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EΛΛΗΝIΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣIΑ                                                                                       Πάηκνο, 25  Ινπλίνπ 2020 
ΝΟΜΟ ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ                                                                                        Αξηζκ. πξση.: 3873 
ΓΗΜΟ ΠΑΣΜΟΤ                                                                    

ΠΛΗΡΔ ΚΔΙΜΔΝΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ  

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ  ΠΑΣΜΟΤ  

 

Πξνθεξχζζεη δεκνπξαζία πιεηνδνηηθή, θαλεξή θαη πξνθνξηθή γηα ηελ παξαρψξεζε, ηνπ δηθαηψκαηνο απιήο 
ρξήζεο αηγηαινχ, παξαιίαο, πξνο ηξίηνπο κέρξη 31-12-2020, κε ζχλαςε κηζζσηηθήο ζρέζεο, έλαληη αληαιιάγκαηνο  
γηα ηελ ηνπνζέηεζε  νκπξειψλ-μαπιψζηξσλ θαη ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο (εθηφο kite serf)  θαζψο θαη γηα ηελ 
ηνπνζέηεζε απηνθηλνχκελνπ ή ξπκνπιθνχκελνπ ηξνρειαηνπ αλαςπθηεξίνπ (θαληίλεο) εθνδηαζκέλσλ κε θαηάιιειε 
άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ παξ.4(β) ηνπ άξζξνπ 14 ηεο αξηζκ.Τ1γ/Γ/Π.νηθ.47829/21-6-
2017 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη ην αξηζκ. Γ1γ/Γ.Π.37278 θαη 36879/25-6-2019 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο 
Τγηεηλήο θαη Τγεηνλνκηθψλ ειέγρσλ ηεο Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγείαο θαη Τγηεηλήο πεξηβάιινληνο ηεο γεληθήο Γ/λζεο 
Γεκνζίαο Τγείαο θαη Πνηφηεηαο Εσήο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. 

 
Άξζξν 1 

Πεξηγξαθή ρώξσλ παξαρώξεζεο –Διάρηζην όξην πξνζθνξάο 
Οη ρψξνη παξαρψξεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο απιήο ρξήζεο ηκεκάησλ αηγηαινχ πξνο ηξίηνπο κε ζχλαςε κηζζσηηθήο 
ζρέζεο, έλαληη αληαιιάγκαηνο θαζψο θαη ην ειάρηζην φξην πξνζθνξάο, φπσο νξίδνληαη θάησζη  θαη 
απνηππώλνληαη ζπλεκκέλα ζηελ παξνύζα ηνπνγξαθηθά  δηαγξάκκαηα  θαη νξζνθσηνράξηεο   θαη κε ηελ 
θάησζη ζεηξά δεκνπξάηεζεο Ζ άζθεζε νπνηαζδήπνηε άιιεο δξαζηεξηφηεηαο, επηθέξεη ηηο θπξψζεηο πνπ 
νξίδνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία  
 
εκεηψλεηαη φηη ην κέινο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηνλ θαζνξηζκφ νξίσλ ζηηο παξαιίεο  δελ ζπκθσλεί κε ηελ ηνπνζέηεζε 
ηνπ ηκήκαηνο Α Κάκπνπ  θαη πξφηεηλε λα κεηαηνπηζζεί αξηζηεξά ζην ρψξν ζηνλ νπνίν δελ ππάξρνπλ δέλδξα  
 

Παξαιία Πέηξαο 
α) Σκήκα  Α’  εκβαδνχ 30 η.κ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο. (κε κεραλνθίλεηα) 
β) Σκήκα Β’   εκβαδνχ 500 η.κ. γηα ηελ ηνπνζέηεζε νκπξειψλ-μαπιψζηξσλ     θαη  
γ) Σκήκα Γ΄ εκβαδνχ 15 η.κ. γηα ηνπνζέηεζε ηξνρήιαηεο θαληίλαο  
 

Παξαιία Αγξηνιηβάδη 

α)Σκήκα Α’    εκβαδνχ 500 ηκ. γηα ηελ ηνπνζέηεζε νκπξειψλ-μαπιψζηξσλ   

β) Σκήκα Β  εκβαδνχ 500 ηκ. γηα ηελ ηνπνζέηεζε νκπξειψλ-μαπιψζηξσλ θαη 

γ) Σκήκα Γ’ εκβαδνχ 30 η.κ.  γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο (κε κεραλνθίλεηα) 

 

Παξαιία Κάκπνπ  

α) Σκήκα Γ’ εκβαδνχ 364,00η.κ.  γηα ηελ ηνπνζέηεζε νκπξειψλ-μαπιψζηξσλ   

β) Σκήκα Δ΄ εκβαδνχ 184,00 η.κ. γηα ηελ ηνπνζέηεζε νκπξειψλ-μαπιψζηξσλ   

γ)Σκήκα Α΄ εκβαδνχ 156 η.κ. . γηα ηελ ηνπνζέηεζε νκπξειψλ-μαπιψζηξσλ   

δ) Σκήκα Β΄εκβαδνχ 392,00η.κ.  γηα ηελ ηνπνζέηεζε νκπξειψλ-μαπιψζηξσλ   

ε) Σκήκα Γ΄ εκβαδνχ 28 η.κ. γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο, (κεραλνθίλεηα εθηφο kite serf). 

 
Διάρηζην φξην ηεο πξψηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη φπσο ν θάησζη πίλαθαο  (ΑΓ 55/2020 ) θαζψο θαη ην άξζξν 17 ηεο 
47458 ΔΞ 2020 (ΦΔΚ1864/Β/15-5-2020) φπνπ νξίδεηαη φηη θαη’εμαίξεζε γηα ην έηνο 2020 ην χςνο ηνπ 
θαηαβαιιφκελνπ αληαιιάγκαηνο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 40% ηνπ ππνινγηζζέληνο αληαιιάγκαηνο  
 
 

  
ΕΘΔΟ ΥΡΗΗ ΣΘΜΗ 

ΟΜΠΡΕΛΕ – ΞΑΠΛΧΣΡΕ 15€/Σ.Μ μειωμένο κατά 60% για το έτος 2020 

(άρθρο 17 της ΚΤΑ  47458 ΔΞ 2020 

(ΦΔΚ1864/Β/15-5-2020)  
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 ήτοι 6 €  

ΣΡΑΠΕΖΟΚΑΘΘΜΑΣΑ 30€/Σ.Μ μειωμένο κατά 60% για το έτος 2020 

(άρθρο 17 της ΚΤΑ  47458 ΔΞ 2020 

(ΦΔΚ1864/Β/15-5-2020)  

ήτοι 12,00 €  

ΚΑΝΣΘΝΕ ΠΑΓΘΟ 2.000€ + 15€/Σ.Μ μειωμένο κατά 60% 

για το έτος 2020 (άρθρο 17 της ΚΤΑ  47458 ΔΞ 

2020 (ΦΔΚ1864/Β/15-5-2020)  

Ήτοι πάγιο 800,00 € + 6 €/Τ.Μ. 

