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ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΩΗ
ΣΜΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΓΗΜΟΤ ΑΓΙΟΤ ΒΑΙΛΔΙΟΤ

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΑΓΙΟΤ ΒΑΙΛΔΙΟΤ
Έρνληαο ππόςε:
α) ΚΤΑ 47458 ΔΞ 2020/15.05.2020 (ΦΔΚ 1864/15.05.2020 ηεύρνο Β’) όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ
ΚΤΑ 56468 ΔΞ 2020/05.06.2020 [ΦΔΚ 2198/05.06.2020 ηεύρνο Β’])
β) Σνλ Ν. 2971/2001 θαη ηδίσο ηα άξζξα 2,13, 15 θαη 31 απηνύ
γ) Σα άξζξα 13 θαη 14 Ν. 4787/2021 ΦΔΚ 11/ηεύρνο Α’/26-03-2021)
δ) Σνλ Γ.Κ.Κ (Ν.3463/06)
ε) Σελ αξηζ 64/2021 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
ζη) Σελ 150/2021 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία θαζνξίζηεθαλ νη όξνη ηεο
δεκνπξαζίαο.
ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ
δεκνπξαζία πιεηνδνηηθή γηα ηελ παξαρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο,
πξνο ηξίηνπο, κε ζύλαςε κηζζσηηθήο ζρέζεο πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ έλαληη αληαιιάγκαηνο κε
ζθνπό ηελ ηνπνζέηεζε νκπξειώλ θαη θαζηζκάησλ – κέζσλ αλαςπρήο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ
ινπόκελσλ θαη θαινύκε ηνπο ελδηαθεξόκελνπο λα εθδειώζνπλ ελδηαθέξνλ.

Άξζξν 1: Πεξηγξαθή ρώξσλ παξαρώξεζεο ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο
πξνο ηξίηνπο, κε ζύλαςε ζύκβαζεο παξαρώξεζεο, έλαληη αληαιιάγκαηνο
Οη ρώξνη παξαρώξεζεο, ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο πξνο ηξίηνπο, κε ζύλαςε
ζύκβαζεο παξαρώξεζεο, έλαληη αληαιιάγκαηνο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην Ν. 2971/01 θαη ηελ
ΚΤΑ 47458 ΔΞ 2020/15.05.2020 (ΦΔΚ 1864/15.05.2020 ηεύρνο Β’) όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΚΤΑ
56468 ΔΞ 2020/05.06.2020 (ΦΔΚ 2198/05.06.2020 ηεύρνο Β’), θαη ζύκθσλα κε ηα άξζξα 13 θαη 14 Ν.
4787/2021 ΦΔΚ 11/ηεύρνο Α’/26-03-2021).νξίδνληαη σο εμήο:

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Θέζε
Σνπηθή Κνηλόηεηα Ρνδαθίλνπ, παξαιία
Κόξαθα, ηκήκα ΠΣ1
Σνπηθή Κνηλόηεηα Ρνδαθίλνπ, παξαιία
Κόξαθα, ηκήκα ΠΣ2
Σνπηθή Κνηλόηεηα ειιίσλ, παξαιία νύδα,
ηκήκα ΠΣ1
Σνπηθή Κνηλόηεηα ειιίσλ, παξαιία νύδα,
ηκήκα ΠΣ2
Σνπηθή Κνηλόηεηα ειιίσλ, παξαιία νύδα,
ηκήκα ΠΣ3
Σνπηθή Κνηλόηεηα ειιίσλ, παξαιία νύδα,
ηκήκα ΠΣ4
Σνπηθή Κνηλόηεηα ειιίσλ, παξαιία νύδα,
ηκήκα ΠΣ5
Σνπηθή Κνηλόηεηα Μύξζηνπ, παξαιία Πιαθηά,
ηκήκα ΠΣ1
Σνπηθή Κνηλόηεηα Μύξζηνπ, παξαιία Πιαθηά,
ηκήκα ΠΣ2
Σνπηθή Κνηλόηεηα Μύξζηνπ, παξαιία Πιαθηά,
ηκήκα ΠΣ3
Σνπηθή Κνηλόηεηα Μύξζηνπ, παξαιία Πιαθηά,
ηκήκα ΠΣ4
Σνπηθή Κνηλόηεηα Μύξζηνπ, παξαιία Πιαθηά,
ηκήκα ΠΣ5

