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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΕΝΟ ΑΚΙΝΗΣΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΣΕΓΑΗ ΣΟΤ 1ου
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ ΚΟΜΟΣΗΝΗ
Ο ΔΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ
ύκθσλα κε ηελ αξηζ. 3/2021 απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηελ αξηζ.
76/2021 απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ν Γήκνο Κνκνηελήο ελδηαθέξεηαη λα κηζζώζεη,
κε ηε δηαδηθαζία ηεο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο κεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο, έλα (1) αθίλεην
γηα ηε ζηέγαζε ηνπ 1νπ Νεπηαγσγείνπ Κνκνηελήο.
Σν αθίλεην ζα πξέπεη λα έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:
1. Να βξίζθεηαη ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ ΚΣΔΛ Ρνδόπεο θαη εληόο ησλ
νηθνπεδηθώλ ηεηξαγώλσλ πνπ πεξηθιείνληαη από ηηο νδνύο Κνζκίνπ, Κνπκπάξε,
Αίλνπ, Γ. Μακέιε, Χξ. Σζνύληα θαη Καβάθε.
2. Να είλαη ηζόγεην κε εύθνιε πξνζβαζηκόηεηα θαη πξνζπειαζηκόηεηα γηα ηελ
αζθάιεηα, ηόζν ησλ λεπίσλ, όζν θαη ησλ ζπλνδώλ ηνπο θαηά ηε κεηαθίλεζε
ηνπο, πξνο θαη από ην ζρνιηθό θηίξην.
3. Να δηαζέηεη ηξεηο (3) αίζνπζεο δηδαζθαιίαο 25 η.κ. έθαζηε
4. Να δηαζέηεη ρσι, ηνπαιέηα κε δύν (2) ιεθάλεο λεπίσλ θαη έλα ληπηήξα,
μερσξηζηή ηνπαιέηα γηα ηηο/ηνπο εθπαηδεπηηθνύο.
5. Να δηαζέηεη θνπδίλα κε λεξνρύηε, εξκάξηα δαπέδνπ θαη ηηο αληίζηνηρεο
πδξαπιηθέο θαη ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο.
6. Να δηαζέηεη επάεξν θαη επήιην πεξηθξαγκέλν αύιεην ρώξν.
7. Δθπιήξσζε βαζηθώλ όξσλ θαηαιιειόηεηαο (ζηαηηθόηεηα, επαξθήο θσηηζκόο
θαη αεξηζκόο, εγθαηάζηαζε παξνρώλ λεξνύ θαη ξεύκαηνο θ.ι.π)
8. ην κεληαίν κίζζσκα λα κελ ππεξβαίλεη ηα 410,00€.
Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη ζηα πέληε (5) ρξόληα κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο
από κέξνπο ηνπ Γήκνπ θαη αξρίδεη από ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο.
Οη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη λα εθδειώζνπλ ελδηαθέξνλ ζε πξνζεζκία είθνζη (20)
εκεξώλ από ηελ δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο.
Οη πξνζθνξέο ελδηαθέξνληνο απνζηέιινληαη ζηελ αξκόδηα ππεξεζία (κε πιήξε θαη
ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηνπ πξνζθεξόκελνπ αθίλεηνπ, ζέζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη,
ζπλνιηθό εκβαδό θηίζκαηνο θαη αύιεηνπ ρώξνπ, παιαηόηεηα αθηλήηνπ θαζώο θαη θάηνςε
απηνύ) θαη παξαδίδνληαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ αξκόδηα επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Π.Γ.

270/81, ε νπνία κε επηηόπην έξεπλα , θξίλεη πεξί ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ πξνζθεξόκελσλ
αθηλήησλ.
Δπίζεο ζηελ αίηεζε ζα επηζπλάπηεηαη θαη εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο
Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο ή ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ πνζνύ ίζνπ κε ηεηξαθόζηα
ελελήληα δύν επξώ (492,00 €), σο εγγύεζε όηη ζα πξνζέιζνπλ γηα ηε ζύληαμε ηνπ
κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ κέζα ζηελ νξηδόκελε πξνζεζκία θαη ζα παξαδώζνπλ ην κίζζην
γηα ρξήζε ζην Γήκν ζηελ θαηάζηαζε θαη ζην ρξόλν πνπ ζπκθσλήζεθε.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο λα πξνζέιζεηε ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα θαη ζπγθεθξηκέλα ζην γξαθείν
Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ Κνκνηελήο - θα. Ισάλλα Σδώξηδε ηει. 2531352455
θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο.
Να δεκνζηεπζεί ζηελ εκεξήζηα
ηνπηθή εθεκεξίδα « ΧΡΟΝΟ »
Η δαπάλε βαξύλεη ην Γήκν Κνκνηελήο
Να αλαξηεζεί ζηελ εμώζπξα ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο
Ο ΔΗΜΑΡΥΟ
ΙΩΑΝΝΗ ΓΚΑΡΑΝΗ
ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ

