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Α  Π  Ο  Θ  Η  K  Η 
 

στο 
Παλιό Λημανάκι, Μύρινα, Λήμνος  

 (the “Venue”) 

 

 
 

 
Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρων σας για την ΑΠΟΘΗΚΗ, έναν πολυχώρο που φιλοξενεί πολιτιστικές, 
εκπαιδευτικές και κοινωνικές εκδηλώσεις στο γραφικό παλιό λιμανάκι της Μύρινας στο νησί της Λήμνου. 
 
Ο χώρος μας προσφέρει: 
 

• Επαγγελματικά σχεδιασμένο φωτισμό  
• Κλιματισμό 
• Θέρμανση δαπέδου 
• Wi - Fi σύνδεση στο internet 
• Τουαλέτες με πρόσβαση για ΑμΕΑ 
• Σκηνή 
• Σύστημα PA 

• Προβολέας και οθόνη προβολής 
• Επαγγελματικό σύστημα για έργα τέχνης 
στους τοίχους 
• Καρέκλες και Τραπέζια 
• Μπροστινό χώρο υποδοχής στο λιμάνι 
• Προβλέψεις Bar 
• Διαμονή επισκεπτών

  
 Δεσμευόμαστε στο να παρέχουμε ό,τι είναι απαραίτητο για την επιτυχημένη διεξαγωγή κάθε εκδήλωσης, 
καθώς και να προωθούμε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις μέσω του τύπου, της ιστοσελίδα μας και των 
κοινωνικών δικτύων. 
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Για την ενοικίαση του χώρου, παρακαλούμε να δείτε τους Όρους & Προϋποθέσεις παρακάτω και να 
συμπληρώσετε τις φόρμα: Αποθήκη Ενοικίαση Χώρους που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.apothiki-
limnos.com και να τα αποστείλετε στο email apothiki@limnos-experience.com. 
 

     
 

A) Τ ι μ έ ς   ε ν ο ι κ ί α σ η ς   χ ώ ρ ο υ  
 

1) Για μη εμπορικές εκδηλώσεις, η ενοικίαση του χώρου είναι 30€ την ημέρα και εάν είναι για μια 
εβδομάδα, ισχύουν οι παρακάτω χρεώσεις: 
 

Μήνας Τιμή σε € ανα εβδομάδα  
 

 
Οκτώβριος – Απρίλιος 

 

 
80 

 
Μάιος – Ιούνιος 

 
100 

 

 
Ιούλιος 

 
150 

  

 
Αύγουστος 

 
200 

 

 
Σεπτέμβριος 

 
100 

 
 
 

2) Για εμπορικές εκδηλώσεις, επιπλέον από την χρέωση στο 1) παραπάνω, υπάρχει κράτηση 
προμήθειας που θα βρείτε στο Β (5) παρακάτω, η οποία κρατείτε από την ΑΠΟΘΗΚΗ από το 
συνολικό ποσό πωλήσεων. 

 

http://www.apothiki-limnos.com/
http://www.apothiki-limnos.com/
mailto:apothiki@limnos-experience.com
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B) Ό ρ ο ι   κ α ι   Π ρ ο ϋ π ο θ έ σ ε ι ς 

 
1. Επιβεβαίωση Κράτησης: Προκειμένου να εξασφαλιστεί η κράτησή σας, το παραπάνω ποσόν για 

ενοικίαση που αναφέρετε στο Α (1) απαιτείται να καταβληθεί ώστε να γίνει η κράτηση του χώρου. 
Πριν από την ημερομηνία ενοικίασης, θα απαιτηθεί ο ενοικιαστής να υπογράψει ένα ιδιωτικό 
συμφωνητικό και να πληρώσει την προκαταβολή ασφάλειας και το ποσόν για την καθαριότητα που 
αναφέρονται στο 2. και 4. παρακάτω. 
 

2. Μια προκαταβολή ασφάλειας των 200€ απαιτηήτε να πληρωθεί για την εξασφάλιση της κράτησής, 
και επιστρέφεται μετά τη λήξη της περιόδου ενοικίασης, εφόσον ο χώρος έχει ελεγχθεί από τον 
ελεγκτή του χώρου και έχει επιβεβαιωθεί πως δεν υπάρχουν ζημιές. Αν υπάρχει οποιαδήποτε ζημιά 
ή χρειάζεται επιπλέον καθαριότητα του χώρου, τότε το κόστος της επισκευής ή καθαρισμού θα 
αφαιρεθεί από την κατάθεση. 
 