Έθηαζε
245 ηκ

Υξήζε
Οκπξεινθαζίζκαηα

450 ηκ

Οκπξεινθαζίζκαηα

304,70 ηκ

Οκπξεινθαζίζκαηα

402 ηκ

Οκπξεινθαζίζκαηα

303 ηκ

Οκπξεινθαζίζκαηα

50 ηκ

Θαιάζζηα Μέζα Αλαςπρήο

263,65 ηκ

Οκπξεινθαζίζκαηα

407 ηκ

Οκπξεινθαζίζκαηα

403 ηκ

Οκπξεινθαζίζκαηα

315 ηκ

Οκπξεινθαζίζκαηα

50 ηκ

Θαιάζζηα Μέζα Αλαςπρήο

400 ηκ

Οκπξεινθαζίζκαηα

ΑΔΑ: 6Ω0ΦΩ6Τ-ΞΙΜ
Σνπηθή Κνηλόηεηα Μύξζηνπ, παξαιία Πιαθηά,
ηκήκα ΠΣ6
Σνπηθή Κνηλόηεηα Μύξζηνπ, παξαιία Πιαθηά,
ηκήκα ΠΣ7
Σνπηθή Κνηλόηεηα Λεπθνγείσλ, παξαιία
Λεπθνγεηαλό Ακκνύδη, ηκήκα ΠΣ1
Σνπηθή Κνηλόηεηα Μαξηνύ, παξαιία Γακλόλη,
ηκήκα ΠΣ1
Σνπηθή Κνηλόηεηα Μαξηνύ, παξαιία Γακλόλη,
ηκήκα ΠΣ2
Σνπηθή Κνηλόηεηα Μαξηνύ, παξαιία Γακλόλη,
ηκήκα ΠΣ3
Σνπηθή Κνηλόηεηα Μαξηνύ, παξαιία Γακλόλη,
ηκήκα ΠΣ4
Σνπηθή Κνηλόηεηα Λεπθνγείσλ, παξαιία
ρνηλάξη, ηκήκα ΠΣ1
Σνπηθή Κνηλόηεηα Κεξακέ, παξαιία
Γξπκηζθηαλό Ακκνύδη
Σνπηθή Κνηλόηεηα Κεξακέ, παξαιία
Γξπκηζθηαλό Ακκνύδη
Σνπηθή Κνηλόηεηα Κεξακέ, παξαιία
Γπαινπόηακα
ν
Σνπηθή Κνηλόηεηα Κεξακέ, παξαιία Λίγθξεο, 1
ηκήκα
ν
Σνπηθή Κνηλόηεηα Κεξακέ, παξαιία Λίγθξεο, 2
ηκήκα
ν
Σνπηθή Κνηλόηεηα Κεξακέ, παξαιία Λίγθξεο, 3
ηκήκα
ν
Σνπηθή Κνηλόηεηα Κεξακέ, παξαιία Λίγθξεο, 4
ηκήκα
ν
Σνπηθή Κνηλόηεηα Κεξακέ, παξαιία Λίγθξεο, 5
ηκήκα
Σνπηθή Κνηλόηεηα Αθνπκίσλ, παξαιία δπηηθά
ν
Σξηόπεηξα, 1 ηκήκα
Σνπηθή Κνηλόηεηα Αθνπκίσλ, παξαιία δπηηθά
ν
Σξηόπεηξα, 2 ηκήκα
Σνπηθή Κνηλόηεηα Αθνπκίσλ, παξαιία δπηηθά
ν
Σξηόπεηξα, 3 ηκήκα
Σνπηθή Κνηλόηεηα Αθνπκίσλ, παξαιία δπηηθά
ν
Σξηόπεηξα, 4 ηκήκα
Σνπηθή Κνηλόηεηα Αθνπκίσλ, παξαιία δπηηθά
ν
Σξηόπεηξα, 5 ηκήκα
Σνπηθή Κνηλόηεηα Αθνπκίσλ, παξαιία δπηηθά
ν
Σξηόπεηξα, 6 ηκήκα (έλαληη ΠΣ2)

400 ηκ

Οκπξεινθαζίζκαηα

362 ηκ

Οκπξεινθαζίζκαηα

200 ηκ

Οκπξεινθαζίζκαηα

300 ηκ

Οκπξεινθαζίζκαηα

300 ηκ

Οκπξεινθαζίζκαηα

352 ηκ

Οκπξεινθαζίζκαηα

300 ηκ

Οκπξεινθαζίζκαηα

200 ηκ

Οκπξεινθαζίζκαηα

50 ηκ

Θαιάζζηα Μέζα Αλαςπρήο

500 ηκ

Οκπξεινθαζίζκαηα

200 ηκ

Οκπξεινθαζίζκαηα

300 ηκ

Οκπξεινθαζίζκαηα

300 ηκ

Οκπξεινθαζίζκαηα

300 ηκ

Οκπξεινθαζίζκαηα

300 ηκ

Οκπξεινθαζίζκαηα

300 ηκ

Οκπξεινθαζίζκαηα

300 ηκ

Οκπξεινθαζίζκαηα

300 ηκ

Οκπξεινθαζίζκαηα

300 ηκ

Οκπξεινθαζίζκαηα

300 ηκ

Οκπξεινθαζίζκαηα

300 ηκ

Οκπξεινθαζίζκαηα

40 ηκ
300 ηκ
300 ηκ

Οκπξεινθαζίζκαηα

400 ηκ

Οκπξεινθαζίζκαηα

400 ηκ

Οκπξεινθαζίζκαηα

39

Σνπηθή Κνηλόηεηα Αθνπκίσλ, παξαιία
ν
αλαηνιηθά Σξηόπεηξα (κηθξή παξαιία), 6
ηκήκα
Σνπηθή Κνηλόηεηα Αθνπκίσλ, παξαιία
ν
αλαηνιηθά Σξηόπεηξα (κηθξή παξαιία), 7
ηκήκα
Σνπηθή Κνηλόηεηα αθηνπξίσλ, παξαιία Άγηνο
ν
Παύινο, 1 ηκήκα
Σνπηθή Κνηλόηεηα αθηνπξίσλ, παξαιία Άγηνο
ν
Παύινο, 2 ηκήκα
Σνπηθή Κνηλόηεηα Αγίαο Γαιήλεο ΠΣ1

Άζθεζε δξαζηεξηόηεηαο
απηνθηλνύκελνπ ηξνρήιαηνπ
αλαςπθηεξίνπ
Οκπξεινθαζίζκαηα

495 ηκ

Οκπξεινθαζίζκαηα

40

Σνπηθή Κνηλόηεηα Αγίαο Γαιήλεο ΠΣ2

500 ηκ

Οκπξεινθαζίζκαηα

41

Σνπηθή Κνηλόηεηα Αθνπκίσλ - Σξηόπεηξα
έκπξνζζελ θαηαζηήκαηνο πιήξνπο γεύκαηνο –
εζηίαζεο ηδηνθηεζίαο Γξεγνξάθε Μηραήι

40 ηκ

Θαιάζζηα κέζα αλαςπρήο

42

Σνπηθή Κνηλόηεηα Ρνδαθίλνπ - Πνιύξηδνο
έκπξνζζελ
επηρείξεζεο
ΝΑΚ
ΜΠΑΡ
ηδηνθηεζίαο Σζηξηληάλε Ισάλλε

