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ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ         ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟ, 4  Οθηωβξίνπ 2011 

ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ                     Αριθ. Πρωηοκόλλοσ :  [ 34247 ]   

 ΔΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ   
 

 

 

 
ΠΕΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ  

 
Ο  Δ ή μ α ρ χ ο ς   

 

     Προκηρύζζει δημόζιο  μειοδοηικό θανερό και προθορικό διαγωνιζμό γηα 

μίζθωζη ακινήηοσ προκειμένοσ να ζηεγαζηεί ηο σπό ίδρσζη 2ο Δημοηικό 

τολείο Μελιζζοτωρίοσ ηης Δ.Ε. Μσγδονίας ηοσ Δήμοσ Ωραιοκάζηροσ,  κε ηνπο 

θάηωζη όξνπο θαη ζύκθωλα κε ην Π.Γ/κα 270/81 , ην λ. 3463/2006 , ηελ απόθαζε 

37237/Σ 1 (ΦΔΚ 635 Β’ 2007) ηεο Τπνπξγνύ Δζληθήο Παηδείαο  Θξεζθεπκάηωλ &   

 

Κ α λ ε ί  
 

Σοσς ενδιαθερόμενοσς να δηλώζοσν ζσμμεηοτή ζηη δημοπραζία,   μέζα 

ζε προθεζμία 20 ημερών από ηη δημοζίεσζη ηης παρούζας δηλ.: από ηην 4η ηοσ 

μηνός Οκηωβρίοσ έως και ηην 24η ηοσ μηνός Οκηωβρίοσ 2011,  ηηο εξγάζηκεο 

εκέξεο έωο ώρα 15:00, θαηαζέηνληαο αίηεζε ζην όλνκα ηνπ ηδηνθηήηε, ζηελ νπνία 

ζα πεξηγξάθεηαη ην αθίλεην πνπ δηαηίζεηαη θαη όια ηα λόκηκα έγγξαθα απηνύ ωο 

νξίδνληαη ζε πιήξε δηαθήξπμε πνπ αθνινπζεί (Ζ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο ζα γίλεη:  ζην 

πξωηόθνιιν ηνπ Γήκνπ).  

 

Ζ 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. 

  

Περιγραθή ακινήηοσ  -  

Ο προς μίζθωζη τώρος (ακίνηηο), θα πρέπει: 

1. Να βξίζθεηαη όζν ην δπλαηό πιεζηέζηεξα ζηνλ νηθηζκό ηεο Σνπηθήο 

Κνηλόηεηαο Μειηζζνρωξίνπ ηεο Γ.Δ. Μπγδνλίαο ηνπ Γήκνπ Ωξαηνθάζηξνπ. 

2. Ζ δπλαηόηεηα ζηέγαζεο λα πεξηνξηζηεί ην πνιύ ζε δύν νξόθνπο (ηζόγεην θαη 

1ν όξνθν), λα έρεη εκβαδόλ από 1000 έωο 1500 ηεηξαγωληθά κέηξα πεξίπνπ 

θαη λα  δηαζέηεη  αλαγθαίν  αύιεην  ρώξν, απνθιεηζηηθήο  ρξήζεο  από  ην 

ζρνιείν. 

3. Ο αύιεηνο ρώξνο ζα πξέπεη έρεη νκαιή θιίζε θπζηθνύ ή δηακνξθωκέλνπ 

εδάθνπο , έηζη ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη  ε αζθάιεηα ηωλ καζεηώλ . 
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4. Tν πξνζθεξόκελν αθίλεην ζα πξέπεη λα πιεξεί ηα θξηηήξηα θαηαιιειόηεηαο 

γηα ζηέγαζε ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ απόθαζε 37237/Σ1 

(ΦΔΚ 635 Β’/2007) ηεο Τπνπξγνύ Δζληθήο Παηδείαο & Θξεζθεπκάηωλ . 

 

Η διάρκεια ηης μίζθωζης :  

 Οξίδεηαη  ζε ηξία ρξόληα (3) ρξόληα,  αξρόκελεο  από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο 

ηνπ πξωηνθόιινπ παξαιαβήο ηνπ αθηλήηνπ,  θαη δύλαηαη λα παξαηαζεί γηα επηπιένλ 

(3) ηξία ρξόληα. Ζ παξαπάλω ηπρόλ παξάηαζε ζα γίλεη κε  απόθαζε Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ.  

 

 

Η ανώηερη προζθορά ηοσ μιζθώμαηος : 

1. Οξίδεηαη ζε: 6,5 € /η.κ. θηηξηαθήο επηθάλεηαο κεληαίωο. 

2. ην αλωηέξω πνζό, ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ην αλαινγνύλ ραξηόζεκν ην νπνίν 

απνδίδεηαη από ηνλ εθκηζζωηή . 

3. Ο αύιεηνο ρώξνο παξαρωξείηαη ρωξίο ηίκεκα .  

 

 Οη όξνη ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο βξίζθνληαη ζην Γξαθείν ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, ηωλ νπνίωλ νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ιάβνπλ γλώζε 

θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο .  

 

 
Ο ΔΗΜΑΡΥΟ  ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ 

 
 

ΑΡΑΜΑΝΣΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ  
 

ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ  - 

Γ/λζε : Κνκλελώλ 76,  57013  - 

Πληροθορίες    γηα ηα ινηπά πιήξε ζηνηρεία ηεο δηαθήξπμεο :  θ. Μπαινηόγινπ  

Πνιύκληα ,ηει. Γξακκαηείαο:  231330 4052 - Email :  
menia.mpalotoglou@n3.syzefxis.gov.gr 

 

Πληροθορίες  γηα ηα  ηερληθά  ζηνηρεία ηεο δηαθήξπμεο : 231330 4036 θ.  Σδνύλε 

ΗΩΑΝΝΑioanna.tzouni@n3.syzefxis.gov.gr 
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