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EΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣIΑ                                                                                       Πάηκνο, 6 Μαξηίνπ 2019 
ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ                                                                                        Αξηζκ. πξση.: 1348 
ΔΗΜΟ ΠΑΣΜΟΤ 
                                                                   

Πεξίιεςε Δηαθήξπμεο Δεκνπξαζίαο 

Ο ΔΗΜΑΡΥΩΝ  ΠΑΣΜΟΤ  

Έρνληαο ππόςε ηνπ: 
1) ην άξζξν 72 παξ.1 πεξίπη.ε ηνπ λ. 3852/10 

2) ην Ν. 2971/01 θαη ηδίσο ηα άξζξα 13, 15 θαη 31 

3) ην άξζξν 15 ηνπ Ν. 4467/17 (ΦΔΚ 56/13.04.2017 ηεύρνο Α') 

4) ηελ ΚΤΑ ΓΓΠ0007378/0454ΒΔΞ2017/11.05.2017 (ΦΔΚ 1636/12.05.2017 ηεύρνο Β') 

5)         ηελ ΚΤΑ ΓΓΠ0008470/0514Β/ΔΞ2017/31.05.2017 (ΦΔΚ 1970/07.06.2017 ηεύρνο Β') 

6) ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 270/81  

7) Σηο αξηζκ. 17 θαη 21/2018 απνθάζεηο ηνπ Γ 

8)          Σελ αξηζκ.24/2019  απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  

9)        Σα αξηζκ. 1 έσο 8/2019  πξαθηηθά  ηεο  αξκόδηαο επηηξνπήο γηα ηελ νξηνζέηεζε ησλ ηκεκάησλ  
10)      Σα ζρεηηθά ζρεδηαγξάκκαηα  θαη ηνπο  νξζνθσηνράξηεο όπσο απνηππώλνληαη θάησζη θαη απνηεινύλ  
            αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο θαη ζηα νπνία ελδέρεηαη λα ηξνπνπνηεζνύλ νη                      
            ζπληεηαγκέλεο  

Πξνθεξύζζεη 
ηελ δηα δεκόζηνπ  πιεηνδνηηθνύ  δηαγσληζκνύ, δεκνπξαζία,  θαλεξή θαη πξνθνξηθή γηα ηελ παξαρώξεζε απιήο 
ρξήζεο αηγηαινύ θαη παξαιίαο κε ζύλαςε κηζζσηηθήο  ζρέζεο έλαληη αληαιιάγκαηνο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα 
παξαπάλσ    γηα ηελ ηνπνζέηεζε νκπξειώλ-μαπιώζηξσλ θαη ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο γηα ην ρξνληθό 
δηάζηεκα  από ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ κέρξη  31-12-2019 σο εμήο: 
 

ΟΡΙΟ ΠΡΩΣΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
(αθνξά ην δηάζηεκα από ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ κέρξη ηεο 31-12-2019)  

 
 

ΔΙΓΟ ΥΡΗΗ ΣΙΜΗ 

ΟΜΠΡΔΛΔ – ΞΑΠΛΧΣΡΔ 18€/Σ.Μ 

ΘΑΛΑΙΑ ΜΔΑ ΑΝΑΦΤΥΗ 
ΜΗΥΑΝΙΚΙΝΗΣΑ 

ΠΑΓΙΟ 1.500€ + 18€/Σ.Μ δει.  

ΘΑΛΑΙΑ ΜΔΑ ΑΝΑΦΤΥΗ ΜΗ 
ΜΗΥΑΝΙΚΙΝΗΣΑ 

ΠΑΓΙΟ 750€ + 18€/Σ.Μ δει.  

 
ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ 

Γηα θάζε ηκήκα  ε  δεκνπξαζία ζα δηελεξγεζεί  ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα Υώξαο σο εμήο: 
19 Μαξηίνπ   2019, εκέξα Σξίηε  
 
1) Γηα ην Α’ ηκήκα παξαιίαο  Κάκπνπ εκβαδνύ 500 η.κ. .(κήθνο 56,00 κ.  πιάηνο 9,00 κ.)  γηα ηελ ηνπνζέηεζε 
νκπξειώλ-μαπιώζηξσλ  από ώξα 10

ε
  πξσηλή   έσο 10.30  πξσηλή  ζην Γεκαξρείν ζηε Υώξα Πάηκνπ.  

