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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ, ΦΑΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ
Η Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 194 του Ν. 3463/2006 , του Π.Δ. 270/1981 και του Ν. 3852/2010,
αποφάσισε να προχωρήσει στην διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να μισθώσει ένα
κατάλληλο ακίνητο για την στέγαση του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού.
Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής 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.
Το ακίνητο πρέπει να είναι ισόγειο, να διαθέτει εξωτερικό χώρο τουλάχιστον 100 τ.μ., να έχει ενιαία επιφάνεια
650 τ.μ. τουλάχιστον να διαθέτει τουαλέτες, να συνοδεύεται από οικοδομική άδεια και να πληροί τους όρους που
περιγράφονται στην αναλυτική διακήρυξη.
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.
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 της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. στην
οδό Αρκαδίου αρ. 50.
Η αρμόδια επιτροπή με επιτόπια επίσκεψη θα εξετάσει την καταλληλότητα των προς μίσθωση προταθέντων
ακινήτων και στη συνέχεια η Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. 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 Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας.
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. http://kedir.gr/r/index.php/prok/ διατίθεται η αναλυτική διακήρυξη.
Επίσης, πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι δύο (2) ημέρες πριν από την
ημερομηνία του διαγωνισμού από την Κ.Ε.ΔΗ.Ρ., στα τηλ. 2831040150, 2831040157 και στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: info@kedir.gr.
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