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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Δήμαρχος Πύδνας – Κολινδρού

Διακηρύττει ότι :

     Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία , κατόπιν της αριθ. 52/2017 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής , η εκμίσθωση  χώρων  αιγιαλού και παραλίας   για χρήση στις  Δ.Ε. 
Πύδνας & Μεθώνης  και αναλυτικά : 

Α)  θέση Σκάλας Αλυκών εμβαδό 15 τ.μ. για τοποθέτηση καντίνας 
Β)  θέση  Σκάλας Αλυκών 400 τ.μ. για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών
Γ) θέση Λεύκες Αλυκών  250 τ.μ. για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών  &
Δ) θέση Πύδνα Μακρυγιάλου εμβαδό 400 τ.μ. για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών 

    Για  να  γίνει  κάποιος  δεκτός  στη  δημοπρασία  πρέπει  να  προσκομίσει  στην  επιτροπή 
δημοπρασίας :

1. Εγγυητική επιστολή ( όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 της παρούσας ) .
2. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας .
3. Φορολογική ενημερότητα του συμμετέχοντος και του εγγυητή .
4. Βεβαίωση μη οφειλής προς το Δήμο Πύδνας Κολινδρού του συμμετέχοντος και του 

εγγυητή .
5. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 περί αποδοχής όλων των όρων της διακήρυξης και 

των  όρων  της  αριθ.  ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017  ΚΥΑ  Υπουργείου  Εσωτερικών  , 
Οικονομικών  και  Περιβάλλοντος  και  Ενέργειας  ανεπιφύλακτα  όπως  επίσης  και  για 
θαλάσσια  μέσα  αναψυχής  υπεύθυνη  δήλωση  στην  οποία  να  αναφέρεται  ότι 
πληρούνται  όλοι οι  νόμοι και  οι  περιορισμοί του Γενικού Κανονισμού Λιμένα όπως 
αυτός  ισχύει  καθώς  και  της  αριθ.  ΔΔΠ0008470/0514ΒΕΞ2017/31-5-2017  ΚΥΑ των 
Υπουργείων  Εσωτερικών  ,  Οικονομικών  και  Περιβάλλοντος  και  Ενέργειας  η  οποία 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1970/τεύχος Β’ /07-06-2017 .

6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης τους 
οποίους και αποδέχονται ανεπιφύλακτα και ότι έλαβαν γνώση της κατάστασης του 
ακινήτου και την πρόθεση τους για τον τρόπο χρήσης του , λαμβάνοντας υπόψη τη 
θέση του Δήμου για τη χρήση του .

7. Άδεια λειτουργίας καντίνας .
8. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάζει αξιόχρεο εγγυητή , ο οποίος θα 

υπογράψει  τα  πρακτικά  της  δημοπρασίας  ,  καθιστάμενος  αλληλεγγύως  και  σε 
ολόκληρο υπεύθυνος μετ’ αυτού για την εκπλήρωση των ορίων της σύμβασης . Ο 
εγγυητής πρέπει να προσκομίσει και ο ίδιος φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση 
μη οφειλής προς το Δήμο Πύδνας Κολινδρού .

   Για τους λεπτομερείς όρους και για κάθε άλλη σχετική πληροφορία , οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στο Δημαρχιακό Κατάστημα , 1ος  όροφος , γραφείο Οικονομικής 
Υπηρεσίας , και ώρα 8.30 – 14.30  ή στο τηλέφωνο 2353350121 .
  Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγινίου του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού ,  
στην αίθουσα συνεδριάσεων στις 23-06-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.  .  
    Σε περίπτωση που ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ο διαγωνισμός , θα επαναληφθεί στις 
30-06-2017  ημέρα   Παρασκευή   και ώρα 10.00 π.μ.  
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                                                                         Αιγίνιο , 09-06-2017
                                                                                Ο Δήμαρχος 

                                                                         Ευάγγελος Β. Λαγδάρης
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