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Αναλυτική διακήρυξη δηµοπρασίας
για τη µίσθωση κτιρίου για τη στέγαση του
Β’ ΚΑΠΗ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΑΡΘΡΟ 1
Περιγραφή του µισθίου
Το προς µίσθωση ακίνητο για τη στέγαση του Β’ ΚΑΠΗ του
Ρεθύµνης πρέπει:

∆ήµου

να βρίσκεται στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς:
Κωνσταντινοπόλεως, Θεοτοκοπούλου, Πορτάλιου και Κολοκοτρώνη στην
πόλη του Ρεθύµνου συµπεριλαµβανοµένων και των ακινήτων που βρίσκονται
στις δυο πλευρές των προαναφεροµένων οδών
Θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
•

να είναι ισόγειο µε εύκολη πρόσβαση και επίσης πρόσβαση σε
ΑΜΕΑ

•

να είναι εύκολα προσπελάσιµο

•

να έχει οικοδοµική άδεια ή να είναι νοµίµως υφιστάµενο

•

να εκπληρώνει τους όρους
πολεοδοµικής νοµοθεσίας

•

να απέχει 300 µέτρα τουλάχιστον από την περίµετρο
βιοµηχανικής ζώνης, θορυβώδη εργαστήρια και εν γένει
ανθυγιεινές και οχληρές εγκαταστάσεις

•

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

•

Τουλάχιστον το 50% των τετραγωνικών του ακινήτου να
αναπτύσσεται σε ισόγειο επίπεδο

•

θα πρέπει να διαθέτει σύστηµα θέρµανσης

•

να έχει κατάλληλο φυσικό φωτισµό απαγορευµένου
φωτισµού και του αερισµού διαµέσου φωταγωγών
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χρήσης

γης

της

ισχύουσας

του

•

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

Οι απαιτούµενοι χώροι για την στέγαση του Β’ ΚΑΠΗ ∆ήµου Ρεθύµνης θα
πρέπει να είναι επιφανείας τουλάχιστον 220 m2 (οι επιφάνειες είναι οι
ελάχιστες καθαρές επιτρεπόµενες). Το ακίνητο θα πρέπει να είναι
διαµορφωµένο µέχρι την παράδοση µε δαπάνες του ιδιοκτήτη σύµφωνα µε τις
υποδείξεις της υπηρεσίας µας και θα πρέπει να περιλαµβάνει τους παρακάτω
χώρους:
•

