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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  για την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και 
παραλίας στον Δήμο Ερμιονίδας για το έτος 2020. 

        
Ο  Δήμαρχος του Δήμου  Ερμιονίδας, 

Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή, προφορική δημοπρασία, για την 
παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας στον Δήμο Ερμιονίδας για το έτος 2020, των 
παρακάτω τμημάτων : 
 
Α. Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας για τοποθέτηση καντινών. 
 

- Κ1 - Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 15 τ.μ. (3μ χ 5μ) αιγιαλού, στη θέση «Λεπίτσα» 
Τ.Κ. Κοιλάδας, για τοποθέτηση καντίνας στο πλαίσιο αδείας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, 
σύμφωνα με την τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€) 

 
 

- Κ2 - Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 15 τ.μ. (3μ χ 5μ) αιγιαλού, στη θέση «Κουβέρτα» 
Δ.Κ. Ερμιόνης, για τοποθέτηση καντίνας στο πλαίσιο αδείας υπαίθριου στάσιμου 
εμπορίου, σύμφωνα με την τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ 
(150,00€) 

 
- Κ3 - Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 15 τ.μ. (3μ χ 5μ) αιγιαλού, στη στη θέση 

«Κάπαρη» Δ.Κ. Ερμιόνης, για τοποθέτηση καντίνας στο πλαίσιο αδείας υπαίθριου 
στάσιμου εμπορίου, σύμφωνα με την τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των εκατόν 
πενήντα ευρώ (150,00€)  
 

 
- Κ4 - Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 15 τ.μ. (3μ χ 5μ) αιγιαλού, στη θέση «Δάρδιζα» 

Δ.Κ. Ερμιόνης, για τοποθέτηση καντίνας στο πλαίσιο αδείας υπαίθριου στάσιμου 
εμπορίου, σύμφωνα με την τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ 
(150,00€) 

 
- Κ5 - Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 15 τ.μ. (3μ χ 5μ) αιγιαλού, στη θέση 

«Κυπαρίσσια» Βερβερόντα Δ.Κ. Κρανιδίου, για τοποθέτηση καντίνας στο πλαίσιο αδείας 
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, σύμφωνα με την τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των 
εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€) 

 
- Κ6 - Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 15 τ.μ. (3μ χ 5μ) αιγιαλού, στη θέση «Μπούκα» 

Βερβερόντας Κοινότητας Πορτοχελίου, για τοποθέτηση καντίνας στο πλαίσιο αδείας 
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, σύμφωνα με την τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των 
εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€)  

 
 

- Κ7 - Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 15 τ.μ. (3μ χ 5μ) αιγιαλού, στη θέση Θερμησίας 
(περιοχή camping) Τ.Κ. Θερμησίας, για τοποθέτηση καντίνας στο πλαίσιο αδείας 
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, σύμφωνα με την τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των 
εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€) 

 
- Κ8 - Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 15 τ.μ. (3μ χ 5μ) αιγιαλού, στη θέση «Σαλάντι» 

Δ.Κ. Διδύμων, για τοποθέτηση καντίνας στο πλαίσιο αδείας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, 
σύμφωνα με την τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€)  

 
 

- Κ9 - Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 15 τ.μ. (3μ χ 5μ) αιγιαλού, στη θέση «Λάζες» 
Δ.Κ. Φούρνων, για τοποθέτηση καντίνας στο πλαίσιο αδείας υπαίθριου στάσιμου 
εμπορίου, σύμφωνα με την τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ 
(150,00€)  
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- Κ10 - Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 15 τ.μ. (3μ χ 5μ) αιγιαλού, στη θέση μεταξύ 
«Πλέπι» και «Σαμπάριζας» Τ.Κ. Θερμησίας, για τοποθέτηση καντίνας στο πλαίσιο αδείας 
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, σύμφωνα με την τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των 
εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€) 

 
- Κ11 - Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 15 τ.μ. (3μ χ 5μ) αιγιαλού, στη Περιοχή 

Βερβερόντα (στο ύψος μεταξύ Blue Beach και Norma Beach) Κοινότητας Κρανιδίου, για 
τοποθέτηση καντίνας στο πλαίσιο αδείας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, σύμφωνα με την 
τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€) 

 
 
Β. Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών. 
 

 
- Π1 - Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 80 τ.μ. (5μ χ 16μ) για απλή χρήση αιγιαλού, στην 

αριστερή πλευρά, στη θέση «Λεπίτσα» Τ.Κ. Κοιλάδας, για τοποθέτηση ομπρελών και 
ξαπλωστρών, σύμφωνα με την τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των οκτακοσίων ευρώ 
(800,00€)

 
- Π2 – Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 80 τ.μ. (5μ χ 16μ) για απλή χρήση αιγιαλού, 

στην δεξιά πλευρά, στη θέση «Λεπίτσα» Τ.Κ. Κοιλάδας, για τοποθέτηση ομπρελών και 
ξαπλωστρών, σύμφωνα με την τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των οκτακοσίων ευρώ 
(800,00€) 

 
- Π3 - Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 80 τ.μ. (5μ χ 16μ) για απλή χρήση αιγιαλού, στη 

θέση «Δάρδιζα» Δ.Κ. Ερμιόνης, για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών, σύμφωνα με 
την τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των οκτακοσίων ευρώ (800,00€) 

 
- Π4 - Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 80 τ.μ. (5μ χ 16μ) για απλή χρήση αιγιαλού, στη 

θέση «Κάπαρι» Δ.Κ. Ερμιόνης, για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών, σύμφωνα με 
την τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των οκτακοσίων ευρώ (800,00€)  

 
 

- Π5 - Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 80 τ.μ. (5μ χ 16μ) για απλή χρήση αιγιαλού, στη 
θέση Θερμησία (περιοχή camping) Τ.Κ. Θερμησίας, για τοποθέτηση ομπρελών και 
ξαπλωστρών, σύμφωνα με την τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των οκτακοσίων ευρώ 
(800,00€) 

 
- Π6 - Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 80 τ.μ. (5μ χ 16μ) για απλή χρήση αιγιαλού, στη 

παραλία «Σαλάντι» Κοινότητας Διδύμων, για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών, 
σύμφωνα με την τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των οκτακοσίων ευρώ (800,00€) 

 
- Π7 - Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 80 τ.μ. (5μ χ 16μ) για απλή χρήση αιγιαλού, στην 

παραλία «Λάζες» Κοινότητας Φούρνων, για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών, 
σύμφωνα με την τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των οκτακοσίων ευρώ (800,00€) 

 
- Π8 - Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 80 τ.μ. (5μ χ 16μ) για απλή χρήση αιγιαλού, στην 

παραλία Μπούκα Βερβερόντας Κοινότητας Πορτοχελίου, για τοποθέτηση ομπρελών και 
ξαπλωστρών, σύμφωνα με την τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των οκτακοσίων ευρώ 
(800,00€) 

 
- Π9 - Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 80 τ.μ. (5μ χ 16μ) για απλή χρήση αιγιαλού, στην 

παραλία «Κυπαρίσσια» Βερβερόντα Κοινότητας Κρανιδίου, για τοποθέτηση ομπρελών και 
ξαπλωστρών, σύμφωνα με την τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των οκτακοσίων ευρώ 
(800,00€)  

 
- Π10 - Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 80 τ.μ. (5μ χ 16μ) για απλή χρήση αιγιαλού, 

στην παραλία «Κουβέρτα» Κοινότητας Ερμιόνης,, για τοποθέτηση ομπρελών και 
ξαπλωστρών, σύμφωνα με την τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των οκτακοσίων ευρώ 
(800,00€) 

 
- Π11 - Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 80 τ.μ. (5μ χ 16μ) για απλή χρήση αιγιαλού, 

στην παραλία Βερβερόντα (στο ύψος μεταξύ Blue Beach και Norma Beach) Κοινότητας 
Κρανιδίου, για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών, σύμφωνα με την τιμή εκκίνησης 
ορίζεται το ποσό των οκτακοσίων ευρώ (800,00€)  

 
 

ΑΔΑ: ΩΛΟΙΩΡΡ-Β5Ω



Γ. Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων 
αναψυχής. 
 

- Γ1 - Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 15 τ.μ. (3μ χ 5μ) αιγιαλού, στη Περιοχή 
Βερβερόντα (στο ύψος μεταξύ Blue Beach και Norma Beach) Κοινότητας Κρανιδίου, για 
τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής στο πλαίσιο αδείας λειτουργίας θαλασσίων 
μέσων αναψυχής , σύμφωνα με την τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των εκατόν πενήντα 
ευρώ (150,00€) 

 
 

 
 

Η Δημοπρασία θα γίνει στις 23/06/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα από 9:00 έως 12:00, ενώπιον της 
αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού. 
 
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Δημοτικό Κατάστημα όπου οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .  

 
                                                                                                                           

                                                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  A.A.                                          
                                                                           Με εντολή Δημάρχου  

 
Γκαμίλη – Σιάννα Ελένη 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 
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