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ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ  

Αξ. Πξση.: 6496                                                                     Υαληά …12/12/2016  

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ  

ΣΗΝ ΔΤΡΤΣΔΡΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΠΟΛΗ ΣΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΔΓΑΗ ΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ  

ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.  

CPV 70200000-3 

Ο Οπγανιζμόρ Ανάπηςξηρ Κπήηηρ Ο.Α.Κ. Α.Δ. 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σνλ Ν. 4138/2013, Άξζξν 2 «Πεξί ζπζηάζεσο ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ.». 

2. Σελ ππ΄ αξηζκό Γ16γ/364/15/256/Γ πξάμε ζπγρώλεπζεο ηνπ ΝΠΙΓ «Οξγαληζκόο  

Αλάπηπμεο Αλαηνιηθήο Κξήηεο» θαη ηνπ ΝΠΙΓ «Οξγαληζκόο Αλάπηπμεο Γπηηθήο 

Κξήηεο» κε ζύζηαζε λέαο εηαηξείαο-ύζηαζε Αλώλπκεο Δηαηξείαο ππό ηελ επσλπκία 

«Οξγαληζκόο Αλάπηπμεο Κξήηεο Αλώλπκε Δηαηξεία» (ΦΔΚ η. Β 1473/18.06.2013). 

3. Σελ ππ΄αξηζκό ΓΝα/νηθ.28173/Φ.50ε ΚΤΑ: Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄αξηζκ. Γ16/012/ 

262/Γ΄/20.06.2013 ΚΤΑ «Οξηζκόο Πξνέδξνπ, Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ θαη κειώλ 

ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία ΟΡΓΑΝΙΜΟ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ. (ΟΑΚ ΑΔ)», (ΦΔΚ η. Τ.Ο.Γ.Γ. 213/2016), όπσο ηζρύεη. 

4. Σνλ Δζσηεξηθό Καλνληζκό ηνπ Οξγαληζκνύ Αλάπηπμεο Κξήηεο Α.Δ. (Ο.Α.Κ. Α.Δ.) 

(ΦΔΚ η.Β΄ 2836/07.11.2013). 

5. Σελ Αξηζκό Γ16γ/584/7/425/Γ έγθξηζε ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Αλώλπκεο Δηαηξείαο 

κε ηελ επσλπκία «Οξγαληζκόο Αλάπηπμεο Κξήηεο (ΟΑΚ Α.Δ.) (ΦΔΚ η. Β 

2733/25.10.2013). 
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6. Σελ κε Αξηζκό Γ17α/01/273/ΦΝ393 Απόθαζε: Ρύζκηζε κεηαθνξάο αξκνδηνηήησλ, 

εθηεινύκελσλ θαη πξνο εθηέιεζε έξγσλ θαη ζπλαθώλ ζεκάησλ ηεο «Δηδηθήο 

Τπεξεζίαο Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΔΤΓΔ) Βόξεηνο Οδηθόο Άμνλαο Κξήηεο» θαη ηεο «Δηδηθήο 

Τπεξεζίαο Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΔΤΓΔ) Μειέηε θαη Καηαζθεπή έξγνπ ύδξεπζεο 

Ηξαθιείνπ Κξήηεο θαη Αγ. Νηθνιάνπ από ην θξάγκα Απνζειέκε» ζηελ Αλώλπκε 

Δηαηξεία «Οξγαληζκόο Αλάπηπμεο Κξήηεο (Ο.Α.Κ.) Α.Δ.», ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο παξ.29 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Κεθαιαίνπ Β΄ ηνπ Ν. 4138/2013 (ΦΔΚ Α΄72/2013)». 

7. Σνλ Ν. 4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» όπσο ηζρύεη ζήκεξα. 

8. Σελ από 29.07.2016 Απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ.  

9. Tελ κε αξ πξση 5583/01-11-2016 εηζήγεζε (ΑΓΑΜ 6REQ00557123) 

10. Σελ από 09-12-2016  Απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ. 

ΘΔΜΑ ΗΓ Νν28  17Γ/2016 

11. Σελ ππ αξηζκ πξση 6467/09-12-2016 έγθξηζε αλάιεςεο πνιπεηνύο 

ππνρξέσζεο ΑΓΑ ΦΦΞ9ΟΞ5Φ-ΤΥ, ΑΓΑΜ 16REQ005566342 

Πποκηπύζζει Γιαγωνιζμό 

για ηην μίζθωζη ακινήηος ζηην πόλη ή ζηην εςπύηεπη πεπιοσή ηηρ πόληρ 

ηος Ηπακλείος για ηην ζηέγαζη ηων Τπηπεζιών ηος 

ΑΡΘΡΟ 1. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

Ο παπών διαγυνιζμόρ διεξάγεηαι καηόπιν ηηρ από 29.07.2016 απόθαζηρ ηος 

Διοικηηικού Σςμβοςλίος και διέπεηαι από ηιρ διαηάξειρ ηος Νόμος 4412/2016 ενώ ζε 

πεπίπηυζη καηακύπυζηρ για ηην  ζύνατη Σύμβαζηρ Μίζθυζηρ ιζσύοςν οι διαηάξειρ 

για ηιρ εμποπικέρ μιζθώζειρ όπυρ πποβλέπονηαι ζηο ΠΔ 34/1995 και ζηον Νόμο 

4242/2014. 
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Η ζςμμεηοσή ζηο διαγυνιζμό ζςνεπάγεηαι ηην αποδοσή ηυν όπυν ηηρ Σύμβαζηρ 

ηος Παπαπηήμαηορ.  

