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Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆ΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ:

∆ηµόσιο φανερό προφορικό µειοδοτικό διαγωνισµό για τη µίσθωση ακινήτου εντός των
διοικητικών ορίων της E΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας του ∆ήµου Πειραιά και συγκεκριµένα
µεταξύ των οδών Παπαστράτου – ∆ογάνης – Π. Μαυροµιχάλη – Αιτωλικού – Παπαστράτου,
προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για τη στέγαση του 23ου Βρεφονηπιακού σταθµού.
Με τα ως άνω δεδοµένα το αναζητούµενο ακίνητο πρέπει να έχει τις ακόλουθες
προδιαγραφές:
ΑΡΘΡΟ 1
Γενικά στοιχεία
Το οικόπεδο στο οποίο θα υφίσταται το προς µίσθωση ακίνητο θα πρέπει να είναι οµαλό µε
µικρές κλίσεις.
Θα πρέπει ο σταθµός να έχει δική του είσοδο – έξοδο σε περίπτωση που το ακίνητο είναι
τµήµα οικοδοµής της οποίας το υπόλοιπο τµήµα έχει άλλη χρήση.
Να απέχει 300µ. τουλάχιστον από την περίµετρο εγκεκριµένης βιοµηχανικής ζώνης
,θορυβωδών εργαστηρίων και εν γένει οχληρών και ανθυγιεινών εγκαταστάσεων και
σύµφωνα µε τις ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις και να εξυπηρετείται από τα δίκτυα
παροχής πόσιµου νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος και τηλεφώνου καθώς και από οδικό δίκτυο
δηλαδή επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης.
Απαιτούνται:
Αντίγραφα των νοµιµοποιητικών στοιχείων του χώρου (οικοδοµική άδεια, άδεια δόµησης,
περαιωµένη δήλωση αυθαιρέτου µε τις εκάστοτε περί αυθαιρέτων διατάξεις, απόφαση
εξαίρεσης από κατεδάφιση, βεβαίωση παλαιότητας κ.λπ.).
Όταν υπάρχει οικοδοµική άδεια: θεωρηµένα αντίγραφα τοπογραφικού, κάτοψης ορόφου
που θα λάβει χώρα η συγκεκριµένη χρήση, εγκεκριµένο τεύχος στατικών και βεβαίωση
στατικής επάρκειας υπογεγραµµένη από διπλωµατούχο Πολιτικό Μηχανικό που να
πιστοποιεί τη συγκεκριµένη χρήση.
Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας για την χρήση που απαιτείται από την Πυροσβεστική.
Να δηλωθεί µε υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 εάν το κτίριο έχει υποστεί βλάβες
σεισµού ή πυρκαγιάς και σε καταφατική περίπτωση να προσκοµισθεί µέχρι την παραλαβή
του ακινήτου η εγκεκριµένη από το αρµόδιο Γραφείο Αποκατάστασης Σεισµοπλήκτων ή
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Πολεοδοµική Υπηρεσία η σχετική άδεια επισκευής, θεωρηµένη µετά την εκτέλεση των
εργασιών.
Το ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις Η/Μ εγκαταστάσεις που προβλέπονται κάθε φορά
από το νόµο βάσει της οικοδοµικής αδείας και χρήσης.
Το προς µίσθωση ακίνητο θα πρέπει να έχει αυτόνοµους µετρητές για την παροχή ρεύµατος,
ύδρευσης, φυσικού αερίου κ.λ.π..
Απαιτείται η προσκόµιση πιστοποιητικού από αδειούχο εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο Υ∆.Ε. για
την υπάρχουσα ηλεκτρολογική εγκατάσταση.
Για το προσφερόµενο ακίνητο θα πρέπει να προσκοµισθεί πιστοποιητικό ενεργειακής
απόδοσης ( ΠΕΑ) σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
∆εκτό µπορεί να γίνει και ακίνητο που βρίσκεται στο στάδιο της κατασκευής µε την
προϋπόθεση ότι ο ιδιοκτήτης θα αναλάβει όλες τις εργασίες διαµόρφωσης ώστε να παραδοθεί
έτοιµο προς χρήση και πλήρη λειτουργία σύµφωνα µε το νόµο και τις υποδείξεις των
αρµόδιων υπηρεσιών του ∆ήµου.
ΑΡΘΡΟ 2
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

Η ασφαλής πρόσβαση και παραµονή των παιδιών στους χώρους του σταθµού, πρέπει να
εξασφαλίζεται µε ειδικές κατασκευαστικές διατάξεις και λεπτοµέρειες.
