
EΛΛΗΝIΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣIΑ                                                                            Πάημορ, 27-4-2021 
ΝΟΜΟ ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ                                                                             Απιθμ. ππυη.:2074  
ΓΗΜΟ ΠΑΣΜΟΤ                                                                    

ΠΔΡΙΛΗΦΗ  ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ 

ΣΜΗΜΑΣΧΝ ΠΑΡΑΛΙΧΝ  

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ  ΠΑΣΜΟΤ 

Πξνθεξχζζεη δεκνπξαζία πιεηνδνηηθή, θαλεξή θαη πξνθνξηθή γηα ηελ παξαρψξεζε, ηνπ δηθαηψκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινχ, 
παξαιίαο, πξνο ηξίηνπο, κε ζχλαςε ζχκβαζεο παξαρψξεζεο, έλαληη αληαιιάγκαηνο  γηα ηελ ηνπνζέηεζε  νκπξειψλ-μαπιψζηξσλ, 
ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο (εθηφο kite serf)  θαζψο θαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε απηνθηλνχκελνπ ή ξπκνπιθνχκελνπ ηξνρήιαηνπ 
αλαςπθηεξίνπ (θαληίλεο) εθνδηαζκέλσλ κε θαηάιιειε άδεηα ιεηηνπξγίαο  ζχκθσλα:  
1.- κε ηελ ΚΥΑ 47458 ΔΞ 2020 ΦΔΚ 1864/Β/15-5-2020 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,  
2.- ηα  άξζξα 13 θαη 14 ηνπ Ν.4787/2021, 
3.-ηελ ΚΥΑ 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 θνξνλντνχ  COVID-19», ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 270/81 θαη ηελ εθάζηνηε ζρεηηθή 
ηζρχνπζα ΚΥΑ γηα ηα κέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο παλδεκίαο, 
4.-ηνλ Ν.4688/2020 (ΦΔΚ 101/24.5.2020 ηεχρνο Α’), 
5.-ηελ αξηζκ.  23/2021 απφθαζε  ηνπ ΓΣ, 
6.-ηα αξηζκ. 1 έσο 11  πξαθηηθά  ηεο  αξκφδηαο επηηξνπήο γηα ηελ νξηνζέηεζε ησλ ηκεκάησλ, 
7.-ηα ζρεηηθά  ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα   θαη νξζνθσηνράξηεο φπσο απνηππψλνληαη θάησζη θαη απνηεινχλ  
    αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, 
8.- ην άξζξν 72 ηνπ N. 3852/10  φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.4623/19 θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα, 
9.- ηα άξζξα 13 θαη 14 ηνπ Ν. 4787/2021. 

Πεπιγπαθή σώπυν παπασώπηζηρ 
 

Παπαλία Κάμπος 

α) Τκήκα Γ΄ εκβαδνχ  196 η.κ. γηα ηελ ηνπνζέηεζε νκπξειψλ-μαπιψζηξσλ      

β) Τκήκα Γ εκβαδνχ 200 η.κ. γηα ηελ ηνπνζέηεζε νκπξειψλ-μαπιψζηξσλ      

γ) Τκήκα Β’   εκβαδνχ 420 η.κ. γηα ηελ ηνπνζέηεζε νκπξειψλ-μαπιψζηξσλ      
δ) Τκήκα  Α’  εκβαδνχ 28 η.κ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο (κεραλνθίλεηα εθηφο kite serf). 
Παπαλία Αγπιολιβάδι 

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

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

γ) Τκήκα Γ’ εκβαδνχ 30 η.κ.  γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο (κε κεραλνθίλεηα εθηφο kite serf) 

Παπαλία Πέηπαρ 

α) Τκήκα Α’ εκβαδνχ 30 η.κ.  γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο (κε κεραλνθίλεηα εθηφο kite serf) 

β) Τκήκα Β΄ εκβαδνχ 500  η.κ. γηα ηελ ηνπνζέηεζε νκπξειψλ-μαπιψζηξσλ  θαη 

γ) Τκήκα Γ΄ εκβαδνχ 15 η.κ.  γηα ηνπνζέηεζε ηξνρήιαηεο θαληίλαο θαη 
Παπαλία Λεύκερ 

