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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

   ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ 

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

 
Ο ∆ήµαρχος Λαρισαίων έχοντας υπόψη: 
 
 α) Τις διατάξεις του άρθρ. 192 του Ν. 3463/2006 αποκλειοµένης της 
δυνατότητας απευθείας παραχώρησης βάσει των διατάξεων  της παρ. 5 του άρθρ. 76 
του Ν. 4257/14, του άρθρ. 72  του Ν. 3852/2010 και του Π.∆. 270/81  
 β) Την υπ΄ αριθµ. 320/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, την υπ΄ 
αριθµ. 247/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
 
προκηρύσσει φανερή και προφορική πλειοδοτική δηµοπρασία στις 13/06/2018, 
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.µ., (έναρξη εκφώνησης προσφορών) έως 10.30 
(λήξη εκφώνησης προσφορών) στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου (3ος όροφος)  
του ∆ηµαρχείου στην οδό Ίωνος ∆ραγούµη 1, στη Λάρισα, από την Επιτροπή 
∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών του Π.∆. 270/81, όπως αυτή ορίστηκε µε την µε αριθµ. 
16/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,για την εκµίσθωση έντεκα (11) θέσεων 
περιπτέρων στο ∆ήµο Λαρισαίων όπως εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα  
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1 ΠΕΡ 
135 

ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ – ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ  
ΣΟΥΛΙΟΥ (ΚΧ999Β) 

ΝΑΙ 150 € 180 € 

2 ΠΕΡ 
113 

ΦΑΛΑΝΗ Ο∆ΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΝΑΙ 50 € 60 € 

3 ΠΕΡ 69 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΚΥΠΡΟΥ- 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ (ΚΧ 825Β) 

 500 € 600 € 

4  ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ & ΝΕΣΤΟΥ (ΚΧ 257∆)  70 € 84 € 

5 ΠΕΡ 
139 

ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ- ΖΑΡΜΑΝΗ- ΣΚΟΥΦΑ ΝΑΙ 100 € 120 € 

6 ΠΕΡ 
134 

∆ΑΒΑΚΗ 48 Ι.Ν. ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ   
(ΚΧ 297Γ) 

ΝΑΙ 200 € 240 € 



7 ΠΕΡ 
131 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 65 (ΚΧ686Γ) ΝΑΙ  150 € 180 € 

8 ΠΕΡ 
128 

ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ & ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ -ΛΕΙΒΑ∆ΑΚΙ 
(ΚΧ671Ζ) 

 150 € 180 € 

9 ΠΕΡ 78 ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥ 2 (ΚΧ 780) ΝΑΙ  150 € 180 € 

10 ΠΕΡ 
143 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ   50 € 60 € 

11 ΠΕΡ 45 ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ & ΚΑΡ∆ΙΤΣΗΣ   150 € 180 € 

 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ενδιαφερόµενοι, αυτή θα επαναληφθεί µε τους 
ίδιους όρους και στον ίδιο τόπο στις 20-06-2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.µ..  
Το κατώτατο όριο του µηνιαίου µισθώµατος (τιµή εκκίνησης) για κάθε θέση 
περιπτέρου, πλέον των τελών χαρτοσήµου 3,6%, ορίζεται ως φαίνεται στον 
παραπάνω πίνακα. 
Κάθε αύξηση της προσφοράς από την πρώτη και µετά θα γίνεται κατά τουλάχιστον 
πέντε ευρώ (5€). 
Για τις περιπτώσεις που στις παραχωρούµενες θέσεις υφίσταται κουβούκλιο και ο 
πλειοδότης επιθυµεί να κάνει χρήση αυτού, θα πρέπει να καταβάλει επιπλέον το ποσό 
των πεντακοσίων ευρώ (500€). 
Η παραχώρηση του δικαιώµατος µίσθωσης ορίζεται σε δέκα (10) έτη, µη 
επιτρεπόµενης άλλης παράτασης, αρχής γενοµένης από την κατακύρωση του 
αποτελέσµατος στον τελευταίο πλειοδότη.  
Οι συµµετέχοντες  στη δηµοπρασία για να γίνουν δεκτοί θα πρέπει να καταθέσουν 
στην Επιτροπή τα παρακάτω δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισµού: 
 

1. Τα φυσικά πρόσωπα και οι εγγυητές αυτών, φωτοτυπία αστυνοµικής 
ταυτότητας ή διαβατηρίου. Τα νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής 
µορφής ή κοινοπραξίας επικυρωµένο καταστατικό µε όλες τις τυχόν 
τροποποιήσεις. Οι Α.Ε. θα καταθέσουν επιπλέον και πρακτικό ορισµού ∆.Σ. 

2. Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας του συµµετέχοντος και του εγγυητή 
3. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας περί µη οφειλής του συµµετέχοντος 

και του εγγυητή. 
4. Βεβαίωση από την Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου Λαρισαίων περί µη 

οφειλής του συµµετέχοντος και του εγγυητή έναντι του ∆ήµου.  
5. Υπεύθυνη  ∆ήλωση του Ν. 1599/86, µε θεωρηµένο το γνήσιο της 

υπογραφής στην οποία να αναφέρεται οτι έλαβε γνώση των όρων 
διακήρυξης τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως καθώς 
και της πραγµατικής  κατάστασης του προς µίσθωση χώρου και των 
ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν. Για νοµικά πρόσωπα απαιτείται 
υπογραφή αυτής από τον νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο της. 

6. Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης, εφόσον ο διαγωνιζόµενος 
συµµετέχει στη δηµοπρασία µε εκπρόσωπο. 

7.  Πιστοποιητικό από το  αρµόδιο Πρωτοδικείο. ή του ΓΕΜΗ από το οποίο να 
προκύπτει οτι ο συµµετέχων και ο εγγυητής του δεν τελούν υπό πτώχευση 
και δεν εκκρεµεί σε βάρος τους αίτηση κήρυξης σε πτώχευση ή παύσης 
πληρωµών, οτι δεν τελούν υπό εκκαθάριση, υπό αναγκαστική διαχείριση, υπό 
πτωχευτικό συµβιβασµό, υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 
διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 



Τα νοµικά πρόσωπα οφείλουν να προσκοµίσουν επιπλέον του ανωτέρω, 
πιστοποιητικό οτι δεν έχουν λυθεί ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση 
πιστωτών.   
 

Κάθε ενδιαφερόµενος για να γίνει δεκτός στη δηµοπρασία υποχρεούται να καταθέσει 
στην επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας ως εγγύηση γραµµάτιο σύστασης 
παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισµένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων για 
παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυµεί να λάβει µέρος στη δηµοπρασία ή 
άλλον που να ενεργεί για λογαριασµό του διαγωνιζόµενου, οµολογιών του ∆ηµοσίου, 
Τράπεζας ή Οργανισµού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες, 
ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόµενου στη διακήρυξη ελάχιστου 
ορίου πρώτης προσφοράς, υπολογιζόµενου για ένα έτος µίσθωσης, όπως φαίνεται 
στον παραπάνω πίνακα. 
Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στους αποτυχόντες µετά το τέλος της 
δηµοπρασίας, ενώ του τελευταίου πλειοδότη αντικαθίσταται µετά την υπογραφή της 
σύµβασης παραχώρησης µε άλλη, ποσού ίσου µε το ένα δέκατο (1/10) του 
επιτευχθέντος µισθώµατος για ένα έτος, για την εξασφάλιση του εγκαίρου και εντός 
των από την διακήρυξη οριζοµένων προθεσµιών καταβολής του µισθώµατος. 
Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης τακτικής και επαναληπτικής βαρύνουν  τους 
τελικούς µισθωτές και καταβάλλονται πριν την υπογραφή του µισθωτηρίου 
συµβολαίου.  
Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από το Τµήµα Αδειοδοτήσεων και 
∆ιαφηµίσεων του ∆ήµου Λαρισαίων, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, ∆/νση 
Ίωνος ∆ραγούµη 1, ΤΚ 41222,  τηλ. 2413500345, 2413 500323.  

                                                        
 

        Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
                                             
     

                         ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 

 
 
 
 
Να δηµοσιευθεί στην εφηµερίδα “Ελευθερία” στις  2-6-2018  
και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου  
 
 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 
 


