
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Διακηρύσσει ότι: 

 ο Δήµος Χερσονήσου -  σύµφωνα µε τις διατάξεις των Ν. 3463/2006, ν. 3852/2010  και 

του Π.Δ. 270/1981 -  προτίθεται να προβεί σε επαναληπτική, φανερή και προφορική 

µειοδοτική δηµοπρασία για τη µίσθωση ακινήτου (ενιαίου κτιρίου) για τις ανάγκες της  

µεταστέγασης του Νηπιαγωγείου Κοκκίνη Χάνι στη Δηµοτική Κοινότητα Ανώπολης του 

Δήµου Χερσονήσου. 

1) Η επαναληπτική µειοδοτική δηµοπρασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: 

Σε πρώτη φάση (Α΄φάση) οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον µε 

έγγραφη προσφορά. Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται σε σφραγισµένο φάκελο, ο 

οποίος συνοδεύεται από αίτηση συµµετοχής στη δηµοπρασία (εκτός του φακέλου) στο 

Δήµo Xερσονήσου (Γούρνες – Πρώην Αµερικάνικη Βάση Γουρνών ΤΚ 70014) στο Γραφείο 

Πρωτοκόλλου, υπόψη γραµµατείας Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να λάβει αριθµό 

πρωτοκόλλου.  

Στην προσφορά που θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόµενοι  

1. θα περιγράφεται λεπτοµερώς το προσφερόµενο ακίνητο   

2. Η προσφορά θα συνοδεύεται : 

α) από αντίγραφο της οικοδοµικής αδείας του ακινήτου θεωρηµένο από την αρµόδια 

πολεοδοµική αρχή και σε περίπτωση µη ύπαρξης αυτού βεβαίωση αρµόδιας 

πολεοδοµικής αρχής περί νοµιµοποίησης του κτιρίου και µελέτη στατικότητας 

πολιτικού µηχανικού για τη στατική επάρκεια αυτού και τα ωφέλιµα φορτία που µπορεί 

να αναλάβει. Το υπό µίσθωση ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει άδεια οικοδοµής µε χρήση 

ανάλογη του σκοπού (διδακτήριο). Στην περίπτωση που απαιτείται αλλαγή χρήσης αυτό 

θα γίνει µε δαπάνη του ιδιοκτήτη του ακινήτου.  

β) από αντίγραφα της εγκεκριµένης κάτοψης και τοπογραφικό διάγραµµα αυτού σε δύο 

αντίγραφα θεωρηµένα από την αρµόδια πολεοδοµική αρχή.  

γ) τίτλο ιδιοκτησίας του ακινήτου ή αν δεν υπάρχει υπεύθυνη δήλωση µε θεωρηµένο το 

γνήσιο της υπογραφής περί του τρόπου κτήσης της κυριότητας ακινήτου 

δ) σφραγισµένο υποφάκελο ο οποίος θα εµπεριέχει την ενυπόγραφη οικονοµική 

προσφορά (αρχική ανώτατη τιµή -  µηνιαίο µίσθωµα).  

Επιπλέον το κάθε προσφερόµενο ακίνητο πρέπει : α) να ανήκει στην αποκλειστική 
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κυριότητα, νοµή και κατοχή αυτού που το προσφέρει ή σε περίπτωση που ανήκει εξ’ 

αδιαιρέτου σε περισσότερους κατά συγκυριότητα, συννοµή και συγκατοχή, η προσφορά 

να γίνεται από όλους τους συνιδιοκτήτες και β) να είναι ελεύθερο από δουλείες, 

δεσµεύσεις και υποθήκες. 

    Σε δεύτερη φάση (Β΄Φάση) θα ακολουθήσει προφορική και φανερή µειοδοσία ενώπιον 

της Επιτροπής  Διεξαγωγής Δηµοπρασιών, σε ηµεροµηνία που θα καθορισθεί από τον 

Δήµαρχο, µετά τη λήψη της εκθέσεως καταλληλότητας των προσφερόµενων ακινήτων από 

την αρµόδια επιτροπή εκθέσεως καταλληλότητας, στα γραφεία του Δήµου σε δηµόσια 

συνεδρίαση και ανάµεσα σε εκείνους που έλαβαν µέρος στη διακήρυξη εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος και των οποίων τα κτίρια κρίθηκαν κατάλληλα από την αρµόδια επιτροπή 

της παρ. 6 του άρθρου 18 του Ν. 3467/2006 και έλαβαν σχετική πρόσκληση. 

 

2) Το προσφερόµενο µίσθιο θα πρέπει να βρίσκεται στη Δηµοτική Κοινότητα 

Ανώπολης του Δήµου Χερσονήσου, ειδικότερα στην περιοχή Κοκκίνη Χάνι και να 

διαθέτει , α) τρείς (3) αίθουσες διδασκαλίας 75 τ.µ περίπου η κάθε µία,, β) δύο αίθουσες 

ως βοηθητικοί χώροι (βιβλιοθήκη, χώρος ανάπαυσης, πολυδύναµος χώρος) και γ)WC 

νηπίων (αγοριών – κοριτσιών) και WC νηπιαγωγών. 

Επίσης πρέπει να διαθέτει επαρκή αύλιο χώρο για την ανάπτυξη υπαίθριων 

δραστηριοτήτων των µαθητών. Οι παραπάνω κτιριακές εγκαταστάσεις µπορεί να είναι 

υφιστάµενες ή δυνάµενες να δηµιουργηθούν παραδοτέες έτοιµες προς χρήση  µε 

δυνατότητα προσβασιµότητας σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 

  Επίσης να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη νοµιµότητας 

κατασκευής, φωτισµού, ασφάλειας, πυρασφάλειας, υγιεινής, αερισµού, θέρµανσης, 

αυτόνοµης παροχής ρεύµατος και νερού, αποχέτευσης,  σύµφωνα µε τους ισχύοντες 

κανονισµούς. 

    Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι που είναι ιδιοκτήτες καταλλήλων ακινήτων για τον 

ανωτέρω σκοπό να λάβουν γνώση των όρων της πρώτης διακήρυξης µε ηµεροµηνία 

28/2/2014 παραλαµβάνοντας το σχετικό αντίγραφο αυτής από τη γραµµατεία της 

Οικονοµικής Επιτροπής του Δήµου Χερσονήσου, τηλ. 2813404645, τις εργάσιµες 

ηµέρες και ώρες και να υποβάλουν, σύµφωνα µε τους ως ανωτέρω όρους µέσα σε 

προθεσµία πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών από σήµερα, 23/06/2014 (ηµέρα 

δηµοσίευσης) έως και 28/06/2014 έγγραφες προσφορές ενδιαφέροντος. 
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