ΑΡΘΡΟ 2. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣOY ΠΡΟ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣOY  

Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Οξγαληζκνύ απαηηνύληαη:  

Έλα αθίλεην ζηελ πόιε ή ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο πόιεοηνπ Ηξαθιείνπ ην νπνίν 

ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα κεηαζηεγάζεη ηα γξαθεία ηνπ Οξγαληζκνύ(ζύκθσλα κε ην 

ζπλεκκέλν θηηξηνινγηθό πξόγξακκα), εκβαδνύ 300η.μ. Σα αθίλεηα πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ επηπιένλ θαη βνεζεηηθνύο ρώξνπο 50η.μ. γηα αξρεία, απνζήθεο θιπ., ηα 

νπνία κπνξεί λα είλαη ζε ππόγεην ή ζε παηάξη. 

Οη ρώξνη απηνί πξέπεη λα είλαη άκεζα δηαζέζηκνη θαη ειεύζεξνη γηα λα παξέρεηαη ε 

δπλαηόηεηα εζσηεξηθήο δηακόξθσζεο, ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ. 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν θπζηθόο δηαρσξηζκόο θαη ε απνηειεζκαηηθόηεξε 

ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Οξγαληζκνύ νη νπνίεο ζα ζηεγαζηνύλ ζηα αθίλεηα, 

είλαη επηζπκεηό ηα αθίλεηα είηε λα είλαη εληαία θαη λα παξέρεηαη δπλαηόηεηα 

εζσηεξηθήο δηακόξθσζεο ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο είηε λα είλαη δνκεκέλα ζε δύν 

επηθάλεηεο (π.ρ. όξνθνη).  

Σν πξνζθεξόκελν αθίλεην πξέπεη λα δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο νηθνδνκηθέο άδεηεο θαη 

λα ηθαλνπνηεί ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ ηζρύνπζα Πνιενδνκηθή θαη 

Κηηξηνδνκηθή Ννκνζεζία, θαζώο θαη από ηηο ηζρύνπζεο Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο γηα ηελ 

ρξήζε πνπ ηα πξννξίδεη ε Δπηρείξεζε (θηίξηα γξαθείσλ – θαηαζηεκάησλ). Γει. λα 

έρνπλ ρξήζε γξαθείσλ γηα ηνπο ρώξνπο πνπ πξννξίδνληαη σο γξαθεία θαη ρξήζε 

απνζεθώλ γηα ηνπο ρώξνπο πνπ πξννξίδνληαη σο ρώξνη θύιαμεο αξρείσλ, πιηθώλ, 

θιπ. 

Η πξνζθνξά αθηλήησλ κε ρώξνπο κηθξόηεξνπ ή κεγαιύηεξνπ εκβαδνύ ζα εμεηαζηεί 

εθόζνλ από ηα ινηπά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο θξηζεί όηη ηα ζπγθεθξηκέλα αθίλεηα 
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ηθαλνπνηνύλ ηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο θαη εθόζνλ δελ έρεη πξνζθεξζεί θηίξην κε ηελ 

δεηνύκελε επηθάλεηα. 

Ο πξνο κίζζσζε ρώξνο ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηελ πόιε ή ζηελ επξύηεξε πεξηνρή 

ηεο πόιεο ηνπ Ηξαθιείνπ θαη ζε ζέζε εύθνια πξνζπειάζηκε.  

Δίλαη επηζπκεηό όπσο νη είζνδνη, νη δηάδξνκνη θαη ην αζαλζέξ λα έρνπλ ηε 

δπλαηόηεηα εμππεξέηεζεο θαη αηόκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο (ΑΜΔΑ).  

Δίλαη επηζπκεηή ε δπλαηόηεηα δηάζεζεο ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) ζέζεσλ ζηάζκεπζεο.  

Σα γξαθεία είλαη επηζπκεηό λα εμαζθαιίδνπλ ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο ζσζηήο 

ιεηηνπξγίαο: 

 Να δηαζέηνπλ επαξθή θπζηθό θσηηζκό θαη εμαεξηζκό, θαζώο θαη θιηκαηηζκό 

(Θέξκαλζε – Φύμε) 

 σζηή θαηαλνκή θαη δηάθξηζε ησλ θνηλόρξεζησλ θαη ηδησηηθώλ θπθινθνξηώλ ηνπ 

θηηξίνπ (είζνδνο, θιηκαθνζηάζην, αλειθπζηήξαο, δηάδξνκνη θιπ)   

 Δπαξθήο ειεθηξνκεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο ηνπ θηηξίνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο 

σο γξαθεηαθόο ρώξνο (επάξθεηα παξνρώλ ξεύκαηνο, θαισδηώζεσλ, ηερλεηνύ 

θσηηζκνύ, ζύζηεκα θιηκαηηζκνύεμαεξηζκνύ, ππξαζθάιεηαο θαη ππξαλίρλεπζεο 

θιπ).  

 Θα πξέπεη λα δηαζέηνπλ επαξθείο ρώξνπο πγηεηλήο θαηθνπδίλα. 

