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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

Βρύσες, 26 Μαΐου 2015
Αρ. Πρωτ.: 6663

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Τη διενέργεια ανοικτής, προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού,
παραλίας για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού σε τρίτους
έναντι ανταλλάγματος για το έτος 2015 (από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μέχρι 31-12-2015) σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01, στο Δ/γμα 11/12-11-1929, στην ΔΔΠ0005159/586Β’ΕΞ2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 578/9-4-2015),
όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΔΔΠ0006856/728ΒΈΞ2015/08-05-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 828/12-05-2015), οι οποίες ΚΥΑ
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. Αναλυτικότερα, οι χώροι παραχώρησης και το ελάχιστο όριο προσφοράς
(τιμή εκκίνησης), ορίζονται στους πίνακες που ακολουθούν.

Τοποθεσία
Παραλία Μαϊστράλι
στις Καλύβες (μέχρι
και το λιμανάκι)
Ζώνη Α

Τοποθεσία
Παραλία Καλυβάκι
(Δ.Ε. Γεωργιούπολης)
Ζώνη Α
Παραλία Σχεδίου
Πόλεως
Γεωργιούπολης
Ζώνη Α
Παραλία εκβολών
Περαστικού (ΔΕ
Γεωργιούπολης)
Ζώνη Α
Από τον περαστικό
ποταμό έως τα δυτικά
όρια της ξεν/κης
μονάδας Mare Monte
(ΔΕ Γεωργιούπολης)
Ζώνη Α
Παραλία Δυτικά του
Mare Monte
(ΔΕ Γεωργιούπολης)
Ζώνη Α
Παραλία Τζούγκαρη
Από Τζούγκαρη έως
Δέλφινα
(ΔΕ Γεωργιούπολης)
Ζώνη Β

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΒΩΝ
Τιμή εκκίνησης
Άσκηση
Τετραγωνικά
δημοπρασίας
Δραστηριότητας
Μέτρα
ανά τ.μ.
Ομπρελοκαθίσματα
300 τμ
10,00 €/ τμ
(Κ)Ο1
Ομπρελοκαθίσματα
(Κ)Ο2

40τμ

10,00 €/ τμ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ
Τιμή εκκίνησης
Άσκηση
Τετραγωνικά
δημοπρασίας
Δραστηριότητας
Μέτρα
ανά τ.μ.
Ομπρελοκαθίσματα
80Χ5=400 τμ
10,00 €/ τμ
(Γ)Ο1
Θαλάσσια μέσα
10x10=100 τ.μ
20,00 €/ τμ
αναψυχής * (Γ)Μ1

Τιμή εκκίνησης
δημοπρασίας
3.000 €
400 €

Τιμή εκκίνησης
δημοπρασίας
4.000 €
2.000 €

Ομπρελοκαθίσματα
(Γ) Ο2

20Χ10=200 τμ

10,00 €/ τμ

2.000 €

Ομπρελοκαθίσματα
(Γ) Ο19

20Χ10=200 τμ

10,00 €/ τμ

2.000 €

20Χ25=500 τμ

10,00 €/ τμ

5.000 €

20Χ25=500 τμ

10,00 €/ τμ

5.000 €

20Χ25=500 τμ

10,00 €/ τμ

5.000 €

10x10=100 τ.μ

20,00 €/ τμ

2.000 €

20Χ25=500 τμ

8,00 €/ τμ

4.000 €

20Χ25=500 τμ

8,00 €/ τμ

4.000 €

20Χ25=500 τμ

8,00 €/ τμ

4.000 €

Ομπρελοκαθίσματα
(Γ) Ο4
Ομπρελοκαθίσματα
(Γ) Ο5
Ομπρελοκαθίσματα
(Γ) Ο6
θαλάσσια μέσα
αναψυχής* (Γ) Μ2
Ομπρελοκαθίσματα
(Γ) Ο7
Ομπρελοκαθίσματα
(Ο8)
Ομπρελοκαθίσματα
(Γ) Ο9
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Ομπρελοκαθίσματα
(Γ) Ο10
Ομπρελοκαθίσματα
(Γ) Ο11
Ομπρελοκαθίσματα
(Γ) Ο20
Ομπρελοκαθίσματα
(Γ) Ο12
Παραλία οικισμού
Καβρού (ΔΕ
Γεωργιούπολης)
Ζώνη Β

θαλάσσια μέσα
αναψυχής* (Γ) Μ3

20Χ25=500 τμ

8,00 €/ τμ

4.000 €

10Χ30=300 τμ

8,00 €/ τμ

2.400 €

10Χ35=350 τμ

8,00 €/ τμ

2.800 €

20Χ25=500 τμ

8,00 €/ τμ

4.000 €

20,00 €/ τμ

2.000€

10x10=100 τ.μ

θαλάσσια μέσα
5Χ10=50 τμ
20,00 €/ τμ
1.000€
αναψυχής* (Γ) Μ4
*Οι θέσεις για τα θαλάσσια Μέσα Αναψυχής αφορούν θέσεις στις οποίες μπορούν να τοποθετηθούν και μηχανοκίνητα
(θαλάσσιο σκι ή έλκυθρο κ.λ.π) και μη μηχανοκίνητα θαλάσσια Μέσα (ποδήλατα, κανό κ.λ.π)
Τα ανωτέρω ποσά επιβαρύνονται με χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου (3,6%), καταβλητέα από τον πλειοδότη.
Οι ανωτέρω παραχωρούμενοι χώροι απεικονίζονται σε αποσπάσματα τοπογραφικών διαγραμμάτων στο Παράρτημα της
παρούσας και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.
Για να γίνει δεκτή η πρώτη προσφορά έκαστης θέσης, πρέπει να υπερβαίνει κατά 3% τον ελάχιστο όρο προσφοράς (τιμή
εκκίνησης) και κάθε αντιπροσφορά ανώτερη τουλάχιστον 3% από την αμέσως προηγούμενη προσφορά.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο του Δήμου Αποκορώνου, στις
Βρύσες στις 9 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα από 10:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής. Τα
έξοδα της δημοσίευσης θα βαρύνουν τους πλειοδότες.
Για να γίνει δεκτή οποιαδήποτε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου
Παρ/κων και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, υπέρ του Δήμου Αποκορώνου για συμμετοχή
στην πλειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2015, που πρέπει να
αναγνωρίζεται για εγγυοδοτήσεις, ποσού ίσου με το ένα δέκατο (1/10) του ελαχίστου ορίου προσφοράς που έχει ορισθεί
στην διακήρυξη. Τα λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής ανάλογα με τη νομική μορφή του συμμετέχοντα ορίζονται στη
διακήρυξη.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης στο Δημαρχείο Αποκορώνου (Βρύσες
Αποκορώνου), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00 - 14.00 ή από την ηλεκτρονική σελίδα www.apokoronas.gov.gr,
Τηλέφωνο: 2825340324, -307, -318, τηλεομοιοτυπία: 2825051211. Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται
στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη
μέρα των δημοπρασιών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΚΙΑΝΑΚΗΣ

