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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας 
και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης 

 
Κτήριο Πρυτανείας, Πλατεία Αγ. Μάρκου, Τέρμα οδού Αγ. Τίτου 
Τηλέφωνο: 28210 37055,  info@eadip.tuc.gr   
 

                                                                                          Α.π. 1310 

                                                                                        Χανιά 20/11/2015 

 
 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΤΩΝ 

ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ  

 

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου 

του Πολυτεχνείου Κρήτης ως διαχειρίστρια του συνόλου των ελαιοδέντρων ιδιοκτησίας 

του Πολυτεχνείου Κρήτης προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

ανάδειξη μισθωτή με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές για την συλλογή ελαιοκάρπου 

των ελαιοδέντρων που βρίσκονται στην περιοχή της Πολυτεχνειούπολης καθώς και της 

έκτασης του Πάρκου Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας ιδιοκτησίας Πολυτεχνείου 

Κρήτης.   Οι εργασίες συλλογής ελαιοκάρπου θα πραγματοποιηθούν με την επίβλεψη 

προσωπικού του Ιδρύματος. 

 

Τα προς εκμετάλλευση ελαιόδεντρα κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες: 

Α. Εύκολα προσβάσιμα και άμεσα εκμεταλλεύσιμα και παραγωγικά 

πιστοποιημένα βιολογικά ελαιόδεντρα. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται 

περίπου 800 ελαιόδεντρα που βρίσκονται σε έκταση του Πάρκου Διάσωσης 

Χλωρίδας και Πανίδας ιδιοκτησίας Πολυτεχνείου Κρήτης. 

Β. Μερικώς προσβάσιμα και εκμεταλλεύσιμα ελαιόδεντρα. Στην κατηγορία αυτή 

εντάσσονται περίπου 600 ελαιόδεντρα που βρίσκονται σε διάφορες τοποθεσίες 

στην ευρεία περιοχή της Πολυτεχνειούπολης όπως αυτή παρουσιάζεται στο 

Παράρτημα Α της παρούσης.  

 

1. Ως ελάχιστο όριο μίσθωσης ορίζεται το ποσό των χιλίων οκτακοσίων ευρώ (€ 

1800). Το επιτευχθέν ποσό μίσθωσης θα καταβληθεί εντός δύο μηνών  (2) από 

την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.  
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2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τα προς ελαιοσυλλογή 

ελαιόδεντρα, για επιτόπια ενημέρωση κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία 

μας.   

 

Κριτήριο ανάθεσης συνιστά το υψηλότερο προσφερόμενο μίσθωμα με την 

προϋπόθεση την πλήρωση των αναγραφόμενων στην παρούσα πρόσκληση όρων και 

προδιαγραφών.  

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού 

να καταθέσουν σφραγισμένες έγγραφες προσφορές με αναγραφή στην εξωτερική 

πλευρά του φακέλου των ατομικών ή εταιρικών στοιχείων του συμμετέχοντος και την 

ένδειξη «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΔΙΑΣΩΣΗΣ 

ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗΣ».  

 

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει : 

Α) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, η οποία θα φέρει βεβαίωση του γνησίου της 

υπογραφής του συμμετέχοντος ή των διαχειριστών στην περίπτωση Ο.Ε. ή Ε.Ε., του 

προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου στην περίπτωση Α.Ε., των διαχειριστών στην 

περίπτωση Ε.Π.Ε., των νομίμων εκπροσώπων στην περίπτωση κάθε άλλου νομικού 

προσώπου, στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει τα εξής :  

α) Ότι αφού επισκέφθηκε τα προς συλλογή ελαιοκάρπου ελαιόδεντρα έλαβε γνώση των 

πραγματικών δεδομένων και αποδέχεται τους όρους της παρούσης πρόσκλησης τους 

οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.  

β) Ότι δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του δημοσίου ή άλλων Ν.Π.Δ.Δ., 

Ν.Π.Ι.Δ., Ο.Τ.Α. και ότι δεν έχουν ασκηθεί εναντίον του νομικές ή άλλες διαδικασίες, 

δικαστικώς ή εξωδίκως, για παράβαση συμβατικών όρων για εκμεταλλεύσεις 

οποιασδήποτε μορφής που είχε αναλάβει κατόπιν διαγωνισμού ή του είχε ανατεθεί. 

