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Πεπίλητη διακήπςξηρ δημοππαζίαρ 

μίζθυζηρ ακινήηος για ηη ζηέγαζη ηος 9
ος

 Δημοηικού σολείος 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ 
 

Πξνθεξύζζεη δεκνπξαζία γηα ηε κίζζσζε αθηλήηνπ γηα ηε ζηέγαζε ηνπ 9
νπ

 

Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ ηνπ Γήκνπ.  

Τν πξνζθεξόκελν αθίλεην πξέπεη λα: 

1. βξίζθεηαη εληόο ηεο πεξηνρήο πνπ πεξηθιείεηαη από ηηο νδνύο Μ. Αιεμάλδξνπ 

– Νέζηνπ – Αγίαο Μαξίλαο  - Ιεξάο Οδνύ. 

2. είλαη ηζόγεην ή λα είλαη θαηαλεκεκέλν ην πνιύ ζε  ηξεηο νξόθνπο θαη λα έρεη 

θεληξηθή ζέξκαλζε 

3. δηαζέηεη σθέιηκν εκβαδόλ ηνπιάρηζηνλ 700ηκ , ππόγεην ρώξν 200ηκ θαη 

αύιεην ρώξν 500ηκ πεξίπνπ. 

4. έρεη εύθνιε θαη ηζόηηκε πξόζβαζε, πξνζπέιαζε θαη αζθάιεηα ησλ καζεηώλ 

θαηά ηελ κεηαθίλεζε ηνπο πξνο θαη από ην ζρνιηθό θηίξην κέζσ δεκνηηθήο 

νδνύ, δεκνηηθνύ πεδνδξόκνπ ή άιινπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ. 

5. πιεξνί θαη’ ειάρηζην ηα θξηηήξηα θαηαιιειόηεηαο γηα ζηέγαζε ζρνιηθήο 

µνλάδαο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ αξ. 37237/ΣΤ1/07 (ΦΔΚ 635Β/27- 04- 

2007) απόθαζε Υπνπξγνύ Δζληθήο Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ πεξί 

θαζνξηζµνύ θξηηεξίσλ θαηαιιειόηεηαο θαη επηινγήο ρώξσλ, γηα ηελ 

αλέγεξζε ∆εµνζίσλ δηδαθηεξίσλ Α/ζµηαο θαη Β/ζµηαο Δθπαίδεπζεο θαζώο 

θαη ρώξσλ µεηά θηηξίσλ θαηάιιεισλ γηα ζηέγαζε Σρνιηθώλ κνλάδσλ.  

6. είλαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε θαη λα πιεξνί όιεο ηηο πξνϋπνζέζεηο 

θαηαιιειόηεηαο (επαξθνύο θσηηζµνύ, ζεξµάλζεσο, απνρέηεπζεο, θαλόλεο 

πγηεηλήο, ππξαζθάιεηαο, αζθάιεηαο, αεξηζµνύ, θιηµαηηζµνύ, πξόζβαζεο 

αηόµσλ µε εηδηθέο αλάγθεο, θ.ι.π.). 

7. είλαη λόµηµν ζύµθσλα µε ηηο ηζρύνπζεο πνιενδνµηθέο δηαηάμεηο (νηθνδνµηθή 

άδεηα ζεσξεµέλε από ηελ αξµόδηα Υ∆ΟΜ ή ζε πεξίπησζε µε ύπαξμεο απηήο, 

βεβαίσζε από Υ∆ΟΜ γηα λνµηµόηεηα θαηαζθεπήο) θαη λα δηαζέηεη πξόζθαηε 

βεβαίσζε ζηαηηθήο επάξθεηαο από δηπισµαηνύρν Πνιηηηθό Μεραληθό. 

8. λα δηαζέηεη ελ ηζρύ πηζηνπνηεηηθό ππξαζθάιεηαο εγθεθξηµέλν από ηελ 

αξµόδηα Ππξνζβεζηηθή Υπεξεζία ζύµθσλα µε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαη 

πηζηνπνηεηηθό ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίνπ ζύµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν. 3661/2008 θαη ηεο ΠΟΛ 1018/13- 01- 2012 Υπνπξγείνπ Οηθνλνµηθώλ.  

 

ΑΔΑ: 6ΜΑΛΩ6Ν-9Κ3



Οη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη λα εθδειώζνπλ ελδηαθέξνλ από 21/6/2019 κέρξη 

10/7/2019 θαη ώξεο 9.00 π.κ.- 13:00 κ. 

 

Οη πξνζθνξέο ελδηαθέξνληνο απνζηέιινληαη ζηελ αξκόδηα ππεξεζία, ζηε δηεύζπλζε 

πνπ αλαθέξεηαη παξαθάησ θαη παξαδίδνληαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ αξκόδηα επηηξνπή, ε 

νπνία κε επηηόπην έξεπλα, θξίλεη πεξί ηεο θαηαιιειόηεηνο ησλ πξνζθεξνκέλσλ 

αθηλήησλ θαη πεξί ηνπ, αλ απηά πιεξνύλ ηνπο όξνπο ηεο νηθείαο δηαθήξπμεο, 

ζπληαζζνκέλεο ζρεηηθήο έθζεζεο, εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηε ιήςε ησλ 

πξνζθνξώλ. Οη ιόγνη απνθιεηζκνύ ελόο αθηλήηνπ αηηηνινγνύληαη επαξθώο ζηελ 

έθζεζε.  

 

Πιεξνθνξίεο θαη αληίγξαθα ηεο δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο παξέρνληαη ηηο εκέξεο 

Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή θαη ώξεο 9.00 -13.00, από ην Τκήκα Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο 

ηνπ Γήκνπ, 

Αξκόδηα: Γηνλπζνπνύινπ Διέλε Γηεύζπλζε: Ιεξά Οδόο 364 & Κάιβνπ  

Τειέθσλν 2132044925. 

 

 

                                                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟ 
 

 

                                                                                            ΜΠΙΡΜΠΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 
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