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∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ, ΦΑΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

 

(βάσει της υπ΄αρ. 145/21-2-2012 απόφασης της Οικ.Επιτροπής  (Α.∆.Α.: Β441Ω1Ψ-Ξ∆Φ) 

και της υπ΄αρ. 8/2012 απόφασης του ∆ηµοτ. Συµβουλίου) 

 
Ο ∆ήµος Ρεθύµνης σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆/τος 270/81 (ΦΕΚ 77

 
 Α΄/81) σε 

συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 194 και 201 του Ν. 3463/06, αποφάσισε  να 

προχωρήσει στην διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειµένου να 

µισθώσει ένα κατάλληλο ακίνητο για την φύλαξη έργων ζωγραφικής και λοιπών 

καλλιτεχνικών έργων του δήµου Ρεθύµνης.  

  Το ακίνητο θα πρέπει να είναι έτοιµο προς χρήση,  και να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή 

της παλιάς πόλης του Ρεθύµνου στην οδό Χειµάρας, να συνοδεύεται από οικοδοµική άδεια ή 

βεβαίωση αρµόδια αρχής για τη νόµιµη κατασκευή του.  

 ( Ο ιδιοκτήτης πρέπει να γνωρίζει ότι  εφόσον το οίκηµα  δεν πληρεί τις παρακάτω 

προϋποθέσεις στο σύνολο τους θα αναλάβει την υποχρέωση και την δαπάνη να συµµορφωθεί 

εφόσον είναι εφικτό µε αυτές)  Οι ελάχιστες απαιτήσεις που τίθενται µε την παρούσα και 

πρέπει να υπάρχουν στο προς µίσθωση ακίνητο είναι οι κάτωθι : 

� Να βρίσκεται στην Παλιά Πόλη  και συγκεκριµένα επί της οδού 

Χειµάρας  

� Ελάχιστο ωφέλιµο εµβαδόν κτίσµατος µέχρι 155 m
2
 το οποίο µπορεί 

να είναι κατανεµηµένο σε ισόγειο και υπόγειο.  

� Ελάχιστο καθαρό ύψος κτίσµατος   2,20 m. 

� Να εξασφαλίζεται καλός φωτισµός και αερισµός των χώρων 

� Θα εκτιµηθεί θετικά εφόσον υπάρχει πρόσωπο του ακινήτου σε 

κεντρική οδό κλπ.  

� Να είναι συνδεδεµένο µε τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (∆ΕΗ, 

∆ΕΥΑΡ). 

� Να βρίσκεται σε καλή κατάσταση και να παρέχει ασφάλεια στους 

χρήστες του. 

 
Ο ιδιοκτήτης πρέπει να γνωρίζει ότι έχει την υποχρέωση να αναλάβει την δαπάνη 

διαµόρφωσης του χώρου , ώστε να πληρεί τις συνθήκες καλής λειτουργίας και ασφάλειας 

των χρηστών. 

Η χρονική διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε δύο (2) χρόνια  και αρχίζει από την 

ηµεροµηνία υπογραφής του µισθωτηρίου συµβολαίου και την παράδοση χρήσης του µισθίου.  

 

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να  υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

συνοδευµένη  µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως 3/12/2012,  στο πρωτόκολλο της 

Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Ρεθύµνης στο Τ.∆  Άδελε ∆ήµου Ρεθύµνης. 

Πληροφορίες κα Μακρυλάκη Καλλιόπη, τηλ 2831341905 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και 

ώρες. 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

 

 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΗΣ 

 

ΑΔΑ: Β42ΖΩ1Ψ-ΖΗΨ



Εσωτερική ∆ιανοµή: 

Τµήµα Παιδείας (Μακρυλάκη) 

(για ανάρτηση στο διαύγεια & 

δηµοσίευση στον τοπικό τύπο) 

 

ΑΔΑ: Β42ΖΩ1Ψ-ΖΗΨ


