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ΠΕΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ  

 
Ο  Δ ή μ α ρ τ ο ς   

 

     Πξνθεξύζζεη δεκόζην  κεηνδνηηθό θαλεξό θαη πξνθνξηθό δηαγωληζκό για 
μίσθωση ακινήτοσ για τη στέγαση τοσ  1οσ & 2οσ Νηπιαγωγείοσ 
Παλαιοκάστροσ,  κε ηνπο θάηωζη όξνπο θαη ζύκθωλα κε ην Π.Δ/κα 270/81 , 
ην λ. 3463/2006 , ηελ απόθαζε 37237/ΣΤ 1 (ΦΕΚ 635 Β’ 2007) ηεο Υπνπξγνύ 
Εζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάηωλ &   

 
Κ α λ ε ί  

 
Τνπο ελδηαθεξόκελνπο λα δειώζνπλ ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία,   

κέζα ζε πξνζεζκία 20 εκεξώλ από ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνύζαο δει.: από 
ηελ 7ε ηνπ κελόο  Ινπιίνπ έωο θαη ηελ 26ε ηνπ κελόο Ινπιίνπ 2011,  ηηο 
εξγάζηκεο εκέξεο έωο ώξα 15:00, θαηαζέηνληαο αίηεζε ζην όλνκα ηνπ 
ηδηνθηήηε, ζηελ νπνία ζα πεξηγξάθεηαη ην αθίλεην  πνπ δηαηίζεηαη θαη όια ηα 
λόκηκα έγγξαθα απηνύ (Η θαηάζεζε ηεο αίηεζεο ζα γίλεη:  ζην πξωηόθνιιν 
ηνπ Δήκνπ).  
 

Η κίζζωζε αθηλήηνπ ζα γίλεη κεηαμύ ηνπ θξηλόκελνπ ωο 
θαηαιιειόηεξνπ από ηελ αξκόδηα επηηξνπή .  
 
    Ο δηαγωληζκόο ζα γίλεη κεηά από πξόζθιεζε ζηνπο ηδηνθηήηεο ηωλ 
νπνίωλ ηα αθίλεηα ζα θξηζνύλ ωο θαηάιιεια από ηελ αξκόδηα επηηξνπή 
ειέγρνπ θαηαιιειόηεηαο. 
  
 
  Ο πξνο κίζζωζε ρώξνο (αθίλεην), ζα πξέπεη: 

 λα βξίζθεηαη ζηε εληόο ζρεδίνπ Πεξηνρή ηνπ Παιαηόθαζηξνπ ηεο Δ.Ε. 
Ωξαηνθάζηξνπ ηνπ Δήκνπ Ωξαηνθάζηξνπ θαη ελαιιαθηηθά εθόζνλ δελ 
ππάξρνπλ ζηελ εληόο ζρεδίνπ πεξηνρή ζα γίλνπλ δεθηά θαη αθίλεηα 
ζηελ εθηόο ζρεδίνπ Πεξηνρή ηνπ Παιαηόθαζηξνπ. 

 Να βξίζθεηαη ζε ηζόγεην ρώξν, λα έρεη εκβαδόλ 200 ηεηξαγωληθά κέηξα 
πεξίπνπ θαη λα πεξηιακβάλεη (2) αίζνπζεο δηδαζθαιίαο , έλα (1) 



 

                                                                              ΑΔΑ: 4Α4ΩΗΖ-ΗΜ1 

 

 γξαθείν , δύν (2) ηνπαιέηεο παηδηθέο θαη κία (1) γηα ην πξνζωπηθό θαη  
λα  δηαζέηεη  αλαγθαίν  αύιεην  ρώξν, απνθιεηζηηθήο  ρξήζεο  από  ην 
ζρνιείν. 

 Επίζεο ην πξνζθεξόκελν αθίλεην ζα πξέπεη λα πιεξεί ηα θξηηήξηα 
θαηαιιειόηεηαο γηα ζηέγαζε ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
απόθαζε 37237/ΣΤ1 (ΦΕΚ 635 Β’/2007) ηεο Υπνπξγνύ Εζληθήο Παηδείαο & 
Θξεζθεπκάηωλ . 
 
 Η δηάξθεηα ηεο κίζζωζεο νξίδεηαη ζε ελλέα  (9) ρξόληα,  αξρόκελεο  από 
ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ ζπκθωλεηηθνύ κε ην κεηνδόηε εθκηζζωηή θαη 
ιήγνπζα θαηά ηε ζπκπιήξωζε (9) ελλέα ζπκβαηηθώλ εηώλ . 
 
 Τν αλώηεξν πνζό ηνπ κηζζίνπ νξίδεηαη : ζηα 4,5 € /η.κ. θηηξηαθήο επηθάλεηαο 
κεληαίωο . 
 
   Σην αλωηέξω πνζό,  ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ην αλαινγνύλ ραξηόζεκν ην 
νπνίν απνδίδεηαη από ηνλ εθκηζζωηή . 
 
   Τν κίζζωκα ζα πξνζαπμάλεηαη από ην (3ν) ηξίην ζπκβαηηθό έηνο θαη κεηά, 
ζε πνζνζηό ίζν κε ηνλ πιεζωξηζκό ηνπ παξειζόληνο νηθνλνκηθνύ έηνπο 
(31.12) θάζε θνξά.  
 
 Οη όξνη ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο βξίζθνληαη ζην Γξαθείν ηεο Οηθνλνκηθήο 
Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ, ηωλ νπνίωλ νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ιάβνπλ 
γλώζε θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο .  
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