Α) Τκήκα 15 η.κ. γηα ηνπνζέηεζε ηξνρήιαηεο θαληίλαο  

 Υπόνορ Παπασώπηζηρ –Υπόνορ και ηόπορ δημοππαζίαρ-Δλάσιζηο όπιο ππώηηρ πποζθοπάρ 
 

Διάρηζην φξην ηεο πξψηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ.23/2021 ΑΓΣ  θαζψο θαη ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ 
Ν.4787/2021  φπνπ νξίδεηαη φηη «γηα ην έηνο 2021 ην χςνο ηνπ θαηαβαιιφκελνπ αληαιιάγκαηνο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ εμήληα ηνηο 
εθαηφ (60%) ηνπ ππνινγηζζέληνο αληαιιάγκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο ππφ ζηνηρεία 
47458ΔΞ2020/15.5.2020 θνηλήο απφθαζεο ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαη Δζσηεξηθψλ (Β΄1864)» σο 
εμήο: 

 
 
 

Τκήκα Δίδνο Σχκβαζεο 

παξαρψξεζεο 

Γηάξθεηα ζχκβαζεο 

παξαρψξεζεο 

Φξφλνο θαη ηφπνο 

δεκνπξαζίαο  

Πνζφ εθθίλεζεο – 

Διάρηζην φξην πξψηεο 

πξνζθνξάο 

Διάρηζην 

ζπλνιηθφ 

επηηεπρζέλ 

αληάιιαγκα 

Τκήκα Γ΄ παξαιίαο 

Κάκπνπ  εκβαδνχ  196 

η.κ. γηα ηελ ηνπνζέηεζε 

νκπξειψλ-

μαπιψζηξσλ 

ηνπνζέηεζε νκπξειψλ-

μαπιψζηξσλ 

1 έηνο (κέρξη 31-12-

2021) 

10-5-2021 
από ώπα 9

η
 

ππυινή    έυρ 9.30 
ππυινή    ζην 
Γεκαξρείν ζηε 
Φψξα Πάηκνπ 
Τειεπηαία 
πξνζεζκία 
ππνβνιήο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ 
νξίδεηαη ε 9

η
 

ππυινή  
 

15€/Τ.Μ (ζην ζπλνιηθφ 
επηηεπρζέλ αληάιιαγκα 

πνπ ζα πξνθχςεη ζα 
ππνινγηζζεί ε κείσζε 40% 

γηα ην έηνο 2021 (παξ. 3 
ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ 

Ν.4787/2021)) 
 

 
 

1.764,00 € 

ΑΔΑ: ΩΧ1ΩΩΞΦ-ΛΦΞ



Τκήκα Γ παξαιίαο 
Κάκπνπ  εκβαδνχ 200 
η.κ. γηα ηελ ηνπνζέηεζε 

νκπξειψλ-
μαπιψζηξσλ 

ηνπνζέηεζε νκπξειψλ-
μαπιψζηξσλ 

2 έηε (κέρξη 31-12-2022) 10-5-2021 
από ώπα 10

η
  

ππυινή   έυρ 
10.30  ππυινή  ζην 
Γεκαξρείν ζηε 
Φψξα Πάηκνπ.  
Τειεπηαία 
πξνζεζκία 
ππνβνιήο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ 
νξίδεηαη ε 10

η
   

ππυινή  
 

15€/Τ.Μ γηα θάζε έηνο  
(ζην ζπλνιηθφ επηηεπρζέλ 

αληάιιαγκα πνπ ζα 
πξνθχςεη ζα ππνινγηζζεί 
ε κείσζε 40% γηα ην έηνο 
2021 (παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 

13 ηνπ Ν.4787/2021)) 
 

 
 

4.800,00 € 

Τκήκα Β’  παξαιίαο 

Κάκπνπ  εκβαδνχ 420 

η.κ. γηα ηελ ηνπνζέηεζε 

νκπξειψλ-

μαπιψζηξσλ 

ηνπνζέηεζε νκπξειψλ-

μαπιψζηξσλ 

1 έηνο (κέρξη 31-12-

2021) 

10-5-2021 
από ώπα 11

η
  

ππυινή   έυρ 
11.30  ππυινή  ζην 
Γεκαξρείν ζηε 
Φψξα Πάηκνπ.  
Τειεπηαία 
πξνζεζκία 
ππνβνιήο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ 
νξίδεηαη ε 11

η
 

ππυινή   
 

15€/Τ.Μ (ζην ζπλνιηθφ 
επηηεπρζέλ αληάιιαγκα 

πνπ ζα πξνθχςεη ζα 
ππνινγηζζεί ε κείσζε 40% 

γηα ην έηνο 2021 (παξ. 3 
ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ 

Ν.4787/2021)) 
 

 
3.780,00 € 

Τκήκα  Α’  παξαιίαο 
Κάκπνπ εκβαδνχ 28 

η.κ 

Τνπνζέηεζε ζαιάζζησλ 
κέζσλ αλαςπρήο 

(κεραλνθίλεηα εθηφο kite 
serf) 

