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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

 ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΠΑΙΔΙΚΟΥ  ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Προκηρύσσει μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 για τη μίσθωση ακινήτου, στο οποίο θα στεγαστεί ο                

Β΄ Δημοτικός  Παιδικός  Σταθμός Πετρούπολης   και καλεί  τους ενδιαφερόμενους 

να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση 

της διακήρυξης, δηλ. έως την Τετάρτη  12 Οκτωβρίου  2016, σύμφωνα με τους 

όρους της υπ’ αριθμ. 15923/14-09-2016 διακήρυξης δημοπρασίας, οι οποίοι 

εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 122/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου.  

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 24-10-2016, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 

11:00΄ π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα,  Κ. Βάρναλη αρ. 76 – 78,  στο  2o όροφο.  

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει: α)  Να βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου 

σχεδίου πόλεως και στην περιφέρεια  του   Β΄  Δημοτικού Παιδικού  Σταθμού 

Πετρούπολης και συγκεκριμένα:   να βρίσκεται στα οικοδομικά τετράγωνα που 

περικλείονται από τις οδούς 28ης Οκτωβρίου – 25ης  Μαρτίου – Κύπρου – 

Περικλέους (όρια Δήμου Περιστερίου), β)   Να είναι χώρος ισόγειος  με εμβαδόν 200 

τ.μ. και άνω και  προαύλιο χώρο 100 τ.μ. και άνω και να  αποτελείται από:  
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1. χώρο υποδοχής γονέων – νηπίων (χωλ) 

2. δύο (2) αίθουσες απασχόλησης νηπίων (χρησιμοποιούνται και ως 

τραπεζαρία)   

3. αίθουσα ύπνου νηπίων 

4. WC/Λουτρό νηπίων 

5.  κουζίνα  

6.  δύο (2) αποθήκες (τροφίμων και ειδών καθαριότητας)  

7.  πλυντήριο - σιδερωτήριο 

8.  γραφείο πολλαπλών χρήσεων 

9.  χώρος προσωπικού 

10.  wc/DS προσωπικού 

Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στο Δήμο Πετρούπολης, στη 

διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω και παραδίδονται στη συνέχεια στην 

αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει 

περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν αυτά 

πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, 

εντός δέκα (10) ημερών από της καταληκτικής ημερομηνίας λήψεως των 

προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην 

έκθεση.   

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

απευθύνονται στη Γραμματεία της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την 

εκποίηση ή εκμίσθωση ή μίσθωση πραγμάτων έτους 2016, ημέρες εργάσιμες και 

ώρες 08:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. (Κ. Βάρναλη 76-78, Πετρούπολη - 3ος όροφος -               

τηλ. 213 2024 486,  Fax: 210 5019 477) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πετρούπολης 

(www. Petroupoli.gov.gr).  

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους 

ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση 

μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.   

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΣΙΜΟΣ 


