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Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η  Γ Η Μ Α Ρ Υ Ο Τ 

 

Ο Γήμαπσορ Βόπειαρ Κςνοςπίαρ 

Γ ι α κ η π ύ η η ε ι    ό η ι 

ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 50/2020 απόθαζη ηηρ Ο.Δ. εκηίθεηαι ζε ανοικηή, πποθοπική, 

πλειοδοηική δημοππαζία, γηα ηε κεηαβίβαζε ζε ηξίηνπο, ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο απιήο 

ρξήζεο αηγηαινχ θαη παξαιίαο ζε δέκα (10) ζςγκεκπιμένα ημήμαηα απηψλ (φπσο 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά θαησηέξσ), ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ιεηηνπξγία 

θηλεηψλ ηξνρήιαησλ – απηνθηλνχκελσλ  ή κε - αλαςπθηεξίσλ (θαληηλψλ) ή ηελ εθκίζζσζε 

ζαιαζζίσλ κέζσλ αλαςπρήο (νκπξειψλ, αλαθιίληξσλ), κε ηνπο πην θάησ φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο: 

 

Α.)  ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΟ ΣΗ 

ΑΠΛΗ ΥΡΗΗ ΑΙΓΙΑΛΟΤ – ΠΑΡΑΛΙΑ (ΔΚΜΙΘΩΗ ΥΩΡΟΤ) 

 

 1. Πεπιγπαθή ημημάηυν σώπος αιγιαλού και παπαλίαρ και ηιμή εκκίνηζηρ ανά 

ημήμα: 

Δλάσιζηο όπιο ππώηηρ πποζθοπάρ (ηιμή εκκίνηζηρ ηηρ δημοππαζίαρ), γηα θάζε 
ελνηθηαδφκελν ηκήκα ρψξνπ αηγηαινχ θαη παξαιίαο θαη γηα ηε κηζζσηηθή πεξίνδν αλά 
έηνο, νξίδεηαη σο εμήο: 

 

 

 Για ηο σώπο ζηη θέζη «ΑΣΙΓΓΑΝΟ» Κοινόηηηαρ Παπαλίος Άζηποςρ : 

α) Σκήκα έθηαζεο 500 η.μ., γηα άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ εμππεξέηεζεο 

ινπνκέλσλ ή αλαςπρήο ηνπ θνηλνχ, ηιμή εκκίνηζηρ 4.000,00  €  

β) Σκήκα έθηαζεο 15 η.μ., γηα ηνπνζέηεζε ηξνρήιαηεο θαληίλαο, ηιμή 

εκκίνηζηρ 120,00 €. 
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 Για ηο σώπο ζηη θέζη «ΚΑΜΙΝΙΑ» Κοινόηηηαρ Άζηποςρ : 

Σκήκα έθηαζεο 500 η.μ., ζηελ πξνβνιή ηεο επηρείξεζεο ηνπ θ. Γεκεηξίνπ 
Λεκπέζε, γηα άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ εμππεξέηεζεο ινπνκέλσλ ή 

αλαςπρήο ηνπ θνηλνχ, ηιμή εκκίνηζηρ 4.000,00  €. 
 

 Για ηο σώπο ζηη θέζη «ΚΑΜΙΝΙΑ ΘΔΗ Β'» Κοινόηηηαρ Άζηποςρ : 

α) Σκήκα έθηαζεο 500 η.μ., γηα άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ εμππεξέηεζεο 

ινπνκέλσλ ή αλαςπρήο ηνπ θνηλνχ, ηιμή εκκίνηζηρ 4.000,00  €.  

β) Σκήκα έθηαζεο 15 η.μ., γηα ηνπνζέηεζε ηξνρήιαηεο θαληίλαο, ηιμή 

εκκίνηζηρ 120,00  €. 
 

 Για ηο σώπο ζηη θέζη «ΚΑΜΙΝΙΑ ΘΔΗ Γ΄» Κοινόηηηαρ Άζηποςρ :  

α) Σκήκα έθηαζεο 500 η.μ., γηα άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ εμππεξέηεζεο 

ινπνκέλσλ ή αλαςπρήο ηνπ θνηλνχ, ηιμή εκκίνηζηρ 4.000,00  € . €  
 

β) Σκήκα έθηαζεο 15 η.μ., γηα ηνπνζέηεζε ηξνρήιαηεο θαληίλαο, ηιμή 

εκκίνηζηρ 120,00  €. 
 

 Για ηο σώπο ζηη θέζη «ΚΑΜΙΝΙΑ» Κοινόηηηαρ Μελιγούρ :  

Σκήκα έθηαζεο 500 η.μ., ζηελ πξνβνιή ηεο επηρείξεζεο Αθνί Ν. Αδάκε ΟΔ, 
γηα άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ εμππεξέηεζεο ινπνκέλσλ ή αλαςπρήο ηνπ 

θνηλνχ, ηιμή εκκίνηζηρ 4.000,00  €. 
 

 Για ηο σώπο ζηη θέζη «ΠΟΡΣΔ» Κοινόηηηαρ Μελιγούρ : 

α) Σκήκα έθηαζεο 500 η.μ., γηα άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ εμππεξέηεζεο 

ινπνκέλσλ ή αλαςπρήο ηνπ θνηλνχ, ηιμή εκκίνηζηρ 4.000,00  €. 

β) Σκήκα έθηαζεο 15 η.μ., γηα ηνπνζέηεζε ηξνρήιαηεο θαληίλαο, ηιμή 

εκκίνηζηρ 120,00  €. 
 

 Για ηο σώπο ζηη θέζη «ΛΙΜΑΝΑΚΙ ή ΚΑΛΟΓΔΡΙΚΟ» Κοινόηηηαρ 

Ξηποπηγάδος : 

α) Σκήκα έθηαζεο 300 η.μ., γηα άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ εμππεξέηεζεο 

ινπνκέλσλ ή αλαςπρήο ηνπ θνηλνχ, ηιμή εκκίνηζηρ 2.400,00  €. 

β) Σκήκα έθηαζεο 15 η.μ., γηα ηνπνζέηεζε ηξνρήιαηεο θαληίλαο, ηιμή 

εκκίνηζηρ 120,00  €.  
 

 Για ηο σώπο ζηη θέζη «ΠΑΛΙΟΥΑΝΟ» Κοινόηηηαρ Βεπβένυν : 

α) Σκήκα έθηαζεο 300 η.μ., γηα άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ εμππεξέηεζεο 

ινπνκέλσλ ή αλαςπρήο ηνπ θνηλνχ, ηιμή εκκίνηζηρ 2.400,00  € . 

β) Σκήκα έθηαζεο 15 η.μ., γηα ηνπνζέηεζε ηξνρήιαηεο θαληίλαο, ηιμή 

εκκίνηζηρ 120,00  €. 
 

