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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)
β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)
γ) το Ν.3852/2010
δ) την αριθ. 77/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για
την Έγκριση περαιτέρω μεταβίβασης του δικαιώματος απλής
χρήσης αιγιαλού παραλίας από τον δήμο Αλοννήσου προς
τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/2011
ε) την 66/2017 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την
οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.
στ) το υπ’ αριθ. 22440/19-03-2018 έγγραφο της
Προϊσταμένης Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας με το οποίο
εκφράζει σύμφωνη γνώμη ή υποδείξεις στο Δήμο σχετικά με
το περιεχόμενο της προκήρυξης.
ζ) ΚΥΑ αρ.πρωτ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11-05-2017 Κ.Υ.Α.
(ΦΕΚ 1636/Β/12-05-2017) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.
ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017/07-06-2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1970/Β/076-2017,& ΚΥΑ ΔΔΠ0009186/0575Β/ΕΞ2017/13.06.2017 (ΦΕΚ
2098/19.06.2017 τεύχος Β') για τους έχοντες το δικαίωμα
της χρήσης κατόπιν δημοπρασίας και για χρονικό διάστημα
έως 31/12/2019.
η) το Ν. 2971/01 και ιδίως τα άρθρα 13, 15 και 31
θ) Το με αριθμ. πρωτ.206/25-5-2017 έγγραφο του Φορέα
Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου
Βορείων Σποράδων.
ι) Το με αριθ.Πρωτ. 161532/103602/1252/115/17-05-2017
έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μαγνησίας.
κ) Το με αριθ.Πρωτ. 3806/12-06-2017 έγγραφο της Εφορίας
Εναλίων Αρχαιοτήτων.
λ) Το με αριθ.Πρωτ:ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ23/219573/
142055/5958/1937 έγγραφο διατύπωσης σύμφωνης γνώμης της Δ/νσης
Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων –Τμήματος
Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων
και Αρχαιολογικών Έργων.

μ)Την αριθμ.2642/23-06-2017 διακήρυξη δημοπρασίας του
δημάρχου Αλοννήσου.
ν)Την αριθμ. 71/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
(ΑΔΑ 7ΘΤΝΩΨ6-ΠΗΜ) που εγκρίθηκαν τα πρακτικά
διενεργηθείσης δημοπρασίας εκμίσθωσης παραλιών έως 31-122019.
ξ)Την αριθμ.19/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
περί επαναληπτικής διακήρυξης εκμίσθωσης παραλιών έως 3112-2019.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασίας για την
περαιτέρω μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης
αιγιαλού και παραλίας πρός τρίτους μη όμορους, με σύναψη
μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος όπως αποφασίσθηκε
με την αριθμ. 19/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
και την αριθμ. 77/2017 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου,
το αριθμ.πρωτ.22440/19-03-2018 έγγραφο της Προϊσταμένης
Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας που εκφράζει την σύμφωνη
γνώμη, που είναι οι εξής χώροι παραχώρησης του
δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους,
με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.2971/01 και την ΚΥΑ
αρ.πρωτ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11-05-2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ
1636/Β/12-05-2017) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.
ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017/07-06-2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1970/Β/076-2017 & την αριθμ.ΚΥΑ ΔΔΠ0009186/0575Β/ΕΞ2017/13.06.2017
(ΦΕΚ 2098/19.06.2017 τεύχος Β') για τους έχοντες το
δικαίωμα της χρήσης κατόπιν δημοπρασίας και για χρονικό
διάστημα έως 31/12/2019.
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Α/Α

1
2
3
4
5

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΓΛΥΦΑ
ΚΟΚΚΙΝΟΚΑΣΤΡΟ
ΣΠΑΡΤΙΝΕΣ
ΓΙΑΛΙΑ
ΒΥΘΙΣΜΑ

ΜΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ
ΜΕΣΑ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Τ.μ.

ΤΙΜΗ
ΕΚΚΙΝΗΣ
ΗΣ ΑΝΑ
ΤΜ

25
25
25

16,00Ε
16,00Ε
16,00Ε

…

ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜ
ΑΤΑ
(τ.μ)

150
150

ΤΙΜΗ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
ΑΝΑ ΤΜ

ΤΡΟΧΗΛΑΤ
Α
ΑΥΤΟΚ/ΝΑ
Ή ΜΗ
ΑΝΑΨΥΚΤ
ΗΡΙΑ
Τ.μ.

ΤΙΜΗ
ΕΚΚΙΝ
ΗΣΗΣ
ΑΝΑ
ΤΜ

15

30,00Ε

2,00Ε
2,00Ε

1)Η δημοπρασία είναι φανερή, πλειοδοτική, προφορική,
διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που
αναφέρεται παρακάτω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί
και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφόσον
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.
Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά
κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του
πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον
εκάστοτε πλειοδοτούν τα, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται
αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και
επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να
δηλώσει τούτο πρός την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ
της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το πρός
τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι
μετέχει για δικό του λογαριασμό.
Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί
αποκλεισμού ενδιαφερόμενου να συμμετάσχει στη δημοπρασία,
επειδή δεν πληρεί τους υπό της οικείας διακηρύξεως
προβλεπόμενους όρους, αναγράφονται στα πρακτικά. Τα
πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ΄απλού χαρτιού.
2)Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 29/03/2018 ημέρα Πέμπτη
και ώρα 9.30 π.μ. , στο Δημαρχείο Αλοννήσου.
3)Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ανά τετραγωνικό
μέτρο όπως καθορίσθηκε με την αριθμ. 77/2017 απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου.
4)Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς
αποζημίωση από την μη έγκριση των πρακτικών της
δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου.
Σε περίπτωση μη τελικής συνυπογραφής του μισθωτηρίου
συμβολαίου από την Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας
Μαγνησίας, λόγω τήρησης των υποδειχθεισών από αυτόν
τροποποιήσεων ή μη συναποστολής μαζί με τα 3 αντίγραφα
της μισθωτικής σύμβασης του πρωτοτύπου διπλότυπου
είσπραξης, το μισθωτήριο συμβόλαιο είναι άκυρο και ο
μισθωτής υποχρεούται να αποχωρήσει από τον κοινόχρηστο
χώρο, χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης έναντι του Δημοσίου.
5)Το μισθωτήριο συμβόλαιο συντάσσεται σε τρία (3)
αντίγραφα που υπογράφονται από τα συμβαλλόμενα μέρη, αφού
καταβληθεί από τον μισθωτή ποσοστό 30% επί του συνολικού

μισθώματος του πρώτου 1ου έτους υπέρ του Ελληνικού
Δημοσίου και ποσοστό 70% επί του συνολικού μισθώματος του
πρώτου 1ου έτους στον ΟΤΑ. Τα τέλη χαρτοσήμου και εισφοράς
ΟΓΑ επιβαρύνουν τον μισθωτή από το υπ’αριθ. 44213/3-122013 έγγραφο του ΥΠΕΣ, προκύπτει ότι σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του Κώδικα τελών
χαρτοσήμου (Π.Δ. 28/28-7-1931) όπως ισχύουν, υπόκειται σε
τέλη χαρτοσήμου (3%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α 20% επ’
αυτού) το αντάλλαγμα που καταβάλλεται από τους μισθωτές
με τους οποίους οι δήμοι συνάπτουν σύμβαση παραχώρησης
του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθιας και
παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών που
τους έχουν παραχωρηθεί από το Δημόσιο. Το παραπάνω τέλος
βαρύνει εξ’ολοκλήρου τους μισθωτές και εισπράττεται
υποχρεωτικά από τους δήμους κατά την καταβολή των
μισθωμάτων σε αυτούς. Οι δήμοι, για τα εν λόγω μισθώματα
που εισπράττουν, οφείλουν να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας
εισοδήματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, μόνο για την απόδοση των
επ’αυτών οφειλόμενων τελών χαρτοσήμου, εντός των νόμιμων
προθεσμιών.
Στη σύμβαση παραχώρησης προσδιορίζονται σαφώς τα στοιχεία
του υπέρ ου, το είδος της παραχώρησης (απευθείας ή μη), η
διάρκεια της σύμβασης, η θέση με τις συντεταγμένες και το
εμβαδόν του κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται, η
ιδιότητά του (αιγιαλός, παραλία κτλ), το είδος της χρήσης
και το καταβλητέο αντάλλαγμα.
Ο χώρος αυτός αποτυπώνεται, σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του
άρθρου 11 του ν. 4281/2014, ή σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη
από την εφαρμογή «OPEN» της ΕΚΧΑ ΑΕ., ή σε απόσπασμα του
τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού
και παραλίας όπου αυτός υφίσταται, επισυνάπτεται στη
σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης.
Τόσο στην περίπτωση της απευθείας παραχώρησης, όσο και
στην περίπτωση της δημοπρασίας, μόνο μετά την υπογραφή
της σύμβασης παραχώρησης ο υπέρ ου έχει δικαίωμα να
εγκατασταθεί στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο.
Ο Δήμος αποστέλλει στην Κτηματική Υπηρεσία Μαγνησίας
αντίγραφο του πρακτικού κατακύρωσης της δημοπρασίας και
το συναφθέν σε εκτέλεση του πρακτικού, μισθωτήριο
συμβόλαιο με τον πλειοδότη σε τρία (3) αντίγραφα πρός
προσυπογραφή αυτών από την προϊσταμένη της Κτηματικής
Υπηρεσίας Μαγνησίας, συνοδευόμενα από το πρωτότυπο
διπλότυπο είσπραξης για την απόδειξη καταβολής του
οφειλομένου ποσοστού υπέρ του δημοσίου. Στο μισθωτήριο
συμβόλαιο πρέπει να έχουν ενσωματωθεί επί ποινή
ακυρότητας της μισθωτικής σύμβασης, οι τυχόν υποδείξεις
της Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας,
καθώς και να αναγράφεται επί ποινή ακυρότητας της
σύμβασης ο αριθμός του διπλότυπου είσπραξης του ποσοστού
υπέρ του δημοσίου.