15 ηκ

Θαιάζζηα κέζα αλαςπρήο

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

35

36

37
38

Άξζξν 2: Σξόπνο Γηελέξγεηαο ηεο Γεκνπξαζίαο
Η δεκνπξαζία είλαη θαλεξή θαη πξνθνξηθή, δηεμάγεηαη δε θαηά ηελ νξηζζείζα εκέξα θαη ώξα πνπ
αλαθέξεηαη παξαθάησ. Η δεκνπξαζία κπνξεί λα ζπλερηζηεί θαη πέξαλ ηεο νξηδόκελεο ζηε δηαθήξπμε
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ώξαο, εθ' όζνλ εμαθνινπζνύλ άλεπ δηαθνπήο νη πξνζθνξέο. Γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δεκνπξαζίαο θαη
πέξαλ ηεο νξηδόκελεο ώξαο απνθαζίδεη ε Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο, ε απόθαζε ηεο
νπνίαο θαηαρσξείηαη ζηα πξαθηηθά.
Οη πξνζθνξέο ησλ πιεηνδνηώλ αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά θαηά ζεηξά εθθσλήζεσο κεηά ηνπ
νλνκαηεπσλύκνπ ηνπ πιεηνδόηε. Πάζα πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ εθάζηνηε πιεηνδνηνύληα, ε
δέζκεπζε δε αύηε κεηαθέξεηαη αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο αθόινπζνπο θαη επηβαξύλεη
νξηζηηθώο ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε.
Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ, νθείιεη λα δειώζεη ηνύην πξνο ηελ επί ηεο δεκνπξαζίαο
επηηξνπή, πξν ηεο ελάξμεσο ηνπ ζπλαγσληζκνύ, παξνπζηάδνληαο θαη ην πξνο ηνύην λόκηκν
πιεξεμνύζην έγγξαθν, αιιηώο ζεσξείηαη όηη κεηέρεη γηα δηθό ηνπ ινγαξηαζκό.
Η απόθαζε ηεο επί ηεο δεκνπξαζίαο επηηξνπήο πεξί απνθιεηζκνύ ελδηαθεξνκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη
ζηε δεκνπξαζία, επεηδή δελ πιεξνί ηνπο ππό ηεο νηθείαο δηαθεξύμεσο πξνβιεπόκελνπο όξνπο,
αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Σα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο ζπληάζζνληαη εθ' απινύ ράξηνπ.
Μεηά ηελ ιήμε ηεο δεκνπξαζίαο ηα πξαθηηθά ππνγξάθνληαη από ηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηεο
δεκνπξαζίαο θαη από ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε θαη ηνλ εγγπεηή απηνύ. Αλ θάπνηνο από απηνύο είλαη
αγξάκκαηνο, ππνγξάθεη άλη' απηνύ άιινο, βάζεη, εηδηθνύ λνκίκνπ πιεξεμνπζίνπ ε δύν πξόζσπα εθ ησλ
παξηζηακέλσλ θαηά ηελ δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο, ηα νπνία θαιεί ή Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηεο
δεκνπξαζίαο θαη ηα νπνία βεβαηώλνπλ ζην πξαθηηθό ηεο δεκνπξαζίαο όηη ό ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ή ν
εγγπεηήο ηνπ δήισζε άγλνηα γξακκάησλ.
Οη δεκνπξαηνύκελεο ζέζεηο θαηαθπξώλνληαη ζηνλ ελδηαθεξόκελν πνπ ζα πξνζθέξεη ην πςειόηεξν
ηίκεκα.

Άξζξν 3: Σόπνο, εκέξα θαη ώξα δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο
Η δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ηελ Σξίηε 25 Μαΐνπ 2021 θαη ώξα 12:00 ζηελ αίζνπζα Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα πειίνπ. Καηά ηελ δηεμαγσγή ηεο δεκνπξαζίαο ζα ηεξεζνύλ
απζηεξά όια ηα πξνβιεπόκελα κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο παλδεκίαο από ηνλ θνξσλντό
COVID-19.

Άξζξν 4: Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ δεκνπξαζία
4.1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ όια ηα λνκηθά ή θπζηθά πξόζσπα ή ελώζεηο ή θνηλνπξαμίεο απηώλ. Γηα
ηηο ελώζεηο απαηηείηαη λα έρεη νινθιεξσζεί ε ζύζηαζε ηνπο.
4.2. Οη πηζαλέο ελώζεηο / θνηλνπξαμίεο ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά θαη εθπξνζσπνύληαη από θνηλό
εθπξόζσπν θαη ζε πεξίπησζε πνπ αλαδεηρζνύλ πιεηνδόηεο, ηα κέιε ηεο επζύλνληαη απέλαληη
ζηελ Δπηηξνπή αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξνλ, ζηεξνύκελνο επεξγεηήκαηνο θαη δε ηνπ δηδήζεσο
θαη δηαηξέζεσο.
4.3. ην δηαγσληζκό δελ κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο:
Φπζηθά πξόζσπα πνπ:
α. έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ηειεζίδηθε απόθαζε γηα ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε,
δσξνδνθία, απάηε, λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή γηα αδίθεκα πνπ
αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή ηνπο.
β. έρνπλ πεξηέιζεη ζε πηώρεπζε ή εθθαζάξηζε ή έρεη θαηαηεζεί ζρεηηθή αίηεζε γηα ηα
πξναλαθεξόκελα ζε βάξνο ηνπο.
γ. έρνπλ ηεζεί ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε ή έρεη θαηαηεζεί ζρεηηθή
αίηεζε ζε βάξνο ηνπο.
δ. έρεη θαηαηεζεί ζε βάξνο ηνπο αίηεζε γηα δηνξηζκό ή αληηθαηάζηαζε εθθαζαξηζηηθνύ ή
ζπλεθθαζαξηζηηθνύ.
ε. δελ έρνπλ εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο ηηο ζρεηηθέο κε ηελ πιεξσκή ησλ θόξσλ θαη ηειώλ.
ζη. έρνπλ απνθιεηζηεί από δεκόζην δηαγσληζκό ιόγσ ππνβνιήο πιαζηώλ πηζηνπνηεηηθώλ.
Ννκηθά πξόζσπα πνπ:
α. έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ηειεζίδηθε απόθαζε γηα ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε,
δσξνδνθία, απάηε, λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή γηα αδίθεκα πνπ
αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή ηνπο.
β. έρνπλ πεξηέιζεη ζε πηώρεπζε ή παύζε εξγαζηώλ ή εθθαζάξηζε ή έρεη θαηαηεζεί ζρεηηθή αίηεζε
γηα ηα πξναλαθεξόκελα ζε βάξνο ηνπο.
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γ. έρνπλ ηεζεί ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε ή έρεη θαηαηεζεί ζρεηηθή
αίηεζε ζε βάξνο ηνπο.
δ. έρεη θαηαηεζεί ζε βάξνο ηνπο αίηεζε γηα δηνξηζκό ή αληηθαηάζηαζε εθθαζαξηζηηθνύ ή
ζπλεθθαζαξηζηηθνύ.
ε. δελ έρνπλ εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο ηηο ζρεηηθέο κε ηελ πιεξσκή ησλ θόξσλ θαη ηειώλ.
ζη. έρνπλ απνθιεηζηεί από δεκόζην δηαγσληζκό ιόγσ ππνβνιήο πιαζηώλ πηζηνπνηεηηθώλ.
δ. δελ έρεη εγθξηζεί ε ζύζηαζε ηνπο ή ε ζρεηηθή έγθξηζε έρεη αλαθιεζεί (αθνξά κόλν Α.Δ.).

