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Διακήρυξη δηµοπρασίας για την εκµίσθωση του δικαιώµατος απλής χρήσης
αιγιαλού για την εκµίσθωση θαλασσίων µέσων αναψυχής

Ο Δήµαρχος του Δήµου Αγίου Νικολάου,
Έχοντας υπόψη:
1) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2971/2001 (Φ.Ε.Κ. 285/19.12.2001 τεύχος Α΄) «Αιγιαλός,
παραλία και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 13, 15 και 31αυτού,
όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα.
2) τις διατάξεις της αρ. ΔΔΠ0005159/586Β’ΕΞ2015/7-4-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 578/9-4-2015, τ.Β’)
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα,
3) Τη σχετική διάταξη του άρθρου 56 του Νόµου 4384/2016 ( ΦΕΚ 78/26.4.16, τ.Α ) µε την
οποία παρατάθηκε η ισχύς της ως άνω ΚΥΑ
4) Τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ.. 11/12/11/1929 «Περί διοικήσεως δηµοσίων κτηµάτων»
5)Την µε αριθµ.247/2016 Απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου
6)Τις σχετικές διατάξεις του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθµό 20 «Ταχύπλοα
(ταχυκίνητα) σκάφη και λοιπά θαλάσσια µέσα αναψυχής» (ΦΕΚ 444/26-4-1999, τ.Β’) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα
7) Tις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα
8) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα
ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ότι:	
  
Θα διεξαχθεί πλειοδοτική ,προφορική και φανερή δηµοπρασία µε σύναψη µισθωτικής
σχέσης έναντι ανταλλάγµατος για την εκµίσθωση τµήµατος κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού
για την εκµίσθωση θαλασσίων µέσων αναψυχής , όπως περιγράφεται παρακάτω:	
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Περιγραφή χώρων:
Χώρος (50 .τ.µ .) στην παραλία «Βούλισµα Καλού Χωριού»
Χώρος ( 20 τ.µ. ) στην παραλία Αµµουδάρα Κριτσάς
Χώρος ( 50 τ.µ. ) στην παραλία Αλµυρός Αγίου Νικολάου
Χώρος ( 45 τ.µ. ) στην παραλία Σχίσµα Ελούντας
Χώρος ( 20 τ.µ. ) στην παραλία Χιόνα Ελούντας
Χώρος ( 20 τ.µ. ) στην παραλία, Κολοκύθα Ελούντας
Χώρος ( 30 τ.µ. )

στην παραλία Μιλάτου

Χώρος ( 50 τ.µ. ) στην παραλία Πλάκα Βρουχά

ή όπως αυτοί ειδικότερα καθοριστούν από την Επιτροπή του άρθρου 35 του Γενικού
Κανονισµού Λιµένα αριθµ. 20.
Οι όροι παραχώρησης , του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παράλιας προς
τρίτους, µε σύναψη µισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγµατος, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο Ν. 2971/01 , στις διατάξεις της αρ. ΔΔΠ0005159/586Β’ΕΞ2015/7-4-2015
ΚΥΑ (ΦΕΚ 578/9-4-2015, τ.Β’) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα και στο Π.Δ.
11/12/11/1929 στο οποίο η ως άνω ΚΥΑ παραπέµπει , ορίζονται ως εξής:

‘Αρθρο 1Ο
Η δηµοπρασία θα γίνει την 10η Ιουνίου 2016, ηµέρα Παρασκευή , και ώρα 9:00 µέχρι
13:00 το µεσηµέρι, στο γραφείο Δηµάρχου ( Άγιος Νικόλαος , οδός Ρ. Καπετανάκη,
αριθµός 7 , Β’ όροφος) ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής δηµοπρασιών.
Η δηµοπρασία δύναται να συνεχιστεί και πέραν της οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας,
εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δηµοπρασίας και
πέραν της οριζόµενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή. Η απόφασή της καταχωρείται στα
πρακτικά.
Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφώνησης µετά του
ονοµατεπωνύµου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον εκάστοτε
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πλειοδότη, η δέσµευση δε αυτή µεταβαίνει αλληλοδιάδοχα από τον πρώτο στους
ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.
Σε περίπτωση που η δηµοπρασία αποβεί άγονη θα διεξαχθεί εκ νέου την 14η Ιουνίου 2016
ηµέρα Τρίτη και ώρα 9:00 µέχρι 11:30 το µεσηµέρι µε τους ίδιους όρους (τρεις ηµέρες
από την εποµένη της ηµ/νίας διεξαγωγής της δηµοπρασίας στις οποίες λαµβάνεται υπόψη
και η ηµέρα τοιχοκόλλησης (άρθρο 37 ΠΔ 11/1929) ενώ η διακήρυξη θα τοιχοκολληθεί µόνο
στον τόπο της δηµοπρασίας επί αποδείξει της δηµοτικής Αρχής.
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο αµέσως προς την
επί της δηµοπρασίας Επιτροπή, κατά τη σύνταξη των πρακτικών και να παρουσιάσει το
προς τούτο νόµιµο πληρεξούσιο έγγραφο, ήτοι έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρηµένη για το
γνήσιο της υπογραφής από Δηµόσια Αρχή , αλλιώς θεωρείται ότι µετέχει για δικό του
λογαριασµό.
Για τον αποκλεισµό κάποιου από τη δηµοπρασία , συντάσσεται έκθεση από τη διενεργούσα
την Δηµοπρασία Επιτροπή, προσαρτώµενη στα πρακτικά της δηµοπρασίας , η οποία
συνυποβάλλεται στην Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου.
Άρθρο 2Ο
Το αργότερο εντός 7 εργάσιµων ηµερών πριν την κατά νόµο δηµοσίευση της
προκήρυξης της Δηµοπρασίας, η Οικονοµική Επιτροπή αποστέλλει εγγράφως µε κάθε
πρόσφορο µέσο (π.χ. τηλεοµοιοτυπία, e-mail κτλ) στην αρµόδια Περιφερειακή Δ/νση
Δηµόσιας Περιουσίας ή στο αρµόδιο Αυτοτελές Γραφείο Δηµόσιας Περιουσίας αντίγραφο
σχεδίου της προκήρυξης της Δηµοπρασίας, µε τη θέση µε τις συντεταγµένες και το εµβαδόν
του κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται, την ιδιότητά του, το είδος της χρήσης και το
όριο πρώτης προσφοράς συνοδευόµενο από το υπόβαθρο ή το απόσπασµα του εδαφίου β'
της παρ. β' του άρθρου 10 της µε αρ. οι διατάξεις της αρ. ΔΔΠ0005159/586Β’ΕΞ2015/7-42015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 578/9-4-2015, τ.Β’) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα.	
  