Αμέσως μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου
μεταξύ του Δήμου και του μισθωτή, ο τελευταίος έχει
δικαίωμα να εγκατασταθεί στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο
χώρο.
6)Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από της υπογραφής
της σύμβασης έως την 31-12-2019
7)Είναι δυνατή η καταβολή του ποσοστού του ανταλλάγματος
υπέρ του δημοσίου μετά από αίτηση σε ισόποσες δόσεις, οι
οποίες θα αναγράφονται στη σύμβαση παραχώρησης ως εξής:
Για τις συμβάσεις παραχώρησης από την ισχύ της παρούσας
μέχρι τις 31-12-2018 η καταβολή γίνεται εφάπαξ. Για τις
συμβάσεις παραχώρησης από τη δημοσίευση
της παρούσας μέχρι τις 31-12-2019 η καταβολή μπορεί να
γίνει σε δύο δόσεις, η πρώτη δόση με τη σύναψη της
σύμβασης και η δεύτερη δόση μέχρι τις 31-03-2019.
Αναλογικά η καταβολή των δόσεων εφαρμόζεται ως ανωτέρω
και για τις νέες παραχωρήσεις απλής χρήσης που θα
συναφθούν αντίστοιχα για το έτος 2019.
Ο υπέρ ου η παραχώρηση οφείλει εντός τριών (3) εργάσιμων
ημερών από τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής της δόσης να
υποβάλει το διπλότυπο καταβολής του στην Κτηματική
Υπηρεσία Μαγνησίας.
Είναι δυνατή η καταβολή του ποσοστού του ανταλλάγματος
υπέρ του δήμου μετά από αίτηση σε δόσεις, οι οποίες θα
αναγράφονται στη σύμβαση παραχώρησης ως εξής:
Για τις συμβάσεις παραχώρησης από την ισχύ της παρούσας
μέχρι τις 31-12-2018 η καταβολή μπορεί να γίνει σε δυο
δόσεις η πρώτη με την υπογραφή της σύμβασης και η δεύτερη
έως 31-07-2018.
Για τις συμβάσεις παραχώρησης από τη δημοσίευση της
παρούσας μέχρι τις 31-12-2019 η καταβολή μπορεί να γίνει
σε τέσσερις δόσεις, η πρώτη δόση με τη σύναψη της
σύμβασης, η δεύτερη δόση μέχρι τις 31-7-2018, η τρίτη
δόση μέχρι τις 31-03-2019, η τέταρτη δόση μέχρι τις 3105-2019.
Αναλογικά η καταβολή των δόσεων εφαρμόζεται ως ανωτέρω
και για τις νέες παραχωρήσεις απλής χρήσης που θα
συναφθούν αντίστοιχα για το έτος 2019.
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής έστω και μίας
δόσης, είτε αυτή αφορά στο ποσοστό του ανταλλάγματος υπέρ
του δημοσίου είτε στο ποσοστό του ανταλλάγματος υπέρ του
δήμου, η σύμβαση παραχώρησης παύει να ισχύει, λαμβάνονται
όλα τα μέτρα προστασίας και είναι δυνατή η σύναψη νέας
σύμβασης παραχώρησης από την Κτηματική Υπηρεσία
Μαγνησίας. Για το υπέρ του δήμου αντάλλαγμα (70% ή 50%)
και σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής έστω μίας δόσης,
ο δήμος ενημερώνει άμεσα την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία

Μαγνησίας, προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία του
προηγούμενου
Εδαφίου.
8)Ο μισθωτής υπόκειται στις υποχρεώσεις καθώς και στους
όρους και τις προϋποθέσεις τις ΚΥΑ αρ.πρωτ.
ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11-05-2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1636/Β/1205-2017) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.
ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017/07-06-2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1970/Β/076-2017 την αριθμ.ΚΥΑ ΔΔΠ0009186/0575Β/ΕΞ2017/13.06.2017
(ΦΕΚ 2098/19.06.2017 τεύχος Β')καθώς και του Ν.2971/01
έστω κι αν δεν αναφέρονται στο παρόν κείμενο
9)Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης να
παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην οποία το
παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
10)Σιωπηρή αναμίσθωση ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από
τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.
11)Ο δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε
υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και
λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου.
12)Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου
τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από την διενέργεια της
δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα
ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στο δημοσιότερο μέρος της
έδρας του δήμου.
Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε εφημερίδα του
νομού Μαγνησίας.
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.
13)Τρείς τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν την κατά νόμο
δημοσίευση της προκήρυξης της δημοπρασίας, ο δήμος
αποστέλλει εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο στο αρμόδιο
Γραφείο Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας αντίγραφο σχεδίου
της προκήρυξης της δημοπρασίας, συνοδευόμενο από το
υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη.
Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας
υποχρεούται να ενημερώσει εντός 7 εργάσιμων ημερών από
την λήψη της προκήρυξης τον οικείο ΟΤΑ εγγράφως με κάθε
πρόσφορα μέσο φαξ κ.λ.π εάν το περιεχόμενο της προκήρυξης
συμφωνεί με την κείμενη νομοθεσία περί αιγιαλού και της
παρούσας απόφασης. Παρεχόμενης άπρακτης της ανωτέρω
προθεσμίας τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη της Προϊσταμένης
της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας ως προς το
περιεχόμενο της προκήρυξης.

Αν ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της Κτηματικής Υπηρεσίας
Μαγνησίας διαπιστώνει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις
της κείμενης νομοθεσίας περί αιγιαλού και της παρούσης
απόφασης υποδεικνύει στον οικείο ΟΤΑ είτε να απόσχει από
την διενέργεια δημοπρασίας εφόσον δεν είναι δυνατή η
μίσθωση του συγκεκριμένου κοινόχρηστου χώρου, είτε να
προβεί στην αναπροσαρμογή οποιουδήποτε όρου της
προκήρυξης, που κρίνει ότι αντίκειται στις ανωτέρω
διατάξεις, συμπεριλαμβανομένης της αναπροσαρμογής της
τιμής εκκίνησης, εφόσον αυτή είναι χαμηλότερη από εκείνη
που ανταποκρίνεται στις μισθωτικές αξίες της περιοχής.
14)Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο
άν δεν παρουσιάσθηκε καταυτήν πλειοδότης.
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του
δημοτικού συμβουλίου όταν α)το αποτέλεσμα αυτής δεν
εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το δημοτικό
συμβούλιο λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος
ή σφάλματος στην διενέργεια της δημοπρασίας.
β) Μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας ο τελευταίος
πλειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά ή την
σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον
τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος
της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως
για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.
Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις
βάρος του τελευταίου πλειοδότη, ως ελάχιστον δε όριο
προσφοράς ορίζεται το επ ονόματι τούτου κατακυρωθέν
ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου.
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική
διακήρυξη του δημάρχου αναφερόμενης στους όρους της
πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5)
τουλάχιστον ημέρες πρό της ημέρας της διενέργειας της
δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.
Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα
τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.
Η δημοπρασία θα καταρτισθεί και θα δημοσιευθεί από τον
δήμαρχο.
15.Προθεσμία καταβολής στον δήμο του υπόλοιπου 50% του
μίσθιου του έτους 2018 ορίζεται η ημερομηνία 30/07/2018
που θα αναγράφεται και στο μισθωτήριο συμβόλαιο.

