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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΙΑΘΟΤ 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τνλ Ν.3852/2010,(ΦΔΚ Α’87/07-06-2010), «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο».  

2. Τνλ Ν.2971/2001  «Αηγηαιφο  παξαιία θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 285/Α/2001). 
3. Τελ «ΚΥΑ 47458 ΔΞ 2020/15.05.2020(ΦΔΚ 1864/15.05.2020, ηεχρνο Β’», κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη νη φξνη, 

πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία παξαρψξεζεο απιήο ρξήζεο αηγηαινχ, παξαιίαο, φρζεο θαη παξφρζηαο δψλεο 
κεγάισλ ιηκλψλ θαη πιεχζηκσλ πνηακψλ, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξ 56468 ΔΞ 2020/5-6-2020(ΦΔΚ 
Β’ 2198) 

4. Τελ αξ Γ1α/ΓΠ.νηθ.30603/15-5-2020 απφθαζε ζρεηηθά κε θαλφλεο ηήξεζεο απνζηάζεσλ ζε νξγαλσκέλεο  

ηδησηηθέο θαη κε παξαιίεο ζην ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο πξνο πεξηνξηζκφ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-

19 φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

5. Τνλ λ. 4787/2021 ( ΦΔΚ 44/26-3-2021 η. Α΄) «Κχξσζε Σχκβαζεο Γηαλνκήο Αθηλήηνπ - Σχζηαζεο Γηθαηψκαηνο 

Δπηθαλείαο  Αθηλήηνπ Μεηξνπνιηηηθνχ Πφινπ Διιεληθνχ - Αγίνπ Κνζκά, ξχζκηζε ζπλαθψλ ζεκάησλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο».  
6. Tελ αξηζκ. 24/2021 Απφθαζε Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ(ΑΓΑ Ψ80ΒΩ13-ΟΩΓ) κε ηελ νπνία έγηλε  ν θαζνξηζκφο 

ηνπ ηξφπνπ δηαρείξηζεο θαη νη φξνη ρξήζεο ησλ αηγηαιψλ ηνπ Γήκνπ Σθηάζνπ απφ ηξίηνπο θαη εηδηθφηεξα : ν 

Καζνξηζκφο ησλ ηκεκάησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ αηγηαιψλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ΘΑΛΑΙΩΝ ΜΕΩΝ ΑΝΑΨΤΧΗ 
πξνο παξαρψξεζε ζε ηξίηνπο κε ζχλαςε κηζζσηηθήο ζρέζεο έλαληη αληαιιάγκαηνο κφλν ζηνπο έρνληεο ην 

δηθαίσκα κε δεκνπξαζία ε νπνία βξέζεθε λφκηκε κε ην αξ. 81603/22-4-2021( ΑΔΑ:Ψ945Ο10-ΑΦΞ) απόφαςθ του 
Συντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θεςςαλίασ – Στερεάσ Ελλάδασ  

7. Το αρ. πρωτ. 4883/23-4-2021 ζγγραφο του Ρρ/νου τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Δθμόςιασ Ρεριουςίασ για παράταςθ του 
δικαιϊματοσ παραχϊρθςθσ απλισ χριςθσ αιγιαλοφ, παραλίασ ζωσ 30-6-2021, και τθν ΚΥΑ 51872 ΕΞ 2021/28-4-2021. 

8. Τελ αξ 126/2021 ΑΟΔ έγθξηζεο φξσλ δεκνπξάηεζεο θαλασσίων μέσων αναψυχής 
9. Τελ αξ. 6186/20-5-2021 έγθξηζε ζρεδίνπ δηαθήξπμεο ηεο αξκφδηαο Κηεκαηηθήο Μαγλεζίαο 
10. Τελ αξ. 3/2021 ΑΓΣ, ζπγθξφηεζε επηηξνπήο δηεμαγσγήο δεκνπξαζηψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Π.Γ.270/81. 
11. Τελ αξ. 429/2019 Απφθαζε Γεκάξρνπ πεξί κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ(ΑΓΑ 6ΑΖΕΩ13-Λ6Λ) 

12. Τελ αξ. Γ1α/Γ.Π.νηθ.40381/2020 απφθαζε ζρεηηθά κε θαλφλεο ηήξεζεο απνζηάζεσλ ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, 

δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη άιινπο ρψξνπο ζπλάζξνηζεο θνηλνχ ζην ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο πξνο πεξηνξηζκφ ηεο 
δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 

 
 
 
 
Διακθρφττει ότι, ςτθ Σκιάκο και ςτθν αίκουςα δθμοτικοφ ςυμβουλίου ςτο  Μποφρτηι τθν 31

θ
 μθνόσ Μαΐου, θμζρα ΔΕΤΣΕΡΑ του 

ζτουσ δφο χιλιάδεσ είκοςι ζνα (2021) , και  ώρα 14:00΄ , κα γίνει ενϊπιον τθσ προβλεπόμενθσ από το Νόμο Επιτροπισ, φανερι, 
πλειοδοτικι και προφορικι δθμοπραςία για τθν παραχϊρθςθ, του δικαιϊματοσ απλισ χριςθσ αιγιαλοφ, παραλίασ, ζντεκα (11) 
τμθμάτων κοινοχριςτου χϊρου αιγιαλοφ, παραλίασ για τοποκζτθςθ ΘΑΛΑΙΩΝ ΜΕΩΝ ΑΝΑΨΤΧΗ, όπωσ περιγράφονται ςτα 
ςυνθμμζνα αποςπάςματα ορκοφωτοχαρτϊν τθσ Κτθματολόγιο ΑΕ και τοπογραφικά διαγράμματα και απαρικμοφνται παρακάτω. Η 
Δθμοπραςία μπορεί να ςυνεχιςτεί και πζραν τθσ οριηόμενθσ ςτθ διακιρυξθ ϊρασ, εφ’ όςον εξακολουκοφν άνευ διακοπισ οι 
προςφορζσ για τθν ςυνζχιςθ τθσ δθμοπραςίασ και πζραν τθσ οριηόμενθσ ϊρασ αποφαςίηει θ αρμόδια επιτροπι, θ απόφαςθ τθσ 
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οποίασ καταχωρείται ςτα πρακτικά. Στθν περίπτωςθ που θ δθμοπραςία αναβλθκεί για οποιοδιποτε λόγο κα επαναλθφκεί ςτον 
ίδιο χϊρο τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα και ίδια ϊρα ςφμφωνα με τθν παροφςα: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 A/A 

ΠΔΡΗΟΥΖ ΘΑΛΑΗΑ ΜΔΑ 
ΑΝΑΦΤΥΖ  

Αποσπάσματα 
ορθουωτοχαρτών 

1 ΑΓΗΑ ΔΛΔΝΖ 50,00 τ.μ. Θ1 

2 ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 50,00 τ.μ. Θ2 

3 ΑΥΛΑΓΗΔ 50,00 τ.μ. Θ3 

4 ΒΑΗΛΗΑ ΜΔΓΑΛΟ 50,00 τ.μ. Θ4 

5 ΒΡΧΜΟΛΗΜΝΟ 50,00 τ.μ. Θ5 

6 ΚΑΝΑΠΗΣΑ 50,00 τ.μ. Θ6 

7 ΚΟΛΗΟ 50,00 τ.μ. Θ7 

8 ΜΔΓΑΛΖ ΑΜΜΟ 50,00 τ.μ. Θ8 

9 ΜΔΓΑΛΖ ΚΡΑΑ ΜΠΑΝΑΝΑ 50,00 τ.μ. Θ9 

10 ΣΕΑΝΔΡΗΑ 50,00 τ.μ. Θ10 

11 ΣΡΟΤΛΟ 50,00 τ.μ. Θ11 

 
 
 
 
 
 
 
 
Οι παραπάνω χϊροι κα δθμοπρατθκοφν ξεχωριςτά ο κακζνασ και τα  ςθμεία κα υλοποιθκοφν ςτο ζδαφοσ με ευκφνθ των 
παραχωρθςιοφχων κατακζτοντασ υπεφκυνθ διλωςθ για τθν ορκι τοποκζτθςθ. Οποιαδιποτε αλλαγι προκφψει, ο 
παραχωρθςιοφχοσ οφείλει να ενθμερϊςει ζγκαιρα το Διμο Σκιάκου κακϊσ και τθν αρμόδια Κτθματικι Υπθρεςία. 
 
