
      

 
   

 

EΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ                                                            Πάτμος,      27  Μαΐου 2016 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                Αριθμ. πρωτ.: 3290 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ 

  

Διακήρυξη  Δημοπρασίας τμημάτων παραλιών για τοποθέτηση οµπρελών-ξαπλώστρων 

και θαλάσσιων µέσων αναψυχής 

Ο ΔΗΜΑΡΧΩΝ  ΠΑΤΜΟΥ 

Έχοντας υπόψη του: 
1.-Την  ΚΥΑ ∆∆Π0005159/586Β’ΕΞ2015/07.04.2015 (ΦΕΚ 578/09.04.2015 τεύχος Β’) και την 
Κ ΥΑ ∆∆Π0006856/728ΒΕΞ2015/08.05.2015 (ΦΕΚ 828/12.05.2015 τεύχος Β’)  Τροποποίηση 
της υπ' αριθµ. ∆∆Π0005159/586Β' ΕΞ2015/ 7.4.2015 απόφασης παραχώρησης, µε 
αντάλλαγµα, του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης 
µεγάλων λιµνών και πλεύσιµων ποταµών, στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Ο.Τ.Α.) Α' Βαθµού, (ΦΕΚ 578/Β')  
2.- Το άρθρο 56 του Ν. 4384/2016 
3.- Την αριθµ. 99/2016 απόφαση του ∆Σ περί «Έγκριση δηµοπράτησης παραλιών» 
4.-Την αριθµ. 108/2016 απόφαση του ∆Σ περί «καθορισµού τιµών στο πλαίσιο της απευθείας 
παραχώρησης µε αντάλλαγµα του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας ΟΤΑ» 
5.- Την αριθµ. 59/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  
Τα αριθµ. 1 έως 7/18-5-2016 πρακτικά  της  αρµόδιας επιτροπής για την οριοθέτηση των 
τµηµάτων  
6.-Τα σχετικά σχεδιαγράµµατα και τους ορθοφωτοχάρτες όπως αποτυπώνονται κάτωθι και 
αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας διακήρυξης και 
7.-Το αριθµ.4146/26-5-2016  έγγραφο του Αυτοτελούς Γραφείου ∆ηµόσιας Περιουσίας 
∆ωδεκανήσου  στο οποίο αναφέρονται οι σχετικές παρατηρήσεις και υποδείξεις για την 
δηµοπράτηση τμημάτων παραλιών για τοποθέτηση οµπρελών-ξαπλώστρων και θαλάσσιων 
µέσων αναψυχής 
  

Προκηρύσσει 
την δια δηµόσιου  πλειοδοτικού  διαγωνισµού, δηµοπρασία,  φανερή και προφορική για την 
παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας µε σύναψη µισθωτικής  σχέσης έναντι 
ανταλλάγµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα παραπάνω    για την τοποθέτηση οµπρελών-
ξαπλώστρων και θαλάσσιων µέσων αναψυχής για το χρονικό διάστηµα  από την υπογραφή 
του µισθωτηρίου συµβολαίου µέχρι  31-12-2016 ως εξής: 

Χρόνος και τόπος της δηµοπρασίας 
Για κάθε τµήµα  η  δηµοπρασία θα διενεργηθεί  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Χώρας ως εξής: 
13 Ιουνίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα   
Α)Για το  Β’ τµήµα παραλίας Πέτρας εµβαδού 500 τ.µ.  για την τοποθέτηση οµπρελών-
ξαπλώστρων  από ώρα  10η πρωινή  έως 10.30 πρωινή στο ∆ηµαρχείο στη Χώρα Πάτµου. 
Τελευταία προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 10η πρωινή 
 

Β)Για το  Α’  τµήµα  παραλίας  Πέτρας εµβαδού 30 τ.µ .(µήκος πλάτος)  για την τοποθέτηση 
θαλάσσιων µέσων αναψυχής  από ώρα 11η πρωινή   έως 11.30  πρωινή   
Τελευταία προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 11η πρωινή 
 
Γ)Για το  Γ’ τµήµα παραλίας  Κάµπου  εµβαδού 500 τ.µ . .(µήκος πλάτος)   για την 
τοποθέτηση οµπρελών-ξαπλώστρων από ώρα 12η  µεσηµβρινή  έως 12.30  µεσηµβρινή    
Τελευταία προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 12η   µεσηµβρινή 

