
 

 

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας ακινήτου για τη στέγαση του Δημοτικού  

Παιδικού Σταθμού Ολύνθου 

 

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Πολυγύρου 

 

Προκηρύσσει δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Δημοτικού  

Παιδικού Σταθμού Ολύνθου 

 

1. Το μίσθιο θα πρέπει να βρίσκεται στη Δ.Κ. Ολύνθου. Το οικόπεδο εντός του 

οποίου βρίσκεται το ακίνητο να εκπληρώνει τους ορούς χρήσης γης της 

ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας, και να έχει εύκολη πρόσβαση. Ο χώρος 

του παιδικού σταθμού πρέπει να έχει  ξεχωριστή  είσοδο σε σχέση με το 

υπόλοιπο κτίριο. 

2. Να έχει μικτό εμβαδόν τουλάχιστον 230,00 τ.μ. και η εσωτερική του 

διαρρύθμιση να επιτρέπει την  λειτουργία των παρακάτω  χώρων:  

 

Α.ΥΠΟΔΟΧΗ –ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

• Εισόδου- αναμονής  

• Γραφείου δ/νσης  

• Χώρος Προσωπικού  

• Δυο WC προσωπικού -κοινού  

Β.ΧΩΡΟΙ ΝΗΠΙΩΝ 

• Αίθουσα απασχόλησης νήπιων 

• Αίθουσα ύπνου νήπιων. 

• Τραπεζαρία  

• Χώρος WC/λουτρού νηπίων 

Γ.ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

• Κουζίνα 

• Αποθήκη τροφίμων  

• Αποθήκη (πλυντήριο, σιδερωτήριο, ακάθαρτα) 

• Γενική αποθήκη (είδη καθαριότητος) 

 

3. Οι βοηθητικές υπηρεσίες, εκτός της κουζίνας, μπορούν να είναι 

εγκαταστημένες και σε  όροφο.  

4. Να έχει αποκλειστικό αύλειο χώρο τουλάχιστον 140,00 τ.μ. 

 

                                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΑΘΛΗΤΙΚΟ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» (Ν.Π.Δ.Δ.) 

 

 Πολύγυρος: 17-11-2020    

Αρ. Πρωτ.:  1798 
  

 

ΑΔΑ: Ψ798ΟΕΛ6-ΧΥ3



Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) 

ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.     

Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πολυγύρου 

«Αριστοτέλης» κατόπιν ραντεβού και στη συνέχεια η αρμόδια υπάλληλος τις 

αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, 

κρίνει περί της καταλληλόλητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα 

πληρούν τους όρους της διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός 

δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός 

ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.     

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. παλαιά 

Δικαστήρια Πολυγύρου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2371350731. 

 

 

                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.   

 

                                                                       

                                                                       ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

ΑΔΑ: Ψ798ΟΕΛ6-ΧΥ3


		2020-11-17T11:00:14+0200
	Athens




