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       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

                    Κατόπιν της αριθ.53/2022 (ΑΔΑ:ΨΚ4ΨΩΛΚ-05Λ) Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής περί Έγκρισης πρακτικών δύο άγονων φανερών πλειοδοτικών δημοπρασιών για 

την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου – αναψυκτηρίου που βρίσκεται εντός του Πάρκου 

Αναψυχής του πρώην στρατοπέδου Τσαλτάκη στην Κοινότητα Λαμιέων συνολικού εμβαδού 

367,50 τ.μ.,  το Δημοτικό συμβούλιο, σύμφωνα με τους όρους που θα καθορίσει, προτίθεται 

να προβεί στην απευθείας εκμίσθωση του παραπάνω ακινήτου (άρθρο 192 του Ν.3463/06, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 196 του Ν.4555/18) 

                    Προκειμένου το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω 

,διασφαλίζοντας  την διαφάνεια των διαδικασιών αλλά και τα μέγιστα δυνατά έσοδα για το 

Δήμο μας ,  π α ρ α  κ α λ ο ύ ν τ α ι   οι ενδιαφερόμενοι  να καταθέσουν στο πρωτόκολλο 

του Δήμου μας (που βρίσκεται στο ισόγειο του Δημαρχείου στην οδό Φλέμιγκ & Ερ. 

Σταυρού),  το αργότερο μέχρι 16 Φεβρουαρίου 2022 σε σφραγισμένο φάκελο, εκτός από 

την προσφορά  σε  ευρώ ανά μισθωτικό μήνα  και τα κάτωθι δικαιολογητικά, ήτοι:  

 1)Σε περίπτωση που ο συμμετέχων είναι φυσικό πρόσωπο φωτοτυπία της αστυνομικής 

ταυτότητας ή διαβατηρίου. Σε περίπτωση εταιρείας, το αρχικό καταστατικό της καθώς και τις 

τροποποιήσεις του με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. και σε περίπτωση Α.Ε. επικυρωμένο 

απόσπασμα πρακτικών του Δ.Σ. με το οποίο αποφασίζεται η συμμετοχή στη διακήρυξη, 

ορίζοντας και το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να υπογράψει την προσφορά. 

2) Βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο. 

3)  Φορολογική ενημερότητα. 

4) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής στην 

οποία να αναγράφεται: α) ότι έλαβαν γνώση αυτός και ο εγγυητής του των όρων διακήρυξης 

της εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα και 

β) ότι έλαβαν γνώση της κατάστασης στην οποία βρίσκεται το ακίνητο και την αποδέχονται 

πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
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                  Λαμία,   8/2/2022 

                 Αριθμ. πρωτ: 4808 
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Οι ανωτέρω προσφορές θα ανοιχτούν από την τριμελή Επιτροπή της διενέργειας   

δημοπρασιών (άρθρο 5 παρ.2 ΠΔ 270/81) η οποία αφού θα εξετάσει ως προς την 

πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών τις οικονομικές προσφορές, θα 

συντάξει πρακτικό στο οποίο θα αναγράφονται οι ενδιαφερόμενοι κατά σειρά κατάθεσης  της 

προσφοράς τους στο πρωτόκολλο, με τα ονοματεπώνυμά/επωνυμία τους & την πρόσφορα 

τους .  

Για κάθε σχετική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου 

Λαμιέων (πληροφ. : 22313 51053 & 51062). 

 

Παρακαλώ η παρούσα, με ευθύνη των αρμόδιων υπηρεσιών να αναρτηθεί στον πίνακα 

ανακοινώσεων του Δημαρχείου  καθώς & στο site του Δήμου μας, προκειμένου να λάβουν 

γνώση οι ενδιαφερόμενοι.   

 

Ο Δήμαρχος Λαμιέων  

  

 

 

 Ευθύμιος Κ. Καραΐσκος 
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