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           ΑΔΑ:  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ      Μυτιλινθ 07 /03/2023 
ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ       Αρ. Πρωτ.: Δ.Ο.Τ./6847  
ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ  ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 
Προκθρφςςει δθμοπραςία, επαναλθπτικι μειοδοτικι, φανερι και προφορικι, για τθν μίςκωςθ 
ακινιτου με ςκοπό τη στέγαση των 1ου, 7ου και 13ου Νηπιαγωγείων Μυτιλήνης, ςφμφωνα με τουσ 
όρουσ που κακόριςε με τθν αρικμ. 647/2022 απόφαςι τθσ θ Οικονομικι Επιτροπι. Σο 
προςφερόμενο ακίνθτο πρζπει να βρίςκεται: 
 
(Α) για το 1ο Νθπιαγωγείο Μυτιλινθσ εντόσ τθσ περιοχισ, τθν οποία καλφπτει εκπαιδευτικά θ οικεία 
ςχολικι μονάδα και περιλαμβάνει τισ οδοφσ: 

ΑΓ. ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΟΝΟ, ΑΕΡΟΠΟΡΟΤ ΓΙΑΝΝΑΡΕΛΛΗ, ΑΙΓΕΙΡΟΤ, ΑΙΘΙΟΠΗ, ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ 
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΤ, ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΒΑΜΒΟΤΡΗ, ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ, ΑΡΙΒΗ, ΑΡΧΙΕΡΕΑ ΖΑΧΑΡΙΑ, 
ΑΣΙΓΓΟ, ΒΑΜΒΟΤΡΗ, ΒΡΤΑΡΑ, ΒΤΖΑΝΣΙΟΤ, ΔΗΛΟΤ, ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΝΟΣΑΡΙΟΤ, ΖΑΚΤΝΘΟΤ, 
ΖΑΧΑΡΙΟΤ, ΖΩΟΔΟΧΟΤ ΠΗΓΗ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ, ΙΓΝΑΣΙΟΤ, ΙΜΕΡΣΗ, ΚΑΛΤΜΝΟΤ, 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΑΚΗ, ΚΕΑ, ΚΕΦΑΛΗΝΙΑ, ΚΡΗΣΙΚΑ Σ, ΚΤΘΗΡΩΝ, ΚΩ, ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΤ, ΛΕΒΙΟΤ Γ., ΜΑΚΑΡΙΟΤ, ΜΑΚΙΣΟΤ, ΜΗΣΡΟΠΟΛΙΣΟΤ ΔΩΡΟΘΕΟΤ, 
ΜΤΣΩΝΙΔΟ, ΝΑΠΗ, ΞΑΝΘΗ, ΟΤΓΚΡΟΒΛΑΧΙΑ, ΠΑΣΡΙΑΡΧΗ ΠΑΡΘΕΝΙΟΤ, ΠΑΣΡΙΑΡΧΟΤ 
ΒΑΛΙΑΔΗ, ΠΕΛΑΓΙΟΤ, ΠΕΝΘΤΛΗ, ΠΤΡΡΑ, ΡΟΔΟΤ, ΙΝΑ, ΣΑΘΟΠΟΤΛΟΤ, ΣΕΛΕΙΔΟΤ, 
ΣΖΑΝΕΣΗ ΙΩΑΝΝΗ.  
 

(Β) για το 7ο Νθπιαγωγείο Μυτιλινθσ εντόσ τθσ περιοχισ, τθν οποία καλφπτει εκπαιδευτικά θ οικεία 
ςχολικι μονάδα και περιλαμβάνει τισ οδοφσ: 

