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∆ΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Για την εκµίσθωση τµηµάτων αιγιαλού-παραλίας 2020-2022
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1.Την αριθ. 97/2020 απόφαση του ∆.Σ του ∆ήµου Ανατολικής Σάµου «περί
παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας µε δηµοπρασία έτους
2020 έως
2022 στον ∆ήµο Ανατολικής Σάµου».
2. Την αριθ. 107/2020 απόφαση της Ο.Ε «περί καθορισµού όρων δηµοπρασίας
για την εκµίσθωση τµηµάτων αιγιαλού-παραλίας 2020-2022
στον ∆ήµο
Ανατολικής Σάµου».
3. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’),

όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 56468 ΕΞ 2020/05.06.2020 (ΦΕΚ 2198/05.06.2020 τεύχος
Β’). «Καθορισµός όρων,
προϋποθέσεων, τεχνικών
θεµάτων, αναγκαίων
λεπτοµερειών
και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού,
παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης µεγάλων λιµνών και πλεύσιµων ποταµών».
4.Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4384/2016 (ΦΕΚ Α78/26-4-2016)
5. Τις διατάξεις του ν. 2971/2001.
6. Τις διατάξεις του Π.∆ 270/1981.
7. Του άρθρου 72 παρ 1ε του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-10).
8. Το υπ αριθµ πρωτ: 43983 ΕΞΕ 18/6/2020 έγγραφο του προϊστάµενου της
Κτηµατικής υπηρεσίας, µε το οποίο εκφράζει σύµφωνη γνώµη στο ∆ήµο σχετικά
µε το περιεχόµενο της προκήρυξης.
Προκηρύσσει:
Την διενέργεια φανερής
προφορικής πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την
παραχώρηση του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας έτους 2020 εως
2022 προς τρίτους µε σύναψη µισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγµατος και
καλούµε τους ενδιαφεροµένους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσµία δέκα
(10) ηµερών από την δηµοσίευση της διακήρυξης στον τοπικό εβδοµαδιαίο τύπο.
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Περιγραφή χώρων παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας
προς τρίτους, με σύναψη σύμβασης παραχώρησης, έναντι ανταλλάγματος.
Οι χώροι παραχώρησης, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους,
με σύναψη σύμβασης παραχώρησης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Ν. 2971/01 και την ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’), όπως
τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 56468 ΕΞ 2020/05.06.2020 (ΦΕΚ 2198/05.06.2020 τεύχος Β’),
ορίζονται ως εξής:
Δημοτική Ενότητα Βαθέος
Άσκηση
Δραστηριότητας

Τοποθεσία

Τετραγωνικά
Μέτρα

Α/Α

Β1

Παραλία Μεγάλη τοποθέτηση
ομπρελών ηλίου και
Λάκκας Βαθέος
ξαπλωστρών

10% εγγύηση
(όριο πρώτης
προσφοράς)
1.440€

120

(Έτος 2020: 240€ Έτος
2021: 600€ Έτος 2022:
600€ Σύνολο: 1440€)

Δημοτική Ενότητα Πυθαγορείου
Α/Α

Τοποθεσία

Άσκηση
Δραστηριότητας

Ποτοκάκι Μπλόκια

Εκμίσθωση
θαλασσίων μέσων
αναψυχής

Π2

Π3

Ποτοκάκι Μπλόκια Τοποθέτηση
ομπρελών
προς το τέλος
καθισμάτων
τοποθέτηση
τροχήλατης
Καντίνας

Τετραγωνικά
Μέτρα

10% εγγύηση (όριο
πρώτης προσφοράς)
1.200€
(Έτος 2020: 200€

15τμ

και
και

Έτος 2021:500€
Έτος
2022: 500€
Σύνολο: 1.200€)

12.720 €

200 τμ +15 τ.μ.
(Έτος 2020: 2120€
Έτος 2021:5.300€
Έτος 2022:
5.300€ Σύνολο: 14.880€)

Τοποθέτηση
ομπρελών

Ηραίον
Π4

Παραλία

αρχή

και

110 τ.μ.
2376 €
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οικισμού Ηραίον

καθισμάτων
(Έτος 2020: 396€
Έτος 2021: 990€
Έτος 2022:
990€ Σύνολο: 2376€)

Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί την 2 Ιουλίου 2020 ηµέρα Πέµπτη και ώρα
10:00 στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Ανατολικής Σάµου.
Eπαναληπτική δηµοπρασία για τα τµήµατα που δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον
θα διεξαχθεί, την 9 Ιουλίου 2020 ηµέρα Πέµπτη και ώρα έναρξης 10:00΄
στο ∆ηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου Ανατολικής Σάµου.

Τιμή εκκίνησης ορίζεται ανά τετραγωνικό μέτρο και ανά παραχωρούμενο χώρο ως εξής

ΕΙ∆ΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Οµπρέλλες- ξαπλώστρες
Καντίνες
Θαλάσσια µέσα αναψυχής
Οµπρέλλες – ξαπλώστρες
Μεγάλη Λάκκα Βαθέος

ΤΙΜΕΣ 2020
3,60 € ανά τ.µ.
1400€ ανά 15 τ.µ.
200€ ανά 15 τ.µ.
2 € ανά τ.µ

2021 ΚΑΙ 2022
9 € ανά τ.µ.
3500€ ανά 15 τ.µ.
500€ ανά 15 τ.µ.
5 € ανά τ.µ

Όπου εκµισθώνεται τµήµα του αιγιαλού για τοποθέτηση οµπρελών θαλάσσης και
τροχήλατη καντίνα, η προσφορά είναι ενιαία.
Για την συµµετοχή στην δηµοπρασία, απαιτείται :
1. Ως εγγύηση,
γραµµάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων, ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης
τράπεζας, ή βεβαίωση του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων περί
παρακαταθέσεως σε αυτό, από αυτόν που επιθυµεί να λάβει µέρος στη
δηµοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασµό του διαγωνιζοµένου,
ποσού
ίσου µε το 10% του οριζοµένου ελάχιστου ορίου πρώτης
προσφοράς της διακήρυξης.
Η εγγυητική επιστολή αυτή αντικαθίσταται µετά την υπογραφή της
σύµβασης µε άλλη και σε ποσοστό 10% επί του επιτευχθέντος µισθώµατος
για την έγκαιρη και εντός των ορίων της διακήρυξης καταβολής του
µισθώµατος.
2. Προσκόµιση ∆ηµοτικής Ενηµερότητας.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο του τμήματος Υποστήριξης
πολιτικών οργάνων κατά τις εργάσιμες, ημέρες και ώρες.
Τηλέφωνο 227335016 και 2273350143
e-mail: kostaskaradim@gmail.com και daoputhagoriou@hotmail.com FAX2273024401.
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Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από
αίτηση που υποβάλλεται. στην παραπάνω διεύθυνση.
Ο ∆ήµαρχος Ανατολικής Σάµου

Με εντολή
∆ιονυσίου Γεώργιος
Αντιδήµαρχος

