
 

 

 

                                         Η   ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      ∆ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                    
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ           ∆ρ. Μ.ΤΑΤΑΓΙΑ                                                              
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ &                                                           
ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ                         
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ    
& ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ                             Θεσ/νίκη  17-04-2019  
Πληρ. Ε. Γεωργιάδου                            Αρ. Πρωτ. : 45569/11007 
Τηλ.: 2313 317249                                                                            

                          
                                                                                                 ΠΡΟΣ την : 
                                                                    ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α  «ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ» 19-04-2019 

                                                                    ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ»  19-04-2019 

  
ΘΕΜΑ : «∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ  ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» 

           Σας παρακαλούµε να δηµοσιεύσετε στην εφηµερίδα σας και στο φύλλο της 
παραπάνω ηµεροµηνίας, µε στοιχεία των έξι (6) χωρίς πλαίσιο, την πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που αφορά στην επαναληπτική  φανερή - 
προφορική - µειοδοτική δηµοπρασία για την «µίσθωση ακινήτου για πέντε (5) 
χρόνια  για τη στέγαση και λειτουργία του ∆ηµοτικού Βρεφονηπιακού 
Σταθµού (ΒΝ.Σ.) στην ευρύτερη περιοχή της Άνω Πόλης του ∆ήµου». Τα 
έξοδα δηµοσίευσης θα βαρύνουν τον πλειοδότη. 

 
Κοινοποίηση  : 
- Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο 
  Τσιµισκή 27-29 Θεσσαλονίκη, 546 24   
- Βιοτεχνικό Επιµελητήριο 
  Αριστοτέλους 27 Θεσσαλονίκη, 546 24 
- Επαγγελµατικό Επιµελητήριο 
  Αριστοτέλους 27 Θεσσαλονίκη, 546 24 
 
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής  
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟ  κ. Γ. ∆ΗΜΑΡΕΛΟ 
(Βάσει της 309/2018 Απόφασης ∆ηµάρχου) 
 
-Μέλη Επιτροπής, βάσει της Α∆Σ1802/2017 
∆.Σ. κ. Γ. ΡΑΝΕΛΛΑ  
∆.Σ. κ. ΚΥΡΙΖΙ∆Η ΕΦΡΑΙΜ 

Εσωτερική διανοµή :             
-∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης/ 
Τµήµα Προκηρύξεων και ∆ηµοπρασιών  
-Τµ. ∆ιαχείρισης ∆ηµοτικής Περιουσίας 
-Τµήµα ∆ιοικ. Υποστήριξης Οικονοµ. Επιτροπής  
-Αυτοτελές Τµ. ∆ιοικητικής Υποστήριξης Γενικού 

Γραµµατέα 
 
 
 
 

   -Αναπληρωµατικά µέλη                                             Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
   ∆.Σ. Λ. ΖΑΧΑΡΙΑ∆ΗΣ 
   ∆.Σ. κ. ΚΟΥΒΕΛΑ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟ 
                                                                                            
Συνηµµένη: 
-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος                             ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ- ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ∆ΟΥ                                     

                   
          ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ                                             ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ  
          Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡ/ΜΕΝΗ ΤΜ.                                           Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡ/ΜΕΝΗ ∆/ΝΣΗΣ  
   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ                      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
                   κ.α.α.                                                                                 κ.α.α. 
 
             
          
 
                     Α.  ΛΙΑΠΗ                                                                      Μ.  ΑΝΘΙΤΣΟΥ 
 

ΑΔΑ: 6ΙΕ3ΩΡ5-ΨΑΤ



 

 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
Αρ.Πρωτ.:45569/11007 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νο     14     / 2019 

(ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ) 
 

Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ότι προτίθεται να µισθώσει για πέντε (5) χρόνια  
ακίνητο για τη στέγαση και λειτουργία του ∆ηµοτικού Βρεφονηπιακού Σταθµού (ΒΝ.Σ.) στην 
ευρύτερη περιοχή της Άνω Πόλης του ∆ήµου. 

Το προσφερόµενο ακίνητο θα πρέπει να έχει τις εξής προδιαγραφές:  
Να βρίσκεται στην περιοχή του κέντρου, µεταξύ της οδού Κασσάνδρου και των βυζαντινών 

τειχών (Κασσάνδρου, Αγ. Σοφίας, Φωτίου, Βλατάδων, ∆ηµάδου, Επταπυργίου ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης, Έβρου, Σαχτούρη). 

Να επιτρέπεται η συγκεκριµένη χρήση από την ισχύουσα ρυµοτοµία και το ισχύον καθεστώς 
χρήσεων γης. 

