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Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆ΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ:

∆ηµόσιο φανερό προφορικό µειοδοτικό διαγωνισµό για τη µίσθωση ακινήτου εντός των
διοικητικών ορίων της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας του ∆ήµου Πειραιά, προκειµένου να
χρησιµοποιηθεί για τη µεταστέγαση των συστεγαζόµενων Ζαννείου Γυµνασίου – Λυκείου και
6ου ΕΠΑΛ Πειραιά.
Με τα ως άνω δεδοµένα το αναζητούµενο ακίνητο πρέπει να έχει τις ακόλουθες προδιαγραφές:
ΑΡΘΡΟ 1
Το προς µίσθωση ακίνητο πρέπει να είναι 2300τ.µ. τουλάχιστον , να βρίσκεται εντός των
διοικητικών ορίων της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας του ∆ήµου Πειραιά και να διαθέτει κατ΄
ελάχιστον:
-24 αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας περίπου 45 τ.µ. έκαστη.
- 6 αίθουσες εργαστηρίων επιφάνειας περίπου 75 τ.µ. έκαστη.
- 1 αίθουσα πολλαπλών χρήσεων επιφάνειας περίπου 200 τ.µ.
- 9 γραφεία διδασκόντων επιφάνειας 150 τ.µ συνολικά
- αποθηκευτικούς χώρους περίπου 200 τ.µ. συνολικά
-αποχωρητήρια ( 1 για ΑΜΕΑ 10 τ.µ. , 1+1 για εκπαιδευτικούς 15 τ.µ. και 2+2 για µαθητές –
µαθήτριες 100 τµ.)
Αύλειο χώρο τουλάχιστον 1000 τ.µ.
ΑΡΘΡΟ 2
Προδιαγραφές µισθίου
•

•
•
•
•

Το ακίνητο πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση, να πληροί όλα τα κριτήρια καταλληλότητας
για στέγαση σχολικής µονάδας και να είναι έτοιµο για χρήση από το ∆ήµο. Επίσης το ακίνητο
πρέπει είτε να έχει χρήση εκπαιδευτηρίου ή να επιτρέπεται και να είναι δυνατή η αλλαγή
χρήσης σε εκπαιδευτήριο, σύµφωνα µε τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις.
Τα δοµικά υλικά κατασκευής του ακινήτου πρέπει να µην περιέχουν επιβλαβή για την υγεία
στοιχεία όπως π.χ. αµίαντο.
Το ακίνητο πρέπει να έχει κεντρική θέρµανση ή δυνατότητα εγκατάστασης φορητού
κλιµατιστικού ανά αυτοτελή χώρο.
Το ακίνητο πρέπει να διαθέτει τουαλέτες µαθητών και προσωπικού ξεχωριστές ή να είναι
δυνατή η κατασκευή αυτών.
Το ακίνητο πρέπει να έχει ασφαλή πρόσβαση – διέλευση για τους µαθητές και να µη γειτνιάζει
µε οχλούσες δραστηριότητες της περιοχής.
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•

ύδρευσης, αποχέτευσης, αερισµού,
Να διαθέτει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις
επικοινωνίας και να έχει την απαιτούµενη στατική επάρκεια για τη στέγαση των παραπάνω
σχολικών µονάδων.
Το ακίνητο πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στην απόφαση
37237/ΣΤ1(ΦΕΚ 635Β΄ 2007) της Υπουργού Παιδείας , [ παράγραφοι 1, 2,3 και 5 ] καθώς και
στη µελέτη του Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων του 2008 περί κριτηρίων καταλληλότητας
διδακτικών χώρων, για την ανέγερση ∆ηµόσιων διδακτηρίων Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης
καθώς και χώρων µετά κτιρίων καταλλήλων για στέγαση Σχολικών Μονάδων.
Επίσης, θα πρέπει να διαθέτει:

