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2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Προκειµένου ο ∆ήµος να προβεί στη 12 έτη µίσθωση δύο ακινήτων εντός των διοικητικών
ορίων της Ε΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας του ∆ήµου Πειραιά στην περιοχή που περικλείεται από τις
οδούς Θερµοπυλών-Αγ. ∆ιονυσίου-Μεθώνης-Φωκίωνος και εκατέρωθεν των παραπάνω
οδών, ώστε να χρησιµοποιηθούν για τη δηµιουργία Μουσείων σχετικά µε την Ιστορία της πόλης
του 19ου και 20ου αι., καθώς και για την στέγαση συλλόγων της ∆ηµοτικής Πινακοθήκης Πειραιά,
και σε συνέχεια της µε αρ. πρωτ. 11701 / 5-03-2018 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, προβαίνει
σε 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, καλώντας τους ενδιαφεροµένους να προσκοµίσουν

αίτηση - προσφορά προς τον ∆ήµο, µέχρι και την 25-05-2018 .
Τα προσφερόµενα ακίνητα πρέπει να πληρούν όλες τις προυποθέσεις καταλληλότητας
(επαρκούς φωτισµού, θερµάνσεως, κανόνες υγιεινής, πυρασφάλειας, ασφάλειας, αερισµού,
κλιµατισµού, πρόσβασης ατόµων µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), WC και WC για ΑΜΕΑ κλπ)
αυτόνοµους µετρητές για την παροχή ρεύµατος, ύδρευσης, φυσικού αερίου και γενικά να
πληρούνται όλες οι προδιαγραφές-διατάξεις και ο κτιριοδοµικός κανονισµός για την χρήση
Χώρου Συνάθροισης Κοινού (κλιµακοστάσια, ασανσέρ, ελάχιστο ύψος 2,65µ. κλπ.).
Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχουν οι ελάχιστες θέσεις στάθµευσης, σύµφωνα µε το Π∆ 111/2004,
άρθ.3 (ΦΕΚ 76Α/2004)
Οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωµένοι να προσαρµόσουν τα κτίρια στις απαιτήσεις της υπηρεσίας και
να εγκαταστήσουν τις ανάλογες Η/Μ εγκαταστάσεις, σύµφωνα µε την χρήση και τις απαιτήσεις
προστασίας και ασφάλειας των συλλογών που θα φιλοξενηθούν
Για τα προσφερόµενα κτίρια θα πρέπει να προσκοµισθεί Εγκεκριµένο από την πυροσβεστική
πιστοποιητικό πυρασφάλειας καθώς και πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) σύµφωνα
µε τις κείµενες διατάξεις
Οι προσφορές µπορούν να αφορούν και τα δύο ακίνητα ή το καθένα ξεχωριστά.
Στην αίτηση - προσφορά κάθε ενδιαφερόµενος πρέπει να περιγράψει µε λεπτοµέρεια το ακίνητο
που προσφέρει ως προς τη θέση, την έκταση, τη λειτουργικότητα, τον εξοπλισµό κ.λ.π. σύµφωνα
µε τα αναφερόµενα και στην αναλυτική διακήρυξη. Οι ενδιαφερόµενοι των οποίων τα ακίνητα θα
κριθούν κατάλληλα, µαζί µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, θα προσκοµίσουν στην β΄ φάση του
διαγωνισµού, εγγύηση συµµετοχής ποσού ίσου µε το 10% του συνόλου των µισθωµάτων ενός
έτους επί του προσφερόµενου µισθώµατος για κάθε ακίνητο, σε γραµµάτιο κατάθεσης του
Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στην αναλυτική διακήρυξη .
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Οι αιτήσεις υποβάλλονται προς την Επιτροπή ∆ιαγωνισµών Μισθώσεων (υπόψη κας Π.
Σαχπαζίδου (∆ηµαρχείο, 8ος όρ., τηλ.213-2022330, 213- 2022340).
Για παραλαβή διακήρυξης ή περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
απευθύνονται στα ανωτέρω τηλέφωνα ή στα τηλέφωνα 210 / 4101379 κα Χ. Μπαρµπαγιάννη ).
Λεπτοµερής διακήρυξη τοιχοκολλήθηκε στο χώρο δηµοσιεύσεων του κεντρικού ∆ηµαρχείου και
είναι διαθέσιµη κι από την ιστοσελίδα του ∆ήµου: www.pireasnet.gr
Τα έξοδα δηµοσίευσης θα βαρύνουν τον µειοδότη.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΩΡΑΛΗΣ

Κοινοποιείται (από Τµ. Πρωτοκόλλου):
1. Γραφείο ∆ηµάρχου
2. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
3. Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Μισθώσεων – Εκµισθώσεων (κ.κ. Γαιτανάρο και
Μελά)
4. ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης - Τµήµα ∆ιοικητικού
5. ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης - Τµήµα Πρωτοκόλλου, ∆ιεκπεραίωσης και Γενικού Αρχείου (µε µια
αναλυτική διακήρυξη για ανακοίνωση)
6. Νοµική Υπηρεσία

