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ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  
ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ  ΔΤΟ ΑΚΙΝΗΣΧΝ  
ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΜΠΟΤ  

 
Ο Γήκαξρνο Πάηκνπ  δηαθεξύηηεη όηη ηελ  21

ε 
 ηνπ κελόο επηεκβξίνπ  ηνπ έηνπο 2020, εκέξα Γεπηέξα    ζα 

δηεμαρζεί  ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα  Υώξαο θαλεξόο  πξνθνξηθόο πιεηνδνηηθόο δηαγσληζκόο ελώπηνλ ηεο 
Δπηηξνπήο  (πνπ έρεη νξηζζεί κε ηελ αξίζκ. 160/2019  απόθαζε ηνπ Γ) γηα ηελ κίζζσζε δύν αθηλήησλ  ζηε 
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΜΠΟΤ  (Νν 1 θαη Νν 4) κε ΚΑΔΚ 100600721004 ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 36,60 η.κ. θαη 30,00 
η.κ. αληίζηνηρα    κε ΚΑΔΚ 100600315003 ζπλνιηθνύ γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε   
 Οη  δεκνπξαζίεο  ζα δηεμαρζνύλ: 
Γηα ην 1

ν
 θαηάζηεκα  από ώξα 12.30

 
κεζεκβξηλή  έωο 13.00

 
κεζεκβξηλή  κε ειάρηζην όξην πξώηεο 

πξνζθνξάο ην πνζό ησλ δηαθνζίσλ  επξώ (200 €)  κεληαίσο 
Γηα ην 2

ν
 θαηάζηεκα  από ώξα 13.30

 
κεζεκβξηλή  έωο 14.00

 
κεζεκβξηλή  κε ειάρηζην όξην πξώηεο 

πξνζθνξάο ην πνζό ησλ δηαθνζίσλ  επξώ (200 €)  κεληαίσο 
 
 
Σα θάηωζη αλαθεξόκελα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ζηελ επηηξνπή ηνπ δηαγωληζκνύ πξηλ από ηελ 
ώξα έλαξμεο ηωλ πξνζθνξώλ  ηα νπνία ππνγξάθνληαη, θαηαγξάθνληαη, ειέγρνληαη θαη εθόζνλ 
δηαπηζηωζεί ε πιεξόηεηα ηωλ εγγξάθωλ δίλεηαη ην δηθαίωκα ζπκκεηνρήο ζηελ δεκνπξαζία. 
 
Σειεπηαία πξνζεζκία ππνβνιήο ηωλ δηθαηνινγεηηθώλ νξίδεηαη: 
 ε 12.30 κεζεκβξηλή γηα ην 1

ν
 θαηάζηεκα θαη  

ε 13.30  κεζεκβξηλή γηα ην 2
ν
 θαηάζηεκα )  

 

Δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζηνλ Δηαγωληζκό 
Γηα λα γίλεη θάπνηνο δεθηόο ζηε δεκνπξαζία πξέπεη λα πξνζθνκίζεη  ηα θάησζη: 

Α. Φπζηθά πξόζσπα 

1.-Φσηνηππία αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο  

2.-Βεβαίσζε κε νθεηιήο ζηνλ Γήκν Πάηκνπ (ρνξεγείηαη από ηελ ηακεηαθή Τπεξεζία θαηόπηλ αηηήζεσο). 

3.-Πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο  

4.- Δγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο ζηελ Διιάδα ηξάπεδαο ή ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ, ίζε 

κε πνζνζηό 10% επί ηνπ ειαρίζηνπ εηεζίνπ νξίνπ ηεο πξώηεο  πξνζθνξάο ήηνη πνζνύ 240,00 € Η εγγπεηηθή 

επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζα αληηθαηαζηαζεί θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ κίζζσζεο κε εγγπεηηθή επηζηνιή 

(γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο κίζζσζεο) αλαγλσξηζκέλεο ζηελ Διιάδα Σξάπεδαο ή ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ 

θαη Γαλείσλ πνζνύ ίζνπ κε ην πνζό δύν (2) κηζζσκάησλ (ην πνζό πνπ πξνθύπηεη από ηε δεκνπξαζία). Μεηά 

ηελ δεκνπξαζία νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ή ηα γξακκάηηα ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ επηζηξέθνληαη 

ζηνπο δηθαηνύρνπο θαη θξαηνύληαη ηνπ αλαδεηρζεζόκελνπ πιεηνδόηε. 

