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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 της E΄
∆ηµοτικής Κοινότητας του ∆ήµου Πειραιά και συγκεκριµένα µεταξύ των οδών Παπαστράτου – ∆ογάνης
– Π. Μαυροµιχάλη – Αιτωλικού – Παπαστράτου, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για τη στέγαση του
23ου Βρεφονηπιακού σταθµού, καλεί τους ενδιαφεροµένους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους µε
αίτηση - προσφορά προς το ∆ήµο, µέχρι και την 15-3-2018.
Το προς µίσθωση κτίριο πρέπει:
Να βρίσκεται εντός των ∆ιοικητικών ορίων της E΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας του ∆ήµου Πειραιά και
συγκεκριµένα µεταξύ των οδών Παπαστράτου – ∆ογάνης – Π. Μαυροµιχάλη – Αιτωλικού –
Παπαστράτου και θα πρέπει να έχει επιφάνεια µεταξύ 200 -250 τ.µ.. και να διαθέτει υπαίθριο χώρο
τουλάχιστον 117 τ.µ.
Το οικόπεδο στο οποίο θα υφίσταται το προς µίσθωση ακίνητο, θα πρέπει να είναι οµαλό µε µικρές
κλίσεις.
Ο σταθµός να έχει δική του είσοδο – έξοδο σε περίπτωση που το ακίνητο είναι τµήµα οικοδοµής της
οποίας το υπόλοιπο τµήµα έχει άλλη χρήση.
Επιπλέον θα πρέπει να πληρούνται οι ειδικές
κατασκευαστικές διατάξεις και λεπτοµέρειες ασφαλείας, που αναφέρονται στο άρθρο 2 της διακήρυξης.
Θα πρέπει να απέχει 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.
Επιπλέον, τα προς µίσθωση ακίνητα πρέπει να διαθέτουν:
σύστηµα κεντρικής θέρµανσης που να εξασφαλίζει σε κάθε περίπτωση εσωτερική θερµοκρασία 18 C
όταν η εξωτερική είναι 0 C. Επίσης, να εξασφαλίζεται η κατάλληλη θερµοκρασία µε συστήµατα ψύξης
κατά τους καλοκαιρινούς µήνες.
Απαιτούνται:
Αντίγραφα των νοµιµοποιητικών στοιχείων του χώρου (οικοδοµική άδεια, άδεια δόµησης, περαιωµένη
δήλωση αυθαιρέτου µε τις εκάστοτε περί αυθαιρέτων διατάξεις, απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση,
βεβαίωση παλαιότητας κ.λπ.).
Όταν υπάρχει οικοδοµική άδεια: θεωρηµένα αντίγραφα τοπογραφικού, κάτοψης ορόφου που θα λάβει
χώρα η συγκεκριµένη χρήση, εγκεκριµένο τεύχος στατικών και βεβαίωση στατικής επάρκειας
υπογεγραµµένη από διπλωµατούχο Πολιτικό Μηχανικό που να πιστοποιεί τη συγκεκριµένη χρήση.
Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας για την χρήση που απαιτείται από την Πυροσβεστική.
Να δηλωθεί µε 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.
Το ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις Η/Μ εγκαταστάσεις που προβλέπονται κάθε φορά από το νόµο
βάσει της οικοδοµικής αδείας και χρήσης.
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Το προς µίσθωση ακίνητο θα πρέπει να έχει αυτόνοµους µετρητές για την παροχή ρεύµατος, ύδρευσης,
φυσικού αερίου κ.λ.π..
Απαιτείται η προσκόµιση πιστοποιητικού από αδειούχο εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο Υ∆.Ε. για την
υπάρχουσα ηλεκτρολογική εγκατάσταση.
Για το προσφερόµενο ακίνητο θα πρέπει να προσκοµισθεί πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ( ΠΕΑ)
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
∆εκτό µπορεί να γίνει και ακίνητο που βρίσκεται στο στάδιο της κατασκευής µε την προϋπόθεση ότι ο
ιδιοκτήτης θα αναλάβει όλες τις εργασίες διαµόρφωσης ώστε να παραδοθεί έτοιµο 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, σε γραµµάτιο
κατάθεσης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας.
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. 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.
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