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ΠΕΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
Ο Δήμαπσορ Πύδναρ – Κολινδπού 

Διακηπύηηει όηι : 
  Δθηίζεηαη ζε θαλεξή πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία , θαηόπηλ ηεο αξηζ. 33/2023 απόθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο , ε εθκίζζωζε δύν  ( 2 ) ηζόγεηωλ δεκνηηθώλ θαηαζηεκάηωλ ζηελ 

παξαιία ηεο θνηλόηεηαο  Μαθξπγηάινπ  ( Ο.Τ. 135 ) θαη ζπγθεθξηκέλα  ην κε αξηζκό 2 ηζόγεην 
δεκνηηθό θαηάζηεκα , εκβαδνύ 48,67 η.κ. θαη ην κε αξηζκό 3 ηζόγεην δεκνηηθό θαηάζηεκα 

εκβαδνύ 48,67 η.κ.  . 
    Γηα λα γίλεη θάπνηνο δεθηόο ζηε δεκνπξαζία πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ επηηξνπή 

δεκνπξαζίαο : 
1. Φωηνηππία αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο αλ είλαη θπζηθό πξόζωπν. Αλ πξόθεηηαη γηα 

εηαηξεία ή θνηλνπξαμία, νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζρεηηθό παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο 

θαζώο θαη πηζηνπνηεηηθό εθπξνζώπεζεο από ην ΓΔΜΗ  
2. Απνδεηθηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο γηα ρξέε πξνο ην ειιεληθό δεκόζην. 

3. Ωο εγγύεζε, εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλωξηζκέλεο Τξάπεδαο ή Βεβαίωζε ηνπ Τακείνπ 
Παξαθαηαζεθώλ & Γαλείωλ ή ηζόπνζε εγγύεζε ζε επξώ θαηά ηελ εκέξα ηεο 

δεκνπξαζίαο θαηαζέηνληαο κεηξεηά ζηελ αξκόδηα Δπηηξνπή, ζε ποζοζηό Δέκα 

(10) ηοιρ εκαηό ηος οπίος ππώηηρ πποζθοπάρ. Η εγγύεζε αληηθαζίζηαηαη κεηά 
ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κε άιιε, πνζνύ ίζνπ κε ην Γέθα (10) ηνηο εθαηό ηνπ 

επηηεπρζέληνο κηζζώκαηνο, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο έγθαηξεο θαη εληόο ηωλ ππό ηεο 
δηαθήξπμεο νξηδόκελωλ πξνζεζκηώλ θαηαβνιήο ηνπ κηζζώκαηνο θαη γεληθά γηα ηελ 

ηήξεζε ηωλ όξωλ ηεο δεκνπξαζίαο 
4. Βεβαίωζε κε νθεηιήο νπνηνδήπνηε πνζνύ ζην Γήκν Πύδλαο Κνιηλδξνύ . 

5. Υπεύζπλε Γήιωζε, ζηελ νπνία λα δειώλεη όηη έιαβε γλώζε ηωλ όξωλ ηεο 

δεκνπξαζίαο θαη ηνπο απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα θαη έρεη πιήξε γλώζε γηα ηελ 
πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ κηζζίνπ, ηελ νπνία απνδέρεηαη. Σεκεηώλεηαη όηη ε εθ ηωλ 

πζηέξωλ επίθιεζε άγλνηαο ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ κηζζίνπ, δελ είλαη 
δπλαηόλ λα γίλεη απνδεθηή 

     Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ, νθείιεη λα δειώζεη απηό ζηελ επηηξνπή ηεο 

δεκνπξαζίαο πξηλ ηεο έλαξμεο ηνπ δηαγωληζκνύ , ζηελ νπνία πξέπεη λα παξνπζηάζεη γηα ην 
ζθνπό απηό ζρεηηθή ζηελ νπνία πξέπεη λα παξνπζηάζεη γηα ην ζθνπό απηό ζρεηηθή 

εμνπζηνδόηεζε κε επηθπξωκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο από δεκόζηα αξρή ή λόκηκν 
πιεξεμνύζην. Σε άιιε πεξίπηωζε ζα ζεωξεζεί όηη πιεηνδνηεί γηα δηθό ηνπ ινγαξηαζκό. 

Ο εγγπεηήο ζα πξέπεη επίζεο λα πξνζθνκίζεη θωηοηςπία αζηςνομικήρ ηαςηόηηηαρ 

θοπολογική ενημεπόηηηα και βεβαίωζη μη οθειλήρ ππορ ηο Δήμο Πύδναρ 
Κολινδπού . 

   Γηα ηνπο ιεπηνκεξείο όξνπο θαη γηα θάζε άιιε ζρεηηθή πιεξνθνξία , νη ελδηαθεξόκελνη 
κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζην Γεκαξρηαθό Καηάζηεκα , ηζόγεην ή 1ν όξνθν , γξαθείν 

εζόδωλ Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο , θαη ώξα 8.30 – 14.30  ή ζην ηειέθωλν 2353350121 ή 103 . 
  Η δεκνπξαζία ζα γίλεη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Πύδλαο – Κνιηλδξνύ , ζηνλ 

Αηγίλην , ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεωλ ζηηο  04-04-2023 εκέξα  Σπίηη  θαη  ώξα   10.00 

π.μ.  .   
    Σε πεξίπηωζε πνπ καηαηωζεί γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ν δηαγωληζκόο , ζα επαλαιεθζεί ζηηο  

11-04-2023   εκέξα Μ. Τξίηε  θαη ώξα 10.00 π.κ. ζηνλ ίδην ρώξν. 
 

mailto:europos@otenet.gr
http://www.pydnaskolindrou.gr/


                                                                                                      Ο Γήκαξρνο 

 
                                                                         Αλαζηάζηνο Γ. Μαλώιαο  
 