Β1) Τα φυσικά πρόσωπα οφείλουν να καταθέσουν ακόμα :  

α) Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου 

β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου 

γ) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, που να ισχύουν κατά 

την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι 

ενήμερα ως προς τις υποχρεώσεις τους, ή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 περί 

απαλλαγής τους από τη σχετική υποχρέωση προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας. 
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δ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο 

να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και δεν βρίσκονται σε διαδικασία 

πτώχευσης.  

Β2) Τα νομικά πρόσωπα οφείλουν να καταθέσουν ακόμα :  

α) Φωτοαντίγραφο του καταστατικού τους ή άλλου εγγράφου, που να αποδεικνύει τη 

σύσταση του νομικού προσώπου με όλες τις τροποποιήσεις του, 

συμπεριλαμβανομένου και του ΦΕΚ δημοσίευσης, όπου αυτή προβλέπεται, καθώς και 

οποιοδήποτε έγγραφο, από το οποίο προκύπτει το πρόσωπο/α που έχουν δικαίωμα να 

δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο. Ειδικά δε ως προς τις Α.Ε. είναι 

απαραίτητο να προσκομισθεί και φωτοαντίγραφο του ΦΕΚ, στο οποίο έχει καταχωρηθεί 

η ανακοίνωση περί εκλογής του εν ενεργεία Δ.Σ. κατά το χρόνο διεξαγωγής του 

διαγωνισμού. 

β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου των 

διαχειριστών στην περίπτωση Ο.Ε. ή Ε.Ε., του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου 

στην περίπτωση Α.Ε., των διαχειριστών στην περίπτωση Ε.Π.Ε., των νομίμων 

εκπροσώπων στην περίπτωση κάθε άλλου νομικού προσώπου.  

γ) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, που να ισχύουν κατά 

την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι 

ενήμερα ως προς τις υποχρεώσεις τους ή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 περί 

απαλλαγής τους από τη σχετική υποχρέωση προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας 

δ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τουλάχιστον του 

τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση, 

λύση ή εκκαθάριση, σε αναγκαστική διαχείριση, καθώς επίσης και ότι δεν έχει κινηθεί 

κατ’ αυτών διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, λύση ή εκκαθάριση, αναγκαστική 

διαχείριση. 

Γ) Οικονομική προσφορά με το προτεινόμενο μίσθωμα, η οποία υποβάλλεται σε 

ιδιαίτερο σφραγισμένο φάκελο, με αναγραφή εξωτερικώς των στοιχείων του 

προσφέροντος και με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 

ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗΣ».  

 

Σε περίπτωση μη κατάθεσης κάποιου από τα ανωτέρω δικαιολογητικά η προσφορά θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η οικονομική προσφορά απαιτείται 

να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του συμμετέχοντος, να είναι ενυπόγραφη και στην 

περίπτωση των εταιρειών να τίθεται η υπογραφή του/των νομίμου/ων εκπροσώπου/ων 
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κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας και της εταιρικής σφραγίδας. Σημειώνεται ότι στην 

οικονομική προσφορά πρέπει να δηλώνεται ότι η προσφορά ισχύει για χρονικό 

διάστημα (2) δύο μηνών, διαφορετικά δεν θα λαμβάνεται υπ’ όψιν.  

 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 

 

1. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με 

οποιοδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη 

κατάθεση Πρόταση εμπεριέχουσα επί ποινή αποκλεισμού τα παραπάνω αναφερόμενα 

δικαιολογητικά συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της Εταιρείας και στη 

διεύθυνση  «Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά » τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες 08.30πμ- 13.30μμ και το αργότερο έως την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015 

και ώρα 10.00π.μ. 

3. Η κατακύρωση θα γίνει από τα μέλη του ΔΣ της Εταιρείας σε Συνεδρίαση του με 

κριτήριο το υψηλότερο προσφερόμενο ποσό υπό την προϋπόθεση της πλήρωσης των 

όρων της διακήρυξης.    

4. Δυνατότητα ενστάσεων συντρέχει αποκλειστικά για λόγους νομιμότητας της 

διαδικασίας εντός προθεσμίας 2 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης 

περί της κατακύρωσης στους ενδιαφερομένους. 

5. Οι εργασίες συλλογής ελαιοκάρπου απαιτούνται να ολοκληρωθούν εντός δύο μηνών  

από την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης.   

6. Ο μισθωτής οφείλει να καταβάλει στην εταιρεία το συνολικό ποσό του προτεινόμενου 

μισθώματος  εντός δύο μηνών  (2) από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής 

σύμβασης.  