1. Πρέπει να αποφεύγονται οι ανισοσταθµίες στους χώρους του σταθµού που είναι
προσπελάσιµοι στα παιδιά. Όπου είναι απαραίτητο να υπάρχουν σκάλες, πρέπει να έχουν
ασφαλή κιγκλιδώµατα, επίστρωση µε υλικά αντιολισθητικά και στρογγυλεµένες γωνίες.
2. Κανένα κιγκλίδωµα ή άλλο προστατευτικό χώρισµα δεν πρέπει να έχει ανοίγµατα
µεγαλύτερα των 12 εκ. και σκαλωτή διάταξη που να επιτρέπει το σκαρφάλωµα των παιδιών.
Το ύψος των κιγκλιδωµάτων ή στηθαίων θα πρέπει να είναι 1.50 µ. τουλάχιστον.
3. Πρέπει να αποφεύγονται οι µεγάλες τζαµαρίες και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν πρέπει να
προστατεύονται κατάλληλα µε µπάρες ή κιγκλιδώµατα µέχρι τουλάχιστον 1,50 µ. ύψος, µε
κενά µικρότερα των 12 εκ., ώστε να εµποδίζεται η προσέγγιση των παιδιών. Τα τζάµια θα
πρέπει να είναι ασφαλείας ή οπλισµένα ή επενδυµένα µε ειδική µεµβράνη και να φέρουν
ανάλογη για κάθε
περίπτωση σήµανση.
4. Τα παράθυρα των χώρων των παιδιών θα διαµορφώνονται χωρίς ανοιγόµενα φύλλα µέχρι
το ύψος 1.50 µ..
5. Στο σταθερό τµήµα του ανοίγµατος µέχρι το ύψος αυτό, θα κατασκευάζονται
προστατευτικές διατάξεις-κατασκευές (µπάρες-κιγκλιδώµατα κ.λπ.), οι οποίες δεν αφήνουν
κενά µε άνοιγµα µεγαλύτερο των 12 εκ..
6. Τα χωρίσµατα µεταξύ των WC των νηπίων δεν είναι απαραίτητα. Στην περίπτωση όµως
που κατασκευάζονται, δε θα πρέπει να έχουν ύψος µεγαλύτερο του 1.30 µ..
7. Τα δάπεδα των χώρων απασχόλησης, ύπνου, φαγητού και κυκλοφορίας των παιδιών θα
πρέπει να είναι επιστρωµένα µε υλικά αντιολισθηρά, ζεστά στην αφή και στην όψη, που να
µπορούν εύκολα να καθαρίζονται(αν είναι δυνατό χωρίς αρµούς) και να είναι
ηχοαπορροφητικά.
8. Οι τοίχοι των πιο πάνω χώρων θα βάφονται ή επενδύονται µε υλικά που να έχουν
χαρούµενους χρωµατισµούς, να καθαρίζονται εύκολα και να είναι κατά το
δυνατό ηχοαπορροφητικά.
9. Οι τοίχοι των χώρων υγιεινής και ακαθάρτων θα επενδύονται από το δάπεδο µέχρι ύψος
1.60 µ. τουλάχιστον, µε πλακίδια πορσελάνης. Το ίδιο θα ισχύει και για τους τοίχους της
κουζίνας και του πλυντηρίου.
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10. Όλα τα υλικά που χρησιµοποιούνται στις κατασκευές και τα τελειώµατα θα είναι µη
τοξικά.
11. Θα πρέπει να είναι περιφραγµένοι οι χώροι κάτω από οικοδοµικές προεξοχές ύψους κάτω
των 2,20 µ.
ΘΕΡΜΑΝΣΗ:

Τα προς µίσθωση ακίνητα πρέπει να διαθέτουν:
σύστηµα κεντρικής θέρµανσης που να εξασφαλίζει σε κάθε περίπτωση εσωτερική
θερµοκρασία18 C όταν η εξωτερική είναι 0 C. Επίσης, να εξασφαλίζεται η κατάλληλη
θερµοκρασία µε συστήµατα ψύξης κατά τους καλοκαιρινούς µήνες.
ΦΩΤΙΣΜΟΣ – ΑΕΡΙΣΜΟΣ:

Οι χώροι παραµονής των παιδιών θα πρέπει να έχουν κατάλληλο φυσικό φωτισµό (µε
προσανατολισµό –κατά προτίµηση- µεσηµβρινό) απαγορευµένου του φωτισµού και του
αερισµού διαµέσου φωταγωγών ή άλλου τεχνητού µέσου.
ΑΡΘΡΟ 3
Α. Για την στέγαση του 23ου Βρεφονηπιακού Σταθµού, ο οποίος σύµφωνα µε την απόφαση
329/2017 του ∆.Σ. έχει δυναµικότητα 26 νήπια, χρειάζεται να µισθωθεί νέο κτήριο µε
τουλάχιστον τις παρακάτω προδιαγραφές:
Θα πρέπει το προς µίσθωση κτήριο να βρίσκεται στην περιοχή που περικλείεται από τις
οδούς :Παπαστράτου – ∆ογάνης-Π.Μαυροµιχάλη Αιτωλικού- Παπαστράτου στην E΄
∆ηµοτική Κοινότητα.
ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Το προς µίσθωση ακίνητο πρέπει να διαθέτει Αίθουσα απασχόλησης τουλάχιστον 26 νηπίων,
που σύµφωνα µε το ΦΕΚ 141Α/28-09-2017 (ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 99
Καθορισµός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών
που λειτουργούν εντός νοµικών προσώπων των δήµων ή υπηρεσίας των δήµων.) θα είναι

τουλάχιστον: 47τ.µ = 26 νήπια *1,80. ή αίθουσα τουλάχιστον 52,00τ.µ =26 νήπια *2,00. σε
περίπτωση που δεν διαθέτει το κτήριο ξεχωριστό χώρο τραπεζαρίας.
Προαιρετικά ξεχωριστό χώρο τραπεζαρίας µε καλή σύνδεση µε την κουζίνα και επιθυµητή
σύνδεση µε την αίθουσα των νηπίων. Για 26 νήπια *1,40=36,40τ.µ., αλλιώς ισχύει το
προηγούµενο εδάφιο.
Χώρο ύπνου (ανάπαυση νηπίων) 26 νήπια /4=6,50 κλίνες. 6 κλίνες*1,70=10,20τ.µ. µε
ελάχιστη διάσταση αιθούσης 3,00µ.
Κουζίνα αναλόγων διαστάσεων για την προετοιµασία του φαγητού.. Οι χώροι της κουζίνας
πρέπει να εξαερίζονται καλά µε κατάλληλο σύστηµα εξαερισµού και να υπάρχει χώρος
συγκέντρωσης απορριµµάτων και δυνατότητα άµεσης αποκοµιδής τους µε επαρκείς πάγκους
προετοιµασίας φαγητού και επαγγελµατικό νεροχύτη µε διπλή βαθιά λεκάνη από λείο
αδιάσπαστο υλικό , ερµάρια ,θέσεις: ψυγείου ,επαγγελµατικής ηλεκτρικής κουζίνας
,πλυντηρίου πιάτων , κ.λ.π. µε κατάλληλη ηλεκτρολογική εγκατάσταση.
Αποθήκη τροφίµων µε ράφια και ερµάρια για την φύλαξή τους 3τ.µ. Μπορεί να συνδυαστεί
µε τον χώρο της κουζίνας µε ανάλογη αύξηση της επιφάνειάς της. Πρέπει να είναι χώρος
καλά αεριζόµενος, χωρίς υγρασία.
Χώρο ακαθάρτων 3τ.µ.
Χώρο πλυντηρίου σιδερωτηρίου µε νεροχύτη και ερµάρια 6τ.µ.
Γενική αποθήκη 5τ.µ.
Να υπάρχει χώρος εισόδου αναµονής 12τ.µ. µε ελάχιστη διάσταση 2,40µ.
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Γραφείο ∆ιεύθυνσης 7τ.µ. µε ελάχιστη διάσταση 2,40µ.
Χώρος προσωπικού 7τ.µ. µε ελάχιστη διάσταση 2,20µ. Θα περιλαµβάνει πάγκο για
παρασκευή ροφήµατος.
3 W.C. νηπίων , τέσσερεις νιπτήρες και µία ντουζιέρα , καθαρής επιφάνειας τουλάχιστον
12τ.µ. Πρέπει να βρίσκονται κοντά στην αίθουσα των νηπίων που εξυπηρετούν.
1 W.C. µε νιπτήρα για το προσωπικό και χώρο αποδυτηρίων.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ - ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΚΑΙ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ:

Ο σταθµός πρέπει να διαθέτει διαµορφωµένο υπαίθριο χώρο τουλάχιστον 117τ.µ.=26
νήπια*4,5τ.µ./νήπιο.
Τµήµα του υπαίθριου χώρου θα πρέπει να σκιάζεται τους ζεστούς µήνες. Μπορεί να είναι και
ηµιυπαίθριο.
Ο υπαίθριος ή ηµιυπαίθριος χώρος πρέπει να προστατεύεται από δυνατούς ανέµους ή
δηµιουργία ρευµάτων αέρα (π.χ. σε πυλωτή).
Ο υπαίθριος ή ηµιυπαίθριος χώρος θα µπορούσε να είναι διαµορφωµένος µε γωνιά παιδικής
χαράς και πράσινο.
