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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης περιπτέρων

Ο Δήμαρχος Πετρούπολης προκηρύσσει :  

Σύμφωνα με την αρ.23/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πετρούπολης , 
με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης δημοπρασίας για την παραχώρηση 
δικαιώματος χρήσης  περιπτέρων, εκτίθεται σε προφορική φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, 
εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πετρούπολης και συγκεκριμένα  : 

α) Eπί της πλατείας του Αγίου Δημητρίου  

β) Στο τέρμα της οδού Ελαιών 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου Πετρούπολης , 
την 5η Μαρτίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα 
(Κ.Βάρναλη 76-78) και θα είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική.
Ως κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς κατά τον πλειοδοτικό διαγωνισμό για το πρώτο έτος 
της μίσθωσης ορίζεται ως ακολούθως:
α) Το ποσό των τριακοσίων πενήντα ευρώ (350 €) κατά μήνα, για τη θέση περιπτέρου επί της 
πλατείας του Αγίου Δημητρίου.
β) Το ποσό των τετρακοσίων πενήντα ευρώ (450 €) κατά μήνα, για τη θέση περιπτέρου στο 
τέρμα της οδού Ελαιών.
Το μίσθωμα των ετών των επόμενων του πρώτου έτους, θα αναπροσαρμόζεται μηνιαίως 
σύμφωνα με τον ετήσιο πληθωρισμό, επί του μηνιαίου μισθώματος του εκάστοτε 
προηγούμενου μισθωτικού έτους.
Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετέχουν φυσικά, νομικά πρόσωπα ή ακόμα και 
κοινοπραξίες. Κάθε συμμετέχων στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία πρέπει, την ημέρα 
της δημοπρασίας να έχει πλήρη φάκελο με τα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναγράφονται στη 
σχετική διακήρυξη.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 420,00 € για το περίπτερο επί της πλατείας 
Αγίου Δημητρίου και στο ποσό των 540,00 € για το περίπτερο στο τέρμα της οδού Ελαιών 
και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου συστάσεως του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων ή Αναγνωρισμένης Τράπεζας .
Αντίγραφα των όρων διακήρυξης, καθώς και κάθε σχετική πληροφορία παρέχεται στους 
ενδιαφερόμενους από το Τμήμα Ν.Π. - Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης της Δ/νσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών, (1ος όροφος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981.
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