Ο Προϊστάµενος της Περιφερειακής Δ/νσης Δηµόσιας Περιουσίας ή ο εξουσιοδοτηµένος
υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Δηµόσιας Περιουσίας υποχρεούται να
ενηµερώσει εντός 7 εργάσιµων ηµερών από τη λήψη της προκήρυξης της Οικονοµικής
Επιτροπής εγγράφως µε κάθε πρόσφορο µέσο (π.χ. τηλεοµοιοτυπία, e-mail κτλ.) εάν το
περιεχόµενο της προκήρυξης συµφωνεί µε την κείµενη νοµοθεσία περί αιγιαλού και την οι
διατάξεις της αρ. ΔΔΠ0005159/586Β’ΕΞ2015/7-4-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 578/9-4-2015, τ.Β’) όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα. Παρερχοµένης άπρακτης της ανωτέρω προθεσµίας,
τεκµαίρεται η σύµφωνη γνώµη του Προϊσταµένου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δηµόσιας
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Περιουσίας ή του εξουσιοδοτηµένου υπάλληλου του Αυτοτελούς Γραφείου Δηµόσιας
Περιουσίας, ως προς το περιεχόµενο της προκήρυξης.	
  
Αν ο Προϊστάµενος ή ο εξουσιοδοτηµένος υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Δηµόσιας
Περιουσίας διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείµενης νοµοθεσίας περί
αιγιαλού και της ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586ΒΈΞ2015/ 07.04.2015 (ΦΕΚ 578/09.04.2015 τεύχος
Β’), όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ ΔΔΠ0006398/691ΒΈΞ2015/27.04.2015, υποδεικνύει
στo Δήµο είτε να απόσχει από τη διενέργεια δηµοπρασίας, εφόσον δεν είναι δυνατή η
µίσθωση του συγκεκριµένου κοινόχρηστου χώρου, είτε να προβεί στην αναπροσαρµογή
οποιουδήποτε όρου της προκήρυξης, που κρίνει ότι αντίκειται στις ανωτέρω διατάξεις,
συµπεριλαµβανοµένης της αναπροσαρµογής της τιµής εκκίνησης, εφόσον αυτή είναι
χαµηλότερη ή υψηλότερη από εκείνη που ανταποκρίνεται στις µισθωτικές αξίες της περιοχής. 	
  
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δηµοπρασίας, ο Δήµος ενηµερώνει µε κάθε
πρόσφορο µέσο την αρµόδια Περιφερειακή Δ/νση Δηµόσιας Περιουσίας ή το αρµόδιο
Αυτοτελές Γραφείο Δηµόσιας Περιουσίας, για το ύψος του τελικώς επιτευχθέντος µισθώµατος
και τα στοιχεία του πλειοδότη, προκειµένου αυτός να εκδώσει και να του αποστείλει µε κάθε
πρόσφορο µέσο, οίκοθεν σηµείωµά του σχετικά µε το ύψος του προς καταβολή από τον
µισθωτή υπέρ του Δηµοσίου ποσοστού 30% επί του µισθώµατος.	
  