•
•
•

•

Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης [ ΠΕΑ] σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις
Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας της Ενεργητικής Πυρασφάλειας που να είναι σε ισχύ.
Το προς µίσθωση ακίνητο πρέπει να µπορεί να έχει τη χρήση και να είναι προσβάσιµο στα µέσα
µαζικής µεταφοράς όπως και να διαθέτει πρόσβαση για Α.Μ.Ε.Α. , Σύµφωνα µε το ΦΕΚ
18Β/14-1-2002 και Ν. 2831/2000.
Χωρικά το κτίριο θα πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας και
συγκεκριµένα µεταξύ των οδών. :
Φιλελλήνων, Ακτή Μιαούλη, Αγ. ∆ιονυσίου, Θ. Ρετσίνα, Παπαστράτου, Βασιλαδίου,
Μακρών τειχών, ∆. Οµ. Σκυλίτση, Μπιζανίου, Τσακάλωφ, Νέστωρος, ∆εξίπου, Μίνωος,
Λ.Αλεξ. Παπαναστασίου, Ζαχαρίου µέχρι συναντήσεως της Ακτής Κουµουνδούρου.
ΑΡΘΡΟ 3
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. Ο ∆ήµος Πειραιά δικαιούται να λύει µονοµερώς τη
σύµβαση σύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου 19 του Π∆ 3130/03.
ΑΡΘΡΟ 4
1. Tις διατάξεις του Π.∆. 270/81 περί διαδικασίας των όρων διενέργειας δηµοπρασιών.
2. Το άρθρο 94 παρ. 4 του Ν.3852/2010.
3. Τα άρθρα 75 παρ. Ι υπό τον τοµέα στ΄[ Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού ] και 194
του Ν. 3463/ 2006.
4. Την υπ αριθµ. 37237/ΣΤ1[ ΦΕΚ 635/27-4-2007] απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων.
5. Tις διατάξεις της παρ. 6 άρθρου 18 του Ν 3467/2006 [ ΦΕΚ 128 Α΄] περί συγκρότησης
επιτροπής καταλληλότητας και επιλογής χώρων µετά κτιρίων καταλλήλων για την
στέγαση σχολικής µονάδας.
6. Tις διατάξεις του Ν 3130/03 [ ΦΕΚ 76 Α/03]
7. Τις διατάξεις του Ν. 4122/2013[ΦΕΚ 42/19-2-2013, τ. Α.] και του Ν. 4342/2015 [ ΦΕΚ
143/9-11-2015, τ. Α΄ ] όπως ισχύουν.
8. Την υπ αριθµ. 740/13-11-2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου έγκρισης διενέργειας
δηµοπρασίας για την µίσθωση ακινήτου για τη µεταστέγαση των συστεγαζόµενων
Ζαννείου Γυµνασίου – Λυκείου και 6ου ΕΠΑΛ Πειραιά.
9. Την µε αριθµ. 830/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου « Συγκρότηση επιτροπής
διενέργειας δηµοπρασιών για εκποίηση ή εκµίσθωση πραγµάτων του ∆ήµου βάση του
Π.∆. 270/81 [77Α ].
10. Την απόφαση ∆ηµάρχου για τη συγκρότηση πενταµελούς Επιτροπής Καταλληλότητας
του άρθρου 18 παρ. 6, του 3467/2006.
11. Τη λήξη της σύµβασης µίσθωσης του ακινήτου.
12. Την ανάγκη για τη µίσθωση κτιρίου.
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ΑΡΘΡΟ 5
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 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 δέσµευση
αυτή µεταβιβάζεται διαδοχικά από τον πρώτο στους επόµενους και τελικά, επιβαρύνει τον
τελευταίο µειοδότη.
ΑΡΘΡΟ 6
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. Μετά την παρέλευση της προβλεπόµενης 20ηµερης προθεσµίας οποιαδήποτε
υποβολή προσφοράς είναι εκπρόθεσµη, εκτός αν πρόκειται για προσφορές που έχουν αποσταλεί
εντός αυτής [ γεγονός που πρέπει να αποδεικνύεται µε βέβαιη χρονολογία].
Οι προσφορές αυτές θα αποστέλλονται στην αρµόδια Επιτροπή της παρ. 6 του άρθρου 18 του
Ν.3467 / 2006 που συγκροτείται µε απόφαση ∆ηµάρχου. Στη συνέχεια 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.
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να προσκοµίσουν µε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επί ποινή
αποκλεισµού κατά την πρώτη φάση της δηµοπρασίας, κυρίως φάκελο ο οποίος θα περιέχει:
•
•

