
 ΑΔΑ: ΨΚ4ΕΩ18-ΝΜΠ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ  

Σπέτσες 180 50 

Τηλ.  : 22983 20010 

Email: : dimos.spetson@gmail.com  

    Σπέτσες   26 Ιανουαρίου   2022  

                  Αρ.Απόφ.: 41/2022       

 

ΘΕΜΑ: Αναβολή προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση μίας (1) 

κενωθείσης θέσης περιπτέρου του Δήμου Σπετσών στην  περιοχή Ντάπια πλησίον 

δημοτικού ακινήτου «Πρώην Λιμεναρχείο», για λόγους ανωτέρω βίας. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

 Την υπ’ αρ. 32/07-01-2022 διακήρυξη φανερής, προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας 

για την εκμίσθωση μίας (1) κενωθείσης θέσης περιπτέρου του Δήμου Σπετσών στην  

περιοχή Ντάπια πλησίον δημοτικού ακινήτου «Πρώην Λιμεναρχείο» σύμφωνα με την οποία 

η δημοπρασία θα διεξαγόταν στην Καποδιστριακή Στέγη Σπετσών στις 27 Ιανουαρίου 2022 

ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11.00 – 14.00. με καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

δικαιολογητικών την 26 Ιανουαρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00. 

 Τους λόγους ανωτέρω βίας που συνίστανται στην αναστολή λειτουργίας των δημόσιων 

υπηρεσιών στην Περιφέρειας την Τρίτη 24/01/2022 και την Τετάρτη 25/01/2022, δυνάμει 

των υπ’ αρ.: 14911/24.01.2022 και 14914/25.01.22 αποφάσεων του Γ.Γ. Πολιτικής 

Προστασίας του Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, που έχει ως αποτέλεσμα: 

την αδυναμία των ενδιαφερομένων να συμμετάσχουν στην πλειοδοτική δημοπρασία, τόσο 

να λάβουν από δημόσιες υπηρεσίες τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, όσο και 

να καταθέσουν εγκαίρως τον φάκελο συμμετοχής και 

την αδυναμία συνεδρίασης  της Οικονομικής Επιτροπής ώστε να αποφασίσει την αναβολή 

της δημοπρασίας, 

 Την αναγκαιότητα διασφάλισης αφενός της ισονομίας και  αφετέρου των συμφερόντων 

του Δήμου Σπετσών,  

 Το αρ. 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Την αναβολή της διαδικασίας διεξαγωγής της δημοπρασίας για την εκμίσθωση μίας 

(1) κενωθείσης θέσης περιπτέρου του Δήμου Σπετσών στην  περιοχή Ντάπια πλησίον 

δημοτικού ακινήτου «Πρώην Λιμεναρχείο», για λόγους ανωτέρω βίας, κατά μία 

εβδομάδα και ειδικότερα: 

mailto:dimos.spetson@gmail.com
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Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην Καποδιστριακή Στέγη Σπετσών στις 3 Φεβρουαρίου 

2022 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11.00 – 14.00. ως εξής: 

 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών: 02 Φεβρουαρίου 2022 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00. 

Προκειμένου να αποφευχθεί συνωστισμός στα πλαίσια της δημόσιας υγείας από τον covid – 19, 

oι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τους σφραγισμένος φακέλους δικαιολογητικών έως την 02 

Φεβρουαρίου 2022 (προηγουμένη ημέρα της δημοπρασίας) και ώρα 14.00 μ.μ. στο 

πρωτόκολλο του Δήμου Σπετσών απ’ όπου θα διαβιβασθούν στην Επιτροπή Δημοπρασιών. 

 Ημέρα διενέργειας δημοπρασίας: 3 Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και από 

ώρα 11.00 – 14.00. 

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αρ. 32/2022 διακήρυξης. 

Η παρούσα θα υποβληθεί για έγκριση στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής 

Επιτροπής. 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 
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