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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ    Εεπγνιαηηό  18 Ηνπλίνπ 2020.- 

ΛΝΚΝΠ ΘΝΟΗΛΘΗΑΠ 

ΓΖΚΝΠ ΒΔΙΝ-ΒΝΣΑΠ 

ΑΟΗΘ.ΞΟΩΡ. 4378 

 

 

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΑΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΘΚΗΠΘΩΠΖ 

ΡΚΖΚΑΡΩΛ ΑΗΓΗΑΙΝ ΠΡΖΛ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΒΟΑΣΑΡΗΝ ΘΑΗ ΡΗΠ ΘΝΗΛΝΡΖΡΔΠ 

ΘΝΘΘΩΛΗΝ ΘΑΗ ΛΔΟΑΛΡΕΑΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΠΔΡ ΝΚΞΟΔΙΩΛ ΚΔ  ΜΑΞΙΩΠΡΟΔΠ 

Θ.Ι.Ξ.  ΓΗΑ ΡΝ ΔΡΝΠ 2020  

 

 

                                       Ν Γήκαξρνο Βέινπ -Βόραο δηαθεξύηηεη όηη :  

 

  Δθηίζεηαη ζε θαλεξή πξνθνξηθή πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

13 ηνπ Λ. 2971/2001 ε εθκίζζσζε ηκεκάησλ αηγηαινύ ζηελ Θνηλόηεηα Βξαραηίνπ θαη ζηηο 

Θνηλόηεηεο Θνθθσλίνπ θαη Λεξάληδαο, γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζεη νκπξειώλ κε μαπιώζηξεο 

ζαιαζζίσλ κέζσλ αλαςπρήο θ.ι.π. γηα ην έηνο 2020, κε ηνπο παξαθάησ όξνπο : 

 

                                                          ΑΟΘΟΝ 1 

                                    Ρξόπνο Γηελέξγεηαο ηεο Γεκνπξαζίαο 

 

Ζ δεκνπξαζία είλαη θαλεξή θαη πξνθνξηθή, δηεμάγεηαη δε θαηά ηελ νξηζζείζα εκέξα θαη ώξα πνπ 

αλαθέξεηαη παξαθάησ. Ζ δεκνπξαζία κπνξεί λα ζπλερηζηεί θαη πέξαλ ηεο νξηδόκελεο ζηε 

δηαθήξπμε ώξαο, εθ' όζνλ εμαθνινπζνύλ άλεπ δηαθνπήο νη πξνζθνξέο. Γηα ηε ζπλέρηζε ηεο 

δεκνπξαζίαο θαη πέξαλ ηεο νξηδόκελεο ώξαο απνθαζίδεη ε Δπηηξνπή, 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 δηα ηνλ εθάζηνηε 

πιεηνδνηνύληα, ε δέζκεπζε δε απηή κεηαθέξεηαη αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο 

αθόινπζνπο θαη επηβαξύλεη νξηζηηθώο ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε.   

-Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ δεκνπξαζία απαηηνύληαη ηα παξαθάησ: 

- Φσηνηππία Αζηπλνκηθήο Ταπηόηεηαο ηνπ ζπκκεηέρνληνο [αλ είλαη θπζηθό πξόζσπν] θαη ηνπ    

   εγγπεηή  ηνπ. 

- Σρεηηθό παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο, αλ είλαη εηαηξεία ή θνηλνπξαμία θαη έγγξαθν 

λνκηκνπνίεζεο ηνπ  ζπκκεηέρνληα. 

- Υπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 ηνπ ζπκκεηέρνληνο πεξί ηνπ αζθνύκελνπ 

επαγγέικαηνο θαη όηη   έρεη ιάβεη γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη όηη ηνπο απνδέρεηαη 

αλεπηθύιαθηα. 

- Δγγπεηηθή Δπηζηνιή [ όπσο αλαθέξεηαη ζηo άξζξν 4 ]. 

- Πνηληθό Μεηξών. 

   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.  

Γελ έρνπλ δηθαίσκα μερσξηζηήο ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία ζύδπγνη θαη ζπγγελείο πξώηνπ 

βαζκνύ. 

  Δπίζεο όζνη ζπκκεηέρνπλ ζηε δεκνπξαζία ζαλ εγγπεηέο, κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δεκνπξαζία ζαλ εγγπεηέο κόλν γηα έλαλ πιεηνδόηε. 

