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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
   

Διακηρύττει φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση ενός (1) 
τμήματος αιγιαλού Αρωγής , ενός (1) τμήματος παραλίας Αρωγής και ενός (1) τμήματος αιγιαλού  
Μέσης για θαλάσσια μέσα αναψυχής και συγκεκριμένα: 

Καταρτίζει και εγκρίνει τους επισυναπτόμενους νέους τροποποιημένους στην παρούσα όρους 
διακήρυξης για την εκμίσθωση των κάτωθι κοινόχρηστων εδαφικών τμημάτων αιγιαλού των 
Κοινοτήτων Αρωγής και Μέσης του Δήμου Κομοτηνής, όπως αυτοί αποτυπώνονται στα συνημμένα 
τοπογραφικά διαγράμματα και συγκεκριμένα: 

Ι)  Στην Κοινότητα Αρωγής 

1) Τμήμα αιγιαλού με στοιχείο «Έκταση7», εμβαδού 500,00 τμ. περικλειόμενο με περιμετρικά στοιχεία 
25,26,27,28,25 για τοποθέτηση σετ ομπρελών με ξαπλώστρες. 

2) Τμήμα με παραλίας  στοιχείο Κ7 εμβαδού 15,00 τ.μ. περικλειόμενο με περιμετρικά στοιχεία 
53,54,55,56,53  για λειτουργία τροχήλατου -αυτοκινούμενου ή μη- αναψυκτηρίου. 

ΙΙ)  Στην Κοινότητα Μέσης: 

• Τμήμα αιγιαλού με στοιχεία ΘΜ», εμβαδού 100,00 τ.μ. περικλειόμενο με περιμετρικά στοιχεία  
9,10,11,12,9  για θαλάσσια μέσα αναψυχής. Στην περίπτωση εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής 
απαγορεύεται η χρήση μηχανοκίνητων θαλάσσιων μέσων αναψυχής (τζετ-σκι) πλην ενός (1) 
μηχανοκίνητου σκάφους (κρις-κραφτ) με δυνατότητα ρυμούλκησης παιχνιδιών και επιτρέπονται όλα τα 
μη μηχανοκίνητα μέσα. 

 Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχιακό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής 
Επιτροπής) στις 6 Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα. 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 11:30 π.μ. Τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής θα κατατίθενται ενώπιον της Επιτροπής Δημοπρασιών, η οποία θα 
συνεδριάσει στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής εντός του Δημαρχιακού Καταστήματος. 
Ώρα έναρξης των προσφορών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας ορίζεται η 12:00 π.μ. και ώρα 
λήξης αποδοχής προσφορών η 13:00 μεσημβρινή. 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 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα και συγκεκριμένα στο 
γραφείο Εσόδων - Περιουσίας του Δήμου Κομοτηνής -  κ.Μπάτζιος Νικόλαος  τηλ. 2531352455 και 
2531352429 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

 

                  Να δημοσιευθεί στην  ημερήσια 
                  τοπική εφημερίδα « Ο Παρατηρητής » 
                  Η δαπάνη βαρύνει το Δήμο Κομοτηνής   
                  Να αναρτηθεί στην εξώθυρα του Δημοτικού Καταστήματος       
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