 
 

Με τουσ παρακάτω όρουσ : 
 

1. Τα  προσ  παραχϊρθςθ χριςεωσ τμιματα κοινοχριςτου χϊρου αιγιαλοφ, όπωσ περιγράφονται και  απαρικμοφνται 
ανωτζρω  κα χρθςιμοποιθκοφν αποκλειςτικά και μόνο για τθν τοποκζτθςθ Θαλαςςίων Μζςων Aναψυχισ. Ρροσ 
εξυπθρζτθςθ των παραχωριςιοφχων είναι δυνατι θ τοποκζτθςθ αρκρωτοφ ξφλινου δαπζδου μζγιςτου εμβαδοφ  15 τ.μ. 
και επιτρζπεται θ χριςθ ειδικισ ςκθνισ τφπου κιόςκι (με ςτακερι καταςκευι) για τοποκζτθςθ ςωςτικϊν μζςων 
(ατομικϊν ςωςιβίων) επιφάνειασ 10 τ.μ. εντόσ του παραχωροφμενου χϊρου. 
 

2. Οι προσ δθμοπράτθςθ χϊροι αποτυπϊνονται με ακριβείσ ςυντεταγμζνεσ ΕΓΣΑ 87 ςτα αποςπάςματα ορκοφωτοχαρτϊν 
που αναγράφονται ςτον ανωτζρω πίνακα και ςυνοδεφουν τθν παροφςα διακιρυξθ. 

3. Η  διάρκεια τθσ παραχϊρθςθσ χριςεωσ ορίηεται από τθν υπογραφι  τθσ  ςφμβαςθσ και λιγει 31/12/2022. Ελάχιςτθ 
υποχρεωτικι παραμονι των Θαλαςςίων Μζςων Αναψυχισ από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζωσ και 15 Οκτωβρίου 
του τρέχοντοσ έτουσ και, για το επόμενο έτοσ έωσ και την λήξη τησ ςύμβαςησ, από την τελευταία εβδομάδα του 
Απριλίου μέχρι και 15 Οκτωβρίου με ποινή ακυρότητασ ςε περίπτωςησ μη τήρηςησ των ανωτέρω. με ποινή 
ακυρότητασ ςε περίπτωςησ μη τήρηςησ των ανωτέρω. Μετά τθ λιξθ τθσ  περιόδου χριςθσ τα καλάςςια μζςα 
αναψυχισ κα πρζπει να απομακρυνκοφν από το χϊρο αιγιαλοφ και ο μιςκωτισ οφείλει να  παραδϊςει τουσ 
κοινόχρθςτουσ χϊρουσ ςτθν αρχικι τουσ κατάςταςθ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ μθ απομάκρυνςθσ αυτϊν ευκφνεται ο 
πλειοδότθσ και θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ των όρων που ζχει κατακζςει καταπίπτει υπζρ του Διμου Σκιάκου χωρίσ 
δικαςτικι  παρζμβαςθ. 
 

4. Για να γίνει κάποιοσ δεκτόσ ςτθ δθμοπραςία κα πρζπει να κατακζςει α) ςτο γραφείο εςόδων του Διμου Σκιάκου κατά τισ 
πρωινζσ ϊρεσ 09:00 με 11:00 ζωσ και τθν προθγοφμενθ τθσ δθμοπραςίασ και β)ςτθν επιτροπι διενζργειασ τθσ 
δθμοπραςίασ, ζωσ και κατά τθν θμζρα διεξαγωγισ αυτισ και τθν ϊρα όπωσ κα οριςκοφν με τθν διακιρυξθ του Δθμάρχου, 
τα ακόλουκα απαραίτθτα δικαιολογθτικά: 
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4,1    Φωτοτυπία αςτυνομικισ ταυτότθτασ, αν είναι φυςικό πρόςωπο 
4,2    Σχετικό παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ αν είναι εταιρεία ι κοινοπραξία 
4,3 Εγγυθτικι  επιςτολι αναγνωριςμζνθσ Τράπεηασ ι γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και  Δανείων αξίασ ίςθσ 
προσ το 10% του οριηόμενου ςτθ διακιρυξθ ελάχιςτου ορίου κατϊτερθσ προςφοράσ, θ οποία μετά τθ λιξθ τθσ 
δθμοπραςίασ  κα  επιςτραφεί  ςτουσ διαγωνιηόμενουσ, εκτόσ του τελευταίου πλειοδότθ  που κα  παραμείνει  ςτθν  
υπθρεςία του Διμου Σκιάκου μζχρι κατακυρϊςεωσ τθσ δθμοπραςίασ, οπότε κα αντικαταςτακεί κατά τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ με εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ των όρων αναγνωριςμζνθσ Τράπεηασ ι γραμμάτιο του Ταμείου 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων αξίασ ίςθσ προσ το 10% επί του επιτευχκθςομζνου μιςκϊματοσ του πρϊτου ζτουσ. 
4,4 Βεβαίωςθ από τθν Ταμειακι Υπθρεςία του Διμου περί μθ οφειλισ του ςυμμετζχοντοσ,  (εξίςου και για τουσ 
υπόλοιπουσ εταίρουσ, αν είναι εταιρεία) και Υπεφθυνη Δήλωςη των εταίρων μη ςυμμετοχήσ ςε άλλη εταιρεία 
οποιαςδήποτε νομικήσ μορφήσ η οποία ζχει οφειλζσ προσ τον Δήμο Σκιάθου.  
4,5 Βεβαίωςθ από τθν Δ.Ε.Υ.Α. Σκιάκου θαη απφ ην Γεκνηηθφ Ληκεληθφ Τακείν Σθηάζνπ περί μθ οφειλισ του 
ςυμμετζχοντοσ (εξίςου  και για τουσ υπόλοιπουσ εταίρουσ, αν είναι εταιρεία),  
4,6 Ριςτοποιθτικό του αρμόδιου Ρρωτοδικείου ότι δεν ζχει πτωχεφςει, οφτε εκκρεμεί εναντίον του ςχετικι αίτθςθ, οφτε 
βρίςκεται ςε πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι πτωχευτικι εκκακάριςθ ι άλλθ ανάλογθ πτωχευτικι διαδικαςία.  
4,7  Αντίγραφο ποινικοφ μητρώου που ζχει εκδοθεί εντόσ του τελευταίου τριμήνου. 

