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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   7 Ιανουαρίου   2022  

             Αρ.Πρωτ.: 33 

 

Περίληψη διακήρυξης φανερής, προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας 

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

περιοχή Ντάπια πλησίον δημοτικού ακινήτου «Πρώην Λιμεναρχείο» 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 

 

Προκηρύσσει φανερή, προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση μίας (1) 

κενωθείσης θέσης περιπτέρου του Δήμου Σπετσών στην  περιοχή Ντάπια πλησίον δημοτικού 

ακινήτου «Πρώην Λιμεναρχείο». 

 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην Καποδιστριακή Στέγη Σπετσών στις 27 Ιανουαρίου 

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

 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών: 26 Ιανουαρίου 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 26 

Ιανουαρίου 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: 27 Ιανουαρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και από 

ώρα 11.00 – 14.00. 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 Πρώτη  προσφορά  (τιμή  εκκίνησης)  για  τη  θέση  περιπτέρου στην περιοχή Ντάπιας 

ορίζεται το ποσό των πεντακοσίων (500,00 €) ευρώ μηνιαίως. 

 Κάθε αύξηση της προσφοράς από την πρώτη και μετά θα γίνεται κατά πενήντα (50,00 

€) ευρώ. 

 

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση 

συμμετοχής που ανέρχεται στο εξακοσίων (600,00 €) ευρώ. 
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Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Δήμου Σπετσών 

www.spetses.gov.gr  

 

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται κατά  τις  εργάσιµες 

ηµέρες  και  ώρες  από  το Δήμο Σπετσών, τηλ. 2298320010.  

Αντίγραφο  της  διακήρυξης  και  των  τοπογραφικών  διαγραµµάτων  χορηγείται  στους 

ενδιαφεροµένους  ύστερα  από  αίτηση  που  υποβάλλεται  µέχρι  δύο  (2) ηµέρες  πριν  της  

καταληκτικής  ηµεροµηνίας υποβολής φακέλων δικαιολογητικών. 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΛΥΡΑΚΗΣ 

 

 

http://www.spetses.gov.gr/

