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Έρνληαο ππ' όςε ηηο δηαηάμεηο: 
1.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Δ/ηνο 270/1981. 
2.Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 186 θαη 194 ηνπ Ν.3463/2006 (ΔΚΚ). 
3.Σελ ππ’ αξηζκ. 79/2015 Α.Δ. γηα ηελ έγθξηζε ηεο κίζζσζεο αθηλήηνπ θαη ηνλ νξηζκό κειώλ 

επηηξνπήο εθηίκεζεο θαηαιιειόηεηαο ηνπ αθηλήηνπ θαζώο επίζεο θαη ηνλ νξηζκό επηηξνπήο 
δηελέξγεηαο δεκνπξαζίαο  

4.Σελ ππ’ αξηζκ.100/2015 Α.Δ. γηα ηελ επαλάιεςε δηαγσληζκνύ κίζζσζεο αθηλήηνπ γηα ηελ 
ζηέγαζε ηνπ ηκήκαηνο Αγγεηνπιαζηηθήο  

πξνθεξύζζεη 
Επαλαιεπηηθό θαλεξό, πξνθνξηθό  κεηνδνηηθό, δηαγσληζκό γηα ηελ κίζζσζε αθηλήηνπ θαζαξήο 
επηθάλεηαο έσο 170 η.κ. ζηελ πεξηνρή πνπ πεξηθιείεηαη κεηαμύ ησλ νδώλ Παζζαιίδε κέρξη ηελ νδό 
Καιίδνπ θαη από ηελ νδό Αλδξηαλνππόιεσο κέρξη ηελ νδό Μεηξνπνιίηνπ Υξπζάλζνπ, γηα ηελ 
ζηέγαζε ηνπ ηκήκαηνο Αγγεηνπιαζηηθήο (ππεξεζίεο θαη ρώξνη εθπαίδεπζεο) ηεο Κνηλσθεινύο 
Επηρείξεζεο Δήκνπ Καιακαξηάο, ππό ηνπο θάησζη όξνπο 

ΦΑΣΗ  Α΄ 
Παξάγξαθνο 1. 

Όζνη επηζπκνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκό ζα πξέπεη λα πξνζέιζνπλ ζηα γξαθεία ηεο 
ΚΕΔΚΑ  επί ηεο νδνύ Αγ. Νηθνιάνπ θαη Μηθξνπιέα ζηελ Καιακαξηά θαη δε ζηελ νινκσλίδνπ 
Ειηζζάβεη, νη ίδηνη ή λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλνη αληηπξόζσπνη ηνπο θαη λα θαηαζέζνπλ ηηο πξνζθνξέο 
ηνπο εληόο ηεο αλσηέξσ νξηδόκελεο πξνζεζκίαο ησλ είθνζη (20) εκεξώλ από ηελ εκέξα ηεο 
δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο.   

Παξάγξαθνο 2. 
Ο θάθεινο ηεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο - πξνζθνξάο, ζα πξέπεη λα πεξηέρεη:  

1. Σα ζηνηρεία ηνπ ηδηνθηήηε,  
2. Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ηδηνθηεζίαο,   
3. Σν ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα,  
4. Σελ  θάηνςε ηνπ αθηλήηνπ από ηελ νπνία λα απνδεηθλύεηαη ην ζπλνιηθό ηνπ εκβαδόλ θαη  
5. Σελ Τπεύζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ ηδηνθηήηε κε ηελ νπνία ζα δεζκεύεηαη γηα ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ δηαξξπζκίζεσλ, ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο ΚΕΔΚΑ, πξηλ ηελ 
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ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ θηηξίνπ ζηηο αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο 
αγγεηνπιαζηηθήο ηεο Κ.Ε.Δ.ΚΑ.   

Παξάγξαθνο 3. 
Σν πξνο κίζζσζε αθίλεην πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια δηαζθεπαζκέλν θαη δηακνξθσκέλν γηα ηε 

ζηέγαζε ηνπ ηκήκαηνο αγγεηνπιαζηηθήο ηεο ΚΕΔΚΑ θαη έηνηκν γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη άκεζε 
ιεηηνπξγία ηνπ ελ ιόγσ ηκήκαηνο, λα βξίζθεηαη εληόο ηνπ Δήκνπ Καιακαξηάο θαη δε πιεζίνλ ησλ 
ινηπώλ θηηξίσλ όπνπ ζηεγάδνληαη ηα ινηπά ηκήκαηα εηθαζηηθώλ ηεο ΚΕΔΚΑ θαη νη ινηπέο 
δξαζηεξηόηεηεο ηεο ΚΕΔΚΑ, γηα ηελ πην εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ. πγθεθξηκέλα ζα πξέπεη ην πξνο 
κίζζσζε αθίλεην λα βξίζθεηαη εληόο ηεο πεξηνρήο ηνπ Δήκνπ Καιακαξηάο πνπ πεξηθιείεηαη από ηελ 
νδό Παζζαιίδε κέρξη ηελ νδό Καιίδνπ θαη από ηελ νδό Αλδξηαλνππόιεσο κέρξη ηελ νδό 
Μεηξνπνιίηνπ Υξπζάλζνπ.    

Παξάγξαθνο 4. 
Σν θηίξην  πξέπεη λα είλαη ζπλνιηθνύ εκβαδνύ κέρξη εθαηόλ εβδνκήληα (170) η.κ., λα δηαζέηεη δύν 

ηνπαιέηεο θαη λα  δηαζέηεη ζε ιεηηνπξγία,  εζσηεξηθέο εγθαηαζηάζεηο ειεθηξνθσηηζκνύ θαη δε 
ζπγθεθξηκέλα εγθαηάζηαζε ηξηθαζηθνύ ξεύκαηνο θαη λπθηεξηλνύ ξεύκαηνο ιόγσ ηεο ρξήζεο ησλ 
θνύξλσλ πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο, ύδξεπζεο, αηνκηθήο ζέξκαλζεο, 
απνρέηεπζεο, λα έρεη δύν θύξηεο εηζόδνπο θαη εμόδνπο, ε κία εθ ησλ νπνίσλ λα έρεη πιάηνο 
ηνπιάρηζηνλ 3 κέηξα πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα εηζόδνπ θαη εμόδνπ από ην αθίλεην ησλ 
κεγάινπ όγθνπ κεραλεκάησλ πνπ δηαζέηεη ην ηκήκα αγγεηνπιαζηηθήο θαη απαηηνύληαη γηα ηε 
ιεηηνπξγία απηνύ θαη λα δηαζέηεη επηπξόζζεηα  έμνδν θηλδύλνπ, ε νπνία είλαη απαξαίηεηε ιόγσ ηνπ 
όηη ζα πξαγκαηνπνηνύληαη καζήκαηα εθκάζεζεο αγγεηνπιαζηηθήο θαη ινηπώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζα 
απνηειεί ρώξν ζπλάζξνηζεο αηόκσλ (καζεηέο θιπ). Σν θηίξην ζα πξέπεη λα είλαη δηακπεξέο δειαδή 
λα δηαζέηεη θαη από ηηο δύν πιεπξέο παξάζπξα ιόγσ ηνπ όηη εθεί ζα πξαγκαηνπνηνύληαη καζήκαηα 
θαη απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη ε ύπαξμε παξαζύξσλ αθελόο γηα ηνλ απαηηνύκελν εμαεξηζκό ησλ 
αηζνπζώλ θαη αθεηέξνπ γηα ηνλ απαηηνύκελν θσηηζκό. ε πεξίπησζε έιιεηςεο ή αλεπάξθεηαο ησλ 
αλσηέξσ ππνδνκώλ, απηά ζα θαηαζθεπαζηνύλ κε επζύλε ηνπ ηδηνθηήηε, ζύκθσλα κε ηελ πεξίπησζε 
5 ηεο παξ.2 ηεο Α΄ θάζεο ηεο παξνύζεο.   

Παξάγξαθνο 5. 
Σν πξνο κίζζσζε αθίλεην πξέπεη λα είλαη απνιύησο αζθαιέο θαη θαηαζθεπαζηηθά λόκηκν, 

δειαδή λα απνηειεί ρώξν θύξηαο ρξήζεο θαη λα δύλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 
ηκήκαηνο αγγεηνπιαζηηθήο θαη δε ηεο εθκάζεζεο καζεκάησλ αγγεηνπιαζηηθήο. Επηζεκαίλεηαη ζην 
ζεκείν απηό όηη ζα πξέπεη λα κελ απαγνξεύεηαη ε ρξήζε απηνύ γηα ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηόηεηα, 
όπσο ηνπ ηκήκαηνο αγγεηνπιαζηηθήο, ε νπνία απαηηεί ηε ρξήζε θνύξλσλ από ηνλ Καλνληζκό 
Πνιπθαηνηθίαο πνπ ελδερνκέλσο έρεη ζπληαρζεί ζηελ πνιπθαηνηθία θαη δηέπεη ηηο ζρέζεηο ησλ 
ζπληδηνθηεηώλ θαη κηζζσηώλ ησλ αθηλήησλ απηήο όπνπ ζα βξίζθεηαη ην πξνο κίζζσζε αθίλεην.   