 Για ηο σώπο ζηη θέζη «ΜΤΛΟ» Κοινόηηηαρ Αγίος Ανδπέα : 

α) Σκήκα έθηαζεο 100 η.μ., γηα άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ εμππεξέηεζεο 

ινπνκέλσλ ή αλαςπρήο ηνπ θνηλνχ, ηιμή εκκίνηζηρ 800,00  €.  
 

β) Σκήκα έθηαζεο 15 η.κ., γηα ηνπνζέηεζε ηξνρήιαηεο θαληίλαο, ηιμή 

εκκίνηζηρ 120,00  €. 

 

 Για ηο σώπο ζηη θέζη «παπαλία Απκαδικού Υυπιού» Κοινόηηηαρ Αγίος 

Ανδπέα : 
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α) Σκήκα έθηαζεο 200 η.μ., γηα άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ εμππεξέηεζεο 

ινπνκέλσλ ή αλαςπρήο ηνπ θνηλνχ, ηιμή εκκίνηζηρ 1.600,00  €. 

β) Σκήκα έθηαζεο 15 η.μ., γηα ηνπνζέηεζε ηξνρήιαηεο θαληίλαο, ηιμή 

εκκίνηζηρ 120,00  €. 
 
  Όια ηα αλσηέξσ ηκήκαηα απεηθνλίδνληαη ζε νξζνθσηνράξηεο θαη 
ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα φπσο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 13 ηεο ηζρχνπζαο 
ΚΤΑ. 

 

2. Μιζθυηική πεπίοδορ  

 Η μιζθυηική πεπίοδορ (ηπιεηία 2020-2022) θα απσίζει από ηην ςπογπαθή ηηρ 

ζσεηικήρ ζύμβαζηρ, πος θα ππαγμαηοποιηθεί μεηά ηην έγκπιζη ηος 

αποηελέζμαηορ ηηρ δημοππαζίαρ από η’ απμόδια όπγανα  και θα λήξει ηην 31
η
 

Γεκεμβπίος ηος έηοςρ 2022. 
 
 

3. Σέλη σαπηοζήμος  και ειζθοπά ςπέπ Ο.Γ.Α. 
   Σν κίζζσκα πνπ ζα επηηεπρζεί κε ηε δεκνπξαζία, ππφθεηηαη ζε ηέιε ραξηνζήκνπ 
(3%, πιένλ εηζθνξάο ππέξ ΟΓΑ 20% επ’ απηνχ), ην νπνίν  βαξχλεη ππνρξεσηηθά 
ηνπο κηζζσηέο θαη εηζπξάηηεηαη απφ ηνλ Γήκν θαηά ηελ θαηαβνιή ησλ κηζζσκάησλ.  

 
 

4. Γιαδικαζία πληπυμήρ μιζθώμαηορ 

 

 Καη' εξαίπεζη για ηο έηορ 2020, ην χςνο ηνπ θαηαβαιιφκελνπ αληαιιάγκαηνο 
 θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 40% ηνπ ππνινγηζζέληνο αληαιιάγκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο 
 πξνβιεπφκελεο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 7 (παξ. β, αξ. 17 ηεο παξαθάησ ΚΤΑ). 
 Σν νθεηιφκελν κίζζσκα, ηνζν ζηνλ Γήκν Βφξεηαο  Κπλνπξίαο φζν θαη πξνο ην 
 Διιεληθφ Γεκφζην εμνθιείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 6 θαη 7 ηεο 
 ΚΤΑ κε αξηζκφ 47458 ΔΞ 2020 (ΦΔΚ 1864/Β/15-5-2020).       

 

5. Ημεπομηνία διενέπγειαρ δημοππαζίαρ 

 
Ζ δεκνπξαζία γηα φια ηα αλσηέξσ ηκήκαηα ζα γίλεη ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ Βφξεηαο 

Κπλνπξίαο  (Οηθνλνκηθή Τπεξεζία), μεηά ηην πάποδο (10) δέκα ημεπών από ηην 

επομένη ηηρ  δημοζίεςζηρ ηηρ διακήπςξηρ, ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί αθνχ 
πξνεγνπκέλσο εγθξηζεί ε δηαθήξπμε απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Κηεκαηηθήο 
Τπεξεζίαο Αξθαδίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηεο ζρεηηθήο Κ.Τ.Α. Σν αξκφδην 
φξγαλν ηνπ Γήκνπ Βφξεηαο Κπλνπξίαο ζα ππνγξάςεη θαη δεκνζηεχεη αλαιπηηθή 
δηαθήξπμε δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία 
δηεμαγσγήο θαη ή ψξα έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ.  

 

 

6. Δπιηποπή Γημοππαζίαρ   

 
Ζ δεκνπξαζία ζα γίλεη  ελψπηνλ ηεο  επηηξνπήο δηελέξγεηαο δεκνπξαζηψλ πνπ έρεη 
ζπγθξνηεζεί κε ηελ ππ’ αξηζ. 265/2019 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 
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7. Ωπα και διαδικαζία διενέπγειαρ δημοππαζίαρ  

 

Ζ δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ζηιρ 16 Ιοςνίος 2020 ημέπα Σπίηη και ώπα 11:00 

π.μ. έυρ και ηιρ 12:00 μ.μ. ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ Βφξεηαο Κπλνπξίαο 
(Οηθνλνκηθή Τπεξεζία). Γχλαηαη φκσο λα ζπλερηζηεί θαη  κεηά ηελ νξηδφκελε ψξα 
ιήμεο, (δειαδή ηελ 12

ε
 κεζεκβξηλή), εθ φζνλ ππάξρεη πξνζέιεπζε 

ελδηαθεξνκέλσλ θαη εμαθνινπζνχλ λα θαηαηίζεληαη νη πξνζθνξέο ησλ 
ζπκκεηερφλησλ ρσξίο δηαθνπή θαη κφλνλ κεηαμχ απηψλ πνπ έρνπλ ήδε 
πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη έρνπλ θαηαζέζεη έζησ θαη κία 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά κέρξη εθείλε ηε ρξνληθή ζηηγκή (κέρξη ηελ 12

ε
 κεζεκβξηλή).    

ε εθαξκνγή ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ, δελ ζα γίλνληαη δεθηνί ζηε δεκνπξαζία, 
αθφκα θαη αλ απηή βξίζθεηαη ζε εμέιημε, φζνη πξνζέιζνπλ κεηά ηελ νξηδφκελε απφ 
ηε δηαθήξπμε ψξα ιήμεο (δειαδή ηελ 12

ε
 κεζεκβξηλή).  

 

8. Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ  

 
α) Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο απιήο 
ρξήζεο ηκήκαηνο αηγηαινχ – παξαιίαο ζε θπζηθφ πξφζσπν ή ζε έλσζε πξνζψπσλ 
νπνηαζδήπνηε κνξθήο (Ννκηθφ Πξφζσπν), είλαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ 18

νπ
 έηνπο ηεο 

ειηθίαο ηνπο, είηε ζπκβάιινληαη θαη ελεξγνχλ κεκνλσκέλα είηε ζπκβάιινληαη θαη 
ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ, σο κέιε ή εθπξφζσπνη απηψλ. 

 
β) Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία έρνπλ φια ηα λνκηθά ή θπζηθά πξφζσπα 
ή ελψζεηο ή θνηλνπξαμίεο απηψλ, πνπ απνδεδεηγκέλα αζθνχλ επάγγεικα ή 
δξαζηεξηφηεηα πνπ πξνβιέπεηαη γηα ην αληίζηνηρν ηκήκα πνπ δηεθδηθνχλ, ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη δελ έρνπλ βεβαησκέλεο ιεμηπξφζεζκεο θαη κε ξπζκηζκέλεο νθεηιέο 
πξνο ην Διιεληθφ Γεκφζην θαη ηνλ Γήκν Βφξεηαο Κπλνπξίαο, απφ νπνηαδήπνηε 
αηηία θαη πιεξνχλ ηηο ινηπέο πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζεο.   Γηα ηελ απφδεημε ηεο 
άζθεζεο επαγγέικαηνο ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο έρεη εθαξκνγή ε δηάηαμε ηεο 
πεξίπησζεο β ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ηζρχνπζαο Κ.Τ.Α, ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πξψηεο, ηέηαξηεο θαη πέκπηεο παξαγξάθνπ ηνπ 
άξζξνπ 14 ηεο ίδηαο Κ.Τ.Α. 

  

 9. Όποι και πποϋποθέζειρ ζςμμεηοσήρ 

   Ο ενδιαθεπόμενορ έσει ηο δικαίυμα ζςμμεηοσήρ ζε μία μόνο δημοππαζία και 

μποπεί να πλειοδοηήζει για μία μόνο «θέζη», πνπ απνηειείηαη απφ ην ηκήκα γηα 
άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ εμππεξέηεζεο ινπνκέλσλ ή αλαςπρήο ηνπ θνηλνχ, δειαδή 
νκπξειψλ,  αλαθιίληξσλ ή ζαιαζζίσλ κέζσλ αλαςπρήο θαη ην ηκήκα  γηα ηελ ηνπνζέηεζε 
ηξνρήιαηεο θαληίλαο.   
 Τπεξήκεξνο νθεηιέηεο ηνπ Γήκνπ Βφξεηαο Κπλνπξίαο, ησλ ΝΠΗΓ απηνχ, ή ηνπ Γεκνζίνπ, 
δελ έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ δεκνπξαζία.  
 Δπίζεο δελ έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο φπνηνο έρεη  θαηαδηθαζηεί ηειεζίδηθε απφθαζε «δη' 
αληίζηαζηλ, ζχζηαζηλ θαη ζπκκνξίαλ, ηα εηο ην Κεθ. Θ' ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθνο (Π.Κ.) 
αλαθεξφκελα εγθιήκαηα πεξί ην λφκηζκα, ππφζαιςηλ εγθιεκαηίνπ, παξαζηψπεζηλ 
εγθιεκάησλ, ηα εηο ην Κεθ. ΗΓ' ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθνο (Π.Κ.) αλαθεξφκελα θνηλψο 
επηθίλδπλα εγθιήκαηα, αλζξσπνθηνλίαλ εθ πξνζέζεσο ζσκαηηθήλ βιάβελ εθ πξνζέζεσο 
πξνβιεπνκέλελ ππφ ησλ άξζξσλ 309, 310 θαη 311 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθνο (Π.Κ.), 
αξπαγήλ, αξπαγήλ αλειίθνπ, θινπήλ, ιεζηείαλ, θζνξάο πξνθαινχζαο ην θνηλφλ αίζζεκα 
(Αξζξνλ 384α' ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθνο), εθβίαζηλ, απάηελ, απνδνρήλ θαη δηάζεζηλ 
πξντφλησλ εγθιήκαηνο, παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ πξντφλησλ εγθιήκαηνο, παξαβάζεηο 
ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξί φπισλ εθξεθηηθψλ πιψλ θαη εθξεθηηθψλ κεραλεκάησλ ηζρπνχζεο 
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λνκνζεζίαο, παξαβάζεηο ησλ λφκσλ πεξί λαξθσηηθψλ, θαθνπξγήκαηα ή πιεκκειήκαηα 
αλαθεξφκελα εηο ηα Κεθάιαηα πεξί εζράηεο πξνδνζίαο θαη πξνδνζίαο ηεο Υψξαο ηνπ 
Πνηληθνχ Κψδηθνο (Π.Κ.) ή άιισλ ζπλαθψλ λφκσλ, σο θαη δη' νηνλδήπνηε εγθιήκαηα θαηά 
ησλ εζψλ» . 

Γελ ζα γίλνπλ δεθηνί ζηε δεκνπξαζία φζνη πιεηνδφηεο θαη εγγπεηέο έρνπλ θεξπρζεί 
έθπησηνη ζε πξνεγνχκελεο δηαδηθαζίεο δεκνπξαζηψλ ηνπ Γήκνπ Βφξεηαο Κπλνπξίαο. 

 Αλ ζηε δεκνπξαζία ζπκκεηέρνπλ αιινδαπνί πξέπεη νπσζδήπνηε λα θαηέρνπλ ηε λφκηκε 
άδεηα δηακνλήο πνπ ηνπο παξέρεη ην δηθαίσκα άζθεζεο αλεμάξηεηεο  νηθνλνκηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο. 
 

10. Γικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ 

 

