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Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ  
Έχοντας υπόψη: 

1. Την αριθµ. 250/2019 (Α∆Α: ΨΠ2ΠΩΨΑ-8Κ∆) απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
µε την οποία εγκρίνεται η αριθµ. 15/2019 απόφαση ΕΠΖ και αποφασίζει την 
διατήρηση της κενωθείσας θέσης του περιπτέρου που βρίσκεται εντός της 
Τοπικής Κοινότητας Αµµότοπου ∆.Ε. Ξηροβουνίου του ∆ήµου Αρταίων, κοντά 

στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα και την δηµοπράτηση αυτού για µίσθωσή του. 
2. Την αριθµ. 155/2019 (Α∆Α: Ω55ΚΩΨΑ-Ν3Τ) απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, 

περί σύνταξης όρων διακήρυξης δηµοπρασίας 
∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ : 

Ότι εκτίθεται σε φανερή, προφορική και πλειοδοτική δηµοπρασία µε κριτήριο 
κατακύρωσης την υψηλότερη τιµή για την παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης µίας  

(1) θέσης περιπτέρου µετά του κουβουκλίου αυτού στο ∆ήµο Αρταίων, ήτοι: 
- θέση περιπτέρου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αµµότοπου (κοντά στο δηµοτικό 
κατάστηµα) µετά του κουβουκλίου αυτού 
Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας των δηµοπρασιών και 
αξιολόγησης των προσφορών, που συγκροτήθηκε µε την αριθ 42/2019 απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & 
Αυξεντίου) στον 3ο όροφο  και στην αίθουσα συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, στις 8 Αυγούστου 2019 ηµέρα Πέµπτη και ώρa, ως εξής:       
Στάδιο 1ο : Υποβολή κλειστών φακέλων δικαιολ/κών, από ώρα 09:30 π.µ. έως 09:45 π.µ                                                                                                                                         
Στάδιο 2ο: Έλεγχος δικαιολογητικών από την επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ηµοπρασιών και 
ανακοίνωση των έγκυρων φακέλων, από ώρα 09:45 π.µ. έως 10:00 π.µ                          

Στάδιο 3ο:  Έναρξης διαδικασίας φανερού προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισµού,    
από ώρα 10:00 π.µ. έως 10:15 π.µ    
     Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς (τιµή εκκίνησης) για τη θέση του 
περιπτέρου ορίζεται  το ποσό των 50,00€/µηνιαίως  
 
     Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία , µεταξύ των άλλων δικαιολογητικών 

που αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην αρµόδια 
επιτροπή δηµοπρασίας ως εγγύηση συµµετοχής  γραµµάτιο σύστασης 
παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισµένης τράπεζας ή βεβαίωση του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων για 
παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυµεί να λάβει µέρος στη δηµοπρασία ή 
άλλον που ενεργεί για λογαριασµό του διαγωνιζοµένου,  ποσού ίσου µε το δέκα τοις 

εκατό (10%) του ετήσιου µισθώµατος του ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς (τιµή 
εκκίνησης) επί του οριζόµενου στη διακήρυξη ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς 
(τιµή εκκίνησης), ήτοι: για τη θέση  περιπτέρου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αµµοτόπου, 
εγγυητική ποσού 60,00€ 
 

Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. 
 
   Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη θα αναρτηθεί στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, θα 

δηµοσιευθεί σε  δύο ηµερήσιες εφηµερίδες, στον ισότοπο του ∆ήµου (www.arta.gr)  
όπου  θα αναρτηθεί και η διακήρυξη µε τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά 
συµµετοχής  καθώς και στα αντίστοιχα ΚΕΠ Ξηροβουνίου και Αµβρακικού.   
                                                                                                         
                                            Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 
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