
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &  
ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ  
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ «Λ. ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ» 
Κλαζομενών 46 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 
Ταχ. Κωδ. : 161-22 
Τηλ. : 210-7229662 
 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «Λ. ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ» 
 
Προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου, με σκοπό 
τη στέγαση δομής προσχολικής αγωγής (βρεφικός σταθμός) του Δήμου Καισαριανής και καλούμε 
τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία (20) ημερών από την τελευταία 
δημοσίευση της διακήρυξής, δηλαδή μέχρι και τη Δευτέρα 26 Αυγούστου 2019. 

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα τρία (3) έτη με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ακόμα 
έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης. 

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Καισαριανής, κατά 
προτίμηση κοντά στον κύριο οικιστικό ιστό της πόλης και τους μεγάλους οδικούς της άξονες. Να 
έχει ελάχιστη επιφάνεια εσωτερικών χώρων 133μ2  και 70 μ2 περιβάλλοντος χώρου (υπαίθριου ή 
ημιυπαίθριου), ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες βρεφών και νηπίων σύμφωνα με τα 
όσα ορίζονται στο Π.Δ. 99/2017. Μεγαλύτερα ακίνητα γίνονται δεκτά στη δημοπρασία. 

Οι προσφορές ενδιαφέροντος και τα δικαιολογητικά που ορίζονται στη διακήρυξη, υποβάλλονται 
ή αποστέλλονται σε κλειστό φάκελο στο Πρωτόκολλο του Δήμου Καισαριανής, υπόψη της 
Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων του Δήμου Καισαριανής.  

Η Επιτροπή με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητος των προσφερομένων ακινήτων 
και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσομένης σχετικής 
εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού 
ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.  

Οι ενδιαφερόμενοι των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν κατάλληλες, καλούνται από την Επιτροπή 
Διενέργειας Δημοπρασιών του Δήμου Καισαριανής σε ορισμένη ημέρα και ώρα που θα ορίσει με 
απόφασή του ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Λ. Μανωλίδης» προς συνέχιση του διαγωνισμού μεταξύ 
τους, με προφορική μειοδοσία. 

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται στα γραφεία του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Λ. Μανωλίδης», ημέρες: Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 10:00-14:00, αρμόδιο κ. Αντρέα 
Καμπίτση στο τηλέφωνο επικοινωνίας 210 7229662.      
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