          Α) των φυςικϊν προςϊπων 
          Β) των εταίρων των προςωπικϊν εταιριϊν  
          Γ) για τισ κεφαλαιουχικζσ εταιρίεσ του προζδρου, του διευκφνοντα ςυμβοφλου,  
          του διαχειριςτι τθσ εταιρείασ και  

                  Δ) για ςυνεταιριςμοφσ του προζδρου του ςυνεταιριςμοφ 
 

4,8 Απόφαςθ του ΔΣ τθσ εταιρίασ(κεφαλαιουχικι /ςυνεταιριςμόσ) για ςυμμετοχι ςτον παρόντα διαγωνιςμό και   του 
προςϊπου που εξουςιοδοτείται με τθν ωσ άνω απόφαςθ να ςυμμετζχει ςε αυτόν. 
4.9  Αντίγραφο (επικυρωμζνο) τθσ άδειασ παραμονισ για αλλοδαποφσ εκτόσ των χωρϊν τθσ Ε.Ε. ι άδεια διαμονισ εάν 
ζχουν ικαγζνεια κράτουσ μζλουσ τθσ Ε.Ε.  
4.10 Υπεφκυνθ διλωςθ  του Ν. 1599/1986, ότι ζχει λάβει γνϊςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ και ότι  αποδζχεται χωρίσ καμία 
επιφφλαξθ τουσ όρουσ διακιρυξθσ τθσ δθμοπραςίασ και τθσ «ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020(ΦΕΚ 1864/15.05.2020, τεφχοσ 
Β’», με τθν οποία κακορίηονται οι όροι, προχποκζςεισ και θ διαδικαςία παραχϊρθςθσ απλισ χριςθσ αιγιαλοφ, παραλίασ, 
όχκθσ και παρόχκιασ ηϊνθσ μεγάλων λιμνϊν και πλεφςιμων ποταμϊν, όπωσ αυτι τροποποιικθκε και ιςχφει. 
4,11 Ρλθρεξοφςιο Συμβολαιογραφικό εφόςον ο ςυμμετζχων ι α)υποβάλει τα δικαιολογθτικά μζςω αντιπροςϊπου ι    
β)όταν πλειοδοτεί μζςω αντιπροςϊπου. 
4,12 Πλεσ οι εταιρείεσ κα προςκομίηουν τα καταςτατικά ι εταιρικά τουσ κακϊσ και όλεσ τισ τροποποιιςεισ τουσ. Επιπλζον οι 
μεν ΑΕ πιςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ Εμπορίου περί του καταςτατικοφ κατ των τυχόν τροποποιιςεϊν του, κακϊσ 
και τα ΦΕΚ που ζχουν δθμοςιευκεί, οι δε λοιπζσ (ΕΡΕ, ΟΕ, ΕΕ) πιςτοποιθτικό του αρμόδιου Ρρωτοδικείου που κα 
αναφζρεται θ ςφςταςθ και οι τροποποιιςεισ που ζχουν γίνει και οι εξ αυτϊν ΕΡΕ τα ΦΕΚ ςτα οποία ζχουν δθμοςιευκεί. Τα 
ςυμμετζχοντα από κοινοφ φυςικά ι νομικά πρόςωπα ευκφνονται αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρο. 
4.13. Αναφορικά με το πρόςωπο του εγγυθτι κα πρζπει να προςκομιςτοφν: 

 Φωτοτυπία αςτυνομικισ ταυτότθτασ 

 Αντίγραφο του φορολογικοφ εντφπου Ε9 ( φπαρξθ οπωςδιποτε περιουςιακϊν ςτοιχείων)  

 Βεβαίωςθ από τθν  Ταμειακι  Υπθρεςία  του Διμου περί μθ οφειλισ του  

 Βεβαίωςθ από τθν Δ.Ε.Υ.Α. Σκιάκου  θαη απφ ην Γεκνηηθφ Ληκεληθφ Τακείν Σθηάζνπ περί μθ οφειλισ  του 

 Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 ςτθν οποία κα αναφζρει ότι δεν μετζχει ςε οποιαδιποτε μορφισ εταιρεία θ 
οποία οφείλει ςτο Διμο και 

 Αντίγραφο ( επικυρωμζνο) τθσ άδειασ παραμονισ για αλλοδαποφσ εκτόσ των χωρϊν τθσ Ε.Ε. ι άδεια παραμονισ 
εάν ζχουν ικαγζνεια κράτουσ μζλουσ τθσ Ε.Ε.  

4,14 Θεωρθμζνο αντίγραφο τθσ αίτθςθσ του ςυμμετζχοντοσ από τθν Λιμενικι Αρχι, που ζχει υποβλθκεί ςτο Λιμεναρχείο Σκιάκου, 
ςτθν οποία περιγράφονται τα καλάςςια μζςα αναψυχισ που κα χρθςιμοποιιςει. 
4,15 Για τισ ςχολζσ καλαςςίων ςπορ, κεωρθμζνο αντίγραφο του ςυμμετζχοντοσ από τθν Λιμενικι Αρχι του διπλϊματοσ 
προπονθτι καλαςςίου ςκι Γϋ κατθγορίασ, που εκδίδεται από τθν Γενικι Γραμματεία Ακλθτιςμοφ και ςε περίπτωςθ που ο 
ςυμμετζχων εχει προςλάβει νόμιμα διπλωματοφχο προπονθτι καλαςςίου ςκι Γϋ κατθγορίασ εγκεκριμζνο από τθν Γ.Γ.Α. 
κεωρθμζνο αντίγραφο από τθν Λιμενικι Αρχι του διπλϊματοσ αυτοφ κακϊσ και αντίγραφο αναγγελίασ πρόςλθψθσ ςτον ΟΑΕΔ. 
 
Ζλλειψθ ενόσ ι περιςςοτζρων εκ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τθ δθμοπραςία. Τθν ευκφνθ 
για τθν ςυγκζντρωςθ και τθν εμπρόκεςμθ κατάκεςθ των δικαιολογθτικϊν τθν φζρει αποκλειςτικά και μόνο ο ενδιαφερόμενοσ.  
 
Επίςθσ αποκλείονται από τθν διαδικαςία επιλογισ : 
         α) όςοι ζχουν καταδικαςτεί: 

 Για κλοπι, υπεξαίρεςθ, απάτθ, απιςτία, εκβίαςθ, 
 πλαςτογραφία δωροδοκία, νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ. 
 Για παραβίαςθ των διατάξεων των νόμων περί θκϊν και λεςχϊν 
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 Για παραβίαςθ τθσ περί ςυναλλάγματοσ νομοκεςίασ. Σε περίπτωςθ εταιρείασ αυτό ιςχφει για όλουσ του ομόρρυκμουσ 
εταίρουσ ςε Ο.Ε., Ε.Ε., και Ε.Ρ.Ε. και όλα τα μζλθ του ΔΣ για ΑΕ. 

 Για παράβαςθ τθσ περί ναρκωτικϊν νομοκεςίασ, και  
 Πςοι βρίςκονται ςε πτϊχευςθ ι εκκρεμεί εναντίον τουσ ςχετικι    
 αίτθςθ ι  βρίςκονται ςε πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι πτωχευτικι  
 εκκακάριςθ ι άλλθ ανάλογθ    πτωχευτικι διαδικαςία και  

 
       β) Πςοι ζχουν λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ ςτο Διμο Σκιάκου ςτθν ΔΕΥΑΣ και ΔΛΤΣ του Διμου. 
 

5. Oι προςφορζσ των πλειοδοτϊν γράφονται ςτα πρακτικά κατά ςειρά εκφωνιςεωσ με το ονοματεπϊνυμο του πλειοδότθ. 
Κάκε προςφορά είναι υποχρεωτικι για το πλειοδότθ, θ υποχρζωςθ δε αυτι μεταβαίνει αλλθλοδιαδόχωσ από τουσ 
πρϊτουσ ςτουσ ακολοφκουσ και επιβαρφνει οριςτικόσ τον τελευταίο πλειοδότθ. Αν κάποιοσ πλειοδοτεί για λογαριαςμό 
άλλου, οφείλει να το δθλϊςει τοφτο, προσ τθν επί τθσ δθμοπραςίασ επιτροπι πριν από τθν ζναρξθ του διαγωνιςμοφ, 
αφοφ παρουςιάςει νόμιμο πλθρεξοφςιο, άλλωσ κεωρείται ότι μετζχει για λογαριαςμό δικό του.   

