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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1) το άρθρο 3 του Π∆ 270/81 (ΦΕΚ Α΄77/30.03.1981) «Περί καθορισµού των
οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών δι΄εκποίησιν
ή εκµίσθωσιν πραγµάτων των δήµων και κοινοτήτων»
2) το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»
3) Το Ν. 3130/03 (ΦΕΚ 76/28.03.2003 τ. Α΄) περί µισθώσεων ακινήτων για τη
στέγαση ∆ηµοσίων Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις
4) το Ν.3852/2010 άρθρο 72 παρ.1ε «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»
5) Το Ν. 3463/2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»
6) την αριθ. 61/2016
Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού
Προσώπου που αφορά την έγκριση διενέργειας δηµοπρασίας για τη για τη
µίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Παιδικού Σταθµού Ανάληψης
7) Το γεγονός ότι στην υπ΄αρ. πρωτ. : 1136/04.07.2016 ∆ιακήρυξη δεν
παρουσιάστηκε κανένας µειοδότης
8) Την µε αρ. 67/2017 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού
Προσώπου η οποία ακυρώθηκε µε την υπ ΄πρωτ. : 7046/30.06.2017 απόφαση
της Συντονίστριας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης
9) Την αρ. 87/2017 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού
Προσώπου που αφορά την επανάληψη της δηµοπρασίας µίσθωσης ακινήτου για
τη στέγαση του Παιδικού Σταθµού Ανάληψης

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
δηµοπρασία µειοδοτική, φανερή και προφορική για τη µίσθωση ακινήτου από το
Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου
Χερσονήσου, στο οποίο θα στεγαστεί Παιδικός Σταθµός Ανάληψης και καλούµε τους
ενδιαφερόµενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών
από τη δηµοσίευση της διακήρυξης.
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ΑΡΘΡΟ 1
Περιγραφή του µισθίου
Το µίσθιο πρέπει:
•

να βρίσκεται στην περιοχή του οικισµού της Ανάληψης του ∆ήµου Χερσονήσου

•

να είναι προσπελάσιµο

•

να έχει οικοδοµική άδεια ή να είναι νοµίµως υφιστάµενο

•

να

εκπληρώνει

τους

όρους

χρήσης

γης

της

ισχύουσας

πολεοδοµικής

νοµοθεσίας
•

να εξυπηρετείται από τα δίκτυα παροχής πόσιµου νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος
και τηλεφώνου

•

όλοι οι χώροι να αναπτύσσονται σε ένα ισόγειο επίπεδο

•

κανένα κιγκλίδωµα ή άλλο προστατευτικό χώρισµα δεν πρέπει να έχει
ανοίγµατα µεγαλύτερα των 12 εκ.

•

το ύψος των κιγκλιδωµάτων ή των στηθαίων να είναι 1,50 µ. τουλάχιστον

•

οι τοίχοι των χώρων υγιεινής θα επενδύονται από το δάπεδο µέχρι ύψος 1,60 µ.
τουλάχιστον µε πλακίδια

•

Να

διαθέτει

κεντρική

θέρµανση

ή

δυνατότητα

εγκατάστασης

φορητών

κλιµατιστικών µονάδων
•

Θα πρέπει να έχει κατάλληλο φωτισµό απαγορευµένου του φωτισµού και του
αερισµού διαµέσου φωταγωγών

•

Να είναι ασφαλής η ηλεκτρική εγκατάσταση ( θέση και είδος ρευµατοδοτών,
πίνακας ασφαλείας κλπ)

•

Η κατάσταση του κτιρίου να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας και
υγιεινής. Αν δεν υπάρχουν ορισµένα από την παρούσα ο εκµισθωτής
υποχρεούται να τα τακτοποιήσει.

•

Το ακίνητο να έχει δυνατότητες να διαµορφωθεί σε παιδικό σταθµό από τον
ιδιοκτήτη. ∆εκτό µπορεί να γίνει και ακίνητο που βρίσκεται στο στάδιο της
κατασκευής µε την προϋπόθεση ότι ο ιδιοκτήτης θα αναλάβει όλες τις εργασίες
διαµόρφωσης των χώρων, των ηλεκτρολογικών, υδραυλικών, αποχετευτικών
εγκαταστάσεων κ.λ.π. , ώστε να παραδοθεί έτοιµο προς χρήση σύµφωνα µε τις
υποδείξεις των αρµόδιων υπηρεσιών του ∆ήµου. Σε κάθε περίπτωση η
καταβολή του µισθώµατος θα αρχίσει από την ηµεροµηνία που το ακίνητο θα
είναι έτοιµο προς χρήση και λειτουργία του παιδικού σταθµού.