 Δπίζεο ηα θηίξηα ζα πξέπεη λα θαιύπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ησλ πην πξόζθαησλ 

Καλνληζκώλ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο (ΚΔΝΑΚ) θαη λα δηαζέηνπλ πξνο ηνύην 

Πηζηνπνηεηηθό Δλεξγεηαθήο Απόδνζεοκε ελεξγεηαθή θιάζε ηνπιάρηζηνλ «Γ».Θα 

ζπλεθηηκεζεί ηδηαίηεξα εάλ ην αθίλεην είλαη ελεξγεηαθήο θιάζεο αλώηεξεο ηεο 

«Γ» («Β», «Α» θιπ). 

Αζθάλεια σώπος  
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Πξηλ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ κίζζσζεο ζα εθδνζεί πιζηοποιηηικό 

πςπαζθάλειαρ κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ εθκηζζσηή, ζύκθσλα κε ηε κειέηε πνπ 

ζα εθπνλήζεη κεραληθόο ηνπ εθκηζζσηή. 

Σπρόλ επαίζζεηεο εμσηεξηθέο πάιηλεο επηθάλεηεο (παινζηάζηα, παξάζπξα, γπάιηλεο 

εμώζπξεο) ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από πιηθά πςειήο αληνρήο ζε 

ζξαύζε.  

Γηα ηελ πεξαηηέξσ δηαζθάιηζε ππεξβνιηθά επαίζζεησλ παινπηλάθσλ είλαη δπλαηόλ λα 

δεηεζεί ε ηνπνζέηεζε από ηνλ εθκηζζσηή θαηάιιεισλ πξνζηαηεπηηθώλ κέζσλ 

(ζηδεξά θηγθιηδώκαηα, ξνιά θ.ιπ.).  

Οη ελδηαθεξόκελνη ηδηνθηήηεο, ηα αθίλεηα ησλ νπνίσλ δελ πιεξνύλ απόιπηα ηηο 

αλσηέξσ επηζπκεηέο ιεηηνπξγηθέο θαη θαηαζθεπαζηηθέο πξνδηαγξαθέο,κπνξνύλ λα 

ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ππεύζπλε δήισζε όηη ζα πξνβνύλ ζηηο 

επεκβάζεηο πνπ ζα ηνπο δεηεζνύλ, ώζηε ην αθίλεην λα θαηαζηεί θαηάιιειν.   

ΑΡΘΡΟ 3. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΙΘΩΗ  

Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο  ζα είλαη γηα ελλέα έηε (9 έηε).  

Η θαηαβαιιόκελε εγγύεζε ζα είλαη ίζε κε έλα κεληαίν κίζζσκα.  

Αλώηαην όξην κεληαίνπ κηζζώκαηνο νξίδεηαη ην πνζό ησλ σιλίων οκηακοζίωνεςπώ 

(1.800,00€) μηνιαίωρ γηα αθίλεην επηθαλείαο 350η.μ., εθ ησλ νπνίσλ ηα 50 ηκ. ζα 

είλαη απνζεθεπηηθόο ρώξνο επξηζθόκελνο ζε ππόγεην ή ζε παηάξη. 

Ο Ο.Α.Κ. Α.Δ. ζα θαηαβάιιεη ην ½ ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ (1,8%)  

Σν κίζζσκα ζα  παξακείλεη ζηαζεξό γηα 3 ρξόληα θαη ζηε ζπλέρεηα, αλ  δελ ππάξμεη 

λνκνζεηηθή ξύζκηζε πνπ λα νξίδεη δηαθνξεηηθά, ζα αθνινπζήζεη εηήζηα 

αλαπξνζαξκνγή ίζε κε ην 75% ηνπ εηήζηνπ ηηκαξίζκνπ ζην εθάζηνηε 

θαηαβαιιόκελν κίζζσκα, θαη γηα όζν ρξνληθό δηάζηεκα ζα δηαξθέζεη ε ελ ιόγσ 

ύκβαζε.  



 

6 
 

Απαηηείηαη ππεύζπλε δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε ζηελ νπνία ζα απνδέρεηαη όηηην κίζζσκα 

δελ ζα αξρίζεη λα θαηαβάιιεηαη ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο αιιά κεηά 

ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κηζζώκαηνο πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζνύλ ζην 

ρξνληθό απηό δηάζηεκα από ηνλ ΟΑΚ ΑΔ νη αλαγθαίεο εξγαζίεο δηαξξύζκηζεο ηνπ 

ρώξνπ. Σν παξαπάλσ ρξνληθό δηάζηεκα δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξν ησλ δύν(2) 

κελώλ από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο κηζζσηηθήο ζύκβαζεο. 

Ο εθκηζζσηήο θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ ή ε εθκηζζώηξηα εηαηξεία παξαηηνύληαη 

από θάζε δηθαίσκα ηδηόρξεζεο, ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο κηζζώζεσο θαη ηεο ηπρόλ 

ζπκβαηηθήο ή λόκηκεο ή αλαγθαζηηθήο παξαηάζεώο ηεο.  

Ο Ο.Α.Κ. Α.Δ. ζα έρεη ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηε κίζζσζε θαη πξηλ ηελ ιήμε ηεο 

ζπκβαηηθήο δηάξθεηάο ηεο, ρσξίο θαηαβνιή απνδεκίσζεο, αθνύ ελεκεξώζεη ηνλ 

ΔΚΜΙΘΧΣΗ ηνπιάρηζηνλ 3 κήλεο πξηλ από ηελ απνρώξεζε. 