Στη διαµόρφωση του υπαίθριου/ηµιυπαίθριου χώρου θα πρέπει να αποφεύγονται τα σκαλιά
και να χρησιµοποιούνται κατά το δυνατόν ράµπες. Αν υπάρχουν σκαλιά ή µεγάλες
ανισοσταθµίες θα πρέπει να λαµβάνονται τα κατάλληλα προστατευτικά µέτρα που
περιγράφονται παρακάτω στις διατάξεις ασφαλείας .
Συνοπτικά το προς µίσθωση ακίνητο θα πρέπει να έχει επιφάνεια 200-250τ.µ. µε
υπαίθριο χώρο τουλάχιστον 117τ.µ.
ΑΡΘΡΟ 4
Η διάρκεια της µίσθωσης προτείνεται να είναι δωδεκαετής ( 12 ), και θα αρχίσει από την
ηµεροµηνία παραλαβής του ακινήτου από το ∆ήµο, η οποία θα αποδεικνύεται µε την
υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής. H µίσθωση µπορεί να παραταθεί
επιπλέον τρία (3) έτη, σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο από το ∆ήµο.
ΑΡΘΡΟ 5
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1. Tις διατάξεις του Π.∆. 270/81( ΦΕΚ 77/30-3-1981)
2. Tις διατάξεις του Ν 3463/2006 Κύρωση Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων
3. Tις διατάξεις του Ν3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης.¨
4. Tις διατάξεις του Π.∆. 99/2017.
5. Τις διατάξεις του Ν. 3130/2003.
6. Την µε αριθµ. 329/8-5-2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τον καθορισµό της
δυναµικότητας φιλοξενίας νηπίων και βρεφών στους Βρεφονηπιακούς Σταθµούς του
∆ήµου.
7. Την µε αριθµ. 445/26-6-2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί εγκρίσεως
µισθώσεως ακινήτου για τη στέγαση του 23ου Βρεφονηπιακού σταθµού.
Κάθε άλλη διάταξη, εγκύκλιο ή απόφαση που διέπει την παρούσα και δεν αναφέρεται
παραπάνω.
ΑΡΘΡΟ 6
Ο διαγωνισµός θα είναι µειοδοτικός φανερός και προφορικός, θα γίνει δε σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Π.∆. 270/1981 άρθρο 5 παρ. 4 σε δύο φάσεις. Η έννοια του φανερού
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διαγωνισµού είναι ότι οι ενδιαφερόµενοι θα διαγωνίζονται προφορικά µειοδοτώντας ενώπιον
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 1 του Π.∆. 270/81 και του
Ν.3463/2006 «Κύρωση
του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». Η προσφορά καθενός θα γράφεται στα πρακτικά µε τη
σειρά προτεραιότητας του. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για το µειοδότη. Η υποχρέωση
µεταβιβάζεται διαδοχικά από τον πρώτο στους επόµενους και, τελικά, επιβαρύνει τον
τελευταίο µειοδότη.
ΑΡΘΡΟ 7
Εκδήλωση ενδιαφέροντος (α΄φάση).
Μέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την ηµέρα δηµοσιεύσεως της παρούσας
διακήρυξης, σύµφωνα µε το νόµο, οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να καταθέσουν στο ∆ήµο
προσφορές ενδιαφέροντος, στις οποίες πρέπει να προσδιορίζονται και να περιγράφονται
λεπτοµερώς τα προσφερόµενα ακίνητα ως προς τη θέση, την έκταση, τη λειτουργικότητα, τον
εξοπλισµό κ.λ.π.
Οι προσφορές αυτές θα εξετασθούν από την αρµόδια, σύµφωνα µε το νόµο Επιτροπή, η
οποία ύστερα από επιτόπια έρευνα θα κρίνει αν τα προσφερόµενα ακίνητα είναι κατάλληλα
για τη χρήση που προορίζονται, και πληρούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης, θα συντάξει δε για το σκοπό αυτό έκθεση αξιολόγησης.
Στην έκθεση αυτή η Επιτροπή θα λάβει υπόψη της τυχόν πλεονεκτήµατα που δεν
προβλέπονται σ’ αυτή τη διακήρυξη και θα αιτιολογήσει επαρκώς τους λόγους τυχόν
αποκλεισµού κάποιου ή κάποιων από τα προσφερόµενα ακίνητα.
Αντίγραφο της έκθεσης αυτής θα κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόµενους.
ΑΡΘΡΟ 8
∆ιενέργεια δηµοπρασίας (β΄φάση).
Μετά την παραπάνω αξιολόγηση της αρµόδιας Επιτροπής, ο ∆ήµαρχος θα ορίσει την
ηµέρα και ώρα διεξαγωγής της δηµοπρασίας, στην οποία θα κληθούν µε απόδειξη, να λάβουν
µέρος, εκείνοι από τους ενδιαφερόµενους των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα από
την πιο πάνω Επιτροπή, οι οποίοι κατά την ηµέρα και ώρα της δηµοπρασίας πρέπει να
καταθέσουν στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού τα εξής δικαιολογητικά:
1. Εγγύηση συµµετοχής ποσού ίσου µε το 10% του συνόλου των µισθωµάτων ενός
έτους επί του προσφεροµένου µισθώµατος σε γραµµάτιο κατάθεσης του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας.