 

Σε περίπτωση που η διαδικασία αποβεί άγονη, είτε επειδή κανείς δεν πήρε μέρος σ' 

αυτήν είτε επειδή - κατά την κρίση της Επιτροπής - δεν πήρε μέρος ικανός αριθμός 

πλειοδοτών προς επίτευξη ανταγωνισμού μεταξύ τους είτε επειδή οι προσφορές που 

κατατέθηκαν απορρίφθηκαν ως απαράδεκτες ή ασύμφορες, είναι δυνατό, κατ’ απόλυτη 

διακριτική ευχέρεια των αρμοδίων οργάνων των ως άνω προσώπων, να επαναληφθεί ο 

διαγωνισμός ή να ματαιωθεί ή να υιοθετηθεί η διαδικασία της απ' ευθείας μίσθωσης 

χωρίς διαγωνισμό, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή τους.  

 

Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι 

επαφίεται στην πλήρη διακριτική της ευχέρεια η ματαίωση της παρούσας διαδικασίας ή 
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η επανάληψη αυτής με τους ίδιους ή με νέους όρους, αποκλειόμενης οιασδήποτε 

αξιώσεως των ενδιαφερομένων. 

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ : 

Αυτός που θα αναλάβει με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας την συλλογή του 

ελαιοκάρπου, οφείλει να προσέλθει μέσα σε προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών από 

τη λήψη της σχετικής πρόσκλησης για την υπογραφή σχετικής σύμβασης και να 

καταθέσει σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει η Εταιρεία χρηματικό ποσό ίσο 

με εννιακόσια (900) ευρώ ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.  

 

Η εγγύηση αυτή θα καταπέσει υπέρ της Εταιρείας, εάν η μίσθωση λυθεί πρόωρα από 

οποιαδήποτε αιτία οφειλόμενη σε υπαιτιότητα του αναδόχου ή λόγω οιασδήποτε 

παραβίασης των όρων της παρούσας πρόσκλησης ή του μεταξύ μας ιδιωτικού 

συμφωνητικού. Επίσης, η εγγύηση αυτή θα καταπέσει υπέρ της Εταιρείας και σε 

περίπτωση που κατά τη λήξη της μίσθωσης και την αποχώρηση του μισθωτή από το 

μίσθιο, ο τελευταίος θα παραμείνει οφειλέτης οποιασδήποτε οφειλής απορρέει από την 

εν λόγω ανάθεση. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η εγγύηση καλής εκτελέσεως επιστρέφεται 

ατόκως στον υποψήφιο μετά το πέρας των εργασιών συλλογής ελαιοκάρπου και της 

κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει η Εταιρεία  του συνολικού 

ποσού κατακύρωσης της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

 

Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προαναφερόμενη προθεσμία των δύο (2) 

εργάσιμων ημερών και ο ανακηρυχθείς ανάδοχος είτε δεν προσέλθει για την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης είτε παραλείψει να καταθέσει την προβλεπόμενη ανωτέρω 

εγγύηση, η Εταιρεία τον κηρύσσει με απόφαση του Δ.Σ. της έκπτωτο και αποφασίζει για 

την πρόσκληση ή όχι του επόμενου βάσει του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων κ.ο.κ. 

Τα τυχόν έξοδα δημοσίευσης ή και επαναδημοσίευσης βαρύνουν τον εκάστοτε έκπτωτο 

υποψήφιο. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ :  

1. Το προσφερόμενο μίσθωμα θα κατατεθεί  μετά το πέρας των εργασιών 

συλλογής ελαιοκάρπου και χωρίς όχληση από τον εκμισθωτή σε τραπεζικό 

λογαριασμό που θα υποδείξει η Εταιρεία και η καταβολή του θα αποδεικνύεται 

μόνο με έγγραφο, ήτοι το αντίστοιχο έγγραφο κατάθεσης της οικείας Τράπεζας, 

αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου και αυτού ακόμα του όρκου. 
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2. Ο μισθωτής δε δικαιούται σε μείωση του ποσού κατακύρωσης του διαγωνισμού 

μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος, παραιτούμενος ρητά, ανεπιφύλακτα 

και ανέκκλητα δια της συμβάσεως από οποιοδήποτε δικαίωμά του να ανατρέψει 

το ύψος του ποσού  για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. 

