
   
 
EΛΛΗΝIΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIΑ                                                Πάτµος, 27 Μαΐου 2016 
ΝΟΜΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                Αριθµ. πρωτ.: 3291 
∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ 
 

Περίληψη ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΩΝ 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: 
 

ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(αφορά το διάστηµα από την υπογραφή του µισθωτηρίου συµβολαίου µέχρι της 31-12-2016)  

 
 

ΕΙ∆ΟΣ 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.  

 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

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   

ΑΔΑ: 7ΡΕ0ΩΞΦ-ΩΓΥ



 
Β)Για το  Β’ τµήµα παραλίας  Κάµπου 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  
 
 
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  

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 
Τα παρακάτω αναφερόµενα δικαιολογητικά   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  
 
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,   
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• 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.  

 

Η δηµοπρασία θα  επαναληφθεί  µετά από επτά ηµέρες  από την  παραπάνω αναφερόµενη 
ηµεροµηνία δηµοπράτησης του κάθε τµήµατος,   για το οποίο η δηµοπρασία απέβη άγονη και 
συγκεκριµένα .  
21 Ιουνίου 2016, ηµέρα Τρίτη  
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 

 

   
22 Ιουνίου 2016, ηµέρα Τετάρτη 
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 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  
 
 
23  Ιουνίου 2016, ηµέρα Πέµπτη  
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  

 

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δηµοπρασίας παρέχονται τις κατά τις; Εργάσιµες ηµέρες και 

ώρες από τα γραφεία του ∆ήµου µας Τηλέφωνο 2247360300 
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                                                                            Ο ∆ΗΜΑΡΧΩΝ  

 

                                     ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ  
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