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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

Διακηρύττει φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση τεσσάρων (4) θέσεων 
περιπτέρων της κυριότητας, νομής και κατοχής του Δήμου Αγίας Βαρβάρας που βρίσκονται στα 
διοικητικά όρια του Δήμου και συγκεκριμένα: 

1. Μία (1) θέση περιπτέρου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 7
2. Μία (1) θέση περιπτέρου επί της οδού επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 116 
3. Μία (1) θέση περιπτέρου στη συμβολή των οδών Ηρακλείου και Τερψιθέας
4. Μία (1) θέση περιπτέρου στη συμβολή των οδών Ρόδου και Μεσογείων

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα – Αριστομένους 8, Αγία Βαρβάρα ενώπιον της 
αρμόδιας Επιτροπής την 22/11/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 το μεσημέρι και θα 
πραγματοποιηθεί μεταξύ όσων δηλώσουν νόμιμα και εμπρόθεσμα συμμετοχή σύμφωνα με τους όρους 
της διακήρυξης και θα καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά τους στην αρμόδια Επιτροπή, τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες μέχρι και τις 19/11/2021.

Η δημοπρασία θα είναι φανερή και πλειοδοτική με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς :
• για το περίπτερο επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 7 το ποσό των 250,00€ για το τρέχον έτος
• για το περίπτερο επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 116 το ποσό των 350,00€ για το τρέχον έτος
• για το περίπτερο στη συμβολή των οδών Ηρακλείου και Τερψιθέας το ποσό των 300,00€ για 

το τρέχον έτος
• για το περίπτερο στη συμβολή των οδών Ρόδου και Μεσογείων το ποσό των 200,00€ για το 

τρέχον έτος

Η διακήρυξη θα δημοσιευτεί τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας µε 
τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και θα 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας. Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε μία 
(1) ημερήσια πανελλαδικής εμβέλειας εφημερίδα καθώς και σε μία (1) ημερήσια τοπικής εμβέλειας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λάβουν γνώση των όρων της 
διακήρυξης της δημοπρασίας και σχετικό αντίγραφο αυτής από τις υπηρεσίες του Δήμου Αγίας Βαρβάρας  
(πληροφορίες στο Τμήμα Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας στα τηλέφωνα 213 201 9335-338).                                           

    

                                                                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα  Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας
Πληροφορίες: Κωνσταντίνος Μίχος
                        Γεώργιος Μποζινάκης
Τηλ: 213 2019  337
Ταχ. Δ/νση : Αριστομένους 8 , 12351
Τηλ.: 213 20 19 300  - FAX: 213 20 19 395
E-mail esoda@agiavarvara.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠ. ΜΙΧΟΣ
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