  Ζ 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. Τα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο ζπληάζζνληαη 

εθ' απινύ ράξηνπ.  
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                                                                 ΑΟΘΟΝ 2 

                                   Ρόπνο θαη εκέξα δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο 

 

Ζ δεκνπξαζία είλαη θαλεξή θαη πξνθνξηθή  θαη ζα γίλεη ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ ζην Εεπγνιαηηό 

ζηηο 30/06/2020 εκέξα Ρξίηε θαη ώξα 12.00 έσο 13.00 ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο, γηα 

ηηο παξαθάησ ζέζεηο. 

   Δάλ ε δεκνπξαζία απνβεί άγνλε ηελ πξώηε θνξά ζα επαλαιεθζεί ζηηο 07/07/2020  εκέξα 

Ρξίηε θαη ώξα 12.00 έσο 13.00 . 

   Ζ δεκνπξαζία κπνξεί λα ζπλερηζηεί θαη πέξαλ ηεο νξηδόκελεο ζηε δηαθήξπμε ώξαο, εθ' όζνλ 

εμαθνινπζνύλ άλεπ δηαθνπήο νη πξνζθνξέο. Γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δεκνπξαζίαο θαη πέξαλ ηεο 

νξηδόκελεο ώξαο απνθαζίδεη ε Δπηηξνπή , ε απόθαζε ηεο νπνίαο θαηαρσξείηαη  ζηα πξαθηηθά. 

 

Οη ζέζεηο είλαη: 

1.- Γηα ηε Θνηλόηεηα Βξαραηίνπ : 

  

► Θέζε Α΄, ηκήκα έθηαζεο εθαηόλ είθνζη (120 η.κ.) ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ πνπ βξίζθεηαη βόξεηα 

ηεο παηδηθήο ραξάο θαη ζε επζεία πξνβνιή κε ηελ νηθνδνκή ηδηνθηεζίαο Γεσξγίνπ Γηνλύζηνπ ηνπ 

Φαξαιάκπνπο, γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζεη νκπξειώλ κε μαπιώζηξεο.  

► Θέζε Β’ , ηκήκα έθηαζεο  εθαηόλ πελήληα (150 η.κ.) ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ πνπ βξίζθεηαη 

βόξεηα ηεο βξύζεο «ΒΟΥΒΟΥΛΟΥΓΑ» θαη δπηηθά ηνπ πεδόδξνκνπ, γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζεη 

νκπξειώλ κε μαπιώζηξεο.  

► Θέζε Γ’ ,  ηκήκα έθηαζεο εθαηόλ πελήληα (150 η.κ.) ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ πνπ βξίζθεηαη 

βόξεηα ηεο βξύζεο «ΒΟΥΒΟΥΛΟΥΓΑ» θαη ζε επζεία  πξνβνιή κε ηελ νηθνδνκή ηδηνθηεζίαο 

Βνπβνπινύδα, γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζεη νκπξειώλ κε μαπιώζηξεο θ.ι.π..  

► Θέζε Γ’ , ηκήκα έθηαζεο εθαηό (100 η.κ.) ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ πνπ βξίζθεηαη βόξεηα θαη ζε 

επζεία πξνέθηαζε ηεο νηθνδνκήο ηδηνθηεζίαο Γηακαληόπνπινπ, γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζεη νκπξειώλ 

κε μαπιώζηξεο θ.ι.π..  

► Θέζε Δ΄, ηκήκα έθηαζεο εθαηό (100 η.κ.) ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ πνπ βξίζθεηαη βόξεηα ηεο 

βξύζεο «ΒΟΥΒΟΥΛΟΥΓΑ» θαη ζε επζεία γξακκή κε ηελ νηθνδνκή Βνπβνπινύδα [δπηηθά ηεο ζέζεο 

Β θαη αλαηνιηθά ηεο ζέζεο Γ, κε ειεύζεξνπο δηαδξόκνπο κεηαμύ ησλ ζέζεσλ Β θαη Γ πιάηνπο 5 

κέηξσλ], γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζεη νκπξειώλ κε μαπιώζηξεο θ.ι.π..  

► Θέζε ΠΡ’ , ηκήκα έθηαζεο πελήληα (50 η.κ.) ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ πνπ βξίζθεηαη ζε επζεία 

πξνβνιή κε ηελ νηθνδνκή ηδηνθηεζίαο Σηακάηε πνπ ζα  ρξεζηκνπνηεζεί σο έδξα γηα ηελ εθκίζζσζε 

ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο. 

► Θέζε Ε’ , ηκήκα έθηαζεο εθαηό πελήληα (150 η.κ.) ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ πνπ βξίζθεηαη ζε 

επζεία πξνέθηαζε ηνπ θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο ηδηνθηεζίαο Γηακαληόπνπινπ, γηα 

ηελ ηνπνζέηεζε ζεη νκπξειώλ κε μαπιώζηξεο θ.ι.π..  

 

  Δπίζεο πξνηείλεηαη: 

2.- Γηα ηελ Θνηλόηεηα Θνθθσλίνπ, ηκήκα έθηαζεο εμήληα (60 η.κ.) ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ επί 

ηεο νδνύ Αύξαο έλαληη ηνπ δεκνηηθνύ πάξθηλγθ θαη ζε επζεία πξνβνιή κε ην μελνδνρείν 

«RAFAELA», γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζεη νκπξειώλ κε μαπιώζηξεο θ.ι.π..  

3.- Γηα ηελ Θνηλόηεηα Λεξάληδαο, ηκήκα έθηαζεο ζαξάληα (40 η.κ.) ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ πνπ 

βξίζθεηαη ζε επζεία πξνβνιή ηνπ θαθελείνπ ηδηνθηεζίαο Γ. Γεκόπνπινπ (βνξεηναλαηνιηθά ησλ 

νηθηώλ Παιακίδε θαη Σπξίγνπ), γηα ηνπνζέηεζε ζεη νκπξειώλ κε μαπιώζηξεο θ.ι.π..  

  Ζ δηάξθεηα παξαρώξεζεο ηεο ρξήζεο νξίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα ην έηνο 2020. 

                                                                 ΑΟΘΟΝ 3  

 Διάρηζην όξην ηεο πξώηεο πξνζθνξά 

 

    Καηώηαην όξην πξνζθνξάο νξίδεηαη ην πνζόλ ησλ δεθαπέληε επξώ (15,00€) γηα ηηο ζέζεηο ηεο 

Κνηλόηεηαο Βξαραηίνπ θαη δέθα επξώ (10,00€) γηα ηηο ζέζεηο ζηηο Κνηλόηεηεο Κνθθσλίνπ θαη 

Νεξάληδαο. 
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Καη’ εμαίξεζε γηα ην έηνο 2020, ην ύςνο ηνπ θαηαβαιιόκελνπ αληαιιάγκαηνο θαζνξίδεηαη ζε 

πνζνζηό 40% ηνπ ππνινγηζζέληνο αληαιιάγκαηνο, ήηνη έμη επξώ (6,00) θαη ηέζζεξα επξώ (4,00€) 

αληίζηνηρα 

                                                               

ΑΟΘΟΝ 4 

                                             Δγγπεηηθή επηζηνιή 

       Γηα λα γίλεη θάπνηνο δεθηόο ζηε δεκνπξαζία πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηελ επηηξνπή ζαλ εγγύεζε 

γξακκάηην ζύζηαζεο παξαθαηαζήθεο ηνπ Τακείνπ Παξ/θώλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθή επηζηνιή 

αλαγλσξηζκέλεο Τξάπεδαο ή βεβαίσζε ηνπ Τακείνπ Παξ/θώλ θαη Γαλείσλ γηα παξαθαηάζεζε ζε 

απηό από εθείλνλ πνπ επηζπκεί λα ιάβεη κέξνο ζηε δεκνπξαζία ή άιινλ πνπ ελεξγεί γηα 

ινγαξηαζκό ηνπ, πνζνύ ίζνπ κε ην έλα δέθαην (1/10) ηνπ νξηδόκελνπ ζηε δηαθήξπμε ειαρίζηνπ 

νξίνπ πξώηεο πξνζθνξάο γηα όιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, δειαδή: 

Γηα ηε Θνηλόηεηα Βξαραηίνπ : 

Α)Γηα ηε ζέζε Α: 180,00 επξώ, Β)Γηα ηε ζέζε Β: 225,00 επξώ, Γ)Γηα ηε ζέζε Γ: 225,00 επξώ, 

Γ)Γηα ηε ζέζε Γ: 150,00 επξώ, Δ) Γηα ηε ζέζε Δ: 150,00 επξώ  ΣΤ) Γηα ηε ζέζε ΣΤ: 75,00 επξώ, 

Ε) Γηα ηε ζέζε Ε: 225,00 επξώ   

Γηα ηελ Θνηλόηεηα  Θνθθσλίνπ : 60,00 επξώ  

Γηα ηελ Θνηλόηεηα  Λεξάληδαο : 40,00 επξώ 

 Ζ εγγύεζε απηή κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, ζα αληηθαηαζηαζεί κε άιιε, ίζνπ πνζνύ κε ην 

έλα δέθαην (1/10) ηνπ ηηκήκαηνο πνπ επηηεύρζεθε, γηα όιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζε, ε νπνία ζα 

επηζηξαθεί κε ηελ παξάιιειε εμόθιεζε ηνπ κηζζώκαηνο. 

