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ΠΕΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΚΜΙΘΧΗ  ΝΕΧΝ ΣΜΗΜΑΣΧΝ 

ΑΙΓΙΑΛΟΤ,ΠΑΡΑΛΙΑ  ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΝΕΑ ΠΡΟΠΟΝΣΙΔΑ Ε ΣΡΙΣΟΤ ΜΕ 

ΤΝΑΦΗ ΜΙΘΧΣΙΚΗ ΥΕΗ 

                           

   Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΝΕΑ ΠΡΟΠΟΝΣΙΔΑ  
Διακηπύζζει όηι: 

Δθηίζεηαη ζε  πιεηνδνηηθή θαλεξή θαη πξνθνξηθή  δεκνπξαζία ε εθκίζζσζε ησλ λέσλ 

ηκεκάησλ γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινχ, παξαιίαο πξνο 

ηξίηνπο, κε ζχλαςε κηζζσηηθήο ζρέζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ν.2971/01  ηελ 

ΚΥΑ 47458ΔΞ/15-5-2020 ΚΥΑ(ΦΔΚ 1864 /15-5-2020 ηεχρνο Β'),ΚΥΑ 54648/ΔΞ2020/5-

6-2020 (ΦΔΚ 2198 /5-6-2020 Τεχρνο Β΄)  θαη ην Ν.4916/28-03-2022 (ΦΔΚ 65Β΄28-03-

2022). 

Τν θαηψηαην φξην πξνζθνξάο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ δέθα επξψ (10€), αλά ηεηξαγσληθφ 

κέηξν γηα νκπξέιεο-μαπιψζηξεο – ηξαπεδνθαζίζκαηα, νθηψ ρηιηάδεο (8.000€) επξψ γηα 

ηελ ηνπνζέηεζε ηξνρήιαηεο θαληίλαο επί ηνπ αηγηαινχ θαη δχν ρηιηάδεο (2.000€) επξψ γηα 

ηελ ηνπνζέηεζε ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο. 
Για το έτος 2022 ην χςνο ηνπ θαηαβαιιφκελνπ αληαιιάγκαηνο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ εμήληα 

πέληε ηνηο εθαηφ (65%) ηνπ ππνινγηζζέληνο αληαιιάγκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 

άξζξνπ 7 ηεο ππφ ζηνηρεία 47458ΔΞ2020/15.5.2020 θνηλήο απφθαζεο ησλ Υπνπξγψλ 

Οηθνλνκηθψλ, Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαη Δζσηεξηθψλ (ΒΊ864) 

Η δηάξθεηα ηεο εθκίζζσζεο νξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έσο ηελ 

31/12/2022. 

 Η δεκνπξαζία ζα γίλεη ζηιρ 6 Ιουνίου ημέρα Δευτέρα και από ώρα 9.30 πμ  
ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ζηα Ν. Μνπδαληά γηα ηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο Ν.Μνπδαληψλ, 

Ν.Καιιηθξάηεηαο θαη Ν.Τξίγιηαο (Ν.Πιάγηα) ζχκθσλα κε ηα  κέηξα θαη ηηο ξπζκίζεηο ζην 

πιαίζην ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ θαη πην ζπγθεθξηκέλα:.   

 

ΠΜ 27Β ΠΜ 15Β ΠΜ55Β ΠΜ 56Α [Τ6 ΠΤ8 ΠΤ9 

ΠΤ10 ΠΤ11 ΠΤ12 ΠΤ13 ΠΚ 20Α ΠΚ 12Β ΠΚ 41Α 

ΠΚ 42Α       

 
ενώπιον ηηρ απμόδιαρ Επιηποπήρ Δημοππαζιών ηος Δήμος Νέαρ Πποπονηίδαρ. 
                                
Οι όποι ηηρ ζσεηικήρ διακήπςξηρ βπίζκονηαι ζηο γπαθείο ηος Σμήμαηορ Εζόδων-
Πεπιοςζίαρ  ηος  Δήμος Νέαρ Πποπονηίδαρ και ζηα ηηλέθωνο 23733-50246,245,260 από 
όπος  οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν να λάβοςν γνώζη καηά ηιρ επγάζιμερ ημέπερ και ώπερ. 
                                                                           
                                                  Ο ΔΗΜΑΡΥΟ   
                                          ΚΑΡΡΑ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ 
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