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ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

 

Ο  ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΙΑΘΟΤ 

 

Έρνληαο ππφςε: 
 

1. Ρνλ Λ.3852/2010,(ΦΔΘ Α’87/07-06-2010), «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο – Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο».  

2. Ρνλ Λ.2971/2001  «Αηγηαιφο  παξαιία θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 285/Α/2001). 
3. Ρελ «ΘΑ 47458 ΔΜ 2020/15.05.2020(ΦΔΘ 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 ΔΜ 2020/5-6-2020(ΦΔΘ 
Β’ 2198) 

4. Ρελ αξ Γ1α/ΓΞ.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. Ρνλ λ. 4787/2021 ( ΦΔΘ 44/26-3-2021 η. Α΄) «Θχξσζε Πχκβαζεο Γηαλνκήο Αθηλήηνπ - Πχζηαζεο Γηθαηψκαηνο 

Δπηθαλείαο  Αθηλήηνπ Κεηξνπνιηηηθνχ Ξφινπ Διιεληθνχ - Αγίνπ Θνζκά, ξχζκηζε ζπλαθψλ ζεκάησλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο».  
6. Tελ ππ’ αξηζκ. 24/2021 Απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ (ΑΓΑ Τ80ΒΥ13-ΝΥΓ) κε ηελ νπνία έγηλε  ν 

θαζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ δηαρείξηζεο θαη νη φξνη ρξήζεο ησλ αηγηαιψλ ηνπ Γήκνπ Πθηάζνπ απφ ηξίηνπο θαη 

εηδηθφηεξα, ν θαζνξηζκφο ησλ ηκεκάησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ αηγηαιψλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε 
ομππελοκαθιζμάηων 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: Ψ945ΟΡ10-
ΑΦΞ) απόφαςη του υντονιςτή Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ Θεςςαλίασ – τερεάσ Ελλάδασ  φπσο παξαθάησ. 

7. Σο υπ’ αριθμ.πρωτ.4883/23-4-2021 ζγγραφο του Πρ/νου τησ Γενικήσ Δ/νςησ Δημόςιασ Περιουςίασ για παράταςη του 
δικαιώματοσ παραχώρηςησ απλήσ χρήςησ αιγιαλοφ, παραλίασ ζωσ 30-6-2021. 

8. Ρελ ππ’ αξηζκ.124/2021 ΑΝΔ (ΑΓΑ: ΤΣ5ΗΥ13-8ΒΡ) έγθξηζεο φξσλ δεκνπξάηεζεο ομππελοκαθιζμάηων.  

9. Ρελ ππ’ αξηζκ. 6186/20-5-21 έγθξηζε ζρεδίνπ δηαθήξπμεο ηεο αξκφδηαο Θηεκαηηθήο πεξεζίαο Καγλεζίαο θαη 
ηελ ππ’ αξηζκ.147/2021 ΑΝΔ (ΑΓΑ: 6ΘΡ5Υ13-ΡΖΤ) ηξνπνπνίεζεο ηεο αξ. 124/2021 ΑΝΔ γηα ηελ απνδνρή ηεο 
πξνηεηλφκελεο ηηκήο εθθίλεζεο ζηελ ζέζε Ρζνπγθξηάο Ιαιαξηάο. 

10. Ρελ αξ. 3/2021 ΑΓΠ, ζπγθξφηεζε επηηξνπήο δηεμαγσγήο δεκνπξαζηψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Ξ.Γ.270/81. 

11. Ρελ αξ. 429/2019 Απφθαζε Γεκάξρνπ πεξί κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ(ΑΓΑ 6ΑΖΕΥ13-Ι6Ι). 

12. Ρελ αξ. Γ1α/Γ.Ξ.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. 

 
 
 
Γιακηπύηηει φηη, ζηε Πθηάζν θαη ζηελ αίζνπζα Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζηο  Μπούπηζι, ηην 31 μηνόρ Μαΐος, ημέπα 

Γεςηέπα ηος έηοςρ δύο σιλιάδερ είκοζι ένα (2021) , και  ώπα 10:00΄, ζα γίλεη ελψπηνλ ηεο πξνβιεπφκελεο απφ 

ην Λφκν Δπηηξνπήο, θαλεξή, πιεηνδνηηθή θαη πξνθνξηθή δεκνπξαζία γηα ηελ παξαρψξεζε, ηνπ δηθαηψκαηνο απιήο 

ρξήζεο αηγηαινχ, παξαιίαο, δεκάξι (16) ημημάηων θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ αηγηαινχ, παξαιίαο γηα ηνπνζέηεζε 

ΟΜΠΡΔΛΟΚΑΘΙΜΑΣΩΝ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηα ζπλεκκέλα απνζπάζκαηα νξζνθσηνραξηψλ ηεο Θηεκαηνιφγην ΑΔ 

θαη ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα θαη απαξηζκνχληαη παξαθάησ. Ζ Γεκνπξαζία κπνξεί λα ζπλερηζηεί θαη πέξαλ ηεο 

νξηδφκελεο ζηε δηαθήξπμε ψξαο, εθ’ φζνλ εμαθνινπζνχλ άλεπ δηαθνπήο νη πξνζθνξέο γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο 

δεκνπξαζίαο θαη πέξαλ ηεο νξηδφκελεο ψξαο απνθαζίδεη ε αξκφδηα επηηξνπή, ε απφθαζε ηεο νπνίαο θαηαρσξείηαη ζηα 
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πξαθηηθά. Πηελ πεξίπησζε πνπ ε δεκνπξαζία αλαβιεζεί γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ζα επαλαιεθζεί ζηνλ ίδην ρψξν ηελ 

επφκελε εξγάζηκε εκέξα θαη ίδηα ψξα ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα.: 

 

 
 

 
 A/A 

ΠΔΡΙΟΥΗ ΟΜΠΡΔΛΟΚΑΘΙΜΑΣΑ  ΑΠΟΠΑΜΑ 
ΟΡΘΟΦΩΣΟΥΑΡΣΗ 
ΚΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΔ 

1. ΑΓΓΙΣΡΟ 400,00 Σ.Μ. Ο1 

2. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 300,00 Σ.Μ. Ο2 

3. ΑΡΚΟ 120,00 Σ.Μ. Ο3 

4. ΑΔΛΙΝΟ ΜΔΓΑΛΟ 500,00 Σ.Μ. Ο4 

5. ΑΔΛΙΝΟ ΜΙΚΡΟ 300,00 Σ.Μ. Ο5 

6. ΒΑΙΛΙΑ ΜΙΚΡΟ 120,00 Σ.Μ. Ο6 

7. ΔΛΙΑ Υώπορ 1:  500,00 Σ.Μ. 
Υώπορ 2 : 500,00 Σ.Μ. 

Ο7 
Ο8 

8. ΚΔΥΡΙΑ-ΑΛΤΓΑΡΙΔ 500,00 Σ.Μ. Ο9 

9. ΚΡΤΦΗ ΑΜΜΟ 100,00 Σ.Μ. Ο10 

10. ΜΑΝΓΡΑΚΙ 
 

Υώπορ 1:  400,00 Σ.Μ. 
Υώπορ 2 : 400,00 Σ.Μ.  

