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Άγιος Στέφανος, 05/01/2016
Αριθ. Πρωτ : 186
Αρ. Απόφ. ∆ηµάρχου: 5

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
α) το Π.∆. 270/81, (ΦΕΚ 77/30-3-81 Τευχ. Α)
β) τον Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων(Ν.3463/06)
γ) τον Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης)

και

της

δ) την αριθ. 157/21-07-2015 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τη
µίσθωση ακινήτου για µεταστέγαση υπηρεσιών του ∆ήµου
στ) την αριθ. 59/2015 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία ορίστηκαν τα
µέλη της Επιτροπής Εκτίµησης Ακινήτου
ζ) την αριθ. 322/2015 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής µε την οποία
καθορίστηκαν οι όροι της δηµοπρασίας.
η) την αριθ. 434/30.12.2015 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής µε την οποία
τροποποιήθηκαν οι όροι της διακήρυξης και επαναπροκηρύσσεται ο διαγωνισµός.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Επαναληπτική µειοδοτική δηµοπρασία, φανερή και προφορική για τη µίσθωση
ακινήτου από το ∆ήµο µας, στο οποίο θα στεγαστούν υπηρεσίες του ∆ήµου
∆ιονύσου και καλούµε τους ενδιαφερόµενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε
προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από τη δηµοσίευση της διακήρυξης.

1) Περιγραφή του µισθίου

Το µίσθιο, σύµφωνα µε την 157/21-07-2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
πρέπει να βρίσκεται σε κατάλληλο οικόπεδο στον ∆ήµο ∆ιονύσου, εντός των ορίων
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου.

Συγκεκριµένα το κτίριο θα διαθέτει:

∆ιευκρινίζεται ότι τα τετραγωνικά µέτρα είναι δεσµευτικά µόνο ως προς τα
ελάχιστα απαιτούµενα , ως προς τα µέγιστα απαιτούµενα δεν µπορεί να υπερβαίνει
το 15%.

Α/ΥΠΟΓΕΙΟ
Ο χώρος συνολικά θα είναι διαστρωµένος µε πλακάκια και θα στεγάσει το :

1. ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ(Ε= τουλάχιστον 220,00-230,00τµ.)

Θα διαθέτει:
•

δύο (2) χώρους αποθήκευσης

•

ένα (1) WC

Β/ΙΣΟΓΕΙΟ = τουλάχιστον 530,00τµ-550,00τµ
Ο χώρος συνολικά θα είναι διαστρωµένος µε πλακάκια, θα προορίζεται για τέσσερις
(4) διαφορετικές υπηρεσίες-δοµές και θα πρέπει να υπάρχουν τα προβλεπόµενα
από την ισχύουσα νοµοθεσία για πρόσβαση και εξυπηρέτηση ατόµων ΑΜΕΑ:

1. Κ.Α.Π.Η. & ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ~(Ε = τουλάχιστον-340,00τµ)

Το Κ.Α.Π.Η. Θα διαθέτει:
•

είσοδο-αναµονή~15τµ

•

καθιστικό~25-30τµ

•

κουζίνα-κυλικείο~15τµ

•

WC ΑΜΕΑ

•

WC κοινού µε προθάλαµο

•

βοηθητικούς χώρους~45τµ

Τα ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ θα διαθέτουν:

•

είσοδο-αναµονή~10τµ

•

πέντε (5) εξεταστικές µονάδες (γραφείο ιατρού-εξεταστήριο) µε
ελάχιστη επιφάνεια κάθε µονάδας 10τµ

•

δύο (2) WC κοινού (αντρών-γυναικών)

•

ένα (1) WC προσωπικού

•

χώρος ανάπαυσης προσωπικού

•

χώρος συσκέψεων

2. Κ.Ε.Π. & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ~(Ε = τουλάχιστον 200,00210,00τµ)

Το Κ.Ε.Π. θα διαθέτει:
•

ένα (1) ενιαίο χώρο

•

ένα (1) γραφείο προϊσταµένου

•

ένα (1) WC προσωπικού

Το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ θα διαθέτει:
•

ένα (1) ενιαίο χώρο

Γ/ΟΡΟΦΟΣ = τουλάχιστον 110,00τµ
Ο χώρος συνολικά θα είναι διαστρωµένος µε πλακάκια, θα προορίζεται για το
Ν.Π.∆.∆.∆ “ Η ΕΣΤΙΑ” και θα διαθέτει:
•

ένα (1) ενιαίο χώρο

•

ένα (1) γραφείο προϊσταµένου

•

ένα (1) WC προσωπικού

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ~(Ε = τουλάχιστον 300,00-320,00τµ)

Ο χώρος

µπορεί να βρίσκεται σε ισόγειο ή όροφο σύµφωνα µε την αριθ.

