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∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  ∆ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 

 

      Ο ∆ήµαρχος Βόρειας Κυνουρίας   ∆ ι α κ η ρ ύ τ τ ε ι    ό τ ι  σύµφωνα µε την 

αριθ.  134/2017 απόφαση της Ο.Ε.  εκτίθεται σε ανοικτή, προφορική, πλειοδοτική 

δηµοπρασία, για τη µεταβίβαση σε τρίτους, του δικαιώµατος της απλής χρήσης αιγιαλού 

και παραλίας  σε δέκα (10) συγκεκριµένα τµήµατα (που περιγράφονται παρακάτω), τα 

οποία θα χρησιµοποιηθούν για τη λειτουργία  κινητών τροχήλατων – αυτοκινούµενων  ή 

µη-  αναψυκτηρίων (καντινών)  ή την εκµίσθωση θαλασσίων µέσων αναψυχής (οµπρελών,  

ανακλίντρων) µε τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις: 

 

Α.)  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 

ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ – ΠΑΡΑΛΙΑΣ (ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ) 

 

1. Περιγραφή τµηµάτων χώρου αιγιαλού και παραλίας: 

 

Θέση 1. «ΛΙΜΑΝΑΚΙ ή ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ» στην Τοπική Κοινότητα Ξηροπηγάδου. 

α) Τµήµα έκτασης (300) τ.µ., στη θέση «ΛΙΜΑΝΑΚΙ ή ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ» Τ. Κ Ξηροπηγάδου, 

για άσκηση δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης λουοµένων ή αναψυχής του κοινού. 

β) Τµήµα έκτασης (15) τ.µ., στη θέση «ΛΙΜΑΝΑΚΙ ή ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ» Τ. Κ Ξηροπηγάδου, 

για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας. 

 

Θέση  2.  «ΠΑΛΙΟΧΑΝΟ» στην Τοπική Κοινότητα Βερβένων. 
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α) Τµήµα έκτασης (500) τ.µ., στη θέση «Παλιόχανο» Τ.Κ Βερβένων, για άσκηση 

δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης λουοµένων ή αναψυχής του κοινού. 

β) Τµήµα έκτασης (15) τ.µ., στη θέση «Παλιόχανο» Τ.Κ Βερβένων, για τοποθέτηση 

τροχήλατης καντίνας. 

Θέση 3.  «ΑΤΣΙΓΓΑΝΟΣ» στη Τοπική Κοινότητα Παραλίου Άστρους. 

α) Τµήµα έκτασης (500) τ.µ., στη θέση «Ατσίγγανος» Τ.Κ Π. Άστρους, για άσκηση 

δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης λουοµένων ή αναψυχής του κοινού. 

β) Τµήµα έκτασης (15) τ.µ., στη θέση «Ατσίγγανος» Τ.Κ Π. Άστρους, για τοποθέτηση 

τροχήλατης καντίνας. 

Θέση 4.  «ΚΑΜΙΝΙΑ θΕΣΗ Β» στη ∆ηµοτική Κοινότητα Άστρους. 

α) Τµήµα έκτασης (500) τ.µ., στη θέση «Καµίνια Θέση β» ∆.Κ  Άστρους, για άσκηση 

δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης λουοµένων ή αναψυχής του κοινού. 

β) Τµήµα έκτασης (15) τ.µ., στη θέση «Καµίνια Θέση β» ∆.Κ  Άστρους, για τοποθέτηση 

τροχήλατης καντίνας. 

Θέση  5.   «ΚΑΜΙΝΙΑ ΘΕΣΗ Γ» στη ∆ηµοτική Κοινότητα  Άστρους. 

α) Τµήµα έκτασης (500) τ.µ., στη θέση «Καµίνια Θέση γ» ∆.Κ  Άστρους, για άσκηση 

δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης λουοµένων ή αναψυχής του κοινού. 

β) Τµήµα έκτασης (15) τ.µ., στη θέση «Καµίνια Θέση γ» ∆.Κ  Άστρους, για τοποθέτηση 

τροχήλατης καντίνας. 

Θέση 6.  «ΠΟΡΤΕΣ» στην Τοπική Κοινότητα Μελιγούς  

α) Τµήµα έκτασης (500) τ.µ., στη θέση «Πόρτες» Τ.Κ  Μελιγούς, για άσκηση 

δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης λουοµένων ή αναψυχής του κοινού. 

β) Τµήµα έκτασης (15) τ.µ., στη θέση «Πόρτες» Τ.Κ  Μελιγούς, για τοποθέτηση 

τροχήλατης καντίνας . 

Θέση  7.  «ΧΕΡΟΝΗΣΙ» στη Τοπική Κοινότητα Αγίου Ανδρέα. 

α) Τµήµα έκτασης (270) τ.µ., στη θέση «Χερονήσι» Τ. Κ Αγίου Ανδρέα, για άσκηση 

δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης λουοµένων ή αναψυχής του κοινού. 

β) Τµήµα έκτασης (15) τ.µ., στη θέση «Χερονήσι» Τ. Κ Αγίου Ανδρέα, για τοποθέτηση 

τροχήλατης καντίνας. 

Θέση 8: “Καµίνια” ∆.Κ. Άστρους 

Τµήµα έκτασης (500) τ.µ., στην προβολή της επιχείρησης του ∆ηµητρίου Λεµπέση, για 

άσκηση δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης λουοµένων ή αναψυχής του κοινού. 

Θέση 9: “Καµίνια” Τ.Κ. Μελιγούς 
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Τµήµα έκτασης (500) τ.µ., στην προβολή της επιχείρησης του Ιωάννη Αδάµη, για 

άσκηση δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης λουοµένων ή αναψυχής του κοινού 

Θέση 10. «ΜΥΛΟΣ» στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Ανδρέα. 

