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Πεξίιεςε δηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο γηα ηε κίζζσζε αθηλήηνπ γηα ηε ζηέγαζε
ηνπ θιαζηθνύ ηκήκαηνο ηνπ 6νπ λεπηαγσγείνπ πάξηεο
Η ΑΝΣΘΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΡΣΗ
ΔΘΑΚΗΡΤΕΘ ΟΣΘ:
Εθηίζεηαη ζε θαλεξή, πξνθνξηθή θαη κεηνδνηηθή δεκνπξαζία ε κίζζσζε από ην Δήκν
Σπάξηεο, αθηλήηνπ γηα ηε ζηέγαζε ηνπ θιαζηθνύ ηκήκαηνο ηνπ 6νπ λεπηαγσγείνπ Σπάξηεο.
Η δεκνπξαζία ζα είλαη θαλεξή, πξνθνξηθή θαη κεηνδνηηθή γηα ηελ κίζζσζε αθηλήηνπ
πξνθεηκέλνπ λα ζηεγαζηεί ην θιαζηθό ηκήκα ηνπ 6νπ λεπηαγσγείνπ Σπάξηεο.
Η δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ζην Δεκνηηθό θαηάζηεκα πνπ ζηεγάδεηαη ην ηκήκα Κνηλσληθήο
Πξνζηαζίαο, Παηδείαο, Αζιεηηζκνύ θαη Πνιηηηζκνύ ζηε Σπάξηε, ζηελ νδό Επαγγειηζηξίαο
αξ.85-87, ζε εκέξα θαη ώξα πνπ ζα νξηζηεί από ηνλ Δήκαξρν, ελώπηνλ ηεο Επηηξνπήο
Δηαγσληζκνύ.
● Τν αθίλεην ζα πξέπεη λα είλαη ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ 6νπ Νεπηαγσγείνπ Σπάξηεο ήηνη
κεηαμύ ησλ νδώλ Αθξνπόιεσο – Τξηαθνζίσλ – Κσλ. Παιαηνιόγνπ – Θεξκνππιώλ –
Λεσλίδνπ θαη δεμηά (δπηηθά) σο ηα όξηα ηνπ Καιιηθξαηηθνύ Δήκνπ Μπζηξά.
● Να είλαη ηζόγεην θαη λα δηαζέηεη:
1. Μία (1) αίζνπζα δηδαζθαιίαο, αλ είλαη δπλαηόλ κεζεκβξηλνύ πξνζαλαηνιηζκνύ
επηθάλεηαο 40 η.κ. ηνπιάρηζηνλ
2. Έλα (1) γξαθείν λεπηαγσγνύ 13 η.κ. πεξίπνπ
3. Απνζήθε 15 η.κ. πεξίπνπ
4. Δύν (2) WC (1 αλά 10 λήπηα), 1 WC Νεπηαγσγώλ
5. Πξναύιην ρώξν 60 η.κ. πεξίπνπ
Η πξνζθνξά ελδηαθέξνληνο θαηαηίζεηαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ν νπνίνο ζα ζπλνδεύεηαη
από αίηεζε, ζην πξσηόθνιιν ηνπ Δήκνπ Σπάξηεο.
Οη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνύ θαηά ηελ πξώηε θάζε
ηεο δεκνπξαζίαο θπξίσο θάθειν ν νπνίνο ζα πεξηέρεη:
1.Αληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο είηε πξόθεηηαη γηα θπζηθό πξόζσπν είηε γηα
εθπξόζσπν λνκηθνύ πξνζώπνπ.
2.Υπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο όηη έιαβε
γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο.
3.Δεκνηηθή ελεκεξόηεηα από ην Δήκν Σπάξηεο πεξί κε νθεηιήο.
4.Φνξνινγηθή, Αζθαιηζηηθή ( ΙΚΑ ,ΟΑΕΕ ). Σε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ππνρξέσζε
αζθάιηζεο ζηνλ ΟΑΕΕ ζα ππνβάιιεη ππεύζπλε δήισζε πεξί κε ππνρξέσζεο αζθάιηζεο.
5.Φάθεινο ηερληθήο πξνζθνξάο ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη:
α) Τερληθή έθζεζε ζηελ νπνία ζα πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξώο ε επηθάλεηα, ε ζέζε , θαη ηα
ινηπά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αθηλήηνπ πνπ πξνζθέξνπλ, θαζώο θαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ
εθκηζζσηή (ηδηνθηήηε) ηνπ αθηλήηνπ.
