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Περίληψη επαναληπτικής (λόγω ματαίωσης) διακήρυξης δημοπρασίας για την 
εκμίσθωση του κυλικείου  στο Νέο Κλειστό Γυμναστήριο Ορεστιάδας «Νίκος 
Σαμαράς».  
 
 

Ο Πρόεδρος του ΚΚΠΑΑΔΟ 
 
Διακηρύσσει ότι: 
Την  27/11/2015, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή  και  ώρα 11:00 π.μ, θα γίνει 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Εθνομαρτύρων 98) 
Ορεστιάδα η επαναληπτική (λόγω ματαίωσης) φανερή, προφορική και 
πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του Κυλικείου του Νέου Κλειστού 
Γυμναστηρίου Ορεστιάδας «Νίκος Σαμαράς», σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 
270/81,  του Ν. 3463/2006 και της 194/2015 Απόφαση Δ.Σ. 
΄Οριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των: εκατό πενήντα (150€/μήνα). 
Η δημοπρασία θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής που ορίστηκε με την  174/2014 
Απόφαση του Δ.Σ. 
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δύο (2) χρόνια από την υπογραφή του 
συμφωνητικού εκμίσθωσης. 
 
Για τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν: 
     Για τα φυσικά πρόσωπα 

(α) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ότι έλαβε γνώση  τους όρους της 
διακήρυξης  και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

β) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 που θα αναφέρει ότι δεν έχει καταδικαστεί 
σε αξιόποινη πράξη που τον εμποδίζει να εκδώσει στο όνομά του άδεια λειτουργίας 
καταστήματος. 

(γ)Βεβαίωση του Δήμου Ορεστιάδας ότι δεν οφείλει στο Δήμο ο ίδιος και ο 
εγγυητής του . 

(δ)Απόσπασμα ποινικού μητρώου του ίδιου και του εγγυητή του. 
(ε)Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του ίδιου και του εγγυητή του. 
(στ)Φορολογική ενημερότητα του ίδιου.       
(ζ) Εγγύηση συμμετοχής με γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης ή 

βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισμένης Τράπεζας για παρακατάθεση σε αυτόν από αυτόν που επιθυμεί να 
λάβει μέρος στην Δημοπρασία ή άλλο που να ενεργεί για λογαριασμό του 
διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τράπεζας ή Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας , 
που αναγνωρίζονται ως εγγυοδοσίες, που θα απευθύνεται προς το Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 
για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό «Εκμίσθωση κυλικείου στο Νέο Κλειστό 
γυμναστήριο-Νίκος Σαμαράς»ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10 του 
δωδεκαπλασίου οριζόμενου στην προκήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς 
μηνιαίου μισθώματος , ήτοι : 
            Νέο Κλειστό Γυμναστήριο (Νίκος Σαμαράς) 180,00 ευρώ 
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Τα προσωπικά στοιχεία που θα αναγράφονται στην εν λόγω εγγυητική 
επιστολή πρέπει να συμφωνούν απολύτως με τα προσωπικά στοιχεία του πλειοδότη.  

Η εγγυητική επιστολή  επιστρέφεται στους αποτυχόντες μετά το τέλος της 
δημοπρασίας. Στον πλειοδότη επιστρέφεται μετά την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης, αφού την αντικαταστήσει με άλλη ποσού ίσου με το 1/10 του ετήσιου 
τιμήματος που τελικά προσφέρθηκε από αυτόν στην δημοπρασία, για την 
εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός της οριζόμενης προθεσμίας καταβολής του 
τιμήματος καθώς και την καλή εκτέλεση όλων των όρων της διακήρυξης. 

(η) Να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα συνυπογράψει το 
πρακτικό της δημοπρασίας, καθώς επίσης και το μισθωτήριο έγγραφο / σύμβαση  και 
θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με τον μισθωτή για την καλή 
εκτέλεση και την πιστή τήρηση των όρων της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του 
όρου έγκαιρης καταβολής του μισθώματος. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα γίνεται 
δεκτός στη δημοπρασία. 

(θ) Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό 
εγγράφως στην Επιτροπή Δημοπρασίας πριν την έναρξη αυτής, στην οποία θα 
πρέπει να παρουσιάσει το απαιτούμενο νόμιμο πληρεξούσιο (όχι εξουσιοδότηση). 

(ι)Αυτός που συμμετέχει για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει ρητά 
στην Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και μάλιστα πριν από την έναρξη του 
διαγωνισμού παρουσιάζοντας και το νόμιμο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, αλλιώς 
θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό. 

(κ) Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή 
μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και βαρύνει οριστικά 
τον τελευταίο πλειοδότη. 

(λ)Κανείς δεν μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία εάν δεν έχει 
προσκομίσει κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά. 

(μ)Τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται για έλεγχο στην Επιτροπή 
Διαγωνισμού μέχρι την έναρξη της διαδικασίας της δημοπρασίας. 

 
Για τα νομικά πρόσωπα 
Για τα νομικά πρόσωπα, θα προσκομιστούν όλα τα ανωτέρω που αφορούν 

εταιρία και τους νόμιμους εκπροσώπους της, καθώς τα έγγραφα νομιμοποίησης και 
της εκπροσώπησης της εταιρίας στη συγκεκριμένη δημοπρασία (απόφαση Δ.Σ για 
συμμετοχή στη δημοπρασία ειδικό πληρεξούσιο εκπροσώπησης). 
 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες στα γραφεία  του ΚΚΠΑΑΔΟ, Εθνομαρτύρων 98, Ορεστιάδα, ΤΚ 68200 και στο 
τηλέφωνο 2552026730 αρμόδια κ. Κόφκελη Αρετή.  

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους, μέχρι και την 
26/11/2015. 

 
 

 
Ο Πρόεδρος  

 
 
 

                                                     Μπαρμπούδης Αλέξανδρος 
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