•
•

•

•

Αίτηση συµµετοχής µε όλα τα στοιχεία ταυτότητας και µε πλήρεις διευθύνσεις τους.
Σε περίπτωση που η εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβάλλεται από νόµιµα
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, θα αναφέρονται όλα τα στοιχεία της ταυτότητάς του και θα
επισυνάπτεται το έγγραφο της εξουσιοδότησης, πάνω στο οποίο θα βεβαιώνεται από
αρµόδια κατά νόµο Αρχή, το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος.
Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας.
Αντίγραφο οικοδοµικής άδειας. Για αποπερατωµένα κτίρια η αποπεράτωση να
εµφαίνεται στο έντυπο της αδείας. Για κτίρια που πιθανόν να στερούνται οικοδοµικής
άδειας [ προϋφιστάµενα του 1955] η νοµιµότητά τους να πιστοποιείται µε σχετική
βεβαίωση από Μηχανικό. Στην περίπτωση αυτή να προσκοµίζεται δήλωση του Νόµου
1599/1986 από διπλωµατούχο πολιτικό µηχανικό ότι το ακίνητο είναι στατικά επαρκές
και δεν έχει υποστεί βλάβες λόγω σεισµού.
Τεχνική έκθεση, περιγραφή µε τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια , του προσφερόµενου
ακινήτου [ή των ακινήτων] , µε συνηµµένα από την πολεοδοµία σχεδιαγράµµατα
κατόψεων, αν υπάρχει διάγραµµα κάλυψης, καθώς και αντίγραφο της συστάσεως
οριζόντιας ιδιοκτησίας – κανονισµού πολυκατοικίας, εάν υπάρχει.
Εγκεκριµένο πιστοποιητικό πυρασφάλειας ή δήλωση του Νόµου 1599/1986 ενός
διπλωµατούχου πολιτικού µηχανικού ή αρχιτέκτονα και ενός διπλωµατούχου
µηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου µηχανικού για την τήρηση των πυροσβεστικών διατάξεων
( παθητικής ενεργητικής πυρασφάλειας αντίστοιχα ) ή υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986
µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής ότι σε περίπτωση κατακύρωσης του

•

•

•

•
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διαγωνισµού στο όνοµά του θα λάβει τα
απαιτούµενα µέτρα πυρασφάλειας και
ασφάλειας µε δικές του δαπάνες.
Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 µε θεωρηµένο
το γνήσιο της υπογραφής ότι σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισµού στο όνοµά
του θα προσκοµίσει ισχύον πιστοποιητικό.
Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που κρίνεται χρήσιµο κατά τη γνώµη του προσφέροντος, για
τον καλύτερο προσδιορισµό ή την περιγραφή του προσφερόµενου ακινήτου, καθώς και
κάθε κριτήριο που επηρεάζει τη µισθωτική του αξία.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του προσφέροντος ότι αναλαµβάνει να εκτελέσει
µε δικές του δαπάνες τις όποιες διαρρυθµίσεις και εργασίες απαιτούνται για τη
λειτουργία του σχολείου [ σύµφωνα µε τους όρους του πρακτικού της Επιτροπής
Καταλληλότητας].
Υπεύθυνη δήλωση το Ν. 1599/1986 του προσφέροντος ότι έλαβε γνώση των όρων της
διακήρυξης, τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει:
• Να µην έχουν ξυσίµατα, σβησίµατα, υποσηµειώσεις ή υστερόγραφο, µεσόστιχα,
παρεµβολές κενά , συγκοπές και συντµίσεις που µπορούν να θέσουν σε αµφιβολία
όρους, τιµές ή την ταυτότητα των εκµισθωτών.
• Να αναγράφουν τα ακριβή στοιχεία του εκµισθωτή.
• Να είναι σαφή και πλήρη.
Η Επιτροπή Καταλληλότητας ( σύµφωνα µε την απόφαση ∆ηµάρχου) µετά από επιτόπια
έρευνα θα κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερόµενων ακινήτων και αν αυτά πληρούν
τις προϋποθέσεις που θέτει η διακήρυξη στη συνέχεια θα συντάσσει σχετική έκθεση εντός δέκα
[10] ηµερών από την παραλαβή τους. Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν, αφού αποδεχθούν εγγράφως
τους όρους του πρακτικού της Επιτροπής Καταλληλότητας [ σύµφωνα µε τηναπόφαση
∆ηµάρχου και βάση της παρ. 6 του άρθρου 18 του Ν. 3467/ 2006 ] , να λάβουν µέρος στη
δεύτερη φάση που είναι η δηµοπρασία.