2. Βεβαίωση του Ταµείου του ∆ήµου Πειραιά ότι δεν είναι οφειλέτης του, από
οποιαδήποτε αιτία και πιστοποιητικό βαρών περί µη διεκδικήσεως και ιδιοκτησίας
για το µίσθιο από το αρµόδιο Υποθηκοφυλακείο.
3. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα που να ισχύουν την ηµέρα του
διαγωνισµού.
4. Φάκελος τεχνικής προσφοράς ο οποίος θα περιλαµβάνει:
α) Τεχνική Έκθεση στην οποία θα περιγράφονται λεπτοµερώς, η επιφάνεια, η
θέση, η πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας για στέγαση Βρεφονηπιακού
Σταθµού και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου που προσφέρουν, καθώς και
τα πλήρη στοιχεία το εκµισθωτή ( ιδιοκτήτη ) του ακινήτου.
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 / 86 ( ΦΕΚ757 ) µε θεωρηµένο το γνήσιο της
υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα το δικαίωµα για την
εκµίσθωση του ακινήτου , ότι ο προσφερόµενος για εκµίσθωση χώρος µπορεί να
χρησιµοποιηθεί ως χώρος κύριας χρήσης -Βρεφονηπιακός Σταθµός και ότι ο
προσφέρων αποδέχεται την χρησιµοποίηση του χώρου, ως χώρου κύριας χρήσης –
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Βρεφονηπιακού Σταθµού και ότι σε περίπτωση κατακύρωσης της δηµοπρασίας
σε
αυτόν και έγκρισης του αποτελέσµατος αυτής από τους αρµόδιους φορείς θα
αναλάβει την αλλαγή χρήσης του ακινήτου σε Βρεφονηπιακό Σταθµό.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 / 86 ( ΦΕΚ757 ) µε θεωρηµένο το γνήσιο της
υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο ιδιοκτήτης αναλαµβάνει σε
περίπτωση κατακύρωσης της δηµοπρασίας σε αυτόν και έγκρισης του
αποτελέσµατος αυτής από
τους αρµόδιους φορείς να εκτελέσει µε δικές του δαπάνες τις όποιες
διαρρυθµίσεις και εργασίες απαιτούνται για τη λειτουργία του Βρεφονηπιακού
Σταθµού καθώς και να εκδώσει µε δική του δαπάνη την τυχόν απαιτούµενη
οικοδοµική άδεια.
δ) Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις
ε) Αντίγραφο της οικοδοµικής άδειας του ακινήτου θεωρηµένο από την αρµόδια
πολεοδοµική αρχή και σε περίπτωση µη ύπαρξης αυτού , βεβαίωση αρµόδιας
αρχής ( Πολεοδοµίας ή ∆ήµου ) για την νοµιµότητα κατασκευής του κτιρίου και
µελέτη στατικότητας πολιτικού µηχανικού για την στατική επάρκεια αυτού και τα
ωφέλιµα φορτία που µπορεί να αναλάβει.
στ) Εγκεκριµένο πιστοποιητικό πυρασφάλειας από τη Πυροσβεστική Υπηρεσία , ή
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ( ΦΕΚ757 ) µε θεωρηµένο το γνήσιο της
υπογραφής, ότι σε περίπτωση κατακύρωσης της δηµοπρασίας σε αυτόν και
έγκρισης του αποτελέσµατος αυτής από τους αρµόδιους φορείς στο όνοµά του θα
λάβει τα απαιτούµενα µέτρα πυρασφάλειας και ασφάλειας.
ζ) Τίτλο ιδιοκτησίας και αντίγραφο του Ε9
η) Κάτοψη του ακινήτου και τοπογραφικό διάγραµµα του οικοπέδου.
5.Αξιόχρεο εγγυητή. Αξιόχρεοι εγγυητές κατά την κρίση της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού χαρακτηρίζονται ενδεικτικά ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας και
γενικά επαγγελµατίες επιδεικνύοντας στην Επιτροπή, εφόσον τους ζητηθούν,
έγγραφα που αποδεικνύουν το αξιόχρεο.
6. Οι διαγωνιζόµενοι εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα παρίστανται αυτοπροσώπως η
µε το νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους. Οι Ε.Π.Ε. , Ι.Κ.Ε. και
προσωπικές εταιρείες ( Ο.Ε., Ε.Ε. ) εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή
από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο.