•

Ο Παιδικός σταθµός Ανάληψης του ∆ήµου Χερσονήσου φιλοξενεί 25 νήπια και
δύνανται να κοιµούνται 6 νήπια. Ως εκ τούτου οι απαιτούµενοι χώροι σύµφωνα
µε το κτιριολογικό πρόγραµµα πρέπει να είναι επιφάνειας συνολικά 115,00 m2
τουλάχιστον και αναλυτικότερα ( οι επιφάνειες είναι οι ελάχιστες καθαρές
επιτρεπόµενες):
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Α. ΥΠΟ∆ΟΧΗ – ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
- Είσοδος – Αναµονή : 12,00 m2
- Γραφείο ∆/νσης 7,00 m2
- W.C. προσωπικού – κοινού 6,00 m2 ( µία λεκάνη W.C. και ένα νιπτήρα)
Β. ΧΩΡΟΙ ΝΗΠΙΩΝ
- Αίθουσα απασχόλησης νηπίων (θα χρησιµοποιείται και σαν τραπεζαρία) 50,00
m2
- Αίθουσα ύπνου νηπίων 12,00 m2
- Χώρος W.C. 12,00 m2 (παιδικά είδη υγιεινής, µία λεκάνη w.c. ανά 10 νήπια,
και νιπτήρα ανά 6 νήπια)
Γ. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
- Κουζίνα – χώρος σερβιρίσµατος έτοιµου γεύµατος περίπου :12,00 m2
- Ερµάρια αποθήκευσης τροφίµων και σκευών φαγητού
- Γενική αποθήκη , 5,00 m2
∆. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ
- Θα διαθέτει διαµορφωµένο υπαίθριο χώρο επιφάνειας 90,00 m2 τουλάχιστον (
3,50 m2/ νήπιο) προστατευµένο από τους δυνατούς ανέµους, µε δυνατότητα
τµήµατος σκίασης κατά τους ζεστούς µήνες, όπου θα πρέπει να αποφεύγονται
τα σκαλιά και να υπάρχουν ράµπες.
•

Η κατάσταση του κτιρίου να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας και
υγιεινής. Αν δεν υπάρχουν ορισµένα από την παρούσα ο εκµισθωτής
υποχρεούται να τα τακτοποιήσει. Ο εκµισθωτής επίσης είναι υποχρεωµένος να
κάνει οποιαδήποτε αλλαγή ή µεταρρύθµιση που θα του υποδείξει η Επιτροπή
ως

προς

τους

εσωτερικούς

χώρους

ή

διαχωριστικούς

τοίχους

για

να

εξυπηρετείται η λειτουργία του Παιδικού Σταθµού
•

Το προς µίσθωση ακίνητο πρέπει, είτε να έχει χρήση παιδικού σταθµού, ή να
επιτρέπεται και να είναι δυνατή η αλλαγή χρήσης του σε παιδικό σταθµό,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις, την οποία αλλαγή χρήσης
δεσµεύεται να πραγµατοποιήσει ο ιδιοκτήτης µε δικές του δαπάνες.

•
•

Να έχει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.)
Να έχει πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας από την αρµόδια
Πυροσβεστική Υπηρεσία για Παιδικό Σταθµό, σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία,

ή

να

έχει

δυνατότητα

έκδοσης

το

οποίο

δεσµεύεται

να

πραγµατοποιήσει ο ιδιοκτήτης µε δικές του δαπάνες.
ΑΡΘΡΟ 2
Τρόπος ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας
Η δηµοπρασία είναι µειοδοτική, φανερά και προφορική και διεξάγεται σε δύο
φάσεις ως εξής:
Α΄ΦΑΣΗ: ∆ιακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
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Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου δηµοσιεύει
λεπτοµερή διακήρυξη, καλώντας τους ενδιαφεροµένους όπως, εντός προθεσµίας είκοσι
(20) ηµερών από της δηµοσιεύσεως εκδηλώσουν ενδιαφέρον, δηλαδή από 28.08.2017
έως και 18.09.2017. Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Νοµικό Πρόσωπο
και στη συνέχεια αποστέλλονται στην επιτροπή του άρθρου 7 του Π∆ 270/81, η οποία
µε επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητος των προσφεροµένων ακινήτων και
περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική
έκθεση, εντός δέκα (10) ηµερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι
αποκλεισµού

ενός

ακινήτου

αιτιολογούνται

επαρκώς

στην

έκθεση.

Η

έκθεση

αξιολόγησης, µε το διάγραµµα του ακινήτου το οποίο συντάσσεται από τον µηχανικό
της

επιτροπής

και

θεωρείται

από

τον

προϊστάµενο της

αποστέλλονται στο Νοµικό Πρόσωπο, ο οποίος την κοινοποιεί

τεχνικής

υπηρεσίας,

σε κάθε έναν που

εκδήλωσε ενδιαφέρον.
Οι προσφορές ενδιαφέροντας κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, ο οποίος συνοδεύεται
από την αίτηση συµµετοχής στη δηµοπρασία(εκτός του φακέλου). Στην προσφορά που
υποβάλλουν οι ενδιαφερόµενοι :
Α. Θα περιγράφεται λεπτοµερώς το προσφερόµενο ακίνητο
Β. Η προσφορά θα συνοδεύεται : 1. από αντίγραφο της οικοδοµικής άδειας του
ακινήτου θεωρηµένο από την αρµόδια πολεοδοµική αρχή και σε περίπτωση µη
ύπαρξης αυτού βεβαίωση από αρµόδια πολεοδοµική αρχή περί νοµιµοποίηση του
κτιρίου και µελέτη στατικότητας πολιτικού µηχανικού για τη στατική επάρκεια αυτού
και τα ωφέλιµα φορτία που µπορεί να αναλάβει. 2. Αντίγραφα της εγκεκριµένης
κάτοψης κα τοπογραφικό διάγραµµα αυτού σε δύο αντίγραφα θεωρηµένα από την
αρµόδια πολεοδοµική αρχή 3. Τίτλο ιδιοκτησίας του ακινήτου . Σφραγισµένο
υποφάκελο ο οποίος θα εµπεριέχει την ενυπόγραφη οικονοµική προσφορά ( αρχική
ανώτατη τιµή – µηνιαίο µίσθωµα).
Επιπλέον το κάθε προσφερόµενο ακίνητο πρέπει να : 1. να ανήκει κατά αποκλειστική
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

2. Να είναι ελεύθερο από

δουλείες , δεσµεύσεις και υποθήκες.

Β΄ΦΑΣΗ :∆ιενέργεια δηµοπρασίας. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ∆.Σ. ορίζει ηµέρα
και ώρα διεξαγωγής της δηµοπρασίας, καλώντας µε αποδεικτικό, να λάβουν µέρος σε
αυτήν µόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της
πρώτης φάσης. Κατά τη διενέργεια της δηµοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο
µετά τη λήξη της δηµοπρασίας υπογράφεται από τον µειοδότη.

3)∆ικαίωµα συµµετοχής στη δηµοπρασία – δικαιολογητικά α΄φάσης
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Όποιος επιθυµεί να συµµετάσχει στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει κλειστό φάκελο
στην αρµόδια Επιτροπή Εκτίµησης Ακινήτων του άρθρου 7 του Π.∆. 270/81 µέχρι την
ηµέρα της λήξης υποβολής των προσφορών, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
- Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρµόδια συµπληρωµένο
- Ταυτότητα του φυσικού προσώπου. Εάν συµµετέχει νοµικό πρόσωπο οποιασδήποτε
µορφής ή κοινοπραξία πρέπει να προσκοµίσει καταστατικό επικυρωµένο, το φύλλο της
Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, από το οποίο να προκύπτει η κατά το νόµο δηµοσίευση
καθώς και το πρακτικό συµµετοχής στη συµµετοχής στη συγκεκριµένη δηµοπρασία.
- Επίσηµο τίτλο ( συµβόλαιο) πρωτότυπο ή νοµίµως θεωρηµένο, που να αποδεικνύεται
η κυριότητά του επί του συγκεκριµένου ακινήτου
- Εάν δεν υπάρχει επίσηµος τίτλος ιδιοκτησίας, τότε προσκοµίζει Υπεύθυνη ∆ήλωση
του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής ότι δεν έχει νόµιµο
τίτλο κτήσης κυριότητας και θα αναφέρει περί του τρόπου κτήσης της κυριότητάς του
προσκοµίζοντας παράλληλα αντίγραφο του Ε9 το ιδιοκτήτη
- Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου, ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και
αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα
- Υπεύθυνη δήλωση ότι το ακίνητο είναι απαλλαγµένο από κάθε δουλεία

