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ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΟ ΑΠΛΗ
ΥΡΗΗ ΣΜΗΜΑΣΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΤ- ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΡΟ ΣΡΙΣΟΤ ΣΙ ΠΑΡΑΛΙΔ ΣΟΤ
ΓΗΜΟΤ ΔΡΔΣΡΙΑ

Η Γήκαξρνο Δξέηξηαο ιακβάλνληαο ππφςε:
1. Σν Νφκν 2971/2001,
2. Σελ Κ.Τ.Α. κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ ΓΓΠ 0005159/586 Β' ΔΞ 2015,
3. Σελ Κ.Τ.Α. κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ ΓΓΠ 00006856/728Β’ΔΞ 2015,
4. Σελ ππ΄αξηζκ. 102/2015 απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
5. Σελ ππ΄αξηζκ. 52/22.5.2015 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
6. Σν ππ’αξηζκ. πξση Φ128/νηθ.775/18.5.2015 έγγξαθν ηνπ Απηνηεινχο Γξαθείνπ Γεκφζηαο
Πεξηνπζίαο Δχβνηαο.
7. Σν ππ’αξηζκ. πξση νηθ.898/29.5.2015 έγγξαθν ηνπ Απηνηεινχο Γξαθείνπ Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο
Δχβνηαο κε ην νπνίν ζπκθσλεί κε ην πεξηερφκελν ηνπ ζρεδίνπ δηαθήξπμεο.

Πξνθεξχζζεη δεκνπξαζία γηα ηελ κεηαβίβαζε ηνπ δηθαηψκαηνο απιήο ρξήζεο ησλ ρψξσλ
αηγηαινχ θαη παξαιίαο φπσο απηνί αλαθέξνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ηνπ άξζξνπ 1, κε ηνπο
παξαθάησ φξνπο:
Άξζξν 1
Πεξηγξαθή ρώξσλ παξαρώξεζεο, ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο πξνο
ηξίηνπο, κε ζύλαςε κηζζσηηθήο ζρέζεο, έλαληη αληαιιάγκαηνο & ειάρηζην όξην ηεο πξώηεο
πξνζθνξάο.
Οη ρψξνη παξαρψξεζεο, ηνπ δηθαηψκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινχ, παξαιίαο πξνο ηξίηνπο, κε ζχλαςε
κηζζσηηθήο ζρέζεο, έλαληη αληαιιάγκαηνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ν. 2971/01 θαη ηελ ΚΤΑ
ΓΓΠ0005159/586Β΄ΔΞ2015/07-04-2015 (ΦΔΚ 578/09-04-2015 ηεχρνο Β΄) πεξί «Απεπζείαο παξαρψξεζε,
κε αληάιιαγκα, ηνπ δηθαηψκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινχ, παξαιίαο, φρζεο θαη παξφρζηαο δψλεο κεγάισλ
ιηκλψλ θαη πιεχζηκσλ πνηακψλ, ζηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) Α΄ βαζκνχ» σο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, θαη ην ειάρηζην φξην ηεο πξψηεο πξνζθνξάο νξίδνληαη σο εμήο:
Β) Γηα εθκίζζσζε ζαιαζζίσλ κέζσλ αλαςπρήο
πλνιηθή έθηαζε έθαζηνπ κηζζσηή 20 η.κ ζηηο θάησζη παξαιίεο:
Γ.Δ Ακαξπλζίσλ :
Β1)Αγ. Κσλζηαληίλνο
Β2) Γεξάλη
Β3)Κφθθηλα
Β4)Ακπνξηά
Γ.Δ Δξέηξηαο:
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Β5) Αλαηνιηθά ηνπ Ξελνδνρείνπ Grand Blue
Β6) Αλαηνιηθά ηνπ Θέαινο
Β7) Γπηηθά ηνπ Θέαινο
Β8) Κάησζη ηεο ηαβέξλαο Λχθνπ
Β9) Άγην Αλδξέαο
Β10) EVA CAMPING
Β11) Πιεζίνλ Ξελνδνρείνπ Palmariva
Β12) Πιεζίνλ Ξελνδνρείνπ Μαιαθψληα.