ΑΡΘΡΟ 4. ΣΙΣΛΟ ΤΜΒΑΗ  

Ο ηίηινο ηεο ύκβαζεο είλαη «Μίζθωζη ακινήηος ζηην πόλη ή ζηηνεςπύηεπη 

πεπιοσή ηηρ πόληρ ηος Ηπακλείος για ηη ζηέγαζη ηων Τπηπεζιών  ηος 

Οπγανιζμού Ανάπηςξηρ Κπήηηρ Α.Δ.». 

Ο ηίηινο απηόο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζηνπο θαθέινπο πξνζθνξάο πνπ ζα 

ππνβάιινπλ νη ελδηαθεξόκελνη ζηνπο νπνίνπο ζα ζπκπιεξώλεηαη θαη ε πεξηνρή πνπ 

βξίζθεηαη ην θάζε αθίλεην. 

ΑΡΘΡΟ 5. ΓΙΚΑΙΟΤΜΔΝΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  

Γεθηνί ζην δηαγσληζκό γίλνληαη ηδηνθηήηεο αθηλήησλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα.  

ΑΡΘΡΟ 6. ΣΡΟΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

1. Η πξνζθνξά πξέπεη λα αθνινπζεί, ζε όηη αθνξά ζηνλ ηξόπν ππνβνιήο θαη ην 

πεξηερόκελν ηνπ θαθέινπ, ηα νξηδόκελα ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε.  
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2. Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ ιήγεη ηελ ……05/01/2017 θαη ώξα 12:00.  

Παξάηαζε, πέξαλ απηήο ηεο ώξαο, απνθιείεηαη ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε.  

Οη ππνςήθηνη δεζκεύνληαη γηα ηελ πξνζθνξά ηνπο, γηα δηάζηεκα εμήληα (60) 

εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξώλ.  

3. Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο πξέπεη λα θαηαηεζεί ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο θαηά 

ηελ παξαπάλσ νξηδόκελε εκέξα θαη ώξα.  

4. Ο θάθεινο πξέπεη λα είλαη ζθξαγηζκέλνο θαη λα θέξεη ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 

θαη ππνρξεσηηθά ηελ παξαθάησ έλδεημε :  

ΦΡΑΓΙΜΔΝΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ ΣΗΝ ΠΟΛΗ Ή 

ΣΗΝ ΔΤΡΤΣΔΡΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΠΟΛΗ ΣΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΔΓΑΗ 

ΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ. 

Ππορ ηην ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ, 

θηίξην ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ ΑΔ, (2νο όξνθνο) 

νδόο Μάρεο Κξήηεο 3, Υαληώπνξηα – Ηξάθιεην. 

Σει.: 2810 311 319/18 

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΥΘΔΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ 

5. Ο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από ΑΙΣΗΗ 

ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ, ζηελ νπνία ν δηαγσληδόκελνο ή ν λόκηκνο 

εθπξόζσπόο ηνπ ζα αλαθέξεη ηνλ ηίηιν ηεο Γηαθήξπμεο θαη ην αθίλεην γηα ην νπνίν 

ππνβάιιεη πξνζθνξά, ηα ζηνηρεία ηνπ (επσλπκία, δηεύζπλζε, αξηζκόο ηειεθώλνπ, 

fax), δήισζε νξηζκνύ αληηθιήηνπ κε πιήξε ηα ζηνηρεία απηνύ θαη ηέινο ζα 

ππνγξάθεηαη από ηνλ ίδηνλ ή ην λόκηκν εθπξόζσπν απηνύ.  

6. Κάζε θάθεινο πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλεη ηνπο εμήο δύν μερσξηζηνύο 

ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο :   
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Α. ΦΑΚΔΛΟ Α – ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΔΓΓΡΑΦΑ 

Β. ΦΑΚΔΛΟ Β – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ο ΦΑΚΔΛΟ Α – ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΔΓΓΡΑΦΑ θα πεπιλαμβάνει : 

Α1. Λεπηνκεξή πεξηγξαθή θαη δηεύζπλζε ηνπ πξνζθεξνκέλνπ αθηλήηνπ θαζώο θαη ην 

νλνκαηεπώλπκν, ηελ δηεύζπλζε θαη ην ηειέθσλν επηθνηλσλίαο ηνπ ηδηνθηήηε θαη 

ηνπ ηπρόλ εθπξνζώπνπ ηνπ  

Α2.Σνλ ηίηιν ηδηνθηεζίαο θαη ην πηζηνπνηεηηθό κεηαγξαθήο απηνύ  

Α3.Αληίγξαθν (ηεο ζεσξεκέλεο από ηελ Πνιενδνκία) νηθνδνκηθήο άδεηαο ηνπ 

αθηλήηνπ επί ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ην πξνο κίζζσζε αθίλεην (ζε πεξίπησζε πνπ 

ππάξρνπλ ηξνπνπνηήζεηο ηεο άδεηαο νηθνδνκήο ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ θαη 

απηέο), ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα, ζρέδηα αξρηηεθηνληθά (θαηόςεηο – ηνκέο). 

Βεβαίσζε κε ύπαξμεο απζαηξεζηώλ ή Πηζηνπνηεηηθό ξύζκηζεο απζαηξεζηώλ 

Ν.4178/2013 θ.ι.π., θαζώο επίζεο θαη βεβαίσζε ηνπ πξνζθέξνληνο όηη ππάξρεη 

δπλαηόηεηα, εθόζνλ απαηηεζεί, ηνπνζέηεζεο πηλαθίδσλ ζηελ πξόζνςε, θαζώο 

θαη θιηκαηηζηηθώλ, ειεθηξνκεραλνινγηθώλ θαη ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ ζε ρώξνπο 

ηνπ αθηλήηνπ. 

