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ΑΡ.ΠΡΩΣ.486 
Σαρ.Γ/λζε: Αγ.Νηθνιάνπ-Μηθξνπιέα Σ.Κ.55132  
Πιεξνθνξίεο: νινκωλίδνπ Διηζζάβεη  
Σειέθωλν & FAX: 2310455988           

ΠΔΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΦΑΝΔΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΙΘΩΗ Α) ΔΝΟ ΑΚΙΝΗΣΟΤ 
ΚΑΘΑΡΗ ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ ΔΩ 120 Σ.Μ. ΓΙΑ ΣΗ ΣΔΓΑΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΣΗ 
ΚΟΙΝΩΦΔΛΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ (ΚΔΓΚΑ) ΚΑΙ Β) ΔΝΟ ΑΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΘΑΡΗ 

ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ ΔΩ 40,00 Σ.Μ. ΓΙΑ ΣΗ ΣΔΓΑΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΣΟΤ «ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΗΜΟΤ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ» (ΔΠΙΥΔΙΡΔΙΝ) ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΟΤ 
ΓΗΜΟΤ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΠΟΤ ΠΔΡΙΚΛΔΙΔΣΑΙ ΜΔΣΑΞΤ ΣΩΝ ΟΓΩΝ ΚΟΛΟΣΟΤΡΟΤ - ΠΟΝΣΟΤ - 
ΜΔΣΑΜΟΡΦΩΔΩ ΚΑΙ ΡΟΓΟΠΟΛΔΩ 

 
1. Σόπνο θαη ρξόλνο θαηάζεζεο πξνζθνξώλ 
Οη ελδηαθεξόκελνη γηα ην δηαγωληζκό δύλαηαη λα εθδειώζνπλ ελδηαθέξνλ εληόο πξνζεζκίαο είθνζη (20) 
εκεξώλ από ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ήηνη κέρξη 18/01/2018 εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 14.30κ.κ. 

Οη πξνζθνξέο ελδηαθέξνληνο απνζηέιινληαη ζην Σκήκα Λνγηζηεξίνπ ηεο ΚΔΓΚΑ θαη δε ζηελ 
θα.νινκωλίδνπ Διηζζάβεη, ζηε δηεύζπλζε πνπ αλαθέξεηαη παξαθάηω. Η δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζήζεη 
πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηελ κε αξ.πξωη.485/28-12-17  Γηαθήξπμε ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. (ΑΓΑ: 6ΒΟΚΟΛΞΡ-03Δ) 
2. Αλαζέηνπζα Αξρή 

Κνηλωθειήο Δπηρείξεζε Γήκνπ Καιακαξηάο, νδόο Αγ. Νηθνιάνπ-Μηθξνπιέα, Καιακαξηά, Σ.Κ.55132, 
ηει.2310455988, ηζηνζειίδα  www.kedka.gr 
3. Γηαθήξπμε θαλεξνύ πξνθνξηθνύ κεηνδνηηθνύ δηαγωληζκνύ γηα ηε κίζζωζε αθηλήηνπ γηα ηε ζηέγαζε ηωλ 
εηθαζηηθώλ ηκεκάηωλ θαη ηνπ Κέληξνπ ηήξημεο θαη Αλάπηπμεο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο «ΔΠΙΥΔΙΡΔΙΝ»  

(ππεξεζίεο θαη ρώξνη εθπαίδεπζεο) ζηελ πεξηνρή πνπ πεξηθιείεηαη κεηαμύ ηωλ νδώλ Κνινηνύξνπ - Πόληνπ - 
Μεηακνξθώζεωο θαη Ρνδνπόιεωο. 
4. Πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ 
Όπωο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 θαη 4 ηεο κε αξ.πξωη.485/28-12-17 Γηαθήξπμε ηεο 

ΚΔΓΚΑ  
5. Γηάξθεηα ζύκβαζεο 
Η δηάξθεηα ηεο κίζζωζεο ζα αξρίζεη από ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο θαη ζα ιήμεη κεηά ηελ 
πάξνδν  ηξηεηίαο όπωο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 7 

6. Απαηηνύκελεο εγγπήζεηο 
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, ωο εγγύεζε, 
γξακκάηην ζύζηαζεο παξαθαηαζήθεο ηνπ Σακείνπ παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείωλ ή εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

αλαγλωξηζκέλεο Σξάπεδαο, α) πνζνύ «720,00» ΔΤΡΩ γηα ην αθίλεην γηα ηε ζηέγαζε ηνπ ηκήκαηνο 
εηθαζηηθώλ θαη β)  πνζνύ «270,00» ΔΤΡΩ γηα ην αθίλεην γηα ηε ζηέγαζε ηνπ ηκήκαηνο Κέληξν ηήξημεο θαη 
Αλάπηπμεο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο ηνπ Γήκνπ Καιακαξηάο «ΔΠΙΥΔΙΡΔΙΝ» 
7. Πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία 

α) Οη αλαιπηηθνί όξνη ηεο δηαθήξπμεο θαζώο θαη ε ζρεηηθή πξνθήξπμε, κπνξνύλ λα δεηεζνύλ από ην 
ηκήκα ινγηζηεξίνπ ηεο ΚΔΓΚΑ (Αγ.Νηθνιάνπ-Μηθξνπιέα) ηει.2310455988 θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 
θαη ώξεο, ελώ ζα βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ζηελ ΓΙΑΤΓΔΙΑ θαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο ΚΔΓΚΑ 
(www.kedka.gr)  

Η Πξόεδξνο ηνπ Γ.. ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 

Αληωλνύδε Οιπκπία 
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