Γ) Γηα ηνπνζέηεζε απηνθηλνύκελσλ ηξνρήιαησλ θαληηλώλ:
πλνιηθή έθηαζε έθαζηνπ κηζζσηή 15 η.κ ζηηο θάησζη παξαιίεο:
Γ.Δ Ακαξπλζίσλ :
Γ1) Παξαιία Αγ. Κσλζηαληίλνπ
Γ2) Παξαιία Γεξάλη
Γ.Δ Δξέηξηαο :
Γ3) Παξαιία θάησζη ηεο ηαβέξλαο Λχθνπ
Γ4) Παξαιία EVA CAMPING Μαιαθψληα (ζηξνθή Μπαξψηα)
Καηώηαην όξην πξνζθνξάο νξίδεηαη ην πνζόλ ησλ δέθα (10,00 €), αλά ηεηξαγσληθό κέηξν θαη
αθνξά ην ηξέρνλ έηνο γηα όιεο ηηο ηνπνζεζίεο.
Άξζξν 2
Σόπνο, ρξόλνο θαη ηξόπνο δηελέξγεηαο ηεο Γεκνπξαζίαο
Η δεκνπξαζία ζα είλαη θαλεξή θαη πξνθνξηθή θαη ζα δηεμαρζεί ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ελψπηνλ ηεο
αξκφδηαο Δπηηξνπήο πνπ ζπζηάζεθε κε ηελ ππ΄αξηζ.7/2015 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη
απνηειείηαη απφ ηε Γήκαξρν θ. Ακθηηξίηε Αιεκπαηέ σο πξφεδξν, ηαθηηθά κέιε ηνπο Γεκνηηθνχο
πκβνχινπο
1. Ισάλλε Παπαληθνιάνπ θαη 2. Μαξία Φνπζέθα,
θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηνπο Γεκνηηθνχο πκβνχινπο
1. Αλζίππε Αβδνχια 2. Νηθφιαν Μεηαθίδε.
Η δεκνπξαζία θαζψο θαη ηπρφλ επαλάιεςε ηεο, ζα δηεμαρζεί ηελ Σξίηε 9 Ινπλίνπ θαη ψξα 09.30 πκ. Καη ζε
πεξίπησζε πνπ δελ εκθαληζηεί πιεηνδφηεο ζηηο 16 Ινπλίνπ 2015 ηελ ίδηα εκέξα θαη ψξα. Η δεκνπξαζία
κπνξεί λα ζπλερηζηεί θαη πέξαλ ηεο νξηδφκελεο ζηε δηαθήξπμε ψξαο, εθ' φζνλ εμαθνινπζνχλ άλεπ
δηαθνπήο νη πξνζθνξέο. Γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δεκνπξαζίαο θαη πέξαλ ηεο νξηδφκελεο ψξαο απνθαζίδεη ε
Δπηηξνπή, ε απφθαζε ηεο νπνίαο θαηαρσξείηαη ζηα πξαθηηθά.
Οη πξνζθνξέο ησλ πιεηνδνηψλ αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά θαηά ζεηξά εθθσλήζεσο κεηά ηνπ
νλνκαηεπσλχκνπ ηνπ πιεηνδφηε. Πάζα πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή δηα ηνλ εθάζηνηε πιεηνδνηνχληα, ε
δέζκεπζε δε απηή κεηαθέξεηαη αιιεινδηαδφρσο απφ ηνλ πξψην ζηνπο αθφινπζνπο θαη επηβαξχλεη
νξηζηηθψο ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε.
Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκφ άιινπ, νθείιεη λα δειψζεη ηνχην πξνο ηελ επί ηεο δεκνπξαζίαο
επηηξνπή, πξν ηεο ελάξμεσο ηνπ ζπλαγσληζκνχ, παξνπζηάδνληαο θαη ην πξνο ηνχην λφκηκν πιεξεμνχζην
έγγξαθν, αιιηψο ζεσξείηαη φηη κεηέρεη γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ.
Η απφθαζε ηεο επί ηεο δεκνπξαζίαο επηηξνπήο πεξί απνθιεηζκνχ ελδηαθεξνκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηε
δεκνπξαζία, επεηδή δελ πιεξεί ηνπο ππφ ηεο νηθείαο δηαθεξχμεσο πξνβιεπφκελνπο φξνπο, αλαγξάθεηαη
ζηα πξαθηηθά. Σα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο ζπληάζζνληαη εθ' απινχ ράξηνπ.
