ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΙΘΩΗ ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΩΡΙΝΗ
ΣΕΓΑΗ ΠΡΟΦΤΓΩΝ ΣΗΝ ΚΡΗΣΗ

1. ΕΙΑΓΩΓΗ - ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Από το 2015 μζχρι ςιμερα, περιςςότεροι από 1 εκατομμφριο πρόςφυγεσ και
μετανάςτεσ, θ πλειονότθτα των οποίων ζχει τραπεί ςε φυγι από ςυρράξεισ ςτθ
υρία, το Ιράκ και το Αφγανιςτάν, ζφταςαν ςτθν Ελλάδα ςτθν προςπάκειά τουσ να
βρουν ζνα αςφαλζσ καταφφγιο ςτθν Ευρϊπθ. Σο γεγονόσ αυτό οδιγθςε ςε μια από
τισ πιο περίπλοκεσ ανκρωπιςτικζσ προκλιςεισ των τελευταίων δεκαετιϊν. Υςτερα
από το κλείςιμο των βόρειων ςυνόρων τον Μάρτιο του 2016, δεκάδεσ χιλιάδεσ
άτομα που παρζμειναν ςτθν ενδοχϊρα και τα νθςιά είχαν επείγουςα ανάγκθ
ςτζγαςθσ, βοικειασ και πρόςβαςθσ ςε νόμιμεσ οδοφσ, ϊςτε να ξαναχτίςουν τθν ηωι
τουσ.
Η Υπατθ Αρμοςτεία του ΟΗΕ ανταποκρινόμενθ ςτο κάλεςμα τθσ ελλθνικισ
κυβζρνθςθσ και ςτθν τεράςτια ανάγκθ για ενίςχυςθ τθσ ικανότθτασ υποδοχισ και
φιλοξενίασ, υλοποιεί από το τζλοσ του 2015 πρόγραμμα παροχισ κζςεων υποδοχισ
και προςωρινισ ςτζγαςθσ για τουσ πρόςφυγεσ ςτθν Ελλάδα. Σο πρόγραμμα αφορά
τουσ αιτοφντεσ άςυλο και τουσ δικαιοφχουσ του προγράμματοσ επανεγκατάςταςθσ
ςε χϊρεσ τθσ ΕΕ.
Η Αναπτυξιακι Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΣΑ, ζχοντασ αναγνωρίςει τθν ανάγκθ για ανάλθψθ
ςυντονιςμζνθσ δράςθσ για τθν προςωρινι τζγαςθ Προςφφγων εντόσ των ορίων τθσ
Περιφζρειασ Κριτθσ, υπζβαλε πρόταςθ χρθματοδότθςθσ ςτθν Υπατθ Αρμοςτεία
του ΟΗΕ, από κοινοφ με άλλουσ 4 τοπικοφσ εταίρουσ. Σο ςχιμα ςυνεργαςίασ με
ςυντονιςτι τθν Αναπτυξιακι Ηρακλείου περιλαμβάνει ωσ εταίρουσ τθν Αναπτυξιακι
Λαςικίου ΑΑΕ ΟΣΑ, τθν Εκπαιδευτικι Αναπτυξιακι ΠΛΟΗΓΟ (ΑΜΚΕ), το
Αναπτυξιακό Κζντρο Ορεινοφ Μυλοποτάμου - Μαλεβιηίου Α.Α.Ε. ΟΣΑ (Α.Κ.Ο.Μ.Μ.ΨΗΛΟΡΕΙΣΗ Α.Α.Ε. ΟΣΑ) και τθ «φμπραξθ Φορζων Χανίων για τθν Ανάπτυξθ και
τθν Απαςχόλθςθ» (ΑΜΚΕ).
το πλαίςιο του ζργου αυτοφ, θα μιςθωθοφν 125 διαμερίςματα για τη ςτζγαςη
περίπου 750 προςφφγων ςτουσ Νομοφσ Αγίου Νικολάου, Ηρακλείου, Ρεθφμνου
και Χανίων ζωσ τισ 31 Δεκεμβρίου του 2017 με δυνατότητα παράταςησ ενόσ ζτουσ.

2. ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΜΙΘΩΗ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΣΟ/ΚΑΣΟΙΚΙΑ
2.1 ΠΕΡΙΟΧΗ
 Σα διαμερίςματα/κατοικίεσ προσ ενοικίαςθ πρζπει να βρίςκονται κατά
προτεραιότθτα εντόσ των πόλεων του Αγίου Νικολάου, Ηρακλείου,
Ρεκφμνου και Χανίων ι ςε περιοχζσ και οικιςμοφσ πλθςίον τουσ.
 ε περίπτωςθ που δεν ςυμπλθρωκεί ο επικυμθτόσ αρικμόσ, κα αναηθτθκοφν
κατοικίεσ ςτουσ όμορουσ Διμουσ.
 Οι κατοικίεσ πρζπει να βρίςκονται ςε τοποκεςία με εφκολθ πρόςβαςθ ςε
υπθρεςίεσ όπωσ νοςοκομεία, κοινωφελείσ δομζσ κτλ, κακϊσ και να υπάρχει
κοντινι ςφνδεςθ με αςτικι/υπεραςτικι ςυγκοινωνία.

2.2 ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΣΟ/ΚΑΣΟΙΚΙΑ
Σα διαμερίςματα/κατοικίεσ προσ ενοικίαςθ πρζπει να ζχουν τα παρακάτω
χαρακτθριςτικά:
 Ζκταςθ/μζγεκοσ ικανό να ςτεγάςει μζχρι 6 άτομα, τα οποία κα μποροφν να
εναλλάςςονται ανάλογα με τθν πορεία εξζταςθσ των αιτθμάτων αςφλου ι
μετεγκατάςταςθσ
 Να παρζχουν αςφαλείσ και αξιοπρεπείσ ςυνκικεσ διαμονισ.
 Να διακζτουν επαρκι αεριςμό, φυςικό φωτιςμό, επαρκι κζρμανςθ και
ψφξθ, ηεςτό και πόςιμο νερό, αποχζτευςθ και να είναι απαλλαγμζνα από
υγραςία.
 Να διακζτουν κουηίνα, χϊρουσ υγιεινισ, υπνοδωμάτια και κοινόχρθςτουσ
χϊρουσ (κακιςτικό, χϊροσ εςτίαςθσ, χϊρουσ μελζτθσ και παιγνιδιοφ για
παιδιά κτλ)
 Να διακζτουν όλα τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά προσ ενοικίαςθ, διλωςθσ
ςτο TAXISNET και αλλαγισ ονόματοσ ςτθν παροχι ςφμβαςθσ τθσ ΔΕΗ (πχ
ενεργειακό πιςτοποιθτικό, πιςτοποιθτικό θλεκτρολόγου κτλ)
 Σα διαμερίςματα δεν απαιτείται να είναι επιπλωμζνα κακϊσ ο μιςκωτισ
αναλαμβάνει πλιρωσ τθν επίπλωςθ και τον οικιακό εξοπλιςμό τουσ.
 Η εφκολθ πρόςβαςθ των ατόμων με κινθτικά προβλιματα είναι επικυμθτι
και κα βαρφνει ςτθ διαδικαςία τθσ επιλογισ.

2.3 ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΜΙΘΩΗ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΣΩΝ/ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ
 Η καταλλθλόλθτα των διαμεριςμάτων κα εξεταςτεί από εκπροςϊπουσ του
Μιςκωτι (Αναπτυξιακι Ηρακλείου και τοπικοί εταίροι προγράμματοσ) και θ
μιςκωτικι τουσ αξία κα κακορίηεται μετά από διαπραγμάτευςθ με τον
ιδιοκτιτθ ανάλογα με τα τετραγωνικά, τθν περιοχι, τθν κατάςταςθ και τα
χαρακτθριςτικά του ακινιτου.
 Σο μίςκωμα, κα είναι ςτακερό κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ και μετά
τθν αφαίρεςθ των νόμιμων κατά τουσ κείμενουσ νόμουσ, κρατιςεων και
μετά τθνζκδοςθ του ςχετικοφ χρθματικοφ εντάλματοσ. Σα τζλθ χαρτοςιμου
και Ο.Γ.Α. βαρφνουν τον εκμιςκωτι, κακϊσ και τα τζλθ που πρόκειται να
επιβλθκοφν ςτο μζλλον.
 Σο μιςκωτιριο υποχρεωτικά κα δθλϊνεται ςτο ςφςτθμα TAXISNET του
Τπουργείου Οικονομικϊν.
 Δίδεται θ δυνατότθτα να προπλθρωκεί το μίςκωμα μζχρι 31/12/2017. Η
εξόφλθςθ των ενοικίων κα γίνεται αποκλειςτικά μζςω Σραπεηικοφ
Λογαριαςμοφ.
 επερίπτωςθ παράταςθσ του προγράμματοσ κατά το 2018, κα υπάρξει
ζγγραφθ παράταςθ τθσ μίςκωςθσ και θ πρϊτθ προπλθρωμι κα γίνει
αμζςωσ μετά τθν ζγκριςθ του νζου προχπολογιςμοφ.
 Οι λειτουργικζσ ανάγκεσ των διαμεριςμάτων (λογαριαςμοί κζρμανςθσ,
θλεκτριςμοφ, νεροφ και κοινοχριςτων) καλφπτονται εξολοκλιρου από τον
μιςκωτι. Οι λογαριαςμοί, όπου είναι εφικτό, κα εκδίδονται ςτ' όνομα του
μιςκωτι και κα εξοφλοφνται αποκλειςτικά μζςω τραπεηικοφ λογαριαςμοφ.
 Σο μιςκωτιριο ςυμβόλαιο κα ζχει ςυμβαλλόμενο τθν Αναπτυξιακι
Ηρακλείου ι τουσ τοπικοφσ εταίρουσ με χρονικι διάρκεια ζωσ 31/12/2017
με δυνατότθτα παράταςθσ ενόσ ζτουσ με τθν προχπόκεςθ ςυνζχιςθσ τθσ
χρθματοδότθςθσ του Ζργου από τθν Υπατθ Αρμοςτεία του ΟΗΕ.
 Εάν το μίςκιο διαρκοφςθσ τθσ μίςκωςθσ περιζλκει με οποιοδιποτε νόμιμο
τρόπο ςτθν κυριότθτα, νομι, επικαρπία, χριςθ κ.λ.π. άλλου προςϊπου, θ
μίςκωςθ ςυνεχίηεται αναγκαςτικά ςτο πρόςωπο του νζου ιδιοκτιτθ, νομζα,
επικαρπωτι, χριςτθ κ.λ.π. αυτοφ κεωρουμζνου ςτο εξισ ωσ εκμιςκωτι. Εισ
αυτόν (τον τελευταίο) κα καταβάλλονται από τθν Αναπτυξιακι Ηρακλείου ι
τουσ τοπικοφσ εταίρουσ τα μιςκϊματα, από τθν κοινοποίθςθ του
αντίςτοιχου νόμιμου τίτλου, βάςειτου οποίου αυτόσ κατζςτθ κφριοσ νομζασ
κ.λ.π., νόμιμα μεταγραμμζνου, εφόςον απαιτείται μεταγραφι.

2.4 ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΑ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΣΑ/ΚΑΣΟΙΚΙΕ
 Τπάρχει πρόβλεψθ ποςοφ για τυχόν επιςκευζσ, διορκϊςεισ του
διαμερίςματοσ κατά τθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ, οι οποίεσ αποδεδειγμζνα
ζχουν προκλθκεί από τουσ διαμζνοντεσ και προβλζπεται πλιρθσ
αποκατάςταςθ τυχόν ηθμιϊν κατά τθν παράδοςθ των διαμεριςμάτων ςτουσ
ιδιοκτιτεσ, ςτο τζλοσ του προγράμματοσ.
 Επίςθσ, προβλζπεται θ πρόςλθψθ ατόμων που κα επιβλζπουν ςε ςυχνι και
τακτικι βάςθ τισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ των διαμενόντων και τθν καλι
κατάςταςθ των διαμεριςμάτων.
 Θα τεκεί ςε ιςχφ κανονιςμόσ, ςτον οποίο κα περιγράφονται αναλυτικά οι
κανόνεσ υγιεινισ και ςυμπεριφοράσ των διαμενόντων τόςο μεταξφ τουσ όςο
και με τουσ υπόλοιπουσ διαμζνοντεσ ςτθν πολυκατοικία. Σθν τιρθςθ αυτϊν
των κανόνων ςχετικά με τισ υποχρεϊςεισ των διαμενόντων κατά τθν
διάρκεια τθσ παραμονισ τουσ κα ελζγχουν τα αρμόδια ςτελζχθ του
Μιςκωτι. Όποιοσ δε ςυμμορφϊνεται κα απομακρφνεται από το
διαμζριςμα, βάςει των όρων του ανωτζρω κανονιςμοφ.
2.5 ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ
 Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να κατακζςουν τισ αιτιςεισ τουσ θλεκτρονικά
ι αυτοπροςϊπωσ, κατά τισ εργάςιμεσ μζρεσ και ϊρεσ από τισ 9.00 – 15.00,
ςτισ ζδρεσ των εμπλεκόμενων φορζων.
 Αίτθςθ για τθ ςυμμετοχι ςτο παρόν πρόγραμμα μποροφν να κατακζςουν
φυςικά ι νομικά πρόςωπα οποιαςδιποτε εταιρικισ μορφισ και
κοινοπραξίεσ.
 Οιαιτιςεισ κα κατατίκενται θλεκτρονικά ι ςτισ ζδρεσ των παρακάτω
φορζων:

Για το Ηράκλειο:
Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΣΑ,
Διεφκυνςθ: Ν. Παχάκθ 2, 70100, Αρχάνεσ
Ιςτοςελίδα: www.anher.gr .
Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ για αποςτολι αιτιςεων: developer@anher.gr
Πλθροφορίεσ κ. Ντζπυ Ροβίκθ, τθλ. 2810 753311, 2810 753300 φαξ 2810 753310
Για τα Χανιά:
Σφμπραξθ Φορζων Χανίων για τθν Ανάπτυξθ και τθν Απαςχόλθςθ,
Διεφκυνςθ: Ελ.Βενιηζλου 4, 73132, Χανιά
Iςτοςελίδα: www.sfchania.gr
Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ για αποςτολι αιτιςεων: info@sfchania.gr
Πλθροφορίεσ κ. Ηρακλισ Δρακάκθσ, τθλ. 28210 56899, φαξ 28210 57747

 Οι αιτιςεισ και αναλυτικά οι Όροι και οι Προχποκζςεισ για τθν εκμίςκωςθ
των κατοικιϊν βρίςκονται ςτισ ιςτοςελίδεσ των παραπάνω εταίρων.

2.6 ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ
 Μετά τθν ςυμπλιρωςθ τθσ αρχικισ αίτθςθσ, εκπρόςωποι του μιςκωτι, κα
επιςκεφτοφν τα προσ ενοικίαςθ διαμερίςματα/κατοικίεσ ςε ςυνεννόθςθ με
τον ιδιοκτιτθ, για να κρικεί θ καταλλθλόλθτα του ακινιτου κακϊσ και θ
τιρθςθ των προδιαγραφϊν του προγράμματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτα
πεδία 2.1 και 2.2
 ε περίπτωςθ που ζνα ακίνθτο κρικεί κατάλλθλο, κα ακολουκιςει
διαπραγμάτευςθ με τον ιδιοκτιτθ για το φψοσ του μιςκϊματοσ και ςε
περίπτωςθ που επζλκει ςυμφωνία κα ηθτθκοφν τα δικαιολογθτικά που
αναφζρονται ςτθν ενότθτα που ακολουκεί.

2.7 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ
Σα δικαιολογθτικά κα κατατίκενται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςε μία από τισ ζδρεσ
των εμπλεκόμενων φορζων, και κα είναι τα εξισ:
 Αντίγραφο αςτυνομικισ ταυτότθτασ
 Αντίγραφο τίτλου κυριότθτασ
 Τπεφκυνθ διλωςθ φμφωνθσ Γνϊμθσ υνιδιοκτθτϊν, ςε περίπτωςθ
ςυνιδιοκτθςίασ.
 τοιχεία Σραπεηικοφ Λογαριαςμοφ ςτο όνομα του ιδιοκτιτθ για τθν πίςτωςθ
ενοικίων
 Αντίγραφα Λογαριαςμϊν ΔΕΗ και νεροφ όπου να φαίνονται οι κωδικοί
παροχισ.
 Ηλεκτρολογικό ςχζδιο από θλεκτρολόγο και πιςτοποίθςθ καταλλθλόλθτασ
τθσ θλεκτρολογικισ εγκατάςταςθσ
 Πιςτοποιθτικό ενεργειακισ απόδοςθσγια τθν διλωςθ ςτο TAXISNET
 ε περίπτωςθ που απαιτοφνται εργαςίεσ εκ μζρουσ του ιδιοκτιτθ για να
καταςτεί το ακίνθτο λειτουργικό ι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ,
απαιτείται Τπεφκυνθ Διλωςθ όπου κα δθλϊνεται ότι να εκτελζςει με δικζσ
του δαπάνεσ τισ όποιεσ διαρρυκμίςεισ και εργαςίεσ απαιτοφνται ςε ςφντομο
χρόνο ο οποίοσ οφείλει να προςδιοριςτεί.
Για τθ φμπραξθ Φορζων Χανίων
Ο Πρόεδροσ

Ιωάννθσ Παυλάκθσ

