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ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ 

Σε δηελέξγεηα κεηνδνηηθήο, θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο κίζζσζεο έσο 2 αθηλήησλ γηα ηελ 
ζηέγαζε παιδικών ζηαθμών δςναμικόηηηαρ ηοςλάσιζηον 25 νηπίων έκαζηορ. (Απαηηείηαη θηίξην 
θαηά πξνηίκεζε ηζόγεην (ζηελ ίδηα ή ζε δηαθνξεηηθή ζηάζκε) ηνπιάρηζηνλ 150,00 κ2, εληόο ηνπ Δήκνπ 
Αγίαο Παξαζθεπήο, ζηηο πεξηνρέο Αγίνπ Ισάλλνπ, Σζαθνύ, Κνληνπεύθνπ, Παξαδείζνπ, Πεπθαθίσλ ) 
 
1.Καινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο, λα ππνβάιινπλ ζην 
πξσηόθνιιν ησλ ΠΑΙ..Δ.Α.Π., ππόςε Σκήκαηνο Δηνηθεηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο, έγγπαθη 
ππόηαζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ με ηα απαιηούμενα δικαιολογηηικά έωρ ηιρ 22.10.2018 και 
ώπα 15:00μ.μ. (οι είκοζι ημέπερ να ξεκινούν από ηην ημεπομηνία δημοζίεςζηρ ζηιρ εθημεπίδερ)    
  
2. Οι πποζθοπέρ ενδιαθέπονηορ θα παπαδοθούν ςπηπεζιακά ζηην απμόδια επιηποπή 
καηαλληλόηηηαρ, η οποία με επιηόπιο έπεςνα, κπίνει πεπί ηος αν ηα πποζθεπόμενα ακίνηηα 
πληπούν ηοςρ όποςρ ηηρ οικείαρ διακηπύξεωρ, ζςνηαζζομένηρ ζσεηικήρ εκθέζεωρ. Η Πξόεδξνο 
ησλ ΠΑΙ.Δ.Α.Π. νξίδεη ηελ εκέξα θαη ώξα δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο, θαιώληαο κε απνδεηθηηθό, λα 
ιάβνπλ κέξνο ζε απηή κόλν εθείλνη ησλ νπνίσλ ηα αθίλεηα εθξίζεζαλ θαηάιιεια θαηά ηελ ανωηέπω 
δηαδηθαζία, όπωρ αναλςηικά πεπιγπάθεηαι ζηην διακήπςξη.  
 
3. Υπονική διάπκεια μίζθωζηρ: Οξίδεηαη  ζε έμη (6)  έηε  πνπ αξρίδεη από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο 

(Επιτρζπεται η από πλευράσ του μιςθωτή μονομερήσ παράταςη τησ μίςθωςησ για χρονικό διάςτημα 
μζχρι τρία ζτη.).  
 
4. Η παξνύζα ζα δεκνζηεπηεί κε θξνληίδα ηεο Πξνέδξνπ ηνπ Δ.. ησλ ΠΑΙ..Δ.Α.Π. ηνπιάρηζηνλ δέθα 
εκέξεο πξηλ από ηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο, κε ηνηρνθόιιεζε αληηγξάθνπ απηήο ζηνλ πίλαθα 
αλαθνηλώζεσλ ηνπ Δεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο θαη ζηιρ ηζηνζειίδεο ηνπ Δήκνπ Αγ. Παξαζθεπήο 
www.agiaparaskevi.gr/portal/ και ΠΑΙ..Δ.Α.Π. www.paisdap.gr  Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα 
δεκνζηεπζεί ζε κηα εκεξήζηα ηνπηθή Εθεκεξίδα θαη κηα εβδνκαδηαία ηνπηθή εθεκεξίδα.  
5. Πληποθόπηζη Ενδιαθεπομένων: Πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία παξέρνληαη από ην Σκήκα 
Δηνηθεηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο ησλ ΠΑΙ..Δ.Α.Π. θαηά ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ώξεο. E-mail: 
paidikos.stathmos@agiaparaskevi.gr. Αληίγξαθν ηεο δηαθήξπμεο ρνξεγείηαη ή απνζηέιιεηαη ζηνπο 
ελδηαθεξόκελνπο κεηά από αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη ζηνπο ΠΑΙ..Δ..Α.Π. κέρξη θαη ηελ πξνεγνύκελε 
ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο.  
 

 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΩΝ  ΠΑΙ..Δ.Α.Π.  
ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ 
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