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Αρ.Πρ. : 14142 / Γ.Π. : 6210

Ημ.Πρ. : 13/05/2021

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας 

στις Δημοτικές Ενότητες Αυλίδος και Ανθηδώνας.

H ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

Προκηρύσσει  δημοπρασία  πλειοδοτική,  φανερή και  προφορική για  την  εκμίσθωση των χώρων 

μεταβίβασης  του  δικαιώματος  απλής  χρήσης  αιγιαλού  και  παραλίας  σε  τρίτους  έναντι 

ανταλλάγματος όπως παρακάτω:

 ΔΗΜΟΤΙΚ  Ή     ΕΝΌΤΗΤΑ   ΑΝΘΗΔΏΝΟΣ  

ΘΕΣΗ01 : « Παραλία Μπουρνώντας » της Δημοτικής Ενότητας Ανθηδώνας »,

ΣΚΟΠΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ : α. Τοποθέτηση Τροχήλατης Καντίνας,  Ε=15,00 τ.μ.

                                              β.  Ανάπτυξη ξαπλωστρών & ομπρελών  Ε= 337,56 τ.μ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ : 3.500,48€

( 8€ / τ.μ. Ανάπτυξη ξαπλωστρών & ομπρελών και 800€ η τοποθέτηση καντίνας) -

(2.700,48€ + 800€ = 3.500,48€ ),

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ:  την υπογραφή της σύμβασης και θα λήξει στις   31/12/2022.  

ΔΗΜΟΤΙΚΉ ΕΝΌΤΗΤΑ ΑΥΛΊΔΟΣ 

ΘΕΣΗ 02 : « Παραλία Φάρου Αυλίδας » της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδος,

ΣΚΟΠΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ : α. Τοποθέτηση Τροχήλατης Καντίνας,  Ε=15,00 τ.μ.

                                              β.  Ανάπτυξη ξαπλωστρών & ομπρελών  Ε= 440,00τ.μ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ : 4.320,00€

( 8€ / τ.μ. Ανάπτυξη ξαπλωστρών & ομπρελών και 800€ η τοποθέτηση καντίνας) -

(3.520,00€ + 800€ = 4.320,00€ ),

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ:  την υπογραφή της σύμβασης και θα λήξει στις 31/12/2022.

ΘΕΣΗ 03 : « Παραλία Πούντα Παραλία Αυλίδας » της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδος,

ΣΚΟΠΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ : α. Τοποθέτηση Τροχήλατης Καντίνας,  Ε=15,00 τ.μ.

                                              β.  Ανάπτυξη ξαπλωστρών & ομπρελών  Ε= 146,54.μ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ : 1.972,32€

( 8€ / τ.μ. Ανάπτυξη ξαπλωστρών & ομπρελών και 800€ η τοποθέτηση καντίνας) -

(1.172,32€ + 800€ = 1.972,32€ ),

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ:  την υπογραφή της σύμβασης και θα λήξει στις 31/12/2022.
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ΔΗΜΟΤΙΚ  Ή     ΕΝΌΤΗΤΑ   ΑΝΘΗΔΏΝΟΣ  

ΘΕΣΗ 04 : « Παραλία Αλυκές » της Δημοτικής Ενότητας Ανθηδώνος,

ΣΚΟΠΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ : α. Τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής (μη μηχανοκίνητα),  Ε=12,50 

τ.μ.

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ : 500,00€

( 40€ / τ.μ. ) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ :  την υπογραφή της σύμβασης και θα λήξει  στις   31/12/2022  

(για τα οποία ισχύουν οι όροι και οι περιορισμοί του Γενικού Κανονισμού Λιμένα και των οριζομένων στο  

συνημμένο παράρτημα τεχνικών προδιαγραφών της Κ.Υ.Α.). 

Η δημοπρασία  θα  διεξαχθεί  24-05-2021 ημέρα Δευτέρα  και  ώρα  έναρξης 10π.μ.  και  ώρα  λήξης 

11π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Ληλαντίων & Μεγασθένους στην αίθουσα του 5ου ορόφου.

Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί  άγονη ή ασύμφορη προσέλευση θα επαναληφθεί την 3η 

Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη την ίδια ώρα και τόπο.

Μαζί με την συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που 

ανέρχεται στο ποσό ίσο προς ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς 

της  διακήρυξης  και  θα  βεβαιώνεται  με  την  προσκόμιση γραμματίου  σύστασης παρακαταθήκης  του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πλήρες τεύχος της διακήρυξης (149/2021 Α.Ο.Ε. με ΑΔΑ: 6ΨΓ1ΩΗΑ-

Π6Γ)  από  το  αρμόδιο  Τμήμα  της  Δ/νσης  Προσόδων  του  Δήμου  Χαλκιδέων,  προσερχόμενοι  κατά  της 

εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δημοτικό Κατάστημα Ληλαντίων & Μεγασθένους, στο 2ο όροφο.

Αρμόδιος υπάλληλος :Μπαλάνος Σταμάτιος, στα τηλ. 2221-55140 / 55145

E- mail : stamatis.balanos@dchalkideon.gr

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΕΛΕΝΗ Σ. ΒΑΚΑ
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