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ΠΕΡΙΛΗΠΣΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ 

Ο Γήκαξρνο Γίνπ - Οιύκπνπ έρνληαο ππόςε ηελ κε αξηζκ. 46/2019 απόθαζε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, δηαθεξύηηεη, όηη εθηίζεηαη ζε θαλεξή, πιεηνδνηηθή θαη 
πξνθνξηθή δεκνπξαζία ε εθκίζζσζε ρώξσλ αηγηαινύ - παξαιίαο: 
Για την τοποθέτηση θαλάσσιφν μέσφν αναυστής έτοσς 2019  

Α/Α ΔΕ ΣΟΠΟΘΕΙΑ ΘΑΛΑΙΑ 
ΜΕΑ 

ΑΝΑΦΤΥΗ 
Σ.Μ. 

ΣΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΗ 
Ε ΕΤΡΧ 

1 ΛΔΠΣΟΚΑΡΤΑ ΝΟΣΙΑ ΚΑΣ/ΣΟ ΠΑΡΑΛΙΑ 30 11 

2 ΠΛΑΣΑΜΩΝΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΓΔΞΙΑ ΚΑΣ/ΣΟ 
ΑΜΔΘΤΣΟ 

30 11 

3 Ν. ΠΟΡΟΙ ΔΜΠΡΟΘΔΝ ΜΔΣΑΞΤ ΟΣ23 
- ΟΣ26 

30 11 

 
Η κίζζσζε γίλεηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζαιάζζησλ κέζσλ 
αλαςπρήο γηα ην έηνο 2019.   
Η δεκνπξαζία ζα γίλεη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζην Ληηόρσξν από ηελ Δπηηξνπή 
Γηελέξγεηαο Γεκνπξαζηώλ ζηηο 14 Μαξηίνπ 2019 εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 12:00 π.κ. 
ε πεξίπησζε αγόλνπ απνηειέζκαηνο ή αλαβνιήο γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ηνπ 
δηαγσληζκνύ, απηόο ζα επαλαιεθζεί ζηηο 21 Μαξηίνπ 2019, εκέξα Πέκπηε ηελ ίδηα 
ώξα, ζηνλ ίδην ρώξν θαη κε ηελ ίδηα επηηξνπή. 
Η δηάξθεηα ηεο εθκίζζσζεο νξίδεηαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα, ήηνη από ηελ εκεξνκελία 
ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο έσο 31-12-2019. 
Γηα ηηο ελ ιόγσ ζπκβάζεηο παξαρώξεζεο από ηελ ηζρύ ηεο ΚΤΑ (ΦΔΚ 1636/Β΄/12-
05-2017 θαζώο θαη ηελ κε αξηζκ. ΓΓΠ 0008470/0514Β/ΔΞ2017/31-05-2017 
(ΦΔΚ 1970/Β' /07-06-2017) ΚΤΑ θαη ήηνη από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο έσο 
31-12-2019 ε θαηαβνιή ηνπ ζπλνιηθνύ αληαιιάγκαηνο γίλεηαη εθάπαμ, πξηλ ηελ 
ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ ζα θαηαβιεζεί από ην κηζζσηή πνζνζηό 30% επί ηνπ 
ζπλνιηθνύ κηζζώκαηνο ππέξ ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ θαη ην ππόινηπν πνζνζηό 
70% επί ηνπ ζπλνιηθνύ κηζζώκαηνο κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ ζηνλ Γήκν 
Γίνπ - Οιύκπνπ ε θαηαβνιή ζα γίλεη κε ηε ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.    
Γηα λα γίλεη θάπνηνο δεθηόο ζηε δεκνπξαζία ζαλ πιεηνδόηεο πξέπεη λα θαηαζέζεη 
ζηελ Δπηηξνπή πνπ δηελεξγεί ηε δεκνπξαζία, γξακκάηην ζπζηάζεσο 
παξαθαηαζήθεο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ή ηζόπνζε εγγπεηηθή 
επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο, πνζνύ ίζνπ κε πνζνζηό 10% επί ηνπ νξίνπ 
ηεο πξώηεο πξνζθνξάο αληίζηνηρα γηα ηηο αλσηέξσ ζέζεηο αηγηαινύ – παξαιίαο, σο 
εμήο:  
Για την τοποθέτηση θαλάσσιφν μέσφν αναυστής   

 
Α/Α 

ΔΕ ΣΟΠΟΘΕΙΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ 
ΤΜΜΕΣΟΥΗ σε ΕΤΡΧ 

1 ΛΔΠΣΟΚΑΡΤΑ ΝΟΣΙΑ ΚΑΣ/ΣΟ ΠΑΡΑΛΙΑ 33 

2 ΠΛΑΣΑΜΩΝΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΓΔΞΙΑ ΚΑΣ/ΣΟ 
ΑΜΔΘΤΣΟ 

33 

ΑΔΑ: 696ΖΩ9Δ-8ΑΩ



3 Ν. ΠΟΡΟΙ ΔΜΠΡΟΘΔΝ ΟΣ23 - ΟΣ26 33 

 
 Οη νθεηιέηεο ηνπ Γήκνπ δελ γίλνληαη δεθηνί νύηε ζαλ πιεηνδόηεο, νύηε ζαλ 
εγγπεηέο, θαζώο θαη εθείλνη πνπ κε νπνηνδήπνηε ηξόπν έρνπλ εκπιαθεί ζε 
δηθαζηηθέο ππνζέζεηο κε ην Γήκν εμ’ αηηίαο πιεκκεινύο εθπιήξσζεο ππνρξεώζεώλ 
ηνπο πξνο απηόλ. Ο αλαδεηρζεζόκελνο πιεηνδόηεο δελ έρεη δηθαίσκα λα ζπκκεηέρεη 
ζε άιιε δεκνπξαζία ηνπ Γήκνπ Γίνπ – Οιύκπνπ κε παξεκθεξέο αληηθείκελν. 
Πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία παξέρνληαη από ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία 
(γξαθείν κηζζσκάησλ) ηνπ Γήκνπ Γίνπ – Οιύκπνπ, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο, 
ζηε Γηεύζπλζε: email: deligianni@dion-olympos.gr, ηειέθσλν 2352350149, 
ηειενκνηνηππία : 2352350128.  
Αληίγξαθν ηεο αλαιπηηθήο δηαθήξπμεο ρνξεγείηαη ή απνζηέιιεηαη ζηνπο 
ελδηαθεξόκελνπο ύζηεξα από αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ παξαπάλσ δηεύζπλζε 
έσο θαη κία ηνπιάρηζηνλ ώξα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δεκνπξαζίαο θαη δεκνζηεύεηαη 
ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκαξρείνπ ζην Ληηόρσξν θαζώο θαη ζηνπο πίλαθεο 
αλαθνηλώζεσλ ησλ θαηά ηόπνπο ΓΔ Αλαηνιηθνύ Οιύκπνπ ζηε Λεπηνθαξπά θαη ΓΔ 
Γίνπ ζηελ Κνληαξηώηηζζα θαζώο θαη ζηηο ΣΚ Ν. Πόξσλ, Παληειεήκνλα, θνηίλαο θαη 
ΓΚ Ληηνρώξνπ, Λεπηνθαξπάο θαη Πιαηακώλα  θαζώο θαη ζην πξόγξακκα Γη@ύγεηα  
θαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Γίνπ-Οιύκπνπ. 
. 
                                                                          Ο  ΔΗΜΑΡΥΟ  
 
                       ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΗΜΟΠΟΤΛΟ 
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