Τµήµα έκτασης (200) τ.µ., στη θέση «Μύλος» Τ. Κ Αγίου Ανδρέα, για άσκηση 

δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης λουοµένων ή αναψυχής του κοινού. 

Τµήµα έκτασης (15) τ.µ., στη θέση «Μύλος» Τ. Κ Αγίου Ανδρέα, για τοποθέτηση 

τροχήλατης καντίνας. 

    Όλα τα ανωτέρω τµήµατα απεικονίζονται σε ορθοφωτοχάρτες και τοπογραφικά 

διαγράµµατα όπως περιγράφεται στο άρθρο 13 της ισχύουσας ΚΥΑ. 

2. Μισθωτική περίοδος  

 Η µισθωτική περίοδος θα αρχίσει από την υπογραφή της σχετικής 

σύµβασης, που θα πραγµατοποιηθεί µετά την έγκριση του αποτελέσµατος 

της δηµοπρασίας από τ’ αρµόδια όργανα,  και θα λήξει την 31η ∆εκεµβρίου 

του έτους 2017 ή την 31η ∆εκεµβρίου του έτους 2018 ή την 31η ∆εκεµβρίου 

του έτους 2019 ανάλογα µε το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας σύµφωνα µε  τη 

διαδικασία και τους όρους που διαλαµβάνονται στην ΚΥΑ 

∆∆Π0007378/0454ΒΕΞ2017/11.05.2017 (ΦΕΚ 1636/12.05.2017 τεύχος Β΄) των 

Υπουργών Εσωτερικών-Οικονοµικών-Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

 

3. Τιµή εκκίνησης  

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (τιµή εκκίνησης της δηµοπρασίας), 

για κάθε ενοικιαζόµενο τµήµα χώρου αιγιαλού και παραλίας και για τη µισθωτική 

περίοδο ανά έτος , ορίζεται ως εξής: 

1.Θέση «ΛΙΜΑΝΑΚΙ ή ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ» Τ. Κ.  Ξηροπηγάδου. 

α).Τµήµα έκτασης (300) τ.µ., στη θέση «ΛΙΜΑΝΑΚΙ ή ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ» Τ. Κ. 

Ξηροπηγάδου, για άσκηση δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης λουοµένων ή αναψυχής 

του κοινού, τιµή εκκίνησης 2.400,00  €. 

β)Τµήµα έκτασης (15) τ.µ., στη θέση «ΛΙΜΑΝΑΚΙ ή ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ» Τ. Κ. 

Ξηροπηγάδου, για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας, τιµή εκκίνησης 120,00  €. 

2.Θέση «ΠΑΛΙΟΧΑΝΟ» Τ.Κ. Βερβένων. 

α)Τµήµα έκτασης (500) τ.µ., στη θέση «ΠΑΛΙΟΧΑΝΟ» Τ.Κ. Βερβένων, για άσκηση 

δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης λουοµένων ή αναψυχής του κοινού, τιµή εκκίνησης 

4.000,00  €. 
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β)Τµήµα έκτασης (15) τ.µ., στη θέση «ΠΑΛΙΟΧΑΝΟ» Τ.Κ. Βερβένων, για τοποθέτηση 

τροχήλατης καντίνας, τιµή εκκίνησης 120,00  €. 

3. Θέση «ΑΤΣΙΓΓΑΝΟΣ» Τ.Κ. Παρ. Άστρους. 

α)Τµήµα έκτασης (500) τ.µ., στη θέση «ΑΤΣΙΓΓΑΝΟΣ» Τ.Κ. Παρ. Άστρους, για 

άσκηση δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης λουοµένων ή αναψυχής του κοινού, τιµή 

εκκίνησης 4.000,00  €. 

β)Τµήµα έκτασης (15) τ.µ., στη θέση «ΑΤΣΙΓΓΑΝΟΣ» Τ.Κ. Παρ. Άστρους, για 

τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας , τιµή εκκίνησης 120,00 €. 

4.  Θέση «ΚΑΜΙΝΙΑ ΘΕΣΗ B» ∆.Κ.  Άστρους . 

α)Τµήµα έκτασης (500) τ.µ., στη θέση «ΚΑΜΙΝΙΑ ΘΕΣΗ Β» ∆.Κ.  Άστρους, για 

άσκηση δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης λουοµένων ή αναψυχής του κοινού, τιµή 

εκκίνησης 4.000,00  €. 

β)Τµήµα έκτασης (15) τ.µ., στη θέση «ΚΑΜΙΝΙΑ ΘΕΣΗ Β» ∆.Κ.  Άστρους, για 

τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας, τιµή εκκίνησης 120,00  €.   

5. Θέση «ΚΑΜΙΝΙΑ ΘΕΣΗ Γ » ∆.Κ  Άστρους. 

α)Τµήµα έκτασης (500) τ.µ., στη θέση «ΚΑΜΙΝΙΑ ΘΕΣΗ Γ» ∆.Κ.  Άστρους, για 

άσκηση δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης λουοµένων ή αναψυχής του κοινού, τιµή 

εκκίνησης 4.000,00€. 

   β) Τµήµα έκτασης (15) τ.µ., στη θέση «ΚΑΜΙΝΙΑ ΘΕΣΗ Γ» ∆.Κ.  Άστρους, για 

τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας ,τιµή εκκίνησης 120,00  €.  

6. Θέση «ΠΟΡΤΕΣ» Τ.Κ.  Μελιγούς  

α)Τµήµα έκτασης (500) τ.µ., στη θέση «ΠΟΡΤΕΣ» Τ.Κ.  Μελιγούς, για άσκηση 

δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης λουοµένων ή αναψυχής του κοινού, τιµή εκκίνησης 

4.000,00  €. 

