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ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ» 

 

 Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου προκηρύσσει τη διενέργεια 

μειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας μίσθωσης ενός (1) ακινήτου για την 

στέγαση των υπηρεσιών του Διοικητηρίου της Π.Ε. Κορινθίας, ήτοι του Γραφείου 

Αντιπεριφερειάρχη, της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού, της Δ/νσης Μεταφορών και 

Επικοινωνιών, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και των αυτοτελών Τμημάτων Πολιτικής 

Προστασίας και ΠΣΕΑ ΠΕ Κορινθίας. 

Οι έγγραφες προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα κατατίθενται εντός σφραγισμένων 

φακέλων, στο Τμήμα της Γραμματείας (γραφείο 20) της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού 

της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, (ταχ. δ/νση: Κροκιδά 2 Κόρινθος ΤΚ 20131) 

εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης ήτοι μέχρι την 

06/12/2021 και ώρα 14:00. 

Μετά τον έλεγχο των προσφορών από την Επιτροπή Καταλληλόλητας, θα συνταχθεί 

σχετική έκθεση περί καταλληλότητας. Εν συνεχεία θα ακολουθηθεί η διαδικασία της 

δημοπρασίας ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε 

ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί από την ίδια, με αποστολή προσκλήσεως στους 

ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα θα κριθούν κατάλληλα από την επιτροπή ελέγχου 

καταλληλότητας. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι για να λάβουν μέρος στη δημοπρασία προσέρχονται στην 

Οικονομική Επιτροπή καταθέτοντας εκτός των λοιπών δικαιολογητικών και εγγυητική 
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επιστολή τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό ίσο 

με το δέκατο (1/10) του αιτούμενου ετήσιου μισθώματος, ως εγγύηση. 

Η τελική αξιολόγηση των προσφερόμενων προς ενοικίαση κτιρίων θα αποτελέσει καρπό 

της συνεκτίμησης των οικονομικών χαρακτηριστικών της προσφοράς και των τεχνικών 

χαρακτηριστικών του κτιρίου.  

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε μειοδότη επί 180 μέρες από τη 

διεξαγωγή της δημοπρασίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της Διακήρυξης στην ιστοσελίδα 

της Περιφέρειας (www.ppel.gov.gr) και περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες από τα γραφεία της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού  (Κροκιδά 2, 

Κόρινθος) ή τηλεφωνικά (κα. Αρβανίτη Χαρούλα: 2741360745 και κα Ελίνα 

Παναγοπούλου 2741360640). 
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