Σειεπηαία πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ νξίδεηαη ε 10
ε
 πξσηλή   

 
2)Γηα ην  Β’ ηκήκα παξαιίαο  Κάκπνπ  εκβαδνύ 400 η.κ (κήθνο 35,30 κ. πιάηνο 12,50 ή 9 κ.)   γηα ηελ ηνπνζέηεζε 
νκπξειώλ-μαπιώζηξσλ από ώξα 11

ε
 πξσηλή    έσο 11.30 πξσηλή     

Σειεπηαία πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ νξίδεηαη ε 11
ε
 πξσηλή  

 
3)Γηα ην  Γ’ ηκήκα παξαιίαο  Κάκπνπ εκβαδνύ 30 η.κ. .(κήθνο 5,00 κ. πιάηνο 6,00 κ.)  γηα ηελ ηνπνζέηεζε 
ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο από ώξα 12

ε
  κεζεκβξηλή  έσο 12.30  κεζεκβξηλή   ζην Γεκαξρείν ζηε Υώξα 

Πάηκνπ.  
Σειεπηαία πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ νξίδεηαη ε 12

ε
   κεζεκβξηλή 
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4)Γηα ην Α’ ηκήκα παξαιίαο  Αγξηνιηβάδη  εκβαδνύ 400 ηκ. (κήθνο 32,00 κ.  πιάηνο 10,00 κ. ή 14,00 κ )  γηα ηελ 
ηνπνζέηεζε νκπξειώλ-μαπιώζηξσλ  από ώξα 13.00

ε
 κεζεκβξηλή    έσο 13.30 κεζεκβξηλή   ζην Γεκαξρείν 

ζηε Υώξα Πάηκνπ. 
Σειεπηαία πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ νξίδεηαη ε 13.00 κεζεκβξηλή  
 
20  Μαξηίνπ  2019, εκέξα Σεηάξηε  
 
 
1)Γηα ην Β’ ηκήκα παξαιίαο  Αγξηνιηβάδη  εκβαδνύ 400 ηκ. (κήθνο 30,00 κ. πιάηνο 13,33 κ..)  γηα ηελ ηνπνζέηεζε 
νκπξειώλ-μαπιώζηξσλ  από ώξα 10

ε
 πξσηλή   έσο 10.30 πξσηλή  ζην Γεκαξρείν ζηε Υώξα Πάηκνπ. 

Σειεπηαία πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ νξίδεηαη ε 10
ε
 πξσηλή θαη  

 
2)Γηα ην Γ’ ηκήκα παξαιίαο Αγξηνιηβάδη εκβαδνύ 30 η.κ. (κήθνο 5,00  πιάηνο 6,00 )  γηα ηελ ηνπνζέηεζε 
ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο από ώξα 11

ε
  πξσηλή     έσο  11.30  πξσηλή    ζην Γεκαξρείν ζηε Υώξα Πάηκνπ. 

Σειεπηαία πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ νξίδεηαη ε 11
ε
 πξσηλή  

3) Γηα ην  Α’  ηκήκα  παξαιίαο  Πέηξαο εκβαδνύ 500 η.κ. (κήθνο 62,50  πιάηνο 8,00 )  γηα ηελ ηνπνζέηεζε 
νκπξειώλ-μαπιώζηξσλ από ώξα  12

ε
 κεζεκβξηλή  έσο 12.30 κεζεκβξηλή  ζην Γεκαξρείν ζηε Υώξα Πάηκνπ. 

Σειεπηαία πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ νξίδεηαη ε 12
ε
 κεζεκβξηλή  θαη  

 
4)Γηα ην  Β’ ηκήκα παξαιίαο Πέηξαο εκβαδνύ 30 η.κ . (κήθνο 5,00  πιάηνο 6,00 )  γηα ηελ ηνπνζέηεζε  ζαιάζζησλ 
κέζσλ αλαςπρήο  από ώξα 13

ε
 κεζεκβξηλή    έσο 13.30  κεζεκβξηλή ζην Γεκαξρείν ζηε Υώξα Πάηκνπ.  

Σειεπηαία πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ νξίδεηαη ε 13
ε
  κεζεκβξηλή  