Οι Α.Ε. εκπροσωπούνται από µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή από άλλο
νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο.
Η εξουσιοδότηση θεωρείται νόµιµη, όταν η υπογραφή του εξουσιοδοτούντος έχει
θεωρηθεί από αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή.
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. και Ε.Π.Ε. οφείλει να καταθέσει:
1. ΦΕΚ σύστασης ,
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού µε το ΦΕΚ στο οποίο έχουν
δηµοσιευτεί όλες οι µέχρι σήµερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωµένο
αντίγραφο κωδικοποιηµένου καταστατικού ( εφόσον υπάρχει).
3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δηµοσιευτεί το πρακτικό ∆.Σ. εκπροσώπησης του
Νοµικού προσώπου.
4. Πρακτικό ∆.Σ. περί έγκρισης συµµετοχής στο διαγωνισµό, στο οποίο µπορεί
να περιέχεται και εξουσιοδότηση ( εφόσον αυτό προβλέπεται από το
καταστατικό του υποψηφίου ) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε
περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόµιµος εκπρόσωπος του φορέα την
προσφορά και τα λοιπά απαιτούµενα έγγραφα του διαγωνισµού και ορίζεται
συγκεκριµένα άτοµο, ως αντίκλητος.
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5. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων
του καταστατικού / µη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το
πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.
Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ :
1. Αντίγραφο του καταστατικού µε όλα τα µέχρι σήµερα τροποποιητικά, ή
φωτοαντίγραφο επικυρωµένου, από δικηγόρο, κωδικοποιηµένου καταστατικού,
εφόσον υπάρχει.
2. Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των
τροποποιήσεων του καταστατικού.
Όλα τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή ευκρινή
φωτοαντίγραφα σύµφωνα µε το Νόµο 4250/2014.
Οι προσφορές των κοινοπραξιών κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα µέλη
αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό
πληρεξούσιο.
Κανείς δεν µπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δηµοπρασία περισσότερες από µία
εταιρείες ή κοινοπραξίες. ∆εν µπορεί επίσης να συµµετέχει (ξεχωριστά) και για το
δικό του λογαριασµό, αυτός που εκπροσωπεί διαγωνιζόµενη εταιρεία ή είναι
µέλος ∆ιοικητικού Συµβουλίου τέτοιας εταιρείας.
∆εν µπορεί να συµµετέχει στη δηµοπρασία για το δικό του λογαριασµό υπάλληλος
εταιρείας, η οποία λαµβάνει µέρος σε αυτή ή ειδικοί σύµβουλοι που
µισθοδοτούνται ή αµείβονται µε οποιονδήποτε τρόπο από την εταιρεία αυτή.
ΑΡΘΡΟ 9
Η παραπάνω εγγύηση συµµετοχής µετά τη δηµοπρασία θα επιστραφεί σε όλους όσοι
έλαβαν µέρος αλλά δεν αναδείχθηκαν τελευταίοι µειοδότες.
Ο τελευταίος µειοδότης θα αντικαταστήσει την εγγύηση συµµετοχής µε άλλη όµοια
καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης ποσού ίσου µε το 10% του συνόλου των
µισθωµάτων ενός
έτους µε βάση το µίσθωµα που επιτεύχθηκε, η οποία θα επιστραφεί στον εκµισθωτή µετά τη
λήξη ή τη µε οποιοδήποτε τρόπο λύση της µίσθωσης άτοκα ,µε τον όρο ότι θα έχει
εκπληρώσει
εµπρόθεσµα και µε ακρίβεια όλους τους όρους της σύµβασης και τις υποχρεώσεις του, καθώς
επίσης και την εµπρόθεσµη παραλαβή του µισθίου.
ΑΡΘΡΟ 10
Ο ∆ήµος Πειραιά διατηρεί το δικαίωµα οποτεδήποτε και πριν από τη λήξη της µισθώσεως
να διαλύει µονοµερώς τη σύµβαση µετά από απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και
εγγράφου για το σκοπό αυτό ανακοινώσεως, προς τον εκµισθωτή, η οποία θα γίνει
τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες πριν τη λύση της µίσθωσης. Από τη µονοµερή αυτή λύση
ουδεµία µπορεί να γεννηθεί σε βάρος του
∆ήµου υποχρέωση, για αποζηµίωση ή άλλη από οποιαδήποτε αιτία επιβάρυνση, παραιτείται
δε διά της συµµετοχής του ο µειοδότης από τέτοια αξίωση. Μετά την παρέλευση των τριάντα
ηµερών παύει κάθε υποχρέωση του µισθωτή για καταβολή µισθωµάτων.
