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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                  Αριθ. Πρωτ : 44666 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ     Αρ. Απόφ. ∆ηµάρχου: 5112 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ           
∆/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ∆ιάκου  
Τ.Κ. 14565,  Άγιος Στέφανος  
Πληροφορίες: Χρυσαφογεώργη Μαρία  
ΤΗΛ.: 2132030613               
FAX.: 2132030630  
e-mail: moira@dionysos.gr 

 
 
 
 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ   ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. το Π.∆. 270/81, (ΦΕΚ 77/30-3-81 Τευχ. Α) 
2.  τον Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων(Ν.3463/06) 
3. τον Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης) 
4. την αριθ. 626/11.09.2018  Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που 

εγκρίνει την αναγκαιότητα µίσθωσης οικοπέδου για τη µετεγκατάσταση 
του Αµαξοστασίου του ∆ήµου ∆ιονύσου.  

5. Το πρωτογενές αίτηµα για την εκτέλεση της µίσθωσης , το οποίο 
καταχωρήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµόσιων Συµβάσεων 
λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 18REQ003819669 

6. Την έγκριση του παραπάνω πρωτογενούς αιτήµατος λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 
18REQ004050037 

7. Την υπ’ αριθ. 651/18.10. 2018 (Κ.Α.Ε. 10.6231.0001) απόφαση ανάληψης 
δέσµευσης (Α∆Α: 6ΕΗ8Ω93-6Χ)  

8.  Την αριθ. 479/11.12.2018 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής µε την 
οποία καθορίστηκαν οι όροι της δηµοπρασίας. 

 
 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

Mειοδοτική δημοπρασία, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου (οικοπέδου) για 

την εγκατάσταση και λειτουργία μηχανημάτων θρυμματισμού κλαδιών / ογκωδών του 

Δήμου και  προσωρινή αποθήκευσή των εν λόγω υλικών και καλούμε τους 

ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών 

από τη δημοσίευση της διακήρυξης. 

 
1) Περιγραφή του µισθίου (αναλυτικά)  

Το εν λόγω οικόπεδο θα πρέπει : 
• να βρίσκεται στη ΒΙΠΕ του ∆ήµου ∆ιονύσου ή αλλού, εντός των 

διοικητικών ορίων του,  
• να είναι ελάχιστου εµβαδού 5 στρεµµάτων,  
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• να έχει χρήση γης η οποία επιτρέπει τη νόµιµη εγκατάσταση και λειτουργία 
των µηχανηµάτων θρυµµατισµού βιο-αποδοµήσιµων υλικών (κλαδιά, κλπ) 
και λοιπών ογκωδών (π.χ. στρώµατα, έπιπλα, κλπ) που συλλέγει ο ∆ήµος, 
προσωρινή υπαίθρια αποθήκευση των εν λόγω υλικών και του τρίµατος 
τους µέχρι την  αποµάκρυνσή του στους χώρους τελικής διάθεσης (ΧΥΤΑ).  

• να διαθέτει άµεση/εύκολη πρόσβαση σε κεντρική οδό του ∆ήµου, 
κατάλληλη για προσέγγιση µεγάλων φορτηγών οχηµάτων (τα οποία θα 
φέρνουν τα βιο-αποδοµήσιµα και λοιπά ογκώδη υλικά που συλλέγει ο 
∆ήµος και θα αποµακρύνουν το παραγόµενο τρίµµα), 

• να διαθέτει επαρκή περίφραξη για το σκοπό της χρήσης του και παροχή 
νερού, καθώς επίσης νόµιµο κτίσµα µε ρεύµα ή δυνατότητα νόµιµης 
εγκατάστασης προκατασκευασµένου οικίσκου ο οποίος θα δύναται να 
ρευµατοδοτηθεί και υδροδοτηθεί, προκειµένου να στεγάσει γραφεία και 
αποθηκευτικούς χώρους του ∆ήµου. 
Συγκεκριµένα, το κτίριο ή ο προκατασκευασµένος οικίσκος (ο οποίος θα 
εγκατασταθεί µε µέριµνα και δαπάνη του ιδιοκτήτη) και θα χρησιµοποιηθεί 
ως χώρος γραφείων, θα πρέπει να έχει ενδεικτική επιφάνεια 25m2 και να 
είναι πρόσφατα συντηρηµένος ή ανακαινισµένος (τοίχοι, πατώµατα, 
οροφή). Θα πρέπει να διαθέτει πόρτα ασφαλείας και φυσικό φωτισµό  από 
παράθυρα που θα ασφαλίζουν καλά. Ο χώρος θα πρέπει να ρευµατοδοτείται 
νόµιµα και να διαθέτει πρίζες για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλες 
συσκευές γραφείου. Απαιτείται να υπάρχει πρόσφατο πιστοποιητικό 
ηλεκτρολόγου. 