ΑΜΟΡΓΟΤ, ΑΝΔΡΟΤ, ΑΡΙΣΑΡΧΟΤ ΔΕΛΗ, ΒΕΝΕΖΗ Η., ΓΤΜΝΑΙΑΡΧΗ ΟΛΤΜΠΙΟΤ, 
ΔΑΜΟΦΙΛΗ, ΗΡΙΝΑ, ΘΕΟΚΣΙΣΗ, ΘΗΡΑ, ΙΑΚΩΒΙΔΗ, ΙΘΑΚΗ, ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΛΤΒΙΣΗ, ΚΑΟΤ, 
ΚΕΡΚΤΡΑ, ΚΛΕΟΒΟΤΛΙΝΗ, ΚΤΘΗΡΩΝ, ΛΕΤΚΑΔΟ, ΜΑΣΖΑΡΟΤ & ΠΑΡΟΔΟΙ, ΜΗΛΟΤ, 
ΜΟΤΩΝ, ΜΤΚΟΝΟΤ, ΣΡ. ΜΤΡΙΒΗΛΗ, ΝΑΞΟΤ, ΠΑΞΩΝ, ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ, ΠΑΡΟΤ, 
ΡΟΔΟΤ, ΣΑΤΡΑΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ, ΤΡΟΤ, ΣΗΝΟΤ.  
 

(Γ) για το 13ο Νθπιαγωγείο Μυτιλινθσ εντόσ τθσ περιοχισ, τθν οποία καλφπτει εκπαιδευτικά θ οικεία 
ςχολικι μονάδα και περιλαμβάνει τισ οδοφσ: 

ΑΔΑΙΟΤ, ΑΚΛΗΠΙΟΤ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ ΛΑΜΠΡΑΚΗ, ΓΤΜΝΑΙΑΡΧΗ ΔΑΤΙΔ, ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΤΛΟΤ, 
ΚΑΡΚΑΒΙΣΑ, ΛΕΒΙΑΚΗ ΑΝΟΙΞΗ, Θ. ΜΗΣΡΕΛΙΑ, ΧΡΤΑΝΘΟΤ ΜΟΛΙΝΟΤ, ΜΤΡΟΓΙΑΝΝΗ, 
ΟΛΟΚΑΤΣΩΜΑΣΟ ΔΙΣΟΜΟΤ, ΠΑΝΑΓΟΤΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ, ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΣΗ, ΠΡΩΣΟΠΑΣΗ, 
ΤΑΚΙΝΘΟΤ. 
 

 Να είναι κενό και ετοιμοπαράδοτο. 

 Να ζχει ςυνολικό εμβαδό κτίςματοσ: (Α) για το 1ο Νθπιαγωγείο Μυτιλινθσ από 145 ζωσ 240 
τ.μ., (Β) για το 7ο Νθπιαγωγείο Μυτιλινθσ από 240 ζωσ 360 τ.μ., και (Γ) για το 13ο 
Νθπιαγωγείο Μυτιλινθσ από 120 ζωσ 180 τ.μ. 

 Να διακζτει περιφραγμζνο, διαμορφωμζνο εδαφικά και αςφαλι αφλειο χϊρο εμβαδοφ από 
100 ζωσ 400 τ.μ. 

 το κτίςμα να υφίςτανται διαμορφωμζνοι ι να δφνανται να διαμορφωκοφν χϊροι: 



ελίδα 2 από 3 

 

(Α) για το 1ο Νθπιαγωγείο Μυτιλινθσ: 2 αίκουςεσ διδαςκαλίασ (Από 40 ζωσ 60 τ.μ. ζκαςτθ), 1 
αίκουςα τραπεηαρίασ – ολοθμζρου (Από 40 ζωσ 60 τ.μ.), κουηίνα, 1 γραφείο 
εκπαιδευτικϊν/Προϊςταμζνθσ (Από 15 ζωσ 20 τ.μ.) και βοθκθτικοί χϊροι (αποκθκευτικόσ, 
τουαλζτεσ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν από 10 ζωσ 20 τ.μ.), 
(Β) για το 7ο Νθπιαγωγείο Μυτιλινθσ: 4 αίκουςεσ διδαςκαλίασ (Από 40 ζωσ 60 τ.μ. ζκαςτθ), 2 
αίκουςεσ τραπεηαρίασ – ολοθμζρου(Από 40 ζωσ 60 τ.μ. ζκαςτθ), κουηίνα, 1 γραφείο 
εκπαιδευτικϊν/Προϊςταμζνθσ (Από 15 ζωσ 20 τ.μ.) και βοθκθτικοί χϊροι (αποκθκευτικόσ, 
τουαλζτεσ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν από 10 ζωσ 20 τ.μ.) 
(Γ) για το 13ο Νθπιαγωγείο Μυτιλινθσ για 1 αίκουςα διδαςκαλίασ(Από 40 ζωσ 60 τ.μ.), 1 
αίκουςα τραπεηαρίασ – ολοθμζρου(Από 40 ζωσ 60 τ.μ.), κουηίνα, 1 γραφείο 
εκπαιδευτικϊν/Προϊςταμζνθσ (Από 15 ζωσ 20 τ.μ.) και βοθκθτικοί χϊροι (αποκθκευτικόσ, 
τουαλζτεσ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν από 10 ζωσ 20 τ.μ.), 1 αίκουςα για τμιμα 
ζνταξθσ(Από 15 ζωσ 20 τ.μ.). 

