
 

                                          

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Κάλυμνος  15/2/2018 

   ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                          Α.Π. 3118 

    ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ  

                                  
                            

                                                                          ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ   

Ο Δήμαρχος Καλυμνίων 

Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρη-
ση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σ ύ-
ναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος για τρία (2) έτη ήτοι μέχρι την 
31/12/2019 και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία 
δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις είκοσι οκτώ (28) Φεβρουαρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 13: 00 

μ.μ. μέχρι  15:00 μ.μ. στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Καλυμνίων. 

Για την περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο χρειαστε ί επαναληπτ ική δημοπρασία,  
αυτή θα διεξαχθε ί στ ις  08/03/2018 ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα 13:00 π.μ.  στον ίδιο χώρο  
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς  ορίζεται  για την εκμίσθωση των διαθέσιμων  πόστων 
στ ις  παραλίες της Καλύμνου  ως κάτωθι: 
Παλαιός Μελιτσάχας:Τροχήλατη Καντίνα :1 θέση όχι μεγαλύτερη των 15 τ.μ με τιμή εκκίνησης  

1.410 €  κατ’ έτος. 
Πλατύ Γιαλός:  Ομπρελοκαθίσμστα  2  θέσεις των 80 τ.μ.   με τιμή εκκίνησης 12 € ανά τ.μ. 
κατ' έτος. 

Αργινώντα:  Ομπρελοκαθίσμστα  1  θέση των 50 τ.μ. με τιμή εκκίνησης 12 €  ανά τ.μ. κατ' έ-
τος. 

Εμποριός:  Ομπρελοκαθίσμστα  1  θέση των  50 τ.μ. με τιμή εκκίνησης 15€ ανά τ.μ. κατ' έτος. 

Τοίχοι :   Ομπρελοκαθίσμστα   1 θέση των 40  τ.μ. με τιμή εκκίνησης 10 ευρώ ανά τ.μ. κατ' έτος. 

Τέλενδος – Πόθα (Παραλία Νο 1): Ομπρελοκαθίσμστα   1  θέση των 150 τ.μ με τιμή εκκίνη-

σης 10 €  ανά τ.μ.  κατ' έτος. 

Οι πιο πάνω θέσεις-πόστα, αποτυπώνονται με ακρίβεια με συντεταγμένες ΕΓΣΑ στο Παράρτημα Α  

της παρούσας. 

Η δημοπρασία θα γίνει φανερή και προφορική, κάθε δε προσφορά θα είναι υποχρεωτική για τον επό-
μενο μέχρι τον τελευταίο πλειοδότη.  
Οι διαγωνιζόμενοι γίνονται δεκτοί από την Επιτροπή μαζί με τον Εγγυητή τους, εφόσον καταθέσουν σ’ 

αυτή : 

 1.  Δημοτική Ενημερότητα 

         2.  Φωτοτυπία ταυτότητας 

         3.  Eγγυητική επιστολή μιας αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακατα - 

             θηκών και Δανείων, που θα αντιστοιχεί στο 10% επί της τιμής εκκίνησης. 

   Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να έχουν εξοφλήσει  τυχόν οφειλές τους οποιουδήποτε 
ποσού από προηγούμενη χρήση τεμαχίου παραλίας και από την  οποιαδήποτε σχέση τους με τον  
Δήμο. 
  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες η-
μέρες και ώρες στο Δήμο Καλυμνίων στην  Οικονομική Υπηρεσία-Τμήμα Εσόδων Περιουσίας & Τα-
μείου . 
Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2243-3-60139 & 2243-3-60140. 
                                                                                              Ο  Αρμόδιος Αντιδήμαρχος 

                                                                                                                                                     

                                                                                                   Τηλιακός Σακελλάριος  

 