Άξζξν 5: Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο
Γηα λα γίλεη θάπνηνο δεθηόο ζηε δεκνπξαζία πξέπεη λα θαηαζέζεη, ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηεο
δεκνπξαζίαο ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:
1) Αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκό. Θα αλαθέξνληαη ην ηκήκα ή ηα ηκήκαηα γηα ηα νπνία ν
ππνςήθηνο επηζπκεί λα θαηαζέζεη πξνζθνξά θαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ: Δπαγγεικαηηθή δ/λζε ή
δ/λζε θαηνηθίαο, ηειέθσλα επηθνηλσλίαο, ΑΓΣ, ΑΦΜ, ΓΟΤ ησλ πξνζώπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
Αίηεζε.
2) Φσηνηππία αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο αλ είλαη θπζηθό πξόζσπν.
3)
Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Νόκνπ 1599/86, όπνπ ν ππνςήθηνο ζα αλαθέξεη όηη : α) έρεη ιάβεη γλώζε
όισλ ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο θαη ηεο ΚΤΑ 47458 ΔΞ 2020/15.05.2020 (ΦΔΚ
1864/15.05.2020 ηεύρνο Β’) όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΚΤΑ 56468 ΔΞ 2020/05.06.2020 (ΦΔΚ
2198/05.06.2020 ηεύρνο Β’), θαη ησλ άξζξσλ 13 θαη 14 Ν. 4787/2021 ΦΔΚ 11/ηεύρνο Α’/26-032021).ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα, έρεη πιήξε γλώζε ηεο πξαγκαηηθήο
θαηάζηαζεο ηνπ ρώξνπ αηγηαινύ θαη παξαιίαο, ηελ νπνία απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα
θαη γ) παξαηηείηαη από θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο ηνπ, ζρεηηθό κε νπνηαδήπνηε αλαβνιή ή
αθύξσζε ηνπ Γηαγσληζκνύ.
4) Βεβαίσζε από ηελ Σακεηαθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Αγίνπ Βαζηιείνπ πεξί κε νθεηιήο ηνπ
ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΟ από παξαρώξεζε αηγηαινύ. ε πεξίπησζε πνπ ν αηηώλ έρεη ιεμηπξόζεζκεο
νθεηιέο από παξαρώξεζε αηγηαινύ από παιαηόηεξα έηε, νη νθεηιέο απηέο λα έρνπλ εληαρζεί ζε
ξύζκηζε.
5) Γξακκάηην ζύζηαζεο παξαθαηαζήθεο ηνπ Σακείνπ Παξ/θσλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθή επηζηνιή
αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο, ππέξ ηνπ Γήκνπ Αγίνπ Βαζηιείνπ γηα ζπκκεηνρή ζηελ πιεηνδνηηθή
δεκνπξαζία κίζζσζεο ηεο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ θαη παξαιίαο γηα ην έηνο 2021, πνπ πξέπεη λα
αλαγλσξίδεηαη γηα εγγπνδνηήζεηο, πνζνύ ίζνπ κε ην έλα δέθαην (1/10) ηνπ ειαρίζηνπ νξίνπ
πξνζθνξάο πνπ έρεη νξηζζεί ζηελ δηαθήξπμε.
6) ε πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ ρώξνπ αηγηαινύ θαη παξαιίαο γηα δηελέξγεηα ζαιαζζίσλ κέζσλ αλαςπρήο
(ζε ππνδεηθλπόκελεο από ηελ παξνύζα δηαθήξπμε ζέζεηο) πξνζθνκίδεηαη επηπιένλ: Η αίηεζε
αλαλέσζεο ηεο άδεηαο Θ.Μ.Α. πξνο ην Ληκελαξρείν θαη ε πξνεγνύκελε άδεηα ηνπ Ληκελαξρείνπ. Γηα
ηα λέα πόζηα, αληίγξαθν ηεο αηηήζεσο ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο Θ.Μ.Α. πξνο ην Ληκελαξρείν θαη ην
πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο.
7) ε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ, επηπιένλ ησλ πξναλαθεξόκελσλ, ζα πξέπεη λα
ζπλππνβάιινληαη θαη ηα αθόινπζα δηθαηνινγεηηθά:
α) ΦΔΚ ζύζηαζεο θαη εθπξνζώπεζεο ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ θαζώο θαη ΦΔΚ κεηαγελέζηεξσλ
ηξνπνπνηήζεσλ απηώλ, β) Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Νόκνπ 1599/86 πεξί κε αλάθιεζεο ηεο άδεηαο
ζύζηαζεο ηεο εηαηξίαο (όπνπ απαηηείηαη).
Οη αλώλπκεο εηαηξείεο εθπξνζσπνύληαη από κέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ ηνπο ζπκβνπιίνπ ή από
άιιν λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν.
Γηα ηελ ρξήζε από θαληίλα : α) αληίγξαθν ηνπ ηζρύνληνο θαη θαηαρσξεκέλνπ ζην κεηξών
θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξείαο ζεσξεκέλνπ από ηελ αξκόδηα γηα ηελ ηήξεζε ηνπ κεηξώνπ Αξρή, β)
Πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκόδηαο γηα ηελ ηήξεζε ηνπ κεηξώνπ δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο πεξί
ηξνπνπνηήζεσλ θαηαζηαηηθνύ/ κε ιύζεο ηεο εηαηξείαο.
8) ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκό έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο θπζηθώλ πξνζώπσλ,
πξνζθνκίδεηαη από θάζε κέινο ηεο έλσζεο πξνζώπσλ ή θνηλνπξαμίαο ρσξηζηά:
α) Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Νόκνπ 1599/86, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη όηη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ
έλσζε ή θνηλνπξαμία ζπλέζηεζαλ απηή κε ζθνπό λα αλαιάβνπλ ηελ παξαρώξεζε απιήο ρξήζεο
(Μίζζσζε) θαη όηη ελέρνληαη θαη επζύλνληαη έλαληη ηνπ Γήκνπ Αγίνπ Βαζηιείνπ, ζρεηηθά κε ηε
ζπκκεηνρή ηνπο ζην Γηαγσληζκό εληαία, αδηαίξεηα θαη εηο νιόθιεξν, κέρξη ηελ Τπνγξαθή ηεο
ύκβαζεο. Δπίζεο ζηελ ππεύζπλε δήισζε, ηα κέιε ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ζα εγγπεζνύλ
αηνκηθά θαη εηο νιόθιεξν θαηά ηε ζύλαςε ηεο νηθείαο ζύκβαζεο, ηελ θαιή εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο
ζύκβαζεο θαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα απηήο, θαζώο θαη ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ απνξξένπλ από ηελ
παξνύζα πξνθήξπμε.
β) Δπίζεο, ζα πξέπεη λα επηζπλάςνπλ ηε ζύζηαζε θνηλνπξαμίαο.
ε πεξίπησζε έιιεηςεο δηθαηνινγεηηθνύ ή ζε πεξίπησζε πνπ από ηα πξνζθνκηδόκελα
δηθαηνινγεηηθά πξνθύπηεη όηη ζπληξέρεη ιόγνο απνθιεηζκνύ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηεο παξνύζαο
πξνθήξπμεο, ε αληίζηνηρε πξνζθνξά απνθιείεηαη από ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία.