•
•
•

Τρία µεγάλα γραφεία (Κοινωνική Υπηρεσία – Φυσικοθεραπευτήριο Ιατρείο ). Τα δύο να είναι τουλάχιστον 15 m2 το καθένα και το τρίτο
τουλάχιστον 30m2.
Τρείς τουαλέτες και µία για άτοµα µε ειδικές ανάγκες τουλάχιστον
10m2 συνολικά.
Μία µεγάλη αίθουσα τουλάχιστον τουλάχιστον 80m2 και µία αίθουσα
εργαστηρίου και λοιπών δραστηριοτήτων τουλάχιστον 50m2.
Κουζίνα , ιµατιοθήκη, αποθήκη και λοιπούς βοηθητικούς χώρους
τουλάχιστον 20m2.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ
Καλό θα ήταν να διαθέτει αυλή ή κήπο και µία θέση στάθµευσης (ή χώρο
αποβίβασης και επιβίβασης).
ΑΡΘΡΟ 2ο
∆ιαδικασία διενέργειας της δηµοπρασίας
Η µίσθωση του ακινήτου θα γίνει µετά τη διενέργεια φανερής και προφορικής
µειοδοτικής δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 270/1981.
Οι µισθώσεις ακινήτων σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του Π∆
270/81 διενεργούνται µε µειοδοτική, φανερή και προφορική δηµοπρασία σε
δύο φάσεις.
Ο Πρόεδρος δηµοσιεύει λεπτοµερή προκήρυξη κατά το άρθρο 4 του Π∆
270/81, στην οποία καθορίζονται το είδος, η θέση, τα όρια, η έκταση, κάθε
στοιχείο που περιγράφει λεπτοµερώς το προς µίσθωση ακίνητο, την ηµέρα
και την ώρα διενέργειας της δηµοπρασίας, τον τρόπο διενέργειας της
δηµοπρασίας και ο,τιδήποτε άλλο αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρο 3 του
Π∆ 270/81 πλην του τιµήµατος.
Η δηµοπρασία διεξάγεται σε δυο φάσεις, όπου στην πρώτη, οι
ενδιαφερόµενοι, εντός είκοσι (20) ηµερών από τη δηµοσίευση της
προκήρυξης, υποβάλλουν την προσφορά ενδιαφέροντός τους, τις οποίες
αξιολογεί η αρµόδια Επιτροπή Εκτίµησης Ακινήτων του άρθρου 7 του
ανωτέρω Π∆ και κρίνει αυτές ως προς την καταλληλότητα των
προσφεροµένων ακινήτων µε αιτιολογηµένη έκθεση και στη δεύτερη
διεξάγεται η δηµοπρασία, στην οποία λαµβάνουν µέρος µόνο εκείνα τα
ακίνητα, τα οποία κρίθηκαν κατάλληλα. Αναλυτικά:
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1) Με την διακήρυξη η οποία θα εκδοθεί καλούνται όσοι επιθυµούν και
ενδιαφέρονται να συµµετέχουν στη δηµοπρασία µέσα σε προθεσµία είκοσι
(20) ηµερών από την τελευταία δηµοσίευση, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον (α’
φάση).
2) Η Υπηρεσία αποστέλλει τις προσφορές τους στην Επιτροπή Εκτίµησης
Ακινήτων του άρθρου 7 του Π.∆. 270/81 .
3) Η Επιτροπή µετά από επιτόπια έρευνα θα κρίνει την καταλληλότητα των
προσφεροµένων ακινήτων και αν αυτά πληρούν τους όρους της διακήρυξης
συντάσσοντας εντός δέκα (10) ηµερών από τη λήψη από την Επιτροπή των
προσφορών αιτιολογηµένη έκθεση για το κάθε προσφερόµενο ακίνητο.
4) Η Επιτροπή µπορεί µε αιτιολογηµένη έκθεσή της να αποκλείσει κάποιο
ακίνητο που προσφέρεται, εφόσον δεν καλύπτει τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί.
5) Η έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής µε φροντίδα του Ν.Π.∆.∆. θα
κοινοποιηθεί σε όσους εκδήλωσαν ενδιαφέρον.
6) Στη συνέχεια ο Πρόεδρος µε έγγραφό του θα ορίσει την ηµέρα και ώρα
διεξαγωγής της φανερής και προφορικής µειοδοτικής δηµοπρασίας (β’ φάση),
καλώντας µε απόδειξη αυτούς των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα
κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης.
7) Ο τελευταίος µειοδότης υποχρεούται να προσυπογράψει τα πρακτικά της
δηµοπρασίας, διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος και οφείλει να αποζηµιώσει
το Νοµικό Πρόσωπο, σύµφωνα µε τα άρθρα 197 και 198 του Αστικού Κώδικα.
8) Ο τελευταίος µειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο
οποίος θα προσυπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας και έτσι καθίσταται
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος µε αυτόν για την εκπλήρωση των
όρων της σύµβασης.
9) Η κατακύρωση των πρακτικών της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 3ο
∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης
Περίληψη της διακήρυξη για τη µίσθωση κτιρίου για τη στέγαση του Β’ ΚΑΠΗ
στο Ρέθυµνο θα δηµοσιευτεί σύµφωνα µε το Ν. 3548/2007 (Ρουσόπουλου),
ο οποίος προβλέπει δηµοσιεύσεις σε τρεις τοπικές εφηµερίδες. Επίσης η
περίληψη διακήρυξης θα αναρτηθεί , επιπλέον των δηµοσιεύσεων που
προβλέπονται από το Ν. 3548/2007, στο πιο κεντρικό σηµείο της πόλης
(∆ηµαρχείο), στο ∆ηµαρχείο Ρεθύµνου, στο ΚΕΠ και στο site του ∆ήµου
Ρεθύµνης (www.rethymno.gr) .
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ΑΡΘΡΟ 4ο
Χρόνος και τόπος της δηµοπρασίας
1) Όσοι έχουν στην κυριότητά τους ακίνητο ή είναι νοµείς
πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας και ενδιαφέρονται να
στη
δηµοπρασία, µπορούν εντός είκοσι (20) ηµερών από
δηµοσίευση της
παρούσας διακήρυξης να εκδηλώσουν
ενδιαφέρον τους .

