
 

 

 
ΠΕΡΙΛΗΠΣΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ  ΠΑΡΑΧΩΡΗΗ  ΜΕ  ΑΝΣΑΛΛΑΓΜΑ ΣΟΤ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΟ ΑΠΛΗ ΧΡΗΗ ΑΙΓΙΑΛΟΤ – ΠΑΡΑΛΙΑ  ΓΙΑ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΟΜΠΡΕΛΩΝ – 
ΞΑΠΛΩΣΡΩΝ 

 
Η ΔΗΜΑΡΧΟ ΣΤΛΙΔΑ  

Διακηρύςςει ότι: 
 

     Εκτίκεται ςε πλειοδοτικι φανερι και προφορικι δθμοπραςία θ παραχώρθςθ με αντάλλαγμα του 
δικαιώματοσ απλισ χριςθσ αιγιαλοφ των παρακάτω τμθμάτων αιγιαλοφ για τοποκζτθςθ ομπρελών – 
ξαπλωςτρών: 

1. τμιμα αιγιαλοφ 12,00 τ.μ. ςτθν Παραλία Ραχών ΔΕ Εχιναίων Διμου τυλίδασ (παραπλεφρωσ 
τθσ επιχείρθςθσ με το διακριτικό τίτλο « ΓΚΑΖΟΖΑ »), 

2. τμιμα αιγιαλοφ 104,00 τ.μ. ςτθ Γλφφα ΔΕ Πελαςγίασ Διμου τυλίδασ (παραπλεφρωσ τθσ 
επιχείρθςθσ με το διακριτικό τίτλο «POCO POCO»), 

3. τμιμα αιγιαλοφ 107,00 τ.μ. ςτθ Γλφφα ΔΕ Πελαςγίασ Διμου τυλίδασ ( παραπλεφρωσ τθσ 
επιχείρθςθσ με το διακριτικό τίτλο «THALASSA»), 

4. τμιμα αιγιαλοφ 115,00 τ.μ. ςτθ Γλφφα ΔΕ Πελαςγίασ Διμου τυλίδασ ( παραπλεφρωσ τθσ 
επιχείρθςθσ με το διακριτικό τίτλο «ΧΡΤΗ ΑΜΜΟ») και 

5. τμιμα αιγιαλοφ 52,30 τ.μ. ςτο Αχλάδι ΔΕ Εχιναίων Διμου τυλίδασ ( παραπλεφρωσ τθσ 
επιχείρθςθσ με το διακριτικό τίτλο «SUNSHINE»)   

με ελάχιςτο όριο πρώτθσ προςφοράσ (κατώτερο μίςκωμα) επτά ευρώ (7,00 €) ανά τ.μ. πλζον 
χαρτοςιμου και Ο.Γ.Α.. 
     Οι παραπάνω εκμιςκοφμενοι χώροι αποτυπώνονται επακριβώσ ςε απόςπαςμα τοπογραφικοφ 
διαγράμματοσ κακοριςμοφ. 
     Η δθμοπραςία κα γίνει ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων Δθμοτικοφ υμβουλίου του Διμου τυλίδασ 
ςτισ 24 / 06 / 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. ενώπιον τθσ αρμόδιασ επιτροπισ. Η κατάκεςθ 
των δικαιολογθτικών κα γίνει ζωσ τισ 10:00 π.μ. τθσ ιδίασ μζρασ. 
     τθ δθμοπραςία γίνονται δεκτοί οι ενδιαφερόμενοι αφοφ προςκομίςουν ωσ εγγφθςθσ 
ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, εγγυθτικι επιςτολι αναγνωριςμζνθσ τράπεηασ ι Βεβαίωςθ του 
Σαμείου Παρακατακθκών και Δανείων για παρακατάκεςθ ς’ αυτό, από αυτόν που επικυμεί να λάβει 
μζροσ ςτθ δθμοπραςία: 

- για το τμιμα αιγιαλοφ (12,00 τ.μ.) ςτθν Παραλία Ραχών ποςοφ 8,40 € υπζρ του Διμου 
τυλίδασ, 

- για το τμιμα αιγιαλοφ (104,00 τ.μ.) ςτθ Γλφφα ποςοφ 72,80 € υπζρ του Διμου τυλίδασ, 
- για το τμιμα αιγιαλοφ (107,00 τ.μ.) ςτθ Γλφφα ποςοφ 74,90 € υπζρ του Διμου τυλίδασ, 
- για το τμιμα αιγιαλοφ (115,00 τ.μ.) ςτθ Γλφφα ποςοφ 80,50 € υπζρ του Διμου τυλίδασ, 
- για το τμιμα αιγιαλοφ (52,30 τ.μ.) ςτο Αχλάδι ποςοφ 36,61 € υπζρ του Διμου τυλίδασ. 

      
     Οι όροι τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ βρίςκονται ςτο γραφείο Εςόδων, Περιουςίασ & Σαμείου τθσ 
Οικονομικισ Τπθρεςίασ του Διμου τυλίδασ, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να λάβουν 
γνώςθ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ώρεσ ςτο τθλ. 22383 50138 (Ελ. Βενιηζλου 31). 
      

Η ΔΗΜΑΡΧΟ 
 
 

ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΕΡΓΙΟΤ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΣΙΔΑ ΣΤΛΙΔΑ  11/06/2021 
ΔΗΜΟ ΣΤΛΙΔΑ Αρ. πρωτ. :  5482 

ΑΔΑ: Ψ9ΖΕΩ1Ζ-ΠΙΡ
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