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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ NAYTIΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.ΧΑΝΙΩΝ 
 

Ταχ. ∆/νση: Περίδου 24, Χανιά               Ηµεροµηνία: 22/12/2015 

Τηλέφωνο: 2821-083235 

Πληροφορίες: Μαυροπούλου Όλγα             Aρ Πρωτ.:4630 

Fax:  2821-087900   
 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΟΥ 
 
 
Το Λιµενικό Ταµείο Ν. Χανίων προκηρύσσει επαναληπτικό δηµόσιο µειοδοτικό 

διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές  για την µίσθωση ακινήτου για την στέγαση 

των Υπηρεσιών του. 

 

Ο διαγωνισµός θα γίνει στα γραφεία του Λιµενικού Ταµείου Ν. Χανίων, οδός 

Περίδου 24, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής, την 14/01/2016, ηµέρα  Πέµπτη και 

ώρα 11 π.µ.  σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 715/79 και θα συνεχισθεί µε προφορική 

µειοδοσία. 

 

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. 

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. 

      ∆εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι καταθέσουν : 

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 όσα η αναλυτική διακήρυξη ορίζει 

 Β. Οικονοµική προσφορά στην οποία θα αναγράφονται ιδιαιτέρως:  

  

α. 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    

β. ∆ήλωση αποδοχής των όρων της διακήρυξης  

καθώς και κάθε τι άλλο όπως αυτό ορίζεται στην αναλυτική διακήρυξη 

 

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

σύµβασης. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

Η  αναλυτική διακήρυξη καθώς και η περίληψη της θα  αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα του ΛΤΝΧ (www.ltnx.gr) καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της 

Υπηρεσίας του ΛΤΝΧ (Περίδου 24, 2ος όροφος-Χανιά). 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την Υπηρεσία του Λ.Τ.Ν.Χ., κατά τις 

εργάσιµες ηµέρες και ώρες  από 09.00 ως 12.00 (Περίδου 24, τηλ.28210-83235). 

 

Κοινοποίηση: 

1.Πίνακα Ανακοινώσεων του ΛΤΝΧ 

2. Για δηµοσίευση στην εφηµερίδα 

   «Χανιώτικα Νέα» 

 

         Ο  Πρόεδρος 

 Λιµενικού Ταµείου Ν. Χανίων 

 

Μανωλικάκης Κωνσταντίνος  
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