Α4. Ανηίγπαθο ηος Πιζηοποιηηικού Ενεπγειακήρ Απόδοζηρ 

Α5.Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ ηδηνθηήηε, ζηελ νπνία ζα απνδέρεηαη όηη ην κίζζσκα δελ 

ζα αξρίζεη λα θαηαβάιιεηαη ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο κηζζσηηθήο 

ύκβαζεο αιιά κεηά ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο πξνθεηκέλνπ 

λα νινθιεξσζνύλ ζην ρξνληθό απηό δηάζηεκα νη αλαγθαίεο εξγαζίεο δηαξξύζκηζεο 

ηνπ ρώξνπ (κεηά από ππόδεημε ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ.). Σν παξαπάλσ ρξνληθό δηάζηεκα 

δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξν ησλ δύν (2) κελώλ από ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηεο κηζζσηηθήο ζύκβαζεο.  

Α6. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ ηδηνθηήηε ζηελ νπνία ζα δειώλεη ηα αθόινπζα: 
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«Σν κίζζσκα ζα παξακείλεη ζηαζεξό γηα ηξία (3) έηε θαη ζηε ζπλέρεηα ζα 

αλαπξνζαξκόδεηαη θαη’έηνο επί ηνπ εθάζηνηε θαηαβαιινκέλνπ θαηά πνζνζηό ίζν 

κε ην 75% ηεο αύμεζεο ηνπ ηηκαξίζκνπ (Γείθηε Σηκώλ Καηαλαισηή) ηνπ 

πξνεγνπκέλνπ κηζζσηηθνύ έηνπο, όπσο ζα πξνθύπηεη από ηα επίζεκα ζηνηρεία 

ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο ηόζν θαηά ηελ ζπκβαηηθή δηάξθεηα ηεο 

κίζζσζεο όζν θαη θαηά ηελ ηπρόλ λόκηκε ή αλαγθαζηηθή παξάηαζή ηεο». 

Α7. ε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο από λνκηθά πξόζσπα ππνβάιιεηαη Τπεύζπλε 

Γήισζε όηη: δελ έρνπλ πησρεύζεη, δελ ηεινύλ ππό θαζεζηώο εθθαζάξηζεο θαη 

αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο θαη όηη δελ έρεη θαηαηεζεί αίηεζε γηα πηώρεπζε, 

εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε.  

Η σο άλσ Τπεύζπλε Γήισζε ππνβάιιεηαη θαη γηα ηα νκόξξπζκα κέιε ησλ 

νκνξξύζκσλ θαη εηεξνξξύζκσλ εηαηξηώλ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ επηιεγεί θάπνην από ηα πξναλαθεξόκελα λνκηθά πξόζσπα νθείιεη 

λα πξνζθνκίζεη όια ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία απηώλ, θαζώο θαη πηζηνπνηεηηθά 

ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο Μηζζσηηθήο ύκβαζεο. 

Ο ΦΑΚΔΛΟ Β – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ θα πεπιλαμβάνει : 

Β1. Σν ζπλνιηθό αηηνύκελν κεληαίν κίζζσκα αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο. 

Δάλ ην πξνζθεξόκελν αθίλεην θαηαιακβάλεη πεξηζζόηεξν από 1 νξόθνπο, ή 

πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο ζα πξέπεη λα ππάξρεη αλάιπζε ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπιάρηζηνλ γηα θάζε όξνθν ή ρξήζε ρσξηζηά.  

ηελ αλάιπζε ηνπ ζπλνιηθνύ κηζζώκαηνο, ζα αλαθέξεηαη ε επηθάλεηα έθαζηνπ 

νξόθνπ θαη ε αηηνύκελε ηηκή κνλάδαο (κεληαίνκίζζσκα αλά ηεηξαγσληθό κέηξν) 

από ηελ νπνία αλάιπζε ζα πξνθύπηεη ε ζπλνιηθή ηηκή ηνπ αηηνύκελνπ κεληαίνπ 

κηζζώκαηνο.  

Υώξνη βνεζεηηθνί θαη ελ γέλεη δηαθνξεηηθήο ρξήζεο, όπσο π.ρ. ρώξνη 

ζηάζκεπζεο, ππόγεηεο απνζήθεο νη άιινη ελ γέλεη βνεζεηηθνί ρώξνη, ζα 
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αλαθέξνληαη θαη ζα ηηκνινγνύληαη ρσξηζηά αθόκα θαη εάλ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ 

ίδην όξνθν. 

Β2. Γήλωζη αποδοσήρ ηων όπων ηηρ Πποκήπςξηρ 

Τπεύζπλε δήισζε όηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξνύζαο δηαθήξπμεο, ηεο νπνίαο ν πξνζθέξσλ έιαβε γλώζε θαη ηελ απνδέρεηαη 

πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα. 

ΑΡΘΡΟ 7.  ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

Μεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ θαη ηελ απνζθξάγηζε ησλ 

ΦΑΚΔΛΧΝ Α ε αξκόδηα Δπηηξνπή ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ.:  

1. Δπηιέγεη γηα πεξαηηέξσ αμηνιόγεζε αξρηθά ηα αθίλεηα πνπ πιεξνύλ ηνπο αλσηέξσ 

όξνπο ηεο δηαθήξπμεο (αδεηνδνηήζεηο, ζέζε, ρώξνη, εκβαδόλ θιπ).  

