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1.  
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  

 

Διενζργειασ φανερισ, προφορικισ και μειοδοτικισ δθμοπραςίασ, 

για ηη μίζθωζη ιδιωηικού ακινήηου ζηο Παλαίκαζηρο, για ηη ζηέγαζη 

ηοσ Παιδικού Σηαθμού Παλαικάζηροσ Σηηείας 

 

Ο Πρόεδροσ του Δ.Ο.Κ.Α.. Λεωνίδασ Σερηισ  

ζχοντασ υπ’οψιν  

 το με αρ. πρωτ. 1279/2017 πρακτικό τθσ επιτροπισ διενεργείασ δθμοπραςιϊν , 

εφόςον μετά το πζρασ τθσ 18/10/2017 κανζνασ μειοδότθσ δεν παρουςιάςτθκε, 

 

επαναπροκηρύζζει 

 

ότι ο Δ.Ο.Κ.Α.. κα προβεί ςτθ μίςκωςθ Ιδιωτικοφ ακινιτου ςτο Παλαίκαςτρο,  

για τθ ςτζγαςθ ηοσ Παιδικού Σηαθμού Παλαικάζηροσ Σηηείας  

ποσ λειηοσργεί 

ο Δθμοτικόσ Οργανιςμόσ Κοινωνικοπολιτιςτικισ Ανάπτυξθσ θτείασ (Δ.Ο.Κ.Α..) 

 

Σο προςφερόμενο κτίριο για τον Παιδικό τακμό ςτο Παλαίκαςτρο πρζπει να πλιρθ τισ παρακάτω 

προχποκζςεισ:  

 να βρίςκεται επί του οικιςμοφ Παλαικάςτρου του νζου διευρυμζνου Διμου θτείασ 
 να είναι κατά προτίμθςθ ιςόγειο ι να παρζχει πρόςβαςθ ςε  ΑΜΕΑ 
 να περιλαμβάνει χώρο ςυνολικισ μικτισ  επιφάνειασ από 230 τ.μ. ζωσ 300 τ.μ. ο οποίοσ κα 

αποτελείται από δφο Αίκουςεσ Απαςχόλθςθσ Νθπίων  ςυνολικοφ εμβαδοφ 60 ζωσ 80 τμ., αίκουςα 
φπνου εμβαδοφ τουλάχιςτον 12.75 τμ., γραφείο, και να διακζτει βοθκθτικοφσ χώρουσ (χώροι 
υγιεινισ ξεχωριςτά ενθλίκων και παιδιών, κουηίνα παραςκευισ φαγθτοφ, αποκικθ τροφίμων, 
προαφλιο χώρο, 
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 να διακζτει θλεκτρομθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ (θλεκτρικι εγκατάςταςθ, πλιρθ υδραυλικι 
εγκατάςταςθ). 

 κα πρζπει  να  είναι διαμορφωμζνο ι να διαμορφωκεί κατάλλθλα από τον εκμιςκωτι, ςφμφωνα 
με τισ υποδείξεισ των αρμοδίων υπθρεςιών του Διμου θτείασ, ώςτε να μπορζςει να λειτουργιςει 
ωσ παιδικόσ ςτακμόσ. 

 Να αποτελεί χώρο κφριασ χριςθσ, να είναι απαλλαγμζνο από υγραςία, να ζχει φυςικό φωτιςμό, 
αεριςμό και να καλφπτει τισ ανάγκεσ πυροπροςταςίασ των χώρων. 

  

Οι επικυμοφντεσ να λάβουν μζροσ ςτθ Δθμοπραςία πρζπει να κατακζςουν μζχρι 15-11-2017 θμζρα 

Σετάρτθ και ώρα 14.00μ.μ αυτοπροςώπωσ ι με πλθρεξοφςιο, ο οποίοσ κα προςκομίςει ειδικό 

ςυμβολαιογραφικό ζγγραφο πλθρεξουςιότθτασ, αίτθςθ – προςφορά ενδιαφζροντοσ, ςτθν αρμόδια 

υπθρεςία του Νομικοφ Προςώπου ςτα γραφεία του Δ.Ο.Κ.Α..  Μ. Μερκοφρθ 11,  τθλ. 2843023775.   

Η αίτθςθ – προςφορά ενδιαφζροντοσ κα πρζπει να ςυνοδεφεται από ςφραγιςμζνο φάκελο που κα 

αναγράφεται εξωτερικά το ονοματεπώνυμο και θ διεφκυνςθ του προςφζροντοσ ιδιοκτιτθ και κα 

περιζχει:  

 
1. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/96,  με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ ότι  ζλαβε γνώςθ των 

όρων τθσ διακιρυξθσ τουσ οποίουσ αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα. 