• Ο χώρος που θα χρησιµοποιηθεί ως αποθήκη θα πρέπει να έχει ενδεικτική 
επιφάνεια 15 m2 και να είναι παρόµοιας κατασκευής µε τον ως άνωθεν 
χώρο γραφείων, δηλαδή προσφάτως συντηρηµένος ή ανακαινισµένος, µε 
πόρτα ασφαλείας και παράθυρα που θα ασφαλίζουν καλά και να 
ρευµατοδοτείται νοµίµως. 

• Στην περίπτωση προκατασκευασµένου οικίσκου, αυτός θα είναι 
καινούργιος, άριστης κατάστασης, µε τοιχώµατα από θερµοµονωτικά πάνελ 
πολυουρεθάνης, πυκνότητας 40 έως 45 kg/m3, πάχους 60mm. 

• Τα κτίσµατα θα πρέπει να διαθέτουν, επίσης, πόσιµο νερό και τουαλέττα. 
 

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 Α στο 
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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 έξι (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 κάθε τρεις (3) µήνες και 
στο τέλος κάθε τριµηνίας σε τραπεζικό λογαριασµό του δικαιούχου,  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 
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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. 
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 
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15) Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 
 

Πληροφορίες για τη δηµοπρασία  παρέχονται από το Τµήµα Προµηθειών, αρµόδιος 
υπάλληλος Χρυσαφογεώργη Μαρία , ηµέρες από ∆ευτέρα έως και Παράσκευή και 
ώρες 8:30-15:00 ∆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 

 
 
 

                  Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 
 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

 

1. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής ότι 
έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφυλάκτως µε συνηµµένη Τεχνική Έκθεση στην οποία θα περιλαµβάνονται 
λεπτοµερώς, η επιφάνεια , η θέση και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου 
που προσφέρει, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του εκµισθωτή (ιδιοκτήτη) του 
ακινήτου. 

2. Αντίγραφα Τίτλων Κυριότητας του ακινήτου, πρόσφατα πιστοποιητικά 
ιδιοκτησίας, συνιδιοκτησίας, συγκυριότητας κλπ. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας-
συγκυριότητας, απαιτείται και η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης-εξουσιοδότηση 
των συνιδιοκτητών  για τη σύµφωνη γνώµη περί συµµετοχής στην διαδικασία 
µίσθωσης.  

3. ∆ηµοτική Ενηµερότητα από τον ∆ήµο ∆ιονύσου περί µη οφειλής που να ισχύει 
κατά την ηµέρα του διαγωνισµού (π.χ. τέλη ύδρευσης, ΤΑΠ κλπ.) 

4. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενηµερότητα που να ισχύουν κατά την ηµέρα του 
διαγωνισµού. 

5. Πιστοποιητικά – Βεβαιώσεις από το οικείο Υποθηκοφυλακείο και Κτηµατολογικό 
Γραφείο από τα οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν υποβληθεί κατασχέσεις στο 
ακίνητο που προσφέρεται για µίσθωση. Σε περίπτωση που η έκδοση 
πιστοποιητικών είναι χρονοβόρα, ο ενδιαφερόµενος υποχρεούται να 
προσκοµίσει αρχικά µε την υποβολή της αίτησης συµµετοχής αντίγραφα των 
αιτήσεων που υπέβαλε για την έκδοση τους και υπεύθυνη δήλωση µε την 
οποία να δηλώνει ότι δεν υπάρχουν κατασχέσεις. Εφόσον κριθεί το ακίνητο 
κατάλληλο και πριν την κατακύρωση του αποτελέσµατος του µειοδοτικού 
διαγωνισµού θα πρέπει να προσκοµίσουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά. 

6. Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα οικοπέδου. 

7. Οικοδοµική άδεια   η οποία πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως µε σχέδια  
κατόψεων και τοµών όλων των επιπέδων, τοπογραφικού διαγράµµατος (µε 
οδοιπορικό της περιοχής), διαγράµµατος κάλυψης καθώς και  στατικής µελέτης 
και των ξυλοτύπων αυτής όλων των επιπέδων. Τα παραπάνω να είναι 
πρόσφατα επικυρωµένα από την αρµόδια Πολεοδοµική αρχή. 

8. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
3661/2008 και της ΠΟΛ 1018/13.01.2012 Υπουργείο Οικονοµικών. 

9. Τεχνική Περιγραφή µηχανικού στην οποία θα περιγράφονται λεπτοµερώς η 
επιφάνεια, η θέση, οι χώροι µε φωτογραφικό υλικό εσωτερικών χώρων και 
όψεων καθώς  

10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του ιδιοκτήτη του ακινήτου, µε θεωρηµένο 
το γνήσιο της υπογραφής, ότι 6 µήνες µετά την υπογραφή του ιδιωτικού 
συµφωνητικού θα εκδοθεί νέα οικοδοµική άδεια η οποία θα συµπεριλαµβάνει 
όλες τις νέες διαµορφώσεις που θα υποστεί το κτίριο εάν είναι απαραίτητες ή 
τις αλλαγές χρήσεων των χώρων. 

11. Η στατική επάρκεια και τα φορτία (µόνιµα και κινητά) θα πιστοποιούνται µε 
υπεύθυνη δήλωση δύο πολιτικών µηχανικών. Η υπεύθυνη δήλωση θα 
συνοδεύεται από τεχνική έκθεση στατικής επάρκειας όπου θα αναφέρεται ότι 
το κτίριο δεν έχει υποστεί βλάβες από σεισµό ή πυρκαγιά. Σε περίπτωση 
καταφατικής δήλωσης θα πρέπει η δήλωση να συνοδεύεται από σχετική άδεια 
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του αρµόδιου Γραφείου Αποκατάστασης Σεισµοπλήκτων για την εκτέλεση των 
εργασιών επισκευής βλαβών σύµφωνα µε τη σχετική µελέτη.           Τα  κτίρια 
επίσης, πρέπει να είναι κατασκευασµένα µε εγκεκριµένη αντισεισµική µελέτη, 
που να έχει εκπονηθεί µε τον αντισεισµικό κανονισµό του Β.∆. της 
19/26.2.1959 (ΦΕΚ 36/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε µε: 1/ την απόφαση 
Ε∆2α/01/44/ΦΝ275/4.4.84 (ΦΕΚ 239/Β) «Τροποποίηση και συµπλήρωση του 
Β.∆. της 19/26.2.1959» και 2/ την απόφαση Ε∆2γ/01/94/ΦΝ275/30.9.85 
(ΦΕΚ 587/Β) «Αντικατάσταση του άρθρου 12 του Β.∆. της 19/26.2.1959». 
Επιπλέον η στατική µελέτη πρέπει να είναι υπολογισµένη για κτίρια 
συνάθροισης κοινού σύµφωνα µε τον ισχύοντα κανονισµό φορτίσεων. 

12. Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας της υφισταµένης κατάστασης, άδεια 
λειτουργίας ανελκυστήρων (εφόσον υπάρχουν)  σύµφωνα µε τους  ισχύοντες 
κανονισµούς. Επισηµαίνεται ότι για το κτίριο θα πρέπει να τηρούνται οι 
διατάξεις του Π.∆. 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α’/17-02-1988) για την Πυροπροστασία). 

13. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του ιδιοκτήτη του ακινήτου, µε θεωρηµένο 
το γνήσιο της υπογραφής ,ότι θα εκδοθεί 6 µήνες µετά την υπογραφή του 
ιδιωτικού συµφωνητικού νέο πιστοποιητικό πυροπροστασίας 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 . 

14. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του ιδιοκτήτη του ακινήτου µε θεωρηµένο 
το γνήσιο της υπογραφής, ότι θα αναλάβει όλα τα έξοδα των οικοδοµικών 
υλικών & εργασιών και ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων σύµφωνα µε 
τις υποδείξεις του ∆ήµου. 

15. 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. 

16. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86 του ιδιοκτήτη του ακινήτου µε θεωρηµένο 
το γνήσιο της υπογραφής, ότι αν δεν υπάρχουν ηλεκτρονόµοι διαφυγής σε 
όλους τους ηλεκτρικούς πίνακες και υποπίνακες θα τοποθετηθούν από τον 
ιδιοκτήτη. 

17. Πιστοποίηση από µηχανικό εάν υπάρχει αντικεραυνική προστασία οικολογικού 
τύπου και αν όχι Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86 του ιδιοκτήτη του ακινήτου 
µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι θα τοποθετηθεί.   

