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ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ, ΦΑΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) ΡΕΘΥΜΝΟΥ
(βάσει της υπ΄αρ. 643/18-6-2014 απόφασης της Οικ.Επιτροπής
απόφασης του ∆ηµοτ. Συµβουλίου (Α∆Α:ΒΙΚΖΩ1Ψ-2ΕΓ)

(Α.∆.Α.: 7B41Ω1Ψ-Σ19) και της υπ΄αρ. 167/7-3-2014

Ο ∆ήµος Ρεθύµνης σύµφωνα µε τις διατάξεις άρθρου 194 του Ν. 3463/2006, του Π.∆.
270/1981, του Ν. 3130/2003 και του Ν. 3852/2010, αποφάσισε να προχωρήσει στην
διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειµένου να µισθώσει ένα κατάλληλο
ακίνητο για την στέγαση των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης
Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Ρεθύµνου
Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της πόλης του Ρεθύµνου και σε
µία ακτίνα µήκους δέκα µε δεκαπέντε χιλιοµέτρων περιµετρικά του κέντρου της πόλης. Η
θέση θα πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιµη στα µέσα µεταφοράς, αλλά µε ταυτόχρονη
ασφαλή πρόσβαση.
Το ακίνητο πρέπει να είναι κατά προτίµηση ισόγειο, να έχει ελάχιστο ωφέλιµο εµβαδόν 300
τ.µ. περίπου (συνολικό µικτό εµβαδόν µε τοίχους διαδρόµους κυκλοφορίας κ.λ.π. περίπου
440 τ.µ.), µε αύλειο χώρο περιφραγµένο, να περιλαµβάνει αίθουσες διδασκαλίας, τουαλέτες
βοηθητικούς χώρους και να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας για τη χρήση για
την οποία προορίζεται, να συνοδεύεται από οικοδοµική άδεια και από άδεια παθητικής και
ενεργητικής πυροπροστασίας και από σχετικό πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης και να
πληροί τους όρους που περιγράφονται στην αναλυτική διακήρυξη.
Η χρονική διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε δώδεκα (12) 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 εντός είκοσι (20) ηµερών από την
δηµοσίευση της παρούσας, στο πρωτόκολλο του ∆ήµου Ρεθύµνης , Λ. Κουντουριώτη 84,
74100 Ρέθυµνο, για την οικεία επιτροπή διαγωνισµού.
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, οι οποίοι θα πρέπει να προσκοµίσουν εγγύηση συµµετοχής
στο διαγωνισµό, η οποία ορίζεται σε ποσοστό 10% του ετήσιου προσφερόµενου µισθώµατος
και βεβαιώνεται µε την προσκόµιση ισόποσου γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και
∆ανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης Τράπεζας.
Στην γενική ηλεκτρονική διεύθυνση του ∆ήµου Ρεθύµνης : www.rethymno.gr διατίθεται η
αναλυτική διακήρυξη ακολουθώντας την διαδροµή: Επικαιρότητα/∆ηµοπρασίες –
∆ιαγωνισµοί.
Επίσης πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, µέχρι δύο (2)
ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία του διαγωνισµού από το γραφείο της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Ρεθύµνης, στο ∆ηµαρχείο Άδελε καθώς και στην κ. Μακρυλάκη
Καλλιόπη, στο τηλ. 2831341905
και στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
makrilaki@rethymno.gr.
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