Ο11 
Ο12 

11. ΜΑΡΑΘΑ 120,00 Σ.Μ. Ο13 

12. ΜΤΣΙΚΑ 350,00 Σ.Μ. Ο14 

13. ΞΑΝΔΜΟ 500,00 Σ.Μ. Ο15 

14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

ΣΟΤΓΚΡΙΑ ΛΑΛΑΡΙΑ 500,00 Σ.Μ. Ο16 

 
 
 

Νη παξαπάλσ ρψξνη ζα δεκνπξαηεζνχλ μερσξηζηά ν θαζέλαο θαη ηα  ζεκεία ζα πινπνηεζνχλ ζην έδαθνο κε επζχλε 
ησλ παξαρσξεζηνχρσλ  θαηαζέηνληαο ππεχζπλε δήισζε γηα ηελ νξζή ηνπνζέηεζε . Νπνηαδήπνηε αιιαγή πξνθχςεη, ν 
παξαρσξεζηνχρνο νθείιεη λα ελεκεξψζεη έγθαηξα ην Γήκν Πθηάζνπ θαζψο θαη ηελ αξκφδηα Θηεκαηηθή πεξεζία. 

 
 
 
 

Με τους παρακάτω όρους : 
 

1. Ρα  πξνο  παξαρψξεζε  ρξήζεσο  ηκήκαηα θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ αηγηαινχ, φπσο πεξηγξάθνληαη θαη  
απαξηζκνχληαη αλσηέξσ  ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ  απνθιεηζηηθά  γηα ηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ 
εμππεξεηνχλ ηνπο ινπφκελνπο ή ηελ αλαςπρή ηνπ θνηλνχ (ήηνη εθκίζζσζε  ζεη νκπξειψλ κε μαπιψζηξεο ή 
θαζίζκαηα κε ή ρσξίο ηξαπεδάθη), ζα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ην δπλαηφλ θπζηθά πιηθά θηιηθά θαη 

ελαξκνληζκέλα κε ην πεξηβάιινλ ρσξίο εμεδεηεκέλνπο ρξσκαηηζκνχο, δειαδή κφλν α)γηα ΜΑΞΙΥΠΡΟΔΠ : 
Μχιηλεο κε χθαζκα αδηάβξνρν ρξψκαηνο κπεδ ή Rattan κε χθαζκα αδηάβξνρν ρξψκαηνο κπεδ. Β)γηα 
ΝΚΞΟΔΙΔΠ :  μχιηλνο θπιηλδξηθφο θνξκφο , θαιακσηή δηακέηξνπ 2m(Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε νκπξειιψλ κε 
δηαθεκηζηηθά ινγφηππα) . 

 
2. Νη πξνο δεκνπξάηεζε ρψξνη απνηππψλνληαη κε αθξηβείο ζπληεηαγκέλεο ΔΓΠΑ 87 ζηα απνζπάζκαηα 

νξζνθσηνραξηψλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα θαη ζπλνδεχνπλ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

 
3. Ζ  δηάξθεηα  ηεο παξαρψξεζεο ρξήζεσο νξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή  ηεο  ζχκβαζεο θαη ιήγεη 31/12/2022. 

Διάρηζηε ππνρξεσηηθή παξακνλή ησλ νκπξεινθαζηζκάησλ απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έσο θαη 15 
Νθησβξίνπ γηα ην ηξέρνλ έηνο, θαη γηα ην επφκελν έηνο έσο θαη ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο, απφ ηελ ηειεπηαία 
εβδνκάδα ηνπ Απξηιίνπ κέρξη θαη 15 Νθησβξίνπ κε πνηλή αθπξφηεηαο ζε πεξίπησζεο κε ηήξεζεο ησλ αλσηέξσ. 
Απφ 15 Πεπηεκβξίνπ έσο θαη 15 Νθησβξίνπ θάζε έηνπο  έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα θάλνπλ ρξήζε θαηά ειάρηζην 

πνζνζηνχ 30% ηνπ ζπλφινπ ησλ νκπξεινθαζηζκάησλ κε πνηλή αθπξφηεηαο ζε πεξίπησζεο κε ηήξεζεο ησλ 
αλσηέξσ. Κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ ρξήζεο ηα νκπξεινθαζίζκαηα ζα πξέπεη λα απνκαθξπλζνχλ απφ ην ρψξν 
αηγηαινχ.Πε αληίζεηε πεξίπησζε κε απνκάθξπλζεο απηψλ επζχλεηαη ν πιεηνδφηεο θαη ε εγγχεζε θαιήο 
εθηέιεζεο ησλ φξσλ πνπ έρεη θαηαζέζεη θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ Πθηάζνπ ρσξίο δηθαζηηθή  παξέκβαζε  

 
4. Γηα λα γίλεη θάπνηνο δεθηφο ζηε δεκνπξαζία ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη α) ζην γξαθείν εζφδσλ ηνπ Γήκνπ 

Πθηάζνπ θαηά ηηο πξσηλέο ψξεο 09:00 κε 11:00 έσο θαη ηελ πξνεγνχκελε ηεο δεκνπξαζίαο θαη β)ζηελ 

επηηξνπή δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο, έσο θαη θαηά ηελ εκέξα δηεμαγσγήο απηήο θαη ηελ ψξα φπσο ζα 
νξηζζνχλ κε ηελ δηαθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ, ηα αθφινπζα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά: 
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4,1    Φσηνηππία αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο, αλ είλαη θπζηθφ πξφζσπν 

4,2    Πρεηηθφ παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο αλ είλαη εηαηξεία ή θνηλνπξαμία 

4,3 Δγγπεηηθή  επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Ρξάπεδαο ή γξακκάηην ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη  Γαλείσλ 

αμίαο ίζεο πξνο ην 10% ηνπ νξηδφκελνπ ζηε δηαθήξπμε ειάρηζηνπ νξίνπ θαηψηεξεο πξνζθνξάο, ε νπνία κεηά ηε 
ιήμε ηεο δεκνπξαζίαο  ζα  επηζηξαθεί  ζηνπο δηαγσληδφκελνπο, εθηφο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδφηε  πνπ ζα  

παξακείλεη  ζηελ  ππεξεζία ηνπ Γήκνπ Πθηάζνπ κέρξη θαηαθπξψζεσο ηεο δεκνπξαζίαο, νπφηε ζα αληηθαηαζηαζεί 
θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ αλαγλσξηζκέλεο Ρξάπεδαο 
ή γξακκάηην ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ αμίαο ίζεο πξνο ην 10% επί ηνπ επηηεπρζεζνκέλνπ 
κηζζψκαηνο ηνπ πξψηνπ έηνπο. 

4,4  Βεβαίσζε απφ ηελ Ρακεηαθή πεξεζία ηνπ Γήκνπ πεξί κε νθεηιήο ηνπ ζπκκεηέρνληνο, (εμίζνπ θαη γηα ηνπο 
σπόλοιποσς εηαίροσς, αν είναι εηαιρεία) και Υπεύθσνη Δήλωζη ηων εηαίρων μη ζσμμεηοτής ζε άλλη εηαιρεία 
οποιαζδήποηε νομικής μορθής η οποία έτει οθειλές προς ηον Δήμο Σκιάθοσ.  

4,5  Βεβαίσζε απφ ηελ Γ.Δ..Α. Πθηάζνπ θαη απφ ην Γεκνηηθφ Ιηκεληθφ Ρακείν Πθηάζνπ πεξί κε νθεηιήο ηνπ 
ζπκκεηέρνληνο (εμίζνπ  θαη γηα ηνπο ππφινηπνπο εηαίξνπο, αλ είλαη εηαηξεία),   

4,6 Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο Γεκφζηαο Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο (Γ.Ν..), γηα ρξέε πξνο ην δεκφζην ηνπ 
ζπκκεηέρνληνο (θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα) θαηά ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ εμίζνπ  θαη γηα ηνπο ππφινηπνπο 
εηαίξνπο, αλ είλαη εηαηξεία),  

4,7 Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ αξκφδηνπ Ξξσηνδηθείνπ φηη δελ έρεη πησρεχζεη, νχηε εθθξεκεί ελαληίνλ ηνπ ζρεηηθή 

αίηεζε, νχηε βξίζθεηαη ζε πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή πησρεπηηθή εθθαζάξηζε ή άιιε αλάινγε πησρεπηηθή 
δηαδηθαζία.  

4,8  Ανηίγραθο ποινικού μηηρώοσ ποσ έτει εκδοθεί ενηός ηοσ ηελεσηαίοσ ηριμήνοσ. 

          Α) ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ 

          Β) ησλ εηαίξσλ ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ  

          Γ) γηα ηηο θεθαιαηνπρηθέο εηαηξίεο ηνπ πξνέδξνπ, ηνπ δηεπζχλνληα ζπκβνχινπ,  

          ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο εηαηξείαο θαη  

                  Γ) γηα ζπλεηαηξηζκνχο ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ 
 

4,9 Απφθαζε ηνπ ΓΠ ηεο εηαηξίαο(θεθαιαηνπρηθή /ζπλεηαηξηζκφο) γηα ζπκκεηνρή ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ θαη   

ηνπ πξνζψπνπ πνπ εμνπζηνδνηείηαη κε ηελ σο άλσ απφθαζε λα ζπκκεηέρεη ζε απηφλ. 

4,10  Αληίγξαθν (επηθπξσκέλν) ηεο άδεηαο παξακνλήο γηα αιινδαπνχο εθηφο ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ. ή άδεηα 

δηακνλήο εάλ έρνπλ ηζαγέλεηα θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ.  

4,11 πεχζπλε   δήισζε  ηνπ Λ. 1599/1986, φηη έρεη ιάβεη γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη φηη  απνδέρεηαη 

ρσξίο θακία επηθχιαμε ηνπο φξνπο δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο θαη ηεο «ΘΑ 47458 ΔΜ 2020/15.05.2020(ΦΔΘ 

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 θαη ηζρχεη. 

4,12 Ξιεξεμνχζην Ππκβνιαηνγξαθηθφ εθφζνλ ν ζπκκεηέρσλ ή α)ππνβάιεη ηα δηθαηνινγεηηθά κέζσ 

αληηπξνζψπνπ ή β)φηαλ πιεηνδνηεί κέζσ αληηπξνζψπνπ 

4,13 Όιεο νη εηαηξείεο ζα πξνζθνκίδνπλ ηα θαηαζηαηηθά ή εηαηξηθά ηνπο θαζψο θαη φιεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπο. 

Δπηπιένλ νη κελ ΑΔ πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο πεξεζίαο Δκπνξίνπ πεξί ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ ηπρφλ 

ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ, θαζψο θαη ηα ΦΔΘ πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί, νη δε ινηπέο ( ΔΞΔ, ΝΔ, ΔΔ ) πηζηνπνηεηηθφ ηνπ 

αξκφδηνπ Ξξσηνδηθείνπ πνπ ζα αλαθέξεηαη ε ζχζηαζε θαη νη ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη θαη νη εμ απηψλ ΔΞΔ 

ηα ΦΔΘ ζηα νπνία έρνπλ δεκνζηεπζεί. Ρα ζπκκεηέρνληα απφ θνηλνχ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα επζχλνληαη 

αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξν. 

 
4.14 Αναθοπικά με ηο ππόζωπο ηος εγγςηηή θα ππέπει να πποζκομιζηούν: 

 Φσηνηππία αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο 

 Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο Γ.Ν.. γηα ρξέε πξνο ην Γεκφζην ( θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα) 

 Αληίγξαθν ηνπ θνξνινγηθνχ εληχπνπ Δ9 ( χπαξμε νπσζδήπνηε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ)  
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 Βεβαίσζε απφ ηελ  Ρακεηαθή  πεξεζία  ηνπ Γήκνπ πεξί κε νθεηιήο ηνπ. 

 Βεβαίσζε απφ ηελ Γ.Δ..Α. Πθηάζνπ θαη απφ ην Γεκνηηθφ Ιηκεληθφ Ρακείν Πθηάζνπ πεξί κε νθεηιήο ηνπ.   

 πεχζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/86 ζηελ νπνία ζα αλαθέξεη φηη δελ κεηέρεη ζε νπνηαδήπνηε κνξθήο 

εηαηξεία ε νπνία νθείιεη ζην Γήκν θαη 

 Αληίγξαθν ( επηθπξσκέλν) ηεο άδεηαο παξακνλήο γηα αιινδαπνχο εθηφο ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ. ή άδεηα 

παξακνλήο εάλ έρνπλ ηζαγέλεηα θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ.  

 

Έιιεηςε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ εθ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ απνθιείεη ηνλ ελδηαθεξφκελν απφ ηε 

δεκνπξαζία. Ρελ επζχλε γηα ηελ ζπγθέληξσζε θαη ηελ εκπξφζεζκε θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηελ θέξεη 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν ν ελδηαθεξφκελνο.  

Δπίζεο απνθιείνληαη απφ ηελ δηαδηθαζία επηινγήο : 

         α) φζνη έρνπλ θαηαδηθαζηεί: 

 Γηα θινπή, ππεμαίξεζε, απάηε, απηζηία, εθβίαζε,  πιαζηνγξαθία δσξνδνθία, λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

παξάλνκεο  δξαζηεξηφηεηεο. 

 Γηα παξαβίαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ λφκσλ πεξί εζψλ θαη ιεζρψλ 

 Γηα παξαβίαζε ηεο πεξί ζπλαιιάγκαηνο λνκνζεζίαο. Πε πεξίπησζε εηαηξείαο απηφ ηζρχεη γηα φινπο ηνπ 

νκφξξπζκνπο εηαίξνπο ζε Ν.Δ., Δ.Δ., θαη Δ.Ξ.Δ. θαη φια ηα κέιε ηνπ ΓΠ γηα ΑΔ. 

 Γηα παξάβαζε ηεο πεξί λαξθσηηθψλ λνκνζεζίαο, θαη  

      Όζνη βξίζθνληαη ζε πηψρεπζε ή εθθξεκεί ελαληίνλ ηνπο ζρεηηθή    

      αίηεζε ή  βξίζθνληαη ζε πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή πησρεπηηθή  

      εθθαζάξηζε ή άιιε αλάινγε    πησρεπηηθή δηαδηθαζία θαη  

       β) Όζνη έρνπλ ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο ζην Γήκν Πθηάζνπ ,  ζηελ ΓΔΑΠ θαη ΓΙΡΠ  ηνπ Γήκνπ. 

 
5. Oη πξνζθνξέο ησλ πιεηνδνηψλ γξάθνληαη ζηα πξαθηηθά θαηά ζεηξά εθθσλήζεσο κε ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ 

πιεηνδφηε. Θάζε πξνζθνξά είλαη ππνρξεσηηθή γηα ην πιεηνδφηε, ε ππνρξέσζε δε απηή κεηαβαίλεη 

αιιεινδηαδφρσο απφ ηνπο πξψηνπο ζηνπο αθνινχζνπο θαη επηβαξχλεη νξηζηηθφο ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε. Αλ 

θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκφ άιινπ, νθείιεη λα ην δειψζεη ηνχην, πξνο ηελ επί ηεο δεκνπξαζίαο 

επηηξνπή πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ δηαγσληζκνχ, αθνχ παξνπζηάζεη λφκηκν πιεξεμνχζην, άιισο ζεσξείηαη φηη 

κεηέρεη γηα ινγαξηαζκφ δηθφ ηνπ.  

6. Ζ απφθαζε ηεο επί ηεο δεκνπξαζίαο επηηξνπήο πεξί απνθιεηζκνχ ελδηαθεξφκελνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηε 

δεκνπξαζία, επεηδή δελ πιεξνί ηνπο ππφ ηεο νηθείαο δηαθεξχμεσο πξνβιεπφκελνπο φξνπο, αλαγξάθεηαη ζηα 

πξαθηηθά. Ρα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο ζπληάζζνληαη εθ΄απινχ ράξηνπ. 

