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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ           

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του
Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου και Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου

Χαλκίδος 

Ο Δήμαρχος Δήμου Χαλκιδέων προκηρύσσει δημοπρασία για  τη  μίσθωση ακινήτου που  

θα στεγάσει  το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο  και το Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο 

Χαλκίδος, έχοντας υπόψη τις παρακάτω διατάξεις:

1. Του Νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα  Ν. 3463/2006

2. Του Ν. 3852/10  Πρόγραμμα Καλλικράτης

3. Του Π.Δ. 270/81 

4. Την  υπ΄αρ'  331/2017 Απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου  περί

μίσθωσης ακινήτου για τη  στέγαση του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου και

Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου Χαλκίδος

5. Την  υπ΄αρ΄ 578/2017  Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για  τον καθορισμό των

όρων της διακήρυξης.  

Το ακίνητο  πρέπει να πληροί τις παρακάτω προυποθέσεις:

Να  βρίσκεται  εντός  των ορίων της γεωγραφικής  περιοχής  της  Δημοτικής Ενότητας 

Αυλίδος του Δήμου Χαλκιδέων, να μην είναι κοντά  σε κεντρικούς δρόμους με μεγάλη 

κυκλοφορία  για την ασφαλέστερη μετακίνηση των μαθητών, να διαθέτει πρόσβαση για  

Α.Μ.Ε.Α. να είναι ισόγειο, συνολικής επιφάνειας 2.000 τ.μ. και  αύλειου χώρου τουλάχιστον 

3.000 τ.μ. 
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    Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών

από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την  31/10/2017. 

Οι προσφορές ενδιαφέροντος υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χαλκιδέων, προς

τη  διεύθυνση που αναφέρεται  παρακάτω  και  παραδίδονται στη συνέχεια στην  αρμόδια

επιτροπή του  άρθρου 7 του Π.Δ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει  περί  της

καταλληλότητας  των  προσφερομένων ακινήτων και   αν  αυτά  πληρούν  τους  όρους  της

οικείας διακήρυξης, συντάσσεται σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως

των προσφορών.

 Οι λόγοι αποκλεισμού κάποιου  ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. 

Πληροφορίες  και  αντίγραφα  της  διακήρυξης  της  δημοπρασίας  παρέχονται  στους

ενδιαφερόμενους στη Δ/νση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαλκιδέων (Ληλαντίων

34  &  Μεγασθένους)  3ος  όροφος,  κατά  τις  εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες,  στο  τηλέφωνο

22213-55191 και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χαλκιδέων www.dimos-xalkideon.gr  
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