Στη συνέχεια , ο Δήµος αποστέλλει στην οικεία Περιφερειακή Δ/νση Δηµόσιας Περιουσίας
/Αυτ/λές Γραφείο Δηµόσιας Περιουσίας αντίγραφο του Πρακτικού Κατακύρωσης της
Δηµοπρασίας και το συναφθέν, σε εκτέλεση του Πρακτικού , µισθωτήριο συµβόλαιο µε τον
πλειοδότη, σε τρία (3) αντίγραφα προς προσυπογραφή αυτών από τον Προϊστάµενο της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Δηµόσιας Περιουσίας ή τον εξουσιοδοτηµένο υπάλληλο του
Αυτοτελούς γραφείου Δηµόσιας Περιουσίας, συνοδευόµενα από το πρωτότυπο διπλότυπο
είσπραξης για την απόδειξη καταβολής του οφειλόµενου ποσοστού υπέρ του Δηµοσίου.
Στο µισθωτήριο συµβόλαιο πρέπει να έχουν ενσωµατωθεί, επί ποινή ακυρότητας της
µισθωτικής σύµβασης, οι τυχόν υποδείξεις του Προϊσταµένου ή του εξουσιοδοτηµένου
υπαλλήλου του Αυτοτελούς Γραφείου Δηµόσιας Περιουσίας, σύµφωνα µε τα
προαναφερθέντα καθώς και να αναγράφεται, επί ποινή ακυρότητας της σύµβασης, ο αριθµός
του διπλότυπου είσπραξης του ποσοστού υπέρ του Δηµοσίου.	
  
Άρθρο 3ο
Όποιος επιθυµεί να λάβει µέρος στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή
Διαγωνισµού την ηµέρα διεξαγωγής της δηµοπρασίας
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1.Αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό θεωρηµένης για το γνήσιο της υπογραφής εφόσον δεν
παρίσταται ο ίδιος ο υπογράφων την αίτηση
2. Φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής ταυτότητας του συµµετέχοντος στο διαγωνισµό
πλειοδότη (εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο) ή των νοµίµων εκπροσώπων αυτού
(εφόσον πρόκειται για νοµικό πρόσωπο) και του εγγυητή αυτού
3.Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόµενου µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής ότι
πληροί τις προϋποθέσεις για την έκδοση της σχετικής άδειας εκµίσθωσης , σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 22 του Γενικού Κανονισµού Λιµένος , αριθµός 20.
4.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής ότι έλαβε
γνώση των όρων της αναλυτικής διακήρυξης και ότι αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα
5.Σε περίπτωση νοµικού προσώπου, απόφαση αρµόδιου κατά περίπτωση οργάνου περί
συµµετοχής στη δηµοπρασία.
6.Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόµενοι συµµετέχουν στο Διαγωνισµό µε αντιπρόσωπο,
πληρεξούσιο έγγραφο – έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής
από αρµόδια Δηµόσια Αρχή.
7.Γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ του
Δήµου, χρηµατικού ποσού ίσου µε το 1/10 του ελαχίστου ορίου της πρώτης προσφοράς
όπως αυτή υποβάλλεται σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 4 της παρούσης ,
υπολογιζόµενου στο µίσθωµα ολόκληρου του χρόνου της µίσθωσης, ως εγγύηση για τη
συµµετοχή στη δηµοπρασία ή σε περίπτωση επαναληπτικής δηµοπρασίας , ίσου µε το 1/10
της επιτευχθείσης κατά την ακυρωθείσα δηµοπρασία προσφοράς
ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης στην Ελλάδα Τράπεζας για το ίδιο ποσό
ή τέλος πιστοποιητικά της αρµόδιας δηµοτικής ή κοινοτικής αρχής , που βεβαιώνει το είδος
και την αξία της ακίνητης περιουσίας του πλειοδότη, πιστοποιητικό του αρµόδιου
υποθηκοφύλακα που βεβαιώνει ότι τα ανήκοντα στον πλειοδότη ακίνητα κτήµατα είναι
ελεύθερα πάσης υποθήκης και κατασχέσεως , προς δε συµβόλαια αγοραπωλησίας , αν
υπάρχουν τέτοια , που να βεβαιώνουν την αξία των αυτών κτηµάτων, ώστε κατά την
εκτίµηση των διενεργούµενων την δηµοπρασία αρχών να παρέχεται , δια της επ’αυτών
εγγραφής πρώτης υπέρ του Δήµου υποθήκης, ασφάλεια δια το 1/10 του ελαχίστου όρου
προσφοράς ή της επιτευχθείσης κατ’ακυρωθείσα δηµοπρασία προσφοράς.
Η εγγυητική επιστολή του τελευταίου πλειοδότη µετά την υπογραφή της συµβάσεως,
θα αντικαθίσταται µε άλλη, της οποίας το ποσό θα αντιστοιχεί στο ήµισυ του
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επιτευχθέντος από τη δηµοπρασία συνολικού µισθώµατος , για την εξασφάλιση της
έγκαιρης, και εντός των υπό της διακήρυξης οριζοµένων προθεσµιών, καταβολής του
µισθώµατος.
Οι εγγυητικές επιστολές επιστρέφονται στους υπόλοιπους πλειοδότες µετά το πέρας της
δηµοπρασίας
8,Αξιόχρεος εγγυητής για να εγγυηθεί υπέρ του πλειοδότη και για την ακριβή εκπλήρωση
των υπό αυτού αναλαµβανόµενων υποχρεώσεων.
9.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία
θα αναφέρονται οι ασφαλιστικοί φορείς (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) προς τους
οποίους υποχρεούται σε καταβολή εισφορών
10.Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας από τον οικείο του ασφαλιστικό φορέα και το
ΙΚΑ .
Εφόσον πρόκειται για νοµικό πρόσωπο προσκοµίζονται αποδεικτικά ασφαλιστικής
ενηµερότητας και για το ίδιο το νοµικό πρόσωπο και για τα µέλη που το απαρτίζουν
µεµονωµένα.
11.Φορολογική ενηµερότητα.
12. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής , έκδοσης τελευταίου εξαµήνου
πριν από την ηµ/νία διενέργειας της δηµοπρασίας, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί
υπό πτώχευση , εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη
ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης
απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού
συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
Εφόσον πρόκειται για αλλοδαπό συµµετέχοντα , πιστοποιητικό της κατά περίπτωση
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν συντρέχουν τα παραπάνω
13.Δηµοτική ενηµερότητα
14.Απόσπασµα ποινικού µητρώου - εφόσον πρόκειται για αλλοδαπό ισοδύναµου εγγράφου
αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του - έκδοσης
τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί
για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας.
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Υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου και υποβολή φωτοαντιγράφου της
αστυνοµικής τους ταυτότητας είναι:
φυσικά πρόσωπα
οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.
διαχειριστές Ε.Π.Ε.
Πρόεδρος, Δ/νων Σύµβουλος και µέλη Δ.Σ. για Α.Ε.
σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποι του.
Προκειµένου για νοµικό πρόσωπο προσκοµίζονται επιπλέον τα κάτωθι αναφερόµενα,
ανάλογα µε τη µορφή του, έγγραφα:
Σε περίπτωση Α.Ε.
1. Πρόσφατα κωδικοποιηµένο καταστατικό και ΦΕΚ σύστασης της ανώνυµης εταιρείας και
ΦΕΚ κωδικοποίησης του πρόσφατου κωδικοποιηµένου καταστατικού.
2. Βεβαίωση της αρµόδιας Αρχής ότι το καταστατικό της εταιρείας δεν τροποποιήθηκε ή σε
περίπτωση που τροποποιήθηκε βεβαίωση για τις σχετικές τροποποιήσεις.
3. Αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας για την εκλογή του εν
ενεργεία Διοικητικού Συµβουλίου της και αντίγραφο των πρακτικών του Διοικητικού
Συµβουλίου σχετικά µε τη συγκρότησή του σε σώµα, µετά των σχετικών δηµοσιεύσεων στο
ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).
Αν η προσφορά υποβάλλεται από εταιρεία άλλης νοµικής µορφής από αυτή της ανωνύµου
εταιρείας:
1. Το ισχύον κωδικοποιηµένο καταστατικό µε θεώρηση από την αρµόδια Αρχή (ιδρυτικό
έγγραφο – συστατική πράξη της εταιρείας), καθώς και το ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας, αν η
δηµοσίευση της πράξης αυτής στο ΦΕΚ προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία.
2. Αντίγραφο του πρακτικού του αρµοδίου οργάνου της εταιρείας που διόρισε τους εν
ενεργεία νόµιµους διαχειριστές και εκπροσώπους της.
Αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση εταιρειών ή κοινοπραξία εταιρειών,
Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75), µε
θεώρηση του γνησίου υπογραφής, ταυτόχρονα ή µεταγενέστερα της σύνταξής της,
υπογεγραµµένη από όλους τους νόµιµους εκπροσώπους των εταιρειών που απαρτίζουν την

7

ένωση ή κοινοπραξία, η οποία θα περιέχει πλήρη στοιχεία των απαρτιζόντων την ένωση ή
κοινοπραξία εταιρειών, καθώς και αναφορά στους βασικούς όρους της λειτουργίας της.
Στη δήλωση αυτή, επίσης, θα καθορίζεται το πρόσωπο του νοµίµου εκπροσώπου της
ένωσης ή κοινοπραξίας, στο οποίο θα πρέπει να έχει νοµότυπα παρασχεθεί εξουσία
διαχείρισης και δέσµευσης των απαρτιζόντων την ένωση ή κοινοπραξία εταιρειών και θα
προσκοµίζεται το σχετικό εξουσιοδοτικό έγγραφο. Επιπλέον, τα ως άνω έγγραφα (υπό στοιχ.
1-3 για την περίπτωση της ανωνύµου εταιρείας και 1-2 για την περίπτωση εταιρείας άλλης
νοµικής µορφής) θα πρέπει να υποβάλλονται αυτοτελώς από κάθε ένα µέλος της ένωσης ή
κοινοπραξίας.
Ά ρ θ ρ ο 4 ο 	
  
Ως κατώτατο όριο µισθώµατος ορίζεται το ποσό της τιµής εκκίνησης 120 ευρώ /τ.µ. πλέον
χαρτοσήµου (3,6%) για όλη τη διάρκεια της µίσθωσης. ΉΤΟΙ
για την παραλία «Βούλισµα Καλού Χωριού» ποσού 6.000 € πλέον χαρτοσήµου	
  
για την στην παραλία Αµµουδάρα Κριτσάς ποσού 2.400€

΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄

για την παραλία Αλµυρός Αγίου Νικολάου ποσού 6.000€

΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄

για την παραλία Σχίσµα Ελούντας ποσού 5.400€

΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄

για την παραλία Χιόνα Ελούντας ποσού 2.400€

΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄

για την παραλία, Κολοκύθα Ελούντας ποσού 2.400€

΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄

για

την παραλία Μιλάτου ποσού 3.600€

για την παραλία Πλάκα Βρουχά ποσού 6.000€

΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄
΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄

Για να γίνει δεκτή η προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη κατά 3% από το ως
άνω κατώτατο όριο µισθώµατος (άρθρο 34 παρ. 6 ΠΔ 11/1929).και κάθε
επόµενη προσφορά να είναι τουλάχιστον 3% ανώτερη από την προηγούµενη
προσφορά
Το µίσθωµα προκαταβάλλεται κατά ποσοστό 50% (30% υπέρ του Δηµοσίου και 20% για το
Δήµο) τοις µετρητοίς, (εκ του οποίου το 30% υπέρ του Δηµοσίου θα καταβληθεί στην
αρµόδια ΔΟΥ σύµφωνα µε τις διατάξεις της σχετικής µε αρ. ΔΔΠ0005159/586Β’ΕΞ2015/7-42015 ΚΥΑ όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα και το υπόλοιπο 20 % θα
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καταβληθεί στο Ταµείο του Δήµου) µε την υπογραφή της σύµβασης . Το υπόλοιπο 50% θα
καταβληθεί µέχρι την 31-8-2016.
Για το ποσό που θα πρέπει να καταβληθεί µέχρι την 31-8-2016 ο µισθωτής θα προσκοµίσει
εντός 10 ηµερών από τη διενέργεια του διαγωνισµού και κατά την υπογραφή της σχετικής
Σύµβασης ισόποση εγγυητική επιστολή η οποία θα του επιστραφεί µε την εξόφληση του
µισθώµατος. Σε περίπτωση µη εξόφλησης του µισθώµατος στην παραπάνω ηµεροµηνία η
εγγυητική θα καταπέσει για το οφειλόµενο ποσό υπέρ του Δήµου.
Ο µισθωτής για κανένα λόγο δεν δικαιούται µείωσης του µισθώµατος.
Παρατυπία της δηµοπρασίας δεν παράγει κανένα δικαίωµα υπέρ του µισθωτή ή
πλειοδότη.
Άρθρο 5ο
Μετά τη λήξη της δηµοπρασίας , τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή διενέργειας
της δηµοπρασίας και από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του , εάν δε κάποιος από
αυτούς είναι αγράµµατος, υπογράφεται δι’άλλου παρουσία δύο µαρτύρων που
προσυπογράφουν. Η παρά του πλειοδότη και εγγυητή προσυπογραφή περιττεύει , όταν η
κατακύρωση γίνεται βάσει έγγραφης προσφοράς τους.
Αν αµέσως µετά το πέρας της δηµοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης και εγγυητής δεν
υπογράψουν αµφότεροι τα πρακτικά, η Επιτροπή Διενέργειας της δηµοπρασίας µέσω του
Προέδρου της προσκαλεί τον πλειοδότη αυθηµερόν εγγράφως και επί αποδείξει δια των
Αστυνοµικών Αρχών ή υπαλλήλου του Δήµου , όπως συµµορφωθεί µε τα ανωτέρω εντός 24
ωρών , επί απειλή αναπλειστηριασµού εις βάρος του. Παρελθούσης της προθεσµίας αυτής ,
ενεργείται οίκοθεν εις βάρος του αναπλειστηριασµός κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 57 του
ΠΔ 11/12/11/1929
Ο εγγυητής ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας και στη συνέχεια και τη
σχετική Σύµβαση , θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος µε τον τελευταίο
πλειοδότη - µισθωτή για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης και κάθε σχετική
υποχρέωσή του , στερούµενος του ευεργετήµατος της ένστασης διζήσεως και διαιρέσεως ,
από τα οποία θα παραιτηθεί µε σχετική δήλωσή του κατά την υπογραφή της σχετικής
Σύµβασης.
Μετά την υπογραφή τους τα πρακτικά υποβάλλονται προς την Οικονοµική Επιτροπή του
Δήµου δια κοινής αιτιολογηµένης εκθέσεως περί του συµφέροντος ή µη του αποτελέσµατος
της δηµοπρασίας , συνοδευόµενα από τη διακήρυξη και τις αποδείξεις της δηµοσίευσής τους
προς έγκριση ή ακύρωση. 	
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Άρθρο 6ο
Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον πλειοδότη, η δέσµευση µεταβαίνει αλληλοδιαδόχως
από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
Άρθρο 7ο
Το πρακτικό της δηµοπρασίας µετά τη λήξη της υπογράφεται από τον πλειοδότη, τον
εγγυητή αυτού, τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής, υπόκειται δε σε έγκριση της
Οικονοµικής Επιτροπής. Σε περίπτωση µη έγκρισής του για οποιονδήποτε λόγο από
την Οικονοµική Επιτροπή, ο πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωµα προς
αποζηµίωση.
Σε περίπτωση µη τελικής συνυπογραφής του µισθωτηρίου από τον Προϊστάµενο της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Δηµόσιας Περιουσίας ή τον εξουσιοδοτηµένο υπάλληλο του
Αυτοτελούς Γραφείου Δηµόσιας Περιουσίας, λόγω µη τήρησης των υποδειχθεισών από
αυτόν τροποποιήσεων ή µη συναποστολής µαζί µε τα τρία (3) αντίγραφα της µισθωτικής
σύµβασης του πρωτότυπου διπλότυπου είσπραξης, το µισθωτήριο συµβόλαιο είναι άκυρο
και ο µισθωτής υποχρεούται να αποχωρήσει από τον κοινόχρηστο χώρο, χωρίς αξίωση
αποζηµίωσης έναντι του Δηµοσίου.	
  
Ο µισθωτής εντός 10 ηµερών από την έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας από την
Οικονοµική Επιτροπή υποχρεούται όπως προσέλθει στο Δήµο για την υπογραφή της
σύµβασης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπογραφή της αποτελεί η προηγούµενη
έγγραφη ενηµέρωση του Δήµου από την αρµόδια Λιµενική Αρχή σύµφωνα µε την παρ. 3 του
άρθρου 22 του Γενικού Κανονισµού Λιµένα αριθµός 20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σήµερα, η οποία και θα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής. Εφόσον η κρίση της Λιµενικής
Αρχής είναι αρνητική για το συγκεκριµένο πλειοδότη, η δηµοπρασία θα κατακυρώνεται στον
αµέσως επόµενο κ.ο.κ. και εφόσον δεν υπάρχει , η δηµοπρασία θα επαναλαµβάνεται. Το δε
χρηµατικό ποσό συµµετοχής του πρώτου εκπίπτει υπέρ του Δήµου.
Άρθρο 8ο
O Δήµος αποστέλλει στην οικεία Περιφερειακή Δ/νση Δηµόσιας Περιουσίας / Αυτ/λές
Γραφείο Δηµόσιας Περιουσίας αντίγραφο του Πρακτικού Κατακύρωσης της Δηµοπρασίας και
το συναφθέν, σε εκτέλεση του Πρακτικού, µισθωτήριο συµβόλαιο µε τον πλειοδότη, σε
τρία (3) αντίγραφα προς προσυπογραφή αυτών από τον Προϊστάµενο της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Δηµόσιας Περιουσίας ή τον εξουσιοδοτηµένο υπάλληλο του Αυτοτελούς
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Γραφείου Δηµόσιας Περιουσίας, συνοδευόµενα από το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για
την απόδειξη καταβολής του οφειλόµενου ποσοστού υπέρ του Δηµοσίου 	
  
Το µισθωτήριο συµβόλαιο συντάσσεται σε 3 αντίγραφα. Σε αυτό προσαρτώνται το
έγγραφο της σύµφωνης γνώµης του Προϊσταµένου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δηµόσιας
Περιουσίας ή του εξουσιοδοτηµένου υπαλλήλου του Αυτοτελούς Γραφείου Δηµόσιας
Περιουσίας, ή τυχόν υποδείξεις αυτού συνοδευόµενο από οίκοθεν σηµείωµά του σχετικά µε
το ύψος του προς καταβολή από τον µισθωτή υπέρ του Δηµοσίου ποσοστού

30 % επί

του τελικού µισθώµατος και επισυνάπτονται i) υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του
Ν. 4281/2014, όπου δεν υφίσταται καθορισµένος αιγιαλός, ii)υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από
την εφαρµογή «OPEN» της ΕΚΧΑ ΑΕ., iii) απόσπασµα του τοπογραφικού διαγράµµατος
καθορισµού, όπου αυτός υφίσταται.	
  
Με το µισθωτήριο αποστέλλεται µε ποινή ακυρότητάς του και το πρωτότυπο διπλότυπο
είσπραξης (άρθρο 10 της σχετικής ΚΥΑ)
Σε περίπτωση µη τελικής συνυπογραφής του µισθωτηρίου από τον Προϊστάµενο της
Περιφερειακής Δ/νσης Δηµόσιας Περιουσίας ή τον εξουσιοδοτηµένο υπάλληλο του
Αυτοτελούς Γραφείου Δηµόσιας Περιουσίας , λόγω µη τήρησης των υποδειχθεισών από
αυτόν τροποποιήσεων ή µη συναποστολής µαζί µε τα τρία (3) αντίγραφα της µισθωτικής
σύµβασης του πρωτότυπου διπλοτύπου είσπραξης, το µισθωτήριο συµβόλαιο είναι άκυρο
και ο µισθωτής υποχρεούται να αποχωρήσει από τον κοινόχρηστο χώρο, χωρίς καµία
αξίωση αποζηµίωσης έναντι του Δηµοσίου και του Δήµου
Μόνο µετά την υπογραφή του µισθωτηρίου συµβολαίου µεταξύ του Δήµου και του
µισθωτή και την προσυπογραφή του από τον Προϊστάµενο της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Δηµόσιας Περιουσίας ή τον εξουσιοδοτηµένο υπάλληλο του Αυτοτελούς
Γραφείου Δηµόσιας Περιουσίας, ο µισθωτής έχει δικαίωµα να εγκατασταθεί στον
παραχωρούµενο κοινόχρηστο χώρο και εφόσον του έχει χορηγηθεί η απαιτούµενη
oριστική άδεια από την αρµόδια Λιµενική Αρχή Αγίου Νικολάου κατά τις διατάξεις του
άρθρου 22 του Γενικού Κανονισµού Λιµένος αριθµ 20.
Ο Δήµος δεν φέρει καµιά ευθύνη και ο µισθωτής δεν έχει δικαίωµα αποζηµίωσης σε
περίπτωση άρνησης χορήγησης άδειας από οποιαδήποτε αρµόδια υπηρεσία.
Ο Δήµος δεν υποχρεούται στην εγκατάσταση του µισθωτή στο µίσθιο , ούτε απαλλάσσεται
αυτός από την πληρωµή του µισθώµατος , εάν δεν έκανε χρήση αυτού άνευ υπαιτιότητας του
Δήµου.
Ο Δήµος δεν ευθύνεται για τις τυχόν υφιστάµενες επί του κτήµατος δουλείες.
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Ο Δήµος δεν ευθύνεται απέναντι στο µισθωτή για την πραγµατική κατάσταση στην οποία
βρίσκεται το µίσθιο και της οποίας υποτίθεται ότι έχει λάβει γνώση αυτός, ούτε για την
ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας επί του κτήµατος, ούτε συνεπώς υποχρεούται εντεύθεν σε
επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος ούτε στη λύση της µίσθωσης.
Ο µισθωτής δεν έχει δικαίωµα µείωσης του µισθώµατος εξαιτίας βλάβης από θεοµηνία ή
άλλη τυχαία αιτία η οποία επέρχεται από την κατακύρωση της µίσθωσης και εφεξής.
Άρθρο 9ο
Απαγορεύονται στους παραχωρηθέντες χώρους, ρητά τα παρακάτω:
1. Η άσκηση άλλης δραστηριότητας πέραν της εκµίσθωσης θαλασσίων µέσων αναψυχής
(άρθρο 2 σχετικής ΚΥΑ)
2. Η επέκταση πέραν του παραχωρηµένου χώρου.
2. Η περίφραξη του παραχωρούµενου χώρου.
3. Η αναίρεση µε οποιοδήποτε τρόπο του κοινόχρηστου χαρακτήρα του αιγιαλού.
4. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέµβαση που αλλοιώνει τη φυσική µορφολογία καθώς και
τον κοινόχρηστο χαρακτήρα.
5. Η κάθε είδους τοποθέτηση διαφηµιστικής πινακίδας ή φωτεινής επιγραφής.
6. Η τοποθέτηση ενσύρµατων η ασύρµατων υλικών εντός του χώρου των εγκαταστάσεων,
µε σκοπό την αναµετάδοση ήχου ή εικόνας.
Μεταξύ των υποχρεώσεων του εκµισθωτή των θαλασσίων µέσων αναψυχής είναι και
η µέριµνα για τον καθηµερινό καθαρισµό των κοινόχρηστων χώρων και γενικά για την
εξασφάλιση της καθαριότητας και της αισθητικής του παραχωρηθέντος χώρου.
Η παραχώρηση της χρήσης είναι απλή και δεν αναιρεί τον κοινόχρηστο χαρακτήρα της.
Οι παραβάτες θα καταγγέλλονται από το Δήµο στις αρµόδιες υπηρεσίες
Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του µισθίου , τις υπέρ αυτού δουλείες, τα
όρια αυτού και εν γένει το µίσθιο σε καλή κατάσταση ενώ σε ό, τι αφορά τη λήψη µέτρων
προστασίας θα ισχύει το άρθρο 12 της µε αρ. ΔΔΠ0005159/586Β’ΕΞ2015/9-4-2015 ΚΥΑ
όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα .
Το Δηµόσιο θα δύναται να λύσει µονοµερώς τη µίσθωση όταν λαµβάνει ανάγκη των µισθίων
είτε αυτό , είτε οι λοιπές κρατικές υπηρεσίες και εν γένει για λόγους γενικού συµφέροντος
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αλλά πάντοτε κατόπιν προµήνυσης κοινοποιούµενης επί αποδείξει στον µισθωτή ένα µήνα
πριν τη διάλυση. Ο µισθωτής , ουδεµία δύναται εκ της τοιαύτης διάλυσης να αξιώσει
αποζηµίωση , δικαιούµενος µόνο την απαλλαγή ή σε περίπτωση προκαταβολής την
ανάληψη του µη δεδουλευµένου µισθώµατος.
Λυοµένης της µίσθωσης µονοµερώς από το Δηµόσιο , κάθε δικαίωµα συσταθέν από το
µισθωτή υπέρ τρίτου θεωρείται ως µη υπάρχον απέναντι σε αυτό.
Ά ρ θ ρ ο 1 0 ο 	
  
Η διάρκεια της εκµίσθωσης ορίζεται από την υπογραφή της σύµβασης µίσθωσης έως την
31/12/2016 εφόσον τηρηθούν από τον τελευταίο πλειοδότη απολύτως όλοι οι όροι της
προκήρυξης. Σιωπηρή αναµίσθωση, καθώς και υπεκµίσθωση του µισθίου από το
µισθωτή απαγορεύονται απολύτως. Μετά τη λήξη της µίσθωσης ο µισθωτής υποχρεούται
άµεσα να αποµακρυνθεί και να παραδώσει το µίσθιο στην ίδια κατάσταση στην οποία το
παρέλαβε. Τυχόν ζηµίες θα επιβαρύνουν τον µισθωτή. Σε περίπτωση που ο µισθωτής δεν
παραδίδει στο Δήµο τη χρήση του µισθίου κατά τη συµφωνηθείσα λήξη της µίσθωσης ή κατά
την για οποιαδήποτε αίτια λύση της, όσο χρόνο εξακολουθεί να αρνείται την παράδοση της
χρήσης καταβάλλει στον εκµισθωτή ως αποζηµίωση και ποινική ρήτρα ποσό ίσο µε το 1/3
του συνολικού µισθώµατος για κάθε µήνα καθυστέρησης. Ο Δήµος δεν φέρει καµία ευθύνη
σε περίπτωση οποιουδήποτε ατυχήµατος συµβεί στο χώρο που εκµισθώνει.
Άρθρο 11ο
Περίληψη της διακήρυξης αφού αυτή λάβει την προηγούµενη σύµφωνη γνώµη του
Προϊσταµένου της Περιφερειακής Δ/νσης Δηµόσιας Περιουσίας ή του εξουσιοδοτηµένου
προς τούτο υπαλλήλου του Αυτοτελούς Γραφείου Δηµόσιας Περιουσίας σύµφωνα µε τη
διάταξη του άρθρου 10 της σχετικής µε αρ. ΔΔΠ0005159/586Β’ΕΞ2015/9-4-2015 ΚΥΑ, θα
δηµοσιευθεί δέκα τουλάχιστον ηµέρες πριν την ηµέρα της δηµοπρασίας στην ηµερήσια
τοπική εφηµερίδα «ΑΝΑΤΟΛΗ». και σε µια ηµερήσια πανελλήνιας κυκλοφορίας εφηµερίδα
Επίσης δέκα τουλάχιστον ηµέρες πριν θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήµου και θα
τοιχοκολληθεί στο δηµοτικό κατάστηµα Αγίου Νικολάου και στα κοινοτικά καταστήµατα
Καλού Χωριού, Κριτσάς και Ελούντας και στο Αυτοτελές Γραφείο Δηµόσιας Περιουσίας
Λασιθίου.	
  
Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη της κάθε δηµοπρασίας αναλογικά
Ά ρ θ ρ ο 1 2 ο 	
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Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στις διατάξεις των
άρθρων 36 επόµενα του .Π.Δ. 11/12/11/1929 . 	
  

Άρθρο 13ο
Στο µισθωτήριο συµβόλαιο, που θα υπογραφεί µεταξύ του Δήµου και του πλειοδότη, θα
αναφέρεται ότι οι όροι της παρούσας διακήρυξης, οι οποίοι αφορούν στην άσκηση των
δικαιωµάτων και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων κάθε συµβαλλόµενου µέρους που
απορρέουν από τη σύµβαση, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της, ακόµα και αν δεν
περιληφθούν σ’ αυτή, ενώ για οποιοδήποτε θέµα δεν ρυθµίζεται στην παρούσα Διακήρυξη
εφαρµογή έχουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2971/2001 (Φ.Ε.Κ. 285/19.12.2001 τεύχος Α΄)
όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα, οι διατάξεις της αρ.
ΔΔΠ0005159/586Β’ΕΞ2015/7-4-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 578/9-4-2015, τ.Β’) όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν σήµερα , οι διατάξεις του Π.Δ.. 11/12/11/1929 «Περί διοικήσεως δηµοσίων
κτηµάτων» και οι διατάξεις του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθµό 20 «Ταχύπλοα
(ταχυκίνητα) σκάφη και λοιπά θαλάσσια µέσα αναψυχής» (ΦΕΚ 444/26-4-1999, τ.Β’) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα
Άρθρο 14ο
H σύµβαση µίσθωσης δεν υποκαθιστά τυχόν άδειες άλλων διευθύνσεων ή αρχών ή
υπηρεσιών ή φορέων όπου απαιτούνται για την άσκηση δραστηριότητα των
Άρθρο 15ο
Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από το Γραφείο της Οικονοµικής Επιτροπής
του Δήµου µας τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες Διεύθυνση Ρούσου Καπετανάκη 7 Τηλέφωνο
2841340120

Αρµόδιος Υπάλληλος κ. Κασλή Μαρία και από το Γραφείο της Οικονοµικής

Υπηρεσίας 2841089915 Αρµόδιος υπάλληλος Κουκούλας Κων/νος
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΜΜ ΖΕΡΒΟΣ
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