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ΘΕΜΑ: Δημοσίευση περιληπτικής διακήρυξης  πλειοδοτικού διαγωνισμού

Σας αποστέλλουμε αντίγραφο ταυτάριθμης περιληπτικής διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού για 
«Δημόσιο Πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση χώρων αιγιαλού επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για 
την ανάπτυξη Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής» και παρακαλούμε για τη δημοσίευσή της για δύο 
συνεχόμενες ημέρες σε επόμενα φύλλα της εφημερίδας σας, το  αργότερο μέχρι 13 Ιουνίου 2016 (φύλλα 13ης 
& 14ης Ιουνίου) και την αποστολή στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 3(τριών) φύλλων, με το σχετικό τιμολόγιο για 
την εξόφλησή του .

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

ΕΠΙ Χ.Ζ.Λ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου-Περαχώρας διακηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, 
σύμφωνα με την υπ΄ αρίθ. 23/2017 ΑΔΣ, για την παραχώρηση χώρων αιγιαλού επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για 
την ανάπτυξη θαλασσίων μέσων αναψυχής, όχι μηχανοκίνητων.
             Η οικονομική προσφορά θα υποβληθεί με το σύστημα των ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑ 
ΣΥΝΕΧΙΣΕΩΣ ΑΥΤΩΝ ΔΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΟΙΟΥΤΩΝ σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο 
άρθρ. 42 του Π.Δ/τος 715/79.

Κριτήριο για την παραχώρηση των χώρων θα είναι η υψηλότερη τιμή.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την  5η Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.. στην 

αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Λουτρακίου, οδός Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως στο 
Λουτράκι.
Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν:
1)Ν.Π.Δ.Δ.
2)Ν.Π.Ι.Δ.
3)ΟΤΑ
4)ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των 2.000,00€ που αντιστοιχεί στη ελάχιστη τιμή 
ανταλλάγματος-εκκίνησης του διαγωνισμού και απαιτείται η κατάθεση γραμμάτιου παρακαταθήκης του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, για το σκοπό αυτό.

Το χρονικό διάστημα παραχώρησης αφορά τους μήνες Ιούλιο-Σεπτέμβριο τρέχοντος έτους.  
Οι ενδιαφερόμενοι πέραν της Οικονομικής προσφοράς και της εγγυητικής επιστολής πρέπει να 

προσκομίσουν και τα δικαιολογητικά που αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 9 της διακήρυξης. 
Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβής της διακήρυξης απευθυνθείτε στα γραφεία των 

υπηρεσιών μας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος υπάλληλος κ. Σπινάρης Ιωάννης  τηλ. 27443 -
60159).

       
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Δημοσίευση στον πίνακα ανακοινώσεων
του Δήμου με αποδεικτικό.                                                  Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 
                                                            ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  