3. Ο  μισθωτής δεν απαλλάσσεται από την  υποχρέωση καταβολής του 

μισθώματος σε περίπτωση που δεν κάνει χρήση του μισθώματος  χωρίς 

υπαιτιότητα της Εταιρείας. 

4. Για κάθε καταστρεφόμενο δένδρο από υπαιτιότητα του μισθωτή ή του 

προσωπικού του, θα καταβάλλεται απ’ αυτόν αποζημίωση ποσού εκατό ευρώ 

(100 €). 

5. Απαγορεύεται απόλυτα οποιαδήποτε άλλη χρήση ή εκμετάλλευση των 

ελαιοδέντρων εκτός της συλλογής του ελαιοκάρπου τους. 

6. Σε περίπτωση που ο μισθωτής προκαλέσει από αμέλεια του ζημιές ή 

καταστροφές στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος ή στα μηχανήματα αυτής ή στο 

προσωπικό ή σε οποιοδήποτε τρίτο ή γίνει πρόξενος ατυχήματος, λόγω μη 

τηρήσεως των όρων και περιορισμών αυτής της συμφωνίας, υποχρεούται στην 

αποκατάσταση κάθε ζημιάς και στην καταβολή αποζημιώσεως στα δικαιούμενα 

πρόσωπα. 

7. Ο μισθωτής υποχρεούται να λαμβάνει τα επιβαλλόμενα μέτρα για αποφυγή 

προκλήσεως πυρκαγιάς κατά την διάρκειας πάσης φύσεως εκτελούμενης 

εργασίας όπως και την αποφυγή εγκατάλειψης πάσης φύσεως αντικείμενων 

(μηχανημάτων, ειδών, απορριμμάτων, αποβλήτων των ελαιοκλαδεμάτων κ.λ.π.) 

τα οποία δύναται να προξενήσουν εστίες πυρκαγιάς και γενικότερα 

απαγορεύεται ρητά η καύση προϊόντων κλαδέματος εντός των εκτάσεων του 

Ιδρύματος. 

8. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του μισθωτού για τυχόν ατυχήματα 

που θα συμβούν σε συνδεόμενα με οποιαδήποτε σχέση μ’ αυτόν πρόσωπα, για 

οποιαδήποτε αιτία ως και οποιαδήποτε αιτία που θα προκληθεί στα δένδρα ή 

τους καρπούς των από ζώα, ανθρώπους, καιρικές συνθήκες, πυρκαγιές, 

πλημμύρα κ.λ.π. 

9. Ο μισθωτής και το εργαζόμενο προσωπικό του οφείλει να συμμορφώνεται με 

τους κανόνες ασφαλείας που ισχύουν για την εκάστοτε περιοχή και τις λοιπές 

διοικητικές διατάξεις που το αφορούν. Στην έκταση του Πάρκου Χλωρίδας και 

Πανίδας απαγορεύεται η συχνή χρήση οχημάτων βαρέου τύπου καθώς και η 

μεγάλης έκτασης και συνεχής ηχορύπανση και η όχληση στον περιβάλλοντα 
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χώρο. Επίσης απαγορεύεται το κάπνισμα και η καύση ξύλων για τη διασφάλιση 

της προστασίας της έκτασης.  

10. Ο μισθωτής  δύναται να προχωρήσει στην ελαφριά κλάδευση των ελαιοδέντρων 

προκειμένου να διευκολυνθεί η συλλογή του ελαιοκάρπου. Απαγορεύεται ρητά 

να προβεί στην βαριά κλάδευση των ελαιοδέντρων.   

11. Η καθυστέρηση της καταβολής του συμφωνηθέντος ποσού  όσο και η 

παράβαση από τον υποψήφιο ανάδοχο οποιουδήποτε από τους όρους της 

σύμβασης, τους οποίους θα τους συνομολογήσει υποχρεωτικά ως ουσιώδεις, 

παρέχουν στην Εταιρεία το δικαίωμα να αξιώσει την έξωση του μισθωτή από το 

μίσθιο καθώς και οποιουδήποτε τρίτου, που έλκει από το μισθωτή δικαιώματα ή 

που το κατέχει εξ ονόματός του, και την απόδοση της χρήσης του μισθίου κατά 

την ειδική διαδικασία του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η Εταιρεία θα δικαιούται 

να παρακρατήσει την προβλεπόμενη χρηματική εγγύηση για την καλή εκτέλεση 

των όρων της σύμβασης και να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε ζημίας, η οποία 

θα προκύψει από την παράβαση των όρων της συμβάσεως και την πρόωρη 

λύση αυτής.  