7. Ζ πξψηε πξνζθνξά νξίδεηαη αλψηεξε απφ ηελ ηηκή εθθίλεζεο θαηά δηαθφζηα πελήληα Δπξψ (250,00 Δπξψ) θαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεκνπξαζίαο, θάζε επφκελε πξνζθνξά πιεηνδνζίαο δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξε ησλ 

δηαθνζίσλ πελήληα  επξψ (250,00 Δπξψ), ηεο ακέζσο πξνεγεζείζαο πξνζθνξάο.  

8. Ν ηειεπηαίνο  πιεηνδφηεο  ππνρξενχηαη  λα  παξνπζηάζεη αμηφρξεν εγγπεηή, ν νπνίνο ζα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά 

ηεο δεκνπξαζίαο θαη ζηε ζπλέρεηα ην ζπκθσλεηηθφ, ζα είλαη αιιειεγγχσο  θαη  ζε νιφθιεξν ππεχζπλνο κε 

απηφλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηεο  παξαρψξεζεο  ρξήζεσο . 
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9. Ν  ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο δελ απνθηά δηθαίσκα γηα απνδεκίσζε ιφγσ κε  έγθξηζεο  ησλ  πξαθηηθψλ  ηεο 

δεκνπξαζίαο απφ ηα θαηά λφκν αξκφδηα φξγαλα ήηνη απφ ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Πθηάζνπ θαη ζηε 

ζπλέρεηα απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Θεζζαιίαο-Πηεξεάο Διιάδαο.  

10. Πηελ ζχκβαζε παξαρψξεζεο απιήο ρξήζεο θαηφπηλ δεκνπξαζίαο αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία: 

Ρν αξγφηεξν εληφο 7 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 θηι) ζηελ αξκφδηα 

Θηεκαηηθή πεξεζία αληίγξαθν ζρεδίνπ ηεο πξνθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο, 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 ην ππφβαζξν ή ην απφζπαζκα ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

Ν Ξξντζηάκελνο ηεο Θηεκαηηθήο πεξεζίαο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη εληφο 7 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηε ιήςε 

ηεο πξνθήξπμεο ηνλ νηθείν Γήκν εγγξάθσο κε θάζε πξφζθνξν κέζν (π.ρ. ηειενκνηνηππία, e-mail θηι.) εάλ ην 

πεξηερφκελν ηεο πξνθήξπμεο ζπκθσλεί κε ηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί αηγηαινχ θαη ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 

Ξαξεξρνκέλεο άπξαθηεο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, ηεθκαίξεηαη ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Ξξντζηακέλνπ ηεο 

Θηεκαηηθήο πεξεζίαο σο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο πξνθήξπμεο. 

Αλ ν Ξξντζηάκελνο ηεο Θηεκαηηθήο πεξεζίαο 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. 

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δεκνπξαζίαο, ν Γήκνο ελεκεξψλεη κε θάζε πξφζθνξν κέζν ηελ 

αξκφδηα Θηεκαηηθή πεξεζία, γηα ην χςνο ηνπ ηειηθψο επηηεπρζέληνο αληαιιάγκαηνο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

πιεηνδφηε, πξνθεηκέλνπ απηή λα εθδψζεη θαη λα ηνπ απνζηείιεη κε θάζε πξφζθνξν κέζν, νίθνζελ ζεκείσκα ηνπ 

ζρεηηθά κε ην χςνο ηνπ πξνο θαηαβνιή απφ ηνλ ππέξ νπ ππέξ ηνπ δεκνζίνπ πνζνζηνχ 30% επί ηνπ 

θαζνξηζζέληνο αληαιιάγκαηνο πξνθεηκέλνπ λα θαηαβιεζεί ζηελ αξκφδηα Γ.Ν.. 

Πηε ζπλέρεηα, ν Γήκνο απνζηέιιεη ζηελ νηθεία Θηεκαηηθή πεξεζία αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνχ θαηαθχξσζεο ηεο 

δεκνπξαζίαο θαη ηε ζπλαθζείζα, ζε εθηέιεζε ηνπ Ξξαθηηθνχ, ζχκβαζε παξαρψξεζεο κε ηνλ πιεηνδφηε, ζε ηξία 

(3) αληίγξαθα πξνο πξνζππνγξαθή απηψλ απφ ηνλ Ξξντζηάκελν ηεο Θηεκαηηθήο πεξεζίαο, ζπλνδεπφκελα απφ 

ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ΘΑ(47458/2020) ην ππφβαζξν νξζνθσηνράξηε ε ην απφζπαζκα 

ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο θαζνξηζκνχ νξηνγξακκψλ αηγηαινχ θαη παξαιίαο, ην πξσηφηππν δηπιφηππν 

είζπξαμεο γηα ηελ απφδεημε θαηαβνιήο ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνζηνχ ππέξ ηνπ δεκνζίνπ ζηελ αξκφδηα Γ.Ν. θαζψο 

θαη ηελ απφδεημε θαηαβνιήο ηνπ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζην Γήκν. Πηε ζχκβαζε παξαρψξεζεο πξέπεη λα έρνπλ 

ελζσκαησζεί, επί πνηλή αλάθιεζήο ηεο, νη ηπρφλ ππνδείμεηο ηνπ Ξξντζηακέλνπ ηεο Θηεκαηηθήο πεξεζίαο  

ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα. 

 
11. Ωρ ελάσιζηο όπιο ππώηηρ πποζθοπάρ για ηο εηήζιο μίζθωμα οπίζεηαι ηο ποζό ηων: 

 

 
 A/A 

ΠΔΡΙΟΥΗ ΟΜΠΡΔΛΟΚΑΘΙΜΑΣΑ  ΑΠΟΠΑΜΑ 
ΟΡΘΟΦΩΣΟΥΑΡΣΗ 

ΚΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

ΑΔ 

ΣΙΜΗ 
ΔΚΚΙΝΗΗ 

€ 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ 
ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ 

1 ΑΓΓΙΣΡΟ 400,00 Σ.Μ.  Ο1 3.000,00  31/12/2022 

2 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 300,00 Σ.Μ. Ο2 9.000,00  31/12/2022 

3 ΑΡΚΟ 120,00 Σ.Μ. Ο3 2.500,00  31/12/2022 

4 ΑΔΛΙΝΟ 
ΜΔΓΑΛΟ 

500,00 Σ.Μ. Ο4 5.000,00  31/12/2022 

5 ΑΔΛΙΝΟ 
ΜΙΚΡΟ 

300,00 Σ.Μ. Ο5 2.500,00  31/12/2022 

6 ΒΑΙΛΙΑ ΜΙΚΡΟ 120,00 Σ.Μ. Ο6 2.500,00  31/12/2022 

7 ΔΛΙΑ Υώπορ 1:  500,00 Σ.Μ. 

Υώπορ 2 : 500,00 Σ.Μ. 

Ο7 

Ο8 

3.250,00 

3.250,00  

31/12/2022 

31/12/2022 
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8 ΚΔΥΡΙΑ-
ΑΛΤΓΑΡΙΔ 

500,00 Σ.Μ. Ο9 1.200,00  31/12/2022 

9 ΚΡΤΦΗ ΑΜΜΟ 100,00 Σ.Μ. Ο10 1.500,00  31/12/2022 

10 
 

ΜΑΝΓΡΑΚΙ 
 

Υώπορ 1:  400,00 Σ.Μ. 
Υώπορ 2 : 400,00 Σ.Μ.  