3. Στήσιμο και ξεστήσιμο: Η περίοδος της μίσθωσης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τις ημέρες που 
απαιτούνται για το στήσιμο και το ξεστήσιμο της εκδήλωσης. Εάν είναι επιθυμητό, η Αποθήκη 
μπορεί να προσφέρει βοήθεια με κάποιο άτομο, με επιπλέον κόστος 10 € ανά ώρα. 
 

4. Καθαριότητα: Ο χώρος παραδίδεται καθαρός στον ενοικιαστή, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη 
καθαρή διατήρηση του χώρου όλες τις ώρες, και πρέπει να εξασφαλίσει ότι ο χώρος θα επιστραφεί 
καθαρός μετά τη λήξη της περιόδου μίσθωσης. Εάν είναι επιθυμητό, η Αποθήκη μπορεί να παρέχει 
καθημερινές υπηρεσίες καθαριότητας,  οι οποίες χρεώνονται με 8€/ημέρα. Αυτό θα πρέπει να 
επιβεβαιωθεί τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν από την έναρξη της περιόδου ενοικίασης και να 
ενημερώσετε την ΑΠΟΘΗΚΗ στο email apothiki@limnos-experience.com.  
 

5. Πωλήσεις και Προμήθεια: Όταν ο χώρος ενοικιάζεται για εμπορικές εκδηλώσεις, δηλαδή ότι 
γίνονται πωλήσεις, ο ενοικιαστής είναι υποχρεωμένος να πληρώσει μια προμήθεια στον χώρο, το 
οποίο υπολογίζετε στο 15% των συνολικών πωλήσεων. Όλες οι πωλήσεις πρέπει να γίνονται από 
την ΑΠΟΘΗΚΗ με πώληση-επιστροφή, και όλες οι πωλήσεις πρέπει να γίνονται από την ταμιακή 
μηχανή της ΑΠΟΘΗΚΗΣ. Επιπλέον, ο ενοικιαστής θα αποζημιώσει την ΑΠΟΘΗΚΗ για χρεώσεις 
πιστωτικών καρτών και τον φόρο πωλήσεων κάθε πλευράς. 
 
 

6. Ώρες Λειτουργίας & Άλλες Εκδηλώσεις: Οι ώρες λειτουργίας θα συμφωνούνται από κοινού με τον 
επόπτη του χώρου και τον ενοικιαστή. 
 

mailto:apothiki@limnos-experience.com
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7. Ταυτόχρονες Εκδηλώσεις: Η ΑΠΟΘΗΚΗ έχει το δικαίωμα να διοργανώσει άλλες εκδηλώσεις 
ταυτόχρονα με εκδηλώσεις εκθέσεων και θα ενημερώσει τον ενοικιαστή για κάποια τέτοια κράτηση. 
 

8. Επίβλεψη Χώρου & Ασφάλεια: Ο ενοικιαστής είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη του χώρου και 
την ασφάλεια των αντικειμένων που εκθέτονται κατά την περίοδο μίσθωσης. Η Αποθήκη δεν είναι 
υπεύθυνη για την ασφάλεια του χώρου ή των αντικειμένων που εκθέτονται.  Εάν είναι επιθυμητό, 
η Αποθήκη μπορεί να παρέχει καθημερινή επίβλεψη του χώρου με επιπλέον χρέωση. Αυτό θα 
πρέπει να επιβεβαιωθεί τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν από την έναρξη της περιόδου ενοικίασης. 

 
 
Φιλοδοξούμε να δουλέψουμε μαζί σας για την διεξαγωγή της εκδήλωσης σας. Παρακαλούμε να μας 
στείλετε λεπτομέρειες στο apothiki@limnos-experience.com και να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας 
www.apothiki-limnos.com. 
 
Με φιλικούς χαιρετισμούς, 
 
Α Π Ο Θ Η Κ Η, 
Λήμνος 

mailto:apothiki@limnos-experience.com
http://www.apothiki-limnos.com/

