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ΠΡΟΘΙΖΖ ΔΘΓΖΙΩΖ ΔΛΓΗΑΦΔΡΟΛΣΟ 

 

  Ο Γήκνο Βέινπ- Βόραο πξόθεηηαη λα πξνβεί ζηελ κίζζσζε κίαο αίζνπζαο γηα ηελ πξνζσξηλή θάιπςε 

αλαγθώλ ζηέγαζεο ηνπ 1νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Εεπγνιαηηνύ, ιόγσ θαη ηεο εγγξαθήο κεγάινπ 

αξηζκνύ καζεηώλ ζηελ Πξώηε Σάμε, κε απεπζείαο αλάζεζε από ην Γεκνηηθό πκβνύιην, ζύκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζ.42 ηνπ Λ. 4257/14. 

  Ζ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη γηα έλα (1) έηνο κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο γηα άιιν έλα έηνο, 

εθόζνλ εμαθνινπζνύλ λα πθίζηαληαη νη αλσηέξσ ιόγνη. Αλακίζζσζε δελ επηηξέπεηαη. 

  Σν αθίλεην ζα πξέπεη λα είλαη παξαθείκελν ηνπ ζρνιηθνύ ζπγθξνηήκαηνο, λα είλαη ηζόγεην θαη λα έρεη 

άκεζε πξόζβαζε ζηνλ πξναύιην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ, γηα ηελ αζθαιή κεηάβαζε ησλ καζεηώλ. Σν 

εκβαδόλ ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 30 η.κ. θαη λα πιεξνί ηνπο όξνπο πγηεηλήο θαη αζθαιείαο. 

Θαζνξίδνπκε ηα θξηηήξηα θαηαιιειόηεηαο θαη επηινγήο 

ρώξσλ γηα ηελ αλέγεξζε δηδαθηεξίσλ, θαζώο θαη ρώξσλ 

κεηά θηηξίσλ, θαηαιιήισλ γηα ζηέγαζε ζρνιηθήο κνλάδαο, σο εμήο: 

1. Υσξνηαμηθή θαηαλνκή - πζρεηηζκόο κε ην Πνιενδνκηθό ρέδην - Απνζηάζεηο. 

Ζ επηινγή ησλ ζρνιηθώλ ρώξσλ πξέπεη λα επηδηώθεηαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηάξηηζεο-

έγθξηζεο ηνπ Πνιενδνκηθνύ ρεδίνπ (Ρπζκηζηηθά ρέδηα, Γεληθά πνιεν-

δνκηθά ρέδηα, ρέδηα Υσξηθήο θαη ΟηθηζηηθήοΟξγάλσζεο 

Αλνηθηήο Πόιεο, Πνιενδνκηθέο Κειέηεο). ε πεξίπησζε 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ ηζρύνληνο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ ή 

ζηελ πεξίπησζε κε ύπαξμεο εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ, θαη 

εθόζνλ πθίζηαληαη ιόγνη επείγνληνο,ε δηεξεύλεζε ησλ 

αλαγθώλ γηα ηνλ θαζνξηζκό λέσλ ζρνιηθώλ ρώξσλ ζα γίλεηαη ζε επίπεδν πνιενδνκηθήο ελόηεηαο. 

ε θάζε πεξίπησζε πέξαλ ηνπ θαζνξηζκνύ ελόο ζρνιη-

θνύ ρώξνπ ζα πξέπεη λα επηδηώθεηαη θαη ε ζεζκνζέηεζε ρξήζεσλ ζηε γεηηληάδνπζα πεξηνρή. 

Θαηά ηελ ρσξνζέηεζε λέσλ Γεκνζίσλ ρνιείσλ, πξέπεη 

λα ιακβάλνληαη ππόςε νη ζέζεηο, ε πεξηνρή επηξξνήο θαη 

ην καζεηηθό δπλακηθό ησλ ήδε ππαξρόλησλ Γεκνζίσλ ρνιείσλ, ώζηε νη κέγηζηεο δηαλπόκελεο 

απνζηάζεηο από ηνπο καζεηέο, εμαηξνπκέλσλ ησλ καζεηώλ Α.Κ.Δ.Α., κε αθε-

ηεξία κέηξεζεο ην γεσκεηξηθό θέληξν ηνπ πξνηεηλνκέλνπ νηθνπέδνπ, λα είλαη νη εμήο: 

1.1 Απόζηαζε 400-500 κέηξα γηα ηα λήπηα. 

