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Κατερίνη, 26 Οκτωβρίου 2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Ε.Π.
Αριθμ. Πρωτ.: οικ.34427/26.10.2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Αντιδήμαρχος Κατερίνης προκηρύσσει φανερό, προφορικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την μίσθωση ακινήτου
συνολικού εμβαδού τουλάχιστον 400 τ.μ., εκ των οποίων τα 220 τ.μ. τουλάχιστον πρέπει να βρίσκονται σε ισόγειο
χώρο. Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται στο Δήμο Κατερίνης- Κοινότητα Κατερίνης και
συγκεκριμένα στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς: 16ης Οκτωβρίου, Ζαλόγγου,
Τσακάλωφ, Καποδιστρίου, Εθνικής Αντιστάσεως και κατά μήκος εκατέρωθεν των οδών οι οποίες αναφέρονται
παραπάνω, για την στέγαση του ΚΕΠ 0253 Δήμου Κατερίνης.
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και φάκελο προσφοράς δικαιολογητικών
σύμφωνα με την υπ. αριθμ. οικ. 34426/26.10.2020 διακήρυξη στο Δημοτικό Κατάστημα Κατερίνης, Πρωτόκολλο
του Δήμου (υπ΄ όψιν Διεύθυνσης ΚΕΠ),ισόγειο, Πλατεία Δημαρχείου, Τ.Κ. 601 33 Κατερίνη, έως την 16η
Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ.. Στη συνέχεια η αρμόδια υπηρεσία αποστέλλει τις προσφορές στην επιτροπή
εκτίμησης ακινήτων, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων
και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση,
εντός δέκα (10) ημερών από της λήψης των προσφορών. Η έκθεση αξιολόγησης αποστέλλεται στην αρμόδια
υπηρεσία, η οποία την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα
και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σ΄ αυτήν, μόνο εκείνοι των
οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης.
Το ακίνητο θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται αναλυτικά στην υπ. αριθμ. οικ.
34426/26.10.2020 διακήρυξη.
Εάν ο διαγωνισμός δε διεξαχθεί για οποιονδήποτε λόγο την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία θα επαναληφθεί
την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Πληροφορίες επί θεμάτων της δημοπρασίας παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από τη Δ/νση ΚΕΠ
του Δήμου. Αρμόδια υπάλληλος: Μαρία Αδάμου, τηλ. 2351-350537.
Το τεύχος της διακήρυξης διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα του Δήμου Κατερίνης www.katerini.gr
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