 

   
14 Ιουνίου 2016, ηµέρα Τρίτη  
Α) Για το Α’ τµήµα παραλίας  Κάµπου εµβαδού 400 τ.µ. .(µήκος πλάτος)  για την τοποθέτηση 
οµπρελών-ξαπλώστρων  από ώρα 10η  πρωινή   έως 10.30  πρωινή  στο ∆ηµαρχείο στη 
Χώρα Πάτµου.  
Τελευταία προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 10η πρωινή   
 
Β)Για το  Β’ τµήµα παραλίας  Κάµπου εµβαδού 30 τ.µ. .(µήκος πλάτος)  για την τοποθέτηση 

ΑΔΑ: Ψ7ΣΘΩΞΦ-81Β



      

θαλάσσιων µέσων αναψυχής από ώρα 11η πρωινή    έως 11.30 πρωινή    στο ∆ηµαρχείο 
στη Χώρα Πάτµου.  
Τελευταία προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 11η πρωινή  
 
 
15 Ιουνίου 2016, ηµέρα Τετάρτη   
Α)Για το Α’ τµήµα παραλίας  Αγριολιβάδι  εµβαδού 500 τµ. (µήκος πλάτος)  για την 
τοποθέτηση οµπρελών-ξαπλώστρων  από ώρα 10η πρωινή   έως 10.30 πρωινή  στο 
∆ηµαρχείο στη Χώρα Πάτµου. 
Τελευταία προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 10η πρωινή 
και  
Β)Για το Β’ τµήµα παραλίας Αγριολιβάδι εµβαδού 30 τ.µ. (µήκος   πλάτος)  για την 
τοποθέτηση θαλάσσιων µέσων αναψυχής από ώρα 11η  πρωινή   έως  11.30  πρωινή  στο 
∆ηµαρχείο στη Χώρα Πάτµου. 
Τελευταία προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 11η πρωινή  

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται όπως ο κάτωθι πίνακας (Α∆Σ 108/2016) 
ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ 

ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ 18€/Τ.Μ 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΙΝΗΤΑ 

ΠΑΓΙΟ 1.500€ + 18€/Τ.Μ δηλ.  

 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΗ 

ΜΗΧΑΝΙΚΙΝΗΤΑ 

ΠΑΓΙΟ 750€ + 18€/Τ.Μ δηλ.  

 και αφορά το διάστηµα από την υπογραφή του µισθωτηρίου συµβολαίου µέχρι της 31-
12-2016  

 
 

 
 

Άρθρο 2 
∆ιάρκεια της σύµβασης 

1. Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως την  31-12-2016  
 
2. Αποκλείεται αξίωση του πλειοδότη για αποζηµίωση, λόγω µη έγκρισης των πρακτικών της  
δηµοπρασίας από την Οικονοµική Επιτροπή ή καθυστέρησης της εγκατάστασής του, που θα  
προέρχεται από κάποιο νοµικό ή πραγµατικό κώλυµα, καθώς επίσης και η µονοµερής λύση  
της σύµβασης για το λόγο αυτό.  
 

Άρθρο 3 
Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται όπως ο κάτωθι πίνακας (Α∆Σ 108/2016) 

ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ 

ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ 18€/Τ.Μ 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΙΝΗΤΑ 

ΠΑΓΙΟ 1.500€ + 18€/Τ.Μ δηλ.  

 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΗ 

ΜΗΧΑΝΙΚΙΝΗΤΑ 

ΠΑΓΙΟ 750€ + 18€/Τ.Μ δηλ.  

 και αφορά το διάστηµα από την υπογραφή του µισθωτηρίου συµβολαίου µέχρι της 31-
12-2016  

 
 
 
 

