
   
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΑΤΑΛΑΝΤΗ   3/02/2020 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ                  Αριθµ. Πρωτ. 3582 

∆ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ  

∆ιακήρυξη δηµοπρασίας 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

Προκηρύσσει δηµοπρασία για την εκµίσθωση ∆ηµοτικού αναψυκτηρίου 15 τ.µ. στη θέση 
Πλατεία Οδυσσέα Ανδρούτσου Κοινότητας Λιβανατών του ∆ήµου Λοκρών 

∆ιακηρύσσει  

∆ηµοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για τη µίσθωση χώρου από το ∆ήµο 
Λοκρών κατάλληλου για την εκµίσθωση ∆ηµοτικού αναψυκτηρίου 15 τ.µ. στη θέση 
Πλατεία Οδυσσέα Ανδρούτσου Κοινότητας Λιβανατών του ∆ήµου Λοκρών. 
ΑΡΘΡΟ 1" 
Η ∆ηµοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής ∆ηµοπρασιών του ∆ήµου την 9η 
του µήνα  Μαρτίου του έτους 2020 ηµέρα  ∆ευτέρα και ώρα 11-12 π.µ. (λήψη επίδοσης 
προσφορών) στο ∆ηµοτικό κατάστηµα. 
Οι προσφορές θα είναι φανερές και σε ακέραιες µονάδες, οι οποίες µπορούν να 
συνεχιστούν και πέρα από την καθορισµένη ώρα εφόσον συνεχίζεται η ∆ηµοπρασία. Σε 
περίπτωση άγονης ∆ηµοπρασίας Θα επαναληφθεί 16η του µήνα  Μαρτίου του έτους 
2020 ηµέρα  ∆ευτέρα στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα και µπροστά στην ίδια Επιτροπή.  
ΑΡΘΡΟ 2" 

Η κατασκευή των 15,00 τ.µ, θα λειτουργεί σαν ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ µε ωράριο 
λειτουργίας από 08.00'π,µ µέχρι 15.00'µ.µ και από 17.00'µ.µ µέχρι 20.00'µ.µ και 
θα προσφέρει είδη αναψυκτηρίου (καφέ-αναψυκτικά- τοστ-τυρόπιτες-παγωτά -
σνακ και διάφορα ζαχαρώδη). 

Η µίσθωση γίνεται για τρία (3) χρόνια ήτοι από την 1η του επόµενου µήνα 
της κοινοποίησης του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας στον τελευταίο 
πλειοδότη και µέχρι της συµπλήρωσης τριετίας. 
ΑΡΘΡΟ 3" 
Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του µισθίου, τα όρια αυτού σε 
καλή κατάσταση, καθώς και το κοινόχρηστο χώρο και να προστατεύει γενικά 
διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση. 
 ΑΡΘΡΟ 4" 
Ο µισθωτής υποχρεούται όταν λήξει η σύµβαση να παραδώσει το µίσθιο στην 
κατάσταση που το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση,.  
ΑΡΘΡΟ 5" 
Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται απέναντι του µισθωτή ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή 
µείωση του µισθώµατος ή και λύση της σύµβασης άνευ αποχρώντος λόγου.  
ΑΡΘΡΟ 6" 
Ο Μισθωτής µπορεί να προβεί σε προσωρινή κατασκευή εντός του κτιρίου που δεν 
θα προσβάλλουν την καλαισθησία του χώρου και πάντοτε ύστερα από οµόφωνη 
γνώµη του ∆ήµου και του αρµόδιου µηχανικού του ∆ήµου χωρίς αυτά να 
επιβαρύνουν την εκµίσθωση και θα µείνουν στον ∆ήµο.  
ΑΡΘΡΟ 7 
Ο µισθωτής υποχρεούται στην προµήθεια των απαιτούµενων επίπλων και σκευών για 
τη λειτουργία των καταστηµάτων. Μετά τη λήξη της Σύµβασης ο µισθωτής 
υποχρεούται στην αφαίρεση όλων των κινητών πραγµάτων (έπιπλα και σκεύη)  



ΑΡΘΡΟ 8" 
Ο µισθωτής υποχρεούται στην έκδοση της σχετικής άδειας λειτουργίας των 
καταστηµάτων που θα λειτουργεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες Υγειονοµικές ∆ιατάξεις, 
καθώς και στην ιδιωτική ασφάλιση για Πυρκαγιά και από βλάβη σκοπιµότητας 
αµέσως µετά την υπογραφή του συµφωνητικού.  
ΑΡΘΡΟ 9 
Απαγορεύεται απόλυτα ή σιωπηρά αναµίσθωση ή και υπεκµίσθωση του µισθίου. 
ΑΡΘΡΟ 10 
Ο Μισθωτής 0α επιβαρύνεται µε τέλη καθαριότητας-φωτισµού και 
ύδρευσης, ηλεκτρικού Ρεύµατος, ΟΤΕ και το φόρο (ως κατάστηµα). 
ΑΡΘΡΟ 11 
Μη τήρηση των όρων του συµφωνητικού από τον µισθωτή ο ∆ήµος διατηρεί το 
δικαίωµα έξωσης αυτού. 
 ΑΡΘΡΟ 12" 
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό το ποσό των 100,00 ευρώ 
µηνιαίως κα0όλη τη διάρκεια της τριετούς σύµβασης.  
ΑΡΘΡΟ 13 
Η έναρξη της µισθώσεως αρχίζει από την υπογραφή του συµφωνητικού η δα 
καταβολή των µισθωµάτων θα γίνεται στην αρχή κάθε µήνα. 
Ορίζεται ότι ο µισθωτής µε την έναρξη της λειτουργίας του καταστήµατος 0α πρέπει 
να καταβάλλει δύο (2) µηνιαία µισθώµατα από το οποίο το ένα ως προκαταβολή για 
τον πρώτο µήνα και το άλλο ως εγγύηση η οποία Οα αφαιρεθεί στο τέλος της 
εκµίσθωσης. 
ΑΡΘΡΟ 14" 
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωµα από τη µη έγκριση των πρακτικών 
της δηµοπρασίας. 
ΑΡΘΡΟ 15" 
Ο µισθωτής υποχρεούται µέσα σε προθεσµία δέκα (10) από την ηµέρα κοινοποίησης µε 
αποδεικτικό της απόφασης έγκρισης των πρακτικών να προσέλθει στον ∆ήµο για την 
υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Εάν παρέλθει, η προθεσµία των δέκα (10) ηµερών η 
σύµβαση αυτή θεωρείται οριστικά καταρτισθείσα. Η διακήρυξη θα δηµοσιευθεί µε 
φροντίδα του δηµάρχου και σύµφωνα µε τα όσα ορίζει το άρθρο 3 του Π∆ 270/81, 
τουλάχιστον δέκα ηµέρες πριν από τη διενέργεια της δηµοπρασίας: α) µε τοιχοκόλληση 
αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων της έδρας του ∆ήµου και αντίστοιχα στον 
πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, β) µε ανάρτηση της στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου Λοκρών  και γ) µε ανάρτηση της στο πρόγραµµα “∆ιαύγεια”. 
Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί σε µία (1) ηµερήσια εφηµερίδα του Νοµού 
Φθιώτιδας. 
Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. 
ΑΡΘΡΟ 16" 
Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από το Γραφείο ∆ηµοτικής Περιουσίας του 
∆ήµου Λοκρών, κ. Ανέστη , ηµέρες (∆ΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)  και ώρες 8.00π.µ έως 
14.00µ.µ.∆ιεύθυνση: Πλατεία ∆ηµαρχείου, ∆ηµαρχείο. Τηλέφωνο 22333-50312, FAX 
22330-22606 
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόµενους ύστερα 
από αίτηση, που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση, µέχρι και την προηγούµενη της 
καταληκτικής ηµεροµηνίας. 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ 

 