ΑΡΘΡΟ 11
Ο εγγυητής αναλαµβάνει την υποχρέωση να υπογράψει τα πρακτικά µετά τη δηµοπρασία,
και τη σύµβαση µετά την έγκριση των πρακτικών από τον Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Αττικής, µαζί µε τον εκµισθωτή, χωρίς καµία αντίρρηση αφού όπως συµφωνείται η
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συµµετοχή του αυτή στην δηµοπρασία µε την άνω ιδιότητά του ως εγγυητή δηλώνει πλήρη
γνώση και
αποδοχή των όρων των συµφωνητικών της διακήρυξης και της σύµβασης που θα
επακολουθήσει. Αντικατάσταση εγγυητή δεν επιτρέπεται. Αν αρνηθεί να υπογράψει, τότε οι
χρηµατικές εγγυήσεις θα καταπέσουν υπέρ του ∆ήµου ανεξάρτητα, από την ύπαρξη ή µη
υπαιτιότητας του εκµισθωτή σχετικά µε αυτό. Η υπογραφή έχει την έννοια ότι ο εγγυητής
καθίσταται αλληλέγγυος και εις ολόκληρο υπεύθυνος µε τον εκµισθωτή για κάθε παράβαση
των όρων της σύµβασης και στερείται του ευεργετήµατος της διαιρέσεως ή διζήσεως.
ΑΡΘΡΟ 12
Οποιοσδήποτε θέλει να µειοδοτήσει για λογαριασµό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο στην
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού πριν αρχίσει ο διαγωνισµός, παρουσιάζοντας και το νόµιµο
πληρεξούσιο, διαφορετικά θα θεωρηθεί ότι παίρνει µέρος για λογαριασµό του.
ΑΡΘΡΟ 13
Ο τελευταίος µειοδότης έχει την υποχρέωση να προσέλθει µέσα σε διάστηµα δέκα (10)
ηµερών µετά την κοινοποίηση, της απόφασης της ∆ιοικητικής Αρχής σχετικά µε την έγκριση
του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, µαζί µε τον εγγυητή του για τη σύνταξη και την
υπογραφή της σύµβασης. Η κοινοποίηση θα ενεργηθεί µε αποδεικτικό παραλαβής από δε τη
λήξη της ανωτέρω προθεσµίας η σύµβαση θεωρείται οριστικώς καταρτισθείσα. Σε περίπτωση
που δεν προσέλθουν ή δεν υπογράψουν , η εγγύηση που έχει κατατεθεί θα καταπέσει υπέρ
του ∆ήµου χωρίς δικαστική παρέµβαση µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, θα γίνει δε
επανάληψη της δηµοπρασίας σε βάρος των δύο και θα επιβαρυνθούν µε την επιπλέον
διαφορά του αποτελέσµατος της νέας δηµοπρασίας από εκείνη της προηγούµενης. Τις ίδιες
συνέπειες θα έχει
ο εκµισθωτής σε περίπτωση που θα παραβεί όρο της σύµβασης ή της διακήρυξης αφού όλοι
θεωρούνται ουσιώδεις.
ΑΡΘΡΟ 14
Το ∆ήµο βαρύνουν όλες οι δαπάνες για φωτισµό, νερό, καθώς και κάθε άλλη παρόµοια
επιβάρυνση, ως επίσης και κάθε δαπάνη κοινοχρήστων ή άλλη τοιαύτη βαρύνουσα το
µισθωτή κατά νόµο.
ΑΡΘΡΟ 15
Μετά τη λήξη της δηµοπρασίας, τα πρακτικά θα υπογραφούν από την αρµόδια Επιτροπή,
τον τελευταίο µειοδότη και τον εγγυητή του και θα εγκριθούν µε απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής. Η απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής υπόκειται στον έλεγχο του αρµόδιου
οργάνου σύµφωνα µε τον Ν. 3852/2010.
Ο τελευταίος µειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωµα για αποζηµίωση από τη µη έγκριση
των πρακτικών της δηµοπρασίας.
Ακόµα, παρατυπία της δηµοπρασίας δεν δίνει στον εκµισθωτή ή στο µειοδότη κανένα
δικαίωµα για αποζηµίωση. Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να επαναλάβει τη δηµοπρασία α)
εάν κρίνει ασύµφορο το αποτέλεσµα αυτής µε βάση την προσφορά του τελευταίου µειοδότη
της προηγούµενης δηµοπρασίας όπως ορίζει ο Νόµος, β) εάν µετά την κατακύρωση του
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας ο τελευταίος µειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να
υπογράψουν τα πρακτικά και γ) εάν µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο µειοδότη της
εγκριτικής επί του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας απόφασης της διοικητικής αρχής, αυτός
και ο εγγυητής δεν προσέλθουν εµπρόθεσµα για τη σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης.
