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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για την εκµίσθωση δηµοτικού ακινήτου στη θέση 
«Κρόθι» στη ∆.Κ Ερµιόνης του ∆ήµου Ερµιονίδας. 

        
Ο  ∆ήµαρχος του ∆ήµου  Ερµιονίδας, 

∆ιακηρύσσει ότι εκτίθεται φανερή και προφορική, πλειοδοτική δηµοπρασία για την εκµίσθωση 
δηµοτικού ακινήτου στη θέση «Κρόθι» στη ∆.Κ Ερµιόνης του ∆ήµου Ερµιονίδας,  

όπως περιγράφεται παρακάτω : 
 
∆ηµοτικό ακίνητο (Μύλος) στεγασµένου και περιβάλλοντος χώρου, για την εκµετάλλευσή του ως 
κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος (αναψυκτήριο) και συγκεκριµένα ως :  

- Επιχείρηση µαζικής εστίασης µερικής επεξεργασίας (πρόχειρου γεύµατος), που περιλαµβάνει 
τις επιχειρήσεις που διαθέτουν τρόφιµα τα οποία παρασκευάζονται µε απλές διεργασίες - στις 
επιχειρήσεις αυτές ανήκουν τα αναψυκτήρια-,  

το οποίο βρίσκεται στη θέση «Κρόθι» στη ∆.Κ Ερµιόνης του ∆ήµου Ερµιονίδας και αποτελείται από 
οικόπεδο συνολικού εµβαδού 2.314,94 τ.µ. µετά του υπάρχοντος σε αυτόν µύλου (ανεµόµυλου τριών 
επιπέδων µε χρήση τουαλετών, σύµφωνα µε τις υπ’ αρ. 118/2010 και 134/2003 οικοδοµικές άδειες). 
 
Στον περιβάλλοντα χώρο περιλαµβάνονται: 

- Υπαίθριος χώρος στάθµευσης, επί φυσικού εδάφους 

- Κλειστή µεταλλική κατασκευή, επί ξύλινης εξέδρας εµβαδού 174,09µ2. 

- Υπαίθριος χώρος, επί ξύλινης εξέδρας, µε πέργκολα εµβαδού 118,82µ2. 

- Μύλος µε εµβαδό ορόφου 40,69µ2: 
o Υπόγειο: µε κουζίνα, πλυντήριο και ψυγείο 
o Ισόγειο: µε ύψος 3,40µ 
o Α’ διάζωµα: µε τουαλέτες και ύψος 2,90µ 
o Β’ διάζωµα: µε ύψος από 2,50µ περιφερειακά έως 5,50µ κεντρικά. 

 
Η δηµοπρασία, θα διεξαχθεί στο δηµοτικό κατάστηµα Κρανιδίου στις 21/08/2020 ηµέρα Παρασκευή 
και από ώρα 10:00 π.µ έως ώρα 11:00 π.µ, ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής διεξαγωγής 
δηµοπρασίας µισθώσεων ακινήτων, η οποία έχει οριστεί µε την 7/2020 (Α∆Α: 9∆8ΤΩΡΡ-4ΜΨ) 
Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ερµιονίδας για το έτος 2020  
 
 
Πληροφορίες για τους όρους, τα δικαιολογητικά συµµετοχής και αντίγραφα της διακήρυξης της 
δηµοπρασίας παρέχονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από τα Γραφεία του ∆ήµου Ερµιονίδας στη 
∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών, Πλατεία Παπαρσένη (Κάτω Πλατεία), Κρανίδι, Τ.Κ 21300.  
 
                                                                                                                           

                                                                           Ο ∆ήµαρχος Ερµιονίδας 

 

 

Ιωάννης Γεωργόπουλος 
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