ΑΡΘΡΟ 7
∆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. Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας
2. 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.
3. 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.
4. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα που να ισχύουν την ηµέρα του
διαγωνισµού και βεβαίωση αντικειµενικού προσδιορισµού του κτιρίου και του
οικοπέδου από την αρµόδια ∆ΟΥ ή συµβολαιογράφο.
5. 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 σχολικής µονάδας που
αναφέρονται στην υπ΄αρ. 37237/ΣΤ1/07(ΦΕΚ 635Β/27-4-2007) απόφαση Υπουργού
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Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου που
προσφέρουν , καθώς και τα πλήρη στοιχεία του εκµισθωτή ( ιδιοκτήτη ) του ακινήτου.
β) Αντίγραφο της οικοδοµικής άδειας του ακινήτου στην οποία θα αναγράφεται ρητά
ότι το ακίνητο έχει την περιγραφόµενη χρήση, επικυρωµένο από την αρµόδια
πολεοδοµική αρχή και σε περίπτωση µη ύπαρξης οικ. Αδείας λόγω παλαιότητας (προ
του 1955),σχετική βεβαίωση αρµόδιας αρχής (πολεοδοµίας ή ∆ήµου),και τέλος εφόσον
υπάρχουν ρυθµίσεις αυθαιρέτων τµηµάτων να προσκοµισθούν οι οριστικές δηλώσεις
αυτών ολοκληρωµένες.
Υπεύθυνη δήλωση δύο πολιτικών µηχανικών για τη στατική επάρκεια αυτού και την
κατάσταση που ευρίσκεται σήµερα, καθώς και την αντοχή του σε σχέση µε τις
πολεοδοµικές διατάξεις που κτίστηκε και την χρήση που ζητείται προς µίσθωση.
Προσκόµιση από τον εκµισθωτή ενυπόγραφων από µηχανικό κατόψεων (σε δύο
σειρές) του προσφερόµενου προς µίσθωση ακινήτου στις οποίες θα πρέπει να φαίνεται
η αποτυπωµένη υφιστάµενη κατάστασή του. Ενυπόγραφες από µηχανικό κατόψεις,
όψεις, τοµές, (σε δύο σειρές ) στις οποίες θα πρέπει να φαίνεται η προτεινόµενη
εσωτερική ή /και εξωτερική (αν χρειάζεται ) διαµόρφωση του προσφερόµενου προς
µίσθωση ακινήτου.
γ) Εφόσον η οικοδοµική άδεια που κατατίθεται αναφέρεται σε χρήση άλλη από την
ζητούµενη θα πρέπει οι προσφέροντες να καταθέσουν συµπληρωµατική υπεύθυνη
δήλωση του Ν. 1599/1986 µε την οποία να δηλώνεται η υποχρέωσή τους για έκδοση
άδειας δόµησης αλλαγής της χρήσης του ακινήτου τους, που θα προσκοµισθεί µέχρι
την παραλαβή του ακινήτου.
Επίσης θα δηλώνεται στην Υπ. ∆ήλωση, ότι θα υποχρεούνται σε έκδοση Άδειας
δόµησης και στην περίπτωση που για την ικανοποίηση των όρων του κτιριολογικού της
εκάστοτε διακήρυξης προκύπτουν αλλαγές που κατά τον νόµο απαιτούν άδεια.
δ) Εγκεκριµένο από την πυροσβεστική πιστοποιητικό πυρασφάλειας για την χρήση
που απαιτείται.
ε) Να παρέχονται οι προβλεπόµενες διευκολύνσεις για Α.Μ.Ε.Α. Σύµφωνα µε το
άρθρο 26 του ΝΟΚ ( Ν. 4067/2012 ) παρ. 4 στα υφιστάµενα πριν την ισχύ του εν λόγω
νόµου κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, µέσα σε αυτές και των ΟΤΑ,
οι διαµορφώσεις που αναφέρονται προς διευκόλυνση των ΑΜΕΑ θα πρέπει να έχουν
ολοκληρωθεί µέχρι το 2020, µε τις αναφερόµενες εξαιρέσεις.
στ) 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
Πολεοδοµική Υπηρεσία η σχετική άδεια επισκευής, θεωρηµένη µετά την εκτέλεση των
εργασιών.
ζ) Το ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις Η/Μ εγκαταστάσεις που προβλέπονται
κάθε φορά από το νόµο βάσει της οικοδοµικής άδειας και χρήσης.
Το προς µίσθωση ακίνητο θα πρέπει να έχει αυτόνοµους µετρητές για την παροχή
ρεύµατος, ύδρευσης, φυσικού αερίου κλπ.
η) Για το προσφερόµενο ακίνητο θα πρέπει να προσκοµισθεί πιστοποιητικό
ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
θ) Τίτλο ιδιοκτησίας και αντίγραφο του Ε9
ι) Κάτοψη του ακινήτου και τοπογραφικό διάγραµµα του οικοπέδου.
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.
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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.
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.
Εάν ο προσφέρων είναι κοινωφελές ίδρυµα ή Σωµατείο:
1. Αντίγραφο συστατικής πράξης – ισχύοντος καταστατικού µε όλες τις µέχρι
σήµερα τροποποιήσεις επικυρωµένο από δικηγόρο.
2. ∆ηµοσίευση εγκριτικής πράξης (ΦΕΚ) σύστασης του Ιδρύµατος ή
πιστοποιητικό από το αρµόδιο ∆ικαστήριο για καταχώρηση του Σωµατείου
αντίστοιχα.
3. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής δικαστικής ή διοικητικής περί τροποποιήσεων
του καταστατικού/ µη λύσης του ιδρύµατος/ σωµατείου το οποίο να έχει
εκδοθεί το πολύ 3 µήνες πριν την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.
4. Αντίγραφο πρακτικού του ∆.Σ. του Ιδρύµατος ή Σωµατείου περί συγκροτήσεως
του σε σώµα επικυρωµένο από δικηγόρο.
5. Πρακτικό ∆.Σ. περί έγκρισης συµµετοχής στο διαγωνισµό στο οποίο µπορεί να
περιέχεται και εξουσιοδότηση ( εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό )
για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος
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ο νόµιµος εκπρόσωπος του
φορέα την προσφορά και τα
λοιπά απαιτούµενα έγγραφα του διαγωνισµού και ορίζεται συγκεκριµένα άτοµο
ως αντίκλητος.
ΑΡΘΡΟ 8
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 9
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 10
Ο τελευταίος µειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος
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 συµµετοχή του αυτή στην
δηµοπρασία µε την άνω ιδιότητά του ως εγγυητή δηλώνει πλήρη γνώση και αποδοχή των όρων
του συµφωνητικού 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. Αξιόχρεοι εγγυητές κατά την κρίση της
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού χαρακτηρίζονται ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας ή βιοµήχανοι ή
έµποροι ή βιοτέχνες και γενικά επαγγελµατίες που έχουν γραφτεί σε επαγγελµατικά σωµατεία,
επιδεικνύοντας στην Επιτροπή, εφόσον τους ζητηθούν, συµβόλαια ή τίτλους ιδιοκτησίας που να
συνοδεύονται από πρόσφατο πιστοποιητικό του Υποθηκοφυλακείου ότι υπάρχει ακίνητο στο
όνοµα του εγγυητή καθώς και ότι δεν βαρύνεται και δεν διεκδικείται (ιδιοκτησία, βαρών και µη
διεκδικήσεως) ή βεβαίωση για την οικονοµική τους κατάσταση από αναγνωρισµένους φορείς,
Τράπεζες, Τειρεσία κλπ.
ΑΡΘΡΟ 11
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 12
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
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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.
ΑΡΘΡΟ 13
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 14
