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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου διακηρύττει ότι: 

                                                                                                    

         Εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δηµοπρασία την  09
η
  του µηνός Ιουνίου 2017, ηµέρα 

Παρασκευή και ώρα 11:00πµ έως 12:00µµ στην αίθουσα συνεδριάσεων του  ∆ηµοτικού 

καταστήµατος Ζαγοράς, η οποία θα διενεργηθεί ενώπιον της Αρµόδιας Επιτροπής του ∆ήµου 

Ζαγοράς - Μουρεσίου, σε φανερή, προφορική και πλειοδοτική δηµοπρασία για την παραχώρηση του 

δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, µε σύναψη µισθωτικής σχέσης, έναντι 

ανταλλάγµατος του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου, τα κάτωθι τµήµατα, όπως ακριβώς 

απεικονίζονται: 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΑΓΟΡΑΣ 

A/A ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΧΟΡΕΥΤΟΥ 
ΑΣΚΗΣΗ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΤΕΤΡ. 

ΜΕΤΡΑ 

ΤΙΜΗ 

ΕΚΚΙΝ. 

1. 
Ένα τµήµα από κατάστηµα κάτω από 

Ξενοδοχείο ‘Αίολος’. 

ΟΜΠΡΕΛΕΣ - 

ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ 
20Χ15τ.µ. 6,5€/Τ.Μ. 

2 ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΑΤΣΑΓΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑ   ΜΕΣΑ 2Χ5=10 15€/τ.µ. 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

A/A ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ 
ΑΣΚΗΣΗ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΤΕΤΡ. 

ΜΕΤΡΑ 

ΤΙΜΗ 

ΕΚΚΙΝ. 

1. Παραλία Παπά Νερό ΘΑΛΑΣΣΙΑ   ΜΕΣΑ 2Χ5τ.µ. 15€/τ.µ. 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΗΛΙΟΥ 

A/A ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΚΑ 
ΑΣΚΗΣΗ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΤΕΤΡ. 

ΜΕΤΡΑ 

ΤΙΜΗ 

ΕΚΚΙΝ. 

1. 
Παραλία «ΠΛΑΚΑ». 

Το πρώτο τµήµα της παραλίας (ερχόµενος από 

τον Αη  Γιάννη) 

ΟΜΠΡΕΛΕΣ - 

ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ 
20Χ25τ.µ. 6,5€/Τ.Μ 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆ΑΣ 

1. 
Παραλία «ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ» 

 
ΘΑΛΑΣΣΙΑ   ΜΕΣΑ 2Χ5=10 15€/τ.µ. 

 

- Η διάρκεια της µίσθωσης είναι τριετής. 

 

         Για να λάβει κάποιος µέρος στη δηµοπρασία πρέπει να προσκοµίσει: 
- Γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή αναγνωρισµένης Τράπεζας περί κατάθεσης 

εγγύησης ίση µε το 1/10 της τιµής εκκίνησης του συνολικού χώρου που δηµοπρατείται, ήτοι: 

1/. Για τα θαλάσσια µέσα σε όλες τις παραλίες που προβλέπονται,15,00€ 

2/. Για οµπρελοκαθίσµατα έµπροσθεν ‘ΑΙΟΛΟΣ’, 195,00€ 

3/. Για οµπρελοκαθίσµατα στην παραλία ‘ΠΛΑΚΑ’, 325,00€ 

ΑΔΑ: 6ΛΞΠΩΡΚ-22Ι



η οποία θα  αντικατασταθεί κατά την υπογραφή του συµφωνητικού µε άλλη, αορίστου διαρκείας, 

ποσού ίσου µε το 10% επί του συνόλου των επιτευχθέντων µισθωµάτων της τριετούς µίσθωσης. 

 - Φορολογική και ∆ηµοτική ενηµερότητα  του ενδιαφερόµενου & του εγγυητή του. 

- Να παρουσιάσει  εγγυητή αξιόχρεο, ευθυνόµενο αλληλέγγυα και  εις ολόκληρο µε αυτόν,  για την 

κανονική καταβολή των µισθωµάτων και για την εκπλήρωση των όρων  της δηµοπρασίας. 

- Να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 εις την οποία θα αναφέρεται ότι έλαβε γνώση της 

διακηρύξεως και του σχεδίου του καταρτισθησοµένου συµφωνητικού µισθώσεως και ότι αποδέχεται 

πλήρως το περιεχόµενό τους. 

 - Όλα τα έξοδα της δηµοπρασίας, δηµοσίευσης, κηρύκεια κ.τ.λ.  βαρύνουν τον µισθωτή – τελευταίο 

πλειοδότη. 

           -  Οι όροι εκµίσθωσης θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµαρχείου.  

           - Σε περίπτωση που η δηµοπρασία προβεί άγονη επαναλαµβάνεται την επόµενη εβδοµάδα  την ίδια 

ηµέρα και ώρα χωρίς άλλη ειδοποίηση. Αν δε, δεν είναι εργάσιµη, την πρώτη εργάσιµη µετά την παρέλευση 

της µίας εβδοµάδας. 

 Για περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου, εργάσιµες ηµέρες και  

ώρες στα τηλέφωνα 2426350208 [ΚΡΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ] και FAX 2426023128.  

 

        

        Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

 

              ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

ΑΔΑ: 6ΛΞΠΩΡΚ-22Ι
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