16.Κανείς δεν γίνεται δεκτός στη δημοπρασία, άν δεν φέρει
ως εγγύηση στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας,
γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένης τράπεζας ποσού ίσου με το 1/10 του
οριζόμενου ποσού πρώτης προσφοράς για το 70% του
μισθώματος.
17.Ο αναδειχθησόμενος τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται
να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, που πρέπει να υπογράψει
τα πρακτικά της δημοπρασίας, πράγμα που τον καθιστά
αλληλέγγυο και εξ ολοκλήρου υπεύθυνο με αυτόν για την
εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.
18.Αποκλείονται από την συμμετοχή στην δημοπρασία αυτοί
που δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους πρός τον
δήμο ως μισθωτές προσόδων ή κτημάτων και αυτοί που δεν
έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το
Δήμο.
19.Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί τον χώρο αυτό
καθαρό και ευπρεπή και έχει την υποχρέωση να τηρεί την
καθαριότητα του χώρου αυτού καθόλο το 24ωρο, να
συγκεντρώνει και να μεταφέρει τα απορρίμματα στο
κοντινότερο σημείο από το οποίο περνά το απορριμματοφόρο
αυτ/το του δήμου ή βάρκα του δήμου.
20. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση που αλλοιώνει τη
φυσική μορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία των χώρων
αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης καθώς και
τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτών, όπως η ανέγερση κάθε
είδους κτίσματος ή τοποθέτηση κατασκευάσματος που
συνδέεται σταθερά με το έδαφος (πάκτωση με σκυρόδεμα,
τσιμεντοστρώσεις, πλακοστρώσεις, επιχωματώσεις κλπ),
τροχόσπιτων, αυτοκινήτων κλπ.
21. Ανάκληση παραχώρησης
Η παραχώρηση υπόκειται πάντοτε σε μονομερή ανάκληση από
το δημόσιο:
(α) για λόγους δημόσιου συμφέροντος, εθνικής άμυνας,
συγκοινωνιακούς, δημόσιας τάξης και ασφάλειας
ή δημόσιας υγείας και προστασίας του φυσικού
περιβάλλοντος.
(β) Λόγω μη τήρησης από το Δήμο, των όρων, προϋποθέσεων
και οικονομικών υποχρεώσεων που
τίθενται με την παρούσα απόφαση και το άρθρο 13 του ν.
2971/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
(γ) εφόσον η δημοτική εταιρεία του άρθ. 266 δεν
κοινοποιήσει εμπρόθεσμα τον ισολογισμό της στην οικεία
Π.Δ.Δ.Π./Α.Γ.Δ.Π.

22. Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις παραχώρησης
Στους κοινόχρηστους χώρους για τους οποίους παραχωρείται το δικαίωμα
της απλής χρήσης επιτρέπεται η τοποθέτηση τροχήλατων αναψυκτηρίων
(καντίνες), αυτοκινούμενων ή μη, εφοδιασμένων με κατάλληλη άδεια
λειτουργίας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.
71459/30.7.2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας. Η σύμβαση
παραχώρησης γίνεται κατόπιν δημοπρασίας με τους όρους της παρούσας.
Ο μέγιστος χώρος που μπορεί να καταλαμβάνει το τροχήλατο αναψυκτήριο
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 τ.μ.
Οι καντίνες πρέπει να απέχουν τουλάχιστον εκατό (100) μέτρα από τις
εγκατεστημένες επιχειρήσεις (ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, κέντρα
αναψυχής κτλ) και επίσης τουλάχιστον εκατό (100) μέτρα μεταξύ τους.

Για τις παραχωρήσεις τροχήλατων αναψυκτήριων δεν ισχύουν
οι διατάξεις περί υπαίθριου εμπορίου, σύμφωνα με την
409/1999 γνωμοδότηση του ΝΣΚ.
Στους παραχωρούμενους χώρους είναι δυνατή η τοποθέτηση
αρθρωτού ξύλινου δαπέδου, όπου επιτρέπεται:
Για παραχώρηση άνευ δημοπρασίας για την ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων, όταν η άδεια λειτουργίας της
επιχείρησης το επιτρέπει.
Για παραχώρηση που αφορά καντίνα. Στην περίπτωση αυτή, ο
μέγιστος χώρος που μπορεί να καταλαμβάνει η καντίνα με το
δάπεδο είναι 15 τ.μ.
Για παραχώρηση που αφορά χρήση θαλασσίων μέσων αναψυχής,
προς εξυπηρέτηση του παραχωρησιούχου.
Στην περίπτωση αυτή το μέγιστο εμβαδόν δαπέδου είναι 25
τ.μ.