και δεν

υφίσταται καµία υποχρέωση του δήµου για ενδεχόµενες οφειλές αυτού προς
οιονδήποτε
- Πιστοποιητικό από το οικείο Υποθηκοφυλακείο, νοµίµως θεωρηµένο, ότι το ακίνητο
είναι ελευθέρων βαρών
- Εγγυητική Επιστολή , διάρκειας 180 ηµερολογιακών ηµερών αναγνωρισµένου
πιστωτικού

ιδρύµατος

ή

γραµµάτιο

σύστασης

Παρακαταθήκης

του

Ταµείου

Παρακαταθηκών και ∆ανείων, ποσό ίσο προς το 1/10 ( το ένα δέκατο) του οριζόµενου
ελάχιστου

ετήσιου

ορίου

πρώτης

προσφοράς

της

της

διακήρυξης

πό

τους

συµµετέχοντες στην δηµοπρασία
Επίσης τα δικαιολογητικά θα πρέπει : 1. Να µην έχουν ξύσµατα, σβησίµατα,
υποσηµειώσεις ή υστερόγραφο, παρεµβολές, κενά, συντµήσεις που να µπορούν να
θέσουν σε αµφιβολία όρους και τιµές ή την ταυτότητα των εκµισθωτών 2.Να
αναγράφουν τα ακριβή στοιχεία του ιδιοκτήτη 3. Να είναι σαφή και πλήρη
∆εν µπορεί να συµµετέχει στη δηµοπρασία ενδιαφερόµενος που έχει αποκλειστεί, διότι
το προσφερόµενο ακίνητο κρίθηκε ακατάλληλο από την Επιτροπή Εκτίµησης Ακινήτων
ή που δεν έχει προσκοµίσει κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογητικά. Επίσης, δεν
µπορεί να συµµετέχει ενδιαφερόµενος που υποβάλλει δικαιολογητικά, τα οποία δεν
διαλαµβάνουν κάποιο από τα ανωτέρω στοιχεία.
Οι τελευταίοι µειοδότες υποχρεούνται µειοδότες υποχρεούνται να προσυπογράφουν τα
πρακτικά της δηµοπρασίας, διαφορετικά κηρύσσονται έκπτωτοι και οφείλουν να
αποζηµιώσουν το νοµικό πρόσωπο, σύµφωνα µε τα άρθρα 197 και 198 του Αστικού
Κώδικα.
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ΑΡΘΡΟ 3
∆ικαίωµα αποζηµίωσης

Ο τελευταίος µειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη µη έγκριση των
πρακτικών της δηµοπρασίας από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 4
Σύµβαση

Ο τελευταίος µειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ηµερών από την
κοινοποίηση,

που

ενεργείται

µε

αποδεικτικό

παραλαβής,

της

απόφασης

του

∆ιοικητικού Συµβουλίου περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσµατος της
δηµοπρασίας, να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης.
∆ιαφορετικά, ενεργείται αναπλειστηριασµός εις βάρος του, σε περίπτωση επί έλαττον
διαφοράς του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας από την προηγουµένη.
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσµίας των δέκα ηµερών η σύµβαση θεωρείται ότι
καταρτίστηκε οριστικά.

ΑΡΘΡΟ 5
∆ιάρκεια Μίσθωσης

Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη από την ηµεροµηνία
υπογραφής της σύµβασης µίσθωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.
3130/2003. Το Νοµικό Πρόσωπο µπορεί να λύνει µονοµερώς τη σύµβαση πριν από τη
συµβατική λήξη της χερίς την υποχρέωση αποζηµίωσης του εκµισθωτή, εφόσον :
- Μεταστεγασθεί ο Παιδικός Σταθµός σε ιδιόκτητο κτίριο
- Παραχωρηθεί στη στεγασµένη υπηρεσία, η δωρεάν χρήση άλλου κατάλληλου
ακινήτου
- Καταργηθεί ο Παιδικός Σταθµός ή υπαχθεί σε άλλη υπηρεσία
- Μεταβληθεί η οργανική σύνθεση της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της µίσθωσης κατά
τρόπο τέτοιο που το µισθωµένο ακίνητο να µην καλύπτει τις στεγαστικές της ανάγκες.
Ο µισθωτής υποχρεούται µε τη λήξη της µίσθωσης, να παραδώσει το µίσθιο στην
κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση.
ΑΡΘΡΟ 6
Προθεσµία καταβολής του Μισθώµατος
Το µίσθωµα θα κατατίθεται ανά τρίµηνο, στο τέλος κάθε τριµηνίας, σε λογαριασµό του
δικαιούχου.
ΑΡΘΡΟ 7
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Υποχρεώσεις µισθωτή
Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του µισθίου, τις
υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το µίσθιο, σε καλή κατάσταση,
προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε
αποζηµίωση.

ΑΡΘΡΟ 8
Κρατήσεις
Το µίσθωµα υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις:
Χαρτόσηµο 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήµου 20%.

ΑΡΘΡΟ 9
Λήξη µίσθωσης
Ο µισθωτής υποχρεούται µε τη λήξη της µίσθωσης, να παραδώσει το µίσθιο στην
κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση. Ο
µισθωτής δεν οφείλει καµία αποζηµίωση στον εκµισθωτή για φθορές του ακινήτου που
οφείλονται στη συνηθισµένη χρήση του, σε κακή κατασκευή του ή στην παλαιότητα
αυτού ή σε τυχαίο γεγονός
ΑΡΘΡΟ 10
Αναµίσθωση – Υπεκµίσθωση
Σιωπηρή αναµίσθωση, ως και υπεκµίσθωση του µισθίου από τον µισθωτή απαγορεύεται
απολύτως
ΑΡΘΡΟ 11
Εγγυητής
Ο τελευταίος µειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα
υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις
ολόκληρον υπεύθυνος µε αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 12
∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης
Η διακήρυξη θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του ΝΠ∆∆ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Χερσονήσου τουλάχιστον
δέκα ηµέρες πριν από τη διενέργεια της δηµοπρασίας µε τοιχοκόλληση αντιγράφου
αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Νοµικού Προσώπου καθώς και του δηµοτικού
καταστήµατος και στο δηµοσιότερο µέρος της έδρας του δήµου. Επιπλέον περίληψη
της διακήρυξης θα δηµοσιευτεί σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες και σε µία εβδοµαδιαία
του νοµού Ηρακλείου .
ΑΡΘΡΟ 13
Επανάληψη της δηµοπρασίας
Η

δηµοπρασία

επαναλαµβάνεται

οίκοθεν
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από

τον

Πρόεδρο

του

∆ιοικητικού
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Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν µειοδότης.
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
όταν:
α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο λόγω ασύµφορου
του επιτευχθέντος αποτελέσµατος ή σφάλµατος στη διενέργεια της δηµοπρασίας
β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, ο τελευταίος µειοδότης αρνείται να
υπογράψει τα πρακτικά, ή τη σύµβαση µίσθωσης επίσης όταν µετά την κοινοποίηση
στον τελευταίο µειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας
αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εµπροθέσµως για την σύνταξη και υπογραφή της
σύµβασης.
Στην περίπτωση (β) η δηµοπρασία, επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου
µειοδότη,

ως

ελάχιστον

δε

όριο

προσφοράς

ορίζεται

το

επ'

ονόµατι

τούτου

κατακυρωθέν ποσόν, δυνάµενο να µειωθεί µε απόφασης του διοικητικού συµβουλίου.
Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του Προέδρου
του ∆.Σ. αναφεροµένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιευοµένης,
πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρας προ της ηµέρας της διενέργειας της δηµοπρασίας,
διεξάγεται δε σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν.
Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται µε βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά
κατά την προηγούµενη δηµοπρασία.
ΑΡΘΡΟ 14
Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων
Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από το Τµήµα ∆ιοικητικού Λογιστικού
του Νοµικού Προσώπου

κατά τις εργάσιµες ηµέρες, και ώρες: 08:00 – 2:00 µ.µ.,

∆ιεύθυνση: Ελευθερίας 50 , Λ.Χερσονήσου, Τηλέφωνα: 28970 22840 & 28973 40052
,FAX: 28973 40052 , Πληροφορίες : Αργυράκη Μ. και Μπορµπουδάκη Π.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόµενους ύστερα
από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση µέχρι και την προηγούµενη
της καταληκτικής ηµεροµηνίας.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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