434/30.12.2015 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής κατά τα λοιπά ισχύουν οι
προδιαγραφές που περιγράφονται στο υπ’ αριθ. 26808/2015 έγγραφο τής ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών και συγκεκριµένα :

Θα διαθέτει:
•

ενιαία αίθουσα για 35-40 εκγυµναζόµενους, χωρίς να διακόπτεται από

φέροντα στοιχεία, µε ελάχιστο ελεύθερο ύψος 2,60 µ. και επαρκή φυσικό
φωτισµό.
•

δύο (2) χώροι αποδυτηρίων (αντρών-γυναικών) επιφάνειας τουλάχιστον
20,00τµ. µε δύο (2) καταιωνιστήρες ζεστού και κρύου για κάθε αποδυτήριο

•

δύο (2) WC (αντρών-γυναικών)

Οι ανωτέρω χώροι περιγράφονται αναλυτικά στις κτιριολογικές προδιαγραφές της
Τεχνικής Υπηρεσίας, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης
(Παράρτηµα Α).

2) Τρόπος ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας
Η δηµοπρασία είναι µειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται σε
δύο φάσεις ως εξής:
Α. ∆ιακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι προσφορές ενδιαφέροντος
κατατίθενται στο ∆ήµο και στη συνέχεια η αρµόδια δηµοτική υπηρεσία τις
αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 (Εκτίµηση εκποιουµένων ακινήτων) του
Π∆ 270/81 (ΦΕΚ 77/30-03-81 Τευχ. Α), η οποία µε επιτόπια έρευνα, κρίνει περί
της καταλληλότητας των προσφεροµένων ακινήτων και περί του αν αυτά πληρούν
τους όρους της διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα
(10) ηµερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισµού ενός
ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, µε το

διάγραµµα του ακινήτου το οποίο συντάσσεται από τον µηχανικό της
επιτροπής και θεωρείται από τον προϊστάµενο της τεχνικής υπηρεσίας, µαζί µε
τις προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στο δήµο, ο οποίος την κοινοποιεί
σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.
Β. ∆ιενέργεια δηµοπρασίας. Στη συνέχεια ο ∆ήµαρχος ορίζει ηµέρα και ώρα
διεξαγωγής της δηµοπρασίας, καλώντας µε αποδεικτικό, να λάβουν µέρος σε
αυτήν µόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη
διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά τη διενέργεια της δηµοπρασίας συντάσσεται
πρακτικό το οποίο µετά τη λήξη της δηµοπρασίας υπογράφεται από τον µειοδότη
και τον εγγυητή.
Τα δικαιολογητικά συµµετοχής αναφέρονται παρακάτω

στο Παράρτηµα Β στο

τέλος του κειµένου.

3) Εγγυητής
Ο Τελευταίος µειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος
θα υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και

εις ολόκληρον υπεύθυνος µε αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης.

4) ∆ικαίωµα αποζηµίωσης
Ο τελευταίος µειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη µη έγκριση
των πρακτικών της δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο του δήµου.

5) Σύµβαση
Ο τελευταίος µειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ηµερών από την
κοινοποίηση, που ενεργείται µε αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της
Οικονοµικής Επιτροπής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσµατος της
δηµοπρασίας, να προσέλθει µαζί µε τον εγγυητή του για την σύνταξη και
υπογραφή της σύµβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του
δήµου χωρίς δικαστική παρέµβαση.
Ενεργείται δε αναπλειστηριασµός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι
ευθύνονται για το µεγαλύτερο τυχόν οικονοµικό αποτέλεσµα της δηµοπρασίας από
αυτό της προηγούµενης. Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσµίας των δέκα (10)
ηµερών η σύµβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.
6) ∆ιάρκεια Μίσθωσης
Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε έξη (6) χρόνια από την ηµεροµηνία
υπογραφής της σύµβασης µίσθωσης.
Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα

λύσης της σύµβασης πριν την λήξη της, µε

έγγραφη προειδοποίηση δύο (2) µήνες πριν (την λήξη)

στον εκµισθωτή.

