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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

Ορεστιάδα 27/11/2015
Αριθ. Πρωτ.
2175

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου ΚΑΠΗ
Καβύλης.

Ο Πρόεδρος του ΚΚΠΑΑΔΟ
Διακηρύσσει ότι:
Την 17/12/2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ, θα γίνει
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Εθνομαρτύρων 98)
Ορεστιάδα η φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία για την
εκμίσθωση του Κυλικείου του ΚΑΠΗ Καβύλης, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Π.Δ. 270/81, του Ν. 3463/2006 και της 235/2015 Απόφαση Δ.Σ.
΄Οριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των: 100,00 €/μήνα.
Η δημοπρασία θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής που ορίστηκε με την
174/2014 Απόφαση του Δ.Σ.
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία και μισό(3,5) χρόνια από την
υπογραφή του συμφωνητικού εκμίσθωσης.
Για τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν:
1.- Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι
«έλαβα γνώση των όρων της αριθ. 2174/27-11-2015
διακήρυξης και ότι τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα».
2.-Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας.
3.-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4.-Βεβαίωση του Δήμου Ορεστιάδας ότι δεν οφείλει στο Δήμο ο ίδιος
και ο εγγυητής του.
5.-Απόσπασμα ποινικού μητρώου του ίδιου και του εγγυητή του.
6.-Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του ίδιου και του εγγυητή
του.
7.-Φορολογική ενημερότητα του ίδιου.
8.-Αυτός που συμμετέχει για λογαριασμού 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.
9.-Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας για τη συμμετοχή
στο διαγωνισμό ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
ποσού (10 % της ετήσιας πρώτης προσφοράς)ήτοι:
α)Εγγυητική επιστολή για το Κυλικείο ΚΑΠΗ Καβύλης ποσό 120,00 €.
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10.-Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να φέρει και εγγυητή, ο οποίος μαζί
με τον τελευταίο πλειοδότη θα προσυπογράψει τα πρακτικά της
δημοπρασίας. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα γίνεται δεκτός στη δημοπρασία.
11.-Κανείς δεν μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία εάν δεν έχει
προσκομίσει κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά. Επίσης, δεν μπορεί να
συμμετέχει ενδιαφερόμενος που υποβάλλει δικαιολογητικά, τα οποία δεν
διαλαμβάνουν κάποιο από τα ανωτέρω στοιχεία.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατίθενται για έλεγχο
στην Επιτροπή Διαγωνισμού μέχρι την έναρξη της διαδικασίας της
δημοπρασίας.
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 16/12/2015.

Ο Πρόεδρος

Μπαρμπούδης Αλέξανδρος

