
 

 

  

Ελληνική Δημοκρατία Μελίσσια, 21-08-2018 
Α.Π.:2128   

Νομός Αττικής  
ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας 
και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης 

 

Ταχ.Δ/νση Σκιάθου & Μπακογιάννη 5  
Τ.Κ. 15127 Μελίσσια  
Τηλέφωνο 210 80 32 722  
FAX 210 80 32 711  
Αρμόδια: Κα Καριπίδου Μαρία  

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 
Ανακοινώνουμε ότι το ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και 

Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης διενεργεί επαναλιπτικη προφορική μειοδοτική 

Δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου που θα στεγάσει τον Παιδικό Σταθμό 

Νέας Πεντέλης για λογαριασμό του ΝΠΔΔ εντός των ορίων της Δημοτικης 

ενοτητας Ν.Πεντέλης 

Η μισθωση αφορά σε ένα έτοιμο προς χρήση οίκημα, στη Δημοτική Ενότητα 
Νέας Πεντέλης .Το προς μίσθωση οίκημα πρέπει να έχει ελάχιστη ωφέλιμη 
επιφάνεια 300 τ.μ.  
Τόπος κατάθεσης αιτήσεων: Γραφείο Διεύθυνσης του Ν.Π.,Σκιάθου & 

Μπακογιάννη 5-15127 Μελίσσια, τηλ. 210 8032 722, fax 210 8032 711). 

Γλώσσα Ελληνική 

Με την υπ’ αριθμ 74/2018 (ΑΔΑ:665ΖΟΛΗΝ-ΘΡΔ)απόφαση Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ν.Π. καθορίστηκαν οι όροι Δημοπρασίας. Η προσφορά αφορά: 

1. Το ακίνητο να είναι κατάλληλο για στέγαση και χρήση παιδικού σταθμού. 
2. Να βρίσκεται εντός των Διοικητικών ορίων της Δημοτικής Κοινότητας 

Νέας Πεντέλης. 
3. Να είναι κατά προτίμηση ισόγειο ή στον 1ο όροφο. 
4. Να έχει ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια 300 τ.μ. και να διαθέτει αύλειο 
χώρο. 
5. Να διαθέτει ηλεκτρική, υδραυλική εγκατάσταση και σύνδεση με τον αγωγό      
    αποχέτευσης. 
6. Να διαθέτει κεντρική θέρμανση και δυνατότητα εγκατάστασης φορητών 

κλιματιστικών ανά αυτοτελή χώρο ή να είναι πλήρως κλιματιζόμενο. 
7. Το ακίνητο να έχει δυνατότητες να διαμορφωθεί σε παιδικό σταθμό   

(αίθουσες μεγάλες, κουζίνα, τραπεζαρία, γραφείο, τουαλέτες για νήπια 
και μεγάλους, αποθήκες) από τον ιδιοκτήτη 

8. Τα δάπεδα να είναι επιστρωμένα με υλικά αντιολισθητικά 
9. .Δεκτό μπορεί να γίνει και ακίνητο που βρίσκεται στο στάδιο της 

κατασκευής με την προϋπόθεση ότι ο ιδιοκτήτης θα αναλάβει όλες τις 
εργασίες διαμόρφωσης των χώρων, των ηλεκτρολογικών, υδραυλικών 
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αποχετευτικών εγκαταστάσεων κ.λ.π. ώστε να παραδοθεί έτοιμο προς 
χρήση σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμoδίων υπηρεσιών του Δήμου 
Πεντέλης. 

10. Σε κάθε περίπτωση η καταβολή του μισθώματος θα αρχίσει από την 
ημερομηνία που το ακίνητο θα είναι έτοιμο προς χρήση και λειτουργία 
του παιδικού σταθμού. 

11. Ο εκμισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το ακίνητο ασφαλισμένο, για 
πυρκαγιά και να καταθέτει το ασφαλιστήριο στην αρμόδια υπηρεσία. 

12. Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει, είτε να έχει χρήση παιδικού σταθμού, 
ή να επιτρέπεται και να είναι δυνατή η αλλαγή χρήσης του σε παιδικό 
σταθμό, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, την οποία 
αλλαγή χρήσης δεσμεύεται να πραγματοποιήσει ο ιδιοκτήτης με δικές 
του δαπάνες. 

Μετά τα πιο πάνω καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν έγγραφη αίτηση 

ενδιαφέροντος, η οποία θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαιολογητικά που 

αναφέρονται στην υπ’αριθμ. 74/2018 (ΑΔΑ:665ΖΟΛΗΝ-ΘΡΔ) απόφαση 

Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π μέχρι 10/09/2018 στο Πρωτόκολλο του 

Ν.Π.Δ.Δ.. 

Η Διακήρυξη διατίθεται από το Γραφείο Διεύθυνσης του Ν.Π.,Σκιάθου & 

Μπακογιάννη 5-15127 Μελίσσια, τηλ. 210 8032 722, fax 210 8032 711). και 

από τον δικτυακο χώρο  www.penteli.gov.gr  

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 9:00 πμ έως 13:00 μ.μ τηλ. 210 

8032 722 
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