7) Προθεσµία καταβολής του Μισθώµατος
Το µίσθωµα θα καταβάλλεται στον κύριο του ακινήτου δεδουλευµένο κάθε µήνα,
µε έκδοση χρηµατικού εντάλµατος στο όνοµα του ιδιοκτήτη.

8)Εγγύηση συµµετοχής
Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δηµοπρασία του οποίου το ακίνητο θα κριθεί
κατάλληλο από την αρµόδια επιτροπή, πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή
διενέργειας της δηµοπρασίας ως εγγύηση γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης του
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης
Τράπεζας, ποσό ίσο µε το 10% του ετήσιου µισθώµατος.
Η

εγγύηση

επιστρέφεται

µετά

την

υπογραφή

της

σύµβασης

και

στους

αποτυχόντες µετά την έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας από την
Περιφέρεια.

9) Υποχρεώσεις µισθωτή
Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του µισθίου, τις
υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού, και εν γένει το µίσθιο σε καλή κατάσταση,
προστατεύοντας

αυτό

από

κάθε

καταπάτηση,

διαφορετικά

ευθύνεται

σε

αποζηµίωση.
10) Κρατήσεις
Τον εκµισθωτή βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις που αναφέρονται στο
µίσθωµα που θα εισπράττει (φόροι, χαρτόσηµα κ.λ.π.)
11) Λήξη µίσθωσης
Ο µισθωτής υποχρεούται µε τη λήξη της µίσθωσης, να παραδώσει το µίσθιο στην
κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση.

12) Αναµίσθωση – Υπεκµίσθωση
Σιωπηρή αναµίσθωση, ως και υπεκµίσθωση του µισθίου από τον µισθωτή
απαγορεύεται απολύτως.

13) ∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης
Η διακήρυξη θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα του δηµάρχου τουλάχιστον δέκα (10)
ηµέρας πριν από τη διενέργεια της δηµοπρασίας µε τοιχοκόλληση αντιγράφου
αυτής

στον

πίνακα

ανακοινώσεων

του

δηµοτικού

καταστήµατος

και

στο

δηµοσιότερο µέρος της έδρας του δήµου καθώς επίσης και στα γραφεία των
∆ηµοτικών

Ενοτήτων

(Αγ.Στεφάνου-Άνοιξης-∆ιονύσου-∆ροσιάς-Ροδόπολης-

Σταµάτας-Κρυονερίου)
Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στον τοπικό τύπο και σε µία ηµερήσια
εφηµερίδα καθώς και στην εφηµερίδα της κυβερνήσεως.
Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον εκµισθωτή.

14) Επανάληψη της δηµοπρασίας

Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από τον δήµαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε
κατ' αυτήν µειοδότης.
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δηµοτικού συµβουλίου

όταν:
α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονοµική επιτροπή ή το δηµοτικό
συµβούλιο ή την αρµόδια ∆ιοικητική αρχή λόγω ασύµφορου του επιτευχθέντος
αποτελέσµατος ή σφάλµατος στη διενέργεια της δηµοπρασίας
β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, ο τελευταίος µειοδότης και ο εγγυητής
του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύµβαση µίσθωσης επίσης όταν
µετά

την

κοινοποίηση

στον

τελευταίο

µειοδότη

της

εγκριτικής

επί

του

αποτελέσµατος της δηµοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εµπροθέσµως
για την σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης.
Στην περίπτωση (β) η δηµοπρασία, επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου
µειοδότη, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόµατι τούτου
κατακυρωθέν

ποσόν,

δυνάµενο

να

µειωθεί

µε

απόφαση

του

δηµοτικού

συµβουλίου.
Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του
δηµάρχου

αναφεροµένης

στους

όρους

της

πρώτης

διακήρυξης

και

δηµοσιευοµένης, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρας προ της ηµέρας της διενέργειας
της δηµοπρασίας, διεξάγεται δε σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν.
Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται µε βάση τη δοθείσα τελευταία
προσφορά κατά την προηγούµενη δηµοπρασία

15) Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων
Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από το Τµήµα Προµηθειών, αρµόδιος
υπάλληλος Χρυσαφογεώργη Μαρία , ηµέρες από ∆ευτέρα έως και Παράσκευή και
ώρες

8:00-16:00

∆ιεύθυνση

Λ.Μαραθώνος

29

&

Αθ.∆ιάκου-Αγ.Στέφανος

Τηλέφωνο 2132030613, FAX 2132030630
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόµενους
ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση µέχρι και την
προηγούµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας

Ο ∆ήµαρχος
Μ.Ε.∆.
Η Αντιδήµαρχος
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης

Στέλλα Σοφία Μαγγίνα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες : Bουτσινά Στέλλα
Ταχ. ∆/νση : Γρηγ. Λαµπράκη 19
Τ,Κ.- Πόλη : 14572 - ∆ροσιά
Τηλ.: 213-2140130
Fax : 213-2140120
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
e-mail: voutsina@dionysos.gr

∆ροσιά ,
- 10 -2015
Αρ. Πρωτ. : - 26808 -

ΠΡΟΣ.:
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Κοιν: « ΕΣΤΙΑ »

ΘΕΜΑ: «∆ιευκρινήσεις για την µίσθωση ακινήτου για την µεταστέγαση
υπηρεσιών ∆ήµου ∆ιονύσου»
ΣΧΕΤ.: 1.To µε αρ. πρωτ. 23001/18-09-2015 έγγραφο.

2.To µε αρ. πρωτ. 26808/10-10-2015 έγγραφο.

Σε συνέχεια του υπ’ αρ. (1) σχετικού και µετά από τις διευκρινήσεις
(σχετ. 2) που δόθηκαν από το Ν.Π.∆.∆. «H ΕΣΤΙΑ» σχετικά µε τις
απαιτούµενες επιφάνειες των υπηρεσιών- δοµών του ∆. ∆ιονύσου που θα
µεταστεγαστούν , σας παραθέτουµε το κτιριολογικό πρόγραµµα του προς
µίσθωση ακινήτου:
Το µικτό εµβαδόν του κτιρίου που απαιτείται είναι περίπου 640,00660,00τµ κύριοι χώροι και 520,00-550,00τµ υπογείου. Συγκεκριµένα το
κτίριο θα διαθέτει:
Α/ ΥΠΟΓΕΙΟ=520,00τµ-550,00τµ
Ο χώρος συνολικά θα είναι διαστρωµένος µε πλακάκια και θα προορίζεται
για δύο (2) διαφορετικές υπηρεσίες-δοµές:
1. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ~ (Ε=300,00-320,00τµ)
Θα διαθέτει :
•
ενιαία αίθουσα για 35-40 εκγυµναζόµενους, χωρίς να
διακόπτεται από φέροντα στοιχεία, µε ελάχιστο ελεύθερο ύψος
2,60µ. και επαρκή φυσικό φωτισµό.
• 2
χώροι
αποδυτηρίων
(αντρών-γυναικών)
επιφανείας
τουλάχιστον 20,00τµ, µε 2 καταιωνιστήρες ζεστού και κρύου για
κάθε αποδυτήριο.
• 2 WC (αντρών- γυναικών).
2. ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ~ (Ε=220,00-230,00τµ)

Θα διαθέτει :
• 2 χώρους αποθήκευσης
• 1 WC
Β/ ΙΣΟΓΕΙΟ=530,00τµ-550,00τµ
Ο χώρος συνολικά θα είναι διαστρωµένος µε πλακάκια, θα προορίζεται για
τέσσερις (4) διαφορετικές υπηρεσίες-δοµές και θα πρέπει να υπάρχουν τα
προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία για πρόσβαση και εξυπηρέτηση
ατόµων ΑΜΕΑ :
1. Κ.Α.Π.Η. & ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ~ (Ε=330,00-340,00τµ)
Το Κ.Α.Π.Η. θα διαθέτει :
• είσοδο-αναµονή ~15τµ
• καθιστικό ~25-30τµ
• κουζίνα-κυλικείο~15τµ
• WC AMEA
• WC κοινού µε προθάλαµο
• Βοηθητικούς χώρους ~45τµ
Τα ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ θα διαθέτουν :
• είσοδο-αναµονή ~10τµ
• πέντε εξεταστικές µονάδες (γραφείο
ελάχιστη επιφάνεια κάθε µονάδας 10τµ
• 2 WC κοινού (αντρών-γυναικών)
• 1 WC προσωπικού
• χώρος ανάπαυσης προσωπικού
• χώρος συσκέψεων

ιατρού-εξεταστήριο)