Να αποτελεί χώρο κύριας χρήσης. 
Να προκύπτει και να δηλώνεται ότι το οικόπεδο απέχει 300 τουλάχιστον µέτρα από  

θορυβώδη εργαστήρια και εν γένει ανθυγιεινές και οχληρές εγκαταστάσεις, όπως αυτές 
χαρακτηρίζονται από την κατά νόµο αρµόδια Επιτροπή Εκτίµησης Ακινήτων του 
άρθρου 7 του Π.∆. 270/1981.   

Να διαθέτει ανεξάρτητη είσοδο, στην περίπτωση που το ακίνητο βρίσκεται σε οικοδοµή, όταν 
τµήµατα της οποίας χρησιµοποιούνται και για άλλο σκοπό. 

Το ακίνητο πρέπει να περιλαµβάνει χώρους συνολικής καθαρής επιφάνειας τουλάχιστον 
240 τ.µ. και εκτιµώµενης µικτής επιφάνειας, ανάλογα µε την γεωµετρία του, περίπου 
270 τ.µ., για τη λειτουργία Βρεφονηπιακού Σταθµού 14 βρεφών και 25 νηπίων, κατ’ 
ελάχιστο,  

Θα γίνουν δεκτές και προσφορές για ακίνητα µεγαλύτερου εµβαδού, ήτοι για περισσότερα 
τµ χώρων και µε αναφορά τυχόν αυξηµένης δυναµικότητας του Σταθµού, δεδοµένου ότι οι 
προσφορές θα εκτιµηθούν από την αρµόδια επιτροπή του άρ. 7 βάσει τιµής µονάδας (€/ τ.µ.). 

Προσφορές για ακίνητα µε µικρότερο συνολικό εµβαδόν, θα κριθούν µόνο στην 
περίπτωση που δεν βρεθεί κατάλληλο ακίνητο και δεν κατατεθούν προσφορές µε τους 
αναγκαίους ελάχιστους χώρους της παρούσας διακήρυξης για δηµιουργία βρεφονηπιακού 
σταθµού δυναµικότητας 14 βρεφών και 25 νηπίων µε αντίστοιχη αναπροσαρµογή της 
δυναµικότητας.  
Τα ακίνητα πρέπει να διαθέτουν υπαίθριο χώρο, προς διαµόρφωση, στεγασµένο ή µη, µε 

ελάχιστη επιφάνεια 170-180 τ.µ., βάσει της δυναµικότητας (39 παιδιών: βρεφών και 
νηπίων και για 4,50 τ.µ./ παιδί για Παιδικούς/Βρεφονηπιακούς Σταθµούς).  

Προσφορές µε µικρότερο εµβαδόν αύλειου χώρου θα γίνουν δεκτές µόνο στην περίπτωση που 
δεν βρεθεί κατάλληλο ακίνητο και δεν κατατεθούν προσφορές µε τους αναγκαίους 
ελάχιστους χώρους της παρούσας διακήρυξης και κατόπιν έγκρισης παρέκκλισης των 
δεικτών/ µεγεθών και των επιµέρους διατάξεων του Π.∆. 99/2017 από το αρµόδιο 
Υπουργείο, προ της κατακύρωσης του διαγωνισµού. 
 

 Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από το Γραφείο 202 -203 (Τµήµα 
∆ιαχείρισης  ∆ηµοτικής Ακίνητης Περιουσίας ∆ήµου Θεσσαλονίκης) ηµέρες : ∆ευτέρα - 
Παρασκευή και ώρες 8:00 – 14:00 ∆ιεύθυνση :  Βασ. Γεωργίου Α΄ 1 (2ος όροφος), τηλέφωνο :  
231331 7446, 7254 fax : 231331 7707. 

ΑΔΑ: 6ΙΕ3ΩΡ5-ΨΑΤ



 

 

 Αντίγραφο της πλήρους διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόµενους στην 
παραπάνω διεύθυνση, καθώς και από την ιστοσελίδα του ∆ήµου www.thessaloniki.gr.  

Όσοι έχουν ακίνητο µε τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να εκδηλώσουν το 
ενδιαφέρον τους µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη δηµοσίευση της παρούσας, καταθέτοντας 
αίτηση στο Γραφείο 202-203, Τµήµα ∆ιαχείρισης ∆ηµοτικής Ακίνητης Περιουσίας ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης ηµέρες: ∆ευτέρα - Παρασκευή και ώρες 8:00 – 14:00,  ∆ιεύθυνση:  Βασ. 
Γεωργίου Α΄ 1 (2ος όροφος),  τηλέφωνο:  231331 7254, 7446,  fax : 231331 7707. 

 
 
Η Αντιδήµαρχος  Οικονοµικών 
 
 
 
             Άννα Αγγελίδου 
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