2 έηε (κέρξη 31-12-2022) 10-5-2021 
από ώπα 12.00

η
 

μεζημβπινή    έυρ 
12.30 μεζημβπινή   
ζην Γεκαξρείν ζηε 
Φψξα Πάηκνπ. 
Τειεπηαία 
πξνζεζκία 
ππνβνιήο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ 
νξίδεηαη ε 12

η
  

μεζημβπινή  
 

 

ΠΑΓΙΟ 1.200€ + 15€/Τ.Μ 
γηα θάζε έηνο (ζην 

ζπλνιηθφ επηηεπρζέλ 
αληάιιαγκα πνπ ζα 

πξνθχςεη ζα ππνινγηζζεί 
ε κείσζε 40% γηα ην έηνο 
2021 (παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 

13 ηνπ Ν.4787/2021)) 
 

 
 

2.592,00 € 

Τκήκα Α’  παξαιίαο 
Αγξηνιηβάδη   εκβαδνχ 

500 ηκ. 

ηνπνζέηεζε νκπξειψλ-
μαπιψζηξσλ 

2 έηε (κέρξη 31-12-2022) 10-5-2021 
από ώπα 13.00

η
 

μεζημβπινή    έυρ 
13.30 μεζημβπινή   
ζην Γεκαξρείν ζηε 
Φψξα Πάηκνπ. 

Τειεπηαία 
πξνζεζκία 

ππνβνιήο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ 
νξίδεηαη ε 13.00 

μεζημβπινή  

15€/Τ.Μ γηα θάζε έηνο  
(ζην ζπλνιηθφ επηηεπρζέλ 

αληάιιαγκα πνπ ζα 
πξνθχςεη ζα ππνινγηζζεί 
ε κείσζε 40% γηα ην έηνο 
2021 (παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 

13 ηνπ Ν.4787/2021)) 
 

 
 

12.000,00 € 

Τκήκα Β’  παξαιίαο 
Αγξηνιηβάδη   εκβαδνχ 

500 ηκ 

ηνπνζέηεζε νκπξειψλ-
μαπιψζηξσλ 

2 έηε (κέρξη 31-12-2022) 10-5-2021 
από ώπα 14.00

η
 

μεζημβπινή    έυρ 
14.30 μεζημβπινή   
ζην Γεκαξρείν ζηε 
Φψξα Πάηκνπ. 
Τειεπηαία 

πξνζεζκία 

ππνβνιήο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ 

νξίδεηαη ε 14
η
  

μεζημβπινή     

 

15€/Τ.Μ γηα θάζε έηνο  
(ζην ζπλνιηθφ επηηεπρζέλ 

αληάιιαγκα πνπ ζα 
πξνθχςεη ζα ππνινγηζζεί 
ε κείσζε 40% γηα ην έηνο 
2021 (παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 

13 ηνπ Ν.4787/2021)) 

 
 

12.000,00 € 

Τκήκα Γ’ παξαιίαο 
Αγξηνιηβάδη   30 η.κ. 

Τνπνζέηεζε ζαιάζζησλ 
κέζσλ αλαςπρήο (κε 

κεραλνθίλεηα) 

2 έηε (κέρξη 31-12-2022) 11-5-2021 
από ώπα 9

η
  

ππυινή   έυρ 9.30  
ππυινή  ζην 
Γεκαξρείν ζηε 
Φψξα Πάηκνπ.  
Τειεπηαία 
πξνζεζκία 
ππνβνιήο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ 
νξίδεηαη ε 9

η
 

ππυινή   

 

 

Πάγην 750 € + 15€/Τ.Μ γηα 
θάζε έηνο (ζην ζπλνιηθφ 
επηηεπρζέλ αληάιιαγκα 

πνπ ζα πξνθχςεη ζα 
ππνινγηζζεί ε κείσζε 40% 

γηα ην έηνο 2021 (παξ. 3 
ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ 

Ν.4787/2021)) 
 

 
 

1.920,00 € 

ΑΔΑ: ΩΧ1ΩΩΞΦ-ΛΦΞ



Τκήκα Α’ παξαιίαο 
Πέηξαο εκβαδνχ 30 η.κ. 

Τνπνζέηεζε ζαιάζζησλ 
κέζσλ αλαςπρήο (κε 

κεραλνθίλεηα) 

2 έηε (κέρξη 31-12-2022) 11-5-2021 
από ώπα 10

η
 

ππυινή    έυρ 
10.30 ππυινή    
ζην Γεκαξρείν ζηε 
Φψξα Πάηκνπ 
Τειεπηαία 
πξνζεζκία 
ππνβνιήο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ 
νξίδεηαη ε 10

η
 

ππυινή  
 

ΠΑΓΙΟ 750€ + 15€/Τ.Μ γηα 
θάζε έηνο (ζην ζπλνιηθφ 
επηηεπρζέλ αληάιιαγκα 

πνπ ζα πξνθχςεη ζα 
ππνινγηζζεί ε κείσζε 40% 

γηα ην έηνο 2021 (παξ. 3 
ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ 

Ν.4787/2021)) 
 

 
 
 

1.920,00 € 

Τκήκα Β΄ παξαιίαο 
Πέηξαο εκβαδνχ 500  

η.κ. 

Τνπνζέηεζε νκπξειψλ-
μαπιψζηξσλ 

2 έηε (κέρξη 31-12-2022) 11-5-2021 
από ώπα 11

η
 

ππυινή    έυρ 
11.30 ππυινή    
ζην Γεκαξρείν ζηε 
Φψξα Πάηκνπ 
Τειεπηαία 
πξνζεζκία 
ππνβνιήο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ 
νξίδεηαη ε 11

η
 

ππυινή  
 

15€/Τ.Μ  γηα θάζε έηνο 
(ζην ζπλνιηθφ επηηεπρζέλ 

αληάιιαγκα πνπ ζα 
πξνθχςεη ζα ππνινγηζζεί 
ε κείσζε 40% γηα ην έηνο 
2021 (παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 

13 ηνπ Ν.4787/2021)) 
 

 
 

12.000,00 € 

Τκήκα Γ΄παξαιίαο 
Πέηξαο  εκβαδνχ 15 

η.κ. 

Τνπνζέηεζε ηξνρήιαηεο 
θαληίλαο 

2 έηε (κέρξη 31-12-2022 11-5-2021 
από ώπα 12

η
 

μεζημβπινή   έυρ 
12.30 μεζημβπινή    
ζην Γεκαξρείν ζηε 
Φψξα Πάηκνπ 
Τειεπηαία 
πξνζεζκία 
ππνβνιήο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ 
νξίδεηαη ε 12

η
 

μεζημβπινή 
 

ΠΑΓΙΟ 2.000€ + 15€/Τ.Μ 
γηα θάζε έηνο (ζην 

ζπλνιηθφ επηηεπρζέλ 
αληάιιαγκα πνπ ζα 

πξνθχςεη ζα ππνινγηζζεί 
ε κείσζε 40% γηα ην έηνο 
2021 (παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 

13 ηνπ Ν.4787/2021) 
 

 
 
 

3.560,00 € 
 
 

Τκήκα Α’ παξαιίαο 
Λεπθψλ εκβαδνχ 15 

η.κ. 

Τνπνζέηεζε ηξνρήιαηεο 
θαληίλαο 

2 έηε (κέρξη 31-12-2022) 11-5-2021 
από ώπα 13

η
 

μεζημβπινή   έυρ 
13.30 μεζημβπινή    
ζην Γεκαξρείν ζηε 
Φψξα Πάηκνπ 
Τειεπηαία 
πξνζεζκία 
ππνβνιήο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ 
νξίδεηαη ε 13

η
 

μεζημβπινή 
 

ΠΑΓΙΟ 2.000€ + 15€/Τ.Μ 
γηα θάζε έηνο (ζην 

ζπλνιηθφ επηηεπρζέλ 
αληάιιαγκα πνπ ζα 

πξνθχςεη ζα ππνινγηζζεί 
ε κείσζε 40% γηα ην έηνο 
2021 (παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 

13 ηνπ Ν.4787/2021)) 
 

 
 

3.560,00 € 

 

 
Γικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ 

 
Γηα λα γίλεη θάπνηνο δεθηφο ζηε Γεκνπξαζία πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηελ αξκφδηα επηηξνπή ηα θαησηέξσ δηθαηνινγεηηθά :  
1. Δγγςηηική επιζηολή ύτοςρ 10% ηνπ νξηδφκελνπ ειάρηζηνπ ζπλνιηθνχ επηηεπρζέληνο αληαιιάγκαηνο ηνπ άξζξνπ 2 
ηεο παξνχζαο (ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ην φξην πξψηεο πξνζθνξάο ηνπ ίδηνπ άξζξνπ) δηαθήξπμεο γηα ηνπο ρψξνπο πνπ 
δεκνπξαηνχληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε νκπξειψλ –μαπιψζηξσλ ,ζαιαζζίσλ κέζσλ αλαςπρήο  θαη θαληίλαο , κε γξακκάηην 
ηνπ Τακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο γηα ηνλ δηαγσληζκφ αλαγλσξηζκέλεο 
Τξάπεδαο. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα αλαθέξνπλ ηε ζέζε 
(πφζην) γηα ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ.Η  ημεπομηνία λήξηρ  ηηρ εγγςηηικήρ επιζηολήρ ζςμμεηοσήρ θα  είναι 
ανηίζηοιση σπονικού διαζηήμαηορ μίζθυζηρ ηυν ημημάηυν 
 
Η 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) ε πιήξεο επσλπκία θαη ε 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).  
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 ΟΤΑ ην πνζφ πνπ ζα δεηεζεί, δειαδή κέξνο ή ζχλνιν ηεο 
εγγχεζεο.  
Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζα πξέπεη απαξαηηήησο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα αλαθέξεη ηα αθξηβή ζηνηρεία ηεο ζέζεο ρψξνπ 
πνπ δεηείηαη πξνο παξαρψξεζε κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο δεκνπξάηεζεο.  
 
Η Δγγπεηηθή  επηζηνιή ηνπ εθάζηνηε πιεηνδφηε ν νπνίνο ζα ζπλάπηεη ηελ ζχκβαζε παξαρψξεζεο ζα απνηειεί ζηε 
ζπλέρεηα θαη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ε νπνία ζα επηζηξέθεηαη κεηά ηελ εμφθιεζε ηνπ 
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ζπλνιηθνχ αληαιιάγκαηνο .Δπηπιένλ ν πιεηνδφηεο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ 
φξσλ ηεο ζχκβαζεο γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10% ηεο δηαθνξάο ηνπ αληαιιάγκαηνο πνπ επηηεχρζεθε θαηά 
ηε δεκνπξαζία κε ην ειάρηζην ζπλνιηθφ επηηεπρζέλ αληάιιαγκα , ζε πεξίπησζε πνπ ην πνζφ απηφ πξνθχςεη κεγαιχηεξν 
ησλ 100,00 €  
2.Βεβαίυζη πεπί μη οθειλήρ ππορ ηο Γήμο Πάημος  ζχκθσλα κε ην άξζξν 285 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ 
(Ν.3463/2006)  
 
3.Φοπολογική Δνημεπόηηηα για σπέη ππορ ηο Δλληνικό Γημόζιο ηελεςηαίος ηπιανηαήμεπος.  
 
4.Αδεια λειηοςπγίαρ/γνυζηοποίηζη λειηοςπγίαρ καηαζηήμαηορ ςγειονομικού ενδιαθέπονηορ καηά πεπίπηυζη  
 
5.Διδικά για όζοςρ ενδιαθέπονηαι να μιζθώζοςν σώπο για ηην εκμεηάλλεςζη θαλαζζίυν μέζυν ανατςσήρ 
απαιηείηαι η ςποβολή ακπιβούρ και θευπημένος από ηην απμόδια Λιμενική Απσή ανηιγπάθος ηηρ αίηηζηρ πος 
ςπέβαλαν για ηη σοπήγηζη άδειαρ εκμίζθυζηρ θαλαζζίυν μέζυν ζύμθυνα με ηο άπθπο 2 ηος Γενικού 
Κανονιζμού Λιμένυν απ. 60.  
 
6. Έναπξη δπαζηηπιόηηηαρ ζηην απμόδια Γ.Ο.Τ. επηρείξεζεο ππαγφκελεο ζηηο επηηξεπηέο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2971/2001, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη, ρξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα ηνπ επηηξαπεί ε παξαρψξεζε ησλ ρψξσλ 

ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο. 
 
7.Φυηοηςπία αζηςνομικήρ ηαςηόηηηαρ ή διαβαηήπιο.  
 
8.σεηικό παπαζηαηικό εκπποζώπηζηρ αν είναι εηαιπεία ή Κ/Ξ.  
 
 Για κάθε δημοππαηούμενη θέζη απαιηούνηαι ξεσυπιζηά δικαιολογηηικά.  
 

 
Πιεξνθνξίεο θαη αληίγξαθα ηεο δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο θαζψο θαη ησλ ηνπνγξαθηθψλ ζρεδηαγξακκάησλ-νξζνθσηνράξησλ  παξέρνληαη θαηά ηηο  

εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο απφ ηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ καο  

Τειέθσλν 2247360300 
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                                                                                                                    Ο Γήκαξρνο                 

                
 

            Διεπζέξηνο Πέληεο 
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