18. Υπεύθυνη δήλωση  του Ν.1599/86 από µηχανικό µε θεωρηµένο το γνήσιο της 
υπογραφής, ότι τα δοµικά  υλικά  κατασκευής του κτιρίου δεν διαθέτουν 
επιβλαβή για την δηµόσια υγεία , όπως αµίαντο κλπ.  

19. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86 από µηχανικό µε θεωρηµένο το γνήσιο της 
υπογραφής, ότι η εγκατεστηµένη ισχύς του κτιρίου θα είναι τέτοια , ώστε να 
καλύπτει όλες τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας  ( φωτισµός , χρήση Η/Υ , 
κλιµατισµός ,εργαστήρια   κλπ). 

20. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86 από µηχανικό µε θεωρηµένο το γνήσιο της 
υπογραφής, σχετικά µε την τήρηση των διατάξεων σύµφωνα µε το ΦΕΚ 
18/Β/15-1-2002 και τον  Ν. 4067 (ΦΕΚ 79/Α’/09.04.2012) αρθ. 26,  για τις 
προβλεπόµενες διευκολύνσεις για ΑΜΕΑ. Επίσης άδεια λειτουργίας για τον 
ανελκυστήρα (για τα κτίρια άνω του ενός ορόφου) ή αν δεν διαθέτει τότε 
Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86 από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου µε 
θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής ότι θα εκδοθεί 6 µήνες µετά την 
υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού. 
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21. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86 µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής, 
στην οποία να δηλώνεται από τον ιδιοκτήτη ότι το ακίνητο δεν έχει υποστεί 
βλάβες από σεισµό ή πυρκαγιά. 

22. Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε 
ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής (από αρµόδια δηµόσια αρχή), ο 
εκµισθωτής θα δηλώσει την πραγµατική κατάσταση του ακινήτου κατά τον 
χρόνο υποβολής της προσφοράς και ότι δεσµεύεται να το παραδώσει 
ανακαινισµένο, έπειτα από τις βελτιώσεις που θα προκαθορισθούν επακριβώς 
από την επιτροπή του διαγωνισµού και την διοίκηση της ∆/νση Περιβάλλοντας  
και οι οποίες θα είναι σύµφωνες µε την διακήρυξη, για τη βελτίωση του 
µισθίου, όπως βαψίµατα και φρεσκαρίσµατα χρωµατισµών, αποκατάσταση 
ελαττωµάτων ή βλαβών ή φθορών που υπάρχουν ή ακόµα µε 
συµπληρωµατικές διαρρυθµίσεις και βελτιώσεις που θα µπορούσαν να 
καταστήσουν το µίσθιο λειτουργικότερο και καταλληλότερο, στα πλαίσια της 
προβλεπόµενης χρήσης (γραφεία) και τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

 

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

Κατά την παραλαβή θα συνταχθεί το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. 

Επιπλέον, µαζί µε το ακίνητο θα παραληφθούν και: 

Πιστοποιητικά /Βεβαιώσεις  υπογεγραµµένες από ∆ιπλωµατούχο Μηχανολόγο – 
Ηλεκτρολόγο   Μηχανικό µέλος του Τ.Ε.Ε. οι οποίες  θα αναφέρονται σε : 

1. Μετρήσεις ∆οµηµένης καλωδίωσης,  

2. Μέτρηση της κεντρικής γείωσης του κτιρίου  

3. Στο ότι οι εγκαταστάσεις πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλούς και καλής 
λειτουργίας 

4. Στην ύπαρξη ή τοποθέτηση αυτόµατων ηλεκτρονικών διακοπτών διαρροής σε 
όλους τους χώρους, ηλεκτρικούς πίνακες και υποπίνακες και στην καλή και 
ασφαλή λειτουργία της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. 

Και θα ανταποκρίνονται τα παραπάνω στους ισχύοντες κανονισµούς.  

 

Οι διαµορφώσεις , διαρρυθµίσεις , µελέτες και εργασίες  που θα 
απαιτηθούν για την προσαρµογή του κτιρίου στη νέα κατάσταση και οι 
οποίες άπτονται σε µόνιµες εγκαταστάσεις , θα υλοποιηθούν µε έξοδα του 
ιδιοκτήτη σύµφωνα µε τις υποδείξεις της ∆/νσης Περιβάλλοντος. 
Σηµειώνεται ότι οι εν λόγω υποδείξεις  θα επεκτείνονται  και στα   υλικά 
κατασκευής .  

 

 