Άξζξν 3
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ φια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηθαλά γηα δηθαηνπξαμία.
Άξζξν 4
Δγγπεηήο
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο ππνρξενχηαη λα παξνπζηάζεη αμηφρξεν εγγπεηή, ν νπνίνο ζα ππνγξάςεη ηα
πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη έηζη θαζίζηαηαη αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξν ππεχζπλνο κε απηφλ γηα ηελ
εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο.
Άξζξν 5
Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο
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Γηα λα γίλεη θάπνηνο δεθηφο ζηε Γεκνπξαζία πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηελ αξκφδηα επηηξνπή ηα θαησηέξσ
δηθαηνινγεηηθά :
1. Αίηεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία ζηελ νπνία ζα αλαθέξνπλ φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
πξνζθνκίδνληαη.
2.Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα.
3. Βεβαίσζε δεκνηηθήο ελεκεξφηεηαο απφ ηελ Σακεηαθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο.
4. Γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο
αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ζηελ Διιάδα, γηα ην πνζφ πνπ ζα είλαη ίζν κε δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ
νξηδφκελνπ ειάρηζηνπ νξίνπ πξψηεο πξνζθνξάο ηεο δηαθήξπμεο ππνινγηδφκελνπ γηα έλα έηνο κίζζσζε. Η
εγγπεηηθή επηζηνιή ζα απεπζχλεηαη πξνο ην Γήκν Αβδήξσλ θαη ζα αλαγξάθεηαη: α) ε εκεξνκελία έθδνζεο,
β) ν εθδφηεο, γ) ν αξηζκφο εγγχεζεο, δ) ε ζρεηηθή απφθαζε δηαθήξπμεο θαη ε εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ,
ε) ην πνζφ ηεο εγγχεζεο, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία θαη ηελ δηεχζπλζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ ππέξ ηνπ νπνίνπ
εθδίδεηαη ε εγγχεζε, δ) ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο
Η εγγπεηηθή επηζηνιή πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαθέξεη φηη παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε
εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαίξεζεο θαη δηήδεζεο θαη αλαγλσξίδεη ηελ ππνρξέσζε λα
θαηαζέζεη απξνθάζηζηα κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε απφ ηνλ ΟΣΑ ην πνζφ
πνπ ζα δεηεζεί, δειαδή κέξνο ή ζχλνιν ηεο εγγχεζεο.
5.Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 ηνπ ζπκκεηέρνληνο, φηη έρεη ιάβεη γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο
θαη φηη ηνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα.
6.Φσηνηππία αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηήξην
7. ρεηηθφ παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο αλ είλαη εηαηξεία ή Κ/Ξ
8. Άδεηα δηακνλήο ζε πεξίπησζε πνπ αιινδαπφο επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη ζηε Γεκνπξαζία
9. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 ηνπ ζπκκεηέρνληνο,φηη έρεη ιάβεη γλψζε ησλ φξσλ ηεο ΚΤΑ
ΓΓΠ0005159/586Β΄ΔΞ2015/07-04-2015 (ΦΔΚ 578/09-04-2015 ηεχρνο Β΄) θαη ηεο ηξνπνπνίεζεο ηεο κε ηελ
ΚΤΑ ΓΓΠ0006856/728ΒΔΞ2015 (ΦΔΚ 828/12-05-2015 ηεχρνο Β’) θαη φηη ηνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα.
Άξζξν 6
Γηθαίσκα απνδεκίσζεο
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο δελ απνθηά δηθαίσκα γηα απνδεκίσζε ιφγσ κε έγθξηζεο ησλ πξαθηηθψλ ηεο
δεκνπξαζίαο απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ Γήκνπ ή ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο πνπ έρεη αληίζηνηρε αξκνδηφηεηα.
ε πεξίπησζε κε πξνζππνγξαθήο ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Πεξηθεξεηαθήο
Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο Θεζζαιίαο –ηεξεάο Διιάδαο ή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ ππαιιήινπ ηνπ
Απηνηεινχο Γξαθείνπ Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο Δχβνηαο, ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ ππνδεηρζεηζψλ απφ απηφλ
ηξνπνπνηήζεσλ ή κε ζπλαπνζηνιήο καδί κε ηα 3 αληίγξαθα ηεο κηζζσηηθήο ζχκβαζεο ηνπ πξσηνηχπνπ
δηπινηχπνπ είζπξαμεο, ην κηζζσηήξην ζπκβφιαην είλαη άθπξν θαη ν κηζζσηήο δελ δηθαηνχηαη θακία αμίσζε
απνδεκίσζεο έλαληη ηνπ Γεκνζίνπ.
Άξζξν 7
Καηνθύξσζε Γεκνπξαζίαο- Μηζζσηήξην πκβόιαην
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο ππνρξενχηαη φπσο εληφο δέθα εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε, ηεο απφθαζεο ηεο
δηνηθεηηθήο αξρήο (Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή) πεξί θαηαθπξψζεσο ή εγθξίζεσο ηνπ
απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο, λα πξνζέιζεη καδί κε ηνλ εγγπεηή ηνπ γηα ηελ ζχληαμε θαη ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο, άιισο θαη ε θαηαηεζείζα εγγχεζε θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ δήκνπ ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε.
Δλεξγείηαη δε αλαπιεηζηεξηαζκφο εηο βάξνο ηνπ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ, νη νπνίνη επζχλνληαη γηα ην
κεγαιχηεξν ηπρφλ νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο απφ απηφ ηεο πξνεγνχκελεο.
Σν κηζζσηήξην ζπκβφιαην ζπληάζζεηαη ζε ηξία (3) αληίγξαθα πνπ ππνγξάθνληαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα
κέξε, αθνχ θαηαβιεζεί απφ ην κηζζσηή εθάπαμ πνζνζηφ 30% επί ηνπ ζπλνιηθνχ κηζζψκαηνο ππέξ ηνπ
Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 20%, επίζεο, επί ηνπ ζπλνιηθνχ κηζζψκαηνο ζηνλ Ο.Σ.Α. Ο
κηζζσηήο νθείιεη λα παξνπζηάζεη αμηφρξεν εγγπεηή ν νπνίνο ζα ζπλππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε κίζζσζεο θαη
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έηζη θαζίζηαηαη ππεχζπλνο θαη ππφινγνο αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ κε ηνλ κηζζσηή γηα ηελ θαιή
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
ην κηζζσηήξην ζπκβφιαην πξνζδηνξίδνληαη ζαθψο ηα ζηνηρεία ηνπ κηζζσηή, ε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, ε
ζέζε κε ζπληεηαγκέλεο θαη ην εκβαδφλ ηνπ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ πνπ παξαρσξείηαη, ε ηδηφηεηα ηνπ
(αηγηαιφο, παξαιία θηι), ην είδνο ηεο ρξήζεο θαη ην θαηαβιεηέν αληάιιαγκα. Ο ρψξνο απηφο απνηππψλεηαη
κε επηκέιεηα ηνπ Γήκνπ θαη ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ, ζε
επηζπλαπηφκελν ζην κηζζσηήξην:1) ζε ππφβαζξν νξζνθσηνράξηε ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 4281/2014, φπνπ
δελ πθίζηαηαη θαζνξηζκέλνο αηγηαιφο, 2) ζε ππφβαζξν νξζνθσηνράξηε απφ ηελ εθαξκνγή «OPEN» ηεο
ΔΚΥΑ ΑΔ., 3) ζε απφζπαζκα ηνπ ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο θαζνξηζκνχ, φπνπ απηφο πθίζηαηαη.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δεκνπξαζίαο, ν Γήκνο ελεκεξψλεη κε θάζε πξφζθνξν κέζν ηελ
αξκφδηα Πεξηθεξεηαθή Γ/λζε Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο ή ην αξκφδην Απηνηειέο Γξαθείν Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο,
γηα ην χςνο ηνπ ηειηθψο επηηεπρζέληνο κηζζψκαηνο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ πιεηνδφηε, πξνθεηκέλνπ απηφο λα
εθδψζεη θαη λα ηνπ απνζηείιεη κε θάζε πξφζθνξν κέζν, νίθνζελ ζεκείσκα ηνπ ζρεηηθά κε ην χςνο ηνπ
πξνο θαηαβνιή απφ ηνλ κηζζσηή ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνζηνχ 30% επί ηνπ κηζζψκαηνο.
