζηµίωση υπέρ του εκµισθωτού για τις από τη 

συνήθη χρήση (φυσιολογική φθορά) ή κακή κατασκευή του κτιρίου και εκ τυχαίου γεγονότος ή 

ανωτέρας βίας προερχόµενες βλάβες ή ζηµιές στο µισθίο. 

Άρθρο 14ο 

Εάν το µισθίο διαρκούσης της µίσθωσης περιέλθει µε οποιοδήποτε νόµιµο τρόπο στην 

κυριότητα, νοµή, επικαρπία, χρήση κλπ., άλλου προσώπου, η µίσθωση συνεχίζεται αναγκαστικά 

στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη, νοµέα, επικαρπωτή, χρήστη κλπ., τούτου θεωρούµενου εφεξής 

ως εκµισθωτή. 

Άρθρο 15ο 

Ο εκµισθωτής υποχρεούται, όσο διαρκεί η µίσθωση, να ενεργεί στο µισθίο τις αναγκαίες 

επισκευές και να επανορθώνει τις από τη συνήθη χρήση φθορές µέσα σε εύλογη προθεσµία από 

την σχετική ειδοποίηση της Υπηρεσίας του ΛΤΝΧ. 

Σε περίπτωση άρνησης ή µη ενέργειας υπό του εκµισθωτού των ανωτέρω εργασιών το 

ΛΤΝΧ έχει το δικαίωµα ή να διακόψει την καταβολή των µισθωµάτων µέχρι εκτελέσεως αυτών 

ή να προβεί στην µονοµερή λύση της µίσθωσης και την µε διαγωνισµό ή απ’ ευθείας µίσθωση 

άλλου αναλόγου ακινήτου σε βάρος του εκµισθωτή µε τις συνέπειες που αναφέρονται στο άρθρο 

8 της παρούσης διακήρυξης. 

Αρµόδια ∆ικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς που ήθελε προκύψει από την σύµβαση 

µίσθωσης ορίζονται τα ∆ικαστήρια Χανίων.  

  

Χανιά 16/12/2015 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΛΤΝΧ 
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