Παξάγξαθνο 6. 
Ο ηδηνθηήηεο αθηλήηνπ κε  θαηαζθεπαζηηθέο ειιείςεηο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα ην παξαδώζεη 

έηνηκν πξνο ρξήζε εληόο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ελόο (1) κήλα από ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο 
κίζζσζεο, αιιηώο απνθιείεηαη νξηζηηθά θαη ρσξίο θακία απνδεκίσζε.  ε θάζε πεξίπησζε ζα 
πξνηηκεζνύλ θηίξηα ρσξίο θαηαζθεπαζηηθέο ειιείςεηο.  

Παξάγξαθνο 7. 
Η κίζζσζε ζα αξρίζεη από ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο θαη ζα ιήμεη κεηά ηελ πάξνδν  

ηξηεηίαο. Επηηξέπεηαη ε παξάηαζε ηεο κίζζσζεο γηα ρξόλν ην πνιύ ίζν πξνο ηνλ αξρηθώο 
πξνβιεπόκελν κε απιή κόλν απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ ζα ιεθζεί κε ηελ 
πξνϋπόζεζε ηνπ δεύηεξνπ εδαθίνπ ηνπ άξζξνπ 194 ηνπ Ν.3463/2006, όπσο ζα ηζρύεη ηε 
ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή, θνηλνπνηνύκελε ζηνλ εθκηζζσηή, δέθα ηνπιάρηζηνλ  εκέξεο πξηλ ηε 
ιήμε ηεο ζπκβάζεσο. 

Σν δε ζπλνιηθό κελαίν κίζζσζε πξέπεη λα αλέξρεηαη κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ ηεηξαθνζίσλ πελήληα 
(450,00) ΕΤΡΩ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνύληνο επ’ απηνύ ηέινπο ραξηνζήκνπ (ζήκεξα 
3,6%). 
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Παξάγξαθνο 8. 
Η Κνηλσθειήο Επηρείξεζε Δήκνπ Καιακαξηάο ζα κπνξεί λα εγθαηαιείςεη ην αθίλεην θαη λα 

ιύζεη κνλνκεξώο ηε ζύκβαζε, πξηλ ιήμεη ε κίζζσζε, εθ’ όζνλ απνθηεζεί ηδηόθηεην αθίλεην ή αθίλεηα 
ηα νπνία ζα κπνξνύλ λα θαιύςνπλ  ηηο ζηεγαζηηθέο αλάγθεο ηνπ ηκήκαηόο αγγεηνπιαζηηθήο, ρσξίο 
ζηελ πεξίπησζε απηή λα παξάγεηαη θαλέλα δηθαίσκα θαη γηα θαλέλα πξνβαιιόκελν ιόγν, ζηνλ 
ηδηνθηήηε ηνπ αθηλήηνπ πνπ έρεη κηζζώζεη ε Κ.Ε.Δ.ΚΑ. 

Παξάγξαθνο 9. 
Οη πξνζθνξέο ζα δηαβηβαζηνύλ νίθνζελ ζηελ αξκόδηα επηηξνπή ειέγρνπ θαηαιιειόηεηαο  πνπ 

πξνβιέπεηαη από ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Π.Δ. 270/81, ε νπνία κεηά από επηηόπηα έξεπλα ζα 
απνθαλζεί πεξί ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ πξνζθεξόκελσλ αθηλήησλ θαη πεξί ηνπ αλ απηά πιεξνύλ 
ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ζα ζπληάμεη ζρεηηθή έθζεζε εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ 
παξαιαβή ηνπο. Η έθζεζε καδί κε ηνπο θαθέινπο ησλ πξνζθνξώλ ζα επηζηξαθνύλ ζηελ Κ.Ε.Δ.ΚΑ. 
(νινκσλίδνπ Ειηζζάβεη), ε  νπνία ζα κεξηκλήζεη γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.      

Παξάγξαθνο 10. 
  Σα κέιε ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ θαηαιιειόηεηαο ησλ πξνζθεξόκελσλ αθηλήησλ, νξίζηεθαλ από 

ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην θαη από ην Δήκν Καιακαξηάο, ζε όηη αθνξά ζην ηξίην κέινο απηήο 
(κεραληθόο). Η δε ζπγθξόηεζε απηήο ζα γίλεη κε απόθαζε ηεο θ. Πξνέδξνπ ηεο Κ.Ε.Δ.ΚΑ. 