ΘΑΛΑΘΑ ΜΕΑ ΑΝΑΦΤΥΗ 

ΜΗΥΑΝΘΚΘΝΗΣΑ(εκτός kite serf) 

ΠΑΓΘΟ 1.200€ + 15€/Σ.Μ μειωμένο κατά 60% 

για το έτος 2020 (άρθρο 17 της ΚΤΑ  47458 ΔΞ 

2020 (ΦΔΚ1864/Β/15-5-2020)  

Ήτοι πάγιο 480 + 6 €/Τ.Μ. 

ΘΑΛΑΘΑ ΜΕΑ ΑΝΑΦΤΥΗ ΜΗ 

ΜΗΥΑΝΘΚΘΝΗΣΑ(εκτός kite serf) 

ΠΑΓΘΟ 750€ + 15€/Σ.Μ μειωμένο κατά 60% για 

το έτος 2020 (άρθρο 17 της ΚΤΑ  47458 ΔΞ 

2020 (ΦΔΚ1864/Β/15-5-2020)  

Ήτοι πάγιο 300 + 6 €/Τ.Μ. 

 
 

Άξζξν 2 
Σόπνο θαη ρξόλνο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα ζηηο …./…./2020 θαη ψξα έλαξμεο ……….π.κ., ελψπηνλ ηεο 
αξκφδηαο επηηξνπήο  πνπ έρεη νξηζζεί κε ηελ αξηζκ. 163/2019  ΑΓ 

 
 

Άξζξν 3 
Σξόπνο Γηελέξγεηαο ηεο Γεκνπξαζίαο 

Ζ δεκνπξαζία είλαη θαλεξή – πξνθνξηθή – πιεηνδνηηθή θαη δηεμάγεηαη θαηά ηελ νξηζζείζα εκέξα θαη ψξα. Ζ 
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 κε ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ 
πιεηνδφηε. Κάζε πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ εθάζηνηε πιεηνδφηε θαη ε δέζκεπζε αχηε κεηαθέξεηαη 
αιιεινδηαδφρσο απφ ηνλ πξψην ζηνπο αθφινπζνπο θαη επηβαξχλεη νξηζηηθά ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε.  
Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκφ άιινπ, νθείιεη λα ην δειψζεη ζηελ επηηξνπή, πξηλ ηελ ελάξμεσο ηεο 
δεκνπξαζίαο, παξνπζηάδνληαο ην λφκηκν πιεξεμνχζην έγγξαθν, δηαθνξεηηθά ζεσξείηαη φηη κεηέρεη γηα δηθφ ηνπ 
ινγαξηαζκφ.  
Ζ απφθαζε ηεο επί ηεο δεκνπξαζίαο επηηξνπήο πεξί απνθιεηζκνχ ελδηαθεξνκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηε 
δεκνπξαζία, επεηδή δελ πιεξνί  ηνπο ππφ ηεο νηθείαο δηαθεξχμεσο πξνβιεπφκελνπο φξνπο, αλαγξάθεηαη ζηα 
πξαθηηθά. Σα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο ζπληάζζνληαη εθ' απινχ ράξηνπ.  
Ο κηζζσηήο έρεη δηθαίσκα λα εγθαηαζηαζεί ζηνλ παξαρσξνχκελν θνηλφρξεζην ρψξν κφλν κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ 
κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ κεηαμχ ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ κηζζσηή θαη ηελ πξνζππνγξαθή απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο 
Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο Γσδεθαλήζνπ Α’  ή ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν ππάιιειν ππεξεζίαο  
Μεηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο δελ επηηξέπεηαη ε παξακνλή ηνπ κηζζσηή ζηνλ παξαρσξεζέληα ρψξν.  

 
 

Άξζξν 4 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ φια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηθαλά γηα δηθαηνπξαμία.  
 
 
 



3 
 

Άξζξν 5 
Δγγπεηήο 

Ο ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο ππνρξενχηαη λα παξνπζηάζεη αμηφρξεν εγγπεηή, ν νπνίνο ζα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο 
δεκνπξαζίαο θαη έηζη θαζίζηαηαη αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλνο κε απηφλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ φξσλ 
ηεο ζχκβαζεο.  

 
 

Άξζξν 6 
Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

Γηα λα γίλεη θάπνηνο δεθηφο ζηε Γεκνπξαζία πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηελ αξκφδηα επηηξνπή ηα θαησηέξσ 
δηθαηνινγεηηθά :  
1. Δγγπεηηθή επηζηνιή χςνπο 10% ηνπ νξηδφκελνπ ειάρηζηνπ νξίνπ πξψηεο πξνζθνξάο ηεο δηαθήξπμεο γηα ηνπο 
ρψξνπο πνπ δεκνπξαηνχληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε νκπξειψλ –μαπιψζηξσλ ,ζαιαζζίσλ κέζσλ αλαςπρήο  θαη 
θαληίλαο , κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο γηα ηνλ 
δηαγσληζκφ αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά επί πνηλή 
απνθιεηζκνχ λα αλαθέξνπλ ηε ζέζε (πφζην) γηα ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ.  
 
Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζα απεπζχλεηαη πξνο ην Γήκν Πάηκνπ  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 (ελελήληα (90) εκέξεο απφ ηελ επφκελε δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ).  
Ζ 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.  
Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζα πξέπεη απαξαηηήησο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα αλαθέξεη ηα αθξηβή ζηνηρεία ηεο ζέζεο 
ρψξνπ πνπ δεηείηαη πξνο παξαρψξεζε κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο δεκνπξάηεζεο.  
 
