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ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 
Δ/ΝΣΗ : ΑΘΗΝΩΝ & ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ ΚΑΛΥΒΙΑ 

ΤΗΛ : 22993-20352 FAX : 22993-20351 

ΑΦΜ : 090125653, ΔΟΥ : ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ  
 Καλύβια 05/06/2015 

 Αρ. Πρωτ. : 306 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Ανώνυμη Δημοτική Μονομετοχική 

Κατασκευαστική Εταιρεία Σαρωνικού" και τον διακριτικό τίτλο "Α.Δ.Μ.Κ.Ε.Σ. Α.Ε" αφού έλαβε υπόψη του : 
1) το άρθρο 72 του Ν.3852/2010. 

2) το άρθρο 192 του ΔΚΚ. 
3) τις διατάξεις του ΠΔ 270/81. 

4) τις διατάξεις του άρθρου 30 και επόμενων του Δ/τος της 11/12.11.1929 (399 Α') "Περί Διοικήσεως Δημοσίων 
Κτημάτων". 

5) την υπ’ αριθμόν  58/2015 απόφαση του Δ.Σ της ΑΔΜΚΕΣ. 

 
Προκηρύσσει 

πλειοδοτική δημοπρασία, φανερή και προφορική, για την παραχώρηση δημοτικού χώρου για την 
τοποθέτηση τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας  όπως περιγράφονται στο συνημμένο  τοπογραφικό 
διάγραμμα και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε δέκα (10) ημέρες  
από τη δημοσίευση της διακήρυξης.  

Οι  δημοτικοί χώροι παραχώρησης  προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, για 
την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ 270/81  ορίζονται ως εξής : 
 

                                                     Τιμές εκκίνησης – πίνακες θέσεων  

ΘΥΜΑΡΙ  
ΘΕΣΗ 

Α1 

1. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ   15 T.M 

10.000,00€  Π. ΦΩΚΑΙΑ 

2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ 485Τ.Μ 

 

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών. Τα συμπράττοντα φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα οφείλουν κατά την κατάρτιση και υπογραφή της σύμβασης να καταθέσουν συμβολαιογραφική 

πράξη, που θα διευκρινίζει τους όρους της κοινοπραξίας. 

Δικαιολογητικά συμμετοχής : 
 1) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας. 

2) Σχετικό πληρεξούσιο αν δεν είναι ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος 
3) Εκκαθαριστικό φορολογίας εισοδήματος καθώς και θεωρημένο αντίγραφο του φορολογικού εντύπου Ε9 του 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ. 
4) Εκκαθαριστικό φορολογίας εισοδήματος καθώς και θεωρημένο αντίγραφο του φορολογικού εντύπου Ε9 
(ύπαρξη οπωσδήποτε περιουσιακών στοιχείων) του εγγυητή. 
5) Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη υπάρξεως οφειλής του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ και του 
ΕΓΓΥΗΤΗ, από καμία αιτία προς τον Δήμο Σαρωνικού (τέλη ύδρευσης, κλπ). 
6) Βεβαίωση της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), για χρέη προς το δημόσιο του 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ και του ΕΓΓΥΗΤΗ (φορολογική ενημερότητα). 
7) Βεβαίωση περί μη οφειλής (ασφαλιστική ενημερότητα) του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ από το ΙΚΑ καθώς και από 
τον ασφαλιστικό φορέα που είναι ασφαλισμένος (ο συμμετέχων). Σε αντίθετη περίπτωση (δηλαδή μη ύπαρξη 
άλλου ασφαλιστικού φορέα) αυτό θα βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986. 
8) Αντίγραφο (επικυρωμένο) της άδειας παραμονής για αλλοδαπούς εκτός των χωρών της Ε.Ε ή άδεια 
παραμονής εάν έχουν ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε., εφ’ όσον βεβαίως είναι Δημότες του Δήμου 
Σαρωνικού. 

9) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ και του ΕΓΓΥΗΤΗ, ότι έχει λάβει γνώση των 
όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

10) Σε περίπτωση που ο συμμετέχων είναι εταιρεία, υποχρεούται να προσκομίσει τα εκ του νόμου απαιτούμενα 
νομιμοποιητικά για την συμμετοχή έγγραφα, ανάλογα με την εταιρική μορφή. 
11) ΦΕΚ Εταιρείας στο οποίο να φαίνεται ο εκπρόσωπος της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος, 
εξουσιοδότηση από τον νόμιμο εκπρόσωπο που να αναφέρει ρητά ότι εξουσιοδοτεί τον παρόντα να συμμετέχει 
για λογαριασμό της εταιρείας στο διαγωνισμό. 

12) Αντίγραφο ποινικού μητρώου του διαγωνιζομένου και εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο του νομίμου 
εκπροσώπου του. 
13) Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως του διαγωνιζομένου και εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο του 
νομίμου εκπροσώπου του. 
14) Πιστοποιητικό μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο και 
πιστοποιητικό για μη θέση υπό εκκαθάριση από το Πρωτοδικείο όταν πρόκειται περί ελληνικής εταιρείας με 
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μορφή Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. και από το Υπουργείο Ανάπτυξης και τις Διευθύνσεις Εμπορίου των Ν.Α., όταν 
πρόκειται περί Α.Ε. 

15) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής όπως περιγράφεται στο άρθρο 11 της παρούσας προκήρυξης. 

 
 Ουδείς είναι δεκτός στη δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως 

εγγύηση στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην 

δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή 
Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το 20% της μισθωτικής αξίας 

σύμφωνα με την τιμή εκκινήσεως. Στους συμμετέχοντες οι οποίοι δεν θα πλειοδοτήσουν, η εγγύηση 
επιστρέφεται αμέσως μετά την σύναψη συμβάσεως με τον πλειοδότη, ενώ του πλειοδότη παραμένει ως εγγύηση 

καλής εκτέλεσης εις χείρας της ΑΔΜΚΕΣ. 

 Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τρίτη 16/06/2015, από ώρα 12:00πμ στο Δημοτικό 
κατάστημα Καλυβίων .  Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παραλαμβάνουν ολόκληρη την προκήρυξη από τα 

γραφεία της ΑΔΜΚΕΣ από Δευτέρα έως Παρασκευή τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 
  Πληροφορίες θα δίνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2291041220 και 2291041221 

 
                                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 
 

                                                                                            ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
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