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ΓΗΑ ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΩΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ
ΚΔ ΘΔΚΑ ΡΖΛ ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΖ ΡΝ ΓΗΘΑΗΩΚΑΡΝΠ ΑΞΙΖΠ ΣΟΖΠΖΠ ΑΗΓΗΑΙΝ &
ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΖΠ ΞΑΟΑΙΗΑΠ ΚΔ ΑΛΝΗΘΡΖ ΞΟΝΦΝΟΗΘΖ ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΑ
ΠΔ ΘΔΠΔΗΠ ΡΝ ΓΖΚΝ ΑΛΓΟΑΒΗΓΑΠ – ΘΙΙΖΛΖΠ ΞΔ ΖΙΔΗΑΠ

Ζ Ξξντζηακέλε ηεο Θηεκαηηθήο πεξεζίαο Ζιείαο, έρνληαο ππφςε:


Ρελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Λ. 2971/2001 " Αηγηαιφο παξαιία θαη άιιεο δηαηάμεηο"

(ΦΔΘ 285/Α/2001), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη


Ρελ αξηζ. πξση. ΓΓΞ0007378/0454ΒΔΜ2017/11-05-2017 ΘΑ Δζσηεξηθψλ, Νηθνλνκηθψλ

& Ξεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο (Φ.Δ.Θ. 1636/η.Β΄/12-05-2017), φπσο ηζρχεη.


Ρελ αξηζκ. πξση. ΓΓΞ0008701/0544Β/ΔΜ2017/07-06-2017 Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ

Νηθνλνκηθψλ (Φ.Δ.Θ. 2042/η.Β’/14-06-2017).


Ρελ αξηζκ. 3/2017 απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Γηεπζπληή ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Γ/λζεο

Γεκφζηαο Ξεξηνπζίαο Ξεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ γηα ηελ ζπγθξφηεζε ηεο
Δπηηξνπήο Γηεμαγσγήο Ξξνθνξηθψλ Γεκνπξαζηψλ ζην Λ. Ζιείαο
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Ρν αξηζκ. ΓΓΞ Β 0003982 ΔΜ 2018/07-03-2018 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γεκφζηαο



Ξεξηνπζίαο ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ
Ρελ αξηζκ. 9317/22-06-2017 έγθξηζε αληαιιάγκαηνο γηα δεκνπξαζία θνηλφρξεζηνπ



ρψξνπ ζηνλ Γήκν Αλδξαβίδαο – Θπιιήλεο
Ρα αξηζκ. 4274/17-04-2018 θαη 4243/19-04-2018 έγγξαθα ηνπ Γήκνπ Αλδξαβίδαο –


Θπιιήλεο.

Ρελ κε αξηζκ. Ξξση. 45298/25-05-2018 αίηεζε ηεο ΚΔΛΡΗΡΔΟΑΛΗΑΛ ΑΡΔ γηα κίζζσζε



θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζηελ παξαιία Θάζηξνπ.
Γιακηπωζζει ψηι :
Ρελ 7η ηνπ κελφο ΗΝΛΗΝ ηνπ έηνπο 2018 εκέξα Ξέμπηη θαη κε ψξα έλαξμεο 9:30 π.μ.
ζα δηεμαρζεί δεκφζηνο πιεηνδνηηθφο πξνθνξηθφο δηαγσληζκφο ζηα γξαθεία ηεο Θηεκαηηθήο
πεξεζίαο Ζιείαο ζηνλ Ξχξγν Ζιείαο (θηίξην Γηνηθεηεξίνπ), γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο
απιήο ρξήζεο αηγηαινχ θαη θνηλφρξεζηεο παξαιίαο, ζε ζέζεηο ηνπ Γήκνπ Αλδξαβίδαο – Θπιιήλεο
Ξ.Δ. Ζιείαο, φπσο απηέο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάησ:
Άπθπο 1 – πψ δημοππάηηζη θέζειρ
1.

Ξεξηνρή: Ξαπαλία Θάζηπος, Θέζε: «ΘΑΙΑΚΗΑΠ (Κ)», ζπλνιηθνχ εκβαδνχ

Δ=200,00η.μ.

