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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ∆ήµαρχος ∆ίου - Ολύµπου έχοντας υπόψη την µε αριθµ. 163/2021 απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου ∆ίου – Ολύµπου, διακηρύττει, ότι εκτίθεται σε φανερή, πλειοδοτική και
προφορική δηµοπρασία η εκµίσθωση χώρων αιγιαλού – παραλίας, ήτοι:
Για την τοποθέτηση οµπρελών - ξαπλωστρών
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Α/Α

ΟΜΠΡΕΛΕΣ –
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
Τ.Μ.

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ
ΕΥΡΩ/Τ.Μ.

1

ΛΙΤΟΧΩΡΟ

ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ∆Α∆ΟΥΛΗ

80

8

2

ΛΙΤΟΧΩΡΟ

ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ “ΣΤΑΝΗ”

100

3

3

ΛΙΤΟΧΩΡΟ

ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΞΕΝ/ΧΕΙΟΥ «GREAT ALEXANDER»

150

8

4

ΛΙΤΟΧΩΡΟ

ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΞΕΝ/ΧΕΙΟΥ «ΝΑΥΣΙΚΑ»

300

8

5

ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ

ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΠΡΩΗΝ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΚΙΟΥΣΗ

500

11

6

ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ

ΝΟΤΙΑ ΠΡΩΗΝ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΚΙΟΥΣΗ

300

11

7

Ν. ΠΟΡΟΙ

∆ΕΞΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΝΟΤΟΣ»

120

11

8

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ- ΝΟΤΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΕΚΑΤΙ»

375

11

Η µίσθωση γίνεται αποκλειστικά και µόνο για την τοποθέτηση οµπρελών -ξαπλώστρων για τα έτη
2021,2022.
Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ίου - Ολύµπου στο Λιτόχωρο,
οδός Αγίου Νικολάου 15, στην Αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου, από την Επιτροπή ∆ιενέργειας
∆ηµοπρασιών, η οποία ορίσθηκε µε την αριθµ. 206/2020 Α∆Σ, στις 20 Απριλίου 2021, ηµέρα Τρίτη
και ώρα 11:00 π.µ. Σε περίπτωση αγόνου αποτελέσµατος ή αναβολής για οποιονδήποτε λόγο του
διαγωνισµού, αυτός θα επαναληφθεί στις 27 Απριλίου 2021, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και µε την
ίδια επιτροπή.
Η διάρκεια της εκµίσθωσης ορίζεται για δύο (2) έτη, ήτοι χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία
υπογραφής της σύµβασης έως 31-12-2022.
Για το έτος 2021, το ύψος του καταβαλλόµενου ανταλλάγµατος καθορίζεται σε ποσοστό εξήντα τοις
εκατό (60%) του υπολογισθέντος ανταλλάγµατος, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 της
υπό στοιχεία 47458ΕΞ2020/15.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών (Β' 1864).
Το ορισθέν αντάλλαγµα αποδίδεται κατά εβδοµήντα τοις εκατό (70%) στον ∆ήµο ∆ίου - Ολύµπου και
κατά τριάντα τοις εκατό (30%) στο ∆ηµόσιο.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία σαν πλειοδότης πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή
που διενεργεί τη δηµοπρασία, γραµµάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών
και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας, ποσού ίσου µε ποσοστό 10% επί του
ορίου της πρώτης προσφοράς αντίστοιχα για τις ανωτέρω θέσεις αιγιαλού – παραλίας, ως εξής:
Για την τοποθέτηση οµπρελών- ξαπλωστρών
Α/Α

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ σε
ΕΥΡΩ

1

ΛΙΤΟΧΩΡΟ

ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ∆Α∆ΟΥΛΗ

64

2

ΛΙΤΟΧΩΡΟ

ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ «ΣΤΑΝΗ»

30

3

ΛΙΤΟΧΩΡΟ

ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΞΕΝ/ΧΕΙΟΥ «GREAT ALEXANDER»

120

4

ΛΙΤΟΧΩΡΟ

ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΞΕΝ/ΧΕΙΟΥ “ΝΑΥΣΙΚΑ”

240

5

ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ

ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΠΡΩΗΝ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΚΙΟΥΣΗ

550

6

ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ

ΝΟΤΙΑ ΠΡΩΗΝ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΚΙΟΥΣΗ

330

7

Ν. ΠΟΡΟΙ

∆ΕΞΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΝΟΤΟΣ»

132

8

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ-ΝΟΤΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΕΚΑΤΙ»

412,5

ΑΔΑ: ΩΖΗ6Ω9Δ-8ΦΥ

Οι οφειλέτες του ∆ήµου δεν γίνονται δεκτοί ούτε σαν πλειοδότες, ούτε σαν εγγυητές, καθώς και
εκείνοι που µε οποιοδήποτε τρόπο έχουν εµπλακεί σε δικαστικές υποθέσεις µε το ∆ήµο εξ’ αιτίας
πληµµελούς εκπλήρωσης υποχρεώσεών τους προς αυτόν. Ο αναδειχθησόµενος πλειοδότης δεν έχει
δικαίωµα να συµµετέχει σε άλλη δηµοπρασία του ∆ήµου ∆ίου - Ολύµπου µε παρεµφερές
αντικείµενο, εκτός αν δεν υπάρχει άλλος ενδιαφερόµενος για την επιπλέον θέση.
Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από το Τµήµα Εσόδων Περιουσίας και Τοπικής
Οικονοµικής Ανάπτυξης του ∆ήµου ∆ίου – Ολύµπου, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, στη ∆ιεύθυνση:
email: deligianni@dion-olympos.gr, τηλέφωνο 2352350149, τηλεοµοιοτυπία : 2352350128.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ

