
 
 

                                                                                   

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Ιωάννινα, 17.09.2014 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ   
ΗΠΕΙΡΟΥ - ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ   

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  Αρ. Πρωτ.: οικ.: 60646/12671 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ   

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ   

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  Αριθµ. 9/2014  
 

Η ∆ιεύθυνση Οικονοµικού – Τµήµα Συνοριακών Σταθµών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  
Ηπείρου - ∆υτικής Μακεδονίας προκηρύσσει δηµόσιο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισµό, µε το 
σύστηµα των σφραγισµένων έγγραφων προσφορών, για την ανάδειξη τελευταίου πλειοδότη 
(αναδόχου) εκµίσθωσης ακινήτου για τη λειτουργία επιχείρησης µαζικής εστίασης και χώρου 
αναψυχής στο Συνοριακό Σταθµό Νίκης Π.Ε. Φλώρινας για πέντε (5) χρόνια.  
Βάση καθορισµού του µηνιαίου µισθώµατος ορίζεται το ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400,00 €). 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 23 Οκτωβρίου 2014, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 11:00 µ.µ. (λήξη 
επιδόσεως προσφορών) στα γραφεία του Τµήµατος Συνοριακών Σταθµών της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Ηπείρου - ∆υτικής Μακεδονίας, Βορείου Ηπείρου 20, 
454 45 Ιωάννινα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α΄) «Κανονισµός 
Προµηθειών ∆ηµοσίου». 
∆ικαίωµα συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό έχει κάθε φυσικό πρόσωπο Ελληνικής Ιθαγένειας ή νοµικό 
πρόσωπο που εδρεύει στην Ελλάδα. 
Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την 
ισχύουσα νοµοθεσία και να ανταποκρίνονται στους όρους που αναγράφονται στην Προκήρυξη. 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισµού (Προκήρυξη, Ειδικοί Όροι, 
Παραρτήµατα), στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού – Τµήµα Συνοριακών Σταθµών της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Ηπείρου - ∆υτικής Μακεδονίας,  κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, 
µέχρι και την Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2013.  
Η προκήρυξη, µε τα σχετικά Παραρτήµατα, παρέχονται επίσης ελεύθερα και από το δικτυακό τόπο 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας  http://www.apdhp-dm.gov.gr 
(οριζόντιο µενού «Ενηµέρωση»→ «Ανακοινώσεις – Προκηρύξεις»). 
Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2% του 
ελάχιστου ορίου προσφοράς, υπολογιζόµενο για ολόκληρη τη µισθωτική περίοδο ήτοι: 400,00 € × 
60 µήνες × 2 % = 480,00 € και ισχύ τουλάχιστον δώδεκα (12) µηνών, µετά την ηµέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισµού.  
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την προκήρυξη παρέχονται στο γραφείο του Τµήµατος 
Συνοριακών Σταθµών, καθώς και στα τηλέφωνα 2651360327 και 265136033. Αρµόδιοι υπάλληλοι 
Χρήστος Κλεφτάκης και Σωκράτης Παπαδόπουλος. 
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