Ο11 
Ο12 

3.750,00  
3.750,00  

31/12/2022 
31/12/2022 

11 ΜΑΡΑΘΑ 120,00 Σ.Μ. Ο13 4.000,00  31/12/2022 

12 ΜΤΣΙΚΑ 350,00 Σ.Μ. Ο14 1.500,00   31/12/2022 

13 ΞΑΝΔΜΟ 500,00 Σ.Μ. Ο15 2.000,00   31/12/2022 

14 ΣΟΤΓΚΡΙΑ 
ΛΑΛΑΡΙΑ 

500,00 Σ.Μ. Ο16 6.000,00  31/12/2022 

 
 

 
12. Ρν κίζζσκα αθνξά ηελ πεξίνδν κίζζσζεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Πθηάζνπ θαη ηνπ 
κηζζσηή θαη ηελ πξνζππνγξαθή απφ ηελ πξντζηακέλε ηεο Θηεκαηηθήο πεξεζίαο Καγλεζίαο έσο  31/12/2022. Ρν 
πνζφ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 7 & 13 ηεο ΘΑ θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ κηζζσηή έσο εμήο: Α) Ζ θαηαβνιή ηνπ 

πνζνζηνχ ηνπ αληαιιάγκαηνο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ ζα γίλεη χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ππεξ νπ ζε ηξεηο ηζφπνζεο 
δφζεηο. Β) Ζ θαηαβνιή ηνπ πνζνζηνχ ηνπ αληαιιάγκαηνο ππέξ ηνπ δήκνπ, κεηά απφ αίηεζε ηνπ κηζζσηή, κπνξεί λα 
θαηαβιεζεί ζε ηξεηο ηζφπνζεο δφζεηο, νη νπνίεο ζα αλαγξάθνληαη ζηε ζχκβαζε παξαρψξεζεο. Ζ πξψηε δφζε κε ηε 
ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, ε δεχηεξε δφζε κέρξη ηηο 31-08-2021 θαη ε ηξίηε δφζε κέρξη ηηο 30-9-2021. Ν κηζζσηήο 

ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη ην αλάινγν ηέινο ραξηνζήκνπ επί ηνπ εηήζηνπ κηζζψκαηνο. Πε πεξίπησζε κε 
εκπξφζεζκεο θαηαβνιήο έζησ θαη κίαο δφζεο, είηε απηή αθνξά ζην πνζνζηφ ηνπ αληαιιάγκαηνο ππέξ ηνπ 

δεκνζίνπ είηε ζην πνζνζηφ ηνπ αληαιιάγκαηνο ππέξ ηνπ δήκνπ, ε ζχκβαζε παξαρψξεζεο παχεη λα ηζρχεη, 
ιακβάλνληαη φια ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη είλαη δπλαηή ε ζχλαςε λέαο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο απφ ηελ Θηεκαηηθή 
πεξεζία . Γηα ην ππέξ ηνπ δήκνπ αληάιιαγκα (70%) θαη ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο θαηαβνιήο έζησ κίαο δφζεο, 
ν Γήκνο ελεκεξψλεη άκεζα ηελ Θηεκαηηθή πεξεζία, πξνθεηκέλνπ λα αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία ηνπ πξνεγνχκελνπ 
εδαθίνπ. Πχκθσλα κε ην άξζξν δέθαην ηξίην ηνπ λφκνπ 4787/2021 θεθ 44/26-3-2021 ηεχρνο Α’: 1.Δμαηξεηηθά γηα 
ην έηνο 2021 ην αληάιιαγκα γηα ηηο παξαρσξήζεηο ησλ άξζξσλ 13 θαη 13Α ηνπ λ. 2971/2001, φπσο απηφ 
ξπζκίδεηαη ζηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ ηδίνπ λφκνπ, απνδίδεηαη θαηά εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%) ζηνλ νηθείν 

ΝΡΑ θαη θαηά ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ζην Γεκφζην. 2. Θαη΄ εμαίξεζε γηα ην έηνο 2021 ην χςνο ηνπ 
θαηαβαιιφκελνπ αληαιιάγκαηνο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 60% ηνπ ππνινγηζζέληνο αληαιιάγκαηνο ζχκθσλα κε ηηο 
πξνυπνζέζεηο ηνπ  άξζξνπ 7 ηεο αξηζ.ΞΝΗΘ47458ΔΜ2020/ 15-5-2020 (ΦΔΘ 1864/15-5-2020 ηεχρνο Β’) ΘΑ . Γηα 
ην έηνο 2022, ην χςνο ηνπ θαηαβαιιφκελνπ αληαιιάγκαηνο θαζνξίδεηαη ρσξίο κείσζε θαη απνδίδεηαη θαηά 60% 
ζηνλ νηθείν Ν.Ρ.Α. θαη θαηά 40% ζην Γεκφζην. Ζ θαηαβνιή ηνπ κηζζψκαηνο ππέξ Γήκνπ ζα γίλεη ζε ηξεηο ηζφπνζεο 
δφζεηο Ζ πξψηε δφζε κέρξη 31-03-2022, ε δεχηεξε δφζε κέρξη 30-04-2022, ε ηξίηε δφζε κέρξη 31-5-2022. Ζ 

θαηαβνιή ηνπ κηζζψκαηνο ππέξ Γεκνζίνπ ζα γίλεη ζε ηξείο ηζφπνζεο δφζεηο, ε πξψηε δφζε 31-03-2022, ε δεχηεξε 

δφζε κέρξη 30-04-2022, ε ηξίηε δφζε κέρξη 31-5-2022. Πε πεξίπησζε κε εκπξφζεζκεο θαηαβνιήο έζησ θαη κηαο 
δφζεο ε ζχκβαζε παξαρψξεζεο παχεη λα ηζρχεη, ιακβάλνληαη φια ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη είλαη δπλαηή ε ζχλαςε 
λέαο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο απφ ηελ Θηεκαηηθή πεξεζία. Ρν ππέξ ηνπ δεκνζίνπ αληάιιαγκα αθνινπζεί θαηά ην 
ίδην πνζνζηφ (40%) ηηο δφζεηο θαη ν ππέξ νπ ε παξαρψξεζε νθείιεη εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηε 
ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πιεξσκήο ηεο δφζεο, λα ππνβάιεη ην δηπιφηππν θαηαβνιήο ηνπ ζηε Θηεκαηηθή πεξεζία 
Καγλεζίαο ζηε ρσξηθή αξκνδηφηεηα ηνπ νπνίνπ βξίζθνληαη νη παξαρσξνχκελνη ρψξνη. 

 
13. Ν  ηειεπηαίνο  πιεηνδφηεο  ππνρξενχηαη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ  θνηλνπνίεζε  ζ' απηφλ  κε  
απνδεηθηηθφ  παξαιαβήο  ηεο απφθαζεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο-Πηεξεάο Διιάδαο, πεξί  
θαηαθχξσζεο θαη έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο  δεκνπξαζίαο, λα  πξνζέιζεη  καδί κε ηνλ εγγπεηή ηνπ, γηα ηελ 
ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ θαηαζέηνληαο ηελ εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ζχκθσλα κε ηα άξζξα ηεο 
παξνχζεο  , δηαθνξεηηθά θεξχζζεηαη απηνδίθαηα έθπησηνο θαη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο  πνπ έρεη  θαηαζέζεη  
θαηαπίπηεη  ππέξ  ηνπ  Γήκνπ  Πθηάζνπ  ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε, ελεξγείηαη  δε  αλαπιεηζηεξηαζκφο  ζε  βάξνο  
απηνχ  θαη ηνπ εγγπεηή  ηνπ  θαη  ελέρνληαη  θαη  νη  δχν γηα ηε κηθξφηεξε δηαθνξά ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο 

δεκνπξαζίαο απφ ηελ πξνεγνχκελε φκνηα. 