Ο Γήκνο απνζηέιιεη ζηνλ Απηνηειέο Γξαθείν Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο Δχβνηαο αληίγξαθν ηνπ Πξαθηηθνχ
Καηαθχξσζεο ηεο Γεκνπξαζίαο θαη ην ζπλαθζέλ, ζε εθηέιεζε ηνπ Πξαθηηθνχ, κηζζσηήξην ζπκβφιαην κε
ηνλ πιεηνδφηε, ζε ηξία (3) αληίγξαθα πξνο πξνζππνγξαθή απηψλ απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Πεξηθεξεηαθήο
Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο Θεζζαιίαο –ηεξεάο Διιάδαο ή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ ππαιιήινπ ηνπ
Απηνηεινχο Γξαθείνπ Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο Δχβνηαο, ζπλνδεπφκελα απφ ην πξσηφηππν δηπιφηππν
είζπξαμεο γηα ηελ απφδεημε θαηαβνιήο ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνζηνχ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. ην κηζζσηήξην
ζπκβφιαην πξέπεη λα έρνπλ ελζσκαησζεί, επί πνηλή αθπξφηεηαο ηεο κηζζσηηθήο ζχκβαζεο, νη ηπρφλ
ππνδείμεηο απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο Θεζζαιίαο –ηεξεάο
Διιάδαο ή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ ππαιιήινπ ηνπ Απηνηεινχο Γξαθείνπ Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο Δχβνηαο,
θαζψο θαη λα αλαγξάθεηαη, επί πνηλή αθπξφηεηαο ηεο ζχκβαζεο, ν αξηζκφο ηνπ δηπινηχπνπ είζπξαμεο ηνπ
πνζνζηνχ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ.
Μφλν κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ κεηαμχ ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ κηζζσηή θαη ηελ
πξνζππνγξαθή ηνπ απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο Θεζζαιίαο
–ηεξεάο Διιάδαο ή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ ππαιιήινπ ηνπ Απηνηεινχο Γξαθείνπ Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο
Δχβνηαο, ν κηζζσηήο έρεη δηθαίσκα λα εγθαηαζηαζεί ζηνλ παξαρσξνχκελν θνηλφρξεζην ρψξν.
Δλεξγείηαη δε αλαπιεηζηεξηαζκφο εηο βάξνο ηνπ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ, νη νπνίνη επζχλνληαη γηα ην
κεγαιχηεξν ηπρφλ νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο απφ απηφ ηεο πξνεγνχκελεο.
Μεηά ην πέξαο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ησλ δέθα εκεξψλ ε ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη θαηαξηίζηεθε
νξηζηηθά.
Άξζξν 8
Γηάξθεηα εθκίζζσζεο- αλαπξνζαξκνγή κηζζώκαηνο
Η δηάξθεηα ηεο εθκίζζσζεο νξίδεηαη απφ ηεο ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έσο ηελ 30/04/2015. Η κίζζσζε
δχλαηαη λα δηαθνπεί πξηλ ηε ιήμε ηνπ ζπκθσλεκέλνπ ρξφλνπ θαηφπηλ ζπκθσλίαο ησλ 2 πιεπξψλ θαη κεηά
απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη απφθαζε ηνπ Γ.. Ο Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα ιχζεο ηεο ζχκβαζεο εάλ
δηαπηζησζεί φηη ν κηζζσηήο δελ ηεξεί ηνπο ζπκθσλεκέλνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο σο πξνο ηε
ιεηηνπξγία, αλ δελ θαηαβάιιεη ην ζπκθσλεκέλν κίζζσκα θαη αλ πξνθαιεί ζνβαξέο θζνξέο πνπ
ππεξβαίλνπλ ηηο θζνξέο ηεο ζπκθσλεκέλεο ρξήζεο.
Άξζξν 9
Πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπ κηζζώκαηνο
Σν κίζζσκα αθνξά ην ηξέρνλ έηνο.
Σν πνζφ ζα θαηαβάιιεηαη σο εμήο :
· Με ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ζα θαηαβιεζεί απφ ην κηζζσηή πνζνζηφ 30% επί ηνπ ζπλνιηθνχ
κηζζψκαηνο ππέξ ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ θαη πνζνζηφ 20% επί ηνπ ζπλνιηθνχ κηζζψκαηνο ζηνλ Ο.Σ.Α.