 

ΑΟΘΟΝ 5 

 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. 

 

                                                                       ΑΟΘΟΝ 6 

 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.  

 

ΑΟΘΟΝ 7  

Πύκβαζε  

Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη όπσο εληόο δέθα 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. 
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Σηε ζύκβαζε παξαρώξεζεο επηζπλάπηνληαη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά : 

Α) Φνξνινγηθή Δλεκεξόηεηα ηειεπηαίνπ ηξηαληαήκεξνπ (30 εκέξεο), 

Β) Άδεηα ιεηηνπξγίαο/ γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, θαηά 

πεξίπησζε, 

Γ) Έλαξμε δξαζηεξηόηεηαο ζηελ αξκόδηα Γ.Ο.Υ. επηρείξεζεο ππαγόκελεο ζηηο επηηξεπηέο από ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 2971/2001, όπσο θάζε θνξά ηζρύεη, ρξήζεηο 

Γ) Πηζηνπνηεηηθό πεξί κε νθεηιήο ζηνλ νηθείν Γήκν. 

Πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο παξαρώξεζεο, ν ππεξνύ δελ κπνξεί λα ιάβεη ζηελ θαηνρή ηνπ 

ηνλ παξαρσξνύκελν θνηλόρξεζην ρώξν. 

 

                                                               ΑΟΘΟΝ 8  

 Γηάξθεηα εθκίζζσζεο- αλαπξνζαξκνγή κηζζώκαηνο  

Ζ δηάξθεηα ηεο εθκίζζσζεο νξίδεηαη από ηεο ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο έσο ηελ 31/12/2020. Μεηά 

ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο δελ επηηξέπεηαη ε παξακνλή ηνπ κηζζσηή ζηνλ παξαρσξεζέληα ρώξν. 

ΑΟΘΟΝ 9 

 Αληάιιαγκα 

Ζ θαηαβνιή ηνπ αληαιιάγκαηνο γίλεηαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 

7 ηεο ΚΥΑ 47458 ΔΞ 2020/15.05.2020 (ΦΔΚ 1864/15.05.2020 ηεύρνο Β’) θαη ηνπ άξζξνπ 16Α ηνπ 

Ν.2971/01, όπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 37 ηνπ Ν.4607/19. Δηδηθά γηα ην έηνο 2020, 

εθαξκόδνληαη θαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 ηεο αλσηέξσ ΚΥΑ, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΚΥΑ 

56468 ΔΞ 2020/05.06.2020 (ΦΔΚ 2198/05.06.2020 ηεύρνο Β’) θαη ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν.4690/20 

(ΦΔΚ 104 Α’). Τν αληάιιαγκα ππνινγίδεηαη εηεζίσο θαη θαηαηίζεηαη  ζε δόζεηο σο εμήο: 

 Ξξνζεζκία θαηαβνιήο  

Πύκβαζε θαη 1ε Γόζε (κε ηε ζύλαςε ηεο ζύκβαζεο) 

2ε Γόζε 31/08/2020 

3ε Γόζε 30/09/2020 

 

 

                                                              ΑΟΘΟΝ 10 

πνρξεώζεηο 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 ΚΥΑ 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 κε ηελ ΚΥΑ 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, άιισο 

ιακβάλνληαη όια ηα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ δηαηάμεσλ πεξί πξνζηαζίαο ησλ Γεκνζίσλ Κηεκάησλ. 
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ΑΟΘΟΝ 11 

                                                          Ιήμε κίζζσζεο 

 

Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη κε ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο, λα παξαδώζεη ην κίζζηνλ ζηελ θαηάζηαζε ζηελ 

νπνία ην παξέιαβε, δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε. 

 

                                                                ΑΟΘΟΝ 12 

 Αλακίζζσζε – πεθκίζζσζε 

 

Σησπεξή αλακίζζσζε, σο θαη ππεθκίζζσζε ηνπ παξαρσξνύκελνπ ρώξνπ από ηνλ ππέξ νπ 

απαγνξεύεηαη απνιύησο. 

