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Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3463 «Κώδικας ∆ήµων & Κοινοτήτων» Τις 

διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7.06.2010, Τεύχος Α’) περί Νέας 
Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 
Πρόγραµµα Καλλικράτης σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του 270/81 Π.∆./τος 
«Περί καθορισµού των οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας  
δηµοπρασιών για εκποίηση ή µίσθωση πραγµάτων των ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
εκτίθεται σε ∆ηµόσια ανοικτή πλειοδοτική προφορική δηµοπρασία για το 
Κυλικείο εντός του ∆ηµοτικού Γηπέδου Περιβολίων – ∆ηµοτικής Ενηµερότητας 
Θερίσου, Το υπό µίσθωση Κυλικείο βρίσκεται εντός του ∆ηµοτικού Γηπέδου 
Περιβολίων έχει κατασκευαστεί κάτω από τις κερκίδες και έχει επιφάνεια 
συνολική 16,80 τµ. και αποτελεί χώρο κύριας χρήσης όπως άλλωστε και το 
σύνολο του κτιριακού συγκροτήµατος. 

Η µίσθωση θα είναι για δύο (2) χρόνια εφόσον τηρηθούν απολύτως όλοι οι 
όροι της διακήρυξης. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ετήσιου µισθώµατος 
ορίζεται το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000,00) ευρώ. Το µηνιαίο µίσθωµα ορίζεται 
στο ποσό των πεντακοσίων (500,00) ΕΥΡΩ. 
         Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί στις 26η Αυγούστου 2013 ηµέρα ∆ευτέρα 
και  ώρα 9.00 π.µ. έως 9.30 π.µ. ενώπιον της αρµόδιας προς τούτο 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Χανίων. Τα έξοδα της δηµοσίευσης θα 
βαρύνουν τους πλειοδότες. Για να γίνει δεκτή οποιαδήποτε προσφορά πρέπει να 
συνοδεύεται από παράβολο ύψους 10% του οριζόµενου ελάχιστου ορίου πρώτης 
προσφοράς της διακήρυξης µε γραµµάτιο της ∆.Ο.Υ Χανίων (Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων) ή εγγυητική επιστολή συµµετοχής στη 
δηµοπρασία αναγνωρισµένης Τράπεζας. Τα λοιπά δικαιολογητικά συµµετοχής 
ανάλογα µε τη νοµική µορφή του συµµετέχοντα ορίζονται στη διακήρυξη. 
Πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόµενους στο ∆ηµαρχείο Χανίων, 
Γραφείο ∆ηµοτικής Περιουσίας κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και στο τηλ.: 
28213 41756. 
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