    Γηα λα γίλεη θάπνηνο δεθηφο ζηε δεκνπξαζία, πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηελ επηηξνπή 
δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 
α) Βεβαίσζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ θαη ηεο αληίζηνηρεο ππεξεζίαο 
ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Γ.Β.Κ. γηα ηελ εμφθιεζε ησλ βεβαησκέλσλ νθεηιψλ, ηφζν ηνπ ηδίνπ (ηνπ 
ζπκκεηέρνληνο ζηε δεκνπξαζία), φζν θαη ησλ ζπγγελψλ ηνπ κε Α΄ βαζκφ 
ζπγγέλεηαο εμ’ αίκαηνο θαη εμ’ αγρηζηείαο, θαζψο επίζεο ηνπ εγγπεηή ηνπ θαη φισλ 
ησλ εηαίξσλ, ζε πεξίπησζε πνπ ζην δηαγσληζκφ κεηέρεη εηαηξεία.  
β) Βεβαίσζε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο γηα ηελ εμφθιεζε ησλ ηπρφλ κε 
βεβαησκέλσλ ηειψλ δηακνλήο παξεπηδεκνχλησλ παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ,  
(παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 339/1976), ηνπ ηδίνπ, ηνπ εγγπεηή ηνπ θαη ησλ εηαίξσλ, 
ζε πεξίπησζε πνπ κεηέρεη ζην δηαγσληζκφ εηαηξεία.   
γ) Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα ηνπο ζπκκεηέρνληνο ή ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο 
εηαηξείαο, γηα ρξέε πξνο ην Γεκφζην.  
δ) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 πεξί απνδνρήο φισλ ησλ φξσλ ηεο 
δηαθήξπμεο  θαη ησλ φξσλ ηεο ΚΤΑ κε αξηζκφ 47458 ΔΞ 2020 (ΦΔΚ 1864/Β/15-5-
2020) ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ-Οηθνλνκηθψλ-Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο 
αλεπηθχιαθηα θαη φηη δηαζέηεη ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα ζχκθσλα κε ηνπο 
φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο απηήο.  
ε) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 κε ηελ νπνία ζα δειψλεηαη ε ρξήζε ηνπ 
κηζζίνπ γηα άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ εμππεξέηεζεο ινπνκέλσλ ή αλαςπρήο ηνπ 
θνηλνχ ή /θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηξνρήιαηεο θαληίλαο ή ζαιαζζίσλ κέζσλ.   
ζη) Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη δεκφηεο 
άιινπ Γήκνπ. ηελ πεξίπησζε ζπκκεηνρήο δεκνηψλ ηνπ Γήκνπ Βφξεηαο 
Κπλνπξίαο ην πηζηνπνηεηηθφ αλαδεηείηαη απηεπαγγέιησο. 
δ) Δλδηαθεξφκελνο «επαγγεικαηίαο» ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη κε ηελ αίηεζή ηνπ 
θαη Γεκνηηθή Δλεκεξφηεηα απφ ηνλ Γήκν ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη, ελψ αλ 
πξφθεηηαη γηα «θπζηθφ πξφζσπν» ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη κε ηελ αίηεζή ηνπ θαη 
Γεκνηηθή Δλεκεξφηεηα απφ ηνλ Γήκν κνλίκνπ θαηνηθίαο ηνπ. 
ε) Δγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο, ή Γξακκάηην ζχζηαζεο 
παξαθαηαζήθεο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, σο εγγχεζε γηα ηε 
ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ,  πνζνχ ίζνπ κε ην 10% ηνπ νξηδφκελνπ ζηε 
δηαθήξπμε θαηψηαηνπ νξίνπ πξνζθνξάο (ηηκή εθθίλεζεο) ππνινγηδφκελν γηα ηε 
νιφθιεξε ηε κηζζσηηθή πεξίνδν 2020-2022 (ηξηεηία). Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ή ην 
γξακκάηην θαηαηίζεηαη ζηελ Δπηηξνπή ηεο Γεκνπξαζίαο απηνχζηα.   

ζ) Φσηαληίγξαθν Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο ζπκκεηέρνληνο, εγγπεηή θαη ηπρφλ 
εθπξνζψπνπ. 
η) Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηνπ ζπκκεηέρνληνο. 
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Ζ έιιεηςε νπνηνπδήπνηε απφ ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά, θαζηζηά ηελ πξνζθνξά 
αλχπαξθηε θαη απαξάδεθηε. 
Σα ίδηα δηθαηνινγεηηθά ηζρχνπλ θαη αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκφ άιινπ 
πξνζψπνπ.  

 

11.Γιαδικαζία καηάθεζηρ  πποζθοπών.  
 

Ζ ππώηη πποζθοπά πξέπεη λα είλαη θαηά 100,00 € ηνπιάρηζηνλ αλψηεξε ηνπ 
ειάρηζηνπ νξίνπ (ηηκή εθθίλεζεο), ελψ θάζε επφκελε πξνζθνξά πξέπεη λα είλαη 
θαηά 100,00 € ηνπιάρηζηνλ αλψηεξε ηεο πξνεγνχκελεο. Κάζε πξνζθνξά είλαη 
ππνρξεσηηθή γηα ηνλ πιεηνδφηε θαη ε ππνρξέσζε απηή κεηαβαίλεη αιιεινδηαδφρσο 
απφ ηνλ πξψην ζηνπο επφκελνπο θαη επηβαξχλεη ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε. 

Αν κάποιορ πλειοδοηεί για λογαπιαζμό άλλος, πξέπεη λα ην δειψζεη ακέζσο 
ζηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ θαηά ηελ έλαξμε ηεο δεκνπξαζίαο θαη λα παξνπζηάζεη 
πξνο ηνχην λφκηκν πιεξεμνχζην, δηαθνξεηηθά ζεσξείηαη ν ίδηνο ελδηαθεξφκελνο θαη 
ζηελ πεξίπησζε πιεηνδνζίαο ζεσξείηαη ελνηθηαζηήο. 

 
 

12. Δγγςήζειρ  
 

 Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ ζα αληηθαηαζηαζεί πξηλ απφ 
ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ κε άιιε, θαιήο ρξήζεο ηνπ κηζζίνπ θαη 

εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ απφ πιεπξάο κηζζσηή,  πνζνχ ίζνπ κε ην 10% 

επί ηος ζςνολικού μιζθώμαηορ, φπσο απηφ ζα έρεη πξνζδηνξηζζεί  απφ ηε 
δεκνπξαζία θαη  ζα επηζηξαθεί ζηνλ κηζζσηή ζην ηέινο ηεο κηζζσηηθήο πεξηφδνπ, 
αθνχ έρεη απνδψζεη θαη ηελ ηειεπηαία δφζε ηνπ κηζζψκαηνο θαη έρεη εθπιεξψζεη 
φιεο ηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ ηφζν πξνο ην Γήκν φζν θαη πξνο ην Διιεληθφ 
Γεκφζην, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ππνρξέσζεο απνκάθξπλζεο απφ ην ρψξν 
φισλ ησλ πιηθψλ θαη  θαηαζθεπψλ.  ε αληίζεηε πεξίπησζε ε εγγπεηηθή θαηαπίπηεη 

ππέξ ηνπ Γήκνπ θαηά πνζνζηφ 70% θαη ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ καηά 

ποζοζηό 30% ρσξίο άιιε δηθαζηηθή παξέκβαζε ή άιιε δηαδηθαζία.  
 