6. Η απόφαςθ τθσ επί τθσ δθμοπραςίασ επιτροπισ περί αποκλειςμοφ ενδιαφερόμενου να ςυμμετάςχει ςτθ δθμοπραςία, 
επειδι δεν πλθροί τουσ υπό τθσ οικείασ διακθρφξεωσ προβλεπόμενουσ όρουσ, αναγράφεται ςτα πρακτικά. Τα πρακτικά 
τθσ δθμοπραςίασ ςυντάςςονται εφϋαπλοφ χάρτου.  

7. Η πρώτθ προςφορά ορίηεται ανώτερθ από τθν τιμι εκκίνθςθσ κατά διακόςια πενιντα Ευρώ (250,00 Ευρώ) και κατά τθ 
διάρκεια τθσ δθμοπραςίασ, κάκε επόμενθ προςφορά πλειοδοςίασ δεν μπορεί να είναι κατώτερθ των διακοςίων 
πενιντα  ευρώ (250,00 Ευρώ), τθσ αμζςωσ προθγθκείςασ προςφοράσ.  

8. Ο τελευταίοσ  πλειοδότθσ  υποχρεοφται  να  παρουςιάςει αξιόχρεο εγγυθτι, ο οποίοσ κα υπογράψει τα πρακτικά τθσ 
δθμοπραςίασ και ςτθ ςυνζχεια το ςυμφωνθτικό, κα είναι αλλθλεγγφωσ  και  ςε ολόκλθρο υπεφκυνοσ με αυτόν για τθν 
εκπλιρωςθ των όρων τθσ  παραχϊρθςθσ  χριςεωσ . 

9. Ο  τελευταίοσ πλειοδότθσ δεν αποκτά δικαίωμα για αποηθμίωςθ λόγω μθ  ζγκριςθσ  των  πρακτικϊν  τθσ δθμοπραςίασ 
από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα ιτοι από τθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Σκιάκου και ςτθ ςυνζχεια από τθν 
Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Θεςςαλίασ-Στερεάσ Ελλάδασ.  

10. Στθν ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ απλισ χριςθσ κατόπιν δθμοπραςίασ ακολουκείται θ εξισ διαδικαςία:Το αργότερο εντόσ 7 
εργάςιμων θμερϊν πριν τθν κατά νόμο δθμοςίευςθ τθσ προκιρυξθσ τθσ Δθμοπραςίασ, ο οικείοσ Διμοσ αποςτζλλει 
εγγράφωσ με κάκε πρόςφορο μζςο (π.χ. τθλεομοιοτυπία, e-mail κτλ) ςτθν αρμόδια Κτθματικι Υπθρεςία αντίγραφο ςχεδίου 
τθσ προκιρυξθσ τθσ δθμοπραςίασ, με τθ κζςθ με τισ ςυντεταγμζνεσ και το εμβαδόν του κοινοχριςτου χϊρου που 
παραχωρείται, τθν ιδιότθτά του, το είδοσ τθσ χριςθσ και το όριο πρϊτθσ προςφοράσ ςυνοδευόμενο από το υπόβακρο ι το 
απόςπαςμα του παρόντοσ άρκρου.Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Κτθματικισ Υπθρεςίασ υποχρεοφται να ενθμερϊςει εντόσ 7 
εργάςιμων θμερϊν από τθ λιψθ τθσ προκιρυξθσ τον οικείο Διμο εγγράφωσ με κάκε πρόςφορο μζςο (π.χ. τθλεομοιοτυπία, 
e-mail κτλ.) εάν το περιεχόμενο τθσ προκιρυξθσ ςυμφωνεί με τθν κείμενθ νομοκεςία περί αιγιαλοφ και τθσ παροφςασ 
απόφαςθσ. Ραρερχομζνθσ άπρακτθσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ, τεκμαίρεται θ ςφμφωνθ γνϊμθ του Ρροϊςταμζνου τθσ 
Κτθματικισ Υπθρεςίασ ωσ προσ το περιεχόμενο τθσ προκιρυξθσ. 
Αν ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Κτθματικισ Υπθρεςίασ διαπιςτϊςει ότι δεν πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ 
περί αιγιαλοφ και τθσ παροφςασ απόφαςθσ υποδεικνφει ςτον οικείο Διμο είτε να απόςχει από τθ διενζργεια δθμοπραςίασ, 
εφόςον δεν είναι δυνατι θ παραχϊρθςθ απλισ χριςθσ του ςυγκεκριμζνου κοινόχρθςτου χϊρου, είτε να προβεί ςτθν 
αναπροςαρμογι οποιουδιποτε όρου τθσ προκιρυξθσ, που κρίνει ότι αντίκειται ςτισ ανωτζρω διατάξεισ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ εκκίνθςθσ. 
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ δθμοπραςίασ, ο Διμοσ ενθμερϊνει με κάκε πρόςφορο μζςο τθν αρμόδια 
Κτθματικι Υπθρεςια, για το φψοσ του τελικϊσ επιτευχκζντοσ ανταλλάγματοσ και τα ςτοιχεία του πλειοδότθ, προκειμζνου 
αυτι να εκδϊςει και να του αποςτείλει με κάκε πρόςφορο μζςο, οίκοκεν ςθμείωμα του ςχετικά με το φψοσ του προσ 
καταβολι από τον υπζρ ου υπζρ του δθμοςίου ποςοςτοφ 30% επί του κακοριςκζντοσ ανταλλάγματοσ προκειμζνου να 
καταβλθκεί ςτθν αρμόδια ΔΥΟ. 
Στθ ςυνζχεια, ο Διμοσ αποςτζλλει ςτθν οικεία Κτθματικι Υπθρεςία αντίγραφο του πρακτικοφ κατακφρωςθσ τθσ 
δθμοπραςίασ και τθ ςυναφκείςα, ςε εκτζλεςθ του Ρρακτικοφ, ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ με τον πλειοδότθ, ςε τρία (3) 
αντίγραφα προσ προςυπογραφι αυτϊν από τον Ρροϊςτάμενο τθσ Κτθματικισ Υπθρεςίασ, ςυνοδευόμενα από τα 
δικαιολογθτικά του άρκρου 3 τθσ ΚΥΑ(47458/2020) το υπόβακρο ορκοφωτοχάρτθ θ το απόςπαςμα τοπογραφικοφ 
διαγράμματοσ κακοριςμοφ οριογραμμων αιγιαλοφ και παραλιασ, το πρωτότυπο διπλότυπο είςπραξθσ για τθν απόδειξθ 
καταβολισ του οφειλόμενου ποςοςτοφ υπζρ του δθμοςίου ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ κακϊσ και τθν απόδειξθ καταβολισ του 
ποςοφ που αντιςτοιχεί ςτο Διμο. Στθ ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ πρζπει να ζχουν ενςωματωκεί, επί ποινι ανάκλθςισ τθσ, οι 
τυχόν υποδείξεισ του Ρροϊςταμζνου τθσ Κτθματικισ Υπθρεςίασ  ςφμφωνα με τα προαναφερκζντα. 
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11. Ωσ ελάχιςτο όριο πρώτθσ προςφοράσ για το ετιςιο μίςκωμα  ορίηεται το ποςό των: 
 