ΑΔΑ: 6Ω0ΦΩ6Τ-ΞΙΜ

Άξζξν 6: Σηκή εθθίλεζεο ηεο πξώηεο πξνζθνξάο
Σηκή εθθίλεζεο νξίδεηαη αλά ηεηξαγσληθό κέηξν θαη αλά παξαρσξνύκελν ρώξν σο εμήο:

1

Σνπηθή Κνηλόηεηα Ρνδαθίλνπ, παξαιία
Κόξαθα, ηκήκα ΠΣ1

245 ηκ

Σηκή
εθθίλεζεο
αλά η.κ.
4,50€

2

Σνπηθή Κνηλόηεηα Ρνδαθίλνπ, παξαιία
Κόξαθα, ηκήκα ΠΣ2
Σνπηθή Κνηλόηεηα ειιίσλ, παξαιία νύδα,
ηκήκα ΠΣ1
Σνπηθή Κνηλόηεηα ειιίσλ, παξαιία νύδα,
ηκήκα ΠΣ2
Σνπηθή Κνηλόηεηα ειιίσλ, παξαιία νύδα,
ηκήκα ΠΣ3
Σνπηθή Κνηλόηεηα ειιίσλ, παξαιία νύδα,
ηκήκα ΠΣ4
Σνπηθή Κνηλόηεηα ειιίσλ, παξαιία νύδα,
ηκήκα ΠΣ5
Σνπηθή Κνηλόηεηα Μύξζηνπ, παξαιία Πιαθηά,
ηκήκα ΠΣ1
Σνπηθή Κνηλόηεηα Μύξζηνπ, παξαιία Πιαθηά,
ηκήκα ΠΣ2
Σνπηθή Κνηλόηεηα Μύξζηνπ, παξαιία Πιαθηά,
ηκήκα ΠΣ3
Σνπηθή Κνηλόηεηα Μύξζηνπ, παξαιία Πιαθηά,
ηκήκα ΠΣ4
Σνπηθή Κνηλόηεηα Μύξζηνπ, παξαιία Πιαθηά,
ηκήκα ΠΣ5
Σνπηθή Κνηλόηεηα Μύξζηνπ, παξαιία Πιαθηά,
ηκήκα ΠΣ6
Σνπηθή Κνηλόηεηα Μύξζηνπ, παξαιία Πιαθηά,
ηκήκα ΠΣ7
Σνπηθή Κνηλόηεηα Λεπθνγείσλ, παξαιία
Λεπθνγεηαλό Ακκνύδη, ηκήκα ΠΣ1
Σνπηθή Κνηλόηεηα Μαξηνύ, παξαιία Γακλόλη,
ηκήκα ΠΣ1
Σνπηθή Κνηλόηεηα Μαξηνύ, παξαιία Γακλόλη,
ηκήκα ΠΣ2
Σνπηθή Κνηλόηεηα Μαξηνύ, παξαιία Γακλόλη,
ηκήκα ΠΣ3
Σνπηθή Κνηλόηεηα Μαξηνύ, παξαιία Γακλόλη,
ηκήκα ΠΣ4
Σνπηθή Κνηλόηεηα Λεπθνγείσλ, παξαιία
ρνηλάξη, ηκήκα ΠΣ1
Σνπηθή Κνηλόηεηα Κεξακέ, παξαιία
Γξπκηζθηαλό Ακκνύδη
Σνπηθή Κνηλόηεηα Κεξακέ, παξαιία
Γξπκηζθηαλό Ακκνύδη
Σνπηθή Κνηλόηεηα Κεξακέ, παξαιία
Γπαινπόηακα
ν
Σνπηθή Κνηλόηεηα Κεξακέ, παξαιία Λίγθξεο, 1
ηκήκα
ν
Σνπηθή Κνηλόηεηα Κεξακέ, παξαιία Λίγθξεο, 2
ηκήκα
ν
Σνπηθή Κνηλόηεηα Κεξακέ, παξαιία Λίγθξεο, 3
ηκήκα
ν
Σνπηθή Κνηλόηεηα Κεξακέ, παξαιία Λίγθξεο, 4
ηκήκα
ν
Σνπηθή Κνηλόηεηα Κεξακέ, παξαιία Λίγθξεο, 5
ηκήκα
Σνπηθή Κνηλόηεηα Αθνπκίσλ, παξαιία δπηηθά
ν
Σξηόπεηξα, 1 ηκήκα
Σνπηθή Κνηλόηεηα Αθνπκίσλ, παξαιία δπηηθά
ν
Σξηόπεηξα, 2 ηκήκα
Σνπηθή Κνηλόηεηα Αθνπκίσλ, παξαιία δπηηθά
ν
Σξηόπεηξα, 3 ηκήκα