β)Τµήµα έκτασης (15) τ.µ., στη θέση «ΠΟΡΤΕΣ» Τ.Κ.  Μελιγούς, για τοποθέτηση 

τροχήλατης καντίνας, τιµή εκκίνησης 120,00  €. 

7. Θέση «ΧΕΡΟΝΗΣΙ» Τ. Κ. Αγ. Ανδρέα. 

α) Τµήµα έκτασης (270) τ.µ., στη θέση «ΧΕΡΟΝΗΣΙ» Τ. Κ. Αγ. Ανδρέα, για άσκηση 

δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης λουοµένων ή αναψυχής του κοινού,, τιµή εκκίνησης 

2.160,00  €. 

β) Τµήµα έκτασης (15) τ.µ., στη θέση «Χερονήσι» Τ. Κ Αγ. Ανδρέα, για τοποθέτηση 

τροχήλατης καντίνας τιµή εκκίνησης 120,00 €. 
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8. Θέση «ΚΑΜΙΝΙΑ» Τ. Κ. Άστρους. 

 Τµήµα έκτασης (500) τ.µ., στην προβολή της επιχείρησης του κ.∆ηµητρίου 

Λεµπέση, για άσκηση δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης λουοµένων ή αναψυχής του 

κοινού,, τιµή εκκίνησης 4.000,00  €. 

9. Θέση «ΚΑΜΙΝΙΑ» Τ. Κ. Μελιγούς. 

Τµήµα έκτασης (500) τ.µ., στην προβολή της επιχείρησης του κ.Ιωάννη Αδάµη, για 

άσκηση δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης λουοµένων ή αναψυχής του κοινού, τιµή 

εκκίνησης 4.000,00  €. 

10. Θέση «ΜΥΛΟΣ» στην Τ.Κ. Αγίου Ανδρέα. 

α) Τµήµα έκτασης (200) τ.µ., στη θέση «ΜΥΛΟΣ» Τ. Κ. Αγ. Ανδρέα, για άσκηση 

δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης λουοµένων ή αναψυχής του κοινού,, τιµή εκκίνησης 

1.600,00  €. 

β) Τµήµα έκτασης (15) τ.µ., στη θέση «ΜΥΛΟΣ» Τ. Κ Αγ. Ανδρέα, για τοποθέτηση 

τροχήλατης καντίνας τιµή εκκίνησης 120,00 €. 

 

4. Τέλη χαρτοσήµου  και εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 

   Το µίσθωµα που θα επιτευχθεί µε τη δηµοπρασία, υπόκειται σε τέλη χαρτοσήµου 

(3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 20% επ’ αυτού), το οποίο  βαρύνει υποχρεωτικά τους 

µισθωτές και εισπράττεται από τον ∆ήµο κατά την καταβολή των µισθωµάτων.  

 

Η µισθωτική περίοδος λήγει την 31-12-2017 ή την 31η ∆εκεµβρίου του 

έτους 2018 ή την 31η ∆εκεµβρίου του έτους 2019 την οποία και θα 

δηλώσουν οι ενδιαφερόµενοι στην δηµοπρασία και θα αναγράφεται στο 

συµφωνητικό.  

 

5. ∆ιαδικασία πληρωµής µισθώµατος  

Το οφειλόµενο στον ∆ήµο Βόρειας  Κυνουρίας µίσθωµα για το έτος 2017 θα 

καταβληθεί σε δύο (2) δόσεις ως εξής: Η πρώτη δόση, που ισούται µε το 35% επί 

του συνολικού ετήσιου µισθώµατος, πρέπει απαραιτήτως να καταβληθεί 

πριν  την υπογραφή του συµφωνητικού και η δεύτερη (εξοφλητική δόση) θα 

καταβληθεί από 01-08-2017 έως 10-08-2017.  Το οφειλόµενο προς το Ελληνικό 

∆ηµόσιο αντάλλαγµα της παραχώρησης, που ορίζεται σε ποσοστό 30% επί του 

συµφωνηθέντος µισθώµατος, καταβάλλεται από τον µισθωτή µε τη διαδικασία που 
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ορίζεται στο άρθρο 7 της ισχύουσας Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών-Οικονοµικών-

Περιβάλλοντος και Ενέργειας που διέπει το συγκεκριµένο θέµα.  

 Το οφειλόµενο στον ∆ήµο Βόρειας Κυνουρίας µίσθωµα για το έτος 2018 θα 

καταβληθεί σε δύο δόσεις, η πρώτη δόση που ισούται µε το 35% επί του 

συνολικού ετήσιου µισθώµατος, έως 31-03-2018  και η δεύτερη (εξοφλητική 

δόση) θα καταβληθεί από 01-08-2018 έως 10-08-2018. (Αυτό αφορά όσους 

αποκτήσουν το δικαίωµα παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας έως 31-12-2018). Το 

οφειλόµενο προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο αντάλλαγµα της παραχώρησης, που ορίζεται 

σε ποσοστό 30% επί του συµφωνηθέντος µισθώµατος ακολουθεί τις δόσεις και 

καταβάλλεται από τον µισθωτή µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 7 της 

ισχύουσας Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών-Οικονοµικών-Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας που διέπει το συγκεκριµένο θέµα.   

Το οφειλόµενο στον ∆ήµο Βόρειας  Κυνουρίας µίσθωµα για το έτος 2019 θα 

καταβληθεί σε δύο δόσεις,  η πρώτη δόση που ισούται µε το 35% επί του 

συνολικού ετήσιου µισθώµατος, έως 31-03-2019  και η δεύτερη (εξοφλητική 

δόση) θα καταβληθεί από 01-08-2019 έως 10-08-2019. (Αυτό αφορά όσους 

αποκτήσουν το δικαίωµα παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας έως 31-12-2019). Το 

οφειλόµενο προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο αντάλλαγµα της παραχώρησης, που ορίζεται 

σε ποσοστό 30% επί του συµφωνηθέντος µισθώµατος ακολουθεί τις δόσεις και 

καταβάλλεται από τον µισθωτή µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 7 της 

ισχύουσας Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών-Οικονοµικών-Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας που διέπει το συγκεκριµένο θέµα 

 

6. Ηµεροµηνία διενέργειας δηµοπρασίας 

Η δηµοπρασία για όλα τα ανωτέρω τµήµατα θα γίνει στα γραφεία του ∆ήµου Βόρειας 

Κυνουρίας  (Οικονοµική Υπηρεσία), µετά την πάροδο (10) δέκα ηµερών από την 

εποµένη της δηµοσίευσης της διακήρυξης, η οποία θα πραγµατοποιηθεί αφού 

προηγουµένως εγκριθεί η διακήρυξη από τον Προϊστάµενο του Αυτοτελούς Γραφείου 

∆ηµόσιας Περιουσίας  (Κτηµατικής Υπηρεσίας) Ν. Αρκαδίας, σύµφωνα µε το άρθρο 

13 της σχετικής Κ.Υ.Α. Το αρµόδιο όργανο του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας θα 

υπογράψει και δηµοσιεύει αναλυτική διακήρυξη διενέργειας της δηµοπρασίας, στην 

οποία θα αναφέρεται η ηµεροµηνία διεξαγωγής και ή ώρα έναρξης και λήξης της 

διαδικασίας υποβολής προσφορών.  
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7. Επιτροπή ∆ηµοπρασίας   

Η δηµοπρασία θα γίνει  ενώπιον της  επιτροπής διενέργειας δηµοπρασιών που έχει 

συγκροτηθεί µε την υπ’ αριθ. 241/2016 απόφαση ∆.Σ. 

 

8. Ωρα και διαδικασία διενέργειας δηµοπρασίας  

Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί στις 06 Ιουνίου 2017 ηµέρα Τρίτη  και ώρα 11:00 

π.µ. έως και την 12η µεσηµβρινή στα γραφεία του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας  

(Οικονοµική Υπηρεσία). ∆ύναται όµως να συνεχιστεί και  µετά την οριζόµενη ώρα 

λήξης, (δηλαδή την 12η µεσηµβρινή),  εφ όσον υπάρχει προσέλευση ενδιαφεροµένων 

και εξακολουθούν να κατατίθενται οι προσφορές των συµµετεχόντων χωρίς διακοπή 

και µόνον µεταξύ αυτών που έχουν ήδη προσκοµίσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά 

και έχουν καταθέσει έστω και µία οικονοµική προσφορά µέχρι εκείνη τη χρονική 

στιγµή (µέχρι την 12:00 µ.µ).    

 

Σε εφαρµογή της ανωτέρω παραγράφου, δεν θα γίνονται δεκτοί στη δηµοπρασία, 

ακόµα και αν αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη, όσοι προσέλθουν µετά την οριζόµενη από 

τη διακήρυξη ώρα λήξης (δηλαδή την 12η µεσηµβρινή).  

 

9. ∆ικαίωµα συµµετοχής  

Στη δηµοπρασία µπορεί να συµµετάσχει κάθε ενδιαφερόµενος που είναι δικαιούχος 

παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της 

ανωτέρω ΚΥΑ, καταθέτοντας ανοικτή, προφορική, πλειοδοτική οικονοµική 

προσφορά. ∆ικαιούχοι παραχώρησης είναι: α) υφιστάµενες δηµοτικές ανώνυµες 

εταιρείες του άρθρου 266 του ν. 3463/20016 εφόσον περιλαµβάνεται στους 

σκοπούς της για ιδία χρήση και χωρίς δικαίωµα υποµίσθωσης, β)ιδιώτες και 

επιχειρήσεις εφόσον διαθέτουν άδεια λειτουργίας και έναρξη επιτηδεύµατος και 

γ)ναυταθλητικά σωµατεία εποπτευόµενα από ΓΓΑ εφόσον προβλέπεται από το 

καταστατικό τους.  

 

10. Όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής 

   Ο ενδιαφερόµενος έχει το δικαίωµα συµµετοχής σε µία µόνο δηµοπρασία 

και µπορεί να πλειοδοτήσει για µία µόνο «θέση», που αποτελείται από το τµήµα 

για άσκηση δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης λουοµένων ή αναψυχής του κοινού, 
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δηλαδή οµπρελών,  ανακλίντρων ή θαλασσίων µέσων αναψυχής και το τµήµα  για 

την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας.   

 Υπερήµερος οφειλέτης του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας, των ΝΠΙ∆ αυτού, ή του 

∆ηµοσίου, δεν έχει δικαίωµα συµµετοχής στην δηµοπρασία.  

 Επίσης δεν έχει δικαίωµα συµµετοχής όποιος έχει  καταδικαστεί τελεσίδικη 

απόφαση «δι' αντίστασιν, σύστασιν και συµµορίαν, τα εις το Κεφ. Θ' τουΠοινικού 

Κώδικος (Π.Κ.) αναφερόµενα εγκλήµατα περί το νόµισµα, υπόθαλψιν εγκληµατίου, 

παρασιώπησιν εγκληµάτων, τα εις το Κεφ. ΙΓ' του Ποινικού Κώδικος (Π.Κ.) 