 
 A/A 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΑΛΑΙΑ 
ΜΕΑ 

ΑΝΑΨΤΧΗ  

ΣΙΜΗ 
ΕΚΚΙΝΗΗ 

€ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΗ 

Αποςπάςματα 
ορκοφωτοχαρτών 

1 ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ 50,00 τ.μ.  1.750,00 31/12/2022 Θ1 

2 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 50,00 τ.μ.  1.750,00  31/12/2022 Θ2 

3 ΑΧΛΑΔΙΕ 50,00 τ.μ. 1.750,00 31/12/2022 Θ3 

4 ΒΑΙΛΙΑ ΜΕΓΑΛΟ 50,00 τ.μ. 1.750,00 31/12/2022 Θ4 

5 ΒΡΩΜΟΛΙΜΝΟ 50,00 τ.μ. 1.750,00  31/12/2022 Θ5 

6 ΚΑΝΑΠΙΣΑ 50,00 τ.μ. 1.250,00 31/12/2022 Θ6 

7 ΚΟΛΙΟ 50,00 τ.μ. 1.000,00  31/12/2022 Θ7 

8 ΜΕΓΑΛΗ ΑΜΜΟ 50,00 τ.μ. 1.750,00  31/12/2022 Θ8 

9 ΜΕΓΑΛΗ ΚΡΑΑ ΜΠΑΝΑΝΑ 50,00 τ.μ. 1.750,00  31/12/2022 Θ9 

10 ΣΖΑΝΕΡΙΑ 50,00 τ.μ. 1.750,00  31/12/2022 Θ10 

11 ΣΡΟΤΛΟ 50,00 τ.μ. 1.750,00 31/12/2022 Θ11 

 
Τα παραπάνω ςθμεία κα υλοποιθκοφν ςτο ζδαφοσ με ευκφνθ των παραχωρθςιοφχων  κατακζτοντασ υπεφκυνθ διλωςθ για τθν 
ορκι τοποκζτθςθ . Οποιαδιποτε αλλαγι προκφψει  ,ο παραχωρθςιοφχοσ οφείλει να ενθμερϊςει ζγκαιρα το Διμο Σκιάκου κακϊσ 
και το αρμόδιο Αυτοτελζσ Γραφείο Δθμόςιασ Ρεριουςίασ  
 

12. Το μίςκωμα αφορά τθν περίοδο μίςκωςθσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ μεταξφ του Διμου Σκιάκου και του μιςκωτι 
και τθν προςυπογραφι από τθν προϊςταμζνθ τθσ Κτθματικισ Υπθρεςίασ Μαγνθςίασ ζωσ  31/12/2022. Το ποςό ςφμφωνα 
με τα άρκρα 7 & 13 τθσ ΚΥΑ καταβάλλεται από τον μιςκωτι ζωσ εξισ: Α) Η καταβολι του ποςοςτοφ του ανταλλάγματοσ 
υπζρ του δθμοςίου κα γίνει φςτερα από αίτθςθ του υπερ ου ςε τρεισ ιςόποςεσ δόςεισ. Β) Η καταβολι του ποςοςτοφ του 
ανταλλάγματοσ υπζρ του διμου, μετά από αίτθςθ του μιςκωτι, μπορεί να καταβλθκεί ςε τρεισ ιςόποςεσ δόςεισ, οι 
οποίεσ κα αναγράφονται ςτθ ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ. Η πρϊτθ δόςθ με τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, θ δεφτερθ δόςθ μζχρι 
τισ 31-08-2021 και θ Τρίτθ δόςθ μζχρι τισ 30-9-2021. Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να καταβάλλει το ανάλογο τζλοσ 
χαρτοςιμου επί του ετιςιου μιςκϊματοσ. Σε περίπτωςθ μθ εμπρόκεςμθσ καταβολισ ζςτω και μίασ δόςθσ, είτε αυτι 
αφορά ςτο ποςοςτό του ανταλλάγματοσ υπζρ του δθμοςίου είτε ςτο ποςοςτό του ανταλλάγματοσ υπζρ του διμου, θ 
ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ παφει να ιςχφει, λαμβάνονται όλα τα μζτρα προςταςίασ και είναι δυνατι θ ςφναψθ νζασ 
ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ από τθν Κτθματικι Υπθρεςία . Για το υπζρ του διμου αντάλλαγμα (70%) και ςε περίπτωςθ 
κακυςτζρθςθσ καταβολισ ζςτω μίασ δόςθσ, ο Διμοσ ενθμερϊνει άμεςα τθν Κτθματικι Υπθρεςία, προκειμζνου να 
ακολουκθκεί θ διαδικαςία του προθγοφμενου εδαφίου. Σφμφωνα με το άρκρο δζκατο τρίτο του νόμου 4787/2021 φεκ 
44/26-3-2021 τεφχοσ Α’: 1.Εξαιρετικά για το ζτοσ 2021 το αντάλλαγμα για τισ παραχωριςεισ των άρκρων 13 και 13Α του ν. 
2971/2001, όπωσ αυτό ρυκμίηεται ςτθν παρ. 7 του άρκρου 15 του ιδίου νόμου, αποδίδεται κατά εβδομιντα τοισ εκατό 
(70%) ςτον οικείο ΟΤΑ και κατά τριάντα τοισ εκατό (30%) ςτο Δθμόςιο. 2. Κατϋ εξαίρεςθ για το ζτοσ 2021 το φψοσ του 
καταβαλλόμενου ανταλλάγματοσ κακορίηεται ςε ποςοςτό 60% του υπολογιςκζντοσ ανταλλάγματοσ ςφμφωνα με τισ 
προχποκζςεισ του  άρκρου 7 τθσ αρικ.ΥΡΟΙΚ47458ΕΞ2020/ 15-5-2020 (ΦΕΚ 1864/15-5-2020 τεφχοσ Β’) ΚΥΑ . Για το ζτοσ 
2022, το φψοσ του καταβαλλόμενου ανταλλάγματοσ κακορίηεται χωρίσ μείωςθ και αποδίδεται κατά 60% ςτον οικείο 
Ο.Τ.Α. και κατά 40% ςτο Δθμόςιο. Η καταβολι του μιςκϊματοσ υπζρ Διμου κα γίνει ςε τρείσ ιςόποςεσ δόςεισ Η πρϊτθ 
δόςθ μζχρι 31-03-2022, Η δεφτερθ δόςθ μζχρι 30-04-2022, Η Τρίτθ δόςθ μζχρι 31-5-2022. Η καταβολι του μιςκϊματοσ 
υπζρ Δθμοςίου κα γίνει ςε τρείσ ιςόποςεσ δόςεισ Η πρϊτθ δόςθ 31-03-2022, Η δεφτερθ δόςθ μζχρι 30-04-2022, Η Τρίτθ 
δόςθ μζχρι 31-5-2022. Σε περίπτωςθ μθ εμπρόκεςμθσ καταβολισ ζςτω και μιασ δόςθσ θ ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ παφει να 
ιςχφει, λαμβάνονται όλα τα μζτρα προςταςίασ και είναι δυνατι θ ςφναψθ νζασ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ από τθν 
Κτθματικι Υπθρεςία. Το υπζρ του δθμοςίου αντάλλαγμα ακολουκεί κατά το ίδιο ποςοςτό (40%) τισ δόςεισ και ο υπζρ ου 
θ παραχϊρθςθ οφείλει εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ πλθρωμισ τθσ δόςθσ, να 
υποβάλει το διπλότυπο καταβολισ του ςτθ Κτθματικι Υπθρεςία Μαγνθςίασ 