2.Βεβαίσζε πεξί κε νθεηιήο πξνο ην Γήκν Πάηκνπ  ζχκθσλα κε ην άξζξν 285 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ 
(Ν.3463/2006)  
 
3.Φνξνινγηθή Δλεκεξφηεηα γηα ρξέε πξνο ην Διιεληθφ Γεκφζην ηειεπηαίνπ ηξηαληαήκεξνπ.  
 
4.Αδεηα ιεηηνπξγίαο/γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαηά πεξίπησζε  
(Φπζηθφ ή Ννκηθφ πξφζσπν  πνπ δελ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ  ην  πξναλαθεξφκελν  δηθαηνινγεηηθφ  θαηά ηελ 
εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο δχλαηαη λα ζπκκεηάζρεη ζε απηή κε ηελ πξνυπφζεζε πνπ ζε πεξίπησζε 
αλαδεηρζή πιεηνδφηεο λα πξνζθνκίζεη εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ εκεξνκελία ζχλαςεο ηεο 
ζχκβαζεο παξαρψξεζεο ην πξναλαθεξφκελν δηθαηνινγεηηθφ ακέζσο κφιηο πεξηέιζεη ζηελ θαηνρή ηνπ ) 
 
5.Δηδηθά γηα φζνπο ελδηαθέξνληαη λα κηζζψζνπλ ρψξν γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ζαιαζζίσλ κέζσλ αλαςπρήο απαηηείηαη 
ε ππνβνιή αθξηβνχο θαη ζεσξεκέλνπ απφ ηελ αξκφδηα Ληκεληθή Αξρή αληηγξάθνπ ηεο αίηεζεο πνπ ππέβαιαλ γηα ηε 
ρνξήγεζε άδεηαο εθκίζζσζεο ζαιαζζίσλ κέζσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Ληκέλσλ αξ. 60.  
 
6.Δλαξμε δξαζηεξηφηεηαο ζηελ αξκφδηα ΓΟΤ.(Φπζηθφ ή Ννκηθφ πξφζσπν  πνπ δελ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ  ην  
πξναλαθεξφκελν  δηθαηνινγεηηθφ  θαηά ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο δχλαηαη λα ζπκκεηάζρεη ζε 
απηή κε ηελ πξνυπφζεζε πνπ ζε πεξίπησζε αλαδεηρζή πιεηνδφηεο λα πξνζθνκίζεη εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ 
δηαζηήκαηνο απφ ηελ εκεξνκελία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο ην πξναλαθεξφκελν δηθαηνινγεηηθφ 
ακέζσο κφιηο πεξηέιζεη ζηελ θαηνρή ηνπ ) 
 
7.Φσηνηππία αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηήξην.  
 
8.ρεηηθφ παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο αλ είλαη εηαηξεία ή Κ/Ξ.  
Δπηπιένλ γηα φζνπο ζπκκεηέρνπλ ζηε δεκνπξαζία γηα ηε κίζζσζε ρψξνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε  θαληίλαο 

8. Άδεηα ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ παξ. 4(β) ηνπ άξζξνπ 14 ηεο αξηζκ. Τ1γ/Γ.Π./νηθ.47829/21-
06-2017 (2161 B') απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη ην αξηζκ. Γ1γ/Γ.Π./37278 θαη 36879/25-06-2019 έγγξαθν ηνπ 
Σκήκαηνο Τγηεηλήο θαη Τγεηνλνκηθψλ Διέγρσλ ηεο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Τγείαο θαη Τγηεηλήο Πεξηβάιινληνο ηεο 
Γεληθήο Γηεχζπλζεο δεκφζηαο Τγείαο θαη Πνηφηεηαο Εσήο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. 

 Γηα θάζε δεκνπξαηνύκελε ζέζε απαηηνύληαη μερσξηζηά δηθαηνινγεηηθά.  
 
 
 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=47829
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=37278
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=36879
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Άξζξν 7 
Γηθαίσκα απνδεκίσζεο 

Ο ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο δελ απνθηά δηθαίσκα πξνο απνδεκίσζε απφ ηε κε έγθξηζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο 
δεκνπξαζίαο απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ δήκνπ ή ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο πνπ έρεη αληίζηνηρε αξκνδηφηεηα. ε 
πεξίπησζε κε ηειηθήο ζπλππνγξαθήο ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ απφ ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν ππάιιειν  ηεο 
Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο Γσδεθαλήζνπ Α’  , ην κηζζσηήξην ζπκβφιαην είλαη άθπξν θαη ν κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα 
απνρσξήζεη απφ ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν, ρσξίο θακία αμίσζε απνδεκίσζεο έλαληη ηνπ Γεκνζίνπ ή ηνπ Γήκνπ.  

 
 

Άξζξνλ 8  
Δπαλάιεςε δεκνπξαζίαο 

Ζ δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη νίθνζελ απφ ηνλ δήκαξρν εάλ δελ παξνπζηάζζεθε θαη' απηήλ πιεηνδφηεο.  

Ζ δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη θαηφπηλ απνθάζεσο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ φηαλ: 
α) ην απνηέιεζκα απηήο δελ εγθξηζεί απφ ηελ Οηθνλνκηθή επηηξνπή ή ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ή ηελ αξκφδηα 
Γηνηθεηηθή αξρή ιφγσ αζχκθνξνπ ηνπ επηηεπρζέληνο απνηειέζκαηνο ή ζθάικαηνο ζηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο 
β) κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηεο δεκνπξαζίαο, ν ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο θαη ν εγγπεηήο ηνπ αξλνχληαη λα ππνγξάςνπλ 
ηα πξαθηηθά, ή ηε ζχκβαζε παξαρψξεζεο επίζεο φηαλ κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε ηεο 
εγθξηηηθήο επί ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο απνθάζεσο δελ πξνζέιζεη απηφο εκπξνζέζκσο γηα ηελ 
ζχληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 
 
ηελ πεξίπησζε (β) ε δεκνπξαζία, επαλαιακβάλεηαη εηο βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδφηε θαη ηνπ εγγπεηή απηνχ, σο 
ειάρηζηνλ δε φξην πξνζθνξάο νξίδεηαη ην επ' νλφκαηη ηνχηνπ θαηαθπξσζέλ πνζφλ, δπλάκελν λα κεησζεί κε 
απφθαζεο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ.  
 
Ζ επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία γλσζηνπνηείηαη κε πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ηνπ δεκάξρνπ αλαθεξνκέλεο ζηνπο φξνπο 
ηεο πξψηεο δηαθήξπμεο θαη δεκνζηεπνκέλεο, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξαο πξν ηεο εκέξαο ηεο δηελέξγεηαο ηεο 
δεκνπξαζίαο, δηεμάγεηαη δε ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξζεθαλ. 
 
ε πεξίπησζε επαλάιεςεο ηεο δεκνπξαζίαο ιφγσ έθπησζεο ηνπ πιεηνδφηε, ε ηηκή εθθίλεζεο δελ κπνξεί λα είλαη 
κηθξφηεξε ηνπ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ αληαιιάγκαηνο πνπ θαηαθπξψζεθε ζηελ αξρηθή δεκνπξαζία θαη 
πάλησο φρη κηθξφηεξε ηνπ αληαιιάγκαηνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 16Α, φπσο απηφ πξνζηέζεθε κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 4607/2019 ή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ. 4607/2019, ν δε αξρηθφο 
ππεξζεκαηηζηήο, ν/ε ζχδπγνο απηνχ θαη νη ζπγγελείο ηνπ εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο κέρξη θαη ηνπ δεχηεξνπ βαζκνχ, 
θαζψο θαη νη εηαηξείεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ φινη νη παξαπάλσ, απνθιείνληαη απφ ηε δεκνπξαζία. 

 
Άξζξν 9 

Καηαθύξσζε δηαγσληζκνύ – Μηζζσηήξην πκβόιαην 
Ζ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη ζε φπνηνλ πξνζθέξεη ηε κεγαιχηεξε ηηκή, απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.  
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο ππνρξενχηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δεκνπξαζίαο, ηελ απφθαζε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί θαηνρχξσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο θαη ηελ έθδνζε ησλ νίθνζελ ζεκεησκάησλ ππέξ ηνπ 
Γεκνζίνπ λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, δηαθνξεηηθά ε εγγχεζε πνπ έρεη θαηαζέζεη θαηαπίπηεη 
ππέξ ηνπ Γήκνπ ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε.  
 

Σν κηζζσηήξην ζπκβφιαην ζπληάζζεηαη ζε ηξία (3) αληίγξαθα πνπ ππνγξάθνληαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε αθνχ 
θαηαβιεζεί απφ ην κηζζσηή πνζνζηφ 30% επί ηνπ ζπλνιηθνχ κηζζψκαηνο ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ην 
ππφινηπν πνζνζηφ 70%, επίζεο, επί ηνπ ζπλνιηθνχ κηζζψκαηνο ζηνλ Ο.Σ.Α. (άξζξν 7 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 
Αξηζκ. 47458 ΔΞ 2020 ΦΔΚ 1864/Β/15-5-2020) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ  ΚΤΑ56468ΔΞ2020/5-6-2020  (ΦΔΚ 
2198/5-6-2020 Σεχρνο Β’) 

 
Ο κηζζσηήο νθείιεη λα παξνπζηάζεη αμηφρξεν εγγπεηή ν νπνίνο ζα ζπλππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε κίζζσζεο θαη 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 ηδηφηεηά ηνπ (αηγηαιφο, παξαιία θ.ι.), 
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: ί) ππφβαζξν νξζνθσηνράξηε απφ ηελ εθαξκνγή «ΟΡΔΝ» 
ηεο Κηεκαηνιφγην Α.Δ. («ειεχζεξε ζέαζε νξζνθσηνραξηψλ») φπνπ δελ πθίζηαηαη θαζνξηζκέλνο αηγηαιφο, ηη) 
απφζπαζκα ηνπ ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο θαζνξηζκνχ, φπνπ απηφο πθίζηαηαη.  
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Ο Γήκνο απνζηέιιεη  ζηελ Κηεκαηηθή Τπεξεζία Γσδεθαλήζνπ Α’  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, ζπλνδεπφκελα απφ ην πξσηφηππν δηπιφηππν 
είζπξαμεο γηα ηελ απφδεημε θαηαβνιήο ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνζηνχ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη δηπιφηππν εμφθιεζεο 
πξνο ηνλ Γήκν Πάηκνπ.  
ην κηζζσηήξην ζπκβφιαην πξέπεη λα έρνπλ ελζσκαησζεί, επί πνηλή αθπξφηεηαο ηεο κηζζσηηθήο ζχκβαζεο, νη ηπρφλ 
ππνδείμεηο ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ ππαιιήινπ ηεο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο Γσδεθαλήζνπ Α’  , θαζψο θαη λα 
αλαγξάθεηαη, επί πνηλή αθπξφηεηαο ηεο ζχκβαζεο, ν αξηζκφο ηνπ δηπινηχπνπ είζπξαμεο ηνπ πνζνζηνχ ππέξ ηνπ 
Γεκνζίνπ θαη ππέξ ηνπ Γήκνπ.  
Ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ κεηαμχ ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ κηζζσηή θαη ηελ 
πξνζππνγξαθή ηνπ Πξντζηάκελνπ  ηεο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο Γσδεθαλήζνπ Α’  ή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ 
ππάιιεινπ ηεο ππεξεζίαο , ν κηζζσηήο έρεη δηθαίσκα λα εγθαηαζηαζεί ζηνλ παξαρσξνχκελν θνηλφρξεζην ρψξν.  

Άξζξν 10 
Γηάξθεηα εθκίζζσζεο- αλαπξνζαξκνγή κηζζώκαηνο 

Ζ δηάξθεηα ηεο εθκίζζσζεο νξίδεηαη απφ ηεο ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έσο ηελ 31/12/2020.  
Άξζξν 11 

Πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπ Μηζζώκαηνο 
Σν κίζζσκα αθνξά ην ηξέρνλ έηνο θαη θαηαβάιιεηαη ζε  πνζνζηό 30% επί ηνπ ζπλνιηθνχ κηζζψκαηνο ππέξ ηνπ 
Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζε ηξείο ηζφπνζεο δφζεηο θαη πνζνζηό 70%, επίζεο, επί ηνπ ζπλνιηθνχ κηζζψκαηνο ζηνλ 
Ο.Σ.Α ζε ηξείο ηζφπνζεο δφζεηο  σο εμήο: 

Γόζεηο πνπ αθνξνύλ 

ηόζν ην Γεκόζην θαη ην 

Γήκν Πάηκν 

Πξνζεζκία  

θαη ηξόπνο 

θαηαβνιήο (άξζξν 

7 ΚΤΑ 47458 ΔΞ 

2020) 

1
ε
 Γόζε ηζόπνζε  Δθάπαμ θαηαβιεηέν 

(κε ηε ζχλαςε  

ηεο ζχκβαζεο) 

2
ε
 Γόζε ηζόπνζε Απνζηέιιεηαη γηα 

βεβαίσζε ζηελ 

αξκφδηα αξρή  

κέρξη ην ηέινο ηνπ 

επφκελνπ ηεο 

ζχλαςεο ηεο 

ζχκβαζεο κήλα  

3 Γόζε ηζόπνζε Απνζηέιιεηαη γηα 

βεβαίσζε ζηελ 

αξκφδηα αξρή  

κέρξη ην ηέινο ηνπ 

κεζεπφκελνπ ηεο 

ζχλαςεο ηεο 

ζχκβαζεο κήλα 

Άξζξν 12 
Τπνρξεώζεηο κηζζσηή 

Ο κηζζσηήο ππφθεηηαη ζηηο ππνρξεψζεηο θαη ζηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο α)ηεο ΚΤΑ 47458 ΔΞ 2020 
(ΦΔΚ1864/Β/15-5-2020«Καζνξηζκφο φξσλ πξνυπνζέζεσλ,  ηερληθψλ ζεκάησλ, αλαγθαίσλ ιεπηνκεξεηψλ θαη 
δηαδηθαζίαο γηα ηελ παξαρψξεζε απιήο ρξήζεο αηγηαινχ, παξαιίαο, φρζεο θαη παξφρζηαο δψλεο, πδάηηλνπ 
ζηνηρείνπ ζάιαζζαο , ιηκλνζάιαζζαο, κεγάισλ ιηκλψλ θαη πιεχζηκσλ πνηακψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 
κέρξη ζήκεξα θαη β) ηεο ΚΤΑ  Γ1α/ΓΠ.νηθ.30603/15-5-2020 «Καλφλεο ηήξεζεο απνζηάζεσλ ζε νξγαλσκέλεο 
ηδησηηθέο θαη κε παξαιίεο ζην ζχλνιν ηεο Δπηθξάηεηαο, πξνο πεξηνξηζκφ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλνηνχ  COVID-19» 
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Άξζξν 13 
Λήμε κίζζσζεο 

Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη κε ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο, λα παξαδψζεη ην κίζζην ζηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία ην 
παξέιαβε, δηαθνξεηηθά επζχλεηαη ζε απνδεκίσζε.  
Απαγνξεχεηαη ε παξακνλή ηνπ κηζζσηή ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, κεηά ηε ιήμε, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, ηεο 
κηζζσηηθήο ζρέζεο.  

 
 

Άξζξν 14 
Πξόζζεηνη όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο παξαρώξεζεο 

ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηεο παξνχζαο απφθαζεο επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε ηεο απιήο 
ρξήζεο, γηα ηελ ηνπνζέηεζε απηνθηλνχκελσλ ή ξπκνπιθνχκελσλ ηξνρήιαησλ αλαςπθηεξίσλ (θαληίλεο), 
εθνδηαζκέλσλ κε θαηάιιειε άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ παξ. 4(β) ηνπ άξζξνπ 14 ηεο 
αξηζκ. Τ1γ/Γ.Π./νηθ.47829/21-06-2017 (2161 B') απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη ην αξηζκ. Γ1γ/Γ.Π./37278 θαη 
36879/25-06-2019 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Τγηεηλήο θαη Τγεηνλνκηθψλ Διέγρσλ ηεο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Τγείαο θαη 
Τγηεηλήο Πεξηβάιινληνο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο δεκφζηαο Τγείαο θαη Πνηφηεηαο Εσήο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. 
Ζ ζχκβαζε παξαρψξεζεο γίλεηαη θαηφπηλ δεκνπξαζίαο κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο . 
Ο κέγηζηνο ρψξνο πνπ κπνξεί λα θαηαιακβάλεη ην ηξνρήιαην αλαςπθηήξην δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 15 η.κ. 
Οη θαληίλεο πξέπεη λα απέρνπλ ηνπιάρηζηνλ εθαηφ (100) κέηξα απφ ηηο εγθαηεζηεκέλεο επηρεηξήζεηο (μελνδνρεηαθέο 
επηρεηξήζεηο, θέληξα αλαςπρήο θ.ιπ.) θαη επίζεο ηνπιάρηζηνλ (100) εθαηφ κέηξα κεηαμχ ηνπο. 
Γηα ηηο παξαρσξήζεηο ηξνρήιαησλ αλαςπθηεξίσλ δελ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο πεξί ππαίζξηνπ εκπνξίνπ, ζχκθσλα κε 
ηελ 409/1999 γλσκνδφηεζε ηνπ ΝΚ. 
ηνπο παξαρσξνχκελνπο ρψξνπο είλαη δπλαηή ε ηνπνζέηεζε αξζξσηνχ μχιηλνπ δαπέδνπ, φπνπ επηηξέπεηαη: 

-Γηα παξαρψξεζε άλεπ δεκνπξαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ. 

-Γηα παξαρψξεζε πνπ αθνξά θαληίλα. ηελ πεξίπησζε απηή ν κέγηζηνο ρψξνο, πνπ κπνξεί λα θαηαιακβάλεη ε 
θαληίλα κε ην δάπεδν είλαη 15 η.κ. 

-Γηα παξαρψξεζε πνπ αθνξά ρξήζε ζαιαζζίσλ κέζσλ αλαςπρήο, 1 πξνο εμππεξέηεζε ηνπ παξαρσξεζηνχρνπ. 
ηελ πεξίπησζε απηή ην κέγηζην εκβαδφλ δαπέδνπ είλαη 15 η.κ. 