2. Δθμοτικι ενθμερότθτα από το Διμο θτείασ που να ιςχφει τθν θμζρα του διαγωνιςμοφ. 

3. Φάκελο τεχνικισ προςφοράσ ο οποίοσ κα περιλαμβάνει:  

 Σεχνικι Ζκκεςθ ςτθν οποία κα περιγράφεται λεπτομερώσ το ακίνθτο (επιφάνεια, κζςθ κ.λπ. 

χαρακτθριςτικά του ακινιτου) κακώσ και τα πλιρθ ςτοιχεία του εκμιςκωτι (ιδιοκτιτθ) του ακινιτου 

❖  Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86, με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ, ςτθν οποία να 

δθλώνεται από τον προςφζροντα: 

 -Σο δικαίωμα για εκμίςκωςθ του ακινιτου. 

   -ότι το ακίνθτο δεν ζχει υποςτεί βλάβεσ από ςειςμό ι πυρκαγιά. 

-  αν κα αναλάβει τθν υποχρζωςθ τυχόν τροποποιιςεων - ςυμπλθρώςεων που κα υποδειχκοφν από 

τθν αρμόδια Επιτροπι του άρκρου 7 του Π.Δ. 270/81 προκειμζνου το μίςκιο να ικανοποιιςει τισ 

λειτουργικζσ ανάγκεσ τθσ ςτεγαηόμενθσ υπθρεςίασ 

 Αντίγραφο τθσ οικοδομικισ άδειασ του ακινιτου κεωρθμζνο από τθν αρμόδια πολεοδομικι 

αρχι και ςε περίπτωςθ μθ φπαρξθσ αυτοφ, βεβαίωςθ αρμόδιασ αρχισ (πολεοδομίασ ι Διμου) 

για τθ νομιμότθτα καταςκευισ του κτιρίου μαηί με τοπογραφικό. 

 Σίτλο ιδιοκτθςίασ ι αν δεν υπάρχει, υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/86, με κεωρθμζνο το γνιςιο 

τθσ υπογραφισ, ότι δεν ζχει νόμιμο τίτλο κτιςθσ κυριότθτασ και κα αναφζρει περί του τρόπου 

κτιςθσ τθσ κυριότθτασ του προςκομίηοντασ παράλλθλα αντίγραφο του Ε9. 

 Πιςτοποιθτικό πυραςφάλειασ θ υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/96, με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ 
υπογραφισ, ότι ςε  περίπτωςθ κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ ςτο όνομά του, κα λάβει τα 
απαιτοφμενα μζτρα πυραςφάλειασ. 

 Πιςτοποιθτικό Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΠΕΑ) Ν. 4122/13 (ΦΕΚ 42/013 τεφχοσ Α΄). 
 

Σα ανωτζρω δικαιολογθτικά εκτόσ από τα πρωτότυπα κα κατατίκενται ςε επιπλζον δφο αντίγραφα μζςα 

ςτον ςφραγιςμζνο φάκελο.  



Οι ιδιοκτιτεσ των οποίων τα  ακίνθτα κα κρικοφν κατάλλθλα από τθν επιτροπι ελζγχου 

καταλλθλότθτασ, κα κλθκοφν με αποςτολι προςκλιςεων, να υποβάλλουν τθν οικονομικι προςφορά 

τουσ, ςε φανερι και προφορικι μειοδοτικι δθμοπραςία  ςτο κτίριο Διοίκθςθσ του  Νομικοφ  Προςώπου 

(Δ.Ο.Κ.Α..),  ενώπιον τθσ επιτροπισ δθμοπραςιών, ςε μζρα και ώρα που κα κακοριςτεί από τον Πρόεδρο 

του Δ..   

 

Πλθροφορίεσ για τθ δθμοπραςία  παρζχονται από τα γραφεία του Δ.Ο.Κ.Α.., κα Ροδανάκθ Ελπίδα,  

θμζρεσ Δευτζρα – Παραςκευι και ώρεσ 8:00 – 14:00. Διεφκυνςθ:  Μ. Μερκοφρθ, 11.  Σθλζφωνο: 

2843023775.  FAX:  2843022681. 

Αντίγραφο τθσ διακιρυξθσ χορθγείται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ ςτθν παραπάνω διεφκυνςθ. 

 

 

                                                             Ο  Πρόεδροσ του Δ.Ο.Κ.Α.. και  Αντιδιμαρχοσ θτείασ 

 

                                                                                                                     Λεωνίδασ Σερηισ 

                                                                 

 