 Να είναι ελαιοχρωματιςμζνο κατά το χρόνο παράδοςισ του. 

 Να είναι φωτεινό, με καλό εξαεριςμό και εξοπλιςμό κζρμανςθσ, κλιματιςμοφ και ςκίαςθσ.  

 Να πλθροί τουσ κανόνεσ υγιεινισ, πυραςφάλειασ, αςφάλειασ, πρόςβαςθσ ατόμων με ειδικζσ 
ανάγκεσ, κ.λ.π. 

 Να διακζτει είςοδο χωρίσ μεγάλεσ υψομετρικζσ διαφορζσ και κατάλλθλο πλάτοσ ϊςτε να 
μποροφν να ειςζρχονται και να εξζρχονται τα αμαξίδια των ΑΜΕΑ και τα τροχιλατα αμαξίδια 
μεταφοράσ βρεφϊν και γενικά να πλθροί όλεσ τισ προχποκζςεισ για τθν προςβαςιμότθτα 
των ΑΜΕΑ ςτα Δθμόςια Κτίρια. 

 Να διακζτει θλεκτρολογικό δίκτυο με αυτόνομο μετρθτι, ικανό να παρζχει τθν απαιτοφμενθ 
για τθ λειτουργία τθσ ςχολικισ μονάδασ ιςχφ. 

 Να είναι ςυνδεδεμζνο με τθλεπικοινωνιακό δίκτυο και να υποςτθρίηει τθν εγκατάςταςθ 
εξοπλιςμοφ Σθλεπικοινωνιϊν και Πλθροφορικισ (καλωδίωςθ, κζςεισ τερματικϊν πριηϊν 
παροχισ δικτφου ΗΤ και τθλεφωνίασ). 

 Να διακζτει δίκτυο φδρευςθσ με αυτόνομο μετρθτι και να είναι ςυνδεδεμζνο με το κεντρικό 
δίκτυο αποχζτευςθσ ι να διακζτει ςτεγανοποιθμζνθ ςθπτικι δεξαμενι (βόκρο).  

 Να διακζτει πιςτοποιθτικό ενεργειακισ απόδοςθσ κτθρίου ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 
3661/2008 και τθσ ΠΟΛ 1018/13-01-2012 Τπουργείου Οικονομικϊν. Η αποδεκτι ενεργειακι 
κατθγορία του κτιρίου είναι από Α ζωσ και Γ, βάςει των διατάξεων του αρκρ. 8 παρ. 6 Ν. 
4342/2015 (ΦΕΚ143 Α'). 

 Να διακζτει τα κατάλλθλα μζςα ενεργθτικισ πυροπροςταςίασ. 

 Να είναι (το κτίςμα), νομίμωσ υφιςτάμενο (με βάςθ τθν ιςχφουςα πολεοδομικι νομοκεςία) 
ι ανεγερμζνο με νόμιμθ οικοδομικι άδεια ι νομίμωσ τακτοποιθμζνο. 

 Να κακορίηεται από τθ ςχετικι οικοδομικι άδεια θ χριςθ του προσ μίςκωςθ κτθρίου ωσ 
χϊρου εκπαιδευτθρίου ι να επιτρζπεται και να είναι δυνατι θ αλλαγι χριςθσ του χϊρου ςε 
χϊρο εκπαιδευτθρίου, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ πολεοδομικζσ διατάξεισ. ε αντίκετθ 
περίπτωςθ εφαρμόηεται θ ςχετικι πρόβλεψθ του άρκρου 194 του Ν. 3463/2006.  

