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Ο ∆ήµαρχος Λαυρεωτικής προκηρύσσει ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και δηµόσια 

δηµοπρασία, η εκµίσθωση των θερινών κινηµατογράφων α) «ΗΛΕΚΤΡΑ» της ΚΑΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

ΚΕΡΑΤΕΑΣ και β) «ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ» του ΛΑΥΡΙΟΥ.  

Η δηµοπρασία θα είναι µία ενιαία και για τους δύο κινηµατογράφους και κάθε ενδιαφερόµενος οφείλει 

να καταθέσει προσφορά για αµφότερους τους κινηµατογράφους.  

Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί στις 8 Ιουνίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 στο ∆ηµοτικό 

Κατάστηµα Λαυρεωτικής (οδός Κουντουριώτη 1 – Λαύριο), ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας 

∆ηµοπρασιών που ορίστηκε µε την υπ’ αριθµ.8/2015 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λαυρεωτικής. 

Η διενέργεια της δηµοπρασίας θα γίνει κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 192 του Ν. 3463/06, 

του Π.∆/τος 270/81 και τους ειδικούς όρους που περιλαµβάνονται στους όρους διακήρυξης όπως 

συντάχθηκαν µε την υπ’ αριθµ. 106/2015 απόφαση της Οικονοµικής  Επιτροπής. 

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 12.000,00 ευρώ ετησίως. Η εκµίσθωση θα 

είναι για πέντε (5) έτη, ήτοι για τη θερινή περίοδο του 2015 έως και την αντίστοιχη περίοδο του 2020, 

µε δυνατότητα παράτασης για τρία (3) ακόµα έτη και θα αρχίζει από την ηµέρα του πρωτοκόλλου 

παράδοσης και παραλαβής. 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή ∆ιενέργειας της 

∆ηµοπρασίας εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή γραµµάτιο είσπραξης του Ταµείου 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων αξίας ίσης προς το 10% του οριζόµενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου 

κατώτερης προσφοράς, ήτοι χίλια διακόσια (1.200,00) ευρώ. 

Πληροφορίες για την δηµοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου, 

κατά τις εργάσιµες ώρες και ηµέρες, τηλέφωνο: 2292320147.  

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόµενους ύστερα από αίτηση τους,  

που υποβάλλεται στην ανωτέρω διεύθυνση.  

 

Ο ∆ήµαρχος Λαυρεωτικής 

 

 

∆ηµήτρης Λουκάς                                                                             
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