Άρθρο 4 
∆ικαιολογητικά για συµµετοχή στη δηµοπρασία 

Τα δικαιολογητικά  του άρθρου 4 υποβάλλονται στην επιτροπή του διαγωνισµού κατά 
την ηµέρα και ώρα δηµοπρασίας, υπογράφονται,  καταγράφονται, ελέγχονται και 
εφόσον διαπιστωθεί η πληρότητα των εγγράφων  δίνεται το δικαίωµα συµµετοχής 
στην δηµοπρασία η οποία θα ξεκινήσει στην καθορισµένη ώρα από τον ∆ήµαρχο   
Στη δηµοπρασία µπορούν να συµµετέχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε  
εταιρικής µορφής καθώς και κοινοπραξίες  
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Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή 
δηµοπρασίας, πριν της έναρξη του διαγωνισµού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο 
νόµιµο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι µετέχει για δικό του λογαριασµό. 
Για να γίνει δεκτός κάποιος στον διαγωνισµό πρέπει να προσκοµίσει: 
 
Α. Φυσικά πρόσωπα 
1.-Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας 
2.-Βεβαίωση µη οφειλής στον ∆ήµο Πάτµου (χορηγείται από την ταµειακή Υπηρεσία κατόπιν 
αιτήσεως). 
3.- Εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και 
∆ανείων, ίση µε ποσοστό 10% επί της τιµής εκκίνησης για κάθε τµήµα (εµβαδό Χ τιµή 
εκκίνησης ανά τµ.).Στο ποσό της εγγυητικής σε περίπτωση που πρόκειται για τµήµα που 
αφορά τα θαλάσσια µέσα αναψυχής συµπεριλαµβάνεται και το ποσό του πάγιου [δηλ. (18€ 
Χ30τ.µ. +1500€ ή 750€) Χ10%] Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στους συµµετέχοντες 
µετά την  υπογραφή του µισθωτηρίου συµβολαίου  
4.-Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 πλήρους γνώσης όλων των όρων της παρούσης 
διακήρυξης, στους οποίους ρητά και ανεπιφύλακτα προσχωρεί. 
5.-Υπεύθυνη δήλωση για το είδος των θαλάσσιων µέσων αναψυχής που θα τοποθετήσει στο 
σχετικό προς µίσθωση χώρο (µηχανοκίνητα ή µη)  
6.-Για όσους θα συµµετάσχουν στον διαγωνισµό για την µίσθωση τµηµάτων για την 
τοποθέτηση θαλάσσιων µέσων αναψυχής πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο της αίτησης τους 
προς το Λιµεναρχείο Πάτµου για την έκδοση άδειας εκµίσθωσης θαλασσίων µέσων 
αναψυχής  
Β. Νοµικά Πρόσωπα 
1.-Καταστατικό µε τις τροποποιήσεις του και τα αντίστοιχα ΦΕΚ ή βεβαιώσεις δηµοσιεύσεώς 
του  
2.-Βεβαίωση µη οφειλής στον ∆ήµο Πάτµου (χορηγείται από την ταµειακή Υπηρεσία κατόπιν 
αιτήσεως).  
3.- Εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και 
∆ανείων, ίση µε ποσοστό 10% επί της τιµής εκκίνησης για κάθε τµήµα (εµβαδό Χ τιµή 
εκκίνησης ανά τµ.).Στο ποσό της εγγυητικής σε περίπτωση που πρόκειται για τµήµα που 
αφορά τα θαλάσσια µέσα αναψυχής συµπεριλαµβάνεται και το ποσό του πάγιου [δηλ. (18€ 
Χ30τ.µ. +1500€ ή 750€) Χ10%] Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στους συµµετέχοντες 
µετά την  υπογραφή του µισθωτηρίου συµβολαίου  
4.-Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 πλήρους γνώσης όλων των όρων της παρούσης 
διακήρυξης, στους οποίους ρητά και ανεπιφύλακτα προσχωρεί . 
5.-Υπεύθυνη δήλωση για το είδος των θαλάσσιων µέσων αναψυχής που θα τοποθετήσει στο 
σχετικό προς µίσθωση χώρο (µηχανοκίνητα ή µη)  
6.-Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση,  αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού 
συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
7.-Για όσα Νοµικά πρόσωπα θα συµµετάσχουν στον διαγωνισµό για την µίσθωση τµηµάτων 
για την τοποθέτηση θαλάσσιων µέσων αναψυχής πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο της 
αίτησης τους προς το Λιµεναρχείο Πάτµου για την έκδοση άδειας εκµίσθωσης θαλασσίων 
µέσων αναψυχής  
8.-Η κατάθεση των φακέλων προσφοράς στην Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού ανάλογα µε τη 
νοµική µορφή του διαγωνιζόµενου µπορεί να γίνει µε την προσκόµιση αντίστοιχου 
δικαιολογητικού:   

• σε περίπτωση µεµονωµένης ατοµικής επιχείρησης ο ίδιος ο επιχειρηµατίας,  

• σε περίπτωση µεµονωµένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας ή ο 
εξουσιοδοτηµένος οµόρρυθµος εταίρος της Επιχείρησης,  

• σε περίπτωση µεµονωµένης Ε.Π.Ε. ο εξουσιοδοτηµένος επί τούτω διαχειριστής της,   

• σε περίπτωση µεµονωµένης Α.Ε. εξουσιοδοτηµένο µέλος του ∆.Σ.,  

• Σε περίπτωση Κοινοπραξίας επιχειρήσεων είτε α) ο κοινός εκπρόσωπος (που 
πρέπει να είναι ένας εκ των κοινοπρακτούντων, διορισµένος µε συµβολαιογραφικό 
πληρεξούσιο) των κοινοπρακτουσών Επιχειρήσεων είτε β)όλοι οι 
κοινοπρακτούντες µαζί, ο καθένας εκπροσωπούµενος ή αντιπροσωπευόµενος 
κατά τα παραπάνω.  
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Άρθρο 5 
Τρόπος ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας 

 
Η δηµοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί σε ηµέρα και ώρα 
που έχει ορισθεί  στο άρθρο 1 
Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί  και πέραν της οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον 
εξακολουθούν άνευ διακοπής οι  προσφορές. Για τη συνέχιση της δηµοπρασίας και πέραν 
της οριζόµενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα 
πρακτικά.  
 
Η κατακύρωση θα γίνει µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.  
 
Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως µετά  
του ονοµατεπωνύµου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον εκάστοτε  
πλειοδότη, η δέσµευση δε αυτή µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους  
ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη. Η επιτροπή διεξαγωγής έχει  
το δικαίωµα, κατά την κρίση της και ανά περίπτωση, να σταµατήσει τη δηµοπρασία σε  
οποιαδήποτε στιγµή και να παραπέµψει το θέµα που έχει προκύψει στην Οικονοµική  
Επιτροπή.  
 
Η απόφαση της επιτροπής δηµοπρασίας περί αποκλεισµού ενδιαφεροµένου να συµµετάσχει  
στη δηµοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόµενους  
όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δηµοπρασίας συντάσσονται σε απλό  
χαρτί.  
Ο τελευταίος πλειοδότης θα πρέπει να παρουσιάσει στην επιτροπή δηµοπρασίας, 
εντός 48 ωρών, αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει µαζί του τα πρακτικά της 
δηµοπρασίας ώστε να καταστεί αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος µε τον 
τελευταίο πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης. 
Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί από την  Επιτροπή  που ορίσθηκε  µε την υπ’ αριθµ. 5/2016  
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
 

 
Άρθρο 6ο 
Σύµβαση 

 
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα πέντε (15)  ηµερών από την 
κοινοποίηση της  απόφασης της διοικητικής αρχής (Οικονοµική Επιτροπή) περί 
κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, να προσέλθει για την 
υπογραφή της σύµβασης. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προαναφερόµενης 
προθεσµίας η Οικονοµική Επιτροπή έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον εκµισθωτή 
και να διενεργήσει σε βάρος του αναπλειστηριασµό, βάσει των κείµενων διατάξεων 
 

Άρθρο 7ο 
Υποχρεώσεις µισθωτή 

 
Ο µισθωτής υπόκειται στις υποχρεώσεις του Ν.2971/2001 καθώς και στους όρους και τις  
προϋποθέσεις της ΚΥΑ ∆∆Π0005159/586Β’ΕΞ2015/07.04.2015 (ΦΕΚ 578/09.04.2015 τεύχος  
Β’) «Απευθείας παραχώρηση, µε αντάλλαγµα, του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού,  
παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης µεγάλων λιµνών και πλεύσιµων ποταµών, στους  
Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' Βαθµού» όπως τροποποιήθηκε µε  την Κ 
ΥΑ ∆∆Π0006856/728ΒΕΞ2015/08.05.2015 (ΦΕΚ 828/12.05.2015 τεύχος Β’)   και 
ειδικότερα όσα ορίζονται στο παράρτηµα τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας 
κοινής υπουργικής απόφασης και το άρθρο 56 του Ν.4384/2016 ,  

 
 

Άρθρο 8ο 
Προθεσµία καταβολής του µισθώµατος 

Εφάπαξ µε την υπογραφή της σύµβασης  
 

 
 

Άρθρο 9ο 
Λήξη µίσθωσης 

 
Ο µισθωτής υποχρεούται µε τη λήξη της µίσθωσης, να παραδώσει το µίσθιο στην κατάσταση  
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στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά υποχρεούται σε αποζηµίωση.  
 

