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και παρακαλούμε να τη δημοσιεύσετε στο προσεχές φύλλο της εφημερίδας σας.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμος Ηρακλείου, ύστερα από τη με αριθμό 262/2016 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Ηρακλείου, διακηρύσσει ότι ενδιαφέρεται να μισθώσει αίθουσες διδασκαλίας σε ένα κτίριο
περίπου 120 τ.μ. και συγκεκριμένα, δύο αίθουσες διδασκαλίας, γραφείο, χώρο υποδοχής, αποθήκη,
τουαλέτες για νήπια και προσωπικό καθώς και επαρκή αύλειο χώρο, προκειμένου να μεταστεγαστεί το 8ο
νηπιαγωγείο Ν.Αλικαρνασσού. Το εν λόγω κτίριο, για λόγους προσβασιμότητας, θα πρέπει να είναι ισόγειο.
Το υπό αναζήτηση ακίνητο προτείνεται να βρίσκεται εντός της περιοχής που ορίζεται από την οδό Ομήρου
έως και τις οδούς Θαλή – Ληξού και από την εθνική οδό (οδός Νικολάου Πλαστήρα) έως και την οδό
Βυζαντίου στα νότια.
Ο παραπάνω χώρος μπορεί να είναι υφιστάμενος ή δυνάμενος να δημιουργηθεί με
δυνατότητα προσβασιμότητας και σε ΑΜΕΑ. Επίσης πρέπει να έχει όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Η μίσθωση θα αρχίσει από της δια πρωτοκόλλου εγκατάστασης της υπηρεσίας και θα είναι διάρκειας 12
ετών. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 10% του ορίου προσφοράς για ένα έτος.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ηρακλείου,
Αγίου Τίτου 1 Τ. Κ. 71202 (γραφείο πρωτοκόλλου), εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση
της παρούσας δηλαδή το αργότερο μέχρι 08 / 06 / 2016 , ημέρα Τετάρτη.
Πληροφορίες για τους όρους του διαγωνισμού και λοιπές προϋποθέσεις συμμετοχής, μπορούν να πάρουν οι
ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Ηρακλείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες (τηλ. 2813409167).
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