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ»
(ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν. 2971/2001)
1.
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
Η παραχώρηση γίνεται για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουομένους
ή την αναψυχή του κοινού (όπως εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, ανακλίντρων
(ξαπλωστρών), ομπρελών, τραπεζοκαθισμάτων, λειτουργία τροχήλατου αυτοκινούμενου ή μη
αναψυκτηρίου )
Απαγορεύεται οποιαδήποτε κατασκευή, που συνδέεται μόνιμα με το έδαφος (π.χ. πάκτωση
με σκυρόδεμα, τσιμεντοστρώσεις, επιχωματώσεις, κλπ.)
Απαγορεύεται η χρήση για ελεύθερη κατασκήνωση ή για λειτουργία κάμπινγκ (Ν.2160/93).
Απαγορεύεται η τοποθέτηση σκηνών και η στάθμευση τροχόσπιτων, αυτοκινούμενων, αυτοκινήτων
κλπ.
Σε κάθε περίπτωση παραχώρησης απλής χρήσης του κοινόχρηστου χώρου αιγιαλούπαραλίας εφαρμόζονται οι ελάχιστες δυνατές διαμορφώσεις ώστε να διατηρείται η μορφολογία των
ακτών και η ακεραιότητα της ακτογραμμής. Δεν επιτρέπονται επιχωματώσεις ή άλλες διαμορφώσεις
με τη χρήση μηχανημάτων πέραν του κοσκινίσματος με στόχο τον καθαρισμό της άμμου.
2.
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
Με την επιφύλαξη της υποχρεωτικής τοποθέτησης διαδρόμου πρόσβασης προς την
ακτογραμμή, για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ, στους παραχωρούμενους χώρους σε ακτές,
επιτρέπεται η τοποθέτηση διαδρόμων πρόσβασης τοποθετημένων τόσο παράλληλα όσο και κάθετα
στην ακτή, πλάτους μέχρι 1 μ., στο επίπεδο της άμμου ή ελάχιστα εκατοστά πάνω από αυτή (για
λόγους οριζοντίωσης της επιφάνειας βάδισης).
Για μήκος παραχωρούμενης επιφάνειας μέχρι 30 μ. επιτρέπεται η τοποθέτηση δύο (2)
διαδρόμων πρόσβασης στο θαλάσσιο μέτωπο (εγκάρσιες διαβάσεις) ανά παραχωρούμενη επιφάνεια

αιγιαλού-παραλίας, ενώ για μήκος παραχωρούμενης επιφάνειας που υπερβαίνει τα 30μ.
επιτρέπεται η τοποθέτηση περισσότερων διαδρόμων με αναλογία ενός διαδρόμου ανά 20 επί πλέον
μέτρα μήκους παραχωρούμενης έκτασης.
Για την κυκλοφορία παράλληλα με την ακτή επιτρέπεται επίσης η τοποθέτηση ενός (1)
διαδρόμου παράλληλα με την ακτή ανά δύο σειρές ομπρελών, που θα συνδέεται εγκάρσια με τους
κάθετους προς την ακτή διαδρόμους.
3. ΦΥΤΕΥΣΗ
Η προστασία, φροντίδα και συντήρηση του υφισταμένου πρασίνου αποτελεί από κοινού
υποχρέωση του αρμόδιου Δήμου και του επιχειρηματία που έχει την εκμετάλλευση του χώρου.
4. ΑΡΧΕΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Στις κατασκευές-διαμορφώσεις εντός του παραχωρηθέντος χώρου για τοποθέτηση
ομπρελών, ανακλίντρων (ξαπλωστρών) και τραπεζοκαθισμάτων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται
κατά το δυνατόν φυσικά υλικά φιλικά και εναρμονισμένα με το περιβάλλον χωρίς εξεζητημένους
χρωματισμούς. Τέτοια υλικά είναι αυτά που συνήθως εμπεριέχουν καθόλου ή ελάχιστη επεξεργασία
και η χρήση τους δεν συνεισφέρει στην κατασπατάληση ορυκτών πόρων.
Παραδείγματα υλικών ανάλογα με το αντικείμενο δίνονται στη συνέχεια:
1.
Ομπρέλες : Ξύλινος ιστός από εμποτισμένο ξύλο, σκελετός από εμποτισμένο ξύλο
εναλλακτικά από ανοξείδωτο ή γαλβανισμένο χάλυβα ή αλουμίνιο. Επικάλυψη από ύφασμα, ξύλο,
Rattan, πλεκτά φύκια, ξερά φύλλα, χόρτα, ψάθα, πλεγμένο καλάμι, (να υπάρχει ομοιομορφία και
όχι διαφημιστικές)
Ξαπλώστρες : Οι ξαπλώστρες μπορεί να είναι σταθερές ή ανακλινόμενες, ξύλινες, μεταλλικές
(αλουμινίου) ή πλαστικές, σταθερές ή τροχήλατες. Επενδύονται με ύφασμα και μπορεί να διαθέτουν
υφασμάτινα μαξιλάρια.
3.
Τραπεζάκια : Τα τραπεζάκια ορθογώνια ή κυκλικά δύνανται να συμπληρώνουν μόνο τη
συνηθισμένη διάταξη-σετ (ξαπλώστρα+τραπεζάκι-ομπρέλα+ξαπλώστρα). Μπορεί να είναι ξύλινα,
μεταλλικά (γαλβανισμένου χάλυβα ή αλουμινίου) ή πλαστικά.
4.
Διάδρομοι πρόσβασης Για την κατασκευή τους προτιμάται η χρήση υδατοπερατών και
θερμοαπωθητικών ψυχρών υλικών με αντιολισθηρή επιφάνεια. Κατάλληλα υλικά είναι το
εμποτισμένο ξύλο στερεωμένο πάνω σε ξύλινα δοκάρια. Τα ξύλινα στοιχεία τοποθετούνται
ελεύθερα ή ενώνονται μεταξύ τους με ειδικούς μεταλλικούς συνδέσμους από ανοξείδωτο ή
γαλβανισμένο χάλυβα. Αποκλείεται η χρήση σκυροδέματος, ασφάλτου, κοινών πλακιδίων δαπέδου,
ενώ επιτρέπεται (υπό προϋποθέσεις) η τοποθέτηση τοπικής πέτρας πάνω σε άμμο χωρίς τη χρήση
συνδετικού υλικού.
• Χειρολισθήρες - κουπαστές : (όπου απαιτείται, για εξυπηρέτηση ΑμεΑ).
Από ξύλο εμποτισμένης ξυλείας κατεργασμένο ή ακατέργαστο ή ανοξείδωτο χάλυβα 316,
υλικό που ενδείκνυται για χρήση κοντά στη θάλασσα. Από το ίδιο υλικό κατασκευάζονται
και οι μεταλλικοί σκελετοί των λυόμενων κατασκευών για την είσοδο και έξοδο από το νερό
των ΑμεΑ. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί γαλβανισμένος χάλυβας με δύο στρώσεις
και τελική στρώση από πολυεστερική βαφή που απαιτεί όμως και τακτική συντήρηση.
Αρθρωτό (κουμπωτό) ξύλινο δάπεδο : (όπου προβλέπεται και όπου επιτρέπεται). Συνίσταται από
επί μέρους τεμάχια μέγιστης επιφάνειας ενός (1) τ.μ., από ξύλα εμποτισμένης ξυλείας κατεργασμένα
ή ακατέργαστα ,πάνω σε ξύλινα δοκάρια χωρίς μόνιμη στήριξη, που ενδείκνυνται για χρήση κοντά
στη θάλασσα και με μέγιστο ύψος δέκα (10) εκατοστών. Τα τεμάχια αυτά κουμπώνουν μεταξύ τους ή
μπορούν να συνδέονται μεταξύ τους μέσω ειδικών μεταλλικών συνδέσμων από ανοξείδωτο ή
γαλβανισμένο χάλυβα.
5. ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Επιτρέπεται μόνον χαμηλός και περιορισμένος φωτισμός στο απολύτως αναγκαίο για
λόγους ασφαλείας και καθοδήγησης, ώστε να μην αλλοιώνεται η σχέση με τη φύση. Τοποθετούνται
φωτιστικά σώματα που παρέχουν διάχυτο φωτισμό και έχουν τέτοια διαμόρφωση ώστε να
εμποδίζεται ο σχηματισμός φωτεινής δέσμης που θα μπορούσε να αποπροσανατολίσει ζώα, να
ενοχλήσει επισκέπτες και περίοικους καθώς και πλωτά μέσα. Σε περίπτωση που ο φωτισμός
εξασφαλίζεται από φωτιστικά σώματα σε ιστούς αυτοί τοποθετούνται εκτός των ορίων των
διαμορφωμένων διαδρόμων κυκλοφορίας. Οι καλωδιώσεις φθάνουν στα φωτιστικά σημεία συνήθως
υποδαπέδια (προστατευμένα εντός μεταλλικών στεγανών σωληνώσεων-καναλιών) είτε κατ'
εξαίρεση εναέρια πάντα με ασφαλή, καλαίσθητο και συντεταγμένο τρόπο. Συνιστάται η
ηλεκτροδότηση με χαμηλή τάση 48V (ΙΡ65)για λόγους ασφαλείας.
2.