2. ηε ζπλέρεηα ζην πιαίζην ηεο ηερληθήο αμηνιόγεζεο ησλ αθηλήησλ αθνινπζείηαη ε 

εμήο δηαδηθαζία:  

2.1. Η Δπηηξνπή κεηά από επηηόπηα επίζθεςε ζε απηά, επηιέγεη ηα αθίλεηα πνπ θαη’ 

αξρήλ πιεξνύλ ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο ηεο παξνύζαο Γηαθήξπμεο θαη κπνξνύλ λα 

θαιύςνπλ ηερληθά ηηο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο θαηαγξάθνληαο ηαπηνρξόλσο γηα 

θαζέλα εμ απηώλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ αθηλήηνπ, ην είδνο θαη ηελ έθηαζε εξγαζηώλ 

αλαθαίληζεο θαη ηηο δπλαηόηεηεο δηακόξθσζεο βάζεη ησλ ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ θαη 

ηεο νπηηθήο ηαπηόηεηαο ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ..  

Γηα ηα αθίλεηα απηά ζα πξνζθνκηζζνύλ εληόο πξνζεζκίαο πνπ ζα ηεζεί από ηελ 

Δπηηξνπή, Βεβαηώζεηο κε ύπαξμεο απζαηξεζηώλ ή Πηζηνπνηεηηθό Ρύζκηζεο 

Απζαηξεζηώλ Ν.4178/2013 θ.ι.π.,ηαηηθή Μειέηε θαη Η/Μ ζρέδηα, Πηζηνπνηεηηθό 

Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο,θαζώο επίζεο θαη Βεβαίσζε ηνπ πξνζθέξνληνο όηη ππάξρεη 

δπλαηόηεηα, εθόζνλ απαηηεζεί, ηνπνζέηεζεο πηλαθίδσλ ζηελ πξόζνςε, θαζώο θαη 

θιηκαηηζηηθώλ, ειεθηξν-κεραλνινγηθώλ θαη ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ ζε ρώξνπο ηνπ 

αθηλήηνπ.  
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2.2. Γηα ηα αθίλεηα πνπ ηθαλνπνηνύλ ηερληθά ηηο απαηηήζεηο ηνπ Οξγαληζκνύ, ε 

Δπηηξνπή ζα εθηηκήζεη ην θόζηνο ησλ απαηηνύκελσλ δνκηθώλ εξγαζηώλ γηα ηε ρξήζε 

ηνπ αθηλήηνπ (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη: εξγαζίεο εζσηεξηθήο δηακόξθσζεο, 

ζπληήξεζεο πδξαπιηθήο θαη ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο, ύπαξμε-ιεηηνπξγία 

θιηκαηηζκνύ, πγξνκόλσζεο, επηρξίζκαηα, θιπ.). 

2.3. Γηα ιόγνπο ζύγθξηζεο θαη κόλν ηεο πξνζθνξάο, ην ελ ιόγσ θόζηνο ηεο αλσηέξσ 

παξαγξάθνπ, αλεγκέλν ζε κεληαία βάζε (ζπλνιηθό θόζηνο/108 κήλεο) ζα 

πξνζηίζεηαη ζην πξνζθεξόκελν κεληαίν ηίκεκα.  

3. Γηα ηα αθίλεηα ηα νπνία δελ πιεξνύλ ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο ή δελ θαιύπηνπλ 

ηερληθά ηηο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο, νη ηδηνθηήηεο ηνπο ζα ελεκεξσζνύλ εγγξάθσο 

θαη ζα επηζηξαθεί ζε απηνύο ζθξαγηζκέλνο ν ΦΑΚΔΛΟ Β ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο.  

4. Γηα ηα ηειηθώο επηιεγέληα αθίλεηα, ε Δπηηξνπή, αθνύ αξρηθά αλαθνηλώζεη ζηνπο 

ελδηαθεξόκελνπο ην αλσηέξσ εθηηκώκελν θόζηνο εξγαζηώλ ηεο παξ 2.2 ζα 

πξνρσξήζεη ζε απνζθξάγηζε ηνπ ΦΑΚΔΛΟΤ Β ζε ηαθηή εκεξνκελία θαη ώξα 

παξνπζία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, εθόζνλ απηνί ην επηζπκνύλ.  

Η ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά (ΟΠ) δηακνξθώλεηαη σο αθνινύζσο : 

 

ΟΠ = Π.Μ.Μ. + Μ.Δ.Κ.Δ. 

όπνπ :  

 

Π.Μ.Μ. : Πξνζθεξόκελν Μεληαίν Μίζζσκα  

Μ.Δ.Κ.Δ.: Μελαία Δπηβάξπλζε Κόζηνπο Δξγαζηώλ (ζπλνιηθό εθηηκώκελν θόζηνο/108 

κήλεο)  

 

Μεηά ηελ θαηάξηηζε θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο ηνπ πίλαθα ησλ πξνζθεξόλησλ πνπ 

ππέβαιαλ απνδεθηέο πξνζθνξέο, ε Δπηηξνπή θαιεί ηνπο Γηαγσληδόκελνπο ζε αλνηθηή 
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ζπλεδξίαζε όπνπ πξνβαίλεη ζηελ αλαθνίλσζε ηνπ σο άλσ ελδηάκεζνπ 

απνηειέζκαηνο Αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ.  

