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ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ 

   

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας 

για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας 

στην Δημοτική Ενότητα Λιχάδας και Ωρεών. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ 

Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση των χώρων 

μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε τρίτους έναντι 

ανταλλάγματος όπως παρακάτω: 

                                           ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΧΑΔΑΣ 

Θέση 1: «Μικρό Λιχαδονήσι», πλησίον Νήσου στρογγυλή Κοινότητας Λιχάδας, 

NATURA-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  

Συνολικό Εμβαδόν: 195 τ.μ., 

Σκοπός: τοποθέτηση ομπρελών, ανακλίντρων (ξαπλωστρών), 

Τιμή εκκίνησης:1.560,00€/έτος  

Διάρκεια παραχώρησης: από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης έως 31-10-2021 

θέση 2: «Μικρό Λιχαδονήσι», πλησίον Νήσου στρογγυλή Κοινότητας Λιχάδας, 

NATURA-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  

Συνολικό Εμβαδόν: 15 τ.μ., 

Σκοπός: τοποθέτηση καντίνας, 

Τιμή εκκίνησης:800,00€/έτος  

Διάρκεια παραχώρησης: από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης έως 31-10-2021 

θέση 3: «Μονολιά» Κοινότητας Λιχάδας,  

NATURA-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  

Συνολικό Εμβαδόν: 380 τ.μ., 

Σκοπός: τοποθέτηση ομπρελών, ανακλίντρων (ξαπλωστρών), 

Τιμή εκκίνησης:3.040,00€/έτος  

ΑΔΑ: 9Ω16ΩΕ7-82Η



Διάρκεια παραχώρησης: από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης έως 31-10-2021 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΡΕΩΝ 

 θέση 4: «Νησιώτισσα» Τ. Κοινότητας Ν. Πύργου,  

(Αρχαιολογικός χώρος) 

Συνολικό Εμβαδόν: 80 τ.μ., 

Σκοπός: τοποθέτηση ομπρελών, ανακλίντρων (ξαπλωστρών), 

Τιμή εκκίνησης:640,00€/έτος  

Διάρκεια παραχώρησης: από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης έως 31-10-2021. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί 29-06-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 10π.μ. και ώρα λήξης 11π.μ., 

στο Δημοτικό Κατάστημα Ιστιαίας-Αιδηψού, στην Ιστιαία, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονη ή ασύμφορη προσέλευση θα επαναληφθεί την 30-06-

2021, ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα και τόπο. 

Μαζί με την συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που 

ανέρχεται στο ποσό ίσο προς ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της 

διακήρυξης και θα βεβαιώνεται με την προσκόμιση γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πλήρες τεύχος της διακήρυξης (145/2021 Α.Ο.Ε. με ΑΔΑ:ΨΟΩΝΩΕ7-

30Δ από το αρμόδιο Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, προσερχόμενοι κατά της 

εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δημοτικό Κατάστημα Ιστιαίας.. 

Αρμόδιος υπάλληλος :Μαρία Δημητρίου  στα τηλ. 22263-50328-038 Ε- mail 

: esoda@istaid.gr  

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ.ΚΟΝΤΖΙΑΣ 

ΑΔΑ: 9Ω16ΩΕ7-82Η
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