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ΠΔΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΧΝ ΟΡΧΝ
ΦΑΝΔΡΗ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΗ
ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ ΠΟΤ ΘΑ ΣΔΓΑΔΙ ηο ΚΔΝΣΡΟ

ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ
Γήμος αλαμίναρ.

ΠΟΛΙΣΧΝ (Κ.Δ.Π) ηηρ Γημοηικήρ Δνόηηηαρ αλαμίναρ ηος

Η Γήκαξρνο ηνπ Γήκνπ Σαιακίλαο επαλαπξνθεξύζζεη θαλεξή θαη πξνθνξηθή
δεκνπξαζία, γηα ηελ κίζζσζε αθηλήηνπ πνπ ζα ζηεγάζεη ην ΚΔΝΣΡΟ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ
ΠΟΛΙΣΧΝ (Κ.Δ.Π) ηηρ Γημοηικήρ Δνόηηηαρ αλαμίναρ ηος Γήμος αλαμίναρ θαη θαιεί
ηνπο/ηηο ελδηαθεξόκελνπο/εο λα εθδειώζνπλ ελδηαθέξνλ εληόο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξώλ
από ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο έωρ 20-8-2019 ημέπα Σπίηη.
Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνβιεπόκελεο εηθνζαήκεξεο πξνζεζκίαο νπνηαδήπνηε ππνβνιή
πξνζθνξάο είλαη εθπξόζεζκε. Η αλαγθαηόηεηα ηεο αλσηέξσ κίζζσζεο εγθξίζεθε κε ηελ αξηζ.
85/2019 απόθαζε Γεκ. Σπκβνπιίνπ, ε θαηάξηηζε ησλ όξσλ δηαθήξπμεο έγηλε κε ηελ αξηζκ.
67/2019 απόθ. θαη ε Δπαλαδεκνπξάηεζε κε λένπο όξνπο έγηλε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 104/2019
απόθ.ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
Η δεκνπξαζία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε δύο θάζειρ:
Α) Δκδήλωζη ενδιαθέπονηορ όζσλ επηζπκνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηε δεκνπξαζία κέζα ζε
πξνζεζκία είθνζη εκεξώλ (20) από ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο έσο 20-8-2019 ημέπα
Σπίηη θαηά ηηο εξγάζηκεο ώξεο.
Οη ελδηαθεξόκελνη νθείινπλ, εληόο 20 εκεξώλ από ηελ δεκνζίεπζε ηεο παξνύζεο, λα
ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο ζπλνδεύεηαη από αίηεζε
ζπκκεηνρήο ζηελ δεκνπξαζία (εθηόο θαθέινπ), ζην Πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ Σαιακίλαο,
πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη αξηζκό πξσηνθόιινπ, ππόςε Γξακκαηείαο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο,
Η Γξακκαηεία Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζα απνζηείιεη ηηο πξνζθνξέο ζηελ αξκόδηα επηηξνπή
ειέγρνπ θαηαιιειόηεηαο ε νπνία κε επηηόπηα έξεπλα, θξίλεη πεξί ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ
πξνζθεξνκέλσλ αθηλήησλ θαη πεξί ηνπ αλ απηά πιεξνύλ ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο
δηαθήξπμεο.
Οη ιόγνη απνθιεηζκνύ ελόο αθηλήηνπ αηηηνινγνύληαη επαξθώο ζηελ έθζεζε.
Β) Η Γιενέπγεια ηηρ επαναδημοππάηηζηρ, όπσο ιεπηνκεξώο πεξηγξάθεηαη ζηνπο όξνπο ηεο
δηαθήξπμεο
απόθ. Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 104/2019 με ΑΓΑ:ΦΥΧΤΧ1Δ-ΛΝΓ
ζα
δηεμαρζεί, ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα Λ. Καξακαλιή & Ακκνρώζηνπ 1 ελώπηνλ ηεο
Δπηηξνπήο.
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Η έθζεζε αμηνιόγεζεο, καδί κε ηηο πξνζθνξέο ελδηαθέξνληνο, απνζηέιινληαη ζηε
