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Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ότι προτίθεται να μισθώσει για δώδεκα 
(12) χρόνια ακίνητο που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση και λειτουργία του 5ου 
νηπιαγωγείου Θεσσαλονίκης.

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να είναι μεταξύ 200 τ.μ. και 240 τ.μ. και 
να περικλείεται από τις οδούς Βαρώνου Χιρς – Κωνσταντινουπόλεως – 28ης 
Οκτωβρίου – Σόλωνος – Μητροπούλου – Δελφών – Βαρώνου Χιρς. Είναι 
απαραίτητο το ακίνητο να έχει εύκολη πρόσβαση σε κεντρικό δρόμο για άμεση 
προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών και να εξυπηρετείται από αστική 
συγκοινωνία με ευκολία πρόσβασης από ΑμεΑ, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις 
καταλληλότητας (επαρκούς φωτισμού, θερμάνσεως, κανόνων υγιεινής, 
πυρασφάλειας, ασφάλειας, αερισμού, κλιματισμού, πρόσβασης ατόμων με ειδικές 
ανάγκες κλπ) και να είναι διαρρυθμισμένο ανάλογα ή με δυνατότητα διαρρύθμισης 
από τον εκμισθωτή σε αίθουσες διδασκαλίας και με τους βοηθητικούς χώρους που 
προβλέπονται για τη στέγαση και λειτουργία της εν λόγω σχολικής μονάδας. Η 
χρήση του προς μίσθωση χώρου, ως χώρου εκπαιδευτηρίου, πρέπει να επιτρέπεται 
από σχετική οικοδομική άδεια ή να επιτρέπεται και να είναι δυνατή η αλλαγή χρήσης 
του χώρου σε χώρο εκπαιδευτηρίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές 
διατάξεις.
              Κατ’ ελάχιστο το μίσθιο θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις 
καταλληλότητας για στέγαση σχολικής μονάδας, που αναφέρονται στην υπ’ αρ. 
37237/ΣΤ1/2007 απόφαση Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 
635/27-4-2007) περί καθορισμού κριτηρίων καταλληλότητας και επιλογής χώρων, για 
την ανέγερση δημοσίων διδακτηρίων Α/βαθμιας και Β/βαθμιας εκπαίδευσης καθώς 
και των χώρων μετά κτιρίων κατάλληλων για στέγαση σχολικών μονάδων καθώς και 
την συμπληρωματική αυτής, υπ’ αρ. 168655/2018.  

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 Διαχείρισης Δημοτικής 
Ακίνητης Περιουσίας Δήμου Θεσσαλονίκης ημέρες: Δευτέρα - Παρασκευή και ώρες 
8:00 – 14:00,  Διεύθυνση:  Βασ. Γεωργίου Α΄ 1 (2ος όροφος),  τηλέφωνο:  231331 
7446 και 231331 7254,  fax : 231331 7707.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους από την 
παραπάνω διεύθυνση, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου 
www.thessaloniki.gr.
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