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Αρ. Πρωτ.  4791 

  

  

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΤΟΣ  

ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΙΑΙΑ.  

  

                                      Ο ∆ήµαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού   

έχοντας υπόψη  

 1) Το άρθρο 3 του Ν. 1080/80, 2) Την αριθµ. 59/2021 απόφαση του ∆ηµοτικού Συμβουλίου, 3) 

Την αριθµ. 205/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (συγκρότηση επιτροπής διενέργειας 

δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων κινητών και ακινήτων (Π.∆ 270/1981), 4) 

Την αριθμ. 196/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και 5) Την αριθ. 104/2021 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής.  

Α. Δημοπρασία πλειοδοτική και προφορική για την παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου εκτός 

προβολής καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο ύψος της 28ης Οκτωβρίου έναντι της 

οδού Βύρωνα στην Ιστιαία, για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2021.  

  

 Β. Καθορίζει τους όρους της δημοπρασίας ως εξής :  

     Ο κοινόχρηστος χώρος που θα παραχωρηθεί είναι  στο ύψος της 28ης Οκτωβρίου έναντι της 

οδού Βύρωνα στην Ιστιαία, επιφάνειας Ε=25,90 τ.μ.  

   

        Ελάχιστο όριο προσφοράς ανά τετραγωνικό, ορίζεται σύμφωνα µε την αριθ. 196/2011 

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου το ποσό των 20,00 ευρώ/μ2.  

  

    Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως µετά του 

ονοματεπωνύμου του πλειοδότη.  

    Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή 

µμεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικώς τον 

τελευταίο πλειοδότη.   

     Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της 

δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο 
νόµιµο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι µμετέχει για δικό του λογαριασμό.       

     Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να 
συµµετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως 

προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά.  
     Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται σε απλό χαρτί.   

      Η ∆ημοπρασία θα γίνει στις 4/6/2021 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 11:30 στο Δημαρχείο 

Ιστιαίας-Αιδηψού, Πλατεία Ιστιαίας, ενώπιον της επιτροπής δημοπρασιών, που συγκροτήθηκε µε 

την υπ’ αρ. 205/2020 απόφαση του ∆ηµοτικού Συμβουλίου.   

     Η δημοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον 

εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές.   

     Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η 

απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.   

     Σε περίπτωση που η δημοπρασία για οποιοδήποτε λόγο αποβεί άγονη τότε αυτή θα επαναληφθεί  

(µετά από µία εβδομάδα) στις 11/6/2021 στον ίδιο τόπο και ώρα χωρίς να απαιτείται νέα 

δημοσίευση.   

     Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται µε βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την 

προηγούμενη δημοπρασία.   
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     Αν και η δεύτερη δηµοπρασία αποβεί άγονη η εκµίσθωση µπορεί να γίνει µε απ’ ευθείας 

συµφωνία, οι όροι της οποίας καθορίζονται από το ∆ηµοτικό ή Κοινοτικό Συµβούλιο (άρθρο 192 

παρ. 1 Ν.3463/2006).  

  

Οι συµµετέχοντες στη δηµοπρασία πρέπει να προσκομίσουν.  

1. Άδεια λειτουργίας καταστήματος.  

2. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.  

3. Δημοτική ενημερότητα.  

  

Το µίσθωµα θα καταβληθεί ολόκληρο από τον τελευταίο πλειοδότη, µε την έκδοση της 

σχετικής άδειας.  

Ο µισθωτής υποχρεούται να τηρεί διαρκούσης της µισθώσεως άκρα καθαριότητα τόσο στο 

µίσθιο χώρο όσο και στον πέριξ αυτού περιβάλλοντα χώρο.  

Σε περίπτωση που διενεργείται εκδήλωση στο χώρο από το Δήµο, ο καταστηµατάρχης 

υποχρεούνται όταν ειδοποιηθεί να αποµακρύνει τα τραπεζοκαθίσµατα από το χώρο που 

απαιτείται για την πραγµατοποίηση της εκδήλωσης. Οι υποχρεώσεις αυτές αποτελούν 

ουσιώδεις όρους της σύµβασης και η µη τήρησή τους αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύµβασης 

για κακή χρήση.   

 Στις περιπτώσεις αυτές θα ανακαλείται αµέσως η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου.   Κάθε 

οφειλή του µισθωτή εισπράττεται µε εφαρµογή των διατάξεων περί δηµοσίων εσόδων ή µε 

κάθε άλλη διαδικασία και επιτρέπεται η λήψη οποιουδήποτε µέτρου κατ’ αυτού.   

 Η διακήρυξη, θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα του Δηµάρχου  τουλάχιστον δέκα ηµέρες πριν από 

τη διενέργεια της δηµοπρασίας µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα 

ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος, καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του ∆ήµου 

µας www.dimosistiaiasaidipsou.gr.  

    Επίσης περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο ΄΄ΔΙΑΥΓΕΙΑ΄΄.  

  

  Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο του Δήμου, κατά τις   εργάσιμες 

ημέρες και ώρες. Διεύθυνση: Ιστιαία, Τ.Κ. 342 00   

Πληροφορίες: κ.Παντελής Πισσάκης, τηλέφωνο: 22263-50309, ΦΑΧ: 22263-50310.   

  

                                                                           ΙΣΤΙΑΙΑ 21- 05- 2021   
              Ο Δήμαρχος  
  
  

                                                                       Ιωάννης Κοντζιάς  
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