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Περίληψη Διακήρυξης 
 

Ανακοινώνουμε ότι ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) 
Κεντρικής Μακεδονίας θα διενεργήσει Δημόσια Μειοδοτική Προφορική Δημοπρασία για την «Μίσθωση 
ακινήτου (γραφείου)».  
Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει να βρίσκεται στο κτίριο που στεγάζει σήμερα τα κεντρικά γραφεία του 
Περιφερειακού Συνδέσμου που βρίσκονται στη δ/νση Φράγκων 6-8 και εφόσον δεν είναι εφικτό σε 
παρακείμενο ή σε κοντινό κτίριο για την καλύτερη εποπτεία και επικοινωνία των υπηρεσιών. Ο προς 
μίσθωση χώρος πρέπει να είναι συνολικής επιφάνειας περίπου 35-40 τετραγωνικών μέτρων. Το ανωτέρω 
ακίνητο πρέπει να βρίσκεται  σε όροφο, να είναι απαλλαγμένο από υγρασία, να έχει φωτισμό, αερισμό, 
χώρους υγιεινής και να διαθέτει θέρμανση και εν γένει να είναι σε αρίστη κατάσταση. 
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη δημοπρασία θα παραδώσουν στον Περιφερειακό Σύνδεσμο 
Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας, κατά την πρώτη φάση (Εκδήλωση ενδιαφέροντος - αξιολόγηση 
προσφερόμενων ακινήτων), προσφορές ενδιαφέροντος προς έλεγχο από την επιτροπή εκτίμησης 
καταλληλότητας ακινήτων, όπως περιγράφονται λεπτομερώς στη διακήρυξη, εντός είκοσι (20) ημερών 
από την ημέρα που θα γίνει η δημοσίευση της διακήρυξης. 
Ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης της διακήρυξης: Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022.  
Όσων τα ακίνητα κριθούν κατάλληλα από την επιτροπή ελέγχου καταλληλόλητας ακινήτων καλούνται να 
λάβουν μέρος στη δημοπρασία σε ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του 
Περιφερειακού Συνδέσμου, με αποστολή προσκλήσεων και οφείλουν να προσκομίσουν ως εγγύηση 
Γραμμάτιο Σύστασης Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισμένης τράπεζας σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του ανωτάτου ορίου πρώτης προσφοράς 
του ετήσιου μισθώματος όπως αυτό ορισθεί από την επιτροπή ελέγχου καταλληλόλητας ακινήτων. 
Η πλήρης διακήρυξη διατίθεται στα γραφεία του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας κατά τις εργάσιμες μέρες και από ώρα 8.00 έως 14.30, 
καθώς και στην ιστοσελίδα του Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας. Πληροφορίες 
δίνονται στο τηλ. 2311236100 και στο e-mail: promithies@fodsakm.gr. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ  
(Φο.Δ.Σ.Α.)ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
   
 
 
 

ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ 

ΑΔΑ: 9ΨΑΖΟΞΧΝ-Σ6Γ


		2022-12-12T10:59:19+0200
	Athens