 
14. Ν  Γήκνο  δελ  επζχλεηαη  έλαληη  ηνπ  ρξήζηε,  νχηε ππνρξενχηαη ζε επηζηξνθή  ή  κείσζε ηνπ αληηηίκνπ 
ρξήζεσο ή θαη πξφσξε ιήμε ηεο ρξήζεο άλεπ απνρξψληνο ιφγνπ. 
 
15. Απφ  ηε  ιήμε  ηεο παξαγξάθνπ 13 πξνζεζκίαο, ε παξαρψξεζε ρξήζεο ζεσξείηαη φηη έγηλε νξηζηηθά. 
 

16. Ν  ρξήζηεο  ππνρξενχηαη  λα  δηαηεξεί  ηελ θαηνρή ηνπ παξαρσξεκέλνπ ρψξνπ, ηηο  ππέξ  απηνχ  δνπιείεο, ηα  
φξηα απηνχ, λα πξνζηαηεχεη απηφ απφ θάζε   θαηαπάηεζε   θαη   γεληθά   λα   δηαηεξεί   ην   ρψξν   ζε  θαιή 
θαηάζηαζε, δηαθνξεηηθά επζχλεηαη ζε απνδεκίσζε επίζεο δελ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απνδεκίσζε απφ ην Γήκν 
γηα ηπρφλ βιάβε ζην ρψξν απφ ζενκελία, ππξθαγηά, πιεκκχξα θιπ. 
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17. Ν ρξήζηεο  ππνρξενχηαη  φηαλ  ιήμεη ε δηάξθεηα ηεο παξαρψξεζεο λα παξαδψζεη   ηνλ  παξαρσξεζέληα   ρψξν   
ζηελ   θαηάζηαζε   πνπ   ην παξέιαβε, δηαθνξεηηθά  επζχλεηαη  ζε  απνθαηάζηαζε θάζε θζνξάο, βιάβεο ή 

δεκηάο, πέξα απφ ηε ζπλήζε ρξήζε. Ν Γήκνο Πθηάζνπ κπνξεί λα δεηήζεη κεηά ηελ ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ 
ρξήζεο ηελ επαλαθνξά ησλ πξαγκάησλ ζηελ πξφηεξε θαηάζηαζε. 

 
18. Απαγνξεχεηαη  απφιπηα  ε ζησπεξή αλακίζζσζε ή ε πεξαηηέξσ ππεθκίζζσζε ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ απφ 

ηνπο κηζζσηέο  κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζε νπνηνλδήπνηε κε ή ρσξίο αληάιιαγκα.  

 
19. Ν  ρξήζηεο δελ αληιεί θαλέλα δηθαίσκα απφ ηελ κηζζσηηθή ζχκβαζε αθνχ πξφθεηηαη γηα απιή παξαρψξεζε 

ρξήζεσο αηγηαινχ ηνπ Λ.2971/2001 θαη φρη γηα κίζζσζε(δελ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο πεξί εκπνξηθψλ κηζζψζεσλ). 

 
20. Πηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο αηγηαινχ θαη παξαιίαο, πνπ παξαρσξνχληαη γηα λα ηνπνζεηεζνχλ νκπξέιεο θαη 

αλάθιηληξα (μαπιψζηξεο), σο «ζεη» λνείηαη o ζπλδπαζκφο 1 νκπξέια κε ηξαπεδάθη θαη 2 μαπιψζηξεο 
ηνπνζεηεκέλεο εθαηέξσζελ ηνπ ηζηνχ. Γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππνινγηζκψλ πξνβιέπεηαη φηη έλα ηέηνην ηππηθφ ζεη 
θαηαιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ επηθάλεηα 5,0m2 (μαπιψζηξα+νκπξέια+ηξαπεδάθη+μαπιψζηξα). Ρν εκβαδφλ πνπ 
θαηαιακβάλνπλ ηα ζπλνιηθά ηνπνζεηνχκελα «ζεη» δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξν απφ ην 50% ηεο επηθάλεηαο 
πνπ έρεη ζπλνιηθά παξαρσξεζεί. Κεηαμχ ηεο πξψηεο ζεηξάο ζεη αλαθιίληξσλ-νκπξειψλ θαη αθηνγξακκήο ζα 
πξέπεη λα παξακέλεη αθάιππηνο ρψξνο (ειεχζεξε ισξίδα), ππνρξεσηηθνχ πιάηνπο 5,0κ, ν νπνίνο ζα 
δηεπθνιχλεη ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ ινπνκέλσλ παξάιιεια κε ηε ζάιαζζα. Θαηά ηε δηάξθεηα 

παξαρψξεζεο ηφζν νη νκπξέιεο, φζν θαη ηα αλάθιηληξα(μαπιψζηξεο) δχλαληαη λα παξακέλνπλ αλνηθηά γηα φιν 

ην εηθνζηηεηξάσξν. Κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ ρξήζεο ηφζν ηα αλάθιηληξα (μαπιψζηξεο), φζν θαη νκπξέιεο  
απνκαθξχλνληαη απφ ην ρψξν ηνπ αηγηαινχ, παξαιίαο, θαη ζε πεξίπησζε κε απνκάθξπλζεο απηψλ επζχλεηαη ν 
πιεηνδφηεο θαη ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ  πνπ έρεη  θαηαζέζεη  θαηαπίπηεη  ππέξ  ηνπ  Γήκνπ  
Πθηάζνπ  ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε. 

 
21. Λα κελ ηίζεηαη ζέκα αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ κηζζσηψλ πνπ αζθνχλ νκνεηδή δξαζηεξηφηεηα. 

 
22. Λα κελ δεκηνπξγνχληαη ζέκαηα ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο.  

 
23. Ν ρξήζηεο ζα ρξεζηκνπνηεί ηνλ παξαρσξνχκελν ρψξν, θαηά ηξφπν πνπ λα κελ παξαβηάδεηαη ν πξννξηζκφο ηνπ 

σο θνηλφρξεζηνο.  

 
24. Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε θαηαζθεπή, πνπ ζπλδέεηαη κφληκα κε ην έδαθνο (π.ρ. πάθησζε κε ζθπξφδεκα, 

ηζηκεληνζηξψζεηο, επηρσκαηψζεηο, θ.ιπ.). Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε γηα ειεχζεξε θαηαζθήλσζε ή γηα ιεηηνπξγία 
θάκπηλγθ (Λ.2160/93). Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε ζθελψλ θαη ε ζηάζκεπζε ηξνρφζπηησλ, απηνθηλνχκελσλ, 

απηνθηλήησλ θ.ιπ. Πε θάζε πεξίπησζε παξαρψξεζεο απιήο ρξήζεο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ αηγηαινχ-

παξαιίαο εθαξκφδνληαη νη ειάρηζηεο δπλαηέο δηακνξθψζεηο ψζηε λα δηαηεξείηαη ε κνξθνινγία ησλ αθηψλ θαη ε 
αθεξαηφηεηα ηεο αθηνγξακκήο. Γελ επηηξέπνληαη επηρσκαηψζεηο ή άιιεο δηακνξθψζεηο κε ηε ρξήζε 
κεραλεκάησλ πέξαλ ηνπ θνζθηλίζκαηνο κε ζηφρν ηνλ θαζαξηζκφ ηεο άκκνπ. Δπηηξεπφκελνη ηξφπνη ζχλδεζεο 
ησλ θηλεηψλ θαηαζθεπψλ επί ηνπ αηγηαινχ θαη ηεο παξαιίαο είλαη εθείλνη πνπ δελ αιινηψλνπλ ηε θπζηθή 
κνξθνινγία ηνπο θαη δελ ελέρνπλ ραξαθηεξηζηηθά κφληκεο ζχλδεζεο κε ην έδαθνο. Πην πιαίζην απηφ, νη 
αλσηέξσ θηλεηέο θαηαζθεπέο ζπλδένληαη κε ην έδαθνο κε δηαηάμεηο πξνζσξηλήο ζηήξημεο ή έδξαζεο (απιήο 
έκπεμεο - πάθησζεο π.ρ. ηχπνπ αλεζηξακκέλνπ Ρ, ρσξίο ζθπξφδεκα) θαη αλ πξφθεηηαη γηα θξεπίδσκα, ρσξίο 