13. Τπογπαθή ζςμθυνηηικού 

 

 Απηφο πνπ ζα αλαδεηρζεί κηζζσηήο νθείιεη λα πξνζέιζεη καδί κε ηνλ εγγπεηή ηνπ, 
κέζα ζε δέθα  εκέξεο, αθφηνπ ηνπ θνηλνπνηεζεί ε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ 
Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ Γπηηθήο Διιάδνο θαη 
Ηνλίνπ γηα ηελ έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο, λα ππνγξάςεη ην 
κηζζσηήξην ζπκβφιαην, πνπ ζα ζπληαρζεί. ε πεξίπησζε πνπ ζα  αζεηήζεη ηελ 
ππνρξέσζε ηνπ απηή  ή αλ  παξαιείςεη  λα θαηαζέζεη ηελ εγγχεζε θαιήο ρξήζεο 
ηνπ κηζζίνπ, ελεξγείηαη αλαπιεηζηεξηαζκφο  ζε  βάξνο  ηνπ ηειεπηαίνπ  πιεηνδφηε 
θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ, νη νπνίνη επζχλνληαη γηα ηε δηαθνξά πνπ ηπρφλ πξνθχςεη απφ 
ηε κηθηφηεξε πξνζθνξά θαηά ηελ επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία. Κάζε επί  έιαζζνλ 
δηαθνξά ηνπ  κηζζψκαηνο πνπ πξνθχςεη θαηά ηα αλσηέξσ,  εηζπξάηηεηαη  θαηά  ηηο  
δηαηάμεηο  ηνπ  Νφκνπ «πεξί  εηζπξάμεσο  δεκνζίσλ εζφδσλ». Ζ επί πιένλ 
δηαθνξά πνπ ηπρφλ πξνθχςεη θαηά ηνλ αλαπιεηζηεξηαζκφ παξακέλεη πξνο φθεινο 
ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ.  

 Σο μιζθυηήπιο ζςμβόλαιο  ζςνηάζζεηαι ζε ηέζζεπα (4) ανηίγπαθα θαη 
ππνγξάθεηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, ζχκθσλα  κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 
δηαθήξπμεο θαη ηεο ζρεηηθήο Κ.Τ.Α. Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη νξηζηηθά θαηαξηηζζείζα 
απφ ηεο ιήμεσο ηεο δεθαήκεξεο πξνζεζκίαο, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξψηε 
πεξίπησζε ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ  αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε αξλήζεσο 
ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ.  

ΑΔΑ: 996ΕΩ9Ψ-3ΞΕ



 
 

 

14. Καηάπηυζη εγγςηηικήρ  

 
Άξλεζε, αζέηεζε, ή θαζπζηέξεζε  απφδνζεο ηνπ κηζζψκαηνο, ζπλεπάγεηαη ηελ 
απνβνιή ηνπ κηζζσηή θαηά ηε εηδηθή δηαδηθαζία απνδφζεσο ηνπ κηζζψκαηνο ηνπ 
Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο θαη ηελ θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο ππέξ ηνπ Γήκνπ 
θαηά πνζνζηφ 70% θαη ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαηά πνζνζηφ 30%.  

 

15. Γενικοί όποι – κανόνερ 

 
  ησπεξή αλακίζζσζε ή ππεθκίζζσζε απαγνξεχνληαη απνιχησο. ε ηέηνηα 
πεξίπησζε ν κηζζσηήο θαη ππεθκηζζσηήο απνβάιινληαη ακέζσο ηνπ κηζζίνπ θαη 
ε εγγχεζε θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ Βφξεηαο Κπλνπξίαο αλέθθιεηα. 
  Ο ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκφ, ελλνείηαη φηη έιαβε, πξνεγνπκέλσο, γλψζε ηνπ 
πξνο κίζζσζε ρψξνπ, ηε λνκηθήο θαη πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο απηνχ θαη ηελ 
έθηαζή ηνπ, νπφηε νχηε ιχζε ηεο κίζζσζεο γίλεηαη νχηε κείσζε ηνπ κηζζψκαηνο, 
γηα θαλέλα πξνβαιιφκελν ιφγν. 
  Ο κηζζσηήο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε πιεξσκήο ηνπ ελνηθίνπ αλ 
δελ θάλεη  ρξήζε ηνπ κηζζίνπ κε ππαηηηφηεηά ηνπ θαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, 
αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν απνθιεηζκφο ηεο ρξήζεο έγηλε κε απφθαζε 
ηνπ Γξαθείνπ Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο, ηνπ Ληκελαξρείνπ, ή νπνηνπδήπνηε άιινπ 
θνξέα.     

  Ο κηζζσηήο δελ δηθαηνχηαη λα δηεθδηθήζεη επηζηξνθή ή κείσζε ηνπ κηζζψκαηνο 
γηα νπνηαδήπνηε ιφγν, αθφκα θαη αλ απνβιεζεί απφ ην ρψξν κεηά ηελ 
εγθαηάζηαζή ηνπ ή αλαθιεζεί ή αθπξσζεί ε ζχκβαζε κίζζσζεο γηα νπνηαδήπνηε 
αηηία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πεξηπηψζεσλ ηεο θαθήο ρξήζεο, ησλ 
απζαίξεησλ, παξάλνκσλ ή κφληκσλ ή ζηαζεξψλ θαηαζθεπψλ.      
   Ο κηζζσηήο δελ δηθαηνχηαη θακία απνδεκίσζε αθφκα θαη αλ απνβιεζεί απφ ην 
ρψξν ή αλ απαγνξεπηεί ε ρξήζε ηνπ ρψξνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, θαηφπηλ 
απνθάζεσο αξκνδίνπ νξγάλνπ, αθφκα θαη αλ απηή εμεδφζε ζε ρξφλν 
κεηαγελέζηεξν ηνπ κηζζσηεξίνπ.  

    Ο πιεηνδφηεο δελ δηθαηνχηαη  απνδεκίσζεο, νχηε κπνξεί λα αμηψζεη ηελ 
επηζηξνθή ηνπ κηζζψκαηνο, ζε πεξίπησζε πνπ δελ εγθξηζνχλ ηα πξαθηηθά ηνπ 
δηαγσληζκνχ απφ ηελ Ο.Δ. ή ην ηκήκα Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ Ννκνχ Αξθαδίαο 
ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ ή ηελ 
αξκφδηα ΠΓΓΠ/ΑΓΓΠ ή δελ εμαζθαιίζεη άδεηα ιεηηνπξγίαο ή απνβιεζεί απφ ηνλ 
ρψξν κε απφθαζε νπνηαζδήπνηε ππεξεζίαο ή νπνηνδήπνηε ζπλαξκφδηνπ θνξέα 
θαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. 

  
 