13. Ο  τελευταίοσ  πλειοδότθσ  υποχρεοφται μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν  κοινοποίθςθ  ς' αυτόν  με  αποδεικτικό  
παραλαβισ  τθσ απόφαςθσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θεςςαλίασ-Στερεάσ Ελλάδασ, περί  κατακφρωςθσ και ζγκριςθσ 
του αποτελζςματοσ τθσ  δθμοπραςίασ, να  προςζλκει  μαηί με τον εγγυθτι του, για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ 
κατακζτοντασ τθν εγγυθτικι καλισ εκτζλεςθσ των όρων ςφμφωνα με το άρκρο τθσ παροφςθσ  , διαφορετικά κθρφςςεται 
αυτοδίκαια ζκπτωτοσ και θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ  που ζχει  κατακζςει  καταπίπτει  υπζρ  του  Διμου  Σκιάκου  χωρίσ 
δικαςτικι παρζμβαςθ, ενεργείται  δε  αναπλειςτθριαςμόσ  ςε  βάροσ  αυτοφ  και του εγγυθτι  του  και  ενζχονται  και  οι  
δφο για τθ μικρότερθ διαφορά του αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ από τθν προθγοφμενθ όμοια. 

14. Ο  Διμοσ  δεν  ευκφνεται  ζναντι  του  χριςτθ,  οφτε υποχρεοφται ςε επιςτροφι  ι  μείωςθ του αντιτίμου χριςεωσ ι και 
πρόωρθ λιξθ τθσ χριςθσ άνευ αποχρϊντοσ λόγου. 

15. Από  τθ  λιξθ  τθσ παραγράφου 13 προκεςμίασ, θ παραχϊρθςθ χριςθσ κεωρείται ότι ζγινε οριςτικά. 
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16. Ο  χριςτθσ  υποχρεοφται  να  διατθρεί  τθν κατοχι του παραχωρθμζνου χϊρου, τισ  υπζρ  αυτοφ  δουλείεσ, τα  όρια 
αυτοφ, να προςτατεφει αυτό από κάκε   καταπάτθςθ   και   γενικά   να   διατθρεί   το   χϊρο   ςε  καλι κατάςταςθ, 
διαφορετικά ευκφνεται ςε αποηθμίωςθ επίςθσ δεν δικαιοφται να ηθτιςει αποηθμίωςθ από το Διμο για τυχόν βλάβθ ςτο 
χϊρο από κεομθνία, πυρκαγιά, πλθμμφρα κλπ 

17. Ο χριςτθσ  υποχρεοφται  όταν  λιξει θ διάρκεια τθσ παραχϊρθςθσ να παραδϊςει   τον  παραχωρθκζντα   χϊρο   ςτθν   
κατάςταςθ   που   το παρζλαβε, διαφορετικά  ευκφνεται  ςε  αποκατάςταςθ κάκε φκοράσ, βλάβθσ ι ηθμιάσ, πζρα από τθ 
ςυνικθ χριςθ. Ο Διμοσ Σκιάκου μπορεί να ηθτιςει μετά τθν λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου χριςθσ τθν επαναφορά των 
πραγμάτων ςτθν πρότερθ κατάςταςθ. 

18. Απαγορεφεται  απόλυτα  θ ςιωπθρι αναμίςκωςθ ι θ περαιτζρω υπεκμίςκωςθ των κοινοχριςτων χϊρων από τουσ 
μιςκωτζσ  με οποιοδιποτε τρόπο ςε οποιονδιποτε με ι χωρίσ αντάλλαγμα.  

19. Ο  χριςτθσ δεν αντλεί κανζνα δικαίωμα από τθν μιςκωτικι ςφμβαςθ αφοφ πρόκειται για απλι παραχϊρθςθ χριςεωσ 
αιγιαλοφ του Ν.2971/2001 και όχι για μίςκωςθ(δεν ιςχφουν οι διατάξεισ περί εμπορικϊν μιςκϊςεων). 

20. Μετά τθ λιξθ τθσ κερινισ περιόδου χριςθσ τα είδθ αναψυχισ (καλάςςια ποδιλατα, κανό  κλπ) απομακρφνονται από το 
χϊρο του αιγιαλοφ, παραλίασ ςε διαφορετικι περίπτωςθ μθ απομάκρυνςθσ αυτϊν ευκφνεται ο πλειοδότθσ και θ εγγφθςθ 
καλισ εκτζλεςθσ των όρων  που ζχει  κατακζςει  καταπίπτει  υπζρ  του  Διμου  Σκιάκου  χωρίσ δικαςτικι παρζμβαςθ. 

21. Να μθν τίκεται κζμα ακζμιτου ανταγωνιςμοφ μεταξφ των μιςκωτϊν που αςκοφν ομοειδι δραςτθριότθτα. 
22. Να μθν δθμιουργοφνται κζματα υποβάκμιςθσ του περιβάλλοντοσ από τθν άςκθςθ τθσ δραςτθριότθτασ.  
23. Ο χριςτθσ κα χρθςιμοποιεί τον παραχωροφμενο χϊρο, κατά τρόπο που να μθν παραβιάηεται ο προοριςμόσ του ωσ 

κοινόχρθςτοσ. 
24. Απαγορεφεται οποιαδιποτε καταςκευι, που ςυνδζεται μόνιμα με το ζδαφοσ (π.χ. πάκτωςθ με ςκυρόδεμα, 

τςιμεντοςτρϊςεισ, επιχωματϊςεισ, κ.λπ.). Απαγορεφεται θ χριςθ για ελεφκερθ καταςκινωςθ ι για λειτουργία κάμπινγκ 
(Ν.2160/93). Απαγορεφεται θ τοποκζτθςθ ςκθνϊν και θ ςτάκμευςθ τροχόςπιτων, αυτοκινοφμενων, αυτοκινιτων κ.λπ. Σε 
κάκε περίπτωςθ παραχϊρθςθσ απλισ χριςθσ του κοινόχρθςτου χϊρου αιγιαλοφ-παραλίασ εφαρμόηονται οι ελάχιςτεσ 
δυνατζσ διαμορφϊςεισ ϊςτε να διατθρείται θ μορφολογία των ακτϊν και θ ακεραιότθτα τθσ ακτογραμμισ. Δεν 
επιτρζπονται επιχωματϊςεισ ι άλλεσ διαμορφϊςεισ με τθ χριςθ μθχανθμάτων πζραν του κοςκινίςματοσ με ςτόχο τον 
κακαριςμό τθσ άμμου. Επιτρεπόμενοι τρόποι ςφνδεςθσ των κινθτϊν καταςκευϊν επί του αιγιαλοφ και τθσ παραλίασ είναι 
εκείνοι που δεν αλλοιϊνουν τθ φυςικι μορφολογία τουσ και δεν ενζχουν χαρακτθριςτικά μόνιμθσ ςφνδεςθσ με το 
ζδαφοσ. Στο πλαίςιο αυτό, οι ανωτζρω κινθτζσ καταςκευζσ ςυνδζονται με το ζδαφοσ με διατάξεισ προςωρινισ ςτιριξθσ ι 
ζδραςθσ (απλισ ζμπθξθσ - πάκτωςθσ π.χ. τφπου ανεςτραμμζνου Τ, χωρίσ ςκυρόδεμα) και αν πρόκειται για κρθπίδωμα, 
χωρίσ πάκτωςθ με ζδραςθ με ςφςτθμα μεταλλικισ πλάκασ και κοχλία  με ςκοπό τθν εξαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ των 
λουομζνων λόγω καιρικϊν ςυνκθκϊν (ανζμων) και με τζτοιο τρόπο ϊςτε να είναι δυνατι θ χωρίσ ιδιαίτερθ προςπάκεια 
άμεςθ αποξιλωςθ, μετακίνθςθ ι μεταφορά τουσ. Μετά το πζρασ τθσ περιόδου χριςθσ οι διατάξεισ ζδραςθσ (βάςεισ, 
εμπιξεισ - πακτϊςεισ, κ.λπ.) κα πρζπει να αποκαλφπτονται και να αφαιροφνται χωρίσ να παραμζνουν εγκιβωτιςμζνεσ 
ςτθν άμμο ςε αναμονι τθσ επόμενθσ περιόδου 

25. Απαγορεφεται θ τοποκζτθςθ πινακίδων, επιγραφϊν, ειδϊν από πλαςτικό, ψυγείων, μπαρ, κακϊσ και κάκε είδουσ μθ 
προβλεπόμενου από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 13 του Ν. 2971/2001, προςωρινοφ ι μόνιμου χαρακτιρα . 

26. Απαγορεφεται θ τοποκζτθςθ θχθτικϊν ςυςτθμάτων ςτο δθμόςιο χϊρο. Η παραγόμενθ ςτάκμθ κορφβου από μουςικι ι 
ςχετικζσ χριςεισ τθσ κφριασ επιχείρθςθσ οφείλει να μθν ξεπερνάει τα 50 ντεςιμπζλ ςε οποιοδιποτε ςθμείο τθσ 
παραχωροφμενθσ επιφάνειασ.  

27. Ο χριςτθσ υποχρεοφται να τοποκετιςει ζνα (1)  δοχείο κοινϊν απορριμμάτων και τζςςερα (4) δοχεία ανακυκλϊςιμων 
(χαρτιϊν-πλαςτικϊν-μεταλλικϊν και γυαλιϊν)  με τα αντίςτοιχα διακριτικά χρϊματα, γραπτι επιςιμανςθ τουλάχιςτον ςε 
ελλθνικά και αγγλικά και ςχθματικά για το κάκε είδοσ απορριμμάτων . Η ευκφνθ για τθν απομάκρυνςθ των ςυλλεγζντων 
ωσ άνωκεν απορριμμάτων και ανακυκλϊςιμων βαρφνει αποκλειςτικά το χριςτθ, ο οποίοσ υποχρεοφται να τα μεταφζρει 
ςτουσ κοντινότερουσ δθμοτικοφσ κάδουσ απορριμμάτων και ανακυκλϊςιμων.     

28. Ο χριςτθσ υποχρεοφται να διατθρεί κακαρι τθν ζκταςθ πζριξ του μιςκίου, μζχρι το μζςον τθσ απόςταςθσ από τισ 
γειτνιάηουςεσ εκμεταλλεφςεισ/μίςκια. Ακραία μίςκια υποχρεοφνται το ίδιο μζχρι το άκρο τθσ ακτισ. Αναφορικά με το 
πλάτοσ τθσ ζκταςθσ ευκφνθσ κακαριότθτασ αυτό εκτείνεται 50 μετρα ανάντθ από το ανϊτατο όριο του μιςκιου. 

29. Ο χριςτθσ υποχρεοφται ςε ανάρτθςθ καλαίςκθτθσ ενθμερωτικισ πινακίδασ (ςτθν ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα), εκτόσ 
των κοινοχριςτων χϊρων, όπου κα αναγράφεται, το όνομα του υπεφκυνου μιςκωτοφ, κακϊσ και το τθλζφωνο τθσ 
επιτροπισ παραλιϊν του Διμου. 

30. Ο  κάκε χριςτθσ υποχρεοφται ςτθ βοικεια των ναυαγοςωςτικϊν αναγκϊν τθσ παραλίασ ςτθν ευρφτερθ περιοχι του . 
31. Ο μιςκωτισ υποχρεοφται δφο (2) φορζσ τθν εβδομάδα να προςφζρει τισ υπθρεςίεσ του και να μετζχει ςτθν πυροφφλαξθ-

πυραςφάλεια για ολόκλθρθ τθν κερινι περίοδο. 
32. Ο  χριςτθσ  ςε  περίπτωςθ  πυρκαγιάσ  υποχρεοφται να παράςχει κάκε βοικεια  για  τθν  κατάςβεςι  τθσ, οπουδιποτε  

και εάν υπάρχει, όποτε του ηθτθκεί. 
 Ο μιςκωτισ υπόκειται ςτουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ  «ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020(ΦΕΚ 1864/15.05.2020, 
τεφχοσ Β’», με τθν οποία κακορίηονται οι όροι, προχποκζςεισ και θ διαδικαςία παραχϊρθςθσ απλισ χριςθσ αιγιαλοφ, 
παραλίασ, όχκθσ και παρόχκιασ ηϊνθσ μεγάλων λιμνϊν και πλεφςιμων ποταμϊν, όπωσ αυτι τροποποιικθκε και ιςχφει. 

33. Απαγορεφεται αυςτθρά, ςε  όλθ τθ διάρκεια τθσ χριςθσ τθσ παραλίασ ,θ τοποκζτθςθ ςτο χϊρο αυτό, αντικειμζνων ξζνων 
προσ τθ χριςθ.  

34. Ο Διμοσ δεν υποχρεοφται ςτθν επιςτροφι ι ςτθν μείωςθ του αντιτίμου χριςεωσ, οφτε  ζχει  ευκφνθ  για  τυχόν  άρνθςθ  
των  δθμοςίων αρχϊν να χορθγιςουν οποιαδιποτε άδεια, ςτον χριςτθ. Ο πλειοδότθσ είναι υποχρεωμζνοσ ζπειτα από τθν 
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υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ να λειτουργεί αδιάκοπα το μίςκιο ςφμφωνα με το άρκρο 4 τθσ παροφςθσ  κακϊσ και να 
προβεί άμεςα ςε ζναρξθ δραςτθριότθτασ ςτθ Δ.Ο.Υ. θ οποία πρζπει να κατατεκεί ςτο Διμο εντόσ 30 θμερϊν  ειδάλλωσ ο 
διμοσ κα προβεί ςτθν ακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ και κα κεωρθκεί ζκπτωτοσ. 

35. Απαγορεφεται θ  χριςθ  αυτοκινιτου μζςα ςτισ παραλίεσ για μεταφορά διαφόρων  αντικειμζνων  πλθν τθσ ζναρξθσ 
χριςθσ και λιξθσ τθσ κερινισ περιόδου. 

36. Απαραίτθτθ  θ  ευπρεπισ εμφάνιςθ και θ καλι ςυμπεριφορά του χριςτθ, προσ  τουσ επιςκζπτεσ-τουρίςτεσ του κάκε 
χϊρου, από τουσ χριςτεσ και το υπαλλθλικό προςωπικό αυτϊν. Απαραίτθτθ  θ  ευπρεπισ εμφάνιςθ (ενδυμαςία : 
ΒΕΜΟΥΔΑ χρϊματοσ κόκκινου και T –SHIRT χρϊματοσ άςπρου, ςτο οποίο κα είναι καρφιτςωμζνο πλαςτικοποιθμζνθ 
κάρτα, όπου κα αναγράφεται το ονοματεπϊνυμο του υπεφκυνου, ο αρικμόσ μίςκωςθσ και ςε περίπτωςθ υπαλλιλου κα 
είναι τυπωμζνο και  το όνομα αυτοφ)  και θ καλι ςυμπεριφορά του χριςτθ, προσ  τουσ επιςκζπτεσ-τουρίςτεσ του κάκε 
χϊρου, από τουσ χριςτεσ και το υπαλλθλικό προςωπικό αυτϊν 

37. Ο  χριςτθσ  οφείλει  να  δζχεται  τον  ζλεγχο  του  Διμου  για τθν εξακρίβωςθ τθσ τιρθςθσ των όρων τθσ παραχϊρθςθσ 
χριςεωσ. 