· Σν ππφινηπν ηνπ κηζζψκαηνο ζα θαηαβιεζεί ζε δχν ηζφπνζεο δφζεηο ήηνη έσο ηελ 31-07-2015 θαη έσο
ηελ 29/08/2015.
Άξζξν 10
Τπνρξεώζεηο κηζζσηή
Ο κηζζσηήο ππφθεηηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Ν.2971/2001, ζηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο αξηζ.
ΚΤΑ ΓΓΠ0005159/586ΒΈΞ2015/07.04.2015 (ΦΔΚ 578/09.04.2015 ηεχρνο Β’) πεξί «Απεπζείαο
παξαρψξεζεο, κε αληάιιαγκα, ηνπ δηθαηψκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινχ, παξαιίαο, φρζεο θαη παξφρζηαο
δψλεο κεγάισλ ιηκλψλ θαη πιεχζηκσλ πνηακψλ, ζηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) Α'
Βαζκνχ» θαζψο θαη ζηηο απαγνξεχζεηο, πεξηνξηζκνχο θαη ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ-ΓΙΑΜΟΡΦΩΔΩΝ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΥΡΗΗ
ΔΝΣΟ ΑΙΓΙΑΛΟΤ-ΠΑΡΑΛΙΑ-ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ-ΤΣΑΔΙ» ηεο αλσηέξσ ΚΤΑ.

ΑΔΑ: 7Ε1ΒΩΡ9-ΒΙΔ
Απαγνξεχεηαη ε αλέγεξζε θάζε είδνπο θηίζκαηνο ή ηνπνζέηεζε θαηαζθεπάζκαηνο πνπ ζπλδέεηαη ζηαζεξά
κε ην έδαθνο (πάθησζε κε ζθπξφδεκα, ηζηκεληνζηξψζεηο, πιαθνζηξψζεηο, επηρσκαηψζεηο θιπ.) θαζψο
θαη ε ηνπνζέηεζε ζθελψλ θαη ε ζηάζκεπζε ηξνρφζπηησλ, απηνθηλήησλ θιπ.. Η ηνπνζέηεζε ζρεηηθψλ
ελεκεξσηηθψλ πηλαθίδσλ επηβάιιεηαη λα γίλεη εθηφο ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ.
ην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο εληάζζεηαη θαη ε ρξήζε πιηθψλ ελαξκνληζκέλσλ κε ην πεξηβάιινλ
(μχιν, χθαζκα) θαη απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε εηδψλ απφ πιαζηηθφ, ςπγείσλ, κπαξ θιπ.. Ο
ελνηθηαδφκελνο ρψξνο ζα είλαη ειεχζεξνο, ρσξίο πεξηνξηζκνχο. ε θακία πεξίπησζε, δελ ζα παξαβηάδεηαη
ν θνηλφρξεζηνο ρψξνο ηνπ αηγηαινχ θαη δελ επηηξέπεηαη νπδεκία εγθαηάζηαζε, κνλίκνπ ραξαθηήξα, πάλσ
ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, θαζψο επίζεο θαη ε δηέιεπζε ηξνρνθφξσλ. Δπίζεο ζε επδηάθξηηα ζεκεία ζα
ηνπνζεηεζνχλ δχν (2) θπθιηθά ζσζίβηα κε ζρνηλί θαη θνξεηφ θαξκαθείν γηα παξνρή βνήζεηαο αλ ρξεηαζηεί.
Η κέγηζηε θάιπςε ρξήζεο λα κελ ππεξβαίλεη ην 50% ηνπ κεηαβηβαδφκελνπ ρψξνπ, ψζηε λα ππάξρνπλ
νξηδφληηνη θαη θάζεηνη δηάδξνκνη ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) κέηξνπ θαη ειεχζεξε ισξίδα θαηά κήθνο ηεο αθηήο
πιάηνπο πέληε (5) κέηξσλ γηα ηελ ειεχζεξε θίλεζε ησλ ινπφκελσλ θαη ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ.
