
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Παιανία 04-07-2019 
ΔΗΜΟΣ  ΠΑΙΑΝΙΑΣ                                           Αριθ. Πρωτ.:  8106  
  
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Ο Δήμαρχος  Παιανίας 
 

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι        ό τ ι: 
 
Προκειμένου ο Δήμος να προβεί με πρόχειρη φανερή μειοδοτική δημοπρασία 
στην μίσθωση ενός οικήματος για την στέγαση του 5ου Δημοτικού Σχολείου 
της Δημοτικής Ενότητας Παιανίας  του  Δήμου Παιανίας. 

 
Κ α λ ε ί 

Τους ενδιαφερομένους να συμμετάσχουν στην δημοπρασία, όπως σε 
προθεσμία εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης να 
υποβάλλουν στα Γραφεία του Δήμου αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
μισθώσεως του χώρου με τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
 
Το μίσθιο πρέπει: 

 να είναι νόμιμο και να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο στη Δημοτική 

ενότητα Παιανίας του Δήμου Παιανίας. 

 να έχει εμβαδόν από 200 έως 300 τετραγωνικά μέτρα.  

 να διαθέτει σύστημα ψύξης – θέρμανσης. 

 να διαθέτει πλήρη ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση 
 

 να διαθέτει  τουλάχιστον  (2) δυο τουαλέτες. 
 

 να διαθέτει περιβάλλοντα χώρο από 300 τετραγωνικά μέτρα και πάνω. 
 

Θα εκτιμηθεί θετικά εφόσον βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της «Αγίας 

Μαρίνας» της Δημοτικής Ενότητας Παιανίας του Δήμου Παιανίας  

 
Η μίσθωση θα είναι διάρκειας τρία (3) συν δύο  (2) ετών και θα αρχίζει από 
την ημέρα παραδόσεως του χώρου που βεβαιώνεται με πρωτόκολλο 
παραδόσεως και παραλαβής. 
   
Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία πρέπει: α) να έχει υποβάλλει 
αίτηση σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται στην με αριθμό 113/2019 από 
24/06/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (6Β00ΩΞ9-ΔΟΟ) η οποία 
έχει αναρτηθεί στο Διαύγεια σύμφωνα με την οποία καθορίζονται οι όροι 
διακήρυξης  και ο προσφορότερος χώρος θα κριθεί με την απόφαση της 
Επιτροπής Εκτιμήσεως ότι πληρεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις,  
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β) να μην είναι από οποιαδήποτε αιτία οφειλέτης του Δήμου.  
 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτές από την Παρασκευή  
12/07/2019. 

 
Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες (E-mail: koletsis@0113.syzefxis.gov.gr, τηλ. 2132030717          
κος Κωλέτσης Ζήκος ). 

          
 
 

        Ο Δήμαρχος 
 
 
 

Σπυρίδων Ν.  Στάμου  
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