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ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο Δήμαρχος Αμυνταίου 

Διακηρύττει ότι: 

Εκτίθεται σε φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη οικονομική προσφορά 

για την εκμίσθωση κενής θέσης Περιπτέρου στο Αμύνταιο του Δήμου Αμυνταίου σύμφωνα με την αριθμ. 

30/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 16 Μαρτίου 2023  και από ώρα 10:00 π.μ. έως ώρα 10:15 π.μ. στο Δημοτικό 

κατάστημα Αμυνταίου βάσει των όρων διακήρυξης. 

Η μίσθωση ισχύει για 7 (επτά έτη) με δυνατότητα παράτασης άλλα 3 (τρία) έτη. 

Το ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης) ορίζεται το ποσό των ογδόντα ευρώ (80,00€) και θα 

καταβάλλεται μηνιαίος στην Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου με την υπογραφή του συμφωνητικού.  

 

Οι συμμετέχοντες στην δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
           Όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, 

 Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο καθώς και του εγγυητή.  

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του συμμετέχοντος στη δημοπρασία ή του νόμιμου εκπροσώπου του με 

θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα αναφέρεται ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους 

οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως καθώς και της πραγματικής κατάστασης του προς μίσθωση 

χώρου για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης εκμετάλλευσης περιπτέρου. 

 Βεβαίωση Δημοτικής Ενημερότητας από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του 

συμμετέχοντος φυσικού ή νομικού πρόσωπο καθώς και του εγγυητή.  Στην περίπτωση που πρόκειται για έγγαμο 

δημοτική ενημερότητα και του/της συζύγου. 

 Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας του συμμετέχοντα καθώς και του εγγυητή του, που ισχύουν κατά τη 

διενέργεια της δημοπρασίας. 

 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντα που ισχύει κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας. 

 Εκκαθαριστικό προηγούμενου οικονομικού έτους  του συμμετέχοντα. 

 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία ποσού 96,00€ 

 Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης, εφόσον ο διαγωνιζόμενος συμμετέχει στη δημοπρασία με 

εκπρόσωπο. 

Όταν πρόκειται για  εταιρία,   

 το αρχικό καταστατικό της καθώς και κάθε τροποποίηση αυτού, τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. και σε περίπτωση 

Α.Ε. επιπλέον επικυρωμένο απόσπασμα πρακτικών του Δ.Σ. της με το οποίο αποφασίζεται η συμμετοχή στην 

διακήρυξη και ορίζεται το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να υπογράψει την προσφορά, καθώς ο αντίκλητος με 

πλήρη στοιχεία ταυτότητας και διεύθυνσης αυτού που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν 

σχέση με την παρούσα. 

 Δημοτική ενημερότητα του εκπροσώπου καθώς και των λοιπών εταίρων εφόσον είναι εταιρεία  

 Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της εταιρίας 

 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας της εταιρίας 

 Έντυπο φορολογικής δήλωσης προηγούμενου οικονομικού έτους  

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του συμμετέχοντος στη δημοπρασία ή του νόμιμου εκπροσώπου του με 

θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα αναφέρεται ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους 

οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως καθώς και της πραγματικής κατάστασης του προς μίσθωση 

χώρου για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης εκμετάλλευσης περιπτέρου. 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή (με την Αστυνομική του Ταυτότητα) ο 

οποίος θα υπογράψει στα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι θα καταστεί αλληλέγγυος και καθ΄ ολοκληρίαν 

υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου στον 3ο 

όροφο στην κ. Ελένη Ρόμπη καθώς και στο τηλέφωνο 23863-50143 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
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