450 ηκ

4,50€

Οκπξεινθαζίζκαηα

304,70 ηκ

7,00€

Οκπξεινθαζίζκαηα

402 ηκ

7,00€

Οκπξεινθαζίζκαηα

303 ηκ

7,00€

Οκπξεινθαζίζκαηα

50 ηκ

14,00€

263,65 ηκ

7,00€

Θαιάζζηα Μέζα
Αλαςπρήο
Οκπξεινθαζίζκαηα

407 ηκ

11,00€

Οκπξεινθαζίζκαηα

403 ηκ

11,00€

Οκπξεινθαζίζκαηα

315 ηκ

11,00€

Οκπξεινθαζίζκαηα

50 ηκ

22,00€

400 ηκ

11,00€

Θαιάζζηα Μέζα
Αλαςπρήο
Οκπξεινθαζίζκαηα

400 ηκ

11,00€

Οκπξεινθαζίζκαηα

362 ηκ

11,00€

Οκπξεινθαζίζκαηα

200 ηκ

7,00€

Οκπξεινθαζίζκαηα

300 ηκ

18,00 €

Οκπξεινθαζίζκαηα

300 ηκ

18,00 €

Οκπξεινθαζίζκαηα

352 ηκ

18,00 €

Οκπξεινθαζίζκαηα

300 ηκ

18,00 €

Οκπξεινθαζίζκαηα

200 ηκ

7,00 €

Οκπξεινθαζίζκαηα

50 ηκ

7,80€

500 ηκ

4,00€

Θαιάζζηα Μέζα
Αλαςπρήο
Οκπξεινθαζίζκαηα

200 ηκ

4,50€

Οκπξεινθαζίζκαηα

300 ηκ

4,50€

Οκπξεινθαζίζκαηα

300 ηκ

4,50€

Οκπξεινθαζίζκαηα

300 ηκ

4,50€

Οκπξεινθαζίζκαηα

300 ηκ

4,50€

Οκπξεινθαζίζκαηα

300 ηκ

4,50€

Οκπξεινθαζίζκαηα

300 ηκ

5,00€

Οκπξεινθαζίζκαηα

300 ηκ

5,00€

Οκπξεινθαζίζκαηα

300 ηκ

5,00€

Οκπξεινθαζίζκαηα

Α/Α

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Θέζε

Έθηαζε

Υξήζε
Οκπξεινθαζίζκαηα
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Σνπηθή Κνηλόηεηα Αθνπκίσλ, παξαιία δπηηθά
ν
Σξηόπεηξα, 4 ηκήκα
Σνπηθή Κνηλόηεηα Αθνπκίσλ, παξαιία δπηηθά
ν
Σξηόπεηξα, 5 ηκήκα
Σνπηθή Κνηλόηεηα Αθνπκίσλ, παξαιία δπηηθά
ν
Σξηόπεηξα, 6 ηκήκα (έλαληη ΠΣ2)

300 ηκ

5,00€

Οκπξεινθαζίζκαηα

300 ηκ

5,00€

Οκπξεινθαζίζκαηα

40 ηκ

10,00€

300 ηκ

5,00€

300 ηκ

5,00€

Οκπξεινθαζίζκαηα

400 ηκ

5,00€

Οκπξεινθαζίζκαηα

400 ηκ

5,00€

Οκπξεινθαζίζκαηα

39

Σνπηθή Κνηλόηεηα Αθνπκίσλ, παξαιία
ν
αλαηνιηθά Σξηόπεηξα (κηθξή παξαιία), 6
ηκήκα
Σνπηθή Κνηλόηεηα Αθνπκίσλ, παξαιία
ν
αλαηνιηθά Σξηόπεηξα (κηθξή παξαιία), 7
ηκήκα
Σνπηθή Κνηλόηεηα αθηνπξίσλ, παξαιία Άγηνο
ν
Παύινο, 1 ηκήκα
Σνπηθή Κνηλόηεηα αθηνπξίσλ, παξαιία Άγηνο
ν
Παύινο, 2 ηκήκα
Σνπηθή Κνηλόηεηα Αγίαο Γαιήλεο ΠΣ1

Άζθεζε
δξαζηεξηόηεηαο
απηνθηλνύκελνπ
ηξνρήιαηνπ
αλαςπθηεξίνπ
Οκπξεινθαζίζκαηα

495 ηκ

9,80€

Οκπξεινθαζίζκαηα

40

Σνπηθή Κνηλόηεηα Αγίαο Γαιήλεο ΠΣ2

500 ηκ

9,80€

Οκπξεινθαζίζκαηα

41

Σνπηθή Κνηλόηεηα Αθνπκίσλ - Σξηόπεηξα
έκπξνζζελ θαηαζηήκαηνο πιήξνπο γεύκαηνο –
εζηίαζεο ηδηνθηεζίαο Γξεγνξάθε Μηραήι

40 ηκ

10,00€

Θαιάζζηα κέζα
αλαςπρήο

42

Σνπηθή Κνηλόηεηα Ρνδαθίλνπ - Πνιύξηδνο
έκπξνζζελ
επηρείξεζεο
ΝΑΚ
ΜΠΑΡ
ηδηνθηεζίαο Σζηξηληάλε Ισάλλε

15 ηκ

9,00€

Θαιάζζηα κέζα
αλαςπρήο

32
33
34

35

36

37
38

Άξζξν 7: Δγγπεηήο
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα παξνπζηάζεη αμηόρξεν εγγπεηή, ν νπνίνο ζα ππνγξάςεη ηα
πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη έηζη θαζίζηαηαη αιιειεγγύσο θαη εηο νιόθιεξνλ ππεύζπλνο κε απηόλ γηα
ηελ εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο.
Ο εγγπεηήο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη θαηά ηελ δεκνπξαζία ηα εμήο: δηθαηνινγεηηθά: θσηνηππία
αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο θαη νπνηνδήπνηε επίζεκν έγγξαθν όπνπ αλαγξάθεηαη ην Α.Φ.Μ. απηνύ (π.ρ.
Βεβαίσζε Απόδνζεο ΑΦΜ, Δ9, εθθαζαξηζηηθό θιπ).

Άξζξν 8: Γηθαίσκα απνδεκίσζεο
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο δελ απνθηά δηθαίσκα πξνο απνδεκίσζε από ηε κε έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο
δεκνπξαζίαο από ην αξκόδην όξγαλν ηνπ δήκνπ ή ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο πνπ έρεη αληίζηνηρε
αξκνδηόηεηα.

Άξζξν 9: ύκβαζε
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη όπσο εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε, πνπ
ελεξγείηαη κε απνδεηθηηθό παξαιαβήο, ηεο απόθαζεο ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί θαηαθπξώζεσο ή
εγθξίζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο, λα πξνζέιζεη καδί κε ηνλ εγγπεηή ηνπ γηα ηελ ζύληαμε
θαη ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, άιισο θαη ε θαηαηεζείζα εγγύεζε θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ δήκνπ ρσξίο
δηθαζηηθή παξέκβαζε.
Δλεξγείηαη δε αλαπιεηζηεξηαζκόο εηο βάξνο ηνπ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ, νη νπνίνη επζύλνληαη γηα ην
κεγαιύηεξν ηπρόλ νηθνλνκηθό απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο από απηό ηεο πξνεγνύκελεο.
Μεηά ην πέξαο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ησλ δέθα εκεξώλ ε ζύκβαζε ζεσξείηαη όηη θαηαξηίζηεθε
νξηζηηθά.
Πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο παξαρώξεζεο, ν ππεξνύ δελ κπνξεί λα ιάβεη ζηελ θαηνρή ηνπ ηνλ
παξαρσξνύκελν θνηλόρξεζην ρώξν.

