
                Αθήνα 19 Ιανουαρίου 2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 1/2015

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Α.Α.Α. 25 (± 5) ΔΩΜΑΤΙΩΝ (ΤΡΙΚΛΙΝΑ – 

ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΑ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΔΑ / ΣΚΟΤΙΝΑΣ

 1. Η Ε.Α.Α.Α, Νοµικό Πρόσωπο Δηµοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), διακηρύσσει ότι 
ενδιαφέρεται να µισθώσει για τη θερινή περίοδο 2015, µε δικαίωµα της Ε.Α.Α.Α. 
παρατάσεως της µισθώσεως για ένα (1) ακόµη έτος, το 2016, µε τους αυτούς όρους, 
µε δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό, είκοσι πέντε 25 (±5) τρίκλινων – τετράκλινων 
δωµατίων, στην περιοχή πλησίον του ΚΕΔΑ / ΣΚΟΤΙΝΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ.  Η καταλληλότητα 
των δωµατίων καθώς και η εγγύτητα από το ΚΕΔΑ / Σκοτίνας θα ληφθεί υπόψη .Ο 
Διαγωνισµός θα γίνει στο ΚΕΔΑ / ΣΚΟΤΙΝΑΣ την 19 Φεβρουαρίου 2015 ηµέρα 
Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ.

 2. Τα µισθωµένα δωµάτια θα χρησιµοποιηθούν για τον παραθερισµό των 
Αποστράτων Αξκών της Αεροπορίας και των µελών των οικογενειών των.

3. Η διάρκεια της µίσθωσης θα είναι 60 ηµέρες ανά έτος, (έξι περίοδοι των 10 
ηµερών), αρχής γενοµένης από 20 έως 23  Ιουνίου 2015.

4. Στην τιµή του ηµερήσιου µισθώµατος κάθε δωµατίου θα περιλαµβάνεται και ο 
αναλογών φόρος προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ).

5. Οι πληρωµές θα πραγµατοποιούνται από το ΚΕΔΑ / ΣΚΟΤΙΝΑΣ, µε την 
προσκόµιση από τον Εκµισθωτή των απαραίτητων δικαιολογητικών.

 6. Ο Διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΝΔ 1171 / 72, 
του ΠΔ 576 / 1978, του άρθρου 37 του ΠΔ 715 / 79, καθώς και του Π.Δ. 118/ 07, 
άρθρου 38 των άλλων ειδικών διατάξεων που αφορούν τα ΝΠΔΔ.

 7. Τα έξοδα δηµοσιεύσεως του διαγωνισµού θα βαρύνουν τους εκµισθωτές.

 8. Οι ενδιαφερόµενοι να αναγράφουν στην προσφορά τους ότι έλαβαν γνώση 
των ειδικών και γενικών όρων του διαγωνισµού, τους οποίους θα µπορούν να 
παραλαµβάνουν από την Ε.Α.Α.Α. καθώς και από το Κέντρο Εκπαίδευσης Διασποράς 
Αεροπορίας / Σκοτίνας Πιερίας (Παραλία Σκοτίνας Πιερίας 2352090140 – 141).
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