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   ΠΕΡΙΛΗΨΗ    ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ    
                                   Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

∆ιακηρύσσει ότι: 
  στις δέκα επτά (17) του µήνα Αυγούστου έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα από τις 
10:00 π.µ. έως τις 11:00 π.µ.,  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα της ∆.Ε. Καρδίτσας στον 
3ο όροφο, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής, θα διεξαχθεί πλειοδοτική, φανερή 
και προφορική δηµοπρασία, για την εκµίσθωση κοινόχρηστων χώρων της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Καρδίτσας, για την προβολή υπαίθριας διαφήµισης, σε 42 
θέσεις. Η εκµίσθωση ορίζεται για διάστηµα πέντε ετών.  
  Το κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς, καθορίστηκε στα ογδόντα ευρώ ανά θέση, 
δηλαδή συνολικά για τις 42 θέσεις που προβλέπονται, αυτό ανέρχεται στα  
#3.360,00# € ετησίως. 
   Για να λάβει κάποιος µέρος στη δηµοπρασία πρέπει να προσκοµίσει, εκτός από 
έγγραφη αίτηση-δήλωση, τα ακόλουθα : α) ως εγγύηση συµµετοχής, γραµµάτιο 
σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, ή εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας, υπέρ του ∆ήµου Καρδίτσας, ποσού ίσου προς 
το 10% του ποσού που ορίζεται ως κατώτατο όριο µισθώµατος για ένα έτος, 
δηλαδή #336,00#€, β) βεβαίωση µη οφειλής από το δήµο Καρδίτσας-δηµοτική 
ενηµερότητα- τόσο ο συµµετέχων ως επίδοξος πλειοδότης, όσο και ο εγγυητής 
του, γ) φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα τόσο ο συµµετέχων ως επίδοξος 
πλειοδότης, όσο και ο εγγυητής του-, δ) πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου 
ή Επαγγελµατικής Οργάνωσης που να αποδεικνύει  τουλάχιστον διετή εγγραφή σε 
αυτό έως και τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας, ε) υπεύθυνη δήλωση του 
συµµετέχοντα στη δηµοπρασία, ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων εκµίσθωσης 
και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, δ) απόσπασµα ποινικού µητρώου, 
ε) πιστοποιητικό του αρµόδιου Πρωτοδικείου, ότι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο 
που συµµετέχει στη δηµοπρασία δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ούτε 
εκκρεµεί εναντίον του σχετική αίτηση, καθώς και ότι τελεί υπό εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση, υπό πτωχευτικό συµβιβασµό κλπ, στ) υπεύθυνη δήλωση 
του συµµετέχοντα στη δηµοπρασία, ότι γνωρίζει τις τοπικές συνθήκες και 
αναλαµβάνει να τοποθετήσει σε λειτουργική κατάσταση διαφηµιστικά πλαίσια, σε 
συνεννόηση µε το ∆ήµο. Τέλος, προκειµένου περί εταιρειών, απαιτείται  
επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού µε όλες τις τροποποιήσεις του. 
  Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί σε εφαρµογή της αριθµ.:230/2015-Α∆Α:7∆ΙΠΩΕΗ-
Ξ5Τ, απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του δήµου Καρδίτσας. Οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης από 
το Γραφείο Εσόδων, τηλέφωνο 2441350760, από το Γραφείο Οικονοµικής 
Επιτροπής, τηλέφωνο 2441350782, καθώς και αντίγραφο της σχετικής διακήρυξης 
ύστερα από αίτησή τους, που υποβάλλεται στο ∆ηµαρχείο. 
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