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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ 

Διακηρύττει  επαναληπτική φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία 

για τη μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης κοινόχρηστων τμημάτων αιγιαλού 

ή παραλίας, που βρίσκονται στα όρια της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου 

Μαρωνείας -Σαπών, για άσκηση δραστηριοτήτων, που εξυπηρετούν τους λουόμενους 

ή την αναψυχή του κοινού όπως εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής, σετ 

ομπρελών με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι, λειτουργία τροχήλατου-

αυτοκινούμενου ή μη- αναψυκτηρίου και συγκεκριμένα:  

- Δύο (2) κοινοχρήστων εδαφικών τμημάτων, κειμένων εντός των διοικητικών ορίων 

του Δήμου Μαρωνείας –Σαπών και συγκεκριμένα: 

Α) Παραλία «Πλατανίτη» Κοινότητας Μαρώνειας: 

(1) θέση εμβαδού 15 τ.μ. για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας – αυτοκινούμενης ή μη 

(1)θέση, εμβαδού 500 τ.μ., για τοποθέτηση σετ ομπρελών με ξαπλώστρες ή καθίσματα 

(ως σετ νοείται ο συνδυασμός 1 ομπρέλα με τραπεζάκι και 2 ξαπλώστρες 

τοποθετημένες εκατέρωθεν), 

(1)θέση εμβαδού 500 τ.μ. για εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής 

Β) Παραλία «Σταυρός» Κοινότητας Μαρώνειας 

(2) θέσεις συνολικού εμβαδού 515τ.μ ως εξής:   

  15τ.μ. για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας – αυτοκινούμενης ή μη, 

500τ.μ. για τοποθέτηση σετ ομπρελών με ξαπλώστρες ή καθίσματα (ως σετ 

νοείται ο συνδυασμός 1 ομπρέλα με τραπεζάκι και 2 ξαπλώστρες τοποθετημένες 

εκατέρωθεν)  

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλαγανής στις 30 Ιουλίου 

2020, ημέρα Πέμπτη ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 

270/1981. Η δημοπρασία είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική. Χρονικό 

διάστημα υποβολής δικαιολογητικών συμμετοχής στη δημοπρασία για το σύνολο 

των δημοπρατούμενων τμημάτων, ορίζεται η 09:00 π.μ. και λήξη η 9:20 π.μ. Ώρα 

έναρξης των προσφορών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας ορίζεται η 9:30 π.μ. 

και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 10:00 π.μ. Η δημοπρασία μπορεί να 

συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρα, εφόσον εξακολουθούν άνευ 

διακοπής οι προσφορές. 

Για περισσότερες πληροφορίες των όρων της διακήρυξης στα τηλ. 2532350122 κ. 

Δημήτριος Κάλτσος και 2532350107 κ. Τούλα Λουλού κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες.  
 

 

Η δαπάνη βαρύνει το Δήμο Μαρωνείας-Σαπών   

Να αναρτηθεί στην εξώθυρα του Δημοτικού 

 Καταστήματος       

   

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 
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