
 

Ηράκλειο, 01/07/2021 

Αρ. Πρωτ: 12939 

 

Προς κάθε ενδιαφερόμενο 

  

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη μίσθωση αποθηκευτικού χώρου 

στο πλαίσιο του προγράμματος «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες 

διεθνή προστασία» στο Ηράκλειο. 

 

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ΑΜΚΕ για την κάλυψη των αναγκών του 

προγράμματος «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» 

προχωρεί στη διαδικασία μίσθωσης αποθηκευτικού χώρου και προσκαλεί τους 

ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά σε προθεσμία, από την ανάρτηση της 

πρόσκλησης, έως τις 09/07/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στα γραφεία της, στη 

δ/νση Λεωφ. 62 Μαρτύρων 146, 713 03 Ηράκλειο Κρήτης. 

 

1. Αντικείμενο Πρόσκλησης 

Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι η υποβολή 

προσφορών για τη μίσθωση ακινήτου ως αποθηκευτικού χώρου, από την Εκπαιδευτική 

Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ΑΜΚΕ, για την αποθήκευση οικιακού εξοπλισμού των 

ωφελούμενων του προγράμματος «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες 

διεθνή προστασία», στο Ηράκλειο. 

 

Περιγραφή μισθίου 

Το μίσθιο πρέπει: 

1. Να βρίσκεται σε ακτίνα 5 χλμ. από τα κεντρικά γραφεία της ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΑΜΚΕ, Λ. 62 Μαρτύρων 146, Ηράκλειο Κρήτης 

2. Να είναι ισόγειο και να περιλαμβάνει αποθηκευτικό ενιαίο χώρο έκτασης 200-250 τ.μ. 

3. Ο ανωτέρω χώρος θα πρέπει να έχει εύκολη πρόσβαση.  

4. Να έχει τις προϋποθέσεις καταλληλότητας του κτιριοδομικού κανονισμού, δηλαδή 

επαρκή φωτισμό και αερισμό  του κύριου χώρου. 

5. Το μίσθιο πρέπει να είναι ετοιμοπαράδοτο κατά την ημέρα υπογραφής Συμφωνητικού, 

έχοντας σε λειτουργία όλες τις παροχές, όπως εγκατάσταση νερού, ηλεκτρικού 

ρεύματος, κ.λ.π. 

6. Να πληροί όρους υγιεινής και ασφάλειας και ενεργειακής απόδοσης. 

7. Να δέχεται ο ιδιοκτήτης να προβεί σε τυχόν απαραίτητες επισκευές, εφόσον 

χρειάζεται, ώστε να καταστεί κατάλληλο για το χώρο που θα εξυπηρετήσει. 

8. Να διαθέτει κατ΄ ελάχιστον μία θέση στάθμευσης αυτοκινήτου – πάρκινγκ. 



 

 

2. Αναθέτουσα Αρχή 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ ΑΜΚΕ 

Λ. 62 Μαρτύρων 146, Ηράκλειο Κρήτης 

Τηλ: 2810792207, Fax:2810792206 

e-mail: info@ploigos-ea.gr 

 
3.  Χρηματοδότηση – Προϋπολογισμός 

Η χρηματοδότηση της δαπάνης θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα «ΕSTIA 2021: Στεγαστικό 

πρόγραμμα για Αιτούντες Διεθνή Προστασία» που χρηματοδοτείται από το  Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης για τους Πρόσφυγες. 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας έως την 31/12/2021 είναι 2.250,00€, 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 

4. Τρόπος πληρωμής 

Το μίσθωμα θα καταβάλλεται μηνιαίως σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο 

εκμισθωτής και υποχρέωση καταβολής του αρχίζει από την ημερομηνία χρήσης του 

μίσθιου από την  εταιρεία. 

 

5. Διάρκεια Συνεργασίας  

Από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης με τον Ανάδοχο έως 31/12/2021. 

