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ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (Κ.Ε.∆Η.Ρ)
Έχοντας υπ’ όψιν:

1.

Τις διατάξεις του Π.∆. 270/1981 (ΦΕΚ 77/30.3.1981 τεύχος Α΄): Περί καθορισµού των
οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δηµοπρασιών δι’ εκποίησιν ή
εκµίσθωσιν πραγµάτων των δήµων και κοινοτήτων.

2.

Τις διατάξεις του άρθρου 194 και 201 Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεύχος Α΄):
Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων.

3.

Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7.6.2010 τεύχος Α΄): Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης.

4.

Τις διατάξεις του Π.∆. 34/1995 (ΦΕΚ 30/10.2.1995)

5.

Την υπ’ αριθµ. 20-28/1/2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περί έγκρισης
«Μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Ρεθεµνιώτικου Καρναβαλιού».

6.

Την απόφαση υπ’ αριθµ. 21-28/1/2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περί
καθορισµού των όρων της δηµοπρασίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ:
∆ηµοπρασία µειοδοτική, φανερή και προφορική για τη µίσθωση ακινήτου από την
Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Ρεθύµνης (Κ.Ε.∆Η.Ρ.) για τη στέγαση του Ρεθεµνιώτικου
Καρναβαλιού και καλεί τους ενδιαφερόµενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσµία
είκοσι (20) ηµερών από τη δηµοσίευση της παρούσης διακήρυξης.
Άρθρο 1Ο
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Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό θα πρέπει να προσέλθουν στο
πρωτόκολλο της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ρεθύµνης, οδός: Αρκαδίου 50, οι ίδιοι ή
νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι αντιπρόσωποι τους και να καταθέσουν τις προσφορές τους εντός
της ανωτέρω οριζόµενης προθεσµίας των είκοσι (20) ηµερών από την ηµέρα της
δηµοσίευσης της διακήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειµένου να λάβουν αριθµό
πρωτοκόλλου και να παραδοθούν στην αρµόδια επιτροπή, η οποία µε επιτόπια έρευνα,
κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερόµενων ακινήτων και περί του αν ταύτα
πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
Άρθρο 2Ο
Ο φάκελος της εκδήλωσης ενδιαφέροντος – προσφοράς, θα πρέπει να περιέχει:
1. Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη τα οποία να εµφαίνονται σε επικυρωµένο φωτοαντίγραφο
ταυτότητας.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (ΦΕΚ757) µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής
ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφυλάκτως.
3. Πιστοποιητικά – βεβαιώσεις από το οικείο Υποθηκοφυλακείο και Κτηµατολογικό
Γραφείο από τα οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν υποβληθεί κατασχέσεις στο ακίνητο
που προσφέρεται για µίσθωση. Σε περίπτωση που η έκδοση τέτοιων πιστοποιητικών
είναι χρονοβόρα, ο ενδιαφερόµενος υποχρεούται να προσκοµίσει αρχικά µε την
υποβολή της αίτησης συµµετοχής αντίγραφα των αιτήσεων που υπέβαλε για την
έκδοσή τους και υπεύθυνη δήλωση µε την οποία να δηλώνει ότι δεν υπάρχουν
κατασχέσεις. Εφόσον κριθεί το ακίνητο κατάλληλο και πριν την κατακύρωση του
αποτελέσµατος του µειοδοτικού διαγωνισµού θα πρέπει να προσκοµιστούν τα
ανωτέρω πιστοποιητικά.
Φάκελος τεχνικής προσφοράς ο οποίος θα περιλαµβάνει:
α) Τεχνική έκθεση στην οποία θα περιλαµβάνονται λεπτοµερώς, η επιφάνεια, η θέση και
τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου που προσφέρουν.
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ757) µε θεωρηµένο το γνήσιο της
υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα ότι το ακίνητο δεν έχει
υποστεί βλάβες από σεισµό ή πυρκαγιά.
γ) Αντίγραφα τίτλων κυριότητας του ακινήτου, ή αντίγραφο του Ε9.
δ) Κάτοψη του ακινήτου στο οποίο θα εµφαίνεται το συνολικό εµβαδόν, τοπογραφικό
διάγραµµα οικοπέδου.