 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ 
Σα παξαθάησ αλαθεξόκελα δηθαηνινγεηηθά   ππνβάιινληαη ζηελ επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνύ θαηά ηελ 
εκέξα θαη ώξα δεκνπξαζίαο, ππνγξάθνληαη,  θαηαγξάθνληαη, ειέγρνληαη θαη εθόζνλ δηαπηζησζεί ε 
πιεξόηεηα ησλ εγγξάθσλ  δίλεηαη ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ δεκνπξαζία ε νπνία ζα μεθηλήζεη ζηελ 
θαζνξηζκέλε ώξα από ηνλ Δήκαξρν   
Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ, νθείιεη λα δειώζεη απηό ζηελ επηηξνπή δεκνπξαζίαο, πξηλ ηεο 
έλαξμε ηνπ δηαγσληζκνύ, παξνπζηάδνληαο θαη ην πξνο ηνύην λόκηκν πιεξεμνύζην έγγξαθν, αιιηώο 
ζεσξείηαη όηη κεηέρεη γηα δηθό ηνπ ινγαξηαζκό. 
ηε δεκνπξαζία κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα νπνηαζδήπνηε  
εηαηξηθήο κνξθήο θαζώο θαη θνηλνπξαμίεο  
Δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο  
Γηα λα γίλεη θάπνηνο δεθηόο ζηε Γεκνπξαζία πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηελ αξκόδηα επηηξνπή ηα θαησηέξσ 
δηθαηνινγεηηθά :  
1. Δγγπεηηθή επηζηνιή ύςνπο 10% ηνπ νξηδόκελνπ ειάρηζηνπ νξίνπ πξώηεο πξνζθνξάο ηεο δηαθήξπμεο γηα ηνπο 
ρώξνπο πνπ δεκνπξαηνύληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε νκπξειώλ θαη θαζώο θαη  γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζαιαζζίσλ κέζσλ 
αλαςπρήο , κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο γηα ηνλ 
δηαγσληζκό αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά επί πνηλή 
απνθιεηζκνύ λα αλαθέξνπλ ηε ζέζε (πόζην) γηα ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ.  
 
Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζα απεπζύλεηαη πξνο ην Γήκν Πάηκνπ  θαη ζα αλαγξάθεηαη: α) ε εκεξνκελία έθδνζεο, β) ν 
εθδόηεο, γ) ν αξηζκόο εγγύεζεο, δ) ε ζρεηηθή απόθαζε δηαθήξπμεο θαη ε εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνύ, ε) ην πνζό 
ηεο εγγύεζεο, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία θαη ηελ δηεύζπλζε ηνπ δηαγσληδόκελνπ ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε 
εγγύεζε, δ) ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρύνο ηεο εγγύεζεο (ελελήληα (90) εκέξεο από ηελ επόκελε δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνύ).  
Η εγγπεηηθή επηζηνιή πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαθέξεη όηη παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα, ν δε εθδόηεο 
παξαηηείηαη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο δηαίξεζεο θαη δηήδεζεο θαη αλαγλσξίδεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαζέζεη 
απξνθάζηζηα κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο από απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε από ηνλ ΟΣΑ ην πνζό πνπ ζα δεηεζεί, 
δειαδή κέξνο ή ζύλνιν ηεο εγγύεζεο.  
 
Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζα πξέπεη απαξαηηήησο, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, λα αλαθέξεη ηα αθξηβή ζηνηρεία ηεο ζέζεο 
ρώξνπ πνπ δεηείηαη πξνο παξαρώξεζε κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο δεκνπξάηεζεο.  
2.Βεβαίσζε πεξί κε νθεηιήο πξνο ην Γήκν Πάηκνπ  ζύκθσλα κε ην άξζξν 285 ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ 
(Ν.3463/2006)  
3.Φνξνινγηθή Δλεκεξόηεηα γηα ρξέε πξνο ην Διιεληθό Γεκόζην.  
4.Δηδηθά γηα όζνπο ελδηαθέξνληαη λα κηζζώζνπλ ρώξν γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ζαιαζζίσλ κέζσλ αλαςπρήο 
απαηηείηαη ε ππνβνιή αθξηβνύο θαη ζεσξεκέλνπ από ηελ αξκόδηα Ληκεληθή Αξρή αληηγξάθνπ ηεο αίηεζεο πνπ 
ππέβαιαλ γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο εθκίζζσζεο ζαιαζζίσλ κέζσλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Γεληθνύ 
Καλνληζκνύ Ληκέλσλ αξ. 60.  
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5.Φσηνηππία αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ή δηαβαηήξην.  
6.ρεηηθό παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο αλ είλαη εηαηξεία ή Κ/Ξ.  
Γηα θάζε δεκνπξαηνύκελε ζέζε απαηηνύληαη μερσξηζηά δηθαηνινγεηηθά.  
 
Η δεκνπξαζία ζα  επαλαιεθζεί  κεηά από επηά εκέξεο  από ηελ  παξαπάλσ αλαθεξόκελε εκεξνκελία 
δεκνπξάηεζεο ηνπ θάζε ηκήκαηνο,   γηα ην νπνίν ε δεκνπξαζία απέβε άγνλε θαη ζπγθεθξηκέλα .  
 
 
 
 
26 Μαξηίνπ 2018 , εκέξα Σξίηε 
 
1) Γηα ην Α’ ηκήκα παξαιίαο  Κάκπνπ εκβαδνύ 500 η.κ. .(κήθνο 56,00 κ.  πιάηνο 9,00 κ.)  γηα ηελ ηνπνζέηεζε 
νκπξειώλ-μαπιώζηξσλ  από ώξα 10

ε
  πξσηλή   έσο 10.30  πξσηλή  ζην Γεκαξρείν ζηε Υώξα Πάηκνπ.  