γηα

ηοποθέηηζη

ομππελϊν

και

ξαπλϊζηπυν,

με

ηιμή

εκκίνηζηρ

10.668,00€ (26,67€/η.μ./έηορ Σ 2 έηη) για ψλη ηη διάπκεια ηηρ μίζθυζηρ.
ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΖΠ: Απψ ηην ημεπομηνία ςπογπαθήρ ηηρ ζωμβαζηρ
μίζθυζηρ και μέσπι 31-12-2019
ΠΛΡΔΡΑΓΚΔΛΔΠ:

(Α)

Σ:

245378,46,

Τ:4195566,58

,

(Β)

Σ:245379,79

,

Τ:4195602,69 , (Γ) Σ:245385,34 , Τ:4195602,56 , (Γ) Σ:245384,02, Τ:4195566,44
2.

Ξεξηνρή: Ξαπαλία Θάζηπος, Θέζε: «ΘΑΙΑΚΗΑΠ (A)», ζπλνιηθνχ εκβαδνχ

Δ=200,00η.μ.

γηα

ηοποθέηηζη

ομππελϊν

και

ξαπλϊζηπυν,

με

ηιμή

εκκίνηζηρ

10.668,00€ (26,67€/η.μ./έηορ Σ 2 έηη) για ψλη ηη διάπκεια ηηρ μίζθυζηρ.
ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΖΠ: Απψ ηην ημεπομηνία ςπογπαθήρ ηηρ ζωμβαζηρ
μίζθυζηρ και μέσπι 31-12-2019
ΠΛΡΔΡΑΓΚΔΛΔΠ:

(Α)

Σ:245416,67,

Τ:4195752,07,

(Β)

Σ:245410,85,

Τ:4195730,91, (Γ) Σ:245419,58, Τ:4195728,26, (Γ) Σ:245425,40, Τ:4195749,43
3.

Ξεξηνρή: Ξαπαλία Θάηυ Ξαναγιάρ, Θέζε: «ΚΗΚΝΕΑ», ζπλνιηθνχ εκβαδνχ

Δ=200,00η.μ.

γηα

ηοποθέηηζη

ομππελϊν

και

ξαπλϊζηπυν,

με

ηιμή

εκκίνηζηρ

2.000,00€ (5,00€/η.μ./έηορ Σ 2 έηη) για ψλη ηη διάπκεια ηηρ μίζθυζηρ.
ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΖΠ: Απψ ηην ημεπομηνία ςπογπαθήρ ηηρ ζωμβαζηρ
μίζθυζηρ και μέσπι 31-12-2019
ΠΛΡΔΡΑΓΚΔΛΔΠ:

(Α)

Σ:250757,19,

2

Τ:4201175,80,

(Β)

Σ:250799,29,

Τ:4201175,04, (Γ) Σ:250799,42, Τ:4201170,21, (Γ) Σ:250757,19, Τ:4201171,17
4.

Ξεξηνρή: Ξαπαλία Θάηυ Ξαναγιάρ, Θέζε: «ΚΗΚΝΕΑ», ζπλνιηθνχ εκβαδνχ

Δ=15,00η.μ.

γηα

ηοποθέηηζη

κινηηήρ

κανηίναρ,

με

ηιμή

εκκίνηζηρ

2.250,00€

(75,00€/η.μ./έηορ Σ 2 έηη) για ψλη ηη διάπκεια ηηρ μίζθυζηρ.
ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΖΠ: Απψ ηην ημεπομηνία ςπογπαθήρ ηηρ ζωμβαζηρ
μίζθυζηρ και μέσπι 31-12-2019
ΠΛΡΔΡΑΓΚΔΛΔΠ:

(Α)

Σ:250743,92,

Τ:4201173,84,

(Β)

Σ:250748,88,

Τ:4201173,71, (Γ) Σ:250748,75, Τ:4201170,67, (Γ) Σ:250743,73, Τ:4201170,86
5.

Ξεξηνρή: Ξαπαλία Αγίος Ξανηελεήμονα, Θέζε: «Αλιεςηικψ Θαηαθωγιο»,

ζπλνιηθνχ εκβαδνχ Δ=15,00η.μ. γηα ηοποθέηηζη κινηηήρ κανηίναρ, με ηιμή εκκίνηζηρ
3000,00€ (100,00€/η.μ./έηορ Σ 2 έηη) για ψλη ηη διάπκεια ηηρ μίζθυζηρ.
ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΖΠ: Απψ ηην ημεπομηνία ςπογπαθήρ ηηρ ζωμβαζηρ
μίζθυζηρ και μέσπι 31-12-2019
6.

ΠΛΡΔΡΑΓΚΔΛΔΠ:

(Α)

Σ:257077,41,

Τ:4205073,71,

(Β)

Σ:257081,77,

Τ:4205077,95 (Γ) Σ:257083,56, Τ:4205076,26, (Γ) Σ:257079,14, Τ:4205072,01
7.