Περιγραφή του µισθίου
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Άρθρο 3Ο
Να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της ∆ηµοτικής Ενότητας Ρεθύµνης και
συγκεκριµένα στην ευρύτερη περιοχή του κόµβου Ατσιποπούλου και η θέση του ακινήτου
να είναι εύκολα προσπελάσιµη στα µέσα µεταφοράς, αλλά µε ταυτόχρονη ασφαλή
πρόσβαση.
Άρθρο 4Ο
Καταλληλότητα χρήσης Ακινήτου
α) Το κτίριο πρέπει να είναι ισόγειο και να διαθέτει και εξωτερικό χώρο τουλάχιστον 100
τ.µ..
Εσωτερικά πρέπει να διαθέτει:


Ενιαία επιφάνεια 650 τ.µ. τουλάχιστον.



Ύψος τουλάχιστον 3,30 µ..



Είσοδο κτιρίου πλάτους τουλάχιστον 3,30 µ. και ύψους τουλάχιστον 3,30 µ..



Τουαλέτες.



Είσοδο ακινήτου προς τον εξωτερικό χώρο πλάτους τουλάχιστον 3,30 µ.

Ο χώρος στο σύνολό του θα πρέπει να είναι έτοιµος κατασκευαστικά χωρίς να
απαιτούνται εργασίες διαµόρφωσής του (διαίρεση χώρων, πατώµατα, επισκευές κλπ.).
Επίσης