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β) Υπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, ζηελ νπνία
λα δειώλεηαη από ηνλ πξνζθέξνληα ην δηθαίσκα γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ αθηλήηνπ, όηη ν
πξνζθεξόκελνο ρώξνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ρώξνο θύξηαο ρξήζεο - εθπαηδεπηήξην
θαη όηη ζε πεξίπησζε θαηαθύξσζεο ηεο δεκνπξαζίαο ζε απηόλ θαη έγθξηζε ηνπ
απνηειέζκαηνο απηήο από ηνπο αξκόδηνπο θνξείο ζα αλαιάβεη ηελ αιιαγή ηεο ρξήζεο ηνπ
αθηλήηνπ ζε εθπαηδεπηήξην.
γ) Υπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, ζηελ νπνία
ζα δειώλεηαη όηη ν ηδηνθηήηεο αλαιακβάλεη ζε πεξίπησζε θαηαθύξσζεο ηεο δεκνπξαζίαο ζε
απηόλ θαη έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο από ηνπο αξκόδηνπο θνξείο λα εθηειέζεη κε δηθέο ηνπ
δαπάλεο ηηο όπνηεο δηαξξπζκίζεηο θαη εξγαζίεο απαηηνύληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.
δ) Αληίγξαθν ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο ηνπ αθηλήηνπ ζεσξεκέλν από ηελ αξκόδηα πνιενδνκηθή
αξρή θαη ζε πεξίπησζε κε ύπαξμεο απηνύ, βεβαίσζε αξκόδηαο αξρήο (πνιενδνκίαο ή
Δήκνπ) γηα ηε λνκηκόηεηα θαηαζθεπήο ηνπ θηηξίνπ.
ε) Μειέηε ζηαηηθόηαηνο πνιηηηθνύ κεραληθνύ γηα ηε ζηαηηθή επάξθεηα απηνύ.
ζη)Τίηιν ηδηνθηεζίαο ή αλ δελ ππάξρεη, ππεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 κε ζεσξεκέλν ην
γλήζην ηεο ππνγξαθήο όηη δελ έρεη λόκηκν ηίηιν θηήζεο θπξηόηεηαο θαη ζα αλαθέξεη πεξί ηνπ
ηξόπνπ θηήζεο ηεο θπξηόηεηαο ηνπ πξνζθνκίδνληαο παξάιιεια θαη αληίγξαθν ηνπ Ε9.
δ) Κάηνςε ηνπ θηηξίνπ ζεσξεκέλε από ηε Δ/λζε Πνιενδνκίαο.
ε) Τνπνγξαθηθό δηάγξακκα νηθνπέδνπ.
ζ) Φύιιν ππνινγηζκνύ αληηθεηκεληθήο αμίαο ηνπ θηηξίνπ από Δεκόζην Φνξέα (Εθνξία,
Σπκβνιαηνγξάθνπο). Επίζεο νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν θξίλεηαη ρξήζηκν θαηά ηε γλώκε ηνπ
πξνζθέξνληνο γηα ηνλ θαιύηεξν πξνζδηνξηζκό ή ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξνζθεξόκελνπ
αθηλήηνπ θαζώο θάζε θξηηήξην πνπ επεξεάδεη ηε κηζζσηηθή ηνπ αμία.
η) Εγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθό ππξαζθάιεηαο από ηελ Ππξνζβεζηηθή Υπεξεζία ή Υπεύζπλε
δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο όηη ζε πεξίπησζε
θαηαθύξσζεο ηεο δεκνπξαζίαο ζε απηόλ θαη έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο απηήο από ηνπο
αξκόδηνπο θνξείο ζην όλνκά ηνπ, ζα πξνζθνκίζεη ην πηζηνπνηεηηθό πξηλ ηε ππνγξαθή ηνπ
ζπκθσλεηηθνύ.
θ)Υπεύζπλε δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε όηη ζα θαηαζέζεη ζε πεξίπησζε θαηαθύξσζεο ηνπ
απνηειέζκαηνο θαη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο πηζηνπνηεηηθό ελεξγεηαθήο απόδνζεο
θηηξίνπ.
Καινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη πνπ είλαη ηδηνθηήηεο ρώξσλ θαηάιιεισλ γηα ηνλ αλσηέξσ
ζθνπό λα εθδειώζνπλ εγγξάθσο ην ελδηαθέξνλ ηνπο εληόο πξνζεζκίαο είθνζη εκεξώλ από
ηελ ηειεπηαία δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο.
Πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία παξέρνληαη ζην ηειέθσλν 2731022226 (εζση.123) –
Παλαγηώηα Μαραίξα.
Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ νη όξνη ηεο ππ’αξηζκ 16305/07-09-2022 Δηαθήξπμεο Δεκνπξαζίαο.

Η Αληηδήκαξρνο

Γεσξγία ΖαραξάθεΑλαζηαζνπνύινπ
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