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ΠΠ ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΛΛ ΗΗ ΨΨ ΗΗ     ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ ΣΣ   
 

Ο Δήμος Καλαμάτας διακηρύσσει Δημόσια Πλειοδοτική Δημοπρασία με φανερή προφορική 

διαδικασία προσφορών για την: 

Εκμίσθωση και αξιοποίηση χώρου εντός του Κεντρικού Σιδηροδρομικού Σταθμού 

Καλαμάτας, προκειμένου να  εγκατασταθεί, λειτουργήσει και δραστηριοποιηθεί 

εκμετάλλευση αποκλειστικά και μόνο θερινού κινηματογράφου ταινιών νέας παραγωγής. 

Η δημοπρασία θα είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική και θα διενεργηθεί στις 26 

Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 13.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου 

Καλαμάτας (2
ος

  όροφος)- οδός Αθηνών 99, γρ. 2 13, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής 

διακήρυξης. 

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης) για τη μίσθωση του αναφερόμενου 

ακινήτου ορίζεται το ποσό των δυο χιλιάδων ευρώ  (2.000,00€)  που αντιστοιχεί στην 

μισθωτική περίοδο χρήσης του χώρου για τους μήνες  Μάιο έως Σεπτέμβριο ήτοι 5 Χ 400,00 € 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στη διακήρυξη ως 

κατώτατο όριο (ετήσιου) μισθώματος πρώτης προσφοράς, ήτοι διακόσια ευρώ  200,00€. 

 Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στον Δήμο Καλαμάτας. Ο τελευταίος πλειοδότης 

υποχρεούται να παρουσιάσει  αξιόχρεο εγγυητή για την υπογραφή των πρακτικών της 

δημοπρασίας και του συμφωνητικού μίσθωσης. 

Οι διαγωνιζόμενοι, πέραν της οικονομικής προσφοράς και της εγγυητικής επιστολής, πρέπει 

να προσκομίσουν και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 5 της διακήρυξης.  

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο γραφείο του 

Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας και Κοιμητηρίων της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου 

Καλαμάτας  από την προϊσταμένη του Τμήματος κα Μπουρίκα Σοφία (τηλ. 2721 3 60739,  e-
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mail: s.mpourika@kalamata.gr) και από την κα Γκουλούση Αναστασία  (τηλ.2721 3 60840,  

e-mail: a.goulousi@kalamata.gr).  

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί:   

Μία εβδομαδιαία νομαρχιακή εφημερίδα 

 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 

2  ημερήσιες νομαρχιακές εφημερίδες 
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