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 από την Οικονοµική Επιτροπή.
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.
ΑΡΘΡΟ 15
Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του µισθίου, τις υπέρ αυτού
δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το µίσθιο σε καλή κατάσταση , προστατεύοντας αυτό
απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση.
Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το µίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε.
Ο µισθωτής υποχρεούται µε τη λήξη της µίσθωσης να παραδώσει το µίσθιο στην κατάσταση
στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση.
Ο µισθωτής δεν οφείλει καµία αποζηµίωση στον εκµισθωτή για φθορές του ακινήτου που
οφείλονται στη συνηθισµένη χρήση του σε κακή κατασκευή του ή στην παλαιότητα αυτού ή σε
τυχαίο γεγονός. Ο εκµισθωτής υποχρεούται να ενεργήσει µε δικά του έξοδα όλες τις εργασίες
που αφορούν όλες τις δαπάνες που αφορούν τις εργασίες εγκατάστασης και σύνδεσης ΟΤΕ,
∆ΕΗ, Ύδρευσης , αποχέτευσης , τοποθέτησης πυρασφάλειας , ασφάλειας .
Σε περίπτωση που ο εκµισθωτής αρνηθεί ή δεν πραγµατοποιήσει τις παραπάνω εργασίες, ο
∆ήµος έχει το δικαίωµα να προβεί:
α. Σε διακοπή της καταβολής των µισθωµάτων µέχρι την εκτέλεση των εργασιών από τον
εκµισθωτή,
β. Σε µονοµερή λύση της σύµβασης και την µίσθωση άλλου ακινήτου, σε βάρος του εκµισθωτή
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα,
γ. Σε εκτέλεση όλων των απαιτούµενων εργασιών επισκευές του ακινήτου σε βάρος του
εκµισθωτή παρακρατώντας τη σχετική δαπάνη από τα µισθώµατα του ακινήτου , όπως αυτή η
δαπάνη προκύπτει από σχετική τεχνική έκθεση – βεβαίωση τεχνικής υπηρεσίας του ∆ήµου.
Ο τελευταίος µειοδότης υποχρεούται να παραδώσει το προσφερόµενο µίσθιο κατάλληλο για
χρήση σε χρονικό διάστηµα ( 20) είκοσι ηµερών από την υπογραφή του µισθωτηρίου
συµβολαίου σύµφωνα µε τους όρους της σχετικής έκθεσης καταλληλότητας.
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Ο εκµισθωτής βαρύνεται µε όλες τις αναγκαίες δαπάνες καθώς και µε την αποκατάσταση
ζηµιών ή βλαβών που οφείλονται σε τυχαία γεγονότα, ανωτέρα βία και στη συµφωνηµένη ή
συνήθη χρήση. Ειδικά, σε ότι αφορά ζηµιές ή βλάβες που τυχόν παρουσιάσουν ηλεκτρολογικές,
µηχανολογικές , ή υδραυλικές εγκαταστάσεις του κτιρίου και υπό την προϋπόθεση ότι δεν
οφείλονται σε κακή χρήση από τον µισθωτή, συµφωνείται ότι ο εκµισθωτής υποχρεούται µέσα
σε προθεσµία πέντε [5] ηµερών από τη γραπτή ειδοποίησή του από το µισθωτή να τις
επισκευάζει. Μετά την πάροδο του πενθηµέρου, ο µισθωτής, δικαιούται να επισκευάζει τις εν
λόγω βλάβες ή ζηµιές µε δικές του δαπάνες και να συµψηφίζει τη σχετική δαπάνη µε
οφειλόµενα µισθώµατα κατόπιν αποδόσεως των σχετικών παραστατικών. Το ίδιο θα γίνεται και
σε περίπτωση ανάγκης επισκευής των πάγιων εγκαταστάσεων εφόσον αυτή δεν προέρχεται από
κακή χρήση.
ΑΡΘΡΟ 16
Σε περίπτωση που µεταβιβαστεί το ακίνητο που θα µισθωθεί, ο νέος κύριος αναλαµβάνει όλες
τις υποχρεώσεις του πωλητή από τη παρούσα µίσθωση, ο δε εκµισθωτής είναι υποχρεωµένος
πριν µεταβιβάσει το ακίνητο να γνωστοποιήσει εγγράφως στο ∆ήµο τα πλήρη στοιχεία του
αγοραστή.

ΑΡΘΡΟ 17
Απαγορεύεται απολύτως η σιωπηρή αναµίσθωση και η υπεκµίσθωση.
ΑΡΘΡΟ 18
Ο εκµισθωτής µε υπεύθυνη δήλωσή του δηλώνει ότι θα παραιτηθεί του δικαιώµατος ιδιόχρησης
σε περίπτωση κατακύρωσης της µίσθωσης σε αυτόν.
ΑΡΘΡΟ 19
Ο ∆ήµος ως µισθωτής µπορεί να προβεί κατά τη διάρκεια της µίσθωσης, χωρίς καµιά
αποζηµίωση στον εκµισθωτή , σε µονοµερή λύση της σύµβασης εάν:
• Καταργηθεί το στεγαζόµενο σχολείο εν όλω ή εν µέρει , ή επεκταθεί έτσι ώστε το µίσθιο
να µην εξυπηρετεί πλέον της ανάγκες του.
• Μεταφερθεί σε ιδιόκτητο ακίνητο του ∆ήµου.
• Προσφερθεί σε αυτό από τρίτο η δωρεάν χρήση κατάλληλου ακινήτου για τον υπόλοιπο
χρόνο της µίσθωσης.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ο ∆ήµος υποχρεούται να ειδοποιήσει τον εκµισθωτή
εγγράφως τριάντα (30) τουλάχιστον ηµέρες.
ΑΡΘΡΟ 20
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από τον ∆ήµαρχο εάν δεν παρουσιάστηκε κατ΄αυτήν
µειοδότης.
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου όταν :
Α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή ή το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
ή την αρµόδια διοικητική αρχή λόγω ασύµφορου του επιτευχθέντος αποτελέσµατος ή
σφάλµατος στη διενέργεια της δηµοπρασίας.
Β) Μετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, ο τελευταίος µειοδότης αρνείται να υπογράψει τα
πρακτικά, ή τη σύµβαση µίσθωσης, επίσης όταν µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο µειοδότη
της εγκριτικής επί του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός
εµπροθέσµως για την σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης.
Στην περίπτωση [β] η δηµοπρασία , επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου µειοδότη , ως
ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ ονόµατι τούτου κατακυρωθέν ποσό, δυνάµενο να
µειωθεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου .
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Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε
περιληπτική
διακήρυξη
∆ηµάρχου
αναφεροµένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιευοµένης, πέντε [5] τουλάχιστον
ηµέρες προ της ηµέρας της διενέργειας της δηµοπρασίας, διεξάγεται δε σύµφωνα µε τα όσα
αναφέρθηκαν.
Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται µε βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την
προηγούµενη δηµοπρασία.
Αν δεν παρουσιαστεί κανείς ενδιαφερόµενος για να συµµετάσχει και σε αυτήν , σύµφωνα µε το
άρθρο 194 του Νόµου 3463 /2006, είναι δυνατή µετά από αιτιολογηµένη απόφαση του
∆ηµοτικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των
µελών , η µίσθωση να γίνει µε απευθείας ανάθεση.
ΑΡΘΡΟ 21
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 22
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 23
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 24
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 25
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 26
Περίληψη αυτής της διακήρυξης κατά την πρώτη φάση και µε τη µορφή πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δηµοσιευτεί σε µια (1) τοπική ηµερήσια εφηµερίδα, σε µία (1)
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εβδοµαδιαία τοπική και σε µια Αθηναική, είκοσι (20) µέρες πριν από τη λήξη
καταθέσεως προσφορών ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε το άρθρο 5 της παρούσας και θα
τοιχοκολληθεί 20 ηµέρες πριν την δηµοπρασία της στο ∆ηµαρχείο. Επίσης θα δηµοσιευθεί στην
επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου www.pireasnet.gr
ΑΡΘΡΟ 27
Πληροφορίες για την ∆ηµοπρασία παρέχονται από το Τµήµα Οικονοµικής Επιτροπής της
∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης , τηλ.2132022330 2132022340-5 fax 2132022343.
ΑΡΘΡΟ 28
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
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