Σειεπηαία πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ νξίδεηαη ε 10
ε
 πξσηλή   

 
2)Γηα ην  Β’ ηκήκα παξαιίαο  Κάκπνπ  εκβαδνύ 400 η.κ (κήθνο 35,30 κ. πιάηνο 12,50 ή 9 κ.)   γηα ηελ ηνπνζέηεζε 
νκπξειώλ-μαπιώζηξσλ από ώξα 11

ε
 πξσηλή    έσο 11.30 πξσηλή     

Σειεπηαία πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ νξίδεηαη ε 11
ε
 πξσηλή  

 
3)Γηα ην  Γ’ ηκήκα παξαιίαο  Κάκπνπ εκβαδνύ 30 η.κ. .(κήθνο 5,00 κ. πιάηνο 6,00 κ.)  γηα ηελ ηνπνζέηεζε 
ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο από ώξα 12

ε
  κεζεκβξηλή  έσο 12.30  κεζεκβξηλή   ζην Γεκαξρείν ζηε Υώξα 

Πάηκνπ.  
Σειεπηαία πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ νξίδεηαη ε 12

ε
   κεζεκβξηλή 

 
4)Γηα ην Α’ ηκήκα παξαιίαο  Αγξηνιηβάδη  εκβαδνύ 400 ηκ. (κήθνο 32,00 κ.  πιάηνο 10,00 κ. ή 14,00 κ )  γηα ηελ 
ηνπνζέηεζε νκπξειώλ-μαπιώζηξσλ  από ώξα 13.00

ε
 κεζεκβξηλή    έσο 13.30 κεζεκβξηλή   ζην Γεκαξρείν 

ζηε Υώξα Πάηκνπ. 
Σειεπηαία πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ νξίδεηαη ε 13.00 κεζεκβξηλή  
 
 
 
27 Μαξηίνπ 2018 , εκέξα Σεηάξηε  
1)Γηα ην Β’ ηκήκα παξαιίαο  Αγξηνιηβάδη  εκβαδνύ 400 ηκ. (κήθνο 30,00 κ. πιάηνο 13,33 κ..)  γηα ηελ ηνπνζέηεζε 
νκπξειώλ-μαπιώζηξσλ  από ώξα 10

ε
 πξσηλή   έσο 10.30 πξσηλή  ζην Γεκαξρείν ζηε Υώξα Πάηκνπ. 

Σειεπηαία πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ νξίδεηαη ε 10
ε
 πξσηλή θαη  

 
2)Γηα ην Γ’ ηκήκα παξαιίαο Αγξηνιηβάδη εκβαδνύ 30 η.κ. (κήθνο 5,00  πιάηνο 6,00 )  γηα ηελ ηνπνζέηεζε 
ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο από ώξα 11

ε
  πξσηλή     έσο  11.30  πξσηλή    ζην Γεκαξρείν ζηε Υώξα Πάηκνπ. 

Σειεπηαία πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ νξίδεηαη ε 11
ε
 πξσηλή  

3) Γηα ην  Α’  ηκήκα  παξαιίαο  Πέηξαο εκβαδνύ 500 η.κ. (κήθνο 62,50  πιάηνο 8,00 )  γηα ηελ ηνπνζέηεζε 
νκπξειώλ-μαπιώζηξσλ από ώξα  12

ε
 κεζεκβξηλή  έσο 12.30 κεζεκβξηλή  ζην Γεκαξρείν ζηε Υώξα Πάηκνπ. 

Σειεπηαία πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ νξίδεηαη ε 12
ε
 κεζεκβξηλή  θαη  

 
4)Γηα ην  Β’ ηκήκα παξαιίαο Πέηξαο εκβαδνύ 30 η.κ . (κήθνο 5,00  πιάηνο 6,00 )  γηα ηελ ηνπνζέηεζε  ζαιάζζησλ 
κέζσλ αλαςπρήο  από ώξα 13

ε
 κεζεκβξηλή    έσο 13.30  κεζεκβξηλή ζην Γεκαξρείν ζηε Υώξα Πάηκνπ.  

Σειεπηαία πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ νξίδεηαη ε 13
ε
  κεζεκβξηλή  

 
Πιεξνθνξίεο θαη αληίγξαθα ηεο δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο παξέρνληαη ηηο θαηά ηηο; Δξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο 

από ηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ καο Σειέθσλν 2247360300 
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                                                                                        O Γεκαξρώλ                 

                
 

            Διεπζέξηνο Κνθώλεο 
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