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Τα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εθκίζζσζε θαηαζηεκάησλ ηεο Γεκνηηθήο 
Αγνξάο ηνπ Γήκνπ Χαλίσλ είλαη ηα αθόινπζα: 
 

1. Βεβαίσζε κε νθεηιήο πξνο ην δεκνηηθό ηακείν 

2. Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Δκπνξηθό - Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην 

3. Φνξνινγηθή θαη Αζθαιηζηηθή Δλεκεξόηεηα 

4. Απόζπαζκα Πνηληθνύ Μεηξώνπ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ από ην νπνίν 

πξνθύπηεη όηη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 
δξαζηεξηόηεηαο. Σε πεξίπησζε απηεπάγγειηεο αλαδήηεζεο ηνπ Πνηληθνύ Μεηξώνπ, ν ππνςήθηνο 

πξέπεη λα θαηαζέζεη ππεύζπλε δήισζε όπνπ ζα ζπκπιεξώλνληαη κε ιεπηνκέξεηα όια ηα 

πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία θαη θπξίσο ν ηόπνο γέλλεζήο ηνπ, κε ηελ νπνία ζα δίδεη εμνπζηνδόηεζε 
ζηελ ππεξεζία ηνπ δηαγσληζκνύ λα αλαδεηήζεη από ηελ αξκόδηα Δηζαγγειία ηνπ ηόπνπ γέλλεζήο 

ηνπ απόζπαζκα ηνπ πνηληθνύ ηνπ κεηξώνπ. 

5. Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ 

ηεινύλ ππό πηώρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό ή άιιε 
αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο όηη δελ ηεινύλ ππό δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηώρεπζε ή έθδνζεο 

απόθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή 
ππό άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 

6. Γξακκάηην παξαθαηαζέζεσο ηνπ Τακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθή επηζηνιή 
αλαγλσξηζκέλεο ζηελ Διιάδα Τξάπεδαο πνζνύ ίζνπ κε ην 10% ελόο (1) έηνπο κηζζσκάησλ ηνπ 

νξίνπ ηεο πξώηεο πξνζθνξάο πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 5 ηνπ παξόληνο, γηα εγγύεζε ζπκκεηνρήο 
ηνπ ζηε δεκνπξαζία. 

7. Αμηόρξεν εγγπεηή πνπ ζα ππνγξάςεη καδί κε ηνλ πιεηνδόηε ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη 
κεηά από λόκηκε έγθξηζε ηε ζύκβαζε κηζζώζεσο. Ο εγγπεηήο απηόο ζα είλαη αιιειέγγπνο θαη εηο 

νιόθιεξν ππεύζπλνο καδί κε ην κηζζσηή γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο ζπκβάζεσο, 
παξαηηνύκελνο ηνπ επεξγεηήκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο. Δάλ ν κηζζσηήο ζειήζεη λα 

παξνπζηάζεη άιινλ εγγπεηή πνπ ζα εγθξηζεί από ηε Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή θαηά ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζπκβάζεσο κηζζώζεσο, ζα επζύλεηαη θαηά ηνλ ίδην ηξόπν απέλαληη ζην Γήκν, κε εθείλνλ πνπ 
έρεη ππνγξάςεη ην πξαθηηθό ηεο Γεκνπξαζίαο. 
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