
           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                              

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                               

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:5931                Χρυσούπολη  16 Ιουνίου 2020           

                                                          

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 

ΧΩΡΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΥ 

 Έχοντας υπόψη: 

1. το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77/Α΄) «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων 

διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησίν ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων» 

2. τη με αριθμό ΥΠΟΙΚ47458/ΕΞ 2020-(ΦΕΚ 1864/Β/15.05.2020), ΚΥΑ «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 στους ΟΤΑ Α΄Βαθμού», όπως τροποποιημένη ισχύει. 

3. τη με αριθμ.87/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

4. τη με αριθμ.70/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.   

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση του δικαιώματος της απλής 

χρήσης αιγιαλού και παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος 

και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Οι προς εκμίσθωση θέσεις είναι 

συνολικά δεκατρείς [13] και βρίσκονται στις περιοχές της Δ.Ε. Κεραμωτής και Δ.Ε. Χρυσούπολης.  

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στη Χρυσούπολη, έδρα του Δήμου Νέστου, στο δημοτικό κατάστημα 

(αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου), επί της οδού Πρεμετής στις 30 Ιουνίου 2020 

ημέρα Τρίτη ως κάτωθι : 

09:00 π.μ. έως 09:30 π.μ  για το σημείο ΘΜ1 12:30 μ.μ. έως 13:00 μ.μ. για το σημείο Α6 

09:30 π.μ. έως 10:00 π.μ. για το σημείο ΘΜ2 13:00 μ.μ. έως 13:30 μ.μ. για το σημείο Κ1 

10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ  για το σημείο Α1 13:30 μ.μ. έως 14:00 μ.μ. για το σημείο Κ2 

10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ. για το σημείο Α2 14:00 μ.μ. έως 14:30 μ.μ. για το σημείο Κ3 

11:00 π.μ. έως 11:30 μ.μ. για το σημείο Α3 14:30 μ.μ. έως 15:00 μ.μ. για το σημείο Κ4 

11:30 π.μ. έως 12:00 μ.μ. για το σημείο Α4 15:00 μ.μ. έως 15:30 μ.μ. για το σημείο Κ5 

12:00 μ.μ. έως 12:30 μ.μ. για το σημείο Α5 ------------------------------------------------ 

Όπου αναφέρεται Α (ανάκλιντρα και ομπρέλες), Κ (καντίνες) και ΘΜ (Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής). 

Αν για οποιοδήποτε λόγο η διάρκεια δημοπράτησης ενός σημείου παραταθεί πέραν του οριζόμενου 

χρόνου, τότε ο επιπλέον χρόνος προστίθεται στο χρόνο έναρξης δημοπράτησης  του επόμενου 

σημείου. Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως την 

31/12/2020. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας) για κάθε 

ενοικιαζόμενο τμήμα χώρου αιγιαλού – παραλίας, ορίζεται ως εξής : 

 

α/α ΘΕΣΗ τιμή 

1. Παραλία Αμμόγλωσσας Κεραμωτής (ανάκλιντρα και ομπρέλες) 5€ / τ.μ. 

2. Παραλία Αγιάσματος  (ανάκλιντρα και ομπρέλες) 5€ / τ.μ. 

3. Παραλία Θέσις Τιμάρι (ανάκλιντρα και ομπρέλες) 5€ / τ.μ. 
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4. 
Εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων  

αναψυχής στην Παραλία Αμμόγλωσσας Κεραμωτής 
5€ / τ.μ. 

5. 
Τροχήλατα αναψυκτήρια (καντίνες -αυτοκινούμενες ή μη) παραλία 

Αμμόγλωσσας 
500€ / θέση 

6. 
Τροχήλατα αναψυκτήρια (καντίνες- αυτοκινούμενες ή μη) 

Παραλία Αγιάσματος  
200€ / θέση 

7. 
Τροχήλατα αναψυκτήρια (καντίνες- αυτοκινούμενες ή μη) 

Παραλία Ερατεινού 
200€ / θέση 

 

  

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Δήμο Νέστου [Δημαρχείο: Πρεμετής-  

Χρυσούπολη] εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 25913 50184, καθώς και από την 

ιστοσελίδα του Δήμου Νέστου και από το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, όπου έχει δημοσιευθεί η πλήρης 

διακήρυξη. 

 

 

Χρυσούπολη, 16-6-2020 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

     

 

 

           Μιχαηλίδης Σάββας 
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