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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ, ΦΑΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ – ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤ
ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ
(βάσει της υπ΄αρ. 232/5-5-2020 απόφασης της Οικ. Επιτροπής (Α.Δ.Α.: Ω116Ω1Ψ-ΚΜ8) και της υπ΄αρ. 54/24-03-2020
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, ΑΔΑ: 6ΙΖΠΩ1Ψ-ΜΛΨ.

Ο Δήμος Ρεθύμνης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-381) και του Κ.Δ.Κ. (Ν.3463/06) αποφάσισε να προχωρήσει σε δημοπρασία
μειοδοτική, φανερή και προφορική για την αγορά ακινήτου - οικοπέδου από το
Δήμο για την τοποθέτηση Προκάτ αιθουσών για να καταστεί δυνατή η στέγαση
του 3ου Νηπιαγωγείου Ατσιποπούλου, και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να
εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση
της διακήρυξης.
Στις προσφορές ενδιαφέροντος θα αναγράφονται επακριβώς τα στοιχεία του
ακινήτου χωρίς την αξία του.
Το ακίνητο θα πρέπει να είναι οικόπεδο εμβαδού τουλάχιστον 2 στρεμμάτων και να
βρίσκεται στην Κοινότητα Ατσιποπούλου και σε ακτίνα περίπου 100 μέτρων, κατά
το δυνατόν γειτνιάζον στο νέο ιδιόκτητο υπό αποπεράτωση κτίριο που θα στεγάσει το
2ο Δημοτικό Σχολείο Ατσιποπούλου.
Να είναι κατάλληλο για τη χρήση την οποία προορίζεται.
Να καλύπτει κατά το δυνατόν τις απαιτήσεις των παραγράφων 1 έως 3 του ΦΕΚ
635/27.04.2007 τεύχος Β’ και οπωσδήποτε τις απαιτήσεις του άρθρου 220 παρ. 3 &
16 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α’).
Η αρμόδια επιτροπή με επιτόπια επίσκεψη θα εξετάσει την καταλληλότητα των προς
μίσθωση προταθέντων ακινήτων και στη συνέχεια ο δήμος θα ορίσει ημέρα και ώρα
διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας να λάβουν μέρος σε αυτή μόνο εκείνοι των
οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα.
Στην γενική ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Ρεθύμνης : www.rethymno.gr
διατίθεται η
αναλυτική διακήρυξη ακολουθώντας την διαδρομή:
Επικαιρότητα/Δημοπρασίες – Διαγωνισμοί.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,
μέχρι δύο (2) ημέρες πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού από τα γραφεία
του Τμήματος Παιδείας του Δήμου Ρεθύμνης, στον Αθάνατο Γωνιάς και στην κα
Μακρυλάκη Καλλιόπη, στο τηλ. 2831341905/910
και στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: makrilaki@rethymno.gr.
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
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