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 Περίληψη Διακήρυξης 

 για εκδήλωση ενδιαφέροντος μίσθωσης 

εκμετάλλευση κυλικείου  

 

 

 

Περίληψη διακήρυξης 

 

Το  Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Προκηρύσσει δημοπρασία με πλειοδοτικό διαγωνισμό   με φανερές και προφορικές 

προσφορές για την εκμετάλλευση κυλικείου, στεγασμένου εντός του καταστήματος 

Κ.Α.Π.Η. Ολύνθου 

 Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 7η του μήνα Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη 

και ώρα 11.00 π.μ στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ, παλιά Δικαστήρια Πολυγύρου 

Ορίζεται ως διάρκεια της μίσθωσης τα πέντε (5) έτη, αρχόμενη από την υπογραφή της 

σύμβασης, που θα γίνει μετά την κοινοποίηση της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας - Θράκης για την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 

Το ελάχιστο όριο προσφοράς, ως μηνιαίο αντίτιμο, ορίζεται στο ποσό των πενήντα   (50,00 €) 

ευρώ, Οι προσφορές των πλειοδοτών πρέπει να γίνονται ανά δέκα (10,00€) τουλάχιστον, 

απαγορευμένης μικρότερης προσφοράς. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον 

πλειοδότη, η δε υποχρέωση αυτή μεταβιβάζεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους 

επόμενους και επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη. 

Δικαίωμα συμμετοχής στην πλειοδοτική δημοπρασία έχουν ιδιώτες (φυσικά πρόσωπα), 

εταιρείες , με την προϋπόθεση ότι δεν οφείλουν οποιοδήποτε ποσό στον Δήμο Πολυγύρου. Η 

επιλογή του πλειοδότη θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά. 

Δεν γίνονται δεκτοί της δημοπρασίας: 

Α) Όσοι απασχολούνται στο Δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. 

Β) Συνταξιούχοι οποιοδήποτε ταμείου. 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

1) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι έλαβε γνώση των όρων της δημοπρασίας και 

αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα. 

2) Αντίγραφο ποινικού μητρώου του ιδίου και του εγγυητή του, έκδοσης τουλάχιστον 

τελευταίου τριμήνου. 
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3) Βεβαίωση του Δήμου Πολυγύρου ότι δεν οφείλει στον Δήμο ο ίδιος και ο εγγυητής του. 

4) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του ίδιου και του εγγυητή του. 

5) Φορολογική ενημερότητα του ίδιου. 

6) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

7) Αυτός που συμμετέχει για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει ρητά στην 

Επιτροπή διενέργειας δημοπρασίας και μάλιστα πριν από την έναρξη της δημοπρασίας 

παρουσιάζοντας και το νόμιμο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, αλλιώς θεωρείται ότι 

μετέχει για δικό του λογαριασμό. 

8) Ασφαλιστική ενημερότητα και συγκεκριμένα: (α) για ανώνυμες εταιρείες από ΙΚΑ, (β) 

για Ο.Ε και Ε.Ε ασφαλιστική ενημερότητα από ΙΚΑ για το τυχόν απασχολούμενο 

προσωπικό και από τον ΟΑΕΕ για τους διαχειριστές ή εταίρους, (γ) για τους ελεύθερους 

επαγγελματίες ασφαλιστική ενημερότητα από ΙΚΑ για το τυχόν απασχολούμενο 

προσωπικό και από τον ΟΑΕΕ ή αντίστοιχο ταμείο για την προσωπική τους ασφάλιση. 

9) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ή 

γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 10% της ετήσιας πρώτης 

προσφοράς ήτοι ποσού 60,00 ευρώ 

Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στους αποτυχόντες μετά το τέλος της δημοπρασίας. 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα 

υπογράψει μαζί με τους πλειοδότες τα πρακτικά του διαγωνισμού μετά το τέλος του. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα(10) 

ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης. 

Πληροφορίες  για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 

από το γραφείο του ΝΠΔΔ στον Πολύγυρο. Αρμόδιος υπάλληλος Παντάλη Άννα τηλ. 

2371023986 

                                                                                         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
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