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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Προκηρύσσει  πλειοδοτική,  φανερή  και  προφορική  δημοπρασία  για  την  εκμίσθωση  του 
δημοτικού ακινήτου, που αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω και καλεί τους ενδιαφερόμενους 
να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. 
Περιγραφή του ακινήτου
Δύο (2) λυόμενα στην Παραλία Θερμής με οικοπεδική έκταση 1092,42 τ.μ. γνωστά ως πρώην 
Καραλή. Δημοτική Κοινότητα: Θερμής - Δημοτική Ενότητα: Λ. Θερμής - Δήμος: Λέσβου
Ημέρα, ώρα και τόπος :  η δημοπρασία θα διεξαχθεί την (ημερομηνία) 18-4-2016 (ημέρα) 
Δευτέρα  και (ώρα) από 10:00 έως 10:30 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Μυτιλήνης,  Ελ. 
Βενιζέλου 13-17, 2ος όροφος. 
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των  τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ/ 
μισθωτικό έτος (3600,00 ευρώ/έτος).
Η  διάρκεια  της  εκµίσθωσης  ορίζεται  σε  έξι  (6)  έτη  και  αρχίζει  από  την  ημερομηνία  της 
υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου.
Για τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν:
1) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, εφ' όσον είναι φυσικό πρόσωπο ή εκπρόσωπος νομικού 
προσώπου.  Αν  πρόκειται  για  νομικό  πρόσωπο  θα  πρέπει  να  κατατεθούν  όλα  τα  έγγραφα 
νομιμοποίησης  αυτού  και  του  νομίμου  εκπροσώπου  (σύσταση  εταιρείας,  τροποποιήσεις, 
εκπροσώπηση και προκειμένου για Α.Ε. πρακτικό Δ.Σ. για την εκπροσώπηση της εταιρείας στο 
συγκεκριμένο διαγωνισμό, ενώ για Ο.Ε. και Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε., όταν δεν παρίσταται ο διαχειριστής, 
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο).
2) Βεβαίωση περί µη οφειλής στο Δήµο
3) Βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δημόσιο
4) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας
5) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)μήνες πριν από 
τη διενέργεια του διαγωνισμού, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό 
επάγγελμά τους.
6) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 (χορηγείται από το Δήμο)
7) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που ανέρχεται στο πόσο 360,00 €
Ο εγγυητής πρέπει να προσκομίσει: 
1) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
2) Βεβαίωση περί µη οφειλής προς τον Δήµο
3) Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δημόσιο
4)Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από το Δήμο).
Πληροφορίες  για τους  όρους,  τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  και αντίγραφα  της 
διακήρυξης της δημοπρασίας  παρέχονται  από το γραφείο  δημοτικής περιουσίας του Δήμου 
Λέσβου (αρμόδιος: Κ. Χατζηπαναγιώτης, διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη, Τηλέφωνο: 
2251350515) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
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