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Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας 

για την μίσθωση ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΓ’  

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
Προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου προκειμένου  να στεγαστεί και να λειτουργήσει ο   ΙΓ΄ 

Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Πατρέων , στις κάτωθι περιοχές:  

Mεταμόρφωσης Σωτήρος, Δεμενίκων, Άνω Οβρυάς, Κάτω Οβρυάς, Σαραβαλίου, Κρήνης. 

Τα προσφερόμενα ακίνητα, θα πρέπει να είναι κατάλληλα για στέγαση των δραστηριοτήτων Βρεφονηπιακού 

Σταθμού καθώς και εύκολα προσβάσιμα από το οδικό δίκτυο. Να βρίσκονται σε θέσεις που θα καλύπτουν-

εξυπηρετούν τις πληθυσμιακές ανάγκες του παραπάνω Βρεφονηπιακού Σταθμού.(οι οποίες θα οριστούν από τον 

Κοινωνικό Οργανισμό) βάσει του Π.Δ. 99/2017(αρ.Φύλλου 141,28/9/2017),που καθορίζει τις προϋποθέσεις για 

την αδειοδότηση και την λειτουργία των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη 
δημοσίευση της  παρούσας περίληψης διακήρυξης.  

Οι φάκελοι (συνοδευόμενοι από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία η οποία θα βρίσκεται εκτός φακέλου) θα 

παραδοθούν στο Πρωτόκολλο του Κοινωνικού Οργανισμού (Γούναρη 76, ισόγειο)  υπόψη της Επιτροπής 

Καταλληλότητας   σφραγισμένοι, οι οποίοι θα γράφουν απ' έξω την επωνυμία του διαγωνιζόμενου, τα στοιχεία 

της διακήρυξης (τίτλος, αριθμός πρωτοκόλλου) και τα στοιχεία του αποστολέα. 

Οι προσφορές ενδιαφέροντος παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, 
η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητος των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν 
ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών 
από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.  

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες από 
8:00 π.μ έως και 14:00 μ.μ. από το Τμήμα Οικονομικό, γραφείο Προμηθειών του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου 
Πατρέων.  Αρμόδιοι Υπάλληλοι : Τσάβου Γαβριέλα & Σακαρέλου Ελένη,  Διεύθυνση:  Γούναρη 76,   Τηλέφωνο: 
2610 -390-974 

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους στην παραπάνω διεύθυνση καθώς και από την 
ιστοσελίδα του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων 

Η Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Προέδρου ΚΟΔΗΠ, στον πίνακα 

ανακοινώσεων του Κοινωνικού Οργανισμού  (Γούναρη 76  Πάτρα,) και η διακήρυξη θα διατίθεται σε ηλεκτρονική 

μορφή μέσω της σχετικής ιστοσελίδας του Κοινωνικού Οργανισμού  (www.kodip.gr). 

Επίσης η περίληψη  διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθώς και σε δύο (2) ημερήσιες 
τοπικές εφημερίδες, σε μία (1) εβδομαδιαία τοπική και σε μία (1) Αθηναϊκή ή Δημοπρασιών  σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 3548/2007 

Ο Πρόεδρος ΚΟΔΗΠ 

 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ 

http://www.kodip.gr/
ΑΔΑ: ΨΓΒΩΟΛΑΟ-943
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