πάθησζε κε έδξαζε κε ζχζηεκα κεηαιιηθήο πιάθαο θαη θνριία  κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο ησλ 
ινπνκέλσλ ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ (αλέκσλ) θαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ρσξίο ηδηαίηεξε 
πξνζπάζεηα άκεζε απνμήισζε, κεηαθίλεζε ή κεηαθνξά ηνπο. Κεηά ην πέξαο ηεο πεξηφδνπ ρξήζεο νη δηαηάμεηο 
έδξαζεο (βάζεηο, εκπήμεηο - παθηψζεηο, θ.ιπ.) ζα πξέπεη λα απνθαιχπηνληαη θαη λα αθαηξνχληαη ρσξίο λα 
παξακέλνπλ εγθηβσηηζκέλεο ζηελ άκκν ζε αλακνλή ηεο επφκελεο πεξηφδνπ 

25. Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ, επηγξαθψλ, εηδψλ απφ πιαζηηθφ, ςπγείσλ, κπαξ, θαζψο θαη θάζε 

είδνπο κε πξνβιεπφκελνπ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Λ. 2971/2001, πξνζσξηλνχ ή 

κφληκνπ ραξαθηήξα.  

26. Υο αλψηεξε ηηκή ελνηθίαζεο ηεο θάζε νκπξέιαο (κε ηηο αληίζηνηρεο δπν μαπιψζηξεο) νξίδεηαη ην πνζφ ησλ 
νθηψ (8,00)Δπξψ.  

27. Ν ρξήζηεο ππνρξενχηαη ζε αλάξηεζε θαιαίζζεηεο ελεκεξσηηθήο πηλαθίδαο (ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή 
γιψζζα), εθηφο ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ε ηηκή ηεο ελνηθίαζεο ησλ 
νκπξεινθαζηζκάησλ, ην φλνκα ηνπ ππεχζπλνπ κηζζσηνχ, θαζψο θαη ην ηειέθσλν ηεο επηηξνπήο παξαιηψλ ηνπ 

Γήκνπ.  
28. Ν  θάζε ρξήζηεο ππνρξενχηαη ζηε βνήζεηα ησλ λαπαγνζσζηηθψλ αλαγθψλ ηεο παξαιίαο ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή ηνπ .  
29. Ν  ρξήζηεο  ππνρξενχηαη  άκεζα  κε  δηθή  ηνπ  επζχλε θαη έμνδα λα ηνπνζεηήζεη πήιηλα ζηαρηνδνρεία κε άκκν 

αλά ζεη νκπξέιαο, θαη λα  δηαηεξεί θαηά ηε δηάξθεηα ρξήζεο ηνπ αηγηαινχ, ηελ αθηή θαη ηνλ πεξηβάιινληα 
ρψξν ζε άξηζηε θαηάζηαζε απφ πιεπξάο θαζαξηφηεηαο, πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, πξνβαίλνληαο κε κέξηκλα θαη 
δαπάλεο ηνπ ζηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο πνπ ππνρξενχηαη. 
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30. Ν ρξήζηεο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί θαζαξή ηελ έθηαζε πέξημ ηνπ κηζζίνπ, κέρξη ην κέζνλ ηεο απφζηαζεο απφ 
ηηο γεηηληάδνπζεο εθκεηαιιεχζεηο / κίζζηα. Αθξαία κίζζηα ππνρξενχληαη ην ίδην κέρξη ην άθξν ηεο αθηήο. 

Αλαθνξηθά κε ην πιάηνο ηεο έθηαζεο επζχλεο θαζαξηφηεηαο απηφ εθηείλεηαη 50 κεηξα αλάληε απφ ην αλψηαην 
φξην ηνπ κηζζίνπ. 

31. Ν ρξήζηεο ππνρξενχηαη λα ηνπνζεηήζεη έλα (1)  δνρείν θνηλψλ απνξξηκκάησλ θαη ηέζζεξα (4) δνρεία 

αλαθπθιψζηκσλ (ραξηηψλ-πιαζηηθψλ-κεηαιιηθψλ θαη γπαιηψλ)  κε ηα αληίζηνηρα δηαθξηηηθά ρξψκαηα, γξαπηή 
επηζήκαλζε ηνπιάρηζηνλ ζε ειιεληθά θαη αγγιηθά θαη ζρεκαηηθά γηα ην θάζε είδνο απνξξηκκάησλ . Ζ επζχλε 
γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ ζπιιεγέλησλ σο άλσζελ απνξξηκκάησλ θαη αλαθπθιψζηκσλ βαξχλεη απνθιεηζηηθά 
ην ρξήζηε, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα ηα κεηαθέξεη ζηνπο θνληηλφηεξνπο δεκνηηθνχο θάδνπο απνξξηκκάησλ θαη 

αλαθπθιψζηκσλ.     
32. Ν κηζζσηήο ππφθεηηαη ζηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο  «ΘΑ 47458 ΔΜ 2020/15.05.2020(ΦΔΘ 

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 θαη ηζρχεη. 

33. Απαγνξεχεηαη απζηεξά, ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηεο παξαιίαο ,ε ηνπνζέηεζε ζην ρψξν απηφ, 
αληηθεηκέλσλ μέλσλ πξνο ηε ρξήζε.  

34. Ν Γήκνο δελ ππνρξενχηαη ζηελ επηζηξνθή ή ζηελ κείσζε ηνπ αληηηίκνπ ρξήζεσο, νχηε  έρεη  επζχλε  γηα  
ηπρφλ  άξλεζε  ησλ  δεκνζίσλ αξρψλ λα ρνξεγήζνπλ νπνηαδήπνηε άδεηα, ζηνλ ρξήζηε. Ν πιεηνδφηεο είλαη 
ππνρξεσκέλνο έπεηηα απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ λα ιεηηνπξγεί αδηάθνπα ην κίζζην ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 3 ηεο παξνχζεο  θαζψο θαη λα πξνβεί άκεζα ζε έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο ζηε Γ.Ν.. ε νπνία πξέπεη λα 

θαηαηεζεί ζην Γήκν εληφο 30 εκεξψλ εηδάιισο ν δήκνο ζα πξνβεί ζηελ αθχξσζε ηεο ζχκβαζεο θαη ζα 
ζεσξεζεί έθπησηνο. 

35. Ν κηζζσηήο ππνρξενχηαη δχν (2) θνξέο ηελ εβδνκάδα λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαη λα κεηέρεη ζηελ 
ππξνθχιαμε-ππξαζθάιεηα γηα νιφθιεξε ηελ ζεξηλή πεξίνδν. 
 

36. Ν ρξήζηεο ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο ππνρξενχηαη λα παξάζρεη θάζε βνήζεηα  γηα  ηελ  θαηάζβεζή  ηεο, 
νπνπδήπνηε  θαη εάλ ππάξρεη, φπνηε ηνπ δεηεζεί. 
 