Γελ ζα πεξηθξαρζεί ν θνηλφρξεζηνο ρψξνο θαη ζα εμαζθαιίδεηαη απφ πιεπξάο πγηεηλήο, αηζζεηηθήο θαη
ξχπαλζεο ή αιινίσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Ο κηζζσηήο έρεη ππνρξέσζε λα κεξηκλά γηα ηνλ θαζεκεξηλφ
θαζαξηζκφ ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαιαίζζεησλ δνρείσλ απνξξηκκάησλ θαη γεληθά
γηα ηελ εμαζθάιηζε θαζαξηφηεηαο ηνπ ρψξνπ ηεο αθηήο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ. ηα πιαίζηα ησλ
ππνρξεψζεσλ απηψλ εληάζζεηαη θαη ε ρξήζε πιηθψλ ελαξκνληζκέλσλ κε ην πεξηβάιινλ (μχιν, χθαζκα)
αιιά θαη απνθπγή ρξήζεο αθαιαίζζεησλ δηαθεκηζηηθψλ εηδψλ (πιαζηηθέο θαξέθιεο ή ηξαπέδηα, νκπξέιεο,
δνρεία, επηγξαθέο, ςπγεία θιπ). Έρνπλ επίζεο ππνρξέσζε λα ηεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ ΠΓ
23/2000 θαη γεληθά λα ιακβάλνπλ κέηξα πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο ησλ ινπφκελσλ, ησλ εξγαδφκελσλ
αιιά θαη φζσλ θηλνχληαη ζηνπο ρψξνπο απηνχο.
Απαγνξεχεηαη ξεηά ε ηνπνζέηεζε νκπξειψλ θαη θαζηζκάησλ εθηφο ησλ νξίσλ ηεο κίζζσζεο. Μεηά ην
ηέινο ηεο πεξηφδνπ ρξήζεο ζα πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη φιεο νη θαηαζθεπέο.
πκθσλείηαη απεξίθξαζηα, φηη ν Γήκνο δελ έρεη θακία απνιχησο επζχλε γηα πηζαλέο θαηαζηξνθέο πνπ ζα
πξνθαιέζεη ηζρπξή θπκαηαγσγή ή άιιν θπζηθφ θαηλφκελν ζηελ πεξηνπζία ηνπ κηζζσηή.
Άξζξν 11
Λήμε κίζζσζεο
Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη κε ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο, λα παξαδψζεη ην κίζζην ζηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία ην
παξέιαβε, δηαθνξεηηθά επζχλεηαη ζε απνδεκίσζε.
Άξζξν 12
Αλακίζζσζε – Τπεθκίζζσζε
ησπεξή αλακίζζσζε, σο θαη ππεθκίζζσζε ηνπ κηζζίνπ απφ ηνλ κηζζσηή απαγνξεχεηαη απνιχησο.
Άξζξν 13
Δπζύλε Γήκνπ
Ο Γήκνο δελ επζχλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηνχ, γηα ηελ νπνία (θαηάζηαζε) ζπκπεξαίλεηαη φηη έρεη ιάβεη γλψζε
απηφο, νχηε γηα ηελ χπαξμε νπνηαζδήπνηε δνπιείαο επί ηνπ θηήκαηνο, νχηε ππνρξενχηαη ζε επηζηξνθή ή
κείσζε ηνπ κηζζψκαηνο ή θαη ιχζε ηεο ζχκβαζεο άλεπ απνρξψληνο ιφγνπ.
Άξζξν 14
Γεκνζίεπζε Γηαθήξπμεο
Η δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί κε θξνληίδα ηεο δεκάξρνπ ηνπιάρηζηνλ δέθα εκέξεο πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα
ηεο δεκνπξαζίαο κε ηνηρνθφιιεζε αληηγξάθνπ απηήο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ησλ δεκνηηθψλ
θαηαζηεκάησλ ηεο έδξαο ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ, ζα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν θαη ζηελ ειεθηξνληθή
ζειίδα ηνπ Γήκνπ.
Άξζξν 15
Πιεξνθόξεζε ελδηαθεξνκέλσλ
Πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία παξέρνληαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη
ψξεο.Σειέθσλα: 2229350123 -2229350126
Αληίγξαθν ηεο δηαθήξπμεο ρνξεγείηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο χζηεξα απφ αίηεζε ηνπο.
Η ΓΗΜΑΡΥΟ
ΑΜΦΙΣΡΙΣΗ ΑΛΗΜΠΑΣΔ