ακινήτου που
λάβουν µέρος
την τελευταία
εγγράφως το

2) Στην προσφορά που θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόµενοι θα περιγράφεται
λεπτοµερώς το προσφερόµενο ακίνητο (ή ακίνητα).
3) Οι προσφορές που θα υποβάλλονται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου ή από
νόµιµο εκπρόσωπό του θα αποστέλλονται στην Επιτροπή Εκτίµησης
Ακινήτων από το Ν.Π.∆.∆. Η εκπροσώπηση αποδεικνύεται µε πληρεξούσιο
έγγραφο, θεωρηµένο για
το γνήσιο της υπογραφής από διοικητική,
αστυνοµική ή δικαστική αρχή. Εφόσον υπάρχουν συνδικαιούχοι ακινήτου, η
προσφορά υποβάλλεται από εκπρόσωπο αυτών, ο οποίος προσκοµίζει
ειδικό για το σκοπό αυτό πληρεξούσιο έγγραφο.
4) Η Επιτροπή µετά από επιτόπιο έρευνα θα κρίνει για την καταλληλότητα των
προσφεροµένων ακινήτων και αν αυτά πληρούν τους όρους της διακήρυξης.
Όσων τα προσφερόµενα ακίνητα κριθεί ότι ικανοποιούν τις απαιτήσεις της
διακήρυξης και συνεπώς είναι κατάλληλα για τη χρήση που τα προορίζει το
Νοµικό Πρόσωπο, θα κληθούν να λάβουν µέρος στη µειοδοτική, φανερή και
προφορική δηµοπρασία, η οποία θα διενεργηθεί στα γραφεία του Νοµικού
Προσώπου επί της οδού Καντανολέοντος 10 στο Ρέθυµνο, ενώπιον της
αρµόδιας επιτροπής διενέργειας της δηµοπρασίας.
5) Η ηµέρα και η ώρα διεξαγωγής της φανερής και προφορικής µειοδοτικής
δηµοπρασίας θα ορισθεί µε έγγραφο του Προέδρου του Ν.Π.∆.∆. «Κοινωνική
Πολιτική και Μουσική Παιδεία ∆ήµου Ρεθύµνης» και θα γνωστοποιηθεί
εγγράφως στους ενδιαφεροµένους των οποίων τα προσφερόµενα ακίνητα
κρίθηκαν κατάλληλα.
6) Η κατακύρωση των πρακτικών της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 5ο
∆ιάρκεια της σύµβασης
1) Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται για τρία έτη από την ηµεροµηνία
υπογραφής της σύµβασης µίσθωσης.
2) Αποκλείεται αξίωση του µειοδότη για αποζηµίωση λόγω µη έγκρισης των
πρακτικών της δηµοπρασίας από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή καθυστέρησης
της εγκατάστασης του Νοµικού Προσώπου, που θα προέρχεται από κάποιο
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νοµικό ή πραγµατικό κώλυµα, καθώς επίσης και η µονοµερής λύση της
σύµβασης για το λόγο αυτό.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Καθορισµός ορίου πρώτης προσφοράς
Η πρώτη και ανώτατη προσφορά που θα αποτελέσει και την τιµή εκκίνησης
της µειοδοτικής δηµοπρασίας καθορίζεται από την Επιτροπή Εκτίµησης
Ακινήτων µετά από σχετική έκθεση η οποία υποβάλλεται στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο το οποίο δεν µπορεί να αποκλίνει από αυτή πάνω από 10%.
Το µηνιαίο ποσό του µισθώµατος που θα προσφέρει ο τελευταίος µειοδότης
θα καταβάλλεται από το ΝΠ∆∆ προς αυτόν µε την έκδοση χρηµατικού
εντάλµατος, αφού προσκοµισθούν στην αρµόδια δηµοτική υπηρεσία τα
προβλεπόµενα από το νόµο δικαιολογητικά.
Η πληρωµή του µισθώµατος αρχίζει από την ηµεροµηνία εγκατάστασης της
υπηρεσίας στο µίσθιο που αποδεικνύεται από το πρωτόκολλο παραλαβής του
ακινήτου και καταβάλλεται ανά τρίµηνο και στο τέλος της τριµηνίας. Οι τυχόν
καθυστερούµενες οφειλές του Νοµικού Προσώπου προς τον ανάδοχο δε θα
επιβαρύνονται µε προσαυξήσεις.
Το ποσό του µισθώµατος που θα προσφέρει ο τελευταίος µειοδότης από το
δεύτερο έτος και µετά θα υπόκειται στις προσαυξήσεις ή ενδεχοµένως στις
µειώσεις που προβλέπονται κατά την κείµενη νοµοθεσία.
Για ενδεχόµενες καθυστερήσεις ή πιθανή άρνηση θεώρησης του χρηµατικού
εντάλµατος από την Υπηρεσία Επιτρόπου, ουδεµία ευθύνη φέρει το Νοµικό
Πρόσωπο, το οποίο δεν υποχρεούται για το λόγο αυτό σε καµία αποζηµίωση.
Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση καθυστερηµένης προσκόµισης εκ µέρους
του εκµισθωτή οποιουδήποτε δικαιολογητικού που καθιστά σύννοµη την
απαίτησή του.

ΑΡΘΡΟ 7ο
∆ικαίωµα συµµετοχής στη δηµοπρασία – δικαιολογητικά α’ φάσης
Όποιος επιθυµεί να συµµετάσχει στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει
κλειστό φάκελο στο ΝΠ∆∆ «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία ∆ήµου
Ρεθύµνης» επί της οδού Καντανολέοντος 10, 74132 Ρέθυµνο προκειµένου να
αποσταλούν στην αρµόδια Επιτροπή Εκτίµησης Ακινήτων του άρθρου 7 του
Π.∆. 270/81 µέχρι την ηµέρα λήξης υποβολής των προσφορών, τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
α) Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
β) Επικυρωµένο αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας.
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Αν συµµετέχει νοµικό πρόσωπο οποιασδήποτε εταιρικής µορφής ή
κοινοπραξία, πρέπει να προσκοµίσει επικυρωµένο καταστατικό, το Φύλλο
Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, από το οποίο να προκύπτει η κατά νόµο
δηµοσίευση καθώς και πρακτικό συµµετοχής στη συγκεκριµένη δηµοπρασία.
γ) Επίσηµο τίτλο (συµβόλαιο) πρωτότυπο ή νοµίµως θεωρηµένο που να
αποδεικνύεται η κυριότητα επί του συγκεκριµένου ακινήτου.
δ) Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και
αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.
ε) Υπεύθυνη δήλωση ότι το ακίνητο είναι απαλλαγµένο από κάθε δουλεία και
δεν υφίσταται καµιά υποχρέωση του ΝΠ∆∆ για ενδεχόµενες οφειλές αυτού
προς οιονδήποτε.
στ) Τοπογραφικό διάγραµµα
ζ) Οικοδοµική άδεια ή άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση νοµιµότητας
υφισταµένου κτιρίου.
η) Εγκεκριµένο πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική
Υπηρεσία ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 µε θεωρηµένο το γνήσιο της
υπογραφής ότι σε περίπτωση κατακύρωσης της δηµοπρασίας σε αυτόν και
έγκρισης του αποτελέσµατος αυτής από τους αρµόδιους φορείς στο όνοµά
του θα λάβει τα απαιτούµενα µέτρα πυρασφάλειας.
θ) Υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνει ότι πληροί τις προϋποθέσεις του
άρθρου 1 της παρούσης και δεσµεύεται για την υλοποίηση των υπολοίπων
προϋποθέσεων του άρθρου 1 της παρούσης, που δεν πληρούνται ήδη,
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της υπηρεσίας µας µέχρι την παράδοση του
ακινήτου, µε δικές του δαπάνες.
ι) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα το
δικαίωµα εκµίσθωσης.
ια) Υπεύθυνη δήλωση από την οποία να προκύπτει ότι το ακίνητο δεν έχει
υποστεί βλάβες από σεισµό ή πυρκαγιά.
Απορρίπτεται ενδιαφερόµενος που δεν έχει προσκοµίσει κάποιο από τα
ανωτέρω δικαιολογητικά.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Τρόπος διεξαγωγής της δηµοπρασίας – ανάδειξη µειοδότη
Η δηµοπρασία για όσα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα (β’ φάση) θα είναι φανερή
και οι διαγωνιζόµενοι θα µειοδοτούν προφορικά ενώπιον της αρµόδιας
Επιτροπής. Οι προσφορές θα γράφονται στο πρακτικό µε τη σειρά που
εκφωνήθηκαν µε το ονοµατεπώνυµο του εκάστοτε µειοδότη. Κάθε προσφορά
είναι δεσµευτική για το µειοδότη και η δέσµευση αυτή µεταφέρεται
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αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόµενους και τελικά επιβαρύνει τον
τελευταίο µειοδότη.
Αυτός που µειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να το δηλώσει ρητά στην
επιτροπή της δηµοπρασίας και µάλιστα πριν από την έναρξη αυτής
παρουσιάζοντας και το νόµιµο συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο, διαφορετικά
θεωρείται ότι µετέχει για δικό του λογαριασµό.
Ο τελευταίος µειοδότης υποχρεούται να προσυπογράψει τα πρακτικά της
δηµοπρασίας, διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος και οφείλει να αποζηµιώσει
το Νοµικό Πρόσωπο, σύµφωνα µε τα άρθρα 197 και 198 του Αστικού Κώδικα.
Ο τελευταίος µειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή,
οποίος θα προσυπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας κι έτσι καθίσταται
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος µε αυτόν για την εκπλήρωση των
όρων της σύµβασης.
Οι συµµετέχοντες στη διαδικασία της δηµοπρασίας µπορούν να υποβάλλουν
γραπτώς τυχόν ενστάσεις τους κατά της διαδικασίας. Οι ενστάσεις
υποβάλλονται στην αρµόδια επιτροπή, µνηµονεύονται στο πρακτικό και το
∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει για αυτές µε πλήρη αιτιολογία.
Η δηµοπρασία κατακυρώνεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου υπέρ
αυτού που προσέφερε το χαµηλότερο ποσό.
Με τη συµµετοχή του στη δηµοπρασία ο κάθε ενδιαφερόµενος αυτοδίκαια
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης.
Άρθρο 9ο
Όροι της σύµβασης – δικαιώµατα και υποχρεώσεις των
συµβαλλοµένων
Ο µειοδότης φέρει ακεραία την ευθύνη απέναντι στο Νοµικό Πρόσωπο για την
πραγµατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ακίνητο, το οποίο πρέπει να
είναι απαλλαγµένο από κάθε είδους δουλεία. Το Νοµικό Πρόσωπο εφόσον
διαπιστωθεί ότι κάτι από τα ανωτέρω δεν τηρείται, δικαιούται να απαιτήσει είτε
την επιστροφή του καταβαλλόµενου ποσού είτε τη µείωση αυτού. Το Νοµικό
Πρόσωπο δικαιούται να προβεί στη µονοµερή λύση της σχετικής σύµβασης
για το λόγο αυτό.
Το ακίνητο πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις έγγραφες διαβεβαιώσεις του
µειοδότη και τα λοιπά στοιχεία τα οποία οφείλει να προσκοµίσει.
Μέχρι την υπογραφή της σχετικής µισθωτικής σύµβασης και την εγκατάσταση
του Νοµικού Προσώπου, δε δικαιούται να ενεργήσει στο χώρο καµιά
απολύτως τροποποίηση ή προσθήκη ή αφαίρεση που να µεταβάλλει τη
µορφή, χωρίς την άδεια του Νοµικού Προσώπου ούτε να επιφέρει αλλοιώσεις.
Τυχόν παρέµβαση χωρίς την άδεια του Νοµικού Προσώπου συνεπάγεται την
κήρυξή του ως έκπτωτου λόγω παράβασης των όρων της διακήρυξης.
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Οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ του Νοµικού Προσώπου και του µειοδότη
σχετικά µε τη λειτουργία της µεταξύ τους σύµβασης επιλύεται µε κάθε νόµιµο
τρόπο.
Αποκλείεται αξίωση του µειοδότη για αποζηµίωση λόγω µη έγκρισης των
πρακτικών της δηµοπρασίας από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή για οιονδήποτε
άλλο λόγο και αιτία, που θα προέρχεται από κάποιο νοµικό ή πραγµατικό
κώλυµα, καθώς επίσης και η µονοµερής άρνησή του για προσυπογραφή του
µισθωτηρίου συµβολαίου.
Άρθρο 10ο
Υπογραφή της σύµβασης
Ο µειοδότης οφείλει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση προς
αυτόν της σχετικής µε την έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας
απόφασης, να προσέλθει για τη σύνταξη και υπογραφή της σχετικής
σύµβασης, διαφορετικά µπορεί µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου να κινηθεί δικαστική διαδικασία προάσπισης των συµφερόντων
του Νοµικού Προσώπου. Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσµίας η
σύµβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.
Η δηµοπρασία διεξάγεται, επαναλαµβάνεται και εγκρίνεται τηρουµένων των
διατάξεων του Π∆ 270/81, του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010.
Αποκλείεται στο µειοδότη η µονοµερής λύση της σχετικής σύµβασης.
Άρθρο 11ο
Επανάληψη – µαταίωση δηµοπρασίας
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται µετά από σχετική απόφαση του Προέδρου
αν δεν παρουσιαστεί κανείς ενδιαφερόµενος για να συµµετάσχει σε αυτήν.
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται µετά από σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, όταν:
α)Το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή το Γενικό
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, λόγω ασύµφορου τιµήµατος ή
σφάλµατος κατά τη διενέργεια της δηµοπρασίας,
β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, ο τελευταίος µειοδότης δεν
υπογράφει τα πρακτικά,
γ) µετά την κοινοποίηση στο τελευταίο µειοδότη της κατακυρωτικής
απόφασης δεν προσέλθει εµπρόθεσµα για τη σύνταξη και υπογραφή της
σύµβασης
Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του
Προέδρου και αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης και
δηµοσιεύεται όπως και η αρχική πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν τη
διενέργειά της.
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Η δηµοπρασία µαταιώνεται στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο των
δικαιολογητικών διαπιστωθούν ελλείψεις αυτών που αφορούν όλους τους
διαγωνιζοµένους.
Αν η δηµοπρασία που διεξήχθη δεν απέφερε αποτέλεσµα, δύναται, σύµφωνα
µε το άρθρο 194 του Ν. 3463/2006, να γίνει απευθείας µίσθωση µε ειδικά
αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε
την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών.
Για ότι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους της διακήρυξης, εφαρµογή
έχουν οι διατάξεις του Π∆ 270/81 και του Ν. 3463/2006.
Άρθρο 12ο
Πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής ακινήτου
Για την παραλαβή του ακινήτου από το ΝΠ∆∆ συντάσσεται πρωτόκολλο
από την επιτροπή που προβλέπεται στην παρ. 3 άρθρο 17 του Ν. 3130/03.
Άρθρο 13ο
Λοιπές διατάξεις
Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συνεπάγεται
α) την κήρυξη του µειοδότη έκπτωτου των δικαιωµάτων του, µε απόφαση
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τη λύση της σχετικής σύµβασης
β) τη σε βάρος του επανάληψη της δηµοπρασίας, εφόσον κρίνει τούτο
σκόπιµο µε απόφασή του το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
γ) την αξίωση του Νοµικού Προσώπου αποζηµίωσης για κάθε άλλη ζηµία
που τυχόν θα υποστεί από την παραπάνω, λόγω υπαιτιότητας του µειοδότη,
λύση σύµβασης, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιµο µε απόφασή του το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο.
Η προθεσµία υποβολής προσφορών εκδήλωσης ενδιαφέροντος και
των υπολοίπων απαιτούµενων εγγράφων είναι είκοσι (20) ηµέρες από
τη δηµοσίευση της παρούσας .
Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρµόδια υπηρεσία του
Ν.Π.∆.∆. στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω και στη συνέχεια
παραδίδονται στην επιτροπή του άρθρου 7 του Π∆ 270/81, για έλεγχο
πληρότητας του φακέλου σύµφωνα µε τους όρους της οικείας διακηρύξεως.
Πληροφορίες: Σταγκουράκη Αργυρώ – Μαρία, Καντανολέοντος 10, 74132
Ρέθυµνο, τηλ. 2831020468 (εσωτ. 20)
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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