 

6. Διαδικασία Προμήθειας:  

Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

 

7. Υποχρεώσεις εκμισθωτή 

Ο εκμισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το μίσθιο την ημερομηνία υπογραφής της 
Σύμβασης. Σε περίπτωση παρελεύσεως απράκτου της ημερομηνίας αυτής, θεωρείται 
έκπτωτος με καταλογισμό των προβλεπόμενων, από το Νόμο, κυρώσεων. 

Ο εκμισθωτής υποχρεούται να έχει και να διατηρεί το μίσθιο ασφαλισμένο κατά πυρός  της 

εταιρείας απαλλασσόμενης κάθε υποχρεώσεως της, δια τις τυχόν εκ πυρκαγιάς 

προξενούμενες ζημίες. 

8. Υποχρεώσεις  εταιρείας:  

Η εταιρεία υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει το μίσθιο σε καλή κατάσταση, 

προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση και φθορά πέραν της συνήθους 

χρήσεως. 
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Η εταιρεία υποχρεούται με την λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το ακίνητο στην 

κατάσταση την οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. 

Την εταιρεία βαρύνουν όλες τις δαπάνες για φωτισμό, ύδρευσης, καθώς και κάθε άλλη 

παρόμοια επιβάρυνση, ως επίσης και κάθε δαπάνη κοινόχρηστων ή άλλη τοιαύτη 

βαρύνουσα το μισθωτή κατά νόμο όχι όμως για φόρους που αφορούν την ιδιοκτησία του 

εκμισθωτή (ΕΝΦΙΑ , φόρο εισοδήματος κλπ). 

 

9. Δικαιώματα  εταιρείας  

 Η εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι του εκμισθωτού για την πραγματική κατάσταση του 
μισθίου. Ως μισθωτής  δεν υποχρεούται σε αποζημίωση προς τον εκμισθωτή για τις από 
συνήθη χρήση φθορές του ακινήτου, ή τις τυχόν εξ οποιουδήποτε τυχαίου ή εξ ανωτέρας 
βίας γεγονότος βλάβες ή ζημίες κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

 Η εταιρεία κατά τη διάρκεια της μίσθωσης δύναται να προβαίνει σε μεταρρυθμίσεις, 

προσθήκες και μεταβολές του μισθίου, προκειμένου τούτο να γίνεται κατάλληλο, για το 

σκοπό που προορίζεται. Μετά την λήξη της μίσθωσης η εταιρεία  δικαιούται να αφαιρέσει 

ότι τοποθέτησε στο μίσθιο. 

 
10. Δυνατότητα τροποποίησης 

Η τυχόν τροποποίηση των όρων της υπογραφόμενης σύμβασης θα αποδεικνύεται 
αποκλειστικά και μόνο με έγγραφα αποκλειόμενου οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού 
μέσου και αυτού του όρκου. Η τυχόν μη έγκαιρη ενάσκηση από το μισθωτή οποιουδήποτε 
δικαιώματος του άπαξ ή κατ’ επανάληψη δε θα σημαίνει παραίτηση από το δικαίωμα του.  
 

11. Λοιπά στοιχεία 

Για οποιαδήποτε διαφορά που θα προκύψει από τη σχετική σύμβαση, οι συμβαλλόμενοι 
ορίζουν αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυσή της, τα δικαστήρια του Ηρακλείου. 
 

 

12.  Δικαιολογητικά Συμμετοχής:  

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού φάκελο 
πρωτοκολλημένο ο οποίος θα περιέχει: 
 

• Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβε πλήρη γνώση και αποδέχεται την υπ’ αρ. 12939/01-07-
2021 πρόσκληση. 

• Φάκελος τεχνικής προσφοράς ο οποίος θα περιλαμβάνει: 
 

1.    Ταυτότητα του φυσικού προσώπου. Εάν συμμετέχει νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε 

εταιρικής μορφής ή κοινοπραξία πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο καταστατικό, το 

Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης, από το οποίο να προκύπτει η κατά νόμο δημοσίευση 

καθώς και πρακτικό συμμετοχής στη συγκεκριμένη πρόσκληση. 



 

2. Αντίγραφο τίτλου κυριότητας ή επικαρπίας, νόμιμα μεταγραμμένο στο 

υποθηκοφυλακείο 

3. Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας θεωρημένο από την Πολεοδομία ή νομιμοποίηση ή 

τακτοποίηση του ακινήτου με τη ζητούμενη χρήση ή βεβαίωση αλλαγής  χρήσης.   

4. Ενεργειακό πιστοποιητικό 

5. Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου – εγκαταστάτη για την καταλληλόλητα της 

ηλεκτρολογικής εγκατάστασης 

6. Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης. 

 

 

13.  Ειδικότεροι όροι Οικονομικής Προσφοράς 

➢ Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε Ευρώ. 

➢ Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής ή που δίνει τιμή σε 

συνάλλαγμα ή µε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

➢ Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του 

προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της 

προσφοράς του. 

➢ Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς, ο προμηθευτής οφείλει 

να παράσχει γραπτώς στην Επιτροπή Προμηθειών τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν από 

αυτή, για να εκτιμηθεί η σοβαρότητα και η αξιοπιστία της προσφοράς. 

➢ Στην προσφερόμενη τιμή ή στο ποσοστό έκπτωσης περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν 

επιβαρύνσεις. 

➢ Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης ή µε αίρεση ή µη σύμφωνη µε 

ουσιώδεις όρους της πρόσκλησης αυτής, ή ελλιπής, όταν αυτή έχει ξύσματα, διαγραφές ή 

προσθήκες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές µε εναλλακτικές λύσεις δεν 

γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς µε εναλλακτικές λύσεις, η 

συγκεκριμένη προσφορά απορρίπτεται στο σύνολό της.  

➢ Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή. 

 

14. Υποβολή προσφορών 

➢ Η διάρκεια της προσφοράς θα είναι κατ’ ελάχιστο 30 ημέρες από την ημερομηνία 

υποβολής της. 

➢ Οι φάκελοι των υποψηφίων θα είναι στην ελληνική γλώσσα.  

➢ Καταληκτική ημερομηνία και τόπος υποβολής: Παρασκευή, 09 Ιουλίου 2021, ώρα  

14.00, Λ. 62 Μαρτύρων 146.  

➢ Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από ειδική επιστολή (διαβιβαστικό), στην 

οποία θα πρέπει να αναφέρεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υποβάλλει την 

προσφορά και η οποία θα βρίσκεται έξω από τον κυρίως φάκελο της προσφοράς. Στην 

επιστολή αυτή συμπεριλαμβάνονται στοιχεία του προσφέροντος (επωνυμία, νομική 

μορφή, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, όνομα του αρμοδίου προσώπου για την προσφορά). 

Επίσης, σε αυτή την επιστολή πρέπει να αναγράφεται η χρονική ισχύς της προσφοράς. 



 

 

Οι οικονομικές προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο με την παρακάτω 

ένδειξη: 

 

Πληροφοριακά στοιχεία Για τυχόν διευκρινήσεις σχετικά µε τους όρους της Πρόσκλησης 

θα παρέχονται από την κα. Τσεντελιέρου Σοφία στο τηλ. 2810-792207 και στο email: 

info@ploigos-ea.gr  

Για την Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

 

 

Ζαχαρίας Ροδιτάκης 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ 

Λ. 62 Μαρτύρων 146, Ηράκλειο Κρήτης, 

Τηλ: 2810792207, Fax:2810792206, 

e-mail: info@ploigos-ea.gr 

Οικονομική προσφορά  

«για τη μίσθωση αποθηκευτικού χώρου στο Ηράκλειο 

στο πλαίσιο του προγράμματος «ESTIA 2021» 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  

Παρασκευή, 09 Ιουλίου 2021 και ώρα 14:00 

(Να μην ανοιχτεί ο φάκελος από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία) 

 

 

 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» 
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