Άξζξν 10: Γηάξθεηα παξαρώξεζεο
Η δηάξθεηα ηεο παξαρώξεζεο νξίδεηαη από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο έσο ηελ 31/12/2021.

ΑΔΑ: 6Ω0ΦΩ6Τ-ΞΙΜ
Άξζξν 11: Αληάιιαγκα
Η θαηαβνιή ηνπ αληαιιάγκαηνο γίλεηαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο
ΚΤΑ 47458 ΔΞ 2020/15.05.2020 (ΦΔΚ 1864/15.05.2020 ηεύρνο Β’) όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη θαη
ηνπ άξζξνπ 16Α ηνπ Ν.2971/01, όπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 37 ηνπ Ν.4607/19, θαη ζύκθσλα κε ηα
άξζξα 13 θαη 14 Ν. 4787/2021 ΦΔΚ 11/ηεύρνο Α’/26-03-2021.
Α
Καη’ εμαίξεζε γηα ην έηνο 2021 ην αληάιιαγκα γηα ηηο παξαρσξήζεηο ηνπ άξζξνπ 13 θαη 13 ηνπ
Ν.2971/2001 απνδίδεηαη θαηά 70% ζηνλ νηθείν ΟΣΑ θαη θαηά 30% ζην Γεκόζην. Σν ύςνο ηνπ
θαηαβαιιόκελνπ αληαιιάγκαηνο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηό 60% ηνπ ππνινγηζζέληνο αληαιιάγκαηνο
ζύκθσλα κε ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο ππό ηα ζηνηρεία 47458 ΔΞ 2020/15.05.2020 ΚΤΑ. Σν
αληάιιαγκα ππνινγίδεηαη εηεζίσο θαη θαηαηίζεηαη ζην Σακείν ηνπ Γήκνπ Αγίνπ Βαζηιείνπ εθάπαμ ή ζε
δόζεηο σο εμήο:
Έηνο 2021:
Πξνζεζκία θαηαβνιήο
(κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο)
Μέρξη 30/06/2021
Μέρξη 31/07/2021

ε

ύκβαζε θαη 1 Γόζε
ε
2 Γόζε
ε
3 Γόζε

Άξζξν 12: Δγγύεζε ζπκκεηνρήο
Οπδείο είλαη δεθηόο ζηελ δεκνπξαζία, αλ δελ πξνζαγάγεη, γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δεκνπξαζία, σο
εγγύεζε ζηελ επηηξνπή δηελεξγείαο ηεο δεκνπξαζίαο, γξακκάηην ζπζηάζεσο παξαθαηαζήθεο ηνπ
Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθή επηζηνιή αλεγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ή βεβαίσζε ηνπ
Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ πεξί παξαθαηαζέζεσο ζε απηό από απηόλ πνπ επηζπκεί λα ιάβεη
κέξνο ζηελ δεκνπξαζία ή άιινπ ν νπνίνο ελεξγεί γηα ινγαξηαζκό ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, νκνινγηώλ
Γεκνζίνπ, Σξαπέδεο, ή Οξγαληζκνύ θνηλήο σθειείαο, πνπ αλαγλσξίδεηαη γηα εγγπνδνζίεο, πνζό ίζν
πξνο ην έλα δέθαην (1/10) ηνπ νξηδόκελνπ ειάρηζηνπ νξίνπ πξώηεο πξνζθνξάο ηεο δηαθήξπμεο,
ππνινγηδνκέλνπ πξνθεηκέλνπ κελ πεξί ρξόλνπ κηθξόηεξνπ ηνπ έηνπο γηα νιόθιεξν ην ρξόλν ηεο
κηζζώζεσο, πξνθεηκέλνπ δε πεξί ρξόλνπ, κεγαιύηεξνπ ηνπ έηνπο, ελόο έηνπο ηνπιάρηζηνλ.
Η εγγπεηηθή απηή επηζηνιή αληηθαζίζηαηαη, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κε άιιε εγγύεζε πνζνύ
ίζνπ πξνο ην πνζνζηό 10% επί ηνπ επηηεπρζέληνο αληαιιάγκαηνο.

Άξζξν 13: Τπνρξεώζεηο ππέξ νπ
Ο ππέξ νπ ε παξαρώξεζε ππόθεηηαη ζηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν.2971/01,
όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 31 ηνπ Ν.4607/19 θαη ηεο ΚΤΑ 47458 ΔΞ 2020/15.05.2020 (ΦΔΚ
1864/15.05.2020 ηεύρνο Β’): Καζνξηζκόο όξσλ, πξνϋπνζέζεσλ, ηερληθώλ ζεκάησλ, αλαγθαίσλ
ιεπηνκεξεηώλ θαη δηαδηθαζίαο γηα ηελ παξαρώξεζε απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη
παξόρζηαο δώλεο, πδάηηλνπ ζηνηρείνπ ζάιαζζαο, ιηκλνζάιαζζαο, κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ
πνηακώλ, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ηελ ΚΤΑ 56468 ΔΞ 2020/05.06.2020 (ΦΔΚ
2198/05.06.2020 ηεύρνο Β’).
Ο ππεξνύ:

ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί ηελ θαηνρή ηνπ παξαρσξνύκελνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ, ηα όξηα
απηνύ θαη ελ γέλεη ηνλ παξαρσξνύκελν θνηλόρξεζην ρώξν ζε θαιή θαηάζηαζε,

είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο λα θξνληίδεη ηελ ηαθηηθή θαζαξηόηεηα θαη ηελ πξνζβαζηκόηεηα
ηνπ παξαρσξνύκελνπ ρώξνπ, άιισο ιακβάλνληαη όια ηα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ δηαηάμεσλ
πεξί πξνζηαζίαο ησλ Γεκνζίσλ Κηεκάησλ,

είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο λα πξνζηαηεύεη ηελ παξαρσξνύκελε αθηή θαη παξαιία κε
ηξόπνλ ηέηνην ώζηε λα αλαζηξαθεί ν ξπζκόο αύμεζεο ηεο ξύπαλζεο ησλ αθηώλ θαη ηεο
ζάιαζζαο από πιαζηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα: λα ηνπνζεηεί θάδνπο γηα ρσξηζηή ζπιινγή ησλ
αλαθπθιώζηκσλ απνβιήησλ, λα ηνπνζεηεί ζηαρηνδνρεία γηα ηα απνηζίγαξα, λα επαηζζεηνπνηεί
ηνλ επηζθέπηε ηεο παξαιίαο κε κελύκαηα θαη παξνηξύλζεηο.

