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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

Ο Δήμος Πεντέλης επαναπροκηρύσσει προφορική πλειοδοτική δημοπρασία 
για την εκμίσθωση χώρου (7m2) και την τοποθέτηση αυτόματων πωλητών. 
Πιο συγκεκριμένα ζητείται η τοποθέτηση των εξής αυτόματων πωλητών: 

Α) Αυτόματο πωλητή νερού , αναψυκτικών και ισοτονικών μικρών σνακ  

Β) Αυτόματο πωλητή ροφημάτων. 
 
ΧΩΡΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
 
Δημαρχείο (Καλαμβόκη 2α Μελίσσια - Ισόγειο) –τρεις (3) αυτ. πωλητές). 
 
Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης ( Μακρυγιάννη 2 Πεντέλη)- δύο (2) αυτ. Πωλητές)  
 
Δημοτική Κοινότητα Ν. Πεντέλης (Αγ Παρασκευής 22 Ν. Πεντέλη) - δύο (2) αυτ. 
Πωλητές)  
 

Με την υπ’ αριθμ. 355/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι 

όροι Δημοπρασίας  

Με την υπ΄ αριθμ. 27/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την 

επαναπροκήρυξη της Δημοπρασίας:  

Η προσφορά αφορά: 

1. Την Εκμίσθωση χώρων (7μ2) επί των οποίων θα τοποθετηθούν 
αντίστοιχα μηχανήματα αυτόματων πωλητών σύμφωνα με την 
αναλυτική διακήρυξη.    

2. Η Δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική , φανερή και προφορική. 
 

Α) Χαμηλότερο όριο προσφοράς ορίστηκε το ποσόν των 20,00€ μηνιαίως ανά 

μ2 .  

Β) Η Διάρκεια εκμίσθωσης ορίστηκε στα 2 έτη. 

Γ) Όσοι θα συμμετέχουν θα πρέπει κατά την διεξαγωγή της Δημοπρασίας να 

προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού ίσου με το 10% του 

προσφερόμενου ετησίου μισθώματος και η οποία κατά την κατακύρωση του 
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αποτελέσματος της δημοπρασίας στον πλειοδότη θα αντικατασταθεί με άλλη 

καλής εκτέλεσης.  

Μετά τα  πιο πάνω καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν έγγραφη αίτηση 
ενδιαφέροντος μαζί με τα δικαιολογητικά του άρθρου 5 της υπ΄ αριθμ. 27/2023 
Απόφασης - Διακήρυξης από 6/3/2023 έως 24/3/2023 στο γραφείο Πρωτοκόλλου 
του Δήμου. 

 
Η Διακήρυξη διατίθεται από το Γραφείο Προμηθειών (Α’ όροφος Δημοτικού 

Καταστήματος). 
 
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Δημαρχείο (Τηλ. 213 20 50 

069 Γραφείο Προμηθειών) 
             

                Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

  

ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 
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