
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                      Α.Δ.Α.:

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ                                 Θεσσαλονίκη  -6 ΙΟΥΛ 2017

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ                              Αρ. Πρωτ: 11426

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

& ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

 Ταχ. Δ/νση: Αγίας Σοφίας 52

  Τ.Κ: 546 35 Θεσσαλονίκη

  Τηλ:2313-336554

                                      Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Διακηρύττει ότι:

Την 17-07-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ. θα

γίνει  στο  κατάστημα  της  Περιφερειακής  Διεύθυνσης  Δημόσιας  Περιουσίας

Μακεδονίας – Θράκης, Β΄ Επαναληπτική Μειοδοτική Δημοπρασία (σύμφωνα

με τις διατάξεις του Ν.3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α΄/28-3-2003) μισθώσεως  δίκλινων

δωματίων  ξενοδοχειακών  εγκαταστάσεων  κατάλληλων  για  τη  στέγαση  της

Ενισχυτικής  Αστυνομικής  Δύναμης  κατά  τη  διάρκεια της  82ης  Διεθνούς

Έκθεσης Θεσσαλονίκης ,η οποία αποτελείται από τετρακόσιους τέσσερις (404)

Αστυνομικούς οι οποίοι θα κατανεμηθούν ανά Διεύθυνση και αντίστοιχα χρονικά

διαστήματα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1.Η  διάρκεια  της  μίσθωσης  είναι:  α)Για  τους  είκοσι  τέσσερις  (24)

Αστυνομικούς  (Ο.Π.Κ.Ε)- ( έξι ομάδες των τεσσάρων Αστυνομικών Π.Κ.Ε.)  επτά

(7) διανυκτερεύσεις (από     04-09-2017   άφιξη μέχρι   11-09-2017 αναχώρηση),

β) Για τους σαράντα (40) Αστυνομικούς (Τροχαίας)  έξι (6) διανυκτερεύσεις (από

05-09-2017   άφιξη μέχρι   11-09-2017 αναχώρηση) γ)Για τους τριακόσιους δέκα
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(310) Αστυνομικούς (Τάξης-Ασφάλειας-Τροχαίας)  δεκατρείς(13) διανυκτερεύσεις

( από 05-09-2017   άφιξη μέχρι   18-09-2017 αναχώρηση) και δ) Για τους τριάντα

(30) Αστυνομικούς  (Υ.Π.Α.Α.Ε.Σ/τμ.Προσ.Πρ.Ευπ.Στοχ.Θεσ.)  δώδεκα  (12)

διανυκτερεύσεις ( από 06-09-2017   άφιξη μέχρι   18-09-2017 αναχώρηση),

2. Οι ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις  πρέπει να διαθέτουν δίκλινα δωμάτια με

μπάνιο,τηλεόραση και κλιματισμό και να βρίσκονται στο Πολεοδομικό Συγκρότημα

Θεσσαλονίκης.

3. Τα προσφερόμενα δωμάτια των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων πρέπει

να   πληρούν  όλες  τις  προϋποθέσεις  καταλληλότητας  από  άποψη  φωτισμού,

αερισμού, μέσων σκίασης, θέρμανσης, ψύξης / κλιματισμού, σύμφωνα με τους

ισχύοντες  κανονισμούς.  Από  τις  ξενοδοχειακές  εγκαταστάσεις  θα  προτιμηθούν

αυτές   τριών  αστέρων (3*)  και  άνω με  ψυγείο  σε  κάθε  δωμάτιο  και  αν  δεν

επαρκούν  αυτές  θα  προτιμηθούν  ξενοδοχειακές  εγκαταστάσεις  χωρίς  ψυγείο,

[χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο μίσθωσης κατώτερης κατηγορίας (αστέρων)

στην περίπτωση που δεν υπάρξουν προσφορές για ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις

τουλάχιστον  τριών αστέρων].                                                                 

 4. Ανώτατο όριο αποζημίωσης κατά άτομο ορίζεται α) το ποσό των είκοσι

επτά  ευρώ  (27,00) €  ημερησίως  ανά  κλίνη  για  ξενοδοχειακές  εγκαταστάσεις

τριών (3*) αστέρων και άνω και β) το ποσό των είκοσι τεσσάρων ευρώ (24,00) €

ημερησίως ανά κλίνη για ξενοδοχεία κατώτερης κατηγορίας .  

Ως  προς  τους  λοιπούς  όρους  και  υποχρεώσεις  ισχύει  η  με  αρ.  πρωτ.

7383/01 Ιουν.2017 αρχική μας διακήρυξη (ΑΔΑ:ΨΕΚ8Η-ΡΥΧ) και μπορούν οι

ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν  γνώση της και από τα Γραφεία της Περιφερειακής

Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Μακεδονίας - Θράκης, οδός Αγ. Σοφίας 52, 5ος

όροφος, γραφείο 51.

          Ο Προϊστάμενος της Περιφερειακής Δ/νσης 

      Δημόσιας Περιουσίας Μακεδονίας - Θράκης

α/α

              Θεόδωρος Αριστείδης Τασούλας
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