Άξζξν 14: Λήμε κίζζσζεο
Ο ππέξ νπ ε παξαρώξεζε ππνρξενύηαη ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο, λα παξαδώζεη ηνπο
θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο ζηελ αξρηθή ηνπο θαηάζηαζε κε νπνηνδήπνηε ηξόπν.

ΑΔΑ: 6Ω0ΦΩ6Τ-ΞΙΜ
Άξζξν 15: Αλακίζζσζε – Τπεθκίζζσζε
ησπεξή αλακίζζσζε, σο θαη ππεθκίζζσζε ηνπ παξαρσξνύκελνπ ρώξνπ από ηνλ ππέξ νπ
απαγνξεύεηαη απνιύησο.
Άξζξν 16: Δπζύλε Γήκνπ
Ο Γήκoο δεv επζύvεηαη έvαvηη ηoπ ππέξ νπ, oύηε ππoρξεoύηαη ζε επηζηξoθή ή κείσζε ηoπ
αληαιιάγκαηνο ή θαη ιύζε ηεο ζύκβαζεο άvεπ απoρξώvηoο ιόγoπ.

Άξζξν 17: Γεκνζίεπζε Γηαθήξπμεο
Με απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ έρεη νξηζηεί όπσο ε πεξίιεςε ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο ΓΔΝ
δεκνζηεπηεί ζε εθεκεξίδεο ηνπ Ννκνύ (άξζξν 4 παξ.2 ηνπ Π.Γ. 270/81). Η δεκνζίεπζε ηεο αλαιπηηθήο
δηαθήξπμεο ζα γίλεη άκεζα κε ηα ινηπά πξόζθνξα κέζα: ηνηρνθόιιεζε ζηα Γεκνηηθά Καηαζηήκαηα
πειίνπ θαη Πιαθηά, ζηα ΚΔΠ πειίνπ θαη Κνμαξέ, θαζώο θαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ
www.agios-vasilios.gr

Άξζξν 18: Δπαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο
Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη νίθνζελ από ηνλ δήκαξρν εάλ δελ παξνπζηάζζεθε θαη' απηήλ
πιεηνδόηεο.
Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη θαηόπηλ απνθάζεσο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ όηαλ:
α) ην απνηέιεζκα απηήο δελ εγθξηζεί από ηελ Οηθνλνκηθή επηηξνπή ή ην δεκνηηθό ζπκβνύιην ή ηελ
αξκόδηα Γηνηθεηηθή αξρή ιόγσ αζύκθνξνπ ηνπ επηηεπρζέληνο απνηειέζκαηνο ή ζθάικαηνο ζηε
δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο
β) κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηεο δεκνπξαζίαο, ν ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο θαη ν εγγπεηήο ηνπ αξλνύληαη λα
ππνγξάςνπλ ηα πξαθηηθά, ή ηε ζύκβαζε παξαρώξεζεο επίζεο όηαλ κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ
ηειεπηαίν πιεηνδόηε ηεο εγθξηηηθήο επί ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο απνθάζεσο δελ πξνζέιζεη
απηόο εκπξνζέζκσο γηα ηελ ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.
ηελ πεξίπησζε (β) ε δεκνπξαζία, επαλαιακβάλεηαη εηο βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε θαη ηνπ
εγγπεηή απηνύ, σο ειάρηζηνλ δε όξην πξνζθνξάο νξίδεηαη ην επ' νλόκαηη ηνύηνπ θαηαθπξσζέλ πνζόλ,
δπλάκελν λα κεησζεί κε απόθαζεο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ.
Η επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί, εθόζνλ ζπληξέμνπλ νη αλσηέξσ ιόγνη ηελ Πέκπηε 27 Μαΐνπ
2021 θαη ώξα 10:00. Η δηαθήξπμε ηνπ δεκάξρνπ πεξί ηεο επαλαιεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζα είλαη
αλαθεξνκέλε ζηνπο όξνπο ηεο πξώηεο δηαθήξπμεο, ζα δεκνζηεπηεί κε ηνηρνθόιιεζε ζηα δεκνηηθά
θαηαζηήκαηα πειίνπ θαη Πιαθηά θαη ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ.
ε πεξίπησζε επαλάιεςεο ηεο δεκνπξαζίαο ιόγσ έθπησζεο ηνπ πιεηνδόηε, ε ηηκή εθθίλεζεο δελ
κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε ηνπ πελήληα ηνηο εθαηό (50%) ηνπ αληαιιάγκαηνο πνπ θαηαθπξώζεθε ζηελ
αξρηθή δεκνπξαζία θαη πάλησο όρη κηθξόηεξε ηνπ αληαιιάγκαηνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 16Α,
όπσο απηό πξνζηέζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 4607/2019 ή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 6
ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ. 4607/2019, ν δε αξρηθόο ππεξζεκαηηζηήο, ν/ε ζύδπγνο απηνύ θαη νη ζπγγελείο ηνπ
εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο κέρξη θαη ηνπ δεύηεξνπ βαζκνύ, θαζώο θαη νη εηαηξείεο ζηηο νπνίεο
ζπκκεηέρνπλ όινη νη παξαπάλσ, απνθιείνληαη από ηε δεκνπξαζία.

Άξζξν 19: Πιεξνθόξεζε ελδηαθεξνκέλσλ
Πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία παξέρνληαη από ην Γξαθείν Δζόδσλ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο
πειίνπ, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο από 08:00 – 13:00 Γηεύζπλζε: πήιη, Σ.Κ. 74053 Σειέθσλν:
2832340227 e-mail: dimosagvasil@gmail.com FAX: 2832022777.
Αληίγξαθν ηεο δηαθήξπμεο ρνξεγείηαη ή απνζηέιιεηαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο ύζηεξα από αίηεζε πνπ
ππνβάιιεηαη ζηελ παξαπάλσ δηεύζπλζε κέρξη ηελ Σξίηε 25-05-2021 θαη ώξα 11:00.

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ
ΣΑΣΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ

