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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
  
Προκηρύσσει δημοπρασία, πλειοδοτική, φανερή και προφορική, για εξαετή εκμίσθωση του 

Δημοτικού περιπτέρου που βρίσκεται επί της κεντρικής πλατείας Σταμάτας (στη συμβολή των 

οδών Αλωνίων &  Λεωφ. Δροσιάς Σταμάτας) στη Δ.Ε. Σταμάτας του Δήμου Διονύσου.    

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 21/12/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., στα 

γραφεία του Δήμου Διονύσου, στην οδό Λεωφ. Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 1, στον Άγιο 

Στέφανο, ενώπιον της ορισθείσης επιτροπής.  

Οι ενδιαφερόµενοι θα καταθέσουν τους φακέλους των δικαιολογητικών τους στην Επιτροπή 

του διαγωνισµού, την ηµέρα του διαγωνισµού, στον τόπο διενέργειας του ∆ιαγωνισµού, 

τουλάχιστον µία ώρα προ της ορισθείσης ώρα διεξαγωγής της δηµοπρασίας, προκειµένου για 

την εξέταση των απαραίτητων προϋποθέσεων και τον έλεγχο των δικαιολογητικών που 

απαιτούνται δια τη συµµετοχή έκαστου και την εκδίκαση τυχόν υφιστάµενων ενστάσεων που 

θα προκύψουν.  

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των εξακοσίων ευρώ (600,00€). 

Το διαμορφωθέν μίσθωμα επιβαρύνεται με τέλος χαρτοσήμου (3% επί του μισθώματος) & υπέρ 

ΟΓΑ (20% επί του χαρτοσήμου) όπως ισχύουν.  

H καταβολή της δαπάνης κατανάλωσης νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφώνου, ∆ηµοτικών 

τελών, τελών αποχέτευσης, κ.λ.π. καθώς και η δαπάνη σύνδεσης µε τον πάροχο ηλεκτρικής 

ενέργειας καθώς και κάθε είδους φόρων, εισφορών, κρατήσεων υπέρ τρίτων και κάθε άλλη 

δαπάνη βαρύνει το µισθωτή. Τα έξοδα δημοπρασίας, κηρύκεια, χαρτόσημα κλπ βαρύνουν τον 

τελευταίο πλειοδότη. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσαγάγουν στην αρμόδια επιτροπή κατά την ημέρα του 

διαγωνισμού, εγγύηση συμμετοχής ύψους 720,00€ όπως η προκήρυξη ορίζει, για να μπορέσουν 

να μετέχουν στη δημοπρασία. 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Εσόδων του Δήμου Διονύσου, από 

Δευτέρα έως και Πέμπτη, και ώρες 09:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. και στα τηλέφωνα: 2132030649, 

2132030650, 2132030652.  
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