 Να πλθροί τα κριτιρια καταλλθλότθτασ και επιλογισ χϊρων προσ ενοικίαςθ για τθ ςτζγαςθ 
ςχολικϊν μονάδων, που κακορίηονται με τθν αρ. 37237/Σ1 Απόφαςθ του Τπουργοφ 
Παιδείασ και Θρθςκευμάτων (ΦΕΚ 635/Β/27-4-2007 ), όπωσ αυτι τροποποιικθκε με τθν αρ. 
168655/9-10-2018 όμοια (ΦΕΚ 4519/Β/16-10-2018) και ιςχφει.  

Η διάρκεια τθσ μίςκωςθσ ορίηεται ςε ζξι (6) ζτθ αρχομζνθσ από τθσ θμζρασ εγκατάςταςθσ τθσ 
υπθρεςίασ ςτο ακίνθτο, θ οποία κα βεβαιϊνεται με τθν υπογραφι του πρωτοκόλλου παραλαβισ 
του ακινιτου από τθν Επιτροπι Παράδοςθσ και Παραλαβισ Ακινιτων,  με δυνατότθτα παράταςθσ 
επιπλζον ζξι (6) ετϊν ςε περίπτωςθ που αυτό κρικεί αναγκαίο από το Διμο. 



ελίδα 3 από 3 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να εκδθλϊςουν το ενδιαφζρον τουσ ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν 
από τθν δθμοςίευςθ τθσ περίλθψθσ τθσ προκιρυξθσ, κατακζτοντασ τθν αίτθςθ και τα δικαιολογθτικά 
ςυμμετοχισ. 

Σα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ των ενδιαφερόμενων κατατίκενται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ο 
οποίοσ ςυνοδεφεται από αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτθ δθμοπραςία (εκτόσ του φακζλου) ςτο Πρωτόκολλο 
του Διμου Μυτιλινθσ (Ελ. Βενιηζλου 13-17, Μυτιλινθ), υπόψθ Σμιματοσ Δθμοτικισ Περιουςίασ & 
Κλθροδοτθμάτων προκειμζνου να λάβει αρικμό πρωτοκόλλου. Σο Σμιμα Δθμοτικισ Περιουςίασ & 
Κλθροδοτθμάτων κα αποςτείλει τουσ φακζλουσ ςτθν αρμόδια Επιτροπι Καταλλθλότθτασ χολικϊν 
Μονάδων (του άρκρου 18 του  Ν. 3467/06 (ΦΕΚ 128/21.06.2006 τεφχοσ Αϋ), θ οποία μετά από 
επιτόπια ζρευνα, κρίνει για τθν καταλλθλότθτα των προςφερομζνων ακινιτων και περί του αν αυτά 
πλθροφν τουσ όρουσ τθσ οικείασ διακθρφξεωσ και τα κριτιρια τθσ αρ. 37237/Σ1 Απόφαςθσ του 
Τπουργοφ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων (ΦΕΚ 635/Β/27-4-2007), όπωσ αυτι τροποποιικθκε με τθν 
αρ. 168655/9-10-2018 όμοια (ΦΕΚ 4519/Β/16-10-2018) και ιςχφει, ςυντάςςοντασ ςχετικι ζκκεςθ, 
εντόσ δζκα (10) ιμερων από τθσ λιψεωσ των προςφορϊν, οι δε  λόγοι αποκλειςμοφ κάποιου 

ακινιτου αιτιολογοφνται επαρκϊσ ςτθ ζκκεςθ. 
Πλθροφορίεσ για τθ δθμοπραςία κακϊσ και αντίγραφο τθσ διακιρυξθσ παρζχονται από το Σμιμα 
Δθμοτικισ Περιοφςιασ & Κλθροδοτθμάτων του Διμου Μυτιλινθσ (Ελ. Βενιηζλου 13,17 Μυτιλινθ, 
1οσ όροφοσ, τθλ.2251350515, 2251350579) κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. Η παροφςα κα 
αναρτθκεί και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Μυτιλινθσ ςτθ διεφκυνςθ www.mytilene.gr όπου οι 
ενδιαφερόμενοι κα ζχουν πρόςβαςθ ςτα ςχετικά ζγγραφα. 
 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

 
 

ΚΤΣΕΛΗ ΕΤΣΡΑΣΙΟ 

 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000004112
http://www.mytilene.gr/