Άρθρο 10ο 
Αναµίσθωση – Υπεκµίσθωση 

Σιωπηρή αναµίσθωση, ως και υπεκµίσθωση του µισθίου από τον µισθωτή απαγορεύεται  
απολύτως.  

 
Άρθρο 11ο 

Ευθύνη ∆ήµου 
Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι τoυ µισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή µείωση τoυ  
µισθώµατoς ή και λύση της σύµβασης άvευ  απoχρώvτoς λόγoυ.  
 

 
 

Άρθρο 12ο 
∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης 

Η διακήρυξη θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα του ∆ηµάρχου τουλάχιστον δέκα ηµέρες πριν από  
τη διενέργεια της δηµοπρασίας: 
 -µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού 
καταστήµατος και σε κεντρικό σηµείο των οικισµών Σκάλας και Κάµπου  
- στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, 
-στη ∆ιαύγεια 
 

Άρθρο  13ο 
Επανάληψη της δηµοπρασίας 

Η δηµοπρασία  θα επαναληφθεί µετά από επτά ηµέρες  από την   ηµεροµηνία  που 
θα ορίσει στη σχετική διακήρυξη του ο ∆ήµαρχος  για το τµήµα  του οποίου η 
δηµοπρασία απέβη άγονη  
Επίσης η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής όταν:  
 
α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή ή το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  
ή την αρµόδια ∆ιοικητική αρχή λόγω ασύµφορου του επιτευχθέντος αποτελέσµατος ή  
σφάλµατος στη διενέργεια της δηµοπρασίας  
 
β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης αρνείται να υπογράψει  
τα πρακτικά, ή τη σύµβαση µίσθωσης.  
 
γ) Σε περίπτωση που µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του  
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εµπροθέσµως για τη  
σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης.  
 
Στην περίπτωση (β) και (γ) η δηµοπρασία, επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου  
Πλειοδότη βάσει της κείµενης νοµοθεσίας  
Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του ∆ηµάρχου  
σύµφωνα µε τους όρους της πρώτης διακήρυξης που δηµοσιεύεται πέντε (5) τουλάχιστον  
ηµέρες πριν την ηµέρα διενέργειας της δηµοπρασίας και διεξάγεται σύµφωνα µε τους όρους  
της παρούσας.  

 
Άρθρο 14ο 

∆ικαίωµα αποζηµίωσης 
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη µη έγκριση των  
πρακτικών της δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο του ∆ήµου ή της διοικητικής αρχής που  
έχει αντίστοιχη αρµοδιότητα.  
 
Σε περίπτωση µη τελικής συνυπογραφής του µισθωτηρίου συµβολαίου από την αρµόδια  
κρατική υπηρεσία, λόγω µη τήρησης των υποδειχθεισών από αυτόν τροποποιήσεων, το  
µισθωτήριο συµβόλαιο είναι άκυρο και ο µισθωτής υποχρεούται να αποχωρήσει από το  
µίσθιο, χωρίς καµία αξίωση αποζηµίωσης έναντι του ∆ήµου και του ∆ηµοσίου.  
 
 

Άρθρο 15ο 
Μισθωτήριο Συµβόλαιο 

Το µισθωτήριο συµβόλαιο συντάσσεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα που υπογράφονται από τα  
συµβαλλόµενα µέρη, αφού καταβληθεί από το µισθωτή ποσοστό 30% επί του συνολικού  
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µισθώµατος υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου.  
 
