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εκμίσθωσης δικαιώματος εκμετάλλευσης από ιδιώτη τμήματος αιγιαλού στη θέση 

Μικρή Ηλιακτή στη Σαλαμίνα με καντίνα». 

 
                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ      

                                                                           

      καλεί τους ενδιαφερόμενους, σε φανερή, προφορική, πλειοδοτική Δημοπρασία για την 

εκμίσθωση δικαιώματος εκμετάλλευσης από ιδιώτη τμήματος αιγιαλού στη θέση Μικρή 

Ηλιακτή στη Σαλαμίνα με καντίνα».  

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί, σύμφωνα με: 

α) διατάξεις του Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81), όπως ισχύει, του Ν.3852/2010, όπως ισχύει και 

του Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06), όπως ισχύει. 

β) τις διατάξεις του άρθρου 38 του ΠΔ 715/1979 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 4 του 

ΠΔ 34/1995 περί μη εφαρμογής των διατάξεων περί επαγγελματικών μισθώσεων στην προκειμένη 

μίσθωση.  

γ) τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001, όπως τροποποιήθηκε & ισχύει.  

δ) την υπ’ αριθμ. 47458 ΕΞ 2020/15.5.2020 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών – Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας - Εσωτερικών (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β΄) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, 

τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης 

αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, 

μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών», όπως ισχύει. 

ε) τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 & 15 του Ν. 4787/2021 (ΦΕΚ 44/ τ.Α΄/26-3-2021)  

στ) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 4916/2022 (ΦΕΚ 65/ τ. Α΄/28-03-2022).  

ζ) την υπ’ αριθμ. 76/2022 απόφαση της  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 

η) την 66/2022 απόφαση Δημοτικό Συμβουλίου. 

    Οι όροι του διαγωνισμού καθώς και τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι 

ορίσθηκαν με την υπ’ αρίθμ. 155/2022 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου.  
 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17-6-2022 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  από ώρα 10:00 έως 10:15 (ώρα 

λήξης παραλαβής προσφορών), 

στο Δημοτικό Κατάστημα, Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας 

δημοπρασιών Μίσθωσης-Εκμίσθωσης και Εκποίησης Κινητών και Ακινήτων Πραγμάτων.  

     Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής 

μορφής καθώς και κοινοπραξίες. 

Η συμμετοχή στη δημοπρασία σημαίνει ανεπιφύλακτα αποδοχή όλων των όρων της οικείας 

διακήρυξης. 

     Ολόκληρη η διακήρυξη θα βρίσκεται αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου 

Σαλαμίνας www.salamina.gr και θα τοιχοκολληθεί στα δημοσιότερα σημεία της Δ.Κ. Σαλαμίνας. 

Αντίγραφό της θα διατίθεται κατά τις εργάσιμες ημέρες τις ώρες 08:00-14:00 από την Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Σαλαμίνας, Λεωφ. Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1, Τ.Κ.18900, 2ος όροφος 

(τηλ. 213 2027 359).  

 

                                                Ο  Δήμαρχος  Σαλαμίνος 

 

                                         ΠΑΝΑΓΟΠΟΎΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

http://www.salamina.gr/
ΑΔΑ: 9ΗΧΥΩ1Ε-ΕΩΨ
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