 
ΦΑΗ Β: 

Παξάγξαθνο 1. 
Η δεύηεξε θάζε ηεο δεκνπξαζίαο, ζα είλαη θαλεξή, πξνθνξηθή θαη κεηνδνηηθή  θαη ζα γίλεη 

ζηα Γξαθεία ηεο ΚΔΓΚΑ επί ηεο νδνύ Αγ. Νηθνιάνπ θαη Μηθξνπιέα ζηελ Καιακαξηά, ελώπηνλ 
ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο,  ζε εκέξα θαη ώξα πνπ ζα θαζνξηζηεί από ηελ Πξόεδξν, ε νπνία ζα 
θαιέζεη λα ιάβνπλ κέξνο, κόλνλ ηνπο  ηδηνθηήηεο ηωλ νπνίωλ ηα αθίλεηα θξίζεθαλ 
«θαηάιιεια», κε ηε δηαδηθαζία ηεο πξνεγνύκελεο θάζεωο (Α). Η εηδνπνίεζε ζα γίλεη 
εγγξάθωο θαη ζα θνηλνπνηεζεί κε απόδεημε παξαιαβήο. 

Παξάγξαθνο 2. 
Κξηηήξην θαηαθύξωζεο, γη’ απηή ηε θάζε ηεο δεκνπξαζίαο, νξίδεηαη ε νηθνλνκηθόηεξε 

πξνζθνξά, δειαδή ην απαηηνύκελν κεληαίν κίζζωκα γηα νιόθιεξν ην αθίλεην. Οη 
ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο ζα αθνξνύλ ζε ζπλνιηθό κεληαίν κίζζωκα. Κάζε πξνζθνξά πξέπεη 
ππνρξεωηηθά λα είλαη  κηθξόηεξε ηεο πξνεγνύκελεο θαηά (10) επξώ ηνπιάρηζηνλ. 

Παξάγξαθνο 3. 
Γηα λα γίλεη θάπνηνο δεθηόο ζηελ δεκνπξαζία, θαη εθ΄ όζνλ ην αθίλεην  έρεη  θξηζεί  θαηάιιειν 

από ηελ αξκόδηα επηηξνπή, πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο, σο 
εγγύεζε, γξακκάηην ζύζηαζεο παξαθαηαζήθεο ηνπ Σακείνπ παξαθαηαζεθώλ θαη Δαλείσλ ή 
εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο, πνζνύ 540,00 επξώ. 

Παξάγξαθνο 4. 
Κάζε πξνζθνξά είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ κεηνδόηε, ε ππνρξέσζε δε απηή, κεηαβηβάδεηαη 

αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο αθόινπζνπο θαη επηβαξύλεη νξηζηηθά ηνλ ηειεπηαίν κεηνδόηε. 
Παξάγξαθνο 5. 

Ο ηειεπηαίνο κεηνδόηεο δελ απνθηά δηθαίσκα απνδεκίσζεο ιόγσ ηεο κε έγθξηζεο ησλ πξαθηηθώλ 
ηεο δεκνπξαζίαο από ην Δ.. ηεο ΚΕΔΚΑ 

Παξάγξαθνο 6. 
Ο ηειεπηαίνο κεηνδόηεο ππνρξενύηαη, κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο από ηελ πξόζθιεζή ηνπ γηα ην 

ζθνπό απηό, λα πξνζέιζεη γηα ηε ζύληαμε θαη ηελ ππνγξαθή ηεο κηζζσηηθήο ζύκβαζεο θαη λα 
πξνζθνκίζεη ζπγρξόλσο γηα ηελ εγθπξόηεηα ηεο κηζζσηηθήο ζύκβαζεο ην απαηηνύκελν Π.Ε.Α (ήηνη 
ην Πηζηνπνηεηηθό Ελεξγεηαθήο Απόδνζεο ηνπ κίζζηνπ αθηλήηνπ), δηαθνξεηηθά ε εγγύεζε πνπ 
θαηέβαιιε θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Κνηλσθεινύο Επηρείξεζεο Δήκνπ Καιακαξηάο ρσξίο θακία 
δηαηύπσζε ή απόθαζε. Επίζεο θαηαπίπηεη ε εγγύεζε ζηελ πεξίπησζε πνπ παξέιζεη άπξαθηε 
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πξνζεζκία ηεο παξ. 6 ηεο θάζεσο Α, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ δηαξξπζκίζεσλ ή ηε 
ζπκπιήξσζε ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ ειιείςεσλ ηεο παξ. 4 ηεο θάζεσο Α. 

Παξάγξαθνο 7. 
ε πεξίπησζε πνπ κεηαβηβαζηεί ην κηζζσκέλν αθίλεην, ν λένο ηδηνθηήηεο αλαιακβάλεη όιεο ηηο 

ππνρξεώζεηο ηνπ πσιεηή πνπ απνξξένπλ από ηελ παξνύζα κίζζσζε, ν δε πσιεηήο είλαη 
ππνρξεσκέλνο πξνηνύ κεηαβηβαζηεί ην αθίλεην λα γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ζηελ επηρείξεζε ηα 
πιήξε ζηνηρεία ηνπ αγνξαζηή. 

Παξάγξαθνο 8. 
Οπνηαδήπνηε πξνζζήθε, δηακόξθσζε ή εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνύ ή αληηθεηκέλσλ γίλεη από ηε 

Κνηλσθειή Επηρείξεζε Δήκνπ Καιακαξηάο,  ζπκθσλείηαη όηη γίλεηαη επ’ σθειεία απηήο, ήηνη ηεο 
Κνηλσθειήο Επηρείξεζεο Δήκνπ Καιακαξηάο, δηθαηνπκέλεο ηεο ηειεπηαίαο λα αθαηξέζεη θάζε ηέηνηα 
εγθαηάζηαζε πνπ έγηλε κε έμνδά ηεο θαη λα απνδώζεη ην κίζζην ζηελ θαηάζηαζε πνπ ην παξέιαβε. 

Παξάγξαθνο 9. 
Απηόο πνπ ζα αλαδεηρζεί κεηνδόηεο βαξύλεηαη κε όιεο ηηο λόκηκεο θξαηήζεηο πνπ αθνξνύλ ή 

αλαθέξνληαη ζην κίζζσκα θαζώο θαη κε ηα έμνδα δεκνζίεπζεο ηνπ παξόληνο δηαγσληζκνύ. 
Παξάγξαθνο 10. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ εθδεισζεί ελδηαθέξνλ θαη δελ ππάξρεη απνηέιεζκα από ηελ 
δεκνπξαζία, ε κίζζσζε ηνπ αθηλήηνπ πνπ έρεη θξηζεί θαηάιιειν, ζα γίλεη κε απόθαζε ηνπ 
Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 194 ηνπ Δ.Κ.Κ. 

Παξάγξαθνο 11. 
                    Όια ηα έμνδα ηεο δεκνπξαζίαο ζα βαξύλνπλ κνλνκεξώο ηνλ ηδηνθηήηε - εθκηζζσηή. 

Παξάγξαθνο 12. 
Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη θαηόπηλ απνθάζεσο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζηηο 

παξαθάησ πεξηπηώζεηο: 
1. Σν απνηέιεζκα απηήο θξηζεί σο αζύκθνξν, ή ιόγσ ζθάικαηνο θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο 
δεκνπξαζίαο. 
2. Ο κεηνδόηεο αξλεζεί λα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο, θαζώο θαη όηαλ, κεηά ηελ 
θνηλνπνίεζε ζηνλ ηειεπηαίν κεηνδόηε ηεο εγθξηηηθήο επί ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο 
απνθάζεσο, δελ πξνζέιζεη απηόο εκπξόζεζκα γηα ηε ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο 
κίζζσζεο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο γίλεηαη ζε βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ 
κεηνδόηε.  Η Επηρείξεζε επηθπιάζζεηαη παληόο λνκίκνπ δηθαηώκαηόο ηεο, πξνο απνθαηάζηαζε θάζε 
δεκίαο πνπ ηπρόλ ζα ππνζηεί από ηελ κε ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο εθ κέξνπο ηνπ εθκηζζσηή. 

Παξάγξαθνο 13. 
Η επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία γλσζηνπνηείηαη κε πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ηεο Πξνέδξνπ, πνπ ζα 

αλαθέξεηαη ζηνπο όξνπο ηεο πξώηεο δηαθήξπμεο θαη δεκνζηεύεηαη ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα 
ζηελ Παξάγξαθν  4 ηνπ Π.Δ. 270/81. 

Παξάγξαθνο 14. 
Καηά ηα ινηπά, ν  δηαγσληζκόο  δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο πεξί αλνηθηώλ δεκνπξαζηώλ,  

(Π.Δ/γκα 270/81). 
 

Η Πξόεδξνο ηνπ Γ.. ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 
 

Αληωλνύδε Οιπκπία 
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