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ΠΔΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ  
ΟΡΧΝ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΔΚΜΙΘΧΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ 

ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ (ΑΝΑΦΤΚΣΗΡΙΟΤ) ΣΗ ΤΜΒΟΛΗ ΣΧΝ ΟΓΧΝ ΠΛΑΣΑΙΧΝ & ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ  

(Α.Ο.Δ.214/2021,  ΑΓΑ: ΨΥ1ΞΩΛΩ-ΑΣΓ) 
 

 

 Ο Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Κνξπδαιινύ πξνθεξύζζεη δεκνπξαζία 

πιεηνδνηηθή, θαλεξή θαη πξνθνξηθή γηα ηε εθκίζζσζε αθηλήηνπ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο (αλαςπθηήξην) 

ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ Πιαηαηώλ θαη Πεινπνλλήζνπ, πιεζίνλ αλνηρηνύ ζεάηξνπ «Θαλάζεο Βέγγνο» θαη 

θαιεί ηνπο/ηηο ελδηαθεξόκελνπο/εο να εκδηλώζοςν ενδιαθέπον εληόο πξνζεζκίαο δέκα (10) ημεπών από ηη 

δημοζίεςζη ηηρ διακήπςξηρ. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνβιεπόκελεο δεθαήκεξεο πξνζεζκίαο 

νπνηαδήπνηε ππνβνιή πξνζθνξάο είλαη εθπξόζεζκε.  

 Η δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ζε δύο θάζειρ: Α) Δκδήλωζη ενδιαθέπονηορ θαη Β) Γιενέπγεια 

δημοππαζίαρ, όπσο ιεπηνκεξώο πεξηγξάθεηαη ζηε δηαθήξπμε. Οη πξνζθνξέο ελδηαθέξνληνο ππνβάιινληαη 

ζην πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ πξνο ηελ Δπηηξνπή δηεμαγσγήο δεκνπξαζηώλ, ε νπνία θξίλεη πεξί ηεο αξηηόηεηαο 

ησλ πξνζθνξώλ θαη πεξί ηνπ εάλ πιεξνύλ ηνπο όξνπο ηεο νηθείαο δηαθήξπμεο, ζπληαζζόκελεο ζρεηηθήο 

έθζεζεο εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηε ιήςε ησλ πξνζθνξώλ. Οη ιόγνη απνθιεηζκνύ κίαο πξνζθνξάο 

αηηηνινγνύληαη επαξθώο ζηελ έθζεζε.  

 Διάρηζην όξην πξνζθνξώλ νξίδεηαη ην πνζό ησλ 500€/κήλα. Η δεκνπξαζία πνπ ζα είλαη πιεηνδνηηθή, 

θαλεξή θαη πξνθνξηθή, ζα δηεμαρζεί ζην Γεκαξρείν Κνξπδαιινύ ηελ Γεπηέξα 2 Απγνύζηνπ θαη ώξα 11π.κ. 

 Τν αθίλεην είλαη ηζόγεην θαη έρεη εκβαδόλ σθέιηκεο επηθάλεηαο 43,10 η.κ. Υπάξρεη επίζεο δπλαηόηεηα 

αλάπηπμεο ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζηνλ ππαίζξην ρώξν θαη ζε εκβαδό 32 η.κ. 

 Η διάπκεια ηηρ μίζθωζηρ νξίδεηαη ζε 5 (πένηε) έηη, αξρίδεη δε από ηελ ππνγξαθή ηεο κηζζσηηθήο 

ζύκβαζεο θαη παξαιαβήο ηνπ ρώξνπ θαη ιήγεη ηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία όηαλ ζπκπιεξσζεί ε 5εηία.  

 Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο πεξηιεπηηθήο δηαθήξπμεο, αξρηθήο θαη ηπρόλ επαλαιεπηηθήο θαη όπνηα 

έμνδα απηήο, ζα βαξύλνπλ ηνλ/ηελ κεηνδόηε/ηξηα.  

 Λήθζεθαλ ππόςε: α)Τν Π.Γ.270/81, β)ν Ν.3130/03, γ)ν Ν.3463/06, δ)ν Ν.3852/10, δ)ε 

ππ’αξηζ.43/2021   Α.Γ.Σ. θαη ε) ε ππ’αξηζ.214/2021 Α.Ο.Δ.. 

 Οιόθιεξε ε δηαθήξπμε ζα βξίζθεηαη αλαξηεκέλε ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Κνξπδαιινύ 

www.korydallos.gr θαη αληίγξαθό ηεο ζα δηαηίζεηαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο ηηο ώξεο 08:00-14:00 από ην 

Τκήκα Δζόδσλ & Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο, Γεκαξρείν Κνξπδαιινύ, Γξ.Λακπξάθε 240 & Νηθεθνξίδε, 

Τ.Κ.181 22, 2
νο

 όξνθνο, γξαθείν 201, ηει.:2104990742, e-mail:mtselentis@korydallos.gr.  

 

 

 

Διακήπςξη  όπων πλειοδοηικήρ δημοππαζίαρ για εκμίζθωζη ακινήηος ςγειονομικού ενδιαθέπονηορ 
(αναψςκηήπιος) ζηη ζςμβολή ηων οδών Πλαηαιών & Πελοποννήζος  

 

  Ο ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 
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