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                ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
 
                    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

Προκηρύσσει  δημοπρασία  πλειοδοτική,  φανερή  και  προφορική  για  την  εκμίσθωση-
παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, στη θέση «Ψάθα» της Τοπικής Κοινότητας Βιλίων
του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί  την 15.06.2016,  ημέρα Τετάρτη και  από ώρα 09:00 π.μ.
-09:30  π.μ.  στο  Δημαρχιακό  Κατάστημα  του  Δήμου  Μάνδρας-Ειδυλλίας  (Στρ.  Νικ.
Ρόκκα 45-Μάνδρα).
Χώροι προς εκμίσθωση για ανάπτυξη δραστηριότητας θαλάσσιων μέσων αναψυχής:
1) 99,65 τ.μ. αιγιαλού στην περιοχή Ψάθας, ευρισκόμενα σε απόσταση μεγαλύτερη των
100  μ.  από  κάθε  όμορη  επιχείρηση  και  πλέον  των  100 μ.  αριστερά  της  ιδιοκτησίας
Μεϊντάνη Ελένης 
2) 96,26 τ.μ. αιγιαλού στην περιοχή Ψάθας, ευρισκόμενα σε απόσταση μεγαλύτερη των
100 μ. από κάθε όμορη επιχείρηση και πλέον των 100 μ. δεξιά της ιδιοκτησίας Κάλφα
Στυλιανού
3) 72,26 τ.μ. αιγιαλού στην περιοχή Ψάθας, ευρισκόμενα σε απόσταση μεγαλύτερη των
100  μ.  από  κάθε  όμορη  επιχείρηση  και  πλέον  των  250 μ.  αριστερά  της  ιδιοκτησίας
Μεϊντάνη Ελένης.
Εντός  ενός  εκάστου  των  άνω  παραχωρούμενων  χώρων  υπάρχει  δυνατότητα  χρήσης
ειδικής σκηνής (μη σταθερής κατασκευής) εμβαδού 5,00 τ.μ. 

Το κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται ως εξής:
για το χώρο (1): το ποσό των 2.419,75 €, για το χώρο (2): το ποσό των 2.368,90 € και για
το χώρο (3): το ποσό των 2.008,90 €.
Πληροφορίες  και  αντίγραφα  της  διακήρυξης  της  δημοπρασίας  παρέχονται  κατά  τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μάνδρας, στην οδό
Στρ. Νικ. Ρόκκα 45-Τ.Κ. 19600-Μάνδρα και στο τηλέφωνο 213-2014931.

Η δραστηριότητα θαλάσσιων μέσων αναψυχής προϋποθέτει την έκδοση των οριζόμενων,
σύμφωνα με το νόμο, αδειών από τις αρμόδιες αρχές.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα
από αίτηση που υποβάλλεται προς το Δήμο.

                                                                                                     Η Δήμαρχος

                                                                                                  Ιωάννα Κριεκούκη