37. Απαγνξεχεηαη ε  ρξήζε  απηνθηλήηνπ κέζα ζηηο παξαιίεο γηα κεηαθνξά δηαθφξσλ  αληηθεηκέλσλ  πιελ ηεο 

έλαξμεο ρξήζεο θαη ιήμεο ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ.  
38. Απαξαίηεηε  ε  εππξεπήο εκθάληζε θαη ε θαιή ζπκπεξηθνξά ηνπ ρξήζηε, πξνο  ηνπο επηζθέπηεο-ηνπξίζηεο ηνπ 

θάζε ρψξνπ, απφ ηνπο ρξήζηεο θαη ην ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ απηψλ. Απαξαίηεηε  ε  εππξεπήο εκθάληζε 
(ελδπκαζία : ΒΔΟΚΝΓΑ ρξψκαηνο κπιε θαη T –SHIRT ρξψκαηνο άζπξνπ, ζην νπνίν ζα είλαη θαξθηηζσκέλν 
πιαζηηθνπνηεκέλε θάξηα, φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ππεχζπλνπ, ν αξηζκφο κίζζσζεο θαη ζε 
πεξίπησζε ππαιιήινπ ζα είλαη ηππσκέλν θαη  ην φλνκα απηνχ)  θαη ε θαιή ζπκπεξηθνξά ηνπ ρξήζηε, πξνο  

ηνπο επηζθέπηεο-ηνπξίζηεο ηνπ θάζε ρψξνπ, απφ ηνπο ρξήζηεο θαη ην ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ απηψλ . 

39. Ν  ρξήζηεο  νθείιεη  λα  δέρεηαη  ηνλ  έιεγρν  ηνπ  Γήκνπ  γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ ηεο 
παξαρψξεζεο ρξήζεσο. 

40. Ρα ηέιε ραξηνζήκνπ θαη ΝΓΑ  βαξχλνπλ ηνλ ρξήζηε. 
41. Γελ επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ κηζζσηή ζηνλ θνηλφρξεζην ρψξν πξηλ ηε ζχλαςε ηεο κίζζσζεο, θαζψο θαη 

ε παξακνλή απηνχ κεηά ηελ ιήμε απηήο. 
42. Ζ   ηπρφλ  αλάθιεζε  ηεο  παξαρψξεζεο  πξνο  ηνλ  Ν. Ρ. Α. ζπλεπάγεηαη   απηνδηθαίσο   θαη ηελ αλάθιεζε 

φισλ ησλ παξαρσξήζεσλ, πνπ έρνπλ ζπληειεζηεί βάζεη απηήο. 
43. Απαγνξεχεηαη ν πιεηνδνηήζαο-παξαρσξεζηνχρνο ρξήζηεο λα ζπκκεηάζρεη ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ απφ ηνπο 

νξηδφκελνπο ρψξνπο ζηνλ ίδην θαζψο  ζε  άιιν  πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ ηνπ ηδίνπ αληηθεηκέλνπ, είηε σο θπζηθφ 
πξφζσπν, είηε σο ζπκκεηέρσλ ζε εηαηξεία νπνηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο (θεθαιαηνπρηθή, πξνζσπηθή εηαηξεία, 
θ.ι.π.) θαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε παξαιία ηνπ Γήκνπ Πθηάζνπ. Ρν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο φκνξνπο ζηνλ αηγηαιφ 
ηδηνθηήηεο μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ ελ γέλεη επηρεηξήζεσλ  θαη ινηπψλ θέληξσλ αλαςπρήο πνπ θάλνπλ 
ρξήζε ηνπ ίδηνπ αληηθεηκέλνπ ζηνλ αηγηαιφ. 

44. 1)Ζ δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη νίθνζελ απφ ηνλ δήκαξρν, εάλ δελ παξνπζηαζζεί θαη' απηήλ πιεηνδφηεο. 

45. 2) δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη θαηφπηλ απνθάζεσο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ φηαλ: 

46. α) ην απνηέιεζκα απηήο δελ εγθξηζεί απφ ηε Νηθνλνκηθή επηηξνπή ή ην δεκνηηθφ  ζπκβνχιην ή ηελ αξκφδηα 
Γηνηθεηηθή αξρή ιφγσ αζχκθνξνπ ηνπ επηηεπρζέληνο απνηειέζκαηνο ή ζθάικαηνο ζηε δηελέξγεηα ηεο 
δεκνπξαζίαο 

47. β) κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηεο δεκνπξαζίαο, ν ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο θαη ν εγγπεηήο ηνπ αξλνχληαη λα 
ππνγξάςνπλ ηα πξαθηηθά, ή ηε ζχκβαζε κίζζσζεο, 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. 

48. Πηελ 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.  

49. Ζ επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία γλσζηνπνηείηαη κε πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ηνπ δεκάξρνπ αλαθεξνκέλεο ζηνπο 

φξνπο ηεο πξψηεο δηαθήξπμεο θαη δεκνζηεπφκελεο, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξαο πξν ηεο εκέξαο ηεο 
δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο, δηεμάγεηαη δε ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξζεθαλ. Ζ επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο 
ελεξγείηαη κε βάζε ηε δνζείζα ηειεπηαία πξνζθνξά θαηά ηελ πξνεγνχκελε δεκνπξαζία. 
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50. Ν κηζζσηήο απαγνξεχεηαη λα θάλεη ρξήζε νπνηαζδήπνηε απζαίξεηεο θαηαζθεπήο κπνξεί λα πθίζηαηαη εληφο ηνπ 
ρψξνπ αηγηαινχ θαη γεηηληάδεη κε ηνλ παξαρσξνχκελν ζε απηφλ ρψξν, φπσο απνηππψλεηαη ζηνλ 

νξζνθσηνράξηε ή ην απφζπαζκα ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο.  
51. Ζ παξαρψξεζε ππφθεηηαη πάληνηε ζε κνλνκεξή αλάθιεζε απφ ην Γεκφζην ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηεο ΘΑ. 

 

52. Ζ  κε  ηήξεζε  φισλ  ησλ  παξαπάλσ  φξσλ απφ πιεπξάο ηνπ ρξήζηε, νη νπνίνη  φξνη  ζπκθσλνχλ φινη σο 
νπζηψδεηο, φηαλ απηφ δηαπηζησζεί απφ ην Γήκν  Πθηάζνπ, ζα  επηθέξεη  ηελ θαηαγγειία ηεο παξαρψξεζεο 
ρξήζεσο ηνπ ρψξνπ  απφ  πιεπξάο  ηνπ  Γήκνπ  Πθηάζνπ εηο βάξνο ησλ ρξεζηψλ θαη ηελ πξφσξε ιήμε ηεο 
ρξήζεο. Θεξχζζεηαη απηνδίθαηα έθπησηνο θαη ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ  πνπ έρεη  θαηαζέζεη  

θαηαπίπηεη  ππέξ  ηνπ  Γήκνπ  Πθηάζνπ  ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε. Δπίζεο ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ 
θαηαπαηήζεηο ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ή απζαίξεηεο επεκβάζεηο ζηνπο ρψξνπο απηνχο, ζα ελεκεξσζεί άκεζα 
ε  Αξκφδηα Θηεκαηηθή πεξεζία πξνθεηκέλνπ  λα πξνβεί ζηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία.  

53. Ζ δηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζηελ ειεθηξνληθή ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Πθηάζνπ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο Γηαχγεηα 
θαη ζα δεκνζηεπζεί κε θξνληίδα ηνπ δεκάξρνπ ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ηεο 
δεκνπξαζίαο κε ηνηρνθφιιεζε αληηγξάθνπ απηήο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο 

Πθηάζνπ θαη ζηα δεκνζηφηεξα ζεκεία ηεο Πθηάζνπ (Ιηκάλη, νδφ Ξαπαδηακάληε θαη Αθξφπνιε)   
54. Ξιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία παξέρνληαη απφ ηo Γξαθείν Δζφδσλ ηνπ Γήκνπ Πθηάζνπ, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 

θαη ψξεο,: email: esoda@n-skiathos.gr θαη ζηα ηειέθσλα : 2427350107-108   
 

 

 

Ο ΑΡΜΟΓΙΟ ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ 

 

ΛΙΑΚΟΠΟΤΛΟ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟ   
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