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Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆ΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ:
∆ηµόσιο φανερό προφορικό µειοδοτικό διαγωνισµό
των διοικητικών ορίων της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας
για τη µεταστέγαση του Α΄ Τοµέα Καθαριότητας
Ανακύκλωσης.
Με τα ως άνω δεδοµένα το αναζητούµενο ακίνητο
προδιαγραφές :

για τη µίσθωση ακινήτου εντός
προκειµένου να χρησιµοποιηθεί
της ∆/νσης Καθαριότητας και
πρέπει να έχει τις ακόλουθες

ΑΡΘΡΟ 1
Να βρίσκεται εντός των ∆ιοικητικών ορίων της Α’ ∆ηµοτικής Κοινότητας, µεταξύ
των οδών :Χατζηκυριακού , Λ. Μ. Χατζηκυριακού, Πλατεία Καρπάθου – Καρπάθου,
Πλατεία Σερφιώτου – Σερφιώτου , Θεοτόκη, Φιλικής Εταιρείας , Σαχτούρη, Κλεισόβης
Αντ. Θεοχάρη, Σαλαµινοµάχων , Ευπλοίας και θα πρέπει να έχει επιφάνεια µεταξύ 80100 τ.µ..
Το κτίριο θα πρέπει να είναι ισόγειο, να βρίσκεται σε κεντρικό σηµείο για την εύκολη
πρόσβαση των πολιτών να διαθέτει χώρο αποδυτηρίων ή πατάρι για την προστασία των
συνθηκών υγιεινής των εργατών .
Να διαθέτει τουαλέτες και αποθηκευτικό χώρο.
Στο κτίριο πρέπει να έχουν εφαρµοστεί οι κανονισµοί που ίσχυαν κατά τον χρόνο
έκδοσης της οικοδοµικής του άδειας.
Στα κτίρια µε οικοδοµική άδεια πριν το έτος 2000 πρέπει να έχει τηρηθεί ο Νέος
Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός, ενώ σε αυτά µε άδεια µετά το έτος 2000 πρέπει
να έχει τηρηθεί ο Κανονισµός του έτους 2000.
Τα εξωτερικά κουφώµατα πρέπει να είναι από αλουµίνιο και να έχουν διπλούς
υαλοπίνακες.
Μέρος των κουφωµάτων πρέπει να είναι ανοιγόµενο, ώστε να εξασφαλίζεται ο καλός
αερισµός των χώρων.
Να υπάρχει έξοδος κινδύνου σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνει εκκένωση του
χώρου.
Πρέπει να υπάρχουν αυτόνοµοι µετρητές για ∆ΕΗ και ΕΥ∆ΑΠ αντίστοιχα, για τους
χώρους που µισθώνει ο ∆ήµος.
Ο φωτισµός των χώρων θα πρέπει να γίνεται από φωτιστικά σώµατα µε ενεργειακούς
λαµπτήρες φθορισµού κατάλληλης ισχύος, ψευδοροφής χωνευτά ή οροφής εξωτερικά.
Επιθυµητή σε κάθε περίπτωση είναι η θεµελιακή γείωση, η οποία είναι υποχρεωτική
για τα νέα κτίρια.
Θα πρέπει να διαθέτει συστήµατα κλιµατισµού ψύξης –θέρµανσης.
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Απαιτείται φυσικός αερισµός όλων των χώρων.
Πρέπει να καλύπτονται οι απαιτήσεις του Κανονισµού Πυροπροστασίας και των
αντιστοίχων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Ο εκµισθωτής πρέπει να προσκοµίσει υπεύθυνη δήλωση αδειούχου Ηλεκτρολόγου
Εγκαταστάτη, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
ΑΡΘΡΟ 2
Η διάρκεια της µίσθωσης θα 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.
ΑΡΘΡΟ 3
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 Ν 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης.¨
4. Τις διατάξεις του Ν.3130/03.
5. Την υπ αριθµ. 599/19-10-2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί εγκρίσεως
µισθώσεως ακινήτου.
Κάθε άλλη διάταξη, εγκύκλιο ή απόφαση που διέπει την παρούσα και δεν αναφέρεται
παραπάνω.
ΑΡΘΡΟ 4
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 υποχρέωση µεταβιβάζεται διαδοχικά από τον πρώτο
στους επόµενους και, τελικά, επιβαρύνει τον τελευταίο µειοδότη.
ΑΡΘΡΟ 5
∆ιενέργεια δηµοπρασίας (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.λπ.
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.
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ΑΡΘΡΟ 6
(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. Φάκελο τεχνικής προσφοράς ο οποίος θα περιλαµβάνει:
α) Τίτλο ιδιοκτησίας , πιστοποιητικό µεταγραφής και αντίγραφο του Ε9.
β) Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.
γ) Αντίγραφο της οικοδοµικής άδειας του ακινήτου θεωρηµένο από την
αρµόδια οικοδοµική αρχή και σε περίπτωση µη ύπαρξης αυτού, βεβαίωση
αρµόδιας αρχής ( Πολεοδοµίας ή ∆ήµου ) για τη νοµιµότητα κατασκευής του
κτιρίου και µελέτη στατικότητας πολιτικού µηχανικού για τη στατική
επάρκεια και τα ωφέληµα φορτία που µπορεί να αναλάβει.