αναφερόµενα κοινώς επικίνδυνα εγκλήµατα, ανθρωποκτονίαν εκ προθέσεως 

σωµατικήν βλάβην εκ προθέσεως προβλεποµένην υπό των άρθρων 309, 310 και 311 

του Ποινικού Κώδικος (Π.Κ.), αρπαγήν, αρπαγήν ανηλίκου, κλοπήν, ληστείαν, 

φθοράς προκαλούσας το κοινόν αίσθηµα (Αρθρον 384α' του Ποινικού Κώδικος), 

εκβίασιν, απάτην, αποδοχήν και διάθεσιν προϊόντων εγκλήµατος, παραβάσεις των 

διατάξεων προϊόντων εγκλήµατος, παραβάσεις των διατάξεων της περί όπλων 

εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών µηχανηµάτων ισχυούσης νοµοθεσίας, παραβάσεις 

των νόµων περί ναρκωτικών, κακουργήµατα ή πληµµελήµατα αναφερόµενα εις τα 

Κεφάλαια περί εσχάτης προδοσίας και προδοσίας της Χώρας του Ποινικού Κώδικος 

(Π.Κ.) ή άλλων συναφών νόµων, ως και δι' οιονδήποτε εγκλήµατα κατά των ηθών» . 

∆εν θα γίνουν δεκτοί στη δηµοπρασία όσοι πλειοδότες και εγγυητές έχουν κηρυχθεί 

έκπτωτοι σε προηγούµενες διαδικασίες δηµοπρασιών του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας. 

 Αν στη δηµοπρασία συµµετέχουν αλλοδαποί πρέπει οπωσδήποτε να κατέχουν τη 

νόµιµη άδεια διαµονής που τους παρέχει το δικαίωµα άσκησης ανεξάρτητης  

οικονοµικής δραστηριότητας. 

 

11. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

    Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία, πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή 

διενέργειας της δηµοπρασίας επί ποινή αποκλεισµού τα εξής δικαιολογητικά: 

α) Βεβαίωση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου και της αντίστοιχης υπηρεσίας 

της ∆.Ε.Υ.Α.∆.Β.Κ. για την εξόφληση των βεβαιωµένων οφειλών, τόσο του ιδίου (του 

συµµετέχοντος στη δηµοπρασία), όσο και των συγγενών του µε Α΄ βαθµό συγγένειας 

εξ’ αίµατος και εξ’ αγχιστείας, καθώς επίσης του εγγυητή του και όλων των εταίρων, 

σε περίπτωση που στο διαγωνισµό µετέχει εταιρεία.  
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β) Βεβαίωση της οικονοµικής υπηρεσίας για την εξόφληση των τυχόν µη 

βεβαιωµένων τελών διαµονής παρεπιδηµούντων παρελθόντων οικονοµικών ετών,  

(παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 339/1976), του ιδίου, του εγγυητή του και των εταίρων, 

σε περίπτωση που µετέχει στο διαγωνισµό εταιρεία.   

γ) Φορολογική ενηµερότητα τους συµµετέχοντος ή του νοµίµου εκπροσώπου της 

εταιρείας, για χρέη προς το ∆ηµόσιο.  

δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 περί αποδοχής όλων των όρων της 

διακήρυξης  και των όρων της ΚΥΑ ∆∆Π0007378/0454ΒΕΞ2017/11.05.2017 (ΦΕΚ 

1636/12.05.2017 τεύχος Β΄) των Υπουργών Εσωτερικών-Οικονοµικών-

Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανεπιφύλακτα και ότι διαθέτει τα τυπικά και 

ουσιαστικά προσόντα σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 

∆∆Π0007378/0454ΒΕΞ2017/11.05.2017 (ΦΕΚ 1636/12.05.2017 τεύχος Β΄). 

  ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 µε την οποία θα δηλώνεται η χρήση του 

µισθίου για άσκηση δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης λουοµένων ή αναψυχής του 

κοινού ή /και την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας ή θαλασσίων µέσων.   

στ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, στην περίπτωση που είναι δηµότης 

άλλου ∆ήµου. Στην περίπτωση συµµετοχής δηµοτών του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας 

το πιστοποιητικό αναζητείται αυτεπαγγέλτως. 

ζ) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας, ή Γραµµάτιο σύστασης 

παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, ως εγγύηση για τη 

συµµετοχή του στο διαγωνισµό,  ποσού ίσου µε το 10% του οριζόµενου στη 

διακήρυξη κατώτατου ορίου προσφοράς (τιµή εκκίνησης) υπολογιζόµενο για τη 

µισθωτική περίοδο του ενός έτους. Η εγγυητική επιστολή ή το γραµµάτιο κατατίθεται 

στην Επιτροπή της ∆ηµοπρασίας αυτούσια.   

η) Φωταντίγραφο Αστυνοµικής Ταυτότητας συµµετέχοντος, εγγυητή και τυχόν 

εκπροσώπου. 

θ) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του συµµετέχοντος. 

Η έλλειψη οποιουδήποτε από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, καθιστά την προσφορά 

ανύπαρκτη και απαράδεκτη. 

Τα ίδια δικαιολογητικά ισχύουν και αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου 

προσώπου.  

 

12. ∆ιαδικασία κατάθεσης  προσφορών.  
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Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι κατά 100,00 € τουλάχιστον ανώτερη του 

ελάχιστου ορίου (τιµή εκκίνησης), ενώ κάθε επόµενη προσφορά πρέπει να είναι κατά 

100,00 € τουλάχιστον ανώτερη της προηγούµενης. Κάθε προσφορά είναι 

υποχρεωτική για τον πλειοδότη και η υποχρέωση αυτή µεταβαίνει αλληλοδιαδόχως 

από τον πρώτο στους επόµενους και επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη. 

 Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, πρέπει να το δηλώσει αµέσως στην 

επιτροπή διαγωνισµού κατά την έναρξη της δηµοπρασίας και να παρουσιάσει προς 

τούτο νόµιµο πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ο ίδιος ενδιαφερόµενος και στην 

περίπτωση πλειοδοσίας θεωρείται ενοικιαστής. 

 

13. Εγγυήσεις  

 Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό θα αντικατασταθεί πριν από την 

υπογραφή του µισθωτηρίου συµβολαίου µε άλλη, καλής χρήσης του µισθίου και 

εκπλήρωσης των υποχρεώσεων από πλευράς µισθωτή,  ποσού ίσου µε το 10% επί 

του συνολικού µισθώµατος, όπως αυτό θα έχει προσδιορισθεί  από τη δηµοπρασία 

και  θα επιστραφεί στον µισθωτή στο τέλος της µισθωτικής περιόδου, αφού έχει 

αποδώσει και την τελευταία δόση του µισθώµατος και έχει εκπληρώσει όλες τις 

λοιπές υποχρεώσεις του, συµπεριλαµβανοµένης και της υποχρέωσης αποµάκρυνσης 

από το χώρο όλων των υλικών και  κατασκευών.  Σε αντίθετη περίπτωση η εγγυητική 

εκπίπτει υπέρ του ∆ήµου χωρίς άλλη δικαστική παρέµβαση ή άλλη διαδικασία.  

 

14.  Υπογραφή συµφωνητικού 

 Αυτός που θα αναδειχθεί µισθωτής οφείλει να προσέλθει µαζί µε τον εγγυητή του, 

µέσα σε δέκα  ηµέρες, αφότου του κοινοποιηθεί η απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου για την 

έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, να υπογράψει το µισθωτήριο 

συµβόλαιο, που θα συνταχθεί. Σε περίπτωση που θα  αθετήσει την υποχρέωση του 

αυτή  ή αν  παραλείψει  να καταθέσει την εγγύηση καλής χρήσης του µισθίου, 

ενεργείται αναπλειστηριασµός  σε  βάρος  του τελευταίου  πλειοδότη και του εγγυητή 

του, οι οποίοι ευθύνονται για τη διαφορά που τυχόν προκύψει από τη µικρότερη 

προσφορά κατά την επαναληπτική δηµοπρασία. Κάθε επί  έλασσον διαφορά του  

µισθώµατος που προκύψει κατά τα ανωτέρω,  εισπράττεται  κατά  τις  διατάξεις  του  

Νόµου «περί  εισπράξεως  δηµοσίων εσόδων». Η επί πλέον διαφορά που τυχόν 
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προκύψει κατά τον αναπλειστηριασµό παραµένει προς όφελος του ∆ήµου και του 

Ελληνικού ∆ηµοσίου.  

Το µισθωτήριο συµβόλαιο  συντάσσεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα και 

υπογράφεται  από τα συµβαλλόµενα µέρη, σύµφωνα  µε τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης και της σχετικής Κ.Υ.Α.  Η σύµβαση θεωρείται οριστικά καταρτισθείσα 

από της λήξεως της δεκαήµερης προθεσµίας, που αναφέρεται στην πρώτη περίπτωση 

της παρούσης παραγράφου  ακόµα και στην περίπτωση αρνήσεως της υπογραφής 

του συµφωνητικού.  

 

15. Κατάπτωση εγγυητικής  

Άρνηση, αθέτηση, ή καθυστέρηση  απόδοσης του µισθώµατος, συνεπάγεται την 

αποβολή του µισθωτή κατά τη ειδική διαδικασία αποδόσεως του µισθώµατος του 

Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας και την κατάπτωση της εγγύησης υπέρ του ∆ήµου.  

 

16. Γενικοί όροι – κανόνες 

  Σιωπηρή αναµίσθωση ή υπεκµίσθωση απαγορεύονται απολύτως. Σε τέτοια 

περίπτωση ο µισθωτής και υπεκµισθωτής αποβάλλονται αµέσως του µισθίου και η 

εγγύηση καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας ανέκκλητα. 

  Ο συµµετέχων στο διαγωνισµό, εννοείται ότι έλαβε, προηγουµένως, γνώση του προς 

µίσθωση χώρου, τη νοµικής και πραγµατικής κατάστασης αυτού και την έκτασή του, 

οπότε ούτε λύση της µίσθωσης γίνεται ούτε µείωση του µισθώµατος, για κανένα 

προβαλλόµενο λόγο. 

  Ο µισθωτής δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση πληρωµής του ενοικίου αν δεν 

κάνει  χρήση του µισθίου µε υπαιτιότητά του και για οποιονδήποτε λόγο, ακόµα και 

στην περίπτωση που ο αποκλεισµός της χρήσης έγινε µε απόφαση του Γραφείου 

∆ηµόσιας Περιουσίας, του Λιµεναρχείου, ή οποιουδήποτε άλλου φορέα.     

  Ο µισθωτής δεν δικαιούται να διεκδικήσει επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος για 

οποιαδήποτε λόγο, ακόµα και αν αποβληθεί από το χώρο µετά την εγκατάστασή του 

ή ανακληθεί ή ακυρωθεί η σύµβαση µίσθωσης για οποιαδήποτε αιτία, 

συµπεριλαµβανοµένων και των περιπτώσεων της κακής χρήσης, των αυθαίρετων, 

παράνοµων ή µόνιµων ή σταθερών κατασκευών.      

   Ο µισθωτής δεν δικαιούται καµία αποζηµίωση ακόµα και αν αποβληθεί από το 

χώρο ή αν απαγορευτεί η χρήση του χώρου για το συγκεκριµένο σκοπό, κατόπιν 
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αποφάσεως αρµοδίου οργάνου, ακόµα και αν αυτή εξεδόθη σε χρόνο µεταγενέστερο 

του µισθωτηρίου.  

