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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Δήμαρχος Πύδνας – Κολινδρού

Διακηρύττει ότι :
  Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία , κατόπιν της αριθ. 120/2021 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής ,  εκμίσθωση  του δημοτικού αναψυκτηρίου στη θέση « Πευκώνας » 
της Κοινότητας Καταχά .
    Για  να  γίνει  κάποιος  δεκτός  στη  δημοπρασία  πρέπει  να  προσκομίσει  στην  επιτροπή 
δημοπρασίας :

1. Φωτοτυπία  αστυνομικής  ταυτότητας  αν  είναι  φυσικό  πρόσωπο.  Αν  πρόκειται  για 
εταιρεία ή κοινοπραξία, οφείλει να προσκομίσει σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης.

2. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο.
3. Ως εγγύηση, εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Βεβαίωση του Ταμείου 

Παρακαταθηκών  &  Δανείων  ή  ισόποση  εγγύηση  σε  ευρώ  κατά  την  ημέρα  της 
δημοπρασίας  καταθέτοντας  μετρητά  στην  αρμόδια  Επιτροπή,  σε ποσοστό Δέκα 
(10) τοις εκατό του ορίου πρώτης προσφοράς. Η εγγύηση αντικαθίσταται μετά 
την υπογραφή της σύμβασης με άλλη, ποσού ίσου με το Δέκα (10) τοις εκατό του 
επιτευχθέντος μισθώματος, για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός των υπό της 
διακήρυξης οριζόμενων προθεσμιών καταβολής του μισθώματος και γενικά για την 
τήρηση των όρων της δημοπρασίας

4. Βεβαίωση μη οφειλής οποιοδήποτε ποσού στο Δήμο Πύδνας Κολινδρού .
5. Υπεύθυνη  Δήλωση,  στην  οποία  να  δηλώνει  ότι  έλαβε  γνώση  των  όρων  της 

δημοπρασίας  και  τους  αποδέχεται  ανεπιφύλακτα  και  έχει  πλήρη  γνώση  για  την 
πραγματική κατάσταση του μισθίου, την οποία αποδέχεται. Σημειώνεται ότι η εκ των 
υστέρων  επίκληση  άγνοιας  της  πραγματικής  κατάστασης  του  μισθίου,  δεν  είναι 
δυνατόν να γίνει αποδεκτή

6. Πιστοποιητικό γέννησης που να προκύπτει ότι είναι  δημότης του Δήμου Πύδνας – 
Κολινδρού .

  Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή 
της δημοπρασίας πριν της έναρξης του διαγωνισμού , στην οποία πρέπει να παρουσιάσει 
για το σκοπό αυτό σχετική εξουσιοδότηση ή νόμιμο πληρεξούσιο. Σε άλλη περίπτωση θα 
θεωρηθεί ότι πλειοδοτεί για δικό του λογαριασμό.

Ο εγγυητής θα πρέπει επίσης να προσκομίσει φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας 
φορολογική ενημερότητα και  βεβαίωση μη οφειλής προς το Δήμο Πύδνας 
Κολινδρού .

   Για τους λεπτομερείς όρους και για κάθε άλλη σχετική πληροφορία , οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στο Δημαρχιακό Κατάστημα , ισόγειο ή 1ο όροφο , γραφείο εσόδων 
Οικονομικής Υπηρεσίας , και ώρα 8.30 – 14.30  ή στο τηλέφωνο 2353350121 ή 103 .
  Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού , στον 
Αιγίνιο , στην αίθουσα συνεδριάσεων στις  16-08-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. 
    Σε περίπτωση που ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ο διαγωνισμός , θα επαναληφθεί στις 
23-08-2021   ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στον ίδιο χώρο.

                                                                                                     Ο Δήμαρχος
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