38. Τα τζλθ χαρτοςιμου και ΟΓΑ  βαρφνουν τον χριςτθ.   
39. Δεν επιτρζπεται θ εγκατάςταςθ του μιςκωτι ςτον κοινόχρθςτο χϊρο πριν τθ ςφναψθ τθσ μίςκωςθσ, κακϊσ και θ 

παραμονι αυτοφ μετά τθν λιξθ αυτισ. 
40. Η   τυχόν  ανάκλθςθ  τθσ  παραχϊρθςθσ  προσ  τον  Ο. Τ. Α. ςυνεπάγεται   αυτοδικαίωσ   και τθν ανάκλθςθ όλων των 

παραχωριςεων, που ζχουν ςυντελεςτεί βάςει αυτισ., 
41. Απαγορεφεται ο πλειοδοτιςασ-παραχωρθςιοφχοσ χριςτθσ να ςυμμετάςχει ςε περιςςότερουσ από ζναν από τουσ 

οριηόμενουσ χϊρουσ ςτον ίδιο κακϊσ  ςε  άλλο  πλειοδοτικό διαγωνιςμό του ιδίου αντικειμζνου, είτε ωσ φυςικό 
πρόςωπο, είτε ωσ ςυμμετζχων ςε εταιρεία οποιαςδιποτε νομικισ μορφισ (κεφαλαιουχικι, προςωπικι εταιρεία, κ.λ.π.) 
και ςε οποιαδιποτε άλλθ παραλία του Διμου Σκιάκου. Το ίδιο ιςχφει και για τουσ όμορουσ ςτον αιγιαλό ιδιοκτιτεσ 
ξενοδοχειακϊν επιχειριςεων εν γζνει επιχειριςεων  και λοιπϊν κζντρων αναψυχισ που κάνουν χριςθ του ίδιου 
αντικειμζνου ςτον αιγιαλό  

42. 1)Η δθμοπραςία επαναλαμβάνεται οίκοκεν από τον διμαρχο, εάν δεν παρουςιαςκεί κατ' αυτιν πλειοδότθσ. 
               2)Η δθμοπραςία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάςεωσ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου όταν: 

                    α) το αποτζλεςμα αυτισ δεν εγκρικεί από τθ Οικονομικι επιτροπι ι το δθμοτικό 

                   ςυμβοφλιο ι τθν αρμόδια Διοικθτικι αρχι λόγω αςφμφορου του επιτευχκζντοσ αποτελζςματοσ ι ςφάλματοσ ςτθ 

διενζργεια τθσ δθμοπραςίασ β) μετά τθν κατακφρωςθ τθσ δθμοπραςίασ, ο τελευταίοσ πλειοδότθσ και ο εγγυθτισ του 

αρνοφνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ι τθ ςφμβαςθ μίςκωςθσ, επίςθσ όταν μετά τθν κοινοποίθςθ ςτον τελευταίο 

πλειοδότθ τθσ εγκριτικισ επί του αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ αποφάςεωσ δεν προςζλκει αυτόσ εμπροκζςμωσ για τθν 

ςφνταξθ και υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Στθν περίπτωςθ (β) θ δθμοπραςία, επαναλαμβάνεται εισ βάροσ του τελευταίου 

πλειοδότθ και του εγγυθτι αυτοφ, ωσ ελάχιςτον δε όριο προςφοράσ ορίηεται το επ' ονόματι τοφτου κατακυρωκζν ποςόν, 

δυνάμενο να μειωκεί με απόφαςθσ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου. 

        Η επαναλθπτικι δθμοπραςία γνωςτοποιείται με περιλθπτικι διακιρυξθ του δθμάρχου αναφερομζνθσ ςτουσ όρουσ τθσ 

πρϊτθσ διακιρυξθσ και δθμοςιευόμενθσ, πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρασ προ τθσ θμζρασ τθσ διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ, 

διεξάγεται δε ςφμφωνα με τα όςα αναφζρκθκαν. Η επανάλθψθ τθσ δθμοπραςίασ ενεργείται με βάςθ τθ δοκείςα τελευταία 

προςφορά κατά τθν προθγοφμενθ δθμοπραςία. 

43. Ο μιςκωτισ απαγορεφεται να κάνει χριςθ οποιαςδιποτε αυκαίρετθσ καταςκευισ που μπορεί να υφίςταται εντόσ του 
χϊρου αιγιαλοφ και γειτνιάηει με τον παραχωροφμενο ςε αυτόν χϊρο, όπωσ αποτυπϊνεται ςτον ορκοφωτοχάρτθ ι το 
απόςπαςμα τοπογραφικοφ διαγράμματοσ.  

44. Η παραχϊρθςθ υπόκειται πάντοτε ςε μονομερι ανάκλθςθ από το Δθμόςιο ςφμφωνα με το άρκρο 15 τθσ ΚΥΑ . 
45. Η  μθ  τιρθςθ  όλων  των  παραπάνω  όρων από πλευράσ του χριςτθ, οι οποίοι  όροι  ςυμφωνοφν όλοι ωσ ουςιϊδεισ, 

όταν αυτό διαπιςτωκεί από το Διμο  Σκιάκου, κα  επιφζρει  τθν καταγγελία τθσ παραχϊρθςθσ χριςεωσ του χϊρου  από  
πλευράσ  του  Διμου  Σκιάκου εισ βάροσ των χρθςτϊν και τθν πρόωρθ λιξθ τθσ χριςθσ. Κθρφςςεται αυτοδίκαια ζκπτωτοσ 
και θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ των όρων  που ζχει  κατακζςει  καταπίπτει  υπζρ  του  Διμου  Σκιάκου  χωρίσ δικαςτικι 
παρζμβαςθ. Επίςθσ ςε περίπτωςθ που διαπιςτωκοφν καταπατιςεισ των κοινοχριςτων χϊρων ι αυκαίρετεσ επεμβάςεισ 
ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ, κα ενθμερωκεί άμεςα το Αρμόδιο Αυτοτελζσ Γραφείο Δθμόςιασ Ρεριουςίασ, προκειμζνου  να 
προβεί ςτθ λιψθ μζτρων προςταςίασ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν κείμενθ νομοκεςία.  
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46. Η διακιρυξθ κα αναρτθκεί ςτθν θλεκτρονικι ιςτοςελίδα του Διμου Σκιάκου και του προγράμματοσ Διαφγεια και κα 
δθμοςιευκεί με φροντίδα του δθμάρχου τουλάχιςτον δζκα (10) θμζρεσ πριν από τθ διενζργεια τθσ δθμοπραςίασ με 
τοιχοκόλλθςθ αντιγράφου αυτισ ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του δθμοτικοφ καταςτιματοσ Σκιάκου και ςτα δθμοςιότερα 
ςθμεία τθσ Σκιάκου (Λιμάνι, οδό Ραπαδιαμάντθ και Ακρόπολθ). 

47. Ρλθροφορίεσ για τθ δθμοπραςία παρζχονται από τo Γραφείο Εςόδων του Διμου Σκιάκου, τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ,: 
email: esoda@n-skiathos.gr και ςτα τθλζφωνα : 2427350107-50108.  

 
 

 

Ο ΑΡΜΟΔΙΟ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΧΟ 

 

ΛΙΑΚΟΠΟΤΛΟ Δ.ΝΙΚΟΛΑΟ   
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