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Ο ∆ήµαρχος Λαρισαίων έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του αρ. 196 του Ν. 4555/18, των αρ. 72 & 83 του Ν. 3852/10 
και του Π.∆. 270/81 

2. Την υπ’ αριθµ. 946/2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 
Λαρισαίων και την υπ’ αριθµ. 8/2019 Απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής 
 

 ∆ιενεργεί φανερή, προφορική και πλειοδοτική δηµοπρασία στις 22-01-2019, 
ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (έναρξη εκφώνησης προσφορών) έως 10:30 (λήξη 
εκφώνησης προσφορών) στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού 
Μεγάρου Λάρισας (Ίωνος ∆ραγούµη 1, 3ος όροφος), από  την επιτροπή διεξαγωγής 
δηµοπρασιών του άρθρου 1 του Π.∆. 270/81, για την εκµίσθωση του αναψυκτηρίου 
του ανοικτού κολυµβητηρίου του Αθλητικού Κέντρου Νέας Πολιτείας, το οποίο 
αποτελείται από µία ισόγεια αίθουσα εµβαδού 160 τ.µ., µία κουζίνα εµβαδού 18 τ.µ., 
µία αποθήκη εµβαδού 18 τ.µ. και τουαλέτες εµβαδού 15,01 τ.µ. και από πατάρι 
(πρώτο όροφο) εµβαδού 40 τ.µ. µε τουαλέτες εµβαδού 10,49 τ.µ. και από 
περιβάλλοντα υπαίθριο χώρο εµβαδού 410 τ.µ. και βρίσκεται εντός του ανοικτού 
κολυµβητηρίου της Νέας Πολιτείας, ιδιοκτησίας του ∆ήµου Λαρισαίων. 

 Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν ενδιαφερόµενοι  αυτή θα  επαναληφθεί στις 
29-01-2019, ηµέρα Τρίτη την ίδια ώρα, µε τους ίδιους όρους και στον ίδιο χώρο. 

 Ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των τετρακοσίων πενήντα ευρώ 
(450€) για κάθε µήνα µίσθωσης, πλέον τελών χαρτοσήµου 3,6%.  
 Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) χρόνια, αρχής γενοµένης από 
την  ηµεροµηνία κατακύρωσης του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας. Επισηµαίνεται 
ότι η παρούσα µίσθωση εµπίπτει στις µη προστατευόµενες µισθώσεις του Π.∆. 34/95 
«Περί Εµπορικών Μισθώσεων», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν, δεδοµένου 
ότι πρόκειται για αναψυκτήριο, το οποίο βρίσκεται σε αθλητικό κέντρο η κυριότητα 
του οποίου ανήκει στο ∆ήµο Λαρισαίων.  
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 Για να γίνει δεκτός στη δηµοπρασία κάθε ενδιαφερόµενος υποχρεούται να 
καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας ως εγγύηση γραµµάτιο 
σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική 
επιστολή ανεγνωρισµένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταµείου Παρακαταθηκών και 
∆ανείων για παρακατάθεση σ’ αυτό από αυτόν που επιθυµεί να λάβει µέρος στη 
δηµοπρασία, ή άλλο ο οποίος ενεργεί για λογαριασµό του διαγωνιζοµένου, 
οµολογιών ∆ηµοσίου, Τράπεζας ή Οργανισµού κοινής ωφέλειας, που αναγνωρίζονται 
για εγγυοδοσίες, ποσοστού 10% του ορίου της πρώτης προσφοράς, υπολογιζόµενου 
για ένα έτος µίσθωσης, ήτοι πεντακόσια σαράντα (540,00€) ευρώ. Η εγγυητική 
επιστολή επιστρέφεται στους αποτυχόντες µετά το τέλος της δηµοπρασίας, η οποία 
σε περίπτωση αθέτησης του πλειοδοτήσαντα εκπίπτει υπέρ του ∆ήµου. Η εγγυητική 
επιστολή του τελευταίου πλειοδότη θα αντικατασταθεί µε άλλη ποσού ίσου µε το 
10% της τιµής του επιτευχθέντος µισθώµατος. 

 Οι προτιθέµενοι να συµµετάσχουν στη δηµοπρασία, καθώς και ο εγγυητής 
αυτών, για να γίνουν δεκτοί σε αυτή, θα πρέπει να προσκοµίσουν:  

α) Βεβαίωση περί µη οφειλής προς τον ∆ήµο Λαρισαίων  
β) Φορολογική ενηµερότητα για χρέη προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο.  
γ) Ασφαλιστική ενηµερότητα για χρέη προς τον ΕΦΚΑ ( ΙΚΑ και Ο.Α.Ε.Ε.)  
δ)Υπεύθυνη δήλωση (παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει) µε 
θεώρηση γνησίου της υπογραφής, µε την οποία θα αποδέχονται τους όρους της 
παρούσας διακήρυξης. 
ε) Φωτοτυπία ταυτότητας 
 Τον τελευταίο πλειοδότη θα βαρύνουν τα έξοδα δηµοσίευσης της περίληψης 
της διακήρυξης. 
 Όσοι πάρουν µέρος στη δηµοπρασία θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων 
της διακήρυξης τους οποίους και αποδέχτηκαν.   

Περισσότερες πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από το Τµήµα 
Εσόδων του ∆ήµου,1ος όροφος (τηλ. επικοινωνίας 2413500295), κατά τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες. 

                      
       Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
 
              
 
        Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 
 

Να δηµοσιευθεί στην ηµερήσια εφηµερίδα  
«Ελευθερία» τo Σάββατο 12-01-2019 & να αναρτηθεί στο site του ∆ήµου 
Λαρισαίων  
 
 
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
 
 
 
 Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
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