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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΜΙΘΩΗ ΕΚΣΑΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΡΙΜΑ 

 

Ο Γεκαξρώλ Πάηκνπ  δηαθεξύηηεη ηελ δηεμαγσγή πξνθνξηθώλ πιεηνδνηηθώλ θαλεξώλ δεκνπξαζηώλ, ζύκθσλα  κε ηηο αξηζκ. 14/2020 θαη 5/2021 απνθάζεηο 
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη  ηελ αξηζκ. 28/2021 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο     ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα Υώξαο  ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο  (πνπ έρεη νξηζζεί κε 
ηελ αξίζκ. 114/2020  απόθαζε ηνπ Γ)   γηα ηελ κίζζσζε εθηάζεσλ  γηα ζπόξηκα. 
Οη  Γηαγσληζκνί  ζα δηεμαρζνύλ ηηο εκεξνκελίεο θαη ώξεο  πνπ αλαθέξνληαη  θάησζη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα Υώξαο    κε ηα αληίζηνηρα θαηώηαηα κηζζώκαηα θαη πνζά 

εγγπεηηθήο 

Σνπνζεζία  
Δεκνηηθήο ΄ 
Έθηαζεο  

ΚΑΕΚ Έθηαζε  Καηώηαην όξην 
κηζζώκαηνο/έηνο  

Πνζό εγγπεηηθήο Ηκεξνκελία 
δηεμαγωγήο 
δεκνπξαζίαο  

Ωξα δηεμαγωγήο 
δεκνπξαζίαο 

1.-Νεζίδα 
Κεληξνλήζη 

100600821001 21.352,27 100,00 € 10€   2-4-2021 10.30-11.00 

       
2.-Νήζίδα 
«Αγ.Γεώξγηνο»  

100600820001 81.703,07 275,00 €      
27,5 € 

2-4-2021 11.30-12.00 

       

3.-Αιπθή Γεξαλνύ 
Παλαγηάο 

100600819011 17.896,05 
 

920,00 € 92,00 € 2-4-2021 12.30-13.00 

4.-Σξαγνλήζη 100600103002 12.000  250,00 € 25,00 €  2-4-2021 13.30-14.00 

 
 
Σειεπηαία πξνζεζκία ππνβνιήο ηωλ δηθαηνινγεηηθώλ νξίδεηαη: 
 ε 10.30 πξωηλή γηα ηελ 1

ε
 έθηαζε   

ε 11.30  πξωηλή  γηα ηελ 2
ε
 έθηαζε  

ε 12.30 κεζεκβξηλή γηα ηελ 3
ε
 έθηαζε 

ε 13.30 κεζεκβξηλή γηα ηελ 4
ε
 έθηαζε   

ΑΔΑ: ΨΨ0ΖΩΞΦ-ΒΗΛ



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. 
 

 

ηελ δεκνπξαζία γίλνληαη δεθηνί κόλν νη δεκόηεο θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Πάηκνπ (αξ. 195 Ν.3463/2006). 

Γηα λα γίλεη θάπνηνο δεθηόο ζηε δεκνπξαζία πξέπεη λα πξνζθνκίζεη  ηα θάησζη: 

Γηα λα γίλεη θάπνηνο δεθηόο ζηε δεκνπξαζία πξέπεη λα πξνζθνκίζεη  ηα θάησζη: 
1.-Φσηνηππία αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο  

2.-Βεβαίσζε όηη είλαη δεκόηεο θαη κόληκνο θάηνηθνο Πάηκνπ 

3.-Τπεύζπλε δήισζε όηη έιαβε γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο  

4.-Δγγπεηηθή επηζηνιή ζε γξακκάηην ζπζηάζεσο παξαθαηαζήθεο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ή βεβαίσζε ηνπ Σακείνπ 

Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ πεξί παξαθαηαζέζεσο ζε απηό από απηόλ πνπ επηζπκεί λα ιάβεη κέξνο ζηελ δεκνπξαζία ή άιινπ ν νπνίνο λα ελεξγεί γηα ινγαξηαζκό 

ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, πνζό ίζν πξνο ην έλα δέθαην (1/10) απηνύ πνπ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε σο θαηώηαην όξην κηζζώκαηνο ελόο έηνπο  Η πξναλαθεξζείζα εγγπεηηθή 

επηζηνιή ζα αληηθαηαζηαζεί θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνύ κε άιιε πνζνύ ίζνπ κε ην εηήζην κίζζσκα πνπ ζα πξνθύςεη από ην δηαγσληζκό 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε θαιή εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο. 

Κάζε πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ θάζε πιεηνδόηε, ε δέζκεπζε δε απηή κεηαθέξεηαη αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο αθόινπζνπο θαη επηβαξύλεη νξηζηηθά 

ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε. 

 

  Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ, νθείιεη λα δειώζεη ηνύην πξνο ηελ επί ηεο δεκνπξαζίαο επηηξνπή, πξν ηεο ελάξμεσο ηνπ δηαγσληζκνύ, 

παξνπζηάδνληαο θαη ην πξνο ηνύην λόκηκν πιεξεμνύζην έγγξαθν, αιιηώο ζεσξείηαη όηη κεηέρεη γηα δηθό ηνπ ινγαξηαζκό. 

  Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα παξνπζηάζεη αμηόρξεν εγγπεηή, ν νπνίνο ζα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη έηζη θαζίζηαηαη αιιειέγγπνο θαη 

εηο νιόθιεξνλ ππεύζπλνο κε απηόλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο. 

Γηα λα ιάβνπλ νη ελδηαθεξόκελνη ην πιήξεο  θείκελν ηεο δηαθήξπμεο  κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο ζην Γξαθείν ηνπ Γήκνπ, ηει. 

22473 60300  

 Ο Γεκαξρώλ 

                                                                                                                                                                 

 Μηράιεο Κσλζηαληάο  
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 Ο Γεκαξρώλ  

                                                                                                                                                                                          Μηράιεο Κσλζηαληάο  
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