    Ο πλειοδότης δεν δικαιούται  αποζηµίωσης, ούτε µπορεί να αξιώσει την επιστροφή 

του µισθώµατος, σε περίπτωση που δεν εγκριθούν τα πρακτικά του διαγωνισµού από 

την Ο.Ε. ή το τµήµα ∆ιοικητικού Οικονοµικού Νοµού Αρκαδίας της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου ή την 

αρµόδια Π∆∆Π/ΑΓ∆Π ή δεν εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας ή αποβληθεί από τον 

χώρο µε απόφαση οποιασδήποτε υπηρεσίας ή οποιοδήποτε συναρµόδιου φορέα και 

για οποιονδήποτε λόγο.  

 

17. Όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση τµήµατος χώρου αιγιαλού 

και παραλίας 

• Τα αντικείµενα που µπορούν να τοποθετηθούν  στο µίσθιο, (τµήµα χώρου 

αιγιαλού και παραλίας), καθώς και οι επιτρεπόµενες προσωρινές (µη µόνιµες) 

κατασκευές,  περιγράφονται στη υπ’ αριθ.   ΚΥΑ 

∆∆Π0007378/0454ΒΕΞ2017/11.05.2017 (ΦΕΚ 1636/12.05.2017 τεύχος 

Β΄) των Υπουργών Εσωτερικών-Οικονοµικών-Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

και στα παραρτήµατα αυτής.   

• Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέµβαση που αλλοιώνει τη φυσική µορφολογία 

και τα βιοτικά στοιχεία των χώρων αιγιαλού, παραλίας,  καθώς και τον 

κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτών, όπως η ανέγερση κάθε είδους κτίσµατος ή 

τοποθέτηση κατασκευάσµατος που συνδέεται σταθερά µε το έδαφος (πάκτωση 

µε σκυρόδεµα, τσιµεντοστρώσεις, πλακοστρώσεις, επιχωµατώσεις κ.λ.π.), 

καθώς και η τοποθέτηση σκηνών, η στάθµευση τροχόσπιτων, αυτοκινήτων 

κ.λ.π.  

• Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 2 και 13 του Ν. 2971/2001 και τις 

διατάξεις του άρθρου 7 της σχετικής ΚΥΑ 

∆∆Π0007378/0454ΒΕΞ2017/11.05.2017 (ΦΕΚ 1636/12.05.2017 τεύχος 

Β΄) των Υπουργών Εσωτερικών-Οικονοµικών-Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

επιτρέπονται, αποκλειστικά προς διευκόλυνση της πρόσβασης και 

κυκλοφορίας των λουοµένων και για την ασφάλεια αυτών κατά την παραµονή 

τους εντός των προαναφερθέντων κοινοχρήστων χώρων, κατασκευές µη 

µόνιµου χαρακτήρα που περιοριστικά προβλέπονται στο συνηµµένο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ» της 

ανωτέρω Κ.Υ.Α.  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 

• Οι Ο.Τ.Α. µέσω των εντεταλµένων οργάνων τους έχουν υποχρέωση, σε κάθε 

περίπτωση που διαπιστώνουν καταπατήσεις ή αυθαίρετες επεµβάσεις επί των 

κοινοχρήστων χώρων, να ενηµερώνουν άµεσα τα κατά τόπους αρµόδια 

Αυτοτελή Γραφεία ∆ηµόσιας Περιουσίας, προκειµένου αυτές να προβαίνουν 

στη λήψη µέτρων προστασίας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην κείµενη 

νοµοθεσία. 

• Απαγορεύεται η τοποθέτηση πινακίδων, επιγραφών και κάθε αντικειµένου 

που δεν προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 

2971/2001, της υπ’ αριθµό ΚΥΑ ∆∆Π0007378/0454ΒΕΞ2017/11.05.2017 

(ΦΕΚ 1636/12.05.2017 τεύχος Β΄) των Υπουργών Εσωτερικών-Οικονοµικών-

Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των παραρτηµάτων αυτής και ειδικά του 

παραρτήµατος 4 µε τίτλο: ««ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ».  

• Οι µισθωτές έχουν την υποχρέωση να µεριµνούν για τον καθηµερινό 

καθαρισµό των κοινοχρήστων χώρων και γενικά για την εξασφάλιση της 

καθαριότητας και της αισθητικής του χώρου της ακτής και του 

περιβάλλοντος χώρου.   

• Στο συµφωνητικό για τη χρήση του µισθωµένου τµήµατος θα ορίζεται 

ευκρινώς η ειδική χρήση του χώρου, (δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης 

λουοµένων ή αναψυχής του κοινού ή  την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας 

ή θαλασσίων µέσων αναψυχής), η οποία πρέπει να είναι αυτή που δηλώθηκε 

από τον µισθωτή κατά τη διαδικασία της δηµοπρασίας.  

• Οι µισθωτές έχουν την υποχρέωση να συµµορφώνονται µε κάθε απόφαση ή 

οδηγία αρµοδίου οργάνου του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας σχετικά µε την 

αισθητική του χώρου.  

• Απαγορεύεται να δηµιουργούνται εντός των χώρων εγκαταστάσεις ή να 

ασκούνται δραστηριότητες που υποβαθµίζουν το περιβάλλον.  
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• Οι µισθωτές πρέπει να δραστηριοποιούνται υποχρεωτικά εντός των ορίων του 

χώρου που έχουν µισθώσει και όχι πέραν  αυτού.  

• Η µέγιστη κάλυψη χρήσης δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50% του 

µεταβιβαζόµενου χώρου, ώστε να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι 

διάδροµοι τουλάχιστον ενός (1) µέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά µήκος της 

ακτής πλάτους τουλάχιστον τριών  (3) µέτρων από την ακτογραµµή, για την 

ελεύθερη κίνηση των λουοµένων και την αποφυγή ατυχηµάτων. 

• Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τα οριζόµενα µε την παρούσα, καθώς και 

οποιαδήποτε άλλη µη επιτρεπόµενη χρήση των χώρων, πέραν αυτής που 

περιγράφεται στην παρούσα απόφαση,  υπόκειται αυτοµάτως στον έλεγχο 

ποινικών και διοικητικών κυρώσεων  του Ν. 2971/2001 και µπορεί να 

επιφέρει την ανάκληση της χορηγηθείσας άδειας.   

•  Ισχύουν και έχουν πιστή εφαρµογή όσα διαλαµβάνονται  στην υπ’ αριθ. 

ΚΥΑ ∆∆Π0007378/0454ΒΕΞ2017/11.05.2017 (ΦΕΚ 1636/12.05.2017 

τεύχος Β΄) των Υπουργών Εσωτερικών-Οικονοµικών-Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας µε τα επισυναπτόµενα παραρτήµατά της καθώς και οι  διατάξεις 

του Ν. 2971/01, οι οποίες υπερισχύουν κάθε κανονιστικού ή διοικητικού 

όρου.  

• Για τις δραστηριότητες που θα πραγµατοποιούνται µέσα στη θάλασσα 

αρµόδιο είναι το Τοπικό Λιµεναρχείο.      

• Η παραχώρηση των χώρων και η σύµβαση που θα υπογραφεί δεν διέπονται 

από τις διατάξεις των Νόµων και ∆ιαταγµάτων περί εµπορικών µισθώσεων.  

Ο µισθωτής υποχρεούται να παραιτηθεί µε το  µισθωτήριο συµβόλαιο από 

κάθε προστασία των Νόµων περί ενοικιοστασίου, ή από οποιοδήποτε 

δικαίωµα παράτασης της µίσθωσης,  ή από άλλες προστατευτικές των 

µισθωτών διατάξεις, που θα ισχύουν κατά το χρόνο σύναψης της  σύµβασης, 

ή που θα εκδοθούν στο µέλλον, κατά τη διάρκειά της. 

• Με τη λήξη της σύµβασης ο  µισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το χώρο 

στην κατάσταση  που παρέλαβε, αλλιώς ευθύνεται σε αποζηµίωση.  

• Μετά τη λήξη της περιόδου λειτουργίας της επαγγελµατικής δραστηριότητας 

για την οποία έγινε η παραχώρηση, (καντίνας ή  θαλασσίων µέσων 
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αναψυχής), ο µισθωτής οφείλει να αποµακρύνει από τον αιγιαλό όλα 

τα µέσα και αντικείµενα που είχε αναπτύξει.     

• Ο µισθωτής είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και υγεία των πολιτών που 

κινούνται ή παραµένουν εντός του χώρου (µισθίου) ή χρησιµοποιούν τις 

παρεχόµενες από αυτόν υπηρεσίες.  

 

18. ∆ηµοσιεύσεις – έξοδα – γραµµατειακή υποστήριξη επιτροπής 

  Η σχετική διακήρυξη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου, καθώς 

και στις Τ.Κ. Παρ. Άστρους, Μελιγούς, Βερβένων,  Ξηροπηγάδου και Αγ. Ανδρέα µε 

αποδεικτικό δηµοσίευσης. Επίσης θα αναρτηθεί στη επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου. 

Αντίγραφο της  παρούσας θα κοινοποιηθεί στο  Γραφείο ∆ηµόσιας Περιουσίας  

(Κτηµατική Υπηρεσία)  Ν. Αρκαδίας, στον Λιµενικό Σταθµό Παρ. Άστρους και στον 

Αστυνοµικό Σταθµό Παρ. Άστρους. 

   Όλα τα έξοδα της δηµοπρασίας, δηµοσιεύσεις βαρύνουν µονοµερώς τους 

πλειοδότες.  

 Γραµµατείς της Επιτροπής του διαγωνισµού ορίζονται οι ∆ηµοτικοί Υπάλληλοι:  

 κ.κ. Σούρσος Παναγιώτης και ∆εληγιάννη Νεκταρία.  

 

19. Επανάληψη δηµοπρασίας 

 Εφόσον δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον (ο διαγωνισµός αποβεί άγονος), η δηµοπρασία θα 

επαναληφθεί µόνο για τα τµήµατα που δεν εκµισθώθηκαν,  κατόπιν επαναληπτικής 

διακήρυξης κατά το άρθρο 6 του Π.∆/τος 270/81. 

 

Β. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ:  

1. Η τοποθέτηση κινητής καντίνας στον προς µίσθωση χώρο, προϋποθέτει 

απαρέγκλιτα, αυτή να είναι αυτοκινούµενη (τροχήλατη), εφοδιασµένη µε κατάλληλη 

άδεια λειτουργίας και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της αριθ. 

Υ1γ/Γ.Π/οικ.71459/30-7-2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας.  

2. Ο  µισθωτής του χώρου που προορίζεται για τοποθέτηση κινητής καντίνας 

υποχρεούται να εφοδιαστεί µε τη  νόµιµη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, την οποία 

πρέπει  να εξασφαλίσει µε δική του ευθύνη,  µετά την ενοικίαση του χώρου.  
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3. Και για την εκµίσθωση των χώρων που προορίζονται για τοποθέτηση καντίνας 

ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις που διαλαµβάνονται στην παρ. Α της παρούσης 

διακήρυξης µε τίτλο: «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ – ΠΑΡΑΛΙΑΣ (ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 

ΧΩΡΟΥ)».   

 

                                           Ο Αρµόδιος Αντιδήµαρχος                             
    
 
 
 
                             Ιωάννης Χονδρολέος 
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