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ΑΡΘΡΟ 16
Ο ∆ήµος ως µισθωτής εις ουδεµία υποχρεούται αποζηµίωση προς τον εκµισθωτή για τις
από συνήθη χρήση φθορές του ακινήτου, ή τις τυχόν εξ οποιουδήποτε τυχαίου ή εξ ανωτέρας
βίας γεγονότος βλάβες ή ζηµιές κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.
Ο εκµισθωτής είναι υποχρεωµένος κατά τη διάρκεια της µίσθωσης να προβαίνει στις
αναγκαίες επισκευές φθορών και βλαβών που οφείλονται στη συνήθη χρήση διαφορετικά ο
µισθωτής έχει το δικαίωµα να προβεί στις υπό του νόµου οριζόµενες ενέργειες.
ΑΡΘΡΟ 17
Ο ∆ήµος κατά τη διάρκεια της µίσθωσης δύναται να προβαίνει σε µεταρρυθµίσεις,
προσθήκες και µεταβολές του µισθίου, προκειµένου τούτο να γίνεται κατάλληλο, για το
σκοπό που προορίζεται. Μετά τη λήξη ή λύση της µίσθωσης, ο ∆ήµος δικαιούται να
αφαιρέσει ότι τοποθέτησε στο µίσθιο.
ΑΡΘΡΟ 18
Το µίσθωµα θα καταβάλλεται από το Ταµείο του ∆ήµου ανά τρίµηνο µετά το τέλος κάθε
ηµερολογιακής τριµηνίας. Οι κάθε είδους κρατήσεις και τέλη επί του µισθώµατος που
καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις επιβαρύνουν τον εκµισθωτή. Το ανωτέρω µίσθωµα
θα αναπροσαρµόζεται σύµφωνα µε το Νόµο µε βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 19
Για ό,τι δε συµπεριλαµβάνεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις του
Π.∆.270/1981 «περί καθορισµού των όρων διενέργειας δηµοπρασιών δι΄εκποίησιν ή
εκµίσθωσιν πραγµάτων των ∆ήµων και Κοινοτήτων» καθώς και οι διατάξεις του Ν. 3463/06
και 3852/10, και 3130/03.
ΑΡΘΡΟ 20
1. Ο µειοδότης εκµισθωτής υποχρεούται, να παραδώσει το µίσθιο έτοιµο και κατάλληλο µέσα
στην προθεσµία που θα οριστεί, µετά την εκτέλεση όλων των τυχόν υποδειχθεισών
επισκευών και διαρρυθµίσεων και σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης ,της
απόφασης έγκρισης και της σύµβασης της µίσθωσης. Σε αντίθετη περίπτωση καταπίπτει υπέρ
του ∆ήµου η εγγύηση που έχει κατατεθεί και ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπει η
σχετική νοµοθεσία.
2. Ο µειοδότης εκµισθωτής υποχρεούται να έχει και να διατηρεί το µίσθιο ασφαλισµένο κατά
παντός κινδύνου πυρκαγιάς και σεισµού, του ∆ήµου απαλλασσοµένου εν πάση περιπτώσει
κάθε υποχρεώσεώς του, διά τις τυχόν εκ πυρκαγιάς προξενούµενες ζηµιές.
ΑΡΘΡΟ 21
Η διακήρυξη θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα του ∆ηµάρχου, τουλάχιστον δέκα ηµέρες πριν
την διενέργεια της δηµοπρασίας µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα
ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος και στο δηµοσιότερο µέρος της έδρας του
∆ήµου.
Επιπλέον, περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί είκοσι (20) ηµέρες πριν από τη λήξη
καταθέσεως προσφορών ενδιαφέροντος, σε µια ηµερήσια τοπική εφηµερίδα και µια
εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα, κατά τις διατάξεις του Ν. 3548/07.
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ΑΡΘΡΟ 22
Πληροφορίες για την ∆ηµοπρασία παρέχονται από το Tµήµα Οικονοµικής Επιτροπής της
∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης , τηλ.2132022330 2132022340-5 fax 2132022343.
ΑΡΘΡΟ 23
Τα κηρύκεια δικαιώµατα, τα τέλη και δικαιώµατα της µισθωτηρίου συµβάσεως, έξοδα
δηµοσίευσης της διακήρυξης και της τυχόν επαναληπτικής, το ανάλογο τέλος χαρτοσήµου
επί του µισθώµατος, θα βαρύνουν τον τελευταίο µειοδότη υπέρ του οποίου κατακυρώνεται η
δηµοπρασία.
Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται στην καταβολή τυχόν µεσιτικών δικαιωµάτων.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝ.

ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ –
ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ
ΑΣΤΕΡΙΑ∆ΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ

ΖΗΛΑΚΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ

ΜΕΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΣΙΓΑΛΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

