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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
Ο ∆ήµαρχος ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 3 του Π.∆. 270/81
2. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010.
3. Το Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.)
4. Την µε αρ. 233/2015(Α∆Α:ΒΜΦΚΩΚ6-ΞΨ6) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του
∆ήµου Μινώα Πεδιάδας µε την οποία αποφασίζει την µίσθωση ακινήτου για την
στέγαση των υπηρεσιών του ΚΑΠΗ Αρκαλοχωρίου και η οποία εγκρίθηκε µε την
αρ. πρωτ. 10935/03-09-2015(Α∆Α: Ω0Ρ2ΟΡ1Θ-ΠΨ7) απόφαση του Γ.Γ. της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης.
5. Τις µε αρ. 87/2018 (Α∆Α:7ΤΥΨΩΚ6-ΒΤ3) και 128/2018 (Α∆Α:ΩΛΜ1ΩΚ6-ΘΜΧ)
αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας στις οποίες
καθορίζονται οι όροι µίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών του ΚΑΠΗ
Αρκαλοχωρίου και οι οποίες εγκρίθηκαν µε την µε αρ. πρωτ. 7746/22-06-2018
(Α∆Α:6ΞΡΝΟΡ1Θ-Ν3Ο) Απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Κρήτης.

∆ιακηρύσσει
Τη διεξαγωγή µειοδοτικής, φανερής και προφορικής δηµοπρασίας για την µίσθωση
ακινήτου που θα χρησιµοποιηθεί για τη στέγαση των υπηρεσιών του ΚΑΠΗ Αρκαλοχωρίου
και καλεί τους ενδιαφερόµενους που θέλουν να συµµετέχουν στην δηµοπρασία, όπως
εντός είκοσι (20) ηµερών από τη δηµοσίευση της παρούσης να υποβάλουν µε
αίτηση τους στο πρωτόκολλο του ∆ήµου τις προσφορές ενδιαφέροντος µε όλα τα
δικαιολογητικά (αντίγραφο άδειας οικοδοµής ή βεβαίωση νοµιµοποίησης – τακτοποίησης
του ακινήτου, τίτλους ιδιοκτησίας του ακινήτου ή πρόσφατο Ε9 του ιδιοκτήτη του
ακινήτου), που ζητούνται στη διακήρυξη σε κλειστό φάκελο.
Το ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
α) Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται εντός του οικισµού Αρκαλοχωρίου.
β) Να βρίσκεται όσο το δυνατόν πλησιέστερα προς το κέντρο του οικισµού για να είναι
εύκολα προσβάσιµο στους πολίτες.
γ) Το ακίνητο (για άµεση χρήση) θα πρέπει να διαθέτει οικοδοµική άδεια και να µην
υπόκειται σε πολεοδοµικές παραβάσεις. Σε περίπτωση που το ακίνητο στερείται
σχετικής άδειας δόµησης, θα πρέπει να έχει τακτοποιηθεί σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται
στη νοµοθεσία περί αυθαιρέτων κτισµάτων.
δ) Να είναι ελάχιστης συνολικής επιφάνειας 300 τ.µ. και µέγιστης 320 τ.µ., εκτεινόµενη
κατά προτίµηση σε ισόγειο κτιρίου Το ακίνητο µπορεί να είναι ενιαίο διαφορετικά
µπορεί να αφορά σε όµορα ακίνητα ενός ή περισσοτέρων διαφορετικών ιδιοκτητών.
ε) Η εσωτερική διαρρύθµιση του κτιρίου, πρέπει να περιλαµβάνει κατά προτίµηση τρείς
αυτόνοµους χώρους:
- Ένα χώρο συνάθροισης κοινού – µελών µε δύο τουαλέτες εκ των οποίων η µία να
είναι προσβάσιµη από άτοµα ΑΜΕΑ (ελάχιστης έκτασης 160τ.µ.)
- Ένα χώρο για το ιατρείο (ελάχιστης έκτασης 70 τ.µ.),
- Ένα χώρο για το φυσικοθεραπευτήριο (ελάχιστης έκτασης 70 τ.µ.)
στ) Να έχει ευχερή και ανεµπόδιστη πρόσβαση για ΑΜΕΑ ή να επιδέχεται βελτίωση µε την
κατασκευή ράµπας αντίστοιχων προδιαγραφών.
ζ) Το ακίνητο πρέπει να διαθέτει υδραυλικές και αποχετευτικές εγκαταστάσεις σε
λειτουργία, εσωτερικές καλωδιώσεις τηλεφωνικής επικοινωνίας καθώς και δίκτυο
ηλεκτρικής εγκατάστασης.
η) Να διαθέτει πλήρη εγκατάσταση ύδρευσης, αποχέτευσης και εγκατάσταση ισχυρών
και ασθενών ρευµάτων.
θ) Να διαθέτει κεντρική θέρµανση ή να είναι πλήρως κλιµατιζόµενο ( ψύξη – θέρµανση)
και να διασφαλίζεται ο φυσικός φωτισµός και αερισµός σε όλους τους χώρους.
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∆ιάρκεια Μίσθωσης
Η διάρκεια της µίσθωσης θα είναι για δώδεκα (12) χρόνια και θα αρχίσει από την
ηµεροµηνία παράδοσης – παραλαβής του ακινήτου.
∆ιενέργεια ∆ηµοπρασίας
Η δηµοπρασία θα γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Αρκαλοχωρίου και ο ∆ήµαρχος θα ορίσει
την ηµέρα και την ώρα διεξαγωγής της δηµοπρασίας, καλώντας µε αποδεικτικό, να
λάβουν µέρος σε αυτήν µόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα από την
Επιτροπή Εκτίµησης Ακινήτων. Κατά τη διενέργεια της δηµοπρασίας συντάσσεται
πρακτικό το οποίο µετά τη λήξη της δηµοπρασίας υπογράφεται από τον µειοδότη και τον
εγγυητή του.
Πληροφορίες και αντίγραφο της διακήρυξης της δηµοπρασίας θα παρέχονται όλες τις
εργάσιµες µέρες και ώρες από το ∆ήµο Μινώα Πεδιάδας στη ∆/νση Οικονοµικών
Υπηρεσιών, Τµήµα Εσόδων και Περιουσίας και στο τηλέφωνο 2891340328.

Ο ∆ήµαρχος
Μινώα Πεδιάδας
Ζαχαρίας Καλογεράκης