ηε ζπλέρεηα θαινύληαη ν πξώηνο, ν δεύηεξνο θαη ν ηξίηνο ζε ζεηξά κεηνδνζίαο 

ηδηνθηήηεο, θαζώο θαη όζνη ππέβαιαλ νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο κε ζπγθξηηηθή ηηκή πνπ 

απνθιίλεη ιηγόηεξν από δέθα πέληε επί ηνηο εθαηό (15%) από απηή ηνπ αξρηθνύ 

κεηνδόηε λα ππνβάινπλ ηειηθή θαη βέιηηζηε νηθνλνκηθή πξνζθνξά (κεληαίν κίζζσκα) 

ζε ζπγθεθξηκέλε πξνζεζκία (εκέξα θαη ώξα). Οη ππόινηπνη πξνζθέξνληεο 

απνθιείνληαη από ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία επηινγήο αθηλήηνπ πξνο κίζζσζε.  

5. Η απνζθξάγηζε ησλ ηειηθώλ θαη βέιηηζησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη από 

ηελ Δπηηξνπή ζε ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ώξα παξνπζία ησλ πξνζθεξόλησλ, εθόζνλ 

απηνί ην επηζπκνύλ. Η Δπηηξνπή κεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ πξνβαίλεη 

ζηελ αμηνιόγεζε ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν 4 θαη 

αλαθνηλώλεη ηελ ηειηθή ζεηξά κεηνδνζίαο ησλ πξνζθνξώλ ησλ ηδηνθηεηώλ. Η 

αλαθνίλσζε ηνπ ηειηθνύ απνηειέζκαηνο ζπληζηά θαη ην πέξαο ηεο δηαγσληζηηθήο 

δηαδηθαζίαο επηινγήο αθηλήηνπ πξνο κίζζσζε. Η Γηαδηθαζία νινθιεξώλεηαη κε ηελ 

έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηόο ηεο από ηα εμνπζηνδνηεκέλα όξγαλα ηνπ ΟΑΚ ΑΔ. Η 

εγθξηηηθή απόθαζε πεξηιακβάλεη θαη ηπρόλ βειηηώζεηο ηεο πξνζθνξάο πνπ γίλνληαη 

δεθηέο από ην κεηνδόηε.  

6. ε πεξίπησζε πνπ ηα ηειηθώο επηιεγέληα αθίλεηα είλαη δύν ή ιηγόηεξα, ε Δπηηξνπή 

δηαηεξεί ην δηθαίσκα, πξηλ πξνβεί ζηελ απνζθξάγηζε ηνπ ΦΑΚΔΛΟΤ Β, λα εμεηάζεη 

θαη όζεο από ηηο πξνζθνξέο έρνπλ ηππηθά απνξξηθζεί επεηδή ηα πξνζθεξζέληα 

αθίλεηα είραλ εκβαδόλ εθηόο ησλ δεηνπκέλσλ νξίσλ, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην 

εκβαδόλ ησλ αθηλήησλ απηώλ επξίζθεηαη εληόο ηνπ +20% ηνπ άλσ νξίνπ ηνπ 

δεηνύκελνπ εκβαδνύ ηεο Γηαθήξπμεο. 

7. Γπλαηόηεηα ππνβνιήο Δλζηάζεσλ έρνπλ κόλν νη απνξξηπηόκελνη θαη κόλν γηα ηνπο 

ιόγνπο πνπ απνξξίθζεθαλ, όηαλ ε Δπηηξνπή πξνβεί ζε απόξξηςε πξνζθνξάο γηα 

απνθιίζεηο ή παξαιείςεηο ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ ΦΑΚΔΛΟΤ Α.  
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Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη από ηξίηνπο ή από Γηαγσληδόκελνπο γηα ζέκαηα πνπ 

αθνξνύλ ζε άιιν Γηαγσληδόκελν ή πνπ δελ ππνβάιινληαη ζύκθσλα κε ηα πην πάλσ, 

δελ γίλνληαη δεθηέο.  

Οη ελζηάζεηο αλαζηέιινπλ ηε δηαδηθαζία ηνπ Γηαγσληζκνύ κέρξη ηελ ηειεζίδηθε 

εθδίθαζή ηνπο.  

Γηακαξηπξία νπνηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο, ζε νπνηαδήπνηε θάζε ηνπ Γηαγσληζκνύ, 

δελ αλαζηέιιεη ηε δηαδηθαζία ηνπ αιιά ηίζεηαη ππόςε ηνπ ππεξεζηαθνύ νξγάλνπ πνπ 

ζα θαηαθπξώζεη ην απνηέιεζκα ηνπ Γηαγσληζκνύ.  

Οη Δλζηάζεηο γηα απόξξηςε πξνζθνξάο ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζα γίλνληαη 

δεθηέο κόλν εθόζνλ απεπζύλνληαη ζηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο θαη εθόζνλ 

θαηαηεζνύλ ζην Πξσηόθνιιν ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ. πξνο ηελΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 

ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ, θηίξην ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ ΑΔ, (2νο όξνθνο) νδόο 

Μάρεο Κξήηεο 3, Υαληώπνξηα – Ηξάθιεην, Σει.: 2810 311 319/18, κέζα ζε πέληε (5) 

εξγάζηκεο εκέξεο ην αξγόηεξν, από ηελ εκεξνκελία πνπ ε Δπηηξνπή ζα αλαθνηλώζεη 

ζηνπο Γηαγσληδόκελνπο ην απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ ΦΑΚΔΛΟΤ 

Α. 