5.-Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 πιήξνπο γλώζεο όισλ ησλ όξσλ ηεο παξνύζεο δηαθήξπμεο, ζηνπο 

νπνίνπο ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα πξνζρσξεί. 

6.-Τπεύζπλε δήισζε όηη ζα ππνβάιεη ζην ΣΑΥΙS  ηo πηζηνπνηεηηθό ελεξγεηαθήο απόδνζεο (Π.Δ.Α.) γηα ην 
πξνζθεξόκελν αθίλεην εληόο ηεο πξνβιεπόκελεο  εκεξνκελίαο . 
 

Β. Ννκηθά Πξόζσπα 

1.-Βεβαίσζε κε νθεηιήο ζηνλ Γήκν Πάηκνπ (ρνξεγείηαη από ηελ ηακεηαθή Τπεξεζία θαηόπηλ αηηήζεσο).  

2.-Πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο  

3.- Δγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο ζηελ Διιάδα ηξάπεδαο ή ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ, ίζε 

κε πνζνζηό 10% επί ηνπ ειαρίζηνπ εηεζίνπ νξίνπ ηεο πξώηεο  πξνζθνξάο ήηνη πνζνύ 240,00 € Η εγγπεηηθή 

επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζα αληηθαηαζηαζεί θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ κίζζσζεο κε εγγπεηηθή επηζηνιή 

(γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο κίζζσζεο) αλαγλσξηζκέλεο ζηελ Διιάδα Σξάπεδαο ή ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ 

θαη Γαλείσλ πνζνύ ίζνπ κε ην πνζό δύν (2) κηζζσκάησλ (ην πνζό πνπ πξνθύπηεη από ηε δεκνπξαζία). Μεηά 
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ηελ δεκνπξαζία νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ή ηα γξακκάηηα ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ επηζηξέθνληαη 

ζηνπο δηθαηνύρνπο θαη θξαηνύληαη ηνπ αλαδεηρζεζόκελνπ πιεηνδόηε. 

4.-Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 πιήξνπο γλώζεο όισλ ησλ όξσλ ηεο παξνύζεο δηαθήξπμεο, ζηνπο 

νπνίνπο ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα πξνζρσξεί. 

5.-Τπεύζπλε δήισζε όηη ζα ππνβάιεη ζην ΣΑΥΙS  ηo πηζηνπνηεηηθό ελεξγεηαθήο απόδνζεο (Π.Δ.Α.) γηα ην 
πξνζθεξόκελν αθίλεην εληόο ηεο πξνβιεπόκελεο  εκεξνκελίαο . 
6.-Πηζηνπνηεηηθό από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη ην λνκηθό πξόζσπν δελ ηειεί ππό δηαδηθαζία θήξπμεο ζε 

πηώρεπζε, αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή ππό άιιε 

αλάινγε δηαδηθαζία. 

 

ΠΡΟΟΥΗ 

Σα αλαθεξόκελα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο δεκνπξαζίαο ζηελ 
Επηηξνπή ε νπνία κπνξεί λα απνθαζίζεη ηνλ απνθιεηζκό θάπνηνπ αλ θξίλεη όηη: 
α) Τπάξρεη ε έιιεηςε θάπνηνπ δηθαηνινγεηηθνύ 
β) Σν κε αμηόρξενλ πνπ ηπρόλ ζα έρεη από βάζηκεο πιεξνθνξίεο  ηεο θαη επεηδή απηά κπνξνύλ λα εκπνδίζνπλ ηελ νκαιή θαη 
εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο κίζζσζεο θαη λα βιάςνπλ ηνλ ραξαθηήξα  ηνπ  Γεκνηηθνύ ρώξνπ. 

 

Γηα ηελ παξαιαβή ηνπ πιήξνπο θεηκέλνπ ηεο δηαθήξπμεο νη ελδηαθεξόκελνη   κπνξνύλ 
λα απεπζύλνληαη  ζην Δήκν Πάηκνπ θαηά ηηο εκέξεο θαη ώξεο ιεηηνπξγίαο  ηνπ.   
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 Ο Δήμαρχος 

 

 Πέντες Ελευθέριος  
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