 16. Όποι και πποϋποθέζειρ πος διέποςν ηη σπήζη ημήμαηορ σώπος  

               αιγιαλού  και παπαλίαρ 
 χκθσλα κε ην άξζξν 12 ηεο ΚΤΑ κε αξηζκφ 47458 ΔΞ 2020 (ΦΔΚ 1864/Β/15-5-
 2020) νξίδνληαη νη πεξηνξηζκνί – ππνρξεψζεηο – απαγνξεχζεηο ππεξνχ : 
 Οη ππεξνχ ζηνπο νπνίνπο έρεη παξαρσξεζεί ην δηθαίσκα απιήο ρξήζεο γηα ηελ 
 άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο ππφθεηληαη ζηνπο 
 παξαθάησ πεξηνξηζκνχο-ππνρξεψζεηο-απαγνξεχζεηο:  
 α) Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε επέκβαζε πνπ αιινηψλεη ηε θπζηθή κνξθνινγία 
 θαη ηα βηνηηθά ζηνηρεία ησλ ρψξσλ αηγηαινχ, παξαιίαο, φρζεο θαη παξφρζηαο 
 δψλεο, κεγάισλ ιηκλψλ θαη πιεχζηκσλ πνηακψλ θαζψο θαη ηνλ θνηλφρξεζην 
 ραξαθηήξα απηψλ, φπσο ε αλέγεξζε θάζε είδνπο θηίζκαηνο ή ηνπνζέηεζε 
 θαηαζθεπάζκαηνο πνπ ζπλδέεηαη ζηαζεξά κε ην έδαθνο (πάθησζε κε ζθπξφδεκα, 
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 ηζηκεληνζηξψζεηο, πιαθνζηξψζεηο, επηρσκαηψζεηο θ.ι.π.), θαζψο θαη ε 
 ηνπνζέηεζε ζθελψλ, ε ζηάζκεπζε ηξνρφζπηησλ, απηνθηλήησλ θ.ι.π. 
 β) H παξαρψξεζε ηεο απιήο ρξήζεο αηγηαινχ, παξαιίαο, φρζεο, παξφρζηαο 
 δψλεο, πδάηηλνπ ζηνηρείνπ ζάιαζζαο, ιηκλνζάιαζζαο, ιίκλεο θαη πιεχζηκνπ 
 πνηακνχ είλαη δπλαηή, γηα ηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ εμππεξεηνχλ ηνπο 
 ινπφκελνπο ή ηελ αλαςπρή ηνπ θνηλνχ, ηδίσο γηα εθκίζζσζε ζαιάζζησλ κέζσλ 
 αλαςπρήο, μαπισζηξψλ, νκπξειψλ, ιεηηνπξγία απηνθηλνχκελνπ ή 
 ξπκνπιθνχκελνπ ηξνρήιαηνπ αλαςπθηεξίνπ, θαζψο θαη ηξαπεδνθαζηζκάησλ, 
 εθφζνλ εμαζθαιίδεηαη ε ειεχζεξε δηέιεπζε ηνπ θνηλνχ θαη αλάινγα κε ηε 
 ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο ηνπ αηγηαινχ, κε ηε δηαδηθαζία θαη ηνπο φξνπο ησλ 
 παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2971/2001, φπσο ηζρχεη. 
 γ) Ζ αλάπηπμε ησλ νκπξειψλ, μαπισζηξψλ θαη ησλ ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο 
 ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2971/2001, φπσο 
 ηζρχεη, κπνξεί λα θαιχπηεη κέρξη ην εμήληα ηνηο εθαηφ (60%) ηνπ 
 παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ, κε ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ειεχζεξε πξφζβαζε 
 ηνπ θνηλνχ θάζεηα θαη παξάιιεια πξνο ηε ζάιαζζα θαη ε χπαξμε ειεχζεξεο 
 δψλεο απφ ηελ αθηνγξακκή πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) κέηξσλ. 
 δ) Γηα αηγηαιφ, παξαιία, φρζε, παξφρζηα δψλε, πδάηηλν ζηνηρείν ηεο ζάιαζζαο, 
 ιηκλνζάιαζζαο, ιίκλεο θαη πιεχζηκνπ πνηακνχ, πνπ έρεη εληαρζεί ζην δίθηπν 
 Natura 2000, ε θάιπςε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηνπ 
 παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ θαη εθφζνλ δελ επεξεάδνληαη νη ζηφρνη δηαηήξεζεο γηα 
 ην πξνζηαηεπηέν αληηθείκελν. Ζ παξαβίαζε ησλ αλσηέξσ φξσλ επηθέξεη ηελ 
 αλάθιεζε ηεο παξαρψξεζεο. 
 ε) Γελ παξαρσξείηαη ε ρξήζε ηνπ αηγηαινχ, γηα νκπξέιεο, μαπιψζηξεο, 
 ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη ηξνρήιαηεο θαληίλεο, φηαλ ην κήθνο ή πιάηνο απηνχ είλαη 
 κηθξφηεξν ησλ πέληε (5) κέηξσλ ή φηαλ ην ζπλνιηθφ εκβαδφλ ηνπ αηγηαινχ είλαη 
 κηθξφηεξν ησλ εθαηφ πελήληα (150) ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ, εθηφο απφ ηηο 
 πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ ζε ηζρχ άδεηεο ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο, απφ ηηο 
 πξνβιεπφκελεο ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2971/2001, φπσο 
 ηζρχεη, θαη κέρξη ηε ιήμε ηνπο. 
 ζη) Οη πεξηνξηζκνί ησλ παξαγξάθσλ (γ) θαη (ε) ηζρχνπλ θαη γηα ηηο παξαρσξήζεηο 
 ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2971/2001, φπσο ηζρχεη. 
 δ) Όινη νη φξνη θαη νη πεξηνξηζκνί ηεο παξνχζαο ηζρχνπλ θαη εθαξκφδνληαη θαη 
 ζηα Σνπξηζηηθά Γεκφζηα Κηήκαηα, πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί ηέηνηα ή γηα ηα νπνία 
 έρεη εθδνζεί Πξάμε Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ θαη' εθαξκνγή ησλ παξαγξάθσλ 1 
 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο Κ' πληαθηηθήο Πξάμεο ηεο 6/14 Φεβξνπαξίνπ 1968 (33 
 Α'). 
 ε) Οθείινπλ λα κεξηκλνχλ γηα ηνλ θαζεκεξηλφ θαζαξηζκφ ησλ θνηλνρξήζησλ 
 ρψξσλ, ηελ αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ ηεο αθηήο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ, θαζψο 
 επίζεο λα κεξηκλνχλ γηα ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ινπνκέλσλ θαη 
 ησλ δηεξρνκέλσλ ζηνλ παξαρσξνχκελν ρψξν. 
 ζ) Οθείινπλ λα ηεξνχλ φιεο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα αλαθεξφκελα ζην 
 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 4 «ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ - 
 ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΩΝ ΓΗΑ ΑΠΛΖ ΥΡΖΖ ΔΝΣΟ ΑΗΓΗΑΛΟΤ ΠΑΡΑΛΗΑ - 
 ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ - ΤΣΑΔΗ». 
 η) Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 5 (γ) θαη 5(δ) ηνπ άξζξνπ 
 13 ηνπ λ. 2971/2001, φπσο ηζρχεη, ν ππεξνχ δελ επηηξέπεηαη λα κεηαβηβάζεη νιηθά 
 ή κεξηθά ην δηθαίσκα ηνπ ζε άιινλ ή λα ζπλάςεη νπνηαδήπνηε ζρέζε γη' απηφ κε ή 
 ρσξίο αληάιιαγκα, πνπ λα αθνξά ηελ έθηαζε πνπ ηνπ παξαρσξήζεθε. 
 ηα) Μεηά ην ηέινο ηεο ρξήζεο (ιήμε ηεο ζπκβαηηθήο ζρέζεο) νη θνηλφρξεζηνη 
 ρψξνη ζα πξέπεη λα επαλέξρνληαη ζηελ αξρηθή ηνπο θαηάζηαζε, αθαηξνπκέλσλ 
 φισλ ησλ εηδψλ πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί θαηά ηε ρξήζε. 
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 ηβ) χκβαζε παξαρψξεζεο πνπ ν ππεξνχ ζπλάπηεη κε ην Γήκν ρσξίο λα θέξεη 
 ηελ πξνζππνγξαθή ηεο νηθείαο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην 
 άξζξν 13 ηεο παξνχζαο, είλαη άθπξε θαη ν ππεξνχ δελ επηηξέπεηαη λα 
 ρξεζηκνπνηήζεη ην θνηλφρξεζην ρψξν. 
 Οη ππεξνχ ππφθεηληαη ζε φιεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο 
 παξνχζαο θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηεο. 
 ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο παξαβάζεσο ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο θαζψο θαη ελ 
 γέλεη ηεο λνκνζεζίαο πεξί αηγηαινχ θαη παξαιίαο λ. 2971/2001 (Α' 285), φπσο έρεη 
 ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, αλεμάξηεηα απφ ην θαζνξηζζέλ αληάιιαγκα, 
 επηβάιινληαη θαη φια ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηεο 
 παξνχζαο. 

 Σα αληηθείκελα πνπ κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ  ζην κίζζην, (ηκήκα ρψξνπ αηγηαινχ 
θαη παξαιίαο), θαζψο θαη νη επηηξεπφκελεο πξνζσξηλέο (κε κφληκεο) θαηαζθεπέο, 

πεξηγξάθνληαη ζηελ ΚΤΑ με απιθμό 47458 ΔΞ 2020 (ΦΔΚ 1864/Β/15-5-2020) θαη 
ζηα παξαξηήκαηα απηήο.   

 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2 θαη 13 ηνπ Ν. 2971/2001 θαη ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 7 ηεο ζρεηηθήο ΚΤΑ με απιθμό 47458 ΔΞ 2020 (ΦΔΚ 1864/Β/15-5-
2020) επηηξέπνληαη, απνθιεηζηηθά πξνο δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο θαη 
θπθινθνξίαο ησλ ινπνκέλσλ θαη γηα ηελ αζθάιεηα απηψλ θαηά ηελ παξακνλή ηνπο 
εληφο ησλ πξναλαθεξζέλησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, θαηαζθεπέο κε κφληκνπ 
ραξαθηήξα πνπ πεξηνξηζηηθά πξνβιέπνληαη ζην ζπλεκκέλν ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 4 
«ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ - ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΩΝ ΑΠΛΖ 
ΥΡΖΖ ΔΝΣΟ ΑΗΓΗΑΛΟΤ ΠΑΡΑΛΗΑ» ηεο αλσηέξσ Κ.Τ.Α.  ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο. 

 Οη Γήκνη, νη Αζηπλνκηθέο θαη Ληκεληθέο Αξρέο κέζσ ησλ εληεηαικέλσλ νξγάλσλ 
ηνπο έρνπλ ππνρξέσζε, ζε θάζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλνπλ θαηαπαηήζεηο ή 
απζαίξεηεο επεκβάζεηο επί ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, λα ελεκεξψλνπλ άκεζα ηηο 
θαηά ηφπνπ Κηεκαηηθέο Τπεξεζίεο πξνθεηκέλνπ απηέο λα πξνβαίλνπλ ζηε ιήςε 
κέηξσλ πξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία (αξ. 
10 θαη 11 ηεο παξνχζαο ΚΤΑ). 

 Οη κηζζσηέο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ζπκκνξθψλνληαη κε θάζε απφθαζε ή 
νδεγία αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Γήκνπ Βφξεηαο Κπλνπξίαο ζρεηηθά κε ηεο αηζζεηηθή 
ηνπ ρψξνπ.  

 Απαγνξεχεηαη λα δεκηνπξγνχληαη εληφο ησλ ρψξσλ εγθαηαζηάζεηο ή λα αζθνχληαη 
δξαζηεξηφηεηεο πνπ ππνβαζκίδνπλ ην πεξηβάιινλ.  

 Οη κηζζσηέο πξέπεη λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά εληφο ησλ νξίσλ ηνπ 
ρψξνπ πνπ έρνπλ κηζζψζεη θαη φρη πέξαλ  απηνχ.  

  Ηζρχνπλ θαη έρνπλ πηζηή εθαξκνγή φζα δηαιακβάλνληαη ζηελ ΚΤΑ με απιθμό 

47458 ΔΞ 2020 (ΦΔΚ 1864/Β/15-5-2020) κε ηα επηζπλαπηφκελα παξαξηήκαηά ηεο 
θαζψο θαη νη  δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2971/01 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, νη 
νπνίεο ππεξηζρχνπλ θάζε θαλνληζηηθνχ ή δηνηθεηηθνχ φξνπ.  

 Γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κέζα ζηε ζάιαζζα αξκφδην 
είλαη ην Σνπηθφ Ληκελαξρείν.      

 Ζ παξαρψξεζε ησλ ρψξσλ θαη ε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί δελ δηέπνληαη απφ 
ηηο δηαηάμεηο ησλ Νφκσλ θαη Γηαηαγκάησλ πεξί εκπνξηθψλ κηζζψζεσλ. Ο 
κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα παξαηηεζεί κε ην  κηζζσηήξην ζπκβφιαην απφ θάζε 
πξνζηαζία ησλ Νφκσλ πεξί ελνηθηνζηαζίνπ, ή απφ νπνηνδήπνηε δηθαίσκα 
παξάηαζεο ηεο κίζζσζεο,  ή απφ άιιεο πξνζηαηεπηηθέο ησλ κηζζσηψλ δηαηάμεηο, 
πνπ ζα ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν ζχλαςεο ηεο  ζχκβαζεο, ή πνπ ζα εθδνζνχλ ζην 
κέιινλ, θαηά ηε δηάξθεηά ηεο.    
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 χκθσλα κε ην αξ. 9 ηνπ Ν. 2971/2001 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη «ηηο 

παξαρσξήζεηο ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ο παπασυπηζιούσορ είναι 

ςποσπευμένορ λα επηζεκαίλεη επί ηνπ εδάθνπο ηα φξηα ηνπ παξαρσξνχκελνπ 
ρψξνπ κε ηξφπν, αλαγλσξίζηκν θαη εχθνια αληηιεπηφ απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ 
αηγηαινχ, ηεο παξαιίαο, ηεο φρζεο ή παξφρζηαο δψλεο. Δπίζεο, είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα αλαξηά ζε εκθαλέο ζεκείν πηλαθίδα ζπγθεθξηκέλσλ δηαζηάζεσλ 
κε ην ζρέδην θαη ηε θσηνγξαθία ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ, ψζηε λα γίλεηαη 
εχθνια αληηιεπηή ε ελδερφκελε παξαβίαζε ησλ νξίσλ ηεο παξαρψξεζεο θαη νη 
αξκφδηεο ππεξεζίεο ζηηο νπνίεο ν ρξήζηεο ηνπ αηγηαινχ κπνξεί λα θαηαγγείιεη ηηο 
παξαβάζεηο. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία αλαξηψληαη θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ νηθείνπ 
Γήκνπ. Ο Ο.Σ.Α. α΄ βαζκνχ, χζηεξα απφ ζπλεξγαζία κε ηελ αξκφδηα Κηεκαηηθή 
Τπεξεζία, είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλαξηά ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ αηγηαινχ 
πηλαθίδα κε ην ζρέδην ηνπ αηγηαινχ επί ηνπ νπνίνπ ζα επηζεκαίλνληαη φιεο νη 
παξαρσξήζεηο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν αηγηαιφ. ε πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ νξίσλ 
ηεο παξαρψξεζεο επηηξέπεηαη ζηνλ ρξήζηε ηνπ αηγηαινχ, ηεο παξαιίαο, ηεο φρζεο 
ή παξφρζηαο δψλεο ε ειεχζεξε ρξήζε ηνπ απζαηξέησο ή θαζ’ ππέξβαζε ηεο 
παξαρψξεζεο θαηαιεθζέληνο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ.» 

 

17. Γημοζιεύζειρ – έξοδα – γπαμμαηειακή ςποζηήπιξη επιηποπήρ 
 Ζ ζρεηηθή δηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ, θαζψο θαη ζηηο 
Κνηλφηεηεο Παξ. Άζηξνπο, Μειηγνχο, Βεξβέλσλ,  Ξεξνπεγάδνπ θαη Αγ. Αλδξέα κε 
απνδεηθηηθφ δεκνζίεπζεο. Δπίζεο ζα αλαξηεζεί ζηε επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ. 
Αληίγξαθν ηεο  παξνχζαο ζα θνηλνπνηεζεί ζηελ Κηεκαηηθή Τπεξεζία Ν. Αξθαδίαο, ζηνλ 
Ληκεληθφ ηαζκφ Παξ. Άζηξνπο θαη ζην Α.Σ. Βφξεηαο Κπλνπξίαο. 
Όια ηα έμνδα ηεο δεκνπξαζίαο, δεκνζηεχζεηο βαξχλνπλ κνλνκεξψο ηνπο πιεηνδφηεο.  
 Γξακκαηείο ηεο Δπηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ νξίδνληαη νη Γεκνηηθνί Τπάιιεινη:  
 θ. Κνπξειήο Φψηηνο θαη θ. Γειεγηάλλε Νεθηαξία.  

 

18. Δπανάλητη δημοππαζίαρ 

 
 Δθφζνλ δελ εθδεισζεί ελδηαθέξνλ (ν δηαγσληζκφο απνβεί άγνλνο), ε δεκνπξαζία ζα 
επαλαιεθζεί κφλν γηα ηα ηκήκαηα πνπ δελ εθκηζζψζεθαλ,  θαηφπηλ επαλαιεπηηθήο 
δηαθήξπμεο θαηά ην άξζξν 6 ηνπ Π.Γ/ηνο 270/81. 
ε πεξίπησζε επαλάιεςεο ηεο δεκνπξαζίαο ιφγσ έθπησζεο ηνπ πιεηνδφηε, ε ηηκή 
εθθίλεζεο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ηνπ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ αληαιιάγκαηνο 
πνπ θαηαθπξψζεθε ζηελ αξρηθή δεκνπξαζία θαη πάλησο φρη κηθξφηεξε ηνπ 
αληαιιάγκαηνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 16Α, φπσο απηφ 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 αξρηθφο ππεξζεκαηηζηήο, ν/ε ζχδπγνο απηνχ θαη νη ζπγγελείο ηνπ εμ 
αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο κέρξη θαη ηνπ δεχηεξνπ βαζκνχ, θαζψο θαη νη εηαηξείεο ζηηο νπνίεο 
ζπκκεηέρνπλ φινη νη παξαπάλσ, απνθιείνληαη απφ ηε δεκνπξαζία. Ο ζρεηηθφο έιεγρνο 
γίλεηαη κε θάζε πξφζθνξν κέζν (αξ. 4 ηεο ζρεηηθήο ΚΤΑ). 
 
Β. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΔΚΜΙΘΩΗ ΥΩΡΩΝ ΓΙΑ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΝΣΙΝΑ:  
 

1. Ζ ηνπνζέηεζε θηλεηήο θαληίλαο ζηνλ πξνο κίζζσζε ρψξν, πξνυπνζέηεη απαξέγθιηηα, 
απηή λα είλαη απηνθηλνχκελν ή ξπκνπιθνχκελν ηξνρήιαην αλαςπθηήξην (θαληίλα), 
εθνδηαζκέλε κε θαηάιιειε άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ παξ. 
4(β) ηνπ άξζξνπ 14 ηεο ππ΄ αξηζ. Τ1γ/Γ.Π/νηθ.47829/21-06-2017 (2161 B΄) απφθαζεο ηνπ 
Τπνπξγνχ Τγείαο θαη ην ππ΄αξηζ. Γ1γ/Γ.Π/37278 & 36879/25-06-2019 έγγξαθν ηνπ 
Σκήκαηνο Τγηεηλήο θαη Τγεηνλνκηθψλ Διέγρσλ ηεο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Τγείαο θαη 
Τγηεηλήο Πεξηβάιινληνο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο δεκφζηαο Τγείαο θαη Πνηφηεηαο Εσήο ηνπ 
Τπνπξγείνπ Τγείαο. 
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2. Ο  κηζζσηήο ηνπ ρψξνπ πνπ πξννξίδεηαη γηα ηνπνζέηεζε θηλεηήο θαληίλαο ππνρξενχηαη 
λα εθνδηαζηεί κε ηε  λφκηκε άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο, ηελ νπνία πξέπεη  λα 
εμαζθαιίζεη κε δηθή ηνπ επζχλε, κεηά ηελ ελνηθίαζε ηνπ ρψξνπ.  
 

3. Καη γηα ηελ εθκίζζσζε ησλ ρψξσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηνπνζέηεζε θαληίλαο ηζρχνπλ 
νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ δηαιακβάλνληαη ζηελ παξ. Α ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο κε 
ηίηιν: «ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΟ ΣΗ ΑΠΛΗ ΥΡΗΗ 

ΑΙΓΙΑΛΟΤ – ΠΑΡΑΛΙΑ (ΔΚΜΙΘΩΗ ΥΩΡΟΤ)». 
 

Ανακαλείηαι ε ππ’ αξ. πξση. 5937/2020 πξνεγνχκελε ζρεηηθή δηαθήξπμε Γεκάξρνπ.                                

                                                                            

 

       Ο Γήμαπσορ  

 

 

 

                   Γεώπγιορ Καμπύληρ  
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