δ) 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.
ε) Κάτοψη του ακινήτου και τοπογραφικό διάγραµµα του οικοπέδου καθώς
επίσης και αντίγραφο της συστάσεως οριζόντιας ιδιοκτησίας, εάν υπάρχει.
στ) 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.
ζ) Υπεύθυνη δήλωση ( Ν. 1599/86) του προσφέροντος ότι το κτίριό του δεν
έχει υποστεί βλάβες λόγω σεισµού ή πυρκαγιά.
5. Αξιόχρεο εγγυητή. 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 Αστυνοµικά Τµήµατα, Σωµατεία, Τράπεζες ή άλλους
αναγνωρισµένους φορείς.
6. Οι διαγωνιζόµενοι, εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα, παρίστανται
αυτοπροσώπως ή µε το νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους. Οι Ε.Π.Ε.
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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.
Οι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., ΜΟΝ. ΕΠΕ, Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν
καταστατικό µε τις τυχόν τροποποιήσεις, ώστε να είναι δυνατοί οι έλεγχοι της
χρονικής διάρκειας της εκπροσώπησης.
Οι Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν: α) Το πρακτικό του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου για τη συγκρότησή του, την εκπροσώπηση, την απόφαση για τη
συµµετοχή στο συγκεκριµένο διαγωνισµό και τη χρονική διάρκεια
λειτουργίας του µαζί µε το Φ.Ε.Κ., που αυτό έχει δηµοσιευθεί. β) Αντίγραφο
του καταστατικού σύστασης της Α.Ε., µε όλα τα συµβόλαια µε τις τυχόν
τροποποιήσεις, που θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ.
Επί πλέον το καταστατικό των Ε.Π.Ε. θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα
Φ.Ε.Κ.
Εφόσον οι ενδιαφερόµενοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους
τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους, βεβαίωση εκπροσώπησης
βεβαιουµένου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούµενου από
αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή.
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 δικό του λογαριασµό, αυτός που εκπροσωπεί διαγωνιζόµενη εταιρεία
ή είναι µέλος ∆ιοικητικού Συµβουλίου τέτοιας εταιρείας.
∆εν µπορεί να συµµετέχει στη δηµοπρασία για 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 7
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 8
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 τρεις (3) µήνες πριν τη λύση της µίσθωσης. Από τη µονοµερή αυτή λύση
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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.
ΑΡΘΡΟ 9
Ο εγγυητής αναλαµβάνει την υποχρέωση να υπογράψει τα πρακτικά µετά τη
δηµοπρασία, και τη σύµβαση µετά την έγκριση των πρακτικών από την Περιφέρεια
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 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 10
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 11
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 12
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 13
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.
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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 14
Ο ∆ήµος ως µισθωτής εις ουδεµία υποχρεούται αποζηµίωση προς τον εκµισθωτή για
τις από συνήθη χρήση φθορές του ακινήτου ή τις οφειλόµενες σε κακή κατασκευή ή
στην παλαιότητα αυτού 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 του µισθίου µέσα στην
προθεσµία που τάσσεται από την αρµόδια υπηρεσία. Σε περίπτωση αρνήσεώς του, ο
∆ήµος έχει το δικαίωµα να προβεί σε όλες τις προβλεπόµενες από το νόµο ενέργειες.
ΑΡΘΡΟ 15
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, σε κάθε πάντως περίπτωση έχει την υποχρέωση,
εφόσον τούτο ζητηθεί από τον εκµισθωτή, να επαναφέρει το µίσθιο στην αρχική του
κατάσταση.
ΑΡΘΡΟ 16
Το µίσθωµα θα καταβάλλεται από το Ταµείο του ∆ήµου ανά τρίµηνο µετά το τέλος
κάθε ηµερολογιακής τριµηνίας και η πληρωµή του αρχίζει από την ηµεροµηνία
εγκατάστασης της υπηρεσίας στο µίσθιο. Το ανωτέρω µίσθωµα θα αναπροσαρµόζεται
σύµφωνα µε το Νόµο µε βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Οι κάθε είδους
κρατήσεις και τέλη επί του µισθώµατος που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις
επιβαρύνουν τον εκµισθωτή.
ΑΡΘΡΟ 17
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 18
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
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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 πυρός, του ∆ήµου απαλλασσοµένου εν πάση περιπτώσει κάθε υποχρεώσεώς του,
διά τις τυχόν εκ πυρκαγιάς προξενούµενες ζηµιές.
ΑΡΘΡΟ 19
Περίληψη αυτής της διακήρυξης κατά την πρώτη φάση και µε τη µορφή πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δηµοσιευτεί σε δύο (2) τοπικές ηµερήσιες εφηµερίδες και
σε µία (1) ειδική των δηµοπρασιών 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.
ΑΡΘΡΟ 20
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 24 /11/2016
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