Απαγορεύεται η τοποθέτηση ηχητικών συστημάτων στο δημόσιο χώρο. Η παραγόμενη
στάθμη θορύβου από μουσική ή σχετικές χρήσεις της κύριας επιχείρησης οφείλει να μην ξεπερνάει
τα 50 ντεσιμπέλ σε οποιοδήποτε σημείο της παραχωρούμενης επιφάνειας.
6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙΣΑΣ ΖΩΝΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ
Στους κοινόχρηστους χώρους αιγιαλού και παραλίας, που παραχωρούνται για να
τοποθετηθούν ομπρέλες και ανάκλιντρα (ξαπλώστρες), ως «σετ» νοείται ο συνδυασμός 1 ομπρέλα
με τραπεζάκι και 2 ξαπλώστρες τοποθετημένες εκατέρωθεν του ιστού. Για τις ανάγκες των
υπολογισμών προβλέπεται ότι ένα τέτοιο τυπικό σετ καταλαμβάνει κατ' ελάχιστον επιφάνεια 5,0 τ.μ.
(ξαπλώστρα+ομπρέλα-τραπεζάκι+ξαπλώστρα). Το εμβαδόν που καταλαμβάνουν τα συνολικά
τοποθετούμενα «σετ» δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το 50% της επιφάνειας που έχει
συνολικά παραχωρηθεί.
Μεταξύ της πρώτης σειράς σετ ανακλίντρων-ομπρελών και ακτογραμμής θα πρέπει να
παραμένει ακάλυπτος χώρος (ελεύθερη λωρίδα), υποχρεωτικού πλάτους 3 μ. ο οποίος θα
διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία των λουομένων παράλληλα με τη θάλασσα.
Κατά τη διάρκεια παραχώρησης τόσο οι ομπρέλες, όσο και τα ανάκλιντρα (ξαπλώστρες)
δύνανται να παραμένουν ανοικτά για όλο το εικοσιτετράωρο. Μετά τη λήξη της περιόδου χρήσης
τόσο τα ανάκλιντρα (ξαπλώστρες), όσο και ομπρέλες και τα λοιπά είδη αναψυχής (θαλάσσια
ποδήλατα, κανό κλπ) απομακρύνονται από το χώρο του αιγιαλού, παραλίας κλπ.
7. ΕΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΠΑΚΤΩΣΗ
Επιτρεπόμενοι τρόποι σύνδεσης των κινητών κατασκευών επί του αιγιαλού και της παραλίας
είναι εκείνοι που δεν αλλοιώνουν τη φυσική μορφολογία τους και δεν ενέχουν χαρακτηριστικά
μόνιμης σύνδεσης με το έδαφος. Στο πλαίσιο αυτό, οι ανωτέρω κινητές κατασκευές συνδέονται με
το έδαφος με διατάξεις προσωρινής στήριξης ή έδρασης (απλής έμπηξης - πάκτωσης π.χ. τύπου
ανεστραμμένου Τ, χωρίς σκυρόδεμα) και εάν πρόκειται για κρηπίδωμα,χωρίς πάκτωση, με έδραση
με σύστημα μεταλλικής πλάκας και κοχλία με σκοπό την εξασφάλιση της ασφάλειας των λουομένων
λόγω καιρικών συνθηκών (ανέμων) και με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η χωρίς ιδιαίτερη
προσπάθεια άμεση αποξήλωση, μετακίνηση ή μεταφορά τους.
Μετά το πέρας της περιόδου χρήσης οι διατάξεις έδρασης (βάσεις, εμπήξεις - πακτώσεις,
κ.λπ.) θα πρέπει να αποκαλύπτονται και να αφαιρούνται χωρίς να παραμένουν εγκιβωτισμένες στην
άμμο σε αναμονή της επόμενης περιόδου.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους
ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην
παραπάνω διεύθυνση.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΦΙΝΗΣ

