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Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο ∆ήµος Πειραιά ροκηρύσσει ∆ιεθνή Κλειστό ∆ιαγωνισµό σε δύο Φάσεις,
για την αξιοοίηση ενός αριθµού ακινήτων του, µέσω Σύµβασης
Παραχώρησης για την Ανάτυξη, Χρήση και Εκµετάλλευση αυτών.
Αντικείµενο της Σύµβασης / ∆ιαγωνισµού είναι η Παραχώρηση Χρήσης
και Εκµετάλλευσης στον Αναδειχθέντα Ανάδοχο ή Αναδόχους $έντε
ακινήτων του είτε συνολικά είτε µεµονωµένα $ου $εριγράφονται στο
$αρόν $εριλη$τικά και αναλυτικά στο τεύχος διακήρυξης, για την
ανά$τυξη και εκµετάλλευση $ολεοδοµικώς ε$ιτρε$όµενων χρήσεων και
λειτουργιών σε αυτά, έναντι ανταλλαγµάτων $ου αναφέρονται στo Τεύχος
∆ιακήρυξης Α΄ Φάσης.
Τα ακίνητα ου θα αραχωρηθούν ρος χρήση και εκµετάλλευση είναι τα
ακόλουθα :
1. Το ακίνητο του Πύργου Πειραιά εξαιρουµένης της οριζοντίου ιδιοκτησίας
ου ανήκει στο Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων η οοία έχει οσοστό
συνιδιοκτησίας εί του οικοέδου 42 χιλιοστά,
2. Το ακίνητο της Πρώην Ραλλείου Σχολής αέναντι αό το ∆ηµοτικό
Θέατρο,
3. Το ακίνητο του Κεντρικού ∆ηµαρχείου Πειραιά στην Πλατεία Κοραή,
4. Το ακίνητο εί της οδού Ρετσίνα 45 – 47,
5. Το ακίνητο εί της οδού Θηβών 50 και Φαλήρου
Στα λαίσια της Σύµβασης Παραχώρησης, οι ειθυµητές (ενδεικτικές και µη
εριοριστικές) χρήσεις και λειτουργίες για τα ως άνω κτίρια είναι:
1.

Τουριστική –Ξενοδοχειακή Μονάδα

2. Κεντρικό ∆ηµαρχείο του Πειραιά
3. Υηρεσίες του ∆ήµου Πειραιά
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4. Πολυτελή ∆ιαµερίσµατα Μακροχρόνιας Μίσθωσης
5. Εκθεσιακό –Συνεδριακό Κέντρο
6. Χώροι Αναψυχής
7. Καταστήµατα –Εµορικές Χρήσεις (ρητώς αοκλειοµένων των εµορικών
κέντρων και ολυκαταστηµάτων στα ακίνητα της Πρώην Ραλλείου Σχολής
και του υφιστάµενου Κεντρικού ∆ηµαρχείου)
8. Γραφεία – Εαγγελµατικοί Χώροι ρος µίσθωση
9. Οργανωµένοι Υόγειοι Χώροι Στάθµευσης
Ο $αρών ∆ιαγωνισµός είναι ∆ιεθνής Κλειστός ∆ιαγωνισµός µε Προε$ιλογή και
θα διεξαχθεί σε δύο διακριτές φάσεις ως ακολούθως:
Α΄ Φάση: Υοβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Προειλογή Υοψηφίων).
Β΄ Φάση : Υοβολή ∆εσµευτικών Προσφορών.

∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωα, ή
Ενώσεις ή Κοινοραξίες µεταξύ των Φυσικών ή Νοµικών Προσώων µε
οοιονδήοτε συνδυασµό όως αναλυτικά αναφέρονται στο τεύχος της
διακήρυξης.
Με τον ∆ιαγωνισµό αυτόν ο ∆ήµος Πειραιά θα συνάψει Σύµβαση
Παραχώρησης Χρήσης και εκµετάλλευσης των ανωτέρω ακινήτων για
διάρκεια σαράντα εννέα ετών (49), αό την ηµεροµηνία της υογραφής της
Σύµβασης µε την οοία ο Ανάδοχος (ή οι Ανάδοχοι) θα αναλάβει την
υοχρέωση, µε αοκλειστική ευθύνη και δαάνη του:
1.
Να µελετήσει, να κατασκευάσει, να χρηµατοδοτήσει, και να ανατύξει
ή / και λειτουργήσει χρήσεις ου θα του ειτρέψουν να αξιοοιήσει τα
ακίνητα ρος οικονοµικό όφελος του ιδίου, καθώς και να συντηρήσει,
διαχειριστεί και εκµεταλλευθεί τα εν λόγω ακίνητα και τις εγκαταστάσεις
τους, σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης Παραχώρησης Χρήσης και
Εκµετάλλευσης.
2.
Να µελετήσει σύµφωνα µε τις υοδείξεις του ∆ήµου Πειραιά, να
χρηµατοδοτήσει και να υλοοιήσει το κατασκευαστικό αντικείµενο για την
υλοοίηση ανταοδοτικών έργων ε’ ωφελεία του ∆ήµου, συνολικού κόστους
Τριάντα Εκατοµµυρίων Ευρώ (30.000.000,00 €) (συµεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ), µε εφαρµογή τιµών µονάδος σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα Αναλυτικά
Τιµολόγια Εργασιών της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων του
Υουργείου Ανάτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υοδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων. Σε ερίτωση ύαρξης ροσφορών για λιγότερα των έντε
ακινήτων ( έως και ένα ), το ως άνω οσό θα κατανέµεται και θα ειµερίζεται
ανάλογα µε την αντικειµενική αξία εκάστου ρος αραχώρηση ακινήτου
όως αναλυτικά θα ροσδιορίζεται στο τεύχος Β’Φάσης της ∆ιακήρυξης.
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3.
Να εξασφαλίσει, καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής των ως άνω έργων,
τη συνεχή και αρόσκοτη στέγαση των Υηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά οι
οοίες σήµερα στεγάζονται στα ρος αξιοοίηση ακίνητα.
4.
Να καταβάλλει ρος τον ∆ήµο Πειραιά ετήσια εισφορά οσού ου θα
αναλογεί σε οσοστό ένα τοις εκατό (1%) εί του κύκλου εργασιών αό τις
ειχειρηµατικές δραστηριότητες και χρήσεις ου θα ανατυχθούν στα ρος
αραχώρηση ακίνητα καθ’ όλη την ερίοδο των σαράντα εννέα (49) ετών.
5.
Να καταβάλλει ετησίως ένα οσό ως ανταοδοτική εισφορά ρος τον
∆ήµο Πειραιά καθ’ όλη την ερίοδο των σαράντα εννέα (49) ετών, σύµφωνα
µε την Οικονοµική του Προσφορά.
6.
Να διασφαλίζει την οιότητα των αρεχόµενων υηρεσιών, την
εύρυθµη λειτουργία, ασφάλεια και φύλαξη των χώρων και εγκαταστάσεων
των ρος αραχώρηση ακινήτων.
7.
Να υλοοιεί το ροκαθορισµένο ρόγραµµα τακτικής, ετήσιας και
βαριάς συντήρησης των εγκαταστάσεων και του εριβάλλοντος χώρου των
ακινήτων, σύµφωνα µε τη Σύµβαση αραχώρησης.
8.
Να τηρεί τα του εκάστοτε ισχύοντος νοµικού καθεστώτος και να
συµµορφώνεται µε τους εριβαλλοντικούς, ολεοδοµικούς και άλλους
εριορισµούς.
∆εν γίνεται δεκτή καµία ροσφορά στην οοία θα ροτείνεται αξιοοίηση εί
µέρους οριζόντιας ιδιοκτησίας αό οοιοσδήοτε αό τα ανωτέρω ακίνητα.
Ηµεροµηνία υ$οβολής Αιτήσεων και Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό: 2/9/2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00 µ.µ. στο
Κεντρικό ∆ηµαρχείο του ∆ήµου Πειραιά (Αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου – 7ος
όροφος) ενώιον της Ειτροής ∆ιαγωνισµού – αφού ροηγουµένως έχουν
ρωτοκολληθεί νοµίµως αό το Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου µας .

Η αράδοση των ως άνω φακέλων θα γίνει µε αυτορόσωη κατάθεσή τους
άλλως αό τους νοµίµους εκροσώους των ενδιαφεροµένων και η
αοσφράγισή τους θα γίνει αό την Ειτροή ∆ιαγωνισµού την ίδια ηµέρα
και ώρα Ελλάδας. Στην ως άνω διαδικασία µορούν να αρίστανται οι
νόµιµοι εκρόσωοι των συµµετεχόντων ή οι νοµίµως εξουσιοδοτηµένοι
αυτών, ή σε ερίτωση αράτασης, τη νέα ηµεροµηνία και ώρα ου θα
ορισθεί.
Τελική ηµεροµηνία υ$οβολής διευκρινίσεων α$ό τους ενδιαφερόµενους:
19/8/2013

Τελική ηµεροµηνία α$οστολής α$αντήσεων της ∆ηµο$ρατούσας Αρχής
ε$ί των διευκρινίσεων: 2/9/2013
Παραλαβή του Τεύχους ∆ιακήρυξης Α’ Φάσης έως και την ηµέρα της
υ$οβολής αιτήσεων εκδηλώσεως ενδιαφέροντος.
Οι Ενδιαφερόµενοι δύνανται να αραλάβουν τα Τεύχη Α’ Φάσης του
∆ιαγωνισµού (Προκήρυξη και Παραρτήµατα) αό τα γραφεία του ∆ήµου
Πειραιά (Κεντρικό ∆ηµαρχείο ∆ραγάτση 12 Τ.Κ. 18535 Τµήµα Οικονοµικής
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Ειτροής, Όροφος 8ος Γραφείο 1) και την ηµέρα της υ$οβολής αιτήσεων
εκδηλώσεως ενδιαφέροντος. Και κατά ώρες 09:00 έως 15:00. Είσης τα ως
άνω τεύχη θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ∆ήµου µας.
www.piraeus.gov.gr/Default.aspx?tabid=678 .

Η παρούσα θα σταλεί για δηµοσίευση στον Τύπο και στο Φ.Ε.Κ./Τεύχος ∆∆Σ.
Τα έξοδα δηµοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
BΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ

