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Περίληυη δημοπράηηζης για ηην εκμίζθφζη τώροσ ζηον αιγιαλό ηης 

παραλίας «Βαρελά» ή «Βαρεβγά» ηης Τ.Κ. Μεγαλοτφρίοσ ηης Δ.Ε. Μεθάνφν 

 

Ο Δήκαξρνο Τξνηδελίαο – Μεζάλσλ ζα πξνβεί ηελ 19ε/06/2017, εκέξα 

Δεπηέξα θαη ώξα 10.00’ έσο 10.30 π.κ. ζε θαλεξή πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία, ε 

νπνία ζα δηεμαρζεί ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα Γαιαηά ελώπηνλ ηεο Οηθνλνκηθήο 

Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ, γηα ηελ εθκίζζσζε 150 η.κ. αηγηαινύ ζηε ζέζε 

«Βαξειά» ή «Βαξεβγά» ηεο Τ.Κ. Μεγαινρσξίνπ ηεο Δ.Ε. Μεζάλσλ, έσο ηελ 

31-12-2019 πξνο ηνπνζέηεζε από ηνλ αλαδεηρζεζόκελν κηζζσηή νκπξειώλ 

ζαιάζζεο, θαξεθιώλ θαη αλαθιίληξσλ (μαπιώζηξσλ) θαηά ηελ επεξρόκελε 

ζεξηλή πεξίνδν πξνο εμππεξέηεζε ησλ ινπόκελσλ επηζθεπηώλ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο παξαιίαο. Ωο ηηκή εθθίλεζεο γηα ηε δεκνπξάηεζε νξίδεηαη ην 

πνζό ησλ 1.500,00 € θαη κηζζσηήο ζα αλαθεξπρζεί απηόο πνπ ζα πξνζθέξεη ηα 

πεξηζζόηεξα ρξήκαηα πάλσ από ην όξην πξώηεο πξνζθνξάο σο ηειεπηαίνο 

πιεηνδόηεο. Πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία είλαη: 

α) Η κε νθεηιή πξνο ην Δήκν (απνδεηθλπόκελε δηα ζρεηηθήο βεβαηώζεσο ηνπ 

Δήκνπ κεη’ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ) θαη  

β) ε θαηάζεζε εγγπήζεσο κε ηε κνξθή ηξαπεδηθήο επηηαγήο ή κεηξεηώλ, 

ύςνπο 750,00 €. Η εγγύεζε επηζηξέθεηαη ακέζσο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ 

δελ ζα πιεηνδνηήζνπλ, ελώ ε εγγύεζε ηνπ πιεηνδόηε (κηζζσηή) ζα θξαηεζεί 

σο πξνθαηαβνιή ζην κίζζσκα θαη ην ππόινηπν πνζό έσο ηνπ ύςνπο ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ ζα εμνθιεζεί κε ηε ζύληαμε ηνπ κηζζσηεξίνπ. 

Σε πεξίπησζε κε εκθάληζεο ελδηαθεξνκέλσλ ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία 

δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο, απηή ζα επαλαιεθζεί κεηά κία εβδνκάδα θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηελ 26ε/06/2017, ηελ ίδηα ώξα θαη ζηνλ ίδην ηόπν, ελώ ζε 

πεξίπησζε ππαλαρώξεζεο ηνπ πιεηνδόηε από ηελ ππνγξαθή ηεο κηζζσηηθήο 

ζύκβαζεο, ε δεκνπξαζία ζα επαλαιεθζεί ζε εκεξνκελία πνπ ζα νξηζηεί κε 

αλαθνίλσζε Δεκάξρνπ πξν 5 εκεξώλ, αλαξηεζεζόκελε ζηνλ Πίλαθα 

αλαθνηλώζεσλ ηνπ Δήκνπ, ππό ηνπο ίδηνπο όξνπο δεκνπξάηεζεο. 

Γηα πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο, θάζε ελδηαθεξόκελνο κπνξεί λα αλαδεηήζεη 

ηελ αλαιπηηθή δηαθήξπμε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ θαη ζηνλ Πίλαθα 

αλαθνηλώζεσλ ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ Γαιαηά θαη ησλ Μεζάλσλ, θαη λα 

ιάβεη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζην ηει. 22980-42211. 
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