1.2 Απόζηαζε 400-800 κέηξα γηα καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνύ. 

1.3 Απόζηαζε 1000- 1200 κέηξα γηα καζεηέο Γπκλαζίνπ. 

1.4 Απόζηαζε 1000 -1500 κέηξα γηα καζεηέο Ιπθείνπ. 

εκεηώλεηαη όηη κόλν ζε νηθηζηηθέο πεξηνρέο, πνπ δελ 

ππάξρνπλ νηθόπεδα ζηελ πξναλαθεξνκέλε απόζηαζε, κπνξεί λα γίλνπλ απνδεθηνί ρώξνη πνπ βξίζθνλη

αη ζε κεγαιύηεξε απόζηαζε θαη πάλησο όρη κεγαιύηεξε ηνπ 

δηπιαζίνπ ηεο θαηώηεξεο απνδεθηήο απόζηαζεο θαηά πεξίπησζε. 

2. Πξνζπέιαζε - Πξνζβαζηκόηεηα. Θαηά ηελ επηινγή ηνπ νηθνπέδνπ ιακβάλνληαη ππόςε 

όια ηα κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο ηζρύνπζεο δηα-

ηάμεηο λόκσλ θαη θαλνληζηηθώλ πξάμεσλ, γηα ηελ ηζόηηκε 

πξνζβαζηκόηεηα, πξνζπειαζηκόηεηα θαη ηελ αζθάιεηα 

ησλ καζεηώλ θαηά ηελ κεηαθίλεζή ηνπο πξνο θαη από ην ρνιηθό Θηίξην. 

Πέξαλ ηνύηνπ, πξέπεη λα απνθεύγεηαη θαηά ην δπλαηόλ, ε γεηηλίαζε κε νδηθέο αξηεξίεο κεγάινπ θπθιν

θνξηαθνύ 

θόξηνπ, ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο, ζηαζκνύο ιεσθνξείσλ, επαγγεικαηηθνύο ρώξνπο ζηάζκεπζεοαπηνθη



λήησλ, δώλε άκεζεο επηξξνήο δηαδξόκσλ αεξνιηκέλσλ θαη αεξνδηαδξό-

κσλ θ.ι.π. θαη γεληθόηεξα θάζε ρώξνπ πνπ ε ιεηηνπξγία 

ηνπ κπνξεί λα βιάςεη ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ κεηαθηλνπκέλσλ καζεηώλ. 

3. Oρινύζεο ρξήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ. 

Ο πξνηεηλόκελνο ρώξνο επηβάιιεηαη λα βξίζθεηαη ζε 

απόζηαζε θαη’ ειάρηζηνλ ίζε κε ηελ νξηδνκέλε από ηηο 

ηζρύνπζεο δηαηάμεηο λόκσλ θαη θαλνληζηηθώλ πξάμεσλ θαη 

ζύκθσλα κε ηνπο εθάζηνηε πεξηνξηζκνύο πνπεπηβάιινπλ 

νη αξκόδηνη θνξείο θαηά ην ζηάδην ηεο αδεηνδόηεζεο ηεο 

νρινύζαο δξαζηεξηόηεηαο, όπσο απηή θαζνξίδεηαη γηα ηα θαησηέξσ: 

3.1 ηαζκνί θεξαηώλ ζηελ μεξά - Γξακκέο κεηαθνξάο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Τπνζηαζκνί πςειήο ηάζεο θαη Θ.Τ.Σ. 

Θαηά ηελ επηινγή ηνπ ζρνιηθνύ ρώξνπ πξέπεη λα ιακ-

βάλεηαη κέξηκλα, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ηήξεζε ησλ 

πξνβιεπνκέλσλ από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο λόκσλ θαη 

θαλνληζηηθώλ πξάμεσλ νξίσλ αζθαινύο έθζεζεο,θαηά 

πεξίπησζε, ζε ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία ή ζε ειε-

θηξηθά θαη καγλεηηθά πεδία, ησλ καζεηώλ, εθπαηδεπηηθώλ 

θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο ζρνιηθνύο ρώξνπο, όπσο απηά 

νξίδνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεοεγθαηάζηαζεο θεξαηώλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ ελ ιόγσ επηινγή δηαπηζηώ-

λεηαη, βάζεη κεηξήζεσλ από αξκόδηνπο ή εμνπζηνδνηε-

κέλνπο θνξείο, ππέξβαζε ησλ νξίσλ αζθαινύο έθζεζεο 

ηνπ θνηλνύ, πξέπεη λα ελεκεξώλνληαη έγθαηξα νηαξκόδηεο 

αξρέο, ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ηήξεζε ησλ πξνβιεπνκέ-

λσλ νξίσλ πξηλ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

3.2 Πξαηήξηα πγξώλ θαη αεξίσλ θαπζίκσλ. 

3.3 Βηνκεραληθέο δξαζηεξηόηεηεο, απνζήθεο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ. 

3.4 Θαηαζηήκαηα όπσο κπάξ, ρώξνη ηπρεξώλ παηγλίσλ, νίθνη αλνρήο θ.ι.π. 

3.5 σθξνληζηηθά ηδξύκαηα, Λνζειεπηηθά Ηδξύκαηα, Λεθξνηαθεία. 

3.6 Πηελνθηελνηξνθηθέο κνλάδεο. 

Θαηά ηελ επηινγή ηνπ ζρνιηθνύ ρώξνπ γηα ηηο πεξηπηώ-

ζεηο 3.2 έσο 3.6 πξέπεη λα ηεξνύληαη νη πξνβιεπόκελεο 

από ηελ Λνκνζεζία ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη θαλνληζηηθέο πξάμεηο. 

3.7 Λα απνθεύγνληαη γεληθά ρώξνη ή ιεηηνπξγίεο, πνπ 

απνηεινύλ εζηίεο ερνξύπαλζεο, αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο, επηθίλδπλεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιία

ο, ππξθαγηάο, εθξήμεσλ θαη ινηπώλ κνιύλζεσλ, ώζηε λααπνηξέπνληαη 

νη ελδερόκελνη θίλδπλνη πνπ απνξξένπλ από ηε γεηηλίαζε. Δπίζεο λα εμεηάδεηαη ε πξνεγνύκελε ρξήζε 

ηνπ νηθνπέδνπ θαη λα ηεξείηαη εύινγε απόζηαζε από ελ δπλάκεη επηθίλ-

δπλεο θαηαζθεπέο, όπσοθακηλάδεο θ.ι.π. 

5. Δκβαδόλ θαη Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Υώξσλ κεηά 

Θηηξίσλ θαηαιιήισλ γηα ζηέγαζε ρνιηθώλ Κνλάδσλ. 

Όζνλ αθνξά ηα ππό ελνηθίαζε θηίξηα, ε επηινγή ζα γί-

λεηαη ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα ησλ παξαγξάθσλ 1, 2, 

3 ηεο παξνύζεο απόθαζεο θαη επί πιένλ ζα εμεηάδνληαη ηα εμήο: 

5.1 Σν εγθεθξηκέλν Θηηξηνινγηθό Πξόγξακκα ηεο αληίζηνηρεο ζρνιηθήο βαζκίδαο. 

5.2 Ζ ζηαηηθή επάξθεηα ηνπ θηηξίνπ. 

5.3 Ζ λνκηκόηεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπο ή ε αηηηνινγεκέλε 

εμαίξεζή ηεο από ηηο νηθείεο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο. 

5.4 Ζ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Γ.Ο.Θ. ηνπ 1985 θαη ηνπ Θηηξηνδνκηθνύ Θαλνληζκνύ ηνπ π.δ. 71/1988 

(ΦΔΘ32/ Α/17.2.1988) γηα ηελ Ππξνπξνζηαζία, ηνπ π.δ. ηνπ 1991 

(ΦΔΘ 164/Γ/11.4.1991) γηα ηνπο ρώξνπο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ 

θαζώο θαη ε λνκνζεζία πνπ αθνξά ζηηο θαηαζθεπέο θαη 

εγθαηαζηάζεηο γηα άηνκα εηδηθήο θαηεγνξίαο Α.Κ.Δ.Α. 

5.5 Σα δνκηθά πιηθά θαηαζθεπήο ηνπο λα κελ πεξηέρνπλ 

επηβιαβή γηα ηελ πγεία ζηνηρεία όπσο π.ρ. ακίαλην. 

 

  Οη ελδηαθεξόκελνη ηδηνθηήηεο πνπ επηζπκνύλ λα πξνζθέξνπλ ην αθίλεηό ηνπο γηα κίζζσζε, ζα πξέπεη 

λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά ζην Γήκν κέρξη θαη ηελ Γευτέρα 15.04.2019. 



  Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη ζα κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζην γξαθείν 

Γεκάξρνπ, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο  (θα Κπαθώιε Παλαγηώηα, ηει. 2741360521). 

 

Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ 
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