- ηελ πεξίπησζε εθκίζζσζεο ζαιαζζίσλ κέζσλ αλαςπρήο, επηηξέπεηαη ε ρξήζε εηδηθήο ζθελήο ηχπνπ θηφζθη (κε 
ζηαζεξή θαηαζθεπή) γηα ηνπνζέηεζε ζσζηηθψλ κέζσλ (αηνκηθψλ ζσζηβίσλ θ.ιπ.) επηθαλείαο 10 η.κ., εληφο ηνπ 
παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ. 

Άξζξν 15 
Δπζύλε Γήκνπ 

Ο Γήκνο δελ επζχλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηή, νχηε ππνρξενχηαη ζε επηζηξνθή ή κείσζε ηνπ κηζζψκαηνο ή θαη ιχζε 
ηεο ζχκβαζεο άλεπ απoρξψvηoο ιφγνπ.  
Δπίζεο ν Γήκνο δελ επζχλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηνχ γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία επξίζθεηαη ην κίζζην, 
ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη φηη απηφο έρεη ιάβεη γλψζε, νχηε γηα ηελ χπαξμε νηαζδήπνηε δνπιείαο επί ηνπ θηήκαηνο, νχηε, 
ζπλεπψο ππνρξενχηαη εληεχζελ ζηελ επηζηξνθή ή κείσζε ηνπ κηζζψκαηνο, νχηε ζηε ιχζε ηεο κηζζψζεσο.  
Ο Γήκνο ππφθεηηαη ζηηο ππνρξεψζεηο θαη ζηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ΚΤΑ 47458 ΔΞ 2020 
(ΦΔΚ1864/Β/15-5-2020), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα  
Οη Ο.Σ.Α., κέζσ ησλ εληεηαικέλσλ νξγάλσλ ηνπο έρνπλ ππνρξέσζε, ζε θάζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλνπλ 
θαηαπαηήζεηο ή απζαίξεηεο επεκβάζεηο επί ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, λα ελεκεξψλνπλ άκεζα ηελ θηεκαηηθή 
Τπεξεζία Γσδεθαλήζσλ Α , πξνθεηκέλνπ απηά λα πξνβαίλνπλ ζηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία.  

Άξζξν 16 
Γεκνζίεπζε Γηαθήξπμεο 

Ζ δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί α)ζε δχν  ΡΟΓΗΑΚΖ  θαη ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΖ  εκεξήζηεο εθεκεξίδεο ηνπ Ννκνχ, β) δηα 
ηνηρνθνιιήζεσο αληηγξάθνπ απηήο θαη γ) ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο θαη ζηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ.  

Άξζξν 17 
Γηαδηθαζία θαη όξνη κεηαβίβαζεο ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο πξνο ηξίηνπο 

(χκθσλα κε ην άξζξν 13  1
α
 ηεο ΚΤΑ 47458 ΔΞ 2020 (ΦΔΚ1864/Β/15-5-2020), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα  

2. χκβαζε παξαρψξεζεο απιήο ρξήζεο θαηφπηλ δεκνπξαζίαο. 

2α. ηελ πεξίπησζε πνπ ζπλάπηεηαη απφ Γήκν αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία: 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=47829
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=37278
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=36879
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Σν αξγφηεξν εληφο (7) επηά εξγάζηκσλ εκεξψλ πξηλ ηελ θαηά λφκν δεκνζίεπζε ηεο πξνθήξπμεο ηεο Γεκνπξαζίαο, 
ν νηθείνο Γήκνο απνζηέιιεη εγγξάθσο κε θάζε πξφζθνξν κέζν (π.ρ. ηειενκνηνηππία, e-mail θ.η.ι.) ζηελ αξκφδηα 
Κηεκαηηθή Τπεξεζία αληίγξαθν ζρεδίνπ ηεο πξνθήξπμεο ηεο Γεκνπξαζίαο, κε ηε ζέζε κε ηηο ζπληεηαγκέλεο θαη ην 
εκβαδφλ ηνπ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ πνπ παξαρσξείηαη, ηελ ηδηφηεηά ηνπ, ην είδνο ηεο ρξήζεο θαη ην φξην πξψηεο 
πξνζθνξάο ζπλνδεπφκελν απφ ππφβαζξν νξζνθσηνράξηε ή απφζπαζκα ηνπ ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο 
θαζνξηζκνχ νξηνγξακκψλ αηγηαινχ θαη παξαιίαο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην παξφλ άξζξν. 

Ο Πξντζηάκελνο ηεο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη εληφο (7) επηά εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηε 
ιήςε ηεο πξνθήξπμεο ηνλ νηθείν Γήκν εγγξάθσο κε θάζε πξφζθνξν κέζν (π.ρ. ηειενκνηνηππία, e-mail θ.η.ι.) εάλ ην 
πεξηερφκελν ηεο πξνθήξπμεο ζπκθσλεί κε ηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί αηγηαινχ θαη παξαιίαο θαη ηελ παξνχζα 
απφθαζε. Παξεξρνκέλεο άπξαθηεο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, ηεθκαίξεηαη ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο 
Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο σο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο πξνθήξπμεο. 

Αλ ν Πξντζηάκελνο ηεο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο δηαπηζηψζεη φηη δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο θείκελεο 
λνκνζεζίαο πεξί αηγηαινχ θαη ηεο παξνχζαο απφθαζεο ππνδεηθλχεη ζηνλ νηθείν Γήκν είηε λα απφζρεη απφ ηε 
δηελέξγεηα δεκνπξαζίαο, εθφζνλ δελ είλαη δπλαηή ε παξαρψξεζε απιήο ρξήζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θνηλφρξεζηνπ 
ρψξνπ, είηε λα πξνβεί ζηελ αλαπξνζαξκνγή νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο πξνθήξπμεο, πνπ θξίλεη φηη αληίθεηηαη ζηηο 
αλσηέξσ δηαηάμεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο εθθίλεζεο. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δεκνπξαζίαο, ν Γήκνο ελεκεξψλεη κε θάζε πξφζθνξν κέζν (π.ρ. 
ηειενκνηνηππία, e-mail θ.η.ι.) ηελ αξκφδηα Κηεκαηηθή Τπεξεζία γηα ην χςνο ηνπ ηειηθψο επηηεπρζέληνο 
αληαιιάγκαηνο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ πιεηνδφηε, πξνθεηκέλνπ απηή λα εθδψζεη θαη λα ηνπ απνζηείιεη επίζεο κε θάζε 
πξφζθνξν κέζν, νίθνζελ ζεκείσκα ηνπ ζρεηηθά κε ην χςνο ηνπ πξνο θαηαβνιή απφ ηνλ ππεξνχ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ 
πνζνζηνχ επί ηνπ θαζνξηζζέληνο αληαιιάγκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαβιεζεί ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ.. 

ηε ζπλέρεηα, ν Γήκνο απνζηέιιεη ζηελ νηθεία Κηεκαηηθή Τπεξεζία αληίγξαθν ηνπ Πξαθηηθνχ Καηαθχξσζεο ηεο 
Γεκνπξαζίαο θαη ηε ζπλαθζείζα, ζε εθηέιεζε ηνπ Πξαθηηθνχ, ζχκβαζε παξαρψξεζεο κε ηνλ πιεηνδφηε, ζε ηξία (3) 
αληίγξαθα πξνο πξνζππνγξαθή απηψλ απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο, ζπλνδεπφκελα απφ ηα 
δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο απφθαζεο, ην ππφβαζξν νξζνθσηνράξηε ή ην απφζπαζκα ηνπ 
ηνπνγξαθηθφ δηαγξάκκαηνο θαζνξηζκνχ νξηνγξακκψλ αηγηαινχ θαη παξαιίαο, ην πξσηφηππν δηπιφηππν είζπξαμεο 
γηα ηελ απφδεημε θαηαβνιήο ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ., θαζψο θαη ηελ 
απφδεημε θαηαβνιήο ηνπ πνζνχ, πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ Γήκν. 

ηε ζχκβαζε παξαρψξεζεο πξέπεη λα έρνπλ ελζσκαησζεί, επί πνηλή αλάθιεζήο ηεο, νη ηπρφλ ππνδείμεηο ηνπ 
Πξντζηακέλνπ ηεο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα. 

Άξζξν 18 
Αλάθιεζε παξαρώξεζεο 

Ζ παξαρψξεζε ππφθεηηαη πάληνηε ζε κνλνκεξή αλάθιεζε απφ ην Γεκφζην: 

α) Γηα ιφγνπο ππέξηεξνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, εζληθήο άκπλαο, δεκφζηαο ηάμεο, αζθάιεηαο, δεκφζηαο πγείαο, 
πξνζηαζίαο αξραηνηήησλ θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο εθαξκνγήο ησλ ηνπηθψλ ρσξηθψλ ζρεδίσλ θαη ηνπ 
ζαιάζζηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδίνπ, φπσο απηφ νξίδεηαη ζηνλ λ. 4546/2018 (101Α'), θαζψο θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε 
ηνπ θνηλφρξεζηνπ ραξαθηήξα ησλ ρψξσλ, αδεκίσο γηα ην Γεκφζην. 

β) Αλ ν δηθαηνχρνο παξαρψξεζεο, αξρηθφο ή ηειηθφο, παξαβηάδεη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ ή φξνπο θαη πεξηνξηνζκνχο 
πνπ έρνπλ ηεζεί κε ηελ παξνχζα απφθαζε ή πξνβαίλεη ζε κεηαβνιή ηνπ ζθνπνχ, ηεο ρξήζεο ή ηεο θχζεο ηνπ 
παξαρσξεζέληνο αθηλήηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή αλαθαιείηαη ππνρξεσηηθά ε παξαρψξεζε, αδεκίσο γηα ην 
Γεκφζην, κε ηελ έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 27 θαη 29 θαη 
ηπρφλ πθηζηάκελα έξγα θαηαιακβάλνληαη απφ ην Γεκφζην. 

Ζ αλάθιεζε ηεο παξαρψξεζεο ζπλεπάγεηαη ηελ θαηαβνιή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληαιιάγκαηνο ρξήζεο ππέξ ηνπ 
Γεκνζίνπ κέρξη ηε ιήμε ηεο ζπλαθζείζαο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο θαη επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε ησλ ρψξσλ ζε 
ηξίηνπο γηα ην ππνιεηπφκελν δηάζηεκα κέρξη ηε ιήμε ηεο παξνχζαο απνθιεηζηηθά απφ ηελ Κηεκαηηθή Τπεξεζία. 

Άξζξν 19 
Δηδηθέο δηαηάμεηο παξαρώξεζεο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ θαη παξαιίαο απνθιεηζηηθά γηα ην έηνο 2020, ιόγσ 
παλδεκίαο ζύκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 47458 ΔΞ 2020 (ΦΔΚ1864/Β/15-5-2020)όπσο ηξνπνπνπνηήζεθε κε ηελ ΚΤΑ 
56468 ΔΞ2020/5-6-2020 (ΦΔΚ2198/5-6-2020 Σεύρνο Β΄)» 

α) Οη Γήκνη ζηε ρσξηθή ηνπο αξκνδηφηεηα, ζα πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξψζεη ηφζν ηηο απεπζείαο κηζζψζεηο έθηαζεο 
αηγηαινχ θαη παξαιίαο, φζν θαη ηηο κηζζψζεηο κέζσ δεκνπξαζηψλ έσο θαη 15/07/2020. Απφ 16/07/2020 έσο θαη 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4546%2F2018
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31/08/2020 νη κηζζψζεηο παξαρψξεζεο απιήο ρξήζεο αηγηαινχ θαη παξαιίαο ζα δηελεξγνχληαη απνθιεηζηηθά απφ ηηο 
αξκφδηεο Κηεκαηηθέο Τπεξεζίεο. Οη Γήκνη νθείινπλ λα απνζηείινπλ φιεο ηηο εθθξεκείο αηηήζεηο, γηα ηηο νπνίεο δελ 
έρεη ζπληαρζεί ζχκβαζε παξαρψξεζεο απφ ηνλ Γήκν κέρξη 15/7/2020, εληφο ησλ επφκελσλ 2 εξγάζηκσλ εκεξψλ 
ζηηο αξκφδηεο θαηά ρψξν Κηεκαηηθέο Τπεξεζίεο. 

β) Καη' εμαίξεζε γηα ην έηνο 2020, ην χςνο ηνπ θαηαβαιιφκελνπ αληαιιάγκαηνο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 40% ηνπ 
ππνινγηζζέληνο αληαιιάγκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο θνηλήο 
ππνπξγηθήο απφθαζεο. Σν αληάιιαγκα απνδίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 2971/2001. 

γ) Σν αληάιιαγκα ηεο παξαρψξεζεο γηα ην έηνο 2020 θαηαβάιιεηαη είηε εθάπαμ, είηε ζε ηξεηο (3) ηζφπνζεο κεληαίεο 
δφζεηο. Ζ πξψηε δφζε θαηαβάιιεηαη κε ηελ ζχλαςε ηεο κίζζσζεο θαη ην πξσηφηππν δηπιφηππν είζπξαμεο 
ζπλνδεχεη ηε ζχκβαζε, νη δε ππνιεηπφκελεο δχν δφζεηο απνζηέιινληαη γηα βεβαίσζε ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. Γ ηα ηα 
επφκελα έηε ηεο κίζζσζεο ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο. 

δ Καη’ εμαίξεζε απνθιεηζηηθά γηα ην έηνο 2020, φζνη είραλ ζπλάςεη κηζζσηήξηα απεπζείαο παξαρψξεζεο έθηαζεο 
αηγηαινχ θαη παξαιίαο γηα ην έηνο 2019 κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο αξηζκ. ΓΓΠ0007378/0454ΒΔΞ2017 
/11-5-2017 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ίζρπζε έσο 31/12/2019, δχλαληαη λα 
ζπλάςνπλ λέεο κηζζψζεηο γηα ηηο ίδηεο ζέζεηο, πξνζαξκνδφκελεο ζηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 13 
ηνπ λ. 2971/2001, φπσο ηζρχεη.».  

Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά εληφο δχν κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο ζηελ αξκφδηα Κηεκαηηθή Τπεξεζία. 

Μεηαμχ ησλ απαηηνπκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ, πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ απφ ηνλ κηζζσηή εληφο δχν κελψλ απφ 
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζχκθσλε γλψκε ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΤΠ.ΠΟ.ΑΘ. 
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2971/2001 θαη ηνπ λ. 3028/2002. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 
ζχκθσλε γλψκε είλαη λα έρνπλ ηεξεζεί νη φξνη ηεο αξρηθήο έγθξηζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη ηα πξνζθνκηζζέληα ζηνηρεία δελ είλαη νξζά, ε παξαρψξεζε αλαθαιείηαη 
απηνδηθαίσο θαη ιακβάλνληαη ηα κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 2971/2001. 

ε) Γ ηα ηηο κηζζψζεηο έθηαζεο αηγηαινχ θαη παξαιίαο γηα ην έηνο 2020, ζην πιαίζην πξνζηαζίαο ησλ πνιηηψλ απφ ηελ 
παλδεκία, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο αξηζκ. Γ1α/ ΓΠ.νηθ.30603/15.5.2020 ππάξρεη λεψηεξε  θνηλήο απφθαζεο ησλ 
Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ, Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ, Τγείαο θαη Δζσηεξηθψλ κε ζέκα «Καλφλεο ηήξεζεο απνζηάζεσλ ζε 
νξγαλσκέλεο ηδησηηθέο θαη κε, παξαιίεο ζην ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο, πξνο πεξηνξηζκφ ηεο δηαζπνξάο ηνπ 
θσξνλντνχ Covid-19» (Β' 1861) ή ηεο εθάζηνηε ζρεηηθήο ηζρχνπζαο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο γηα ηα κέηξα 
αληηκεηψπηζεο ηεο παλδεκίαο.»  

ζη) «ζη) Μέρξη ηηο 31.10.2020, ζηα φκνξα πξνο ηνλ αηγηαιφ θαη ηελ παξαιία, ιηκλνζάιαζζα, ιίκλε ή πιεχζηκν 
πνηακφ, ελνηθηαδφκελα επηπισκέλα δσκάηηα - δηακεξίζκαηα ηεο ππνπεξ. γγ’ ηεο πεξ. β’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 
ηνπ λ. 4276/2014 (Α’ 155), ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, κπνξεί λα παξαρσξείηαη κε αληάιιαγκα ε απιή ρξήζε 
αηγηαινχ, παξαιίαο, φρζεο ή παξφρζηαο δψλεο, ρσξίο δεκνπξαζία, ηεξνπκέλσλ ησλ πεξηνξηζκψλ θαη 
πξνυπνζέζεσλ ησλ παξ. 3, 4, 5 πεξ. α’, 6, 7, 8, 9, 10, 11 θαη 12 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2971/2001 (Α’ 285).» θαη παξ. 
«δ) Δμαηξεηηθά γηα ην έηνο 2020 ην αληάιιαγκα γηα ηηο παξαρσξήζεηο ησλ άξζξσλ 13 θαη 13Α ηνπ λ. 2971/2001 (Α’ 
285), φπσο απηφ ξπζκίδεηαη ζηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ ηδίνπ λφκνπ, απνδίδεηαη θαηά εβδνκήληα ηνηο εθαηφ 
(70%) ζηνλ νηθείν ΟΣΑ θαη θαηά ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ζην Γεκφζην.». 

  
 Άξζξν 20 

Σξόπνο παξαιαβήο ηεπρώλ Γηαθήξπμεο – Πιεξνθόξεζε 
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ ην ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο απφ ηελ Γξακκαηεία ηνπ Γήκνπ Πάηκνπ  
Γήκνπ καο Σειέθσλν 2247360300 

 
Άξζξν 21 

Λνηπνί όξνη 
Γηα φηη δελ πξνβιέθζεθε ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2971/2001 η ε ΚΤΑ 47458 ΔΞ 2020 (ΦΔΚ1864/Β/15-5-
2020) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα  θαη φπνηα άιιε θείκελε δηάηαμε.  
 
 
 
  

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=2971%2F2001
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=2971%2F2001
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=3028%2F2002
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=2971%2F2001
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Ο Γήκαξρνο 
 
 
 Πέληεο Διεπζέξηνο  