Ο εγγυητής αναλαµβάνει την υποχρέωση να υπογράψει τα πρακτικά µετά τη 
δηµοπρασία, καθώς και τη σύµβαση, µαζί µε τον µισθωτή. Η υπογραφή έχει την έννοια 
ότι ο εγγυητής γίνεται συνυπεύθυνος αλληλέγγυα και εξ ολοκλήρου µε το µισθωτή για 
την  πιθανή παράβαση όρων της σύµβασης και στερείται του ευεργετήµατος της 
διαιρέσεως και διζήσεως. 
 
Στο µισθωτήριο συµβόλαιο προσδιορίζονται σαφώς τα στοιχεία του µισθωτή, η διάρκεια της  
µίσθωσης, η θέση και το εµβαδόν του κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται, η ιδιότητά  
του (αιγιαλός, παραλία κλπ.), το είδος της χρήσης και το καταβλητέο αντάλλαγµα. Ο χώρος  
αυτός αποτυπώνεται µε επιµέλεια του ∆ήµου και χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση του  
αντισυµβαλλοµένου σε επισυναπτόµενο στο µισθωτήριο: 1) υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του  
άρθρου 11 του Νόµου 4281/2014 όπου δεν υφίσταται καθορισµένος αιγιαλός 2) υπόβαθρο  
ορθοφωτοχάρτη από την εφαρµογή «OPEN» της ΕΚΧΑ Α.Ε. και 3) σε απόσπασµα του  
τοπογραφικού διαγράµµατος καθορισµού, όπου αυτός υφίσταται.  
 
Ο ∆ήµος αποστέλλει στην αρµόδια κρατική υπηρεσία, αντίγραφο του Πρακτικού  
Κατακύρωσης της ∆ηµοπρασίας και το συναφθέν, σε εκτέλεση του Πρακτικού, µισθωτήριο  
συµβόλαιο µε τον πλειοδότη, σε τρία (3) αντίγραφα προς προσυπογραφή αυτών από τον  
Προϊστάµενο, συνοδευόµενα από το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την απόδειξη  
καταβολής του οφειλόµενου ποσοστού υπέρ του ∆ηµοσίου.  
 
Στο µισθωτήριο συµβόλαιο πρέπει να έχουν ενσωµατωθεί, επί ποινή ακυρότητας της  
µισθωτικής σύµβασης, οι τυχόν υποδείξεις της αρµόδιας κρατικής υπηρεσίας, καθώς 
και να αναγράφεται, επί ποινή ακυρότητας της σύµβασης, ο αριθµός του διπλοτύπου 
είσπραξης του ποσοστού υπέρ του ∆ηµοσίου.  
 
Αµέσως µετά την υπογραφή του µισθωτηρίου συµβολαίου µεταξύ του ∆ήµου και του  
µισθωτή και την προσυπογραφή του από τον υπεύθυνο της αρµόδιας κρατικής υπηρεσίας, ο  
µισθωτής έχει δικαίωµα να εγκατασταθεί στον παραχωρούµενο κοινόχρηστο χώρο.  
 

Άρθρο 16ο 
Γενικές διατάξεις 

Όλοι  οι όροι του παρόντος θεωρούνται δεσµευτικοί και η αθέτηση  οποιουδήποτε όρου δίνει 
την δυνατότητα στον εκµισθωτή να καταγγείλει την σύµβαση. Για ό,τι δεν συµπεριλαµβάνεται 
στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του Ν.2971/01 της   ΚΥΑ 
∆∆Π0005159/586Β’ΕΞ2015/07.04.2015 (ΦΕΚ 578/09.04.2015 τεύχος Β’) και της  ΚΥΑ 
∆∆Π0006856/728ΒΕΞ2015/08.05.2015 (ΦΕΚ 828/12.05.2015 τεύχος Β’) Τροποποίηση 
της υπ' αριθµ. ∆∆Π0005159/586Β' ΕΞ2015/ 7.4.2015 απόφασης παραχώρησης, µε 
αντάλλαγµα, του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας 
ζώνης µεγάλων λιµνών και πλεύσιµων ποταµών, στους Οργανισµούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' Βαθµού, (ΦΕΚ 578/Β') και το άρθρο 56 του Ν.4384/2016 . 
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                                                                         Ο ∆ΗΜΑΡΧΩΝ 
 
                                                                      ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ  

ΑΔΑ: Ψ7ΣΘΩΞΦ-81Β


		2016-05-27T12:24:48+0300
	Athens