µε

2. Κ.Ε.Π. & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ~ (Ε=200,00-210,00τµ)
Το Κ.Ε.Π. θα διαθέτει :
• 1 ενιαίο χώρο
• 1 γραφείο προϊσταµένου
• 1 WC προσωπικού
Το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ θα διαθέτει :
• 1 ενιαίο χώρο
Γ/ ΟΡΟΦΟΣ=110,00τµ
Ο χώρος συνολικά θα είναι διαστρωµένος µε πλακάκια, θα προορίζεται για
το Ν.Π.∆.∆ «Η ΕΣΤΙΑ» και θα διαθέτει:
• 1 ενιαίο χώρο
• 1 γραφείο προϊσταµένου
• 1 WC προσωπικού

Τέλος, να τονίσουµε ότι το κτίριο θα πρέπει να είναι νοµίµως
υφιστάµενο, σύµφωνα µε το άρθρο 23 του Νέου Οικοδοµικού

Κανονισµού, (Ν.4067/12 ΦΕΚ 79 Α΄/12), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σήµερα.
Συνηµµένο: To µε αρ. πρωτ. 26808/10-10-2015 έγγραφο.

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ,ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ& ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ
Ε.∆.

ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1.Γενικό

Αρχείο

2. Αρχείο ∆.Τ.Υ.
3. Φ. σχετικού έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα:

1. Οικοδοµική άδεια η οποία πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως µε σχέδια
κατόψεων , όψεων και τοµών όλων των επιπέδων, τοπογραφικό διάγραµµα,
διάγραµµα κάλυψης καθώς και ξυλότυπους όλων των επιπέδων.
2. Τεχνική Περιγραφή τίτλων ιδιοκτησίας µε τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια του
προσφερόµενου ακινήτου καθώς και αντίγραφο συστάσεως οριζόντιας ιδιοκτησίας
ή κανονισµού εάν υπάρχει.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι σε τρείς (3) µήνες µετά την υπογραφή
της

σύµβασης

µίσθωσης

να

εκδοθεί

νέα

οικοδοµική

άδεια

η

οποία

θα

συµπεριλαµβάνει όλες τις νέες διαµορφώσεις που θα υποστεί το κτίριο εάν είναι
απαραίτητες.
4. Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας της υφιστάµενης κατάστασης,
πιστοποιητικό καλής λειτουργίας του δικτύου υγραερίου εφόσον υπάρχει, άδεια
λειτουργίας ανελκυστήρων (εφόσον υπάρχουν) σύµφωνα µε τους ισχύοντες
κανονισµούς.
5. Υπεύθυνη δήλωση
υπογραφή

της

του Ν.1599/86 ότι θα εκδοθεί τρείς (3) µήνες µετά την

σύµβασης

µισθώµατος

νέο

πιστοποιητικό

πυρασφάλειας

προσαρµοσµένο στις νέες διαµορφώσεις και µηχανολογικές εγκαταστάσεις και θα
ληφθούν

όλα

τα

προβλεπόµενα

µέτρα

για

την

επίτευξη

των

στόχων

πυροπροστασίας που καθορίζονται από τον Κανονισµό Πυροπροστασίας Κτιρίων,
όπως αυτός κάθε φορά ισχύει και από άλλες ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
6. Πιστοποίηση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ότι τηρούνται ή θα τηρηθούν (στην
περίπτωση που δεν υφίστανται) παντού εντός του κτιρίου και στον περιβάλλοντα
χώρο όλα τα προβλεπόµενα από τις ισχύουσες διατάξεις µέτρα για αποφυγή
ατυχηµάτων από χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας.
7. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86 ότι αν δεν υπάρχουν ηλεκτρονόµοι διαφυγής
σε όλους τους ηλεκτρονικούς πίνακες και υποπίνακες, θα τοποθετηθούν από τον
ιδιοκτήτη.
8. Πιστοποίηση εάν υπάρχει αντικεραυνική προστασία οικολογικού τύπου και αν

όχι, ότι θα τοποθετηθεί.
9. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86 ότι τα δοµικά υλικά κατασκευής του κτιρίου
δεν διαθέτουν επιβλαβή για την δηµόσια υγεία, όπως αµίαντο κλπ.
10. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86 ότι η εγκατεστηµένη ισχύς του κτιρίου θα
είναι τέτοια, ώστε να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας (φωτισµός,
χρήση Η/Υ, κλιµατισµός, εργαστήρια κλπ.).
11. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86 σχετικά µε την τήρηση των διατάξεων
σύµφωνα µε το ΦΕΚ 18Β/15-01-2002 και Ν.2831/2000 για τις προβλεπόµενες
διευκολύνσεις για ΑΜΕΑ (ράµπες, WC, ασανσέρ κλπ.).
12. Πρόσφατο ενεργειακό – πιστοποιητικό.