ΑΟΘΟΝ 13 

 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.  

 

                                                             ΑΟΘΟΝ 14 

                                                    Γεκνζίεπζε Γηαθήξπμεο 

Με κέξηκλα ηνπ Γήκνπ γίλεηαη ε αλάξηεζε ησλ πξνθεξύμεσλ θαη κηζζσηεξίσλ ζηε Γηαύγεηα. Ζ 

δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί κε θξνληίδα ηνπ δεκάξρνπ ηνπιάρηζηνλ δέθα εκέξεο πξηλ από ηε 

δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο κε ηνηρνθόιιεζε αληηγξάθνπ απηήο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ 

δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο θαη ζην δεκνζηόηεξν κέξνο ηεο έδξαο ηνπ δήκνπ θαη ζηηο Κνηλόηεηεο 

Βξαραηίνπ, Κνθθσλίνπ θαη Νεξάληδαο. 

                                                               ΑΟΘΟΝ 15 

 Δπαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο 

 

Ζ δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη νίθνζελ από ηνλ δήκαξρν εάλ δελ παξνπζηάζζεθε θαη' απηήλ 

πιεηνδόηεο.  

Ζ 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. 

 

Σηελ 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.  

Ζ επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία γλσζηνπνηείηαη κε πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ηνπ δεκάξρνπ 

αλαθεξνκέλεο ζηνπο όξνπο ηεο πξώηεο δηαθήξπμεο θαη δεκνζηεπνκέλεο, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ 

ΑΔΑ: ΩΣΥΩΩ9Π-59Π



 6 

εκέξαο πξν ηεο εκέξαο ηεο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο, δηεμάγεηαη δε ζύκθσλα κε ηα όζα 

αλαθέξζεθαλ. 

Σε 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. 

 

ΑΟΘΟΝ 16 

  Άιιεο δηαηάμεηο 

Ζ απόθαζε απηή δελ ππνθαζηζηά ηπρόλ άδεηεο άιισλ αξρώλ ή ππεξεζηώλ ή θνξέσλ όπνπ 

απαηηνύληαη θάζε θνξά γηα ηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ ζηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο παξαρσξήζεθε ην δηθαίσκα ηεο απιήο ρξήζεο. 

Απνθιεηζηηθά γηα ην έηνο 2020 νη Γήκνη ζηε ρσξηθή ηνπο αξκνδηόηεηα, ζα πξέπεη λα έρνπλ 

νινθιεξώζεη ηόζν ηηο απεπζείαο κηζζώζεηο έθηαζεο αηγηαινύ θαη παξαιίαο, όζν θαη ηηο κηζζώζεηο 

κέζσ δεκνπξαζηώλ έσο θαη 15/07/2020. Από 16/07/2020 έσο θαη 31/08/2020 νη κηζζώζεηο 

παξαρώξεζεο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ θαη παξαιίαο ζα δηελεξγνύληαη απνθιεηζηηθά από ηηο 

αξκόδηεο Κηεκαηηθέο Υπεξεζίεο. Οη Γήκνη νθείινπλ λα απνζηείινπλ όιεο ηηο εθθξεκείο αηηήζεηο, γηα 

ηηο νπνίεο δελ έρεη ζπληαρζεί ζύκβαζε παξαρώξεζεο από ηνλ Γήκν κέρξη 15/7/2020, εληόο ησλ 

επόκελσλ 2 εξγάζηκσλ εκεξώλ ζηηο αξκόδηεο θαηά ρώξν Κηεκαηηθέο Υπεξεζίεο. 

                                                            ΑΟΘΟΝ 17 

 Ξιεξνθόξεζε ελδηαθεξνκέλσλ 

 

Πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία  παξέρνληαη από ην Γξαθείν Γεκάξρνπ ζην Εεπγνιαηηό όιεο ηηο 

εξγάζηκεο  εκέξεο  θαη ώξεο-Γηεύζπλζε Γεσξγ. Παπαλδξένπ 23, Ρειέθσλν 2741360526, FAX 

2741052303. 

Αληίγξαθν ηεο δηαθήξπμεο ρνξεγείηαη ή απνζηέιιεηαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο ύζηεξα από αίηεζε 

πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ παξαπάλσ δηεύζπλζε κέρξη ηελ 25/06/2020. 

 

  Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΒΔΙΝ-ΒΝΣΑΠ 

 

 

 

   ΞΑΞΑΘΟΗΑΘΝΠ ΑΛΛΗΒΑΠ 
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