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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
ΚΑΙ  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αθηνών 99
Καλαμάτα 24134

Πληροφορίες: Γκουλούση Αναστασία
Τηλέφωνο: 2721360840

Φαξ: 2721360799
Email: a.goulousi@kalamata.gr

       

                                  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Διακηρύσσει ότι:

     Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει δημόσια, ανοικτή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία για την 
παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου αιγιαλού και παραλίας, για την εκμίσθωση θαλάσσιων 
μέσων αναψυχής.

     Ο προς δημοπράτηση χώρος, για την εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, περιγράφεται στον πίνακα 
που ακολουθεί.

Α/Α ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ/ΕΙΔΗ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΜΒΑΔΟΝ 
(τ.μ.)*

Τιμή εκκίνησης 
σε ευρώ/τ.μ./έτος 

(ελάχιστο όριο 
προσφοράς)

ΚΟΡΥΦ
ΕΣ

Χ Υ ΠΛΕΥΡΕ
Σ

Α 335181.601 4093946.031 8.33

Β 335184.152 4093953.961 6

Γ 335189.863 4093952.124 8.33

1

Παραλία  Μικράς 
Μαντίνειας βόρεια του 
καταστήματος  
«ΑΛΩΑ» Δήμου 
Καλαμάτας

Δ 335187.313 4093944.194 6

50τ.μ. 20,00€ 

      
      Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την Δευτέρα, 26 Ιουλίου2021 και ώρα 10.00 π.μ., ενώπιον της Επιτροπής 
Διενέργειας Δημοπρασιών, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος, στην οδό Αθηνών 
99, Καλαμάτα.

     Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς καθώς και το ποσό της εγγυητικής συμμετοχής στη δημοπρασία 
καθορίζεται ως εξής: 

Θέση Κωδ. 
θέσης

Τ.μ. 
παραχωρού
μενου 
χώρου

Ελάχιστο όριο πρώτης 
προσφοράς

Ποσό εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής στη δημοπρασίας

Παραλία Μικράς 
Μαντίνειας βόρεια του 
καταστήματος «ΑΛΩΑ» 
Δήμου Καλαμάτας

Θ.Μ. 1 50 2.000,00 € 200,00 €
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    Βάσει του άρθρου 13 του Ν. 4787/2021 (ΦΕΚ 44/Α/2021), για το έτος 2021, το ύψος του καταβαλλόμενου 
ανταλλάγματος, καθορίζεται σε ποσοστό 60% του υπολογισθέντος ανταλλάγματος με το άρθρο 7 της ίδιας 
ΚΥΑ Υπαρ. 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 1864/Β/2020).

    Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να συμμετάσχουν στη δημοπρασία, θα πρέπει να προσκομίσουν τα 
δικαιολογητικά που περιγράφονται στο άρθρο 2 της διακήρυξης.

    Η παραχώρηση του χώρου θα ξεκινήσει από την υπογραφή του συμφωνητικού και θα λήξει στις 31 
Δεκεμβρίου 2022. Το επιτευχθέν μίσθωμα προσαυξάνεται με τα ισχύοντα τέλη χαρτοσήμου, τα οποία 
βαρύνουν τον μισθωτή.

    H διακήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας www.kalamata.gr και οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση ακολουθώντας την διαδρομή Ενημέρωση/Προκηρύξεις-
Διαγωνισμοί. 

    Η περίληψη διακήρυξης θα δημοσιευθεί με  φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη 
διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού 
καταστήματος, στην ιστοσελίδα του Δήμου καθώς επίσης θα αναρτηθεί και στη «Διαύγεια».  

    Για περισσότερες πληροφορίες και όρους του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
στο Τμήμα Προσόδων Περιουσίας και Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Οικονομικών, στο Δημοτικό Κατάστημα 
στην οδό Αθηνών αριθμός 99, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 2721360840, γραφείο 1.10. 

  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
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