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Μεγαλόπολη 10/06/2022 

                                                                                                                                 Αρ. Πρωτ. 6533 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ   

για την εκμίσθωση  περιπτέρου που βρίσκεται  στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου Μεγαλόπολης  

στη Δ.Ε. Μεγαλόπολης του  Δήμου Μεγαλόπολης  

Έχοντας υπόψη: 

α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) 

β) το Ν.3852/2010 

γ) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 196 του Ν.4555/2018 

δ) την με αριθμ. 321/2014 (ΑΔΑ: Ω0ΠΜΩΛ8-Ψ4Ψ)  απόφαση του δημοτικού συμβουλίου με την οποία 

καθορίστηκε ο αριθμός και οι θέσεις περιπτέρων στο Δήμο Μεγαλόπολης και προσδιορίστηκε το τέλος 

κατάληψης κοινόχρηστου χώρου αυτών.  

ε) την με αριθμ. 85/2021 (ΑΔΑ: ΩΓ6ΕΩΛ8-0ΨΔ) απόφαση του δημοτικού συμβουλίου με την οποία 

αποφασίστηκε η κατάργηση μιας (1) θέσης περιπτέρου επί της κεντρικής πλατείας Μεγαλόπολης και  η 

δημιουργία  μιας (1) θέσης περιπτέρου, επί της πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου στη Δ.Ε. Μεγαλόπολης του 

Δήμου Μεγαλόπολης καθώς και ότι το δικαίωμα χρήσης της θέσης  αυτής του περιπτέρου θα γίνεται με 

δημοπρασία, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δημοπρασιών προς εκμίσθωση 

δημοτικών ακινήτων, αποκλειόμενης της δυνατότητας απευθείας παραχώρησης. 

στ)την με αριθμό 146/2022  (ΑΔΑ: 6Σ12ΩΛ8-7ΕΙ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με θέμα: 

«Καθορισμός  των όρων διακήρυξης φανερού, προφορικού, δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού 

εκμίσθωσης  περιπτέρου που βρίσκεται  στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου Μεγαλόπολης  στη Δ.Ε. 

Μεγαλόπολης του  Δήμου Μεγαλόπολης» 

η) την με αριθμ. πρωτ.  5521/20-05-2022 Διακήρυξη Δημοπρασίας του Δημάρχου για την  εκμίσθωση μιας 

θέσης περιπτέρου μετά του κουβουκλίου εμβαδού 12,25 μ2 το οποίο βρίσκεται επί της πλατείας Ηρώων 

Πολυτεχνείου Μεγαλόπολης της Δ.Ε. Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης 

ζ)το  γεγονός  ότι  στην  δημοπρασία    που  έγινε    στις  27/10/2021  για  την  εκμίσθωση    του  ανωτέρω 

ακινήτου απέβη άγονη και γι’ αυτό η δημοπρασία  σύμφωνα με την αριθμ.  182/2022 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής κηρύχθηκε  άγονη 

 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

Επαναληπτική  δημοπρασία,  πλειοδοτική,  φανερή  και  προφορική  για  την εκμίσθωση  μιας 

θέσης περιπτέρου μετά του κουβουκλίου εμβαδού 12,25 μ2 το οποίο βρίσκεται επί της πλατείας 

Ηρώων Πολυτεχνείου Μεγαλόπολης της Δ.Ε. Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης  

1.Περιγραφή του ακινήτου 

Είδος Ακινήτου:  Μια θέση περιπτέρου μετά του κουβουκλίου εμβαδού 12,25 μ2 

Τόπος:  Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου Μεγαλόπολης της Δ.Ε. Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης.  

ΑΔΑ: ΨΖ4ΘΩΛ8-ΝΝΩ



Χρήση ακινήτου: Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως περίπτερο (εντασσόμενο στις 

επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου σύμφωνα με το άρθρο της Υγ. Διάταξης Υ1γ/Γ.Π/ οικ.47829/ 21.06.2017 

(ΦΕΚ 2161/23.06.2017 τεύχος Β') , ο δε μισθωτής έχει την υποχρέωση να εφοδιαστεί με τις απαιτούμενες 

εκ του Νόμου άδειες και να τηρεί τους υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας . 

Πάσα επισκευή ή άλλη συμπληρωματική εργασία - επέμβαση κατά τον χρόνο της μισθώσεως που θα 

απαιτηθεί να γίνει, θα γίνει μόνο μετά από έγκριση της δημοτικής αρχής και θα βαρύνει τον μισθωτή ο 

οποίος δεν δικαιούται να ζητήσει από τον Δήμο καμία αποζημίωση κατά την λήψη του χρόνου της 

μισθώσεως. 

 
2. Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της  επαναληπτικής δημοπρασίας 
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 24η Ιουνίου 2022  ημέρα Παρασκευή  και  από ώρα  11:00  μέχρι  11:30 

π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Μεγαλόπολης (Σταθοπούλου & Π. Κεφάλα 10 - Μεγαλόπολη). 

 
 
3. Λοιποί όροι διακήρυξης 
Πρώτη προσφορά (τιμή εκκίνησης) για τη θέση περιπτέρου ορίζεται ως εξής: πεντακόσια ευρώ (500,00€) 

ετησίως . 

Σημειώνεται ότι στο παρόν μίσθωμα, δεν περιλαμβάνονται τα τέλη κατάληψης 

κοινοχρήστων χώρων εκ του κουβουκλίου και της αναπτύξεως του περιπτέρου, 

για τα οποία ισχύουν οι εκάστοτε αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου περί 

καθορισμού δημοτικών τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων. (άρθρο 3 

Ν.1080/80). 

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

ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων ευρώ  #300,00# ευρώ 

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας με  αριθ.  πρωτ.  5521/20-05-2022  (ΑΔΑ: 

ΨΝ31ΩΛ8-1Η2)  παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες  και ώρες,  από τη Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών 

Υπηρεσιών (Τηλέφωνο  2791360215).  

 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 

ΑΔΑ: ΨΖ4ΘΩΛ8-ΝΝΩ
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