
                              
                                                                                                                  
                                                                                                                                                               

                                                            
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Σάπες 26  Αυγούστου   2020 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ     Αριθ. Πρωτ:5722 

                                     
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ 
Διακηρύττει επαναληπτική φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για 

την εκμίσθωση και αξιοποίηση των δημοτικού ακινήτου του Τουριστικού περιπτέρου 
Ιμέρου του Δήμου Μαρωνείας -Σαπών, για δραστηριοποίηση επιχείρησης Τουριστικού 
Περιπτέρου και συγκεκριμένα:  

Τουριστικό περίπτερο Ιμέρου, το οποίο βρίσκεται στην παραλία Ιμέρου, είναι 
συνολικής έκτασης τετραγωνικά μέτρα τριακόσια εβδομήντα επτά (377), σύμφωνα με 
την με αριθμό 89/1987 οικοδομική άδεια της Διεύθυνσης Τ.Π & Π.Ε. του 
Νομαρχιακού διαμερίσματος Ροδόπης και αποτελείται από ΙΣΟΓΕΙΟ : Εσωτερικά,  
Αίθουσα πελατών  εμβαδού τετραγωνικά μέτρα εκατόν εξήντα δυο και  τριάντα οχτώ 
(162,38), κουζίνα  εμβαδού τετραγωνικά μέτρα τριάντα τέσσερα και είκοσι 
τετραγωνικά μέτρα (34,20), λάντσα  εμβαδού τετραγωνικά μέτρα δεκατρία και εξήντα 
εννιά (13,69), αποχωρητήρια  εμβαδού τετραγωνικά μέτρα είκοσι δύο και μηδέν οχτώ 
τετραγωνικά μέτρα (22,08), Μπαρ  εμβαδού τετραγωνικά μέτρα δώδεκα και σαράντα 
τετραγωνικά μέτρα (12,40). 

Εξωτερικά, Αίθουσα πελατών εξώστη  εμβαδού τετραγωνικά μέτρα εκατόν 
ενενήντα επτά  και πενήντα (197,50) υπαίθριος χώρος  τραπεζοκαθισμάτων εμβαδού 
τετραγωνικά μέτρα εκατό σαράντα και πενήντα τρία (140,53)  

ΥΠΟΓΕΙΟ: Βοηθητικοί χώροι, δεξαμενή  εμβαδού τετραγωνικά μέτρα ένδεκα 
και είκοσι οχτώ (11,28), λεβητοστάσιο εμβαδού τετραγωνικά μέτρα δώδεκα και 
εξήντα (12,60) Αποθήκες  εμβαδού τετραγωνικά μέτρα εικοσιτέσσερα και εβδομήντα 
έξι (24,76). 

  Τα ανωτέρω κτίσματα εκμισθώνονται με τον περιβάλλοντα χώρο όπως 
εμφαίνεται στην άδεια οικοδομής . 

 
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλαγανής στις 8 
Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη 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 09:20 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. 2532350107 κ. 
Τούλα Λουλού  και 2532350114 κ.Αθανάσιος Κλωνίδης 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 

ΑΔΑ: 63ΩΝΩΛΧ-ΗΔΠ
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