θα

πρέπει

να

διαθέτει

σε

λειτουργία,

εσωτερικές

εγκαταστάσεις

ηλεκτροφωτισµού (τριφασική παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος), ύδρευσης, αποχέτευσης.
Σε περίπτωση έλλειψης ή ανεπάρκειας των ανωτέρω υποδοµών, αυτά θα
κατασκευαστούν µε ευθύνη και δαπάνη του ιδιοκτήτη σύµφωνα µε τις οδηγίες της
υπηρεσίας.
β) Η Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Ρεθύµνης δύναται, ακόµη και αν δεν προβλέπεται
σχετικά στη σύµβαση, να εγκαταστήσει στο µίσθιο µονάδα διαφορετική εκείνης για την
οποία η στέγαση είχε αρχικά προβλεφθεί, χωρίς για το λόγο αυτό ο εκµισθωτής να
δικαιούται αποζηµίωσης ή πρόσθετου µισθώµατος.
Άρθρο 5Ο
Το προς µίσθωση ακίνητο πρέπει να είναι απολύτως ασφαλές και κατασκευαστικά νόµιµο.
Άρθρο 6Ο
Ο ιδιοκτήτης ακινήτου µε κατασκευαστικές ελλείψεις, είναι υποχρεωµένος να το
παραδώσει έτοιµο προς χρήση εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός (1) µήνα από την
ηµεροµηνία έγκρισης της µίσθωσης, αλλιώς αποκλείεται οριστικά και χωρίς καµία
αποζηµίωση. Σε κάθε περίπτωση θα προτιµηθούν κτίρια χωρίς κατασκευαστικές ελλείψεις.
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Ο τελευταίος µειοδότης υποχρεούται να παραδώσει το προσφερόµενο µίσθιο κατάλληλο
για χρήση σε χρονικό διάστηµα τριάντα (15) ηµερών από την υπογραφή του µισθωτηρίου
συµβολαίου και την υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης του µισθίου από τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη.
Άρθρο 7Ο
Χρονική διάρκεια της µίσθωσης
Η χρονική διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) χρόνια και αρχίζει από την
ηµεροµηνία υπογραφής του µισθωτηρίου συµβολαίου και την παράδοση χρήσης του
µισθίου.
Εάν το ακίνητο (µίσθιο) κατά τη διάρκεια της µίσθωσης περιέλθει µε οποιονδήποτε νόµιµο
τρόπο στην κυριότητα, νοµή, επικαρπία, χρήση, κλπ άλλου προσώπου, η µίσθωση
συνεχίζεται στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη, νοµέα, επικαρπωτή, χρήστη, κλπ,
θεωρούµενου αυτού εφεξής ως εκµισθωτή, µε τη δυνατότητα καταγγελίας από το νέο
κύριο για τους λόγους αποκλειστικά που αναφέρονται στο προεδρικό διάταγµα 34/1995,
περί επαγγελµατικών µισθώσεων.
Στον τελευταίο εκµισθωτή καταβάλλονται από την επιχείρηση τα µισθώµατα, χωρίς καµιά
άλλη διατύπωση, από τότε που κοινοποιείται νόµιµα σε αυτήν ο οικείος νόµιµος τίτλος
βάσει του οποίου κατέστη αυτός νοµέας, επικαρπωτής, χρήστης, κλπ, νοµίµως
µετεγγραµµένος, εφόσον αυτός χρήζει κατά νόµο µεταγραφής.
Η πληρωµή του µισθώµατος, που αρχίζει από την ηµεροµηνία παραλαβής του µισθίου
από την Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Ρεθύµνης (Κ.Ε.∆Η.Ρ.) µε υπογραφή του σχετικού
πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής, πραγµατοποιείται ανά τρίµηνο.
Άρθρο 8Ο
Η αναπροσαρµογή του µισθώµατος ισχύει ως προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 2 του π.δ.
34/1995.
Άρθρο 9Ο
Οι προσφορές θα διαβιβαστούν οίκοθεν στην αρµόδια επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας
που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 7 του Π.∆. 270/81, η οποία µετά από
επιτόπια έρευνα θα αποφανθεί περί της καταλληλότητας των προσφερόµενων ακινήτων
και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους της διακήρυξης και θα συντάξει σχετική έκθεση
εντός δέκα (10) ηµερών από την παραλαβή τους. Η έκθεση µαζί µε τους φακέλους των
προσφορών θα επιστραφούν στην Κ.Ε.∆Η.Ρ. η οποία θα µεριµνήσει για την ενηµέρωση
των ενδιαφεροµένων.
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Οι λόγοι αποκλεισµού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση
αξιολόγησης, µαζί µε τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλεται στην επιχείρηση, µε
ευθύνη της οποίας θα κοινοποιηθεί (η έκθεση) σε όσους εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Κατά της
εκθέσεως περί καταλληλότητας ή µη των προσφερόµενων ακινήτων, χωρεί ένσταση η
οποία πρέπει να ασκηθεί εντός 48 ωρών από την κοινοποίηση της απόφασης της
αρµόδιας επιτροπής περί της µη καταλληλότητας.
Άρθρο 10Ο
Τα µέλη της επιτροπής ελέγχου καταλληλότητας των προσφερόµενων ακινήτων,
ορίστηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της επιχείρησης. Η δε συγκρότηση αυτής θα γίνει
µε απόφαση του κ. Προέδρου της Κ.Ε.∆Η.Ρ..
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ΦΑΣΗ Β:
Άρθρο 1Ο
Η δεύτερη φάση της δηµοπρασίας, θα είναι φανερή, προφορική και µειοδοτική και θα
γίνει στο Γραφείο Προέδρου της επιχείρησης, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής, σε ηµέρα
και ώρα που θα καθοριστεί από τον Πρόεδρο, ο οποίος θα καλέσει να λάβουν µέρος,
µόνον τους ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν «κατάλληλα», µε τη διαδικασία της
προηγούµενης φάσεως. Η ειδοποίηση θα γίνει εγγράφως και θα κοινοποιηθεί µε απόδειξη
παραλαβής.
Κριτήριο κατακύρωσης, γι’ αυτή τη φάση της δηµοπρασίας, ορίζεται η οικονοµικότερη
προσφορά. Οι αποβληθείσες προσφορές θα αφορούν σε συνολικό µηνιαίο µίσθωµα.
Κάθε προσφορά πρέπει υποχρεωτικά να είναι µικρότερη της προηγούµενης κατά (10)
ευρώ τουλάχιστον.
Άρθρο 2Ο
Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δηµοπρασία, και εφ΄ όσον το ακίνητο έχει κριθεί
κατάλληλο από την αρµόδια επιτροπή, πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της
δηµοπρασίας, ως εγγύηση, εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας, ή γραµµάτιο
σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ποσού ίσου προς το
ένα δέκατο (1/10) του προσφερόµενου µισθώµατος ενός έτους. Μετά την υπογραφή της
σύµβασης η εγγυητική επιστολή του µειοδότη θα αντικατασταθεί για την εξασφάλιση της
τήρησης των όρων της µίσθωσης από εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, αξιόχρεης
Τράπεζας, ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του επιτευχθέντος µισθώµατος ενός
έτους.
Άρθρο 3Ο
Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον µειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή, µεταβιβάζεται
αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο
µειοδότη.
Άρθρο 4Ο
Ο τελευταίος µειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα αποζηµίωσης λόγω της µη έγκρισης των
πρακτικών της δηµοπρασίας από το ∆.Σ. της Κ.Ε.∆Η.Ρ.
Για ενδεχόµενες καθυστερήσεις ή πιθανή άρνηση θεώρησης του χρηµατικού εντάλµατος
από την Υπηρεσία Επιτρόπου στο Νοµό Ρεθύµνης, ουδεµία ευθύνη φέρει η Κοινωφελής
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Επιχείρηση ∆ήµου Ρεθύµνης, η οποία δεν υποχρεούται για το λόγο αυτό σε καµία
αποζηµίωση.
Άρθρο 5Ο
Ο τελευταίος µειοδότης υποχρεούται, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την πρόσκλησή του
για το σκοπό αυτό, να προσέλθει για τη σύνταξη και την υπογραφή της µισθωτικής
σύµβασης, διαφορετικά η εγγύηση που κατέβαλλε καταπίπτει υπέρ της Κοινωφελούς
Επιχείρησης ∆ήµου Ρεθύµνης (Κ.Ε.∆Η.Ρ.) χωρίς καµία διατύπωση ή απόφαση. Επίσης
καταπίπτει η εγγύηση στην περίπτωση που παρέλθει άπρακτη προθεσµία για την
πραγµατοποίηση

των

απαραίτητων

διαρρυθµίσεων

ή

τη

συµπλήρωση

των

κατασκευαστικών ελλείψεων.
Άρθρο 6Ο
Σε περίπτωση που µεταβιβαστεί το µισθωµένο ακίνητο, ο νέος ιδιοκτήτης αναλαµβάνει
όλες τις υποχρεώσεις του πωλητή που απορρέουν από την παρούσα µίσθωση, ο δε
πωλητής είναι υποχρεωµένος προτού µεταβιβαστεί το ακίνητο να γνωστοποιήσει
εγγράφως στην επιχείρηση τα πλήρη στοιχεία του αγοραστή.
Άρθρο 7Ο
Οποιαδήποτε προσθήκη, διαµόρφωση ή εγκατάσταση εξοπλισµού ή αντικειµένων γίνει
από τη Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Ρεθύµνης (Κ.Ε.∆Η.Ρ.), συµφωνείται ότι γίνεται επ’
ωφελεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ρεθύµνης, δικαιουµένης της τελευταίας να
αφαιρέσει κάθε τέτοια εγκατάσταση που έγινε µε έξοδά της και να αποδώσει το µίσθιο
στην κατάσταση που το παρέλαβε.
Άρθρο 8Ο
Αυτός που θα αναδειχθεί µειοδότης βαρύνεται µε όλες τις νόµιµες κρατήσεις που αφορούν
ή αναφέρονται στο µίσθωµα καθώς και µε τα έξοδα δηµοσίευσης του παρόντος
διαγωνισµού.
Άρθρο 9Ο
Σε περίπτωση που δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον και δεν υπάρχει αποτέλεσµα από την
δηµοπρασία, µπορεί να γίνει απευθείας µίσθωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
194 του ∆.Κ.Κ., Ν. 3463-8/6/2006.
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Άρθρο 10Ο
Όλα τα έξοδα της δηµοπρασίας θα βαρύνουν µονοµερώς τον ιδιοκτήτη – εκµισθωτή.
Άρθρο 11Ο
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις
παρακάτω περιπτώσεις:
1. Το αποτέλεσµα αυτής κριθεί ως ασύµφορο, ή λόγω σφάλµατος κατά τη διενέργεια της
δηµοπρασίας.
2. Ο µειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας, καθώς και όταν,
µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο µειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσµατος
της δηµοπρασίας αποφάσεως, δεν προσέλθει αυτός εµπρόθεσµα για τη σύνταξη και
υπογραφή της σύµβασης µίσθωσης. Σε αυτήν την περίπτωση η επανάληψη της
δηµοπρασίας γίνεται σε βάρος του τελευταίου µειοδότη.
Η Επιχείρηση επιφυλάσσεται παντός νοµίµου δικαιώµατός της, προς αποκατάσταση κάθε
ζηµίας που τυχόν θα υποστεί από την µη υπογραφή της συµβάσεως εκ µέρους του
εκµισθωτή.
Άρθρο 12Ο
Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισµός διέπεται από τις διατάξεις περί ανοικτών δηµοπρασιών, (Π.
∆/γµα 270/81).
Άρθρο 13Ο
Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από την Κ.Ε.∆Η.Ρ., κατά τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες, µέχρι δύο (2) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία του διαγωνισµού, στην
οδό Αρκαδίου 50, Τηλέφωνο: 2831040157, 2831040150 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
info@kedir.gr.
∆ηµοσίευση διακήρυξης
Η διακήρυξη της δηµοπρασίας θα τοιχοκολληθεί στο κατάστηµα της Κ.Ε.∆Η.Ρ., στον
πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου Ρεθύµνης (∆ηµαρχείο – Λ.Κουντουριώτη 80) και θα
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της (www.kedir.gr)
O Πρόεδρος της Κ.Ε.∆Η.Ρ.
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