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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ 2ου

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Έχοντας υπόψιν :

α) Τις  διατάξεις  του  Π.Δ.  270/1981,  (ΦΕΚ  77/30.3.1981  Τ.Α’)  περί  καθορισμού  των

οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή

εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων,

β) Τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006,

γ) Το άρθρο 75 του ΚΔΚ (Ν. 3463/06) όπως τροποποιήθηκε με την Παρ. 4 του άρθρου 94

του Ν.  3852/10 στις  αρμοδιότητες  του Δήμου «Παιδείας,  Πολιτισμού και  αθλητισμού»

ανήκουν πλέον και οι αρμοδιότητες:

«14. Η συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης της αξίας

οικοπέδου  για  την  ανέγερση  διδακτηρίου,  καθώς και  επιλογής  οικοπέδου  μετά

κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο.

16. Η μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων, η  στέγαση

και  συστέγαση  αυτών  και  σε  περίπτωση  συστέγασης  ο  καθορισμός  της

αποκλειστικής  χρήσης  ορισμένων  χώρων  του  διδακτηρίου,  από  κάθε  σχολική

μονάδα,  καθώς και  της  κοινής  χρήσης  των  υπολοίπων χώρων και  των ωρών

λειτουργίας της κάθε συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.»

δ) Την  ΥΑ 37237/ΣΤ1/2-4-2007  (ΦΕΚ  635/Β/27-4/2007),  περί  καθορισμού  κριτηρίων

καταλληλότητας κι επιλογής χώρων, για την ανέγερση Δημοσίων διδακτηρίων Α/θµιας και
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Β/θµιας Εκπαίδευσης καθώς και χώρων μετά κτιρίων καταλλήλων για στέγαση Σχολικών

Μονάδων

ε) Την περίπτ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010,

στ)  Την  υπ’  αριθμ.  106/2015  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  περί  της

αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Μυκόνου,

ζ) Την  υπ’αριθμ.  155/2015 απόφαση  Δημάρχου  περί  συγκρότησης  επιτροπής

καταλληλότητας  και  επιλογής  ακινήτου  προς  μίσθωση  για  τη  στέγαση  του  2ου

Νηπιαγωγείου Μυκόνου 

η) Την πίστωση ποσού που έχει εγγραφεί στον Κ.Α. 30-6232 «Μισθώματα κτιρίων

– τεχνικών έργων ακινήτων» του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2015

θ) Τη με αρ. 188/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυκόνου

 Προκηρύσσει  

Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική και για τη μίσθωση ακινήτου από 

το Δήμο μας, για τις ανάγκες στέγασης του 2ου Νηπιαγωγείου Μυκόνου και 

ΚΑΛΕΙ

τους ενδιαφερόμενους, όπως εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών

από της δημοσιεύσεως της διακήρυξης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον,  καταθέτοντας

στο πρωτόκολλο του  Δήμου Μυκόνου από  11-11-2015,  ημέρα Τετάρτη έως 02-

12-2015,  ημέρα  Τετάρτη  αίτηση  στο  όνομα  του  ιδιοκτήτη  στην  οποία  θα

περιγράφεται  το  ακίνητο  που  διατίθεται  και  όλα  τα  νόμιμα  έγγραφα  αυτού  ως

ορίζονται στο κείμενο της πλήρους διακήρυξης. 

Η μίσθωση του ακινήτου θα γίνει μεταξύ του κρινόμενου ως καταλληλότερου

από την αρμόδια επιτροπή. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει μετά από πρόσκληση στους ιδιοκτήτες των οποίων

τα  ακίνητα  θα  κριθούν  ως  κατάλληλα  από  την  αρμόδια  επιτροπή  ελέγχου

καταλληλότητας.

Περιγραφή του μισθίου:

Το  μίσθιο  πρέπει  να  βρίσκεται  στο  Δημοτικό  Διαμέρισμα  Μυκονίων  του

Δήμου  Μυκόνου,  εκτός  της  Πόλεως  της  Νήσου  κι  όχι  πέραν  των  πέντε  (5)
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χιλιομέτρων,  να  έχει  είσοδο  σε  δημόσια  οδό,  να  είναι  συνολικής  επιφάνειας

τουλάχιστον  πεντακοσίων  (500τμ)  τετραγωνικών  μέτρων,  να  περιέχει  ισόγειο

τουλάχιστον  διακοσίων  (200τμ)  τετραγωνικών μέτρων,  το  οποίο  θα  αποτελείται

από  τουλάχιστον  δύο  (2)  αίθουσες  διδασκαλίας,  όροφο  τουλάχιστον  πενήντα

τετραγωνικών  μέτρων  (50τμ),  αποθήκη,  τουαλέτες  παιδιών  και  νηπιαγωγών

καθώς και αύλειο χώρο εμβαδού περίπου πενήντα τετραγωνικών μέτρων (50τμ),

χώρο  στάθμευσης.  Το  προσφερόμενο  ακίνητο  πρέπει  να  πληροί  όλες  τις

προϋποθέσεις  καταλληλότητας  (επαρκούς  φωτισμού,  θερμάνσεως,  κανόνες

υγιεινής, πυρασφάλειας, ασφάλειας, αερισμού, κλιματισμού, πρόσβασης ατόμων

με ειδικές ανάγκες, κ.λ.π.). 

Διάρκεια Μίσθωσης      :

Η  διάρκεια  μίσθωσης  ορίζεται  σε  δώδεκα  (12)  έτη  (Αρθ.4  Ν.3130/03).  Η

μίσθωση αρχίζει από την ημερομηνία της υπογραφής της σύμβασης και λήγει την

αντίστοιχη ημερομηνία παρέλευσης του χρόνου μίσθωσης.

Περισσότερες  πληροφορίες  για  τη  δημοπρασία  μπορούν  να  παίρνουν  οι

ενδιαφερόμενοι  κατά τις  εργάσιμες ημέρες και  ώρες από την Δ/νση Οικονομικών

Υπηρεσιών του Δήμου Μυκόνου και συγκεκριμένα από τον κ. Μιχαήλ Ασημομύτη -

Στάη στο τηλέφωνο 2289025639, εσωτερικό 3.

    Η ΔΗΜΑΡΧΕΥΟΥΣΑ

     Ειρήνη Ι. Γρυπάρη

                                                          Αντιδήμαρχος Μυκόνου
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