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ΑΡ.ΠΡΩΤ.1769 
Ταχ.Δ/νση: Αγ.Νικολάου-Μικρουλέα  
T.K: 55132             
Πληροφορίες: Σολομωνίδου Ελισσάβετ  
Τηλέφωνο & FAX: 2310455988           

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΦΑΝΕΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
ΚΑΘΑΡΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΩΣ 170 Τ.Μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΣΣΑΛΙΔΗ 
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΛΙΔΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΔΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ 
ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ). 
1. Τόπος και χρόνος κατάθεσης προσφορών. 
Οι ενδιαφερόμενοι για το διαγωνισμό δύναται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από 
τη δημοσίευση της διακήρυξης ήτοι μέχρι 13/5/2015 ημέρα Τέταρτη και ώρα 14.30μ.μ. 
Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στο Τμήμα Λογιστηρίου της ΚΕΔΚΑ και δη στην κα.Σολομωνίδου 
Ελισσάβετ, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω. Η διαδικασία που θα ακολουθήσει περιγράφεται αναλυτικά 
στην με αρ.πρωτ.1768/2015 Διακήρυξη της ΚΕΔΚΑ (ΑΔΑ: ΒΜ7ΕΟΛΞΡ-ΧΤΖ) 
2. Αναθέτουσα Αρχή.  
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμαριάς, οδός Αγ. Νικολάου-Μικρουλέα, Καλαμαριά, Τ.Κ.55132, τηλ.2310455988, 
ιστοσελίδα www.kedka.gr 
3. Διακήρυξη φανερού προφορικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του τμήματος 
Αγγειοπλαστικής (υπηρεσίες και χώροι εκπαίδευσης) στην περιοχή που περικλείεται μεταξύ των οδών Πασσαλίδη 
μέχρι την οδό Καλίδου και από την οδό Ανδριανουπόλεως μέχρι την οδό Μητροπολίτου Χρυσάνθου. 
4. Περιγραφή του αντικειμένου. 
Όπως αναλυτικά περιγράφονται στην παράγραφο 3 και 4 της με αρ.πρωτ.1768/2015 Διακήρυξη της ΚΕΔΚΑ 
5. Διάρκεια σύμβασης. 
Η διάρκεια της μίσθωσης θα αρχίσει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης και θα λήξει μετά την πάροδο  
τριετίας όπως αναλυτικά περιγράφεται στην παράγραφο 7 της με αρ.πρωτ.1768/2015 Διακήρυξη της ΚΕΔΚΑ 
6. Απαιτούμενες εγγυήσεις. 
Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία, και εφ΄ όσον το ακίνητο  έχει  κριθεί  κατάλληλο από την αρμόδια 
επιτροπή, πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, ως εγγύηση, γραμμάτιο σύστασης 
παρακαταθήκης του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού 
540,00 ευρώ. 
7. Πληροφοριακά στοιχεία.  
Οι αναλυτικοί όροι της διακήρυξης καθώς και η σχετική προκήρυξη, μπορούν να ζητηθούν από το τμήμα 
λογιστηρίου της ΚΕΔΚΑ (Αγ.Νικολάου-Μικρουλέα) τηλ.2310455988 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ενώ θα 
βρίσκονται αναρτημένα στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον πίνακα ανακοινώσεων της Κ.Ε.Δ.ΚΑ., του Δήμου και στην 
επίσημη ιστοσελίδα της ΚΕΔΚΑ (www.kedka.gr)  

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.ΚΑ. 

Αντωνούδη Ολυμπία 
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