12. Ο μισθωτής βαρύνεται εξ ολοκλήρου με την πληρωμή πάσης φύσεως υπέρ του 

Δημοσίου ή υπέρ Δήμων και εν γένει τρίτων φόρων, τελών και κρατήσεων. Η 

Εταιρεία καμία υποχρέωση δεν αναλαμβάνει για μέτρα που τυχόν ήθελε 

ληφθούν από οποιαδήποτε Αρχή και για αυξήσεις των πάσης φύσεως 

δαπανών, φόρων, τελών ή κρατήσεων κ.λ.π.  

13. Ο μισθωτής σε περίπτωση απουσίας του υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην 

Εταιρεία τον αντίκλητό του. 

14. Απαγορεύεται η ολική ή μερική υπομίσθωση ή οποιαδήποτε παραχώρηση της 

χρήσης του μισθίου με αντάλλαγμα ή χωρίς, εκτός εάν συναινέσει εγγράφως 

προς τούτο η Εταιρεία, ενώπιον της οποίας ο μισθωτής υποχρεούται να 

υποβάλει προς έγκριση σχέδιο του συμφωνητικού της υπομίσθωσης ή της 

παραχώρησης της χρήσης. Σε περίπτωση που εγκριθεί η αιτούμενη 

υπομίσθωση/παραχώρηση της χρήσης, ο αρχικός μισθωτής δεν απαλλάσσεται 

από τις υποχρεώσεις που ανέλαβε απέναντι στην Εταιρεία με την παρούσα 

πρόσκληση και σύμβαση που θα υπογραφεί. Επίσης, ο μισθωτής υποχρεούται 

να καταθέσει ενώπιον της Εταιρείας αντίγραφο του υπογεγραμμένου 

συμφωνητικού της υπομίσθωσης/παραχώρησης της χρήσης. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, προκειμένου να λάβουν γνώση των 

όρων της πρόσκλησης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.30- 13.30 στα γραφεία 
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της Εταιρείας τηλ 28210 37055 ή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και στη διεύθυνση 

www.eadip.tuc.gr και του Πολυτεχνείου Κρήτης και στη διεύθυνση  www.tuc.gr. Τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην έδρα της Εταιρείας «Κτήριο Ε4.103, 

Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Χανίων» τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.30- 

13.30 και το αργότερο έως την Παρασκευή 27/11/2015 και ώρα 10.00πμ. 

 

       Χανιά, 20-11-2015 

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας 

 

Μαρία Πετραντωνάκη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eadip.tuc.gr/
http://www.tuc.gr/


9 

 

Παράρτημα Α 

Αναφέρεται στην εκμίσθωση ελαιοδέντρων τα οποία είναι μερικώς προσβάσιμα και 

εκμεταλλεύσιμα.  

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται περίπου 600 ελαιόδεντρα που βρίσκονται σε 

διάφορες τοποθεσίες στην ευρεία περιοχή της Πολυτεχνειούπολης όπως αυτές 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα και χάρτες που ακολουθούν. 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΕΜΒΑΔΟΝ 

(ΤΜ) 
ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ 

ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΑ 

 
  Ρ1-P25 109.000 300 

E1-E4 198.000 300 

ΣΥΝΟΛΟ 307.000 600 
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ρ1-Ρ25 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ε1-Ε6 
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      Χανιά,  Νοέμβριος …../ 2015 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

  

           ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ:  

           ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  

           ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  

            FAX: 

 

 

 

 

Αναφερόμενος στην Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος α.π. 1310/20-11-2015.  και 

την σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας σας, σας προσφέρουμε ως 

προτεινόμενο μίσθωμα για την συλλογή ελαιοκάρπου των ελαιοδέντρων που 

βρίσκονται στην περιοχή της Πολυτεχνειούπολης καθώς και της έκτασης του Πάρκου 

Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας ιδιοκτησίας Πολυτεχνείου Κρήτης. που αφορά την 

εκμίσθωση ελαιοδέντρων για εκμετάλλευση,   το ποσόν  των (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 

…..……………………… ΕΥΡΩ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ………€). Η  οικονομική προσφορά 

ισχύει για χρονικό διάστημα (2) δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της 

παρούσης.  

 

 

       ΤΟΠΟΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

 

                                                                             ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

        

 


