
 

 
ΘΕΜΑ: “Επανάληψη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου 

στην Κοινότητα Μπράλου” 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Η Δήμαρχος Αμφίκλειας-Ελάτειας 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. τις διατάξεις του ν. 3852/10 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/Α’), 

2. του π.δ/τος 270/81 “Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των 

όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν η εκμίσθωσιν πραγμάτων των 

δήμων και κοινοτήτων” (ΦΕΚ 77/Α'), 

3. το άρθρο 5 της αριθμ. πρωτ. 4297/13-5-2021 διακήρυξης δημοπρασίας 

σύμφωνα με το οποίο “Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τη Δήμαρχο 

εάν δεν παρουσιάσθηκε σ’ αυτήν πλειοδότης” και 

4. το από 28/5/2021 πρακτικό της επιτροπής διενέργεας της δημοπρασίας για την 

εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου στην  Κοινότητα Μπράλου, σύμφωνα με το 

οποίο κανένας πλειοδότης δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Προκηρύσσει Επαναληπτική Δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού 

ακινήτου που βρίσκεται στην Κοινότητα Μπράλου του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας, 

όπως  περιγράφεται παρακάτω: 

α) Ισόγειο κατάστημα εμβαδού 50,00 τ.μ. 

β) Έμπροσθεν αυτού χώρος πλατείας 100,00 τ.μ. 

γ) Το είδος λειτουργίας του ακινήτου θα είναι  ΚΑΦΕ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΨΗΣΤΑΡΙΑ. 

.    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ 

 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αμφίκλεια,  1/6/2021 

Αρ. Πρωτ. 5041 

 

Ταχ. Δ/νση: ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ, Τ.Κ. 35002   

Πληροφορίες: Παναγιώτα Σεφερλή 

Τηλέφωνο: 22343 50104 

e-mail: p.seferli@dimos-amfiklias-
elatias.gr 
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Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 9/6/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ. στο 

Δημοτικό κατάστημα Κάτω Τιθορέας. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αριθμ. πρωτ. 4297/13-5-2021 διακήρυξης. 

Η παρούσα θα δημοσιευθεί, μαζί με αντίγραφο της αριθμ. πρωτ.  4297/13-5-2021 

διακήρυξης, τουλάχιστον (5) πέντε ημέρες πριν από τη διενέργεια της 

επαναληπτικής δημοπρασίας: 

1)  με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των 

Κοινοτήτων Αμφίκλειας, Κάτω Τιθορέας και Ελάτειας και  

2) στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας  

Περίληψη της ανωτέρω διακήρυξης θα δημοσιευθεί μέχρι και την 3η/6/2021, στην  

ημερήσια νομαρχιακή Εφημερίδα “ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ”. 

 

 

Η Δήμαρχος 

 

 

Αθανασία Πλ. Στιβακτή 
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