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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

20 τ.µ. στην Φωκιά Κάµπου   
 
Ο ∆ήµαρχος Πάτµου  διακηρύττει ότι την  29η του µηνός Σεπτεµβρίου   του έτους 2015, ηµέρα Τρίτη   θα διεξαχθεί  στο 
∆ηµοτικό  κατάστηµα  Χώρας φανερός επαναληπτικός  προφορικός πλειοδοτικός διαγωνισµός ενώπιον της 
Επιτροπής  (που έχει ορισθεί µε την αρίθµ. 13/2015 απόφαση του ∆Σ) για την µίσθωση ακινήτου 20 τ.µ. στην περιοχή 
Φωκιά Κάµπου για εγκατάσταση σταθµού κινητής τηλεφωνίας  (όπως αυτό αποτυπώνεται στη συνηµµένη κάτοψη)  Ο 
∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί  από ώρα 12η 

µεσηµβρινή έως 12.30  µεσηµβρινή  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Χώρας  µε 
ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των 2.000,00  ευρώ (2.000,00  €)  ετησίως  
Τα κάτωθι αναφερόµενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην επιτροπή του διαγωνισµού πριν από την ώρα 
έναρξης των προσφορών(Τελευταία προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 12η µεσηµβρινή ) , 
υπογράφονται, καταγράφονται, ελέγχονται και εφόσον διαπιστωθεί η πληρότητα των εγγράφων δίνεται το 
δικαίωµα συµµετοχής στην δηµοπρασία 

 
∆ικαιολογητικά συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό 

Α. Φυσικά πρόσωπα 
1.-Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας  
2.-Βεβαίωση µη οφειλής στον ∆ήµο Πάτµου (χορηγείται από την ταµειακή Υπηρεσία κατόπιν αιτήσεως). 
3.-Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας  
4.- Εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης στην Ελλάδα τράπεζας ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, ίση µε 
ποσοστό 10% επί του ετησίου ορίου της αρχικής προσφοράς ήτοι ποσού διακοσίων ευρώ (200,00 €). Η εγγυητική 
επιστολή συµµετοχής θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή του συµφωνητικού µίσθωσης µε εγγυητική επιστολή (για 
την καλή εκτέλεση της µίσθωσης) αναγνωρισµένης στην Ελλάδα Τράπεζας ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και 
∆ανείων ποσού ίσου µε το ποσό δύο (2) µισθωµάτων (το ποσό που προκύπτει από τη δηµοπρασία). Μετά την 
δηµοπρασία οι εγγυητικές επιστολές ή τα γραµµάτια του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων επιστρέφονται στους 
δικαιούχους και κρατούνται του αναδειχθησόµενου πλειοδότη. 
5.-Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 πλήρους γνώσης όλων των όρων της παρούσης διακήρυξης, στους οποίους 
ρητά και ανεπιφύλακτα προσχωρεί. 
6.- Πιστοποιητικό ή βεβαίωση µονίµου κατοικίας 
7.-Αδεια παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας  
 
Β. Νοµικά Πρόσωπα 
1.-Βεβαίωση µη οφειλής στον ∆ήµο Πάτµου (χορηγείται από την ταµειακή Υπηρεσία κατόπιν αιτήσεως).  
2.-Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας  
3.- Εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, ίση µε ποσοστό 10% 
επί του ετησίου ορίου της αρχικής προσφοράς ήτοι ποσού διακοσίων ευρώ (200,00 €)  Η εγγυητική επιστολή 
συµµετοχής θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή του συµφωνητικού µίσθωσης µε εγγυητική επιστολή (για την καλή 
εκτέλεση της µίσθωσης) αναγνωρισµένης στην Ελλάδα Τράπεζας ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ποσού 
ίσου µε το ποσό δύο (2) µισθωµάτων (το ποσό που προκύπτει από τη δηµοπρασία). Μετά την δηµοπρασία οι 
εγγυητικές επιστολές ή τα γραµµάτια του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων επιστρέφονται στους δικαιούχους και 
κρατούνται του αναδειχθησόµενου πλειοδότη. 
4.-Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 πλήρους γνώσης όλων των όρων της παρούσης διακήρυξης, στους οποίους 
ρητά και ανεπιφύλακτα προσχωρεί. 
5.-Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι το νοµικό πρόσωπο δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 
αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
7.- Ενηµερότητα ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. 
8.-Αδεια παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας 
9.-Η κατάθεση των φακέλων προσφοράς στην Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού ανάλογα µε τη νοµική µορφή του 

διαγωνιζόµενου µπορεί να γίνει µε την προσκόµιση αντίστοιχου δικαιολογητικού: 
•••• σε περίπτωση µεµονωµένης ατοµικής επιχείρησης ο ίδιος ο επιχειρηµατίας,  

•••• σε περίπτωση µεµονωµένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας ή ο 
εξουσιοδοτηµένοςοµόρρυθµος εταίρος της Επιχείρησης,  

•••• σε περίπτωση µεµονωµένης Ε.Π.Ε. ο εξουσιοδοτηµένος επί τούτω διαχειριστής της,   
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•••• σε περίπτωση µεµονωµένης Α.Ε. εξουσιοδοτηµένο µέλος του ∆.Σ.,  

•••• Σε περίπτωση Κοινοπραξίας επιχειρήσεων είτε α) ο κοινός εκπρόσωπος (που πρέπει να είναι ένας εκ των 
κοινοπρακτούντων, διορισµένος µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο) των κοινοπρακτουσώνΕπιχειρήσεων 
είτε β)όλοι οι κοινοπρακτούντες µαζί, ο καθένας εκπροσωπούµενος ή αντιπροσωπευόµενος κατά τα 
παραπάνω.  

 
 
 
 
 
                                                                            Ο ∆ήµαρχος  
 
                                                                        Στόικος   Γρηγόρης  
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