ΑΔΑ: 6ΥΔΓΩΞΥ-7ΑΠ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.04.24 11:12:40
EEST
Reason:
Location: Athens

∆ιατηρείται έως τέλος έτους 2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
Ι. ∆ραγάτση 12, Πειραιάς 18510
Τηλ.: 210/ 4101379 FAX: 210/ 4101379
e-mail: sidirisi@pireasnet.gr

Πειραιάς, 19 Απριλίου 2018
Αρ. Πρωτ. 19962 / 23-04-2018

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Προκειµένου ο ∆ήµος να προβεί στη 12 έτη µίσθωση ακινήτων εντός των διοικητικών ορίων της ∆΄
∆ηµοτικής Κοινότητας του ∆ήµου Πειραιά, ώστε να χρησιµοποιηθούν για τη στέγαση των 14ου, 16ου και
17ου Βρεφονηπιακών Σταθµών, και σε συνέχεια της µε αρ. πρωτ. 14134/ 15-03-2018 1ης Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος , προβαίνει σε 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καλώντας τους
ενδιαφεροµένους να προσκοµίσουν αίτηση - προσφορά προς τον ∆ήµο, έως και την 25-05-2018
Όσον αφορά στη στέγαση του 14ου Παιδικού Σταθµού
Το προς µίσθωση κτίριο θα πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Αγ.
Αναργύρων – Θηβών – Φλωρίνης- Λέρου –Αγ. Αναργύρων, να έχει επιφάνεια 200-250 τµ µε υπαίθριο
χώρο τουλάχιστον 113 τµ.
Όσον αφορά στη στέγαση του 16ου Παιδικού Σταθµού
Το προς µίσθωση κτίριο θα πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Λ.
Πειραιώς – Αµοργού- Αγ. Ελευθερίου – Γρανικού – Πάρου – Αγ. Ιωάννη Ρέντη – Απολλωνίας – Λ.
Πειραιώς, να έχει επιφάνεια 200-250 τµ µε υπαίθριο χώρο τουλάχιστον 81 τµ.
Όσον αφορά στη στέγαση του 17ου Παιδικού Σταθµού
Το προς µίσθωση κτίριο θα πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Αγ.
Ελευθερίου – ∆ωδεκανήσου – ∆ηµ. Μουτσοπούλου – Λαµπελέτ – Αγ. Ελευθερίου, να έχει επιφάνεια
200-250 τµ µε υπαίθριο χώρο τουλάχιστον 94,50 τµ.
Τα οικόπεδα στα οποία θα υφίστανται τα προς µίσθωση ακίνητα, θα πρέπει να είναι οµαλά µε µικρές
κλίσεις και να έχουν δική τους είσοδο – έξοδο σε περίπτωση που τα ακίνητα είναι τµήµατα οικοδοµών
των οποίων τα υπόλοιπα τµήµατα έχουν άλλη χρήση.
Όλοι οι χώροι θα πρέπει να είναι αναπτυγµένοι σε ένα επίπεδο, κατά προτίµηση ισόγειο. Επιπλέον, θα
πρέπει να πληρούνται οι ειδικές κατασκευαστικές διατάξεις και λεπτοµέρειες ασφαλείας, που
αναφέρονται στο άρθρο 2 της διακήρυξης.
Θα πρέπει να απέχουν 300 µ. 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. Να διαθέτουν αυτόνοµους µετρητές για την
παροχή ρεύµατος, ύδρευσης, φυσικού αερίου κλπ
Επιπλέον, να διαθέτουν σύστηµα κεντρικής θέρµανσης που να εξασφαλίζει σε κάθε περίπτωση
εσωτερική θερµοκρασία 18ο C όταν η εξωτερική είναι 0 C και να εξασφαλίζεται η κατάλληλη
θερµοκρασία µε συστήµατα ψύξης κατά τους καλοκαιρινούς µήνες.
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Απαιτούνται:
Αντίγραφα των νοµιµοποιητικών στοιχείων των χώρων (οικοδοµική άδεια, άδεια δόµησης, περαιωµένη
δήλωση αυθαιρέτου µε τις εκάστοτε περί αυθαιρέτων διατάξεις, απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση,
βεβαίωση παλαιότητας κ.λπ.).
Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας για την χρήση που απαιτείται από την Πυροσβεστική.
Να δηλωθεί µε υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 εάν τα κτίρια έχουν υποστεί βλάβες σεισµού ή
πυρκαγιάς και σε καταφατική περίπτωση να προσκοµισθεί µέχρι την παραλαβή των ακινήτων η
εγκεκριµένη από το αρµόδιο Γραφείο Αποκατάστασης Σεισµοπλήκτων ή Πολεοδοµική Υπηρεσία,
σχετική άδεια επισκευής, θεωρηµένη µετά την εκτέλεση των εργασιών.
Τα ακίνητα θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις Η/Μ εγκαταστάσεις που προβλέπονται κάθε φορά από το
νόµο, βάσει της οικοδοµικής αδείας και χρήσης.
Απαιτείται η προσκόµιση πιστοποιητικού από αδειούχο εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο Υ∆.Ε. για την
υπάρχουσα ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Επιπλέον, πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ( ΠΕΑ)
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
∆εκτά µπορούν να γίνουν και ακίνητα που βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής, µε την προϋπόθεση
ότι οι ιδιοκτήτες θα αναλάβουν όλες τις εργασίες διαµόρφωσης ώστε να παραδοθούν έτοιµα προς χρήση
και πλήρη λειτουργία, σύµφωνα µε το νόµο και τις υποδείξεις των αρµόδιων υπηρεσιών του ∆ήµου.
Στην αίτηση - προσφορά κάθε ενδιαφερόµενος πρέπει να περιγράψει µε λεπτοµέρεια το ακίνητο που
προσφέρει. Οι ενδιαφερόµενοι των οποίων τα ακίνητα θα κριθούν κατάλληλα, µαζί µε τα υπόλοιπα
δικαιολογητικά θα προσκοµίσουν στη β’ φάση του διαγωνισµού, εγγύηση συµµετοχής ποσού ίσου µε το
10% του συνόλου των µισθωµάτων ενός έτους επί του προσφεροµένου µισθώµατος, για κάθε ακίνητο, σε
γραµµάτιο κατάθεσης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης
Τράπεζας.
Η προσφορά µπορεί να αφορά όλα τα ακίνητα ή κάθε ακίνητο ξεχωριστά.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στην αναλυτική διακήρυξη .
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 στον χώρο δηµοσιεύσεων του κεντρικού ∆ηµαρχείου και είναι
διαθέσιµη κι από την ιστοσελίδα του ∆ήµου: www.pireasnet.gr
Τα έξοδα δηµοσίευσης της αρχικής (περίπου 600 €) και τυχόν επαναληπτικής θα βαρύνουν τον µειοδότη. Σε
τυχόν ακύρωση ή µαταίωση του διαγωνισµού, τα έξοδα δηµοσίευσης θα βαρύνουν τον ∆ήµο.
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

