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Ο ∆ήµος Χάλκης σύµφωνα µε την υπ’αρ.:1/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου περί Εγκρίσεως εκµίσθωσης ∆ηµοτικού Ξενώνα Χάλκης µετά του
χώρου των 825 τ.µ. πλησίον αυτού και µε την υπ΄αρ. 8/2017 απόφαση Οικονοµικής
Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισµού
εκµισθώσεως ∆ηµοτικού Ξενώνα Χάλκης µετά του χώρου των 825 τ.µ. πλησίον
αυτού, προκηρύσσει ∆ηµόσιο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισµό για την εκµίσθωση
του ∆ηµοτικού Ξενώνα Χάλκης, µετά του εξοπλισµού του (ενδέχεται τµήµα αυτού
να χρήζει συντήρηση).
Ο ∆ηµοτικός ξενώνας ευρίσκεται οικοδοµηµένος επί οικόπεδου συνολικής εκτάσεως
2,265,18 τ.µ ,αποτελείται δε από: ισόγειο συνολικής έκτασης 394,81 τ.µ, Α΄ όροφο
321,51 τ.µ., Β΄ όροφο 174,39 τ.µ., Συνεδριακό Κέντρο στο Ισόγειο 235,72 τ.µ, Α΄
όροφο 116,44 τ.µ., Ισόγειο προσθήκες Συνεδριακών Κέντρων 103,97 τ.µ.
συµπεριλαµβανοµένου και όµορου οικοπέδου 825 τ.µ ιδιοκτησίας ∆ήµου Χάλκης.
1) Ο φανερός ανοικτός πλειοδοτικός διαγωνισµός θα διεξαχθεί ενώπιον της
επιτροπής ∆ηµοπρασιών του ∆ήµου Χάλκης άρθρο 1,2,4,5,6 Π.∆. 270/81 στην
αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στις 21/02/2017, ηµέρα Τρίτη και
ώρα 12:00 µ.µ. Αν αποβεί άκαρπος θα επαναληφθεί ξανά την Τρίτη 28/02/2017 στην
αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Χάλκης
2) Ελάχιστο όριο ετήσιας προσφοράς µισθώµατος ορίζεται το ποσό των σαράντα
πέντε χιλιάδων (45.000 €).
3)Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει στο φάκελο των δικαιολογητικών τους να εσωκλείουν
και εγγυητική επιστολή τραπέζης συµµετοχής στο διαγωνισµό ποσού 4.500 ευρώ
υπέρ του ∆ήµου Χάλκης( αντιστοιχεί στο 10% του µισθώµατος εκκίνησης).
Οποιαδήποτε προσφορά αναφορικά µε το µίσθωµα, κατώτερη της ανωτέρω
ελάχιστης ετήσιας προσφοράς είναι άκυρη.

Οποιαδήποτε προσφορά δεν διαλαµβάνει εγγυητική επιστολή τραπέζης υπέρ του
∆ήµου Χάλκης στο ποσό των 4.500, ευρώ είναι επίσης άκυρη, η εγγυητική πρέπει να
είναι από Ελληνικό Πιστωτικό Ίδρυµα.
4) ∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα,
ενώσεις ή κοινοπραξίες, που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος
µέλος της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που
έχουν υπογράψει την Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού
Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε τον ν. 2513/1997. Στον διαγωνισµό µπορούν να
συµµετάσχουν και φυσικά πρόσωπα, τα οποία θα ενεργούν για λογαριασµό τους ή για
λογαριασµό υπό σύσταση Εταιρίας ή Κοινοπραξίας, χωρίς να κρίνεται απαραίτητο να
συµµετάσχουν στη συνέχεια σε αυτές, αρκεί να δηλωθεί πριν από την έναρξη του
διαγωνισµού και εγγράφως από τον πλειοδότη – φυσικό πρόσωπο η Εταιρική ή
Μετοχική σύνθεση της υπό σύστασης Εταιρίας για λογαριασµό της οποίας (και µόνον
αυτής) ενεργεί.
Η Συµµετοχή στο διαγωνισµό και κατάθεση δικαιολογητικών είναι επιτρεπτή µέχρι
και µια ώρα πριν την έναρξη του ∆ιαγωνισµού, ήτοι µέχρι τις 11:00 π.µ
της 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017. Αν επαναληφθεί η κατάθεση δικαιολογητικών είναι
επιτρεπτή µέχρι τις 11:00π.µ. της 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017.
5) Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες ή και οι εταιρείες υπό σύσταση δεν
υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλλουν την
προσφορά, ενώ υποχρεούνται να πράξουν τούτο, εάν επιλεγούν ως µισθωτές, µέχρι
της ηµεροµηνίας σύναψης της µισθωτικής σύµβασης.
6) Οι συµµετέχοντες υποβάλλουν δήλωση του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει,
µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία δηλώνουν ότι έχουν λάβει
γνώση των όρων της ∆ιακήρυξης, είναι ενήµεροι κατά τις ασφαλιστικές και τις
φορολογικές τους υποχρεώσεις και δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό
συµβιβασµό ή εκκαθάριση, ούτε έχει κινηθεί εναντίον τους τέτοια διαδικασία. Σε
περίπτωση κατάθεσης προσφοράς από νοµικό πρόσωπο την σχετική δήλωση
υπογράφει ο νόµιµος εκπρόσωπός του.
Σε περίπτωση συµµετοχής στο διαγωνισµό προσώπου, που ενεργεί για λογαριασµό
υπό σύσταση εταιρείας, οφείλει το φυσικό αυτό πρόσωπο να προσκοµίζει δήλωση
του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, από κάθε ένα από τα φυσικά πρόσωπαεταίρους της υπό σύσταση εταιρείας, µε την οποία θα δηλώνεται από κάθε έναν
ξεχωριστά ότι έχει λάβει γνώση των όρων της ∆ιακήρυξης, είναι ενήµερος κατά τις
ασφαλιστικές και τις φορολογικές του υποχρεώσεις και δεν τελεί υπό πτώχευση,

πτωχευτικό συµβιβασµό ή εκκαθάριση, ούτε έχει κινηθεί εναντίον του τέτοια
διαδικασία.
Αν στην πλειοδοσία συµµετέχει εταιρία, ο εκπρόσωπος της εταιρίας οφείλει να
παρουσιάσει συγκεκριµένο έγγραφο (καταστατικό ή πρακτικό ∆.Σ.) σε επικυρωµένο
αντίγραφο, που να πιστοποιεί την εξουσία του να εκπροσωπεί την εταιρία.
7) Στα έγγραφα νοµιµοποίησης συµµετοχής στον διαγωνισµό

πρέπει να

περιλαµβάνεται και δήλωση του διαγωνιζόµενου (µε βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής) ότι αυτός έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους και
αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Η παρούσα Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί σε δύο ηµερήσιες (2)
εφηµερίδες και µία (1) εβδοµαδιαία του Νοµού ∆ωδ/νήσου, καθώς και µια (1)
Αθηναϊκή και θα αναρτηθεί στον πίνακα δηµοσιεύσεων του ∆ήµου Χάλκης καθώς
και στην Ιστοσελίδα www.dimoschalkis.gr .
Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να απευθύνεται στο Γραφείο του ∆ηµάρχου Χάλκης
για να λαµβάνει πλήρες αντίγραφο της ∆ιακήρυξης και για παροχή διευκρινίσεων
(Χάλκη, τηλεφ: 2246045072- 2246360208) Email patrosmich@yahoo.gr
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