Η νξηζηηθή θαη ακεηάθιεηε απόθαζε επί ησλ Δλζηάζεσλ ιακβάλεηαη από ην αξκόδην 

όξγαλν ηνπ Οξγαληζκνύ θαη γλσζηνπνηείηαη εγγξάθσο, κε κέξηκλα ηεο Δπηηξνπήο πνπ 

δηελεξγεί ην δηαγσληζκό, ζηνπο δηαγσληδόκελνπο πνπ ππέβαιαλ Δλζηάζεηο.  

ε θάζε πεξίπησζε, ηζρύνπλ ηα πξνβιεπόκελα ηνπ Ν 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 8. ΥΟΡΗΓΗΗ ΣΔΤΥΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ, 

ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ 

1. Σν παξόλ ηεύρνο δηαθήξπμεο δηαηίζεηαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο από ηελ 

ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ,  

θηίξην ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ ΑΔ, (2νο όξνθνο)  

νδόο Μάρεο Κξήηεο 3, Υαληώπνξηα – Ηξάθιεην.          
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Σει.: 2810 311 319/18  

2. Δθόζνλ δεηεζνύλ πιεξνθνξίεο, έγγξαθα θ.ι.π, ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

κίζζσζεο απηέο παξέρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ από ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηελ ππνβνιή ησλ 

πξνζθνξώλ.  

ΑΡΘΡΟ 9.  ΑΚΤΡΩΗ-ΜΑΣΑΙΩΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ, ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ  

1. Ο δηαγσληζκόο νινθιεξώλεηαη κε ηελ απόθαζε ηνπ Αξκνδίνπ Οξγάλνπ ηνπ ΟΑΚ 

Α.Δ. γηα ηελ επηινγή ηνπ εθκηζζσηή.  

2. ε πεξίπησζε αθύξσζεο ή καηαίσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ, όζνη είραλ ζπκκεηάζρεη ζε 

απηόλ, δελ έρνπλ δηθαίσκα απνδεκίσζεο νπνηαζδήπνηε κνξθήο, γηα νπνηνλδήπνηε 

ιόγν.  

3. Ο επηιεγείο εθκηζζσηήο  ζα θιεζεί, ην αξγόηεξν, κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε 

(15) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηόλ ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο ηνπ 

Αξκνδίνπ Οξγάλνπ ηνπ ΟΑΚ Α.Δ. γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο.  

Αλ ε πξνζεζκία απηή πεξάζεη άπξαθηε από  ππαηηηόηεηά ηνπ, ν νπνίνο, παξά ην 

γεγνλόο όηη έρεη θιεζεί, δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο, ύζηεξα από 

απόθαζε ηνπ Αξκνδίνπ Οξγάλνπ είηε επηιέγεηαη ν ππνςήθηνο, ηνπ νπνίνπ ε 

πξνζθνξά έπεηαη ζηελ θαηάηαμε είηε  αθπξώλεη ην δηαγσληζκό.  

ΑΡΘΡΟ 10. ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ  

- Η ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ επέρεη θαη ζέζε βεβαίσζεο 

απηνύ όηη έρεη ιάβεη γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνπ ζπλεκκέλνπ 

πκθσλεηηθνύ Μίζζσζεο ηα νπνία απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα. 

- Ο ΟΑΚ Α.Δ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνθαζίζεη ειεύζεξα θαη θαηά ηελ 

απόιπηε θξίζε ηνπ ηελ επαλάιεςε ή ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνύ απηνύ θαη 

ηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ.  
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- Η Μηζζσηηθή ύκβαζε ζα δηέπεηαη από ηελ ηζρύνπζα Ννκνζεζία γηα Δκπνξηθέο 

Μηζζώζεηο (Π.Γ 34/1995, Ν.4242/2014).  

- Πξηλ ηελ ππνγξαθή ηνπ πκθσλεηηθνύ Μίζζσζεο ν ηδηνθηήηεο ππνρξενύηαη λα 

ππνβάιιεη ην απαηηνύκελν από ην Νόκν Πηζηνπνηεηηθό Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο θαηά 

Κ.ΔΝ.Α.Κ.  

- Πξηλ ηελ ππνγξαθή ηνπ πκθσλεηηθνύ Μίζζσζεο ζα εθδνζεί πηζηνπνηεηηθό 

ππξαζθάιεηαο κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ εθκηζζσηή, ζύκθσλα κε ηε κειέηε πνπ ζα 

εθπνλήζεη κεραληθόο ηνπ εθκηζζσηή. 

- Πξηλ ηελ ππνγξαθή ηνπ πκθσλεηηθνύ Μίζζσζεο ζα γίλεη ελνπνίεζε όισλ ησλ 

ηπρόλ κεηξεηώλ ξεύκαηνο ζε έλα κεηξεηή γηα ηνπο ρώξνπο πνπ πξννξίδνληαη γηα 

ρξήζε γξαθείσλ θαη ζε έλα κεηξεηή γηα ηνπο ρώξνπο πνπ πξννξίδνληαη γηα ρξήζε 

απνζεθώλ, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ εθκηζζσηή. 

- Μεζηηηθά γξαθεία δελ απνθιείνληαη, ν Ο.Α.Κ. Α.Δ. όκσο δελ θαηαβάιιεη κεζηηηθή 

πξνκήζεηα.  

 

Γηα ηνλ Οξγαληζκό Αλάπηπμεο Κξήηεο ΑΔ 

Ο Γηεπζύλσλ ύκβνπινο 

 

Φώηεο Καδάζεο 

 