Γξακκαηεία Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία ηελ θνηλνπνηεί ζε θάζε έλαλ πνπ εθδήισζε
ελδηαθέξνλ.
ηη ζςνέσεια η Γήμαπσορ ή ο νόμιμορ αναπληπωηήρ αςηήρ, οπίζει ηην ημέπα και ηην
ώπα διεξαγωγήρ ηηρ δημοππαζίαρ, καλώνηαρ με απόδειξη να πάποςν μέπορ ζε αςηήν,
μόνο εκείνοι/ερ πος ηα ακίνηηα ηοςρ κπίθηκαν καηάλληλα καηά ηη διαδικαζία ηηρ
ππώηηρ θάζηρ.
Οςδείρ είναι δεκηόρ ζηην Β’ θάζη ηηρ δημοππαζίαρ, αλ δελ θαηαζέζεη ζηελ επηηξνπή
δηαγσληζκνύ εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Τξάπεδαο, ή γξακκάηην ζπζηάζεσο
παξαθαηαζήθεο ηνπ Τακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ πνζνύ ίζν κε ην 1/10 ηεο εηήζηαο
αμίαο ηνπ κηζζώκαηνο, ην νπνίν ζα έρεη θαζνξηζηεί από ηελ επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 5 ηεο
παξνύζεο. Τν ύςνο ηεο εγγπεηηθήο ζα αλαθέξεηαη ζηελ Πξόζθιεζε ηεο Γεκάξρνπ.
Τν πξνο κίζζσζε θηίξην, πξέπεη λα βξίζθεηαη εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηεο ΓΔ
Σαιακίλαο θαη θαηά πξνηίκεζε εληόο ηνπ ππθλνύ αζηηθνύ ηζηνύ ηνπ επξύηεξνπ ηζηνξηθνύ
θέληξνπ ηεο Πόιεο Σαιακίλαο γηα ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηώλ.
Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο σο επξύηεξν ηζηνξηθό θέληξν λνείηαη ε πεξηνρή από
Βνπξθάξη κέρξη ηελ πιαηεία 17εο Ννέκβξε (Μπόζθνπ).
Τν αθίλεην πξέπεη λα είλαη ηζόγεην θαη πξνζπειάζηκν, ζπλνιηθήο επηθαλείαο ηνπιάρηζηνλ
εθαηό (100) η.κ. Να είλαη αλάινγα δηαξξπζκηζκέλν ή κε δπλαηόηεηα δηαξξύζκηζεο ζε αίζνπζα
θαηάιιειε γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηώλ θαη ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο πνπ απαηηνύληαη
γηα ηε ζηέγαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Κ.Δ.Π. θαη λα δηαζέηεη 2 WC ην έλα εθ ησλ νπνίσλ λα είλαη
πξνζβάζηκν από Α.κε.Α.
Δθηόο από ηελ θύξηα είζνδν λα ππάξρεη άιιε κία πνπ λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο έμνδνο
θηλδύλνπ.
Τν πξνο κίζζσζε αθίλεην πξέπεη λα εμππεξεηείηαη από ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο θαη λα
δηαζέηεη επί πνηλή απνξξίςεσο δπλαηόηεηα πξόζβαζεο αηόκσλ κε αλαπεξία (Α.κε.Α) ζύκθσλα
κε ην ΦΔΚ 18Β/15-1 -2002 θαη Ν. 2831/2000. Δάλ δελ ππάξρεη πξόζβαζε, ηνύηε ζα
θαηαζθεπαζηεί από ηνλ ηδηνθηήηε ζε πεξίπησζε πνπ αλαθεξπρζεί κεηνδόηεο.
Να έρεη θαηάιιειν θπζηθό θσηηζκό θαη αεξηζκό, απαγνξεπκέλνπ ηνπ θσηηζκνύ θαη ηνπ
αεξηζκνύ δηακέζνπ θσηαγσγώλ θαη λα πιεξεί όιεο ηηο πξνϋπνζέζεηο θαηαιιειόηεηαο
(επαξθνύο θσηηζκνύ, ειαηνρξσκαηηζκνύ, ύδξεπζεο, ζθίαζεο, απνρέηεπζεο θιπ.). Οη νδνί πνπ
ην πεξηβάιινπλ λα είλαη ήπηαο θπθινθνξίαο θαη λα κελ εγθπκνλνύλ θηλδύλνπο πνπ ζα
επεξέαδαλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εμππεξεηνπκέλσλ πνιηηώλ .
Να εμππεξεηνύληαη από ηα δίθηπα παξνρήο πόζηκνπ λεξνύ θαη απνρέηεπζεο ιπκάησλ.
Η εζσηεξηθή ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε ηνπ αθηλήηνπ ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο
απαηηήζεηο ησλ ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ θαη κεραλεκάησλ, ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο
ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ ΚΔΠ.
Να δηαζέηεη αζθαιή θαη επαξθή ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε (ζέζε θαη είδνο ξεπκαηνδνηώλ,
πίλαθαο αζθάιεηαο θιπ).
Να δηαζέηεη ζύζηεκα θεληξηθήο ζέξκαλζεο κε απηνλνκία ή λα έρεη θιηκαηηζκό ή λα δύλαηαη λα
εγθαηαζηαζνύλ θιηκαηηζηηθά.
Τα δνκηθά πιηθά θαηαζθεπήο ηνπ λα κελ πεξηέρνπλ επηβιαβή γηα ηελ πγεία ζηνηρεία, όπσο π.ρ.
ακίαλην.
Σε ζπλδπαζκό κε όια ηα παξαπάλσ, ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη θαη ηα εμήο:
Η ζηαηηθή επάξθεηα ηνπ θηηξίνπ.
Η λνκηκόηεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ή ε αηηηνινγεκέλε εμαίξεζή ηεο από ηηο νηθείεο
πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο.
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Η ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Γ.Ο.Κ. ηνπ 1985 θαη ηνπ Κηηξηνδνκηθνύ Καλνληζκνύ ηνπ Π.
Γ/ηνο 71/1998 (ΦΔΚ 32/Α/17-2-1988) γηα ηελ Ππξνπξνζηαζία, ηνπ Π. Γ/ηνο ηνπ 1991 (ΦΔΚ
164/Γ/11-4-1991) γηα ηνπο ρώξνπο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ, θαζώο θαη ε λνκνζεζία πνπ
αθνξά ζηηο θαηαζθεπέο θαη εγθαηαζηάζεηο γηα άηνκα εηδηθήο θαηεγνξίαο Α.κε.Α.
Η διάπκεια ηηρ μίζθωζηρ νξίδεηαη ζε δώδεθα (12) ρξόληα από ηελ εκεξνκελία
ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο κίζζσζεο.
Ο Γήκνο ζα κπνξεί λα εγθαηαιείςεη ην κίζζην εθόζνλ απνθηήζεη ή δηακνξθώζεη δηθό ηνπ
ρώξν γηα ην ζθνπό απηό, ρσξίο λα ππνρξενύηαη ζε νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε πξνο ηνλ
εθκηζζσηή εμαηηίαο ηνπ ιόγνπ απηνύ. Τν ίδην ηζρύεη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπζηέγαζεο ηεο
ππεξεζίαο κε άιιε δεκνηηθή ππεξεζία θαη ζε νπνηνδήπνηε αθίλεην ή ζηελ πεξίπησζε
θαηάξγεζεο ηεο ζηεγαδόκελεο ππεξεζίαο.
Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο πεξηιεπηηθήο δηαθήξπμεο, αξρηθήο θαη ηπρόλ επαλαιεπηηθήο θαη
όπνηα έμνδα απηήο, ζα βαξύλνπλ ηνλ/ηελ κεηνδόηε/ηξηα.
Λήθζεθαλ ππόςε: α) νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/10, β) νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.3463/06, γ) Τν Π.Γ.
270/81, δ)ε ππ’αξηζ.85/2019 Απ. Γεκ. Σπκβνπιίνπ θαη ε) ε ππ’ αξηζ. 67/2019 Απ.Οηθ.Δπ.
Οιόθιεξε ε δηαθήξπμε ζα βξίζθεηαη αλαξηεκέλε ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ
Σαιακίλαο www.salamina.gr θαη αληίγξαθό ηεο ζα δηαηίζεηαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο ηηο
ώξεο 08:00-14:00 από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Σαιακίλαο, Λεσθ .Κ. Καξακαλιή
& Ακκνρώζηνπ 1, Τ.Κ.18900, 2νο όξνθνο. Δπίζεο ζα δεκνζηεπζεί ζε κία εκεξήζηα
Δθεκεξίδα.

Η ΓΗΜΑΡΥΟ ΑΛΑΜΙΝΑ

ΙΙΓΧΡΑ ΝΑΝΝΟΤ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΙΟΤ
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