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                   Ευπάλιο, 16 Ιουλίου 2021 

                             Αρ. Πρωτ.:  6906 

   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ 

Έχοντας υπόψη: 
 Την υπ’ αριθ. 43/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (με ΑΔΑ:  
ΩΝΙΣΩ9Ζ-ΞΜΝ), την υπ’ αριθ. 152/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (με 
ΑΔΑ: Ψ6ΡΦΩ9Ζ-ΟΣ8), την υπ’ αριθ. πρωτ. 6905/16.07.2021 Διακήρυξη του Δημάρχου 
Δ. Δωρίδος (με ΑΔΑ:  ), καθώς και τις διατάξεις:     
1. Κ.Υ.Α 47458/ΕΞ2020/ΦΕΚ Β΄/1864/15-5-2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

“Καθορισμός  όρων,  προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων 
λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, 
παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων 
ποταμών” η ισχύς της οποίας  λήγει την 31/12/22 η οποία τροποποιήθηκε με τον 
Ν. 4688/2020. 

2. Τις διατάξεις του ν. 2971/2001 (285 Α΄) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» και 
ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 13 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
άρθρο 15 του ν. 4467/2017 και 15 αυτού ως ισχύουν. 

3. Τις σχετικές διατάξεις του το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)  «Περί καθορισμού 
οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι΄ εκποίησιν ή 
εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων». 
 

Διακηρύττει ότι 
 

 Την Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 11:00-12:00 π.μ., θα διεξαχθεί στο 
Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε. Ευπαλίου του Δήμου Δωρίδος, Φανερός πλειοδοτικός 
διαγωνισμός, για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, 
προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος για τοποθέτηση 
ομπρελών και ξαπλώστρων, τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας, για τα έτη 2021 – 2022, 
με ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς, όπως ορίζεται σύμφωνα με τους όρους της 
υπ’ αριθ. 152/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με ΑΔΑ: Ψ6ΡΦΩ9Ζ-ΟΣ8. 
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πλήρες τεύχος της Διακήρυξης, από την 
ιστοσελίδα του Δήμου Δωρίδος (http://www.dorida.gr/), καθώς και από το πρόγραμμα 
Δι@ύγεια (https://diavgeia.gov.gr/) με τον ΑΔΑ: 6Χ61Ω9Ζ-0ΑΙ  .        

Σε περίπτωση μη προσέλευσης κανενός πλειοδότη ή ακύρωσης των πρακτικών 
του σχετικού διαγωνισμού, αυτός θα επαναληφθεί την Δευτέρα  2 Αυγούστου 2021, 
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στις ίδιες ώρες και στους ίδιους χώρους όπως ορίζονται παραπάνω, σύμφωνα με τους 
όρους της Διακήρυξης και τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.     
 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ 
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