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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία μακροχρόνιας μίσθωσης ακινήτου για την μετεγκατάσταση των υπηρεσιών της 
Κεντρικής Διοίκησης του ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ. Το ακίνητο πρέπει να είναι ωφέλιμης συνολικής επιφάνειας από 130,00 m2 έως 
160,00 m2 και να βρίσκεται στον ιστό του κέντρου της Λάρισας που περιβάλλεται από τις οδούς Ηρώων Πολυτεχνείου – 
Καραθάνου – Αθηνάς – Τάκη Τσόγκα (πρώην Καλλιθέας) – Γεωργιάδου - Αεροδρομίου. Επιπρόσθετα, πρέπει να διαθέτει χώρο 
κατάλληλο για κουζίνα, μία κατ’ ελάχιστον τουαλέτα, να μην απαιτεί μεγάλες παρεμβάσεις και οι χώροι να είναι άμεσα 
χρησιμοποιήσιμοι. Η διάρκεια μίσθωσης είναι δέκα (10) έτη, αρχόμενη από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου 
Παράδοσης  - Παραλαβής του μισθίου και δύναται να παραταθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Οι αιτήσεις – προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται δια χειρός ή αποστέλλονται με συστημένη ταχυδρομική 
επιστολή ή ταχυμεταφορέα στον ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ στην ταχ. διεύθυνση Καλλιάρχου 17, 41221 Λάρισας, έως 04/01/2023 και 
ώρα 15:00. 

Στη συνέχεια, η υπηρεσία του ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ αποστέλλει τις αιτήσεις – προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην 
επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερόμενων 
ακινήτων και  περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση αξιολόγησης εντός 
δέκα (10) ημερών από της λήψεως των αιτήσεων – προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου πρέπει να αιτιολογούνται 
επαρκώς στην έκθεση. Κατόπιν, ο Πρόεδρος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας καλώντας να λάβουν μέρος σε 
αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν. Η δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διενεργηθεί 
στα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης του ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ (Καλλιάρχου 17, Λάρισα, 2ος όροφος) ενώπιον της Επιτροπής 
Διενέργειας Δημοπρασιών, σε μέρα και ώρα που θα ορισθεί από τον Πρόεδρο 

Η διακήρυξη διατίθεται από το ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ, Δ/νση Καλλιάρχου 17, 41221 Λάρισα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 
τηλ. 2410-289229 και από την ιστοσελίδα www.fodsalar.gr. Πληροφορίες και αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται στους 
ενδιαφερομένους στην παραπάνω διεύθυνση. 
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