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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Προκειµένου ο ∆ήµος να προβεί στη µίσθωση για 12 έτη, ακινήτου εντός των διοικητικών ορίων
Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας µεταξύ των οδών : Χατζηκυριακού , Λ. Μ. Χατζηκυριακού, Πλατεία
Καρπάθου – Καρπάθου, Πλατεία Σερφιώτου – Σερφιώτου, Μουτσοπούλου (πλησίον πλατείας
Σερφιώτου), Θεοτόκη, Φιλικής Εταιρείας, Σαχτούρη, Κλεισόβης Αντ. Θεοχάρη, Σαλαµινοµάχων,
Ευπλοίας και θα πρέπει να έχει επιφάνεια µεταξύ 80-150 τ.µ.. για να χρησιµοποιηθεί για τη
µεταστέγαση του Α΄ Τοµέα Καθαριότητας της ∆/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, καλεί
τους ενδιαφεροµένους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους µε αίτηση - προσφορά προς το
∆ήµο, µέχρι και την 16-10-2017
Το προς µίσθωση κτίριο πρέπει:
Να βρίσκεται εντός των ∆ιοικητικών ορίων της Α’ ∆ηµοτικής Κοινότητας, µεταξύ των οδών:
Χατζηκυριακού , Λ. Μ. Χατζηκυριακού, Πλατεία Καρπάθου – Καρπάθου, Πλατεία Σερφιώτου –
Σερφιώτου, Μουτσοπούλου (πλησίον πλατείας Σερφιώτου), Θεοτόκη, Φιλικής Εταιρείας,
Σαχτούρη, Κλεισόβης Αντ. Θεοχάρη, Σαλαµινοµάχων, Ευπλοίας και θα πρέπει να έχει επιφάνεια
µεταξύ 80-150 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.
Να υπάρχει έξοδος κινδύνου σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνει εκκένωση του χώρου.
Το ακίνητο πρέπει να διαθέτει όλες τις Η/Μ εγκαταστάσεις που προβλέπονται κάθε φορά από τον
νόµο, βάσει της οικοδοµικής αδείας και χρήσης.
Πρέπει να υπάρχουν αυτόνοµοι µετρητές για ∆ΕΗ και ΕΥ∆ΑΠ αντίστοιχα, για τους χώρους
που µισθώνει ο ∆ήµος.
Επιθυµητή είναι η θεµελιακή γείωση, η οποία είναι υποχρεωτική για τα νέα κτίρια. Επιθυµητή
η ύπαρξη συστηµάτων ψύξης –θέρµανσης.
Απαιτείται φυσικός αερισµός όλων των χώρων κύριας χρήσης.
Πρέπει να καλύπτονται οι απαιτήσεις του Κανονισµού Πυροπροστασίας και των αντιστοίχων
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Ο εκµισθωτής πρέπει να προσκοµίσει πιστοποιητικό αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη,
για την υπάρχουσα ηλεκτρολογική εγκατάσταση, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
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Το κτίριο να έχει τη δυνατότητα ώστε να παρέχονται οι προβλεπόµενες διευκολύνσεις για
ΑΜΕΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 4 του ΝΟΚ (Νόµος 4067/2012), οι οποίες
θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι το 2020 µε τις αναφερόµενες εξαιρέσεις.
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
(10% του συνόλου των µισθωµάτων ενός έτους). Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στην
αναλυτική διακήρυξη .
Οι αιτήσεις υποβάλλονται προς την Επιτροπή ∆ιαγωνισµών Μισθώσεων (υπόψη κας
Ελένης Ανεζύρη (∆ηµαρχείο, 8ος όρ., τηλ. 2132022330, 2132022340). Για παραλαβή διακήρυξης
ή περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην Επιτροπή
∆ιαγωνισµών Μισθώσεων. Λεπτοµερής διακήρυξη τοιχοκολλήθηκε στο 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
το µειοδότη. Σε τυχόν ακύρωση ή µαταίωση του διαγωνισµού, τα έξοδα δηµοσίευσης θα βαρύνουν
το ∆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. ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης - Τµήµα ∆ιοικητικού
4. ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης - Τµήµα Πρωτοκόλλου, ∆ιεκπεραίωσης και Γενικού Αρχείου (µε µια
αναλυτική διακήρυξη για ανακοίνωση)
5. Νοµική Υπηρεσία