Ξεξηνρή: Ξαπαλία Θπαγκαπέικα, Θέζε: «Θπαγκαπέικα», ζπλνιηθνχ εκβαδνχ

Δ=15,00η.μ.

γηα

ηοποθέηηζη

κινηηήρ

κανηίναρ,

με

ηιμή

εκκίνηζηρ

800,10€

(26,67€/η.μ./έηορ Σ 2 έηη) για ψλη ηη διάπκεια ηηρ μίζθυζηρ.
ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΖΠ: Απψ ηην ημεπομηνία ςπογπαθήρ ηηρ ζωμβαζηρ
μίζθυζηρ και μέσπι 31-12-2019
ΠΛΡΔΡΑΓΚΔΛΔΠ:

(Α)

Σ:260061,73,

Τ:4207769,88,

(Β)

Σ:260064,51,

Τ:4207768,16 (Γ) Σ:260062,00, Τ:4207764,45, (Γ) Σ:260059,08, Τ:4207766,04
8.

Ξεξηνρή:

Ξαπαλία

Κανολάδαρ,

Θέζε:

«ΚΞΟΗΛΗΑ-ΙΑΘΘΔΠ-ΓΟΝΠΗΑ»

ζπλνιηθνχ εκβαδνχ Δ=500,00η.μ. γηα ηοποθέηηζη ομππελϊν και ξαπλϊζηπυν, με ηιμή
εκκίνηζηρ 5.000,00€ (5,00€/η.μ./έηορ Σ 2 έηη) για ψλη ηη διάπκεια ηηρ μίζθυζηρ.
ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΖΠ: Απψ ηην ημεπομηνία ςπογπαθήρ ηηρ ζωμβαζηρ
μίζθυζηρ και μέσπι 31-12-2019
ΠΛΡΔΡΑΓΚΔΛΔΠ:

(Α)

Σ:264390,38,

Τ:4213846,14,

(Β)

Σ:264393,52,

Τ:4213844,45, (Γ) Σ:264459,58, Τ:4213967,89, (Γ) Σ:264456,43, Τ:4213969,58.
Άπθπο 2 - Ρπψπορ Γιενέπγειαρ ηηρ πποθοπικήρ δημοππαζίαρ
Γηελεξγείηαη πξνθνξηθή πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία ππφ ηελ επνπηεία ηεο Ρξηκεινχο Δπηηξνπήο
Γηελέξγεηαο Γεκνπξαζηψλ ηεο Θηεκαηηθήο πεξεζίαο Ζιείαο ζηα γξαθεία ηεο Θηεκαηηθήο
πεξεζίαο Ζιείαο ζην θηίξην ηνπ Γηνηθεηεξίνπ Ξχξγνπ.
Ν ηχπνο ηεο δεκνπξαζίαο είλαη «απιή πιεηνδνηηθή», δει. νη δεκνπξαηνχκελεο ζέζεηο
θαηαθπξψλνληαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν πνπ ζα πξνζθέξεη ην πςειφηεξν ηίκεκα.
Θάζε λέα πξνζθνξά, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δεθηή, πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε ηεο ακέζσο
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πξνεγνχκελεο (ππεξηζρχνπζαο), θαηά ην βήκα ηεο δεκνπξαζίαο ην νπνίν νξίδεηαη ζε 3% ηεο ηηκήο
εθθίλεζεο, ή αθέξαην πνιιαπιάζην απηνχ. Ζ πξψηε πξνζθνξά γίλεηαη απνδεθηή, εθφζνλ είλαη
ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ηελ ηηκή εθθίλεζεο θαη εληφο ηνπ ρξφλνπ πνπ νξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε. Γελ
επηηξέπεηαη λα δίλεηαη πξνζθνξά ίζε κε ηελ ηειεπηαία πςειφηεξε έγθπξε πξνζθνξά.
Νη πξνζθνξέο γίλνληαη απνδεθηέο εθ’ φζνλ είλαη ρξνληθά έγθπξεο, δει. εληφο ηνπ ρξφλνπ
δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο θαη ηπρφλ παξαηάζεψλ ηνπ.
Νη ζπκκεηέρνληεο δελ επηηξέπεηαη λα πεξηιακβάλνπλ ζρφιηα ζηηο πξνζθνξέο ηνπο, νχηε απηά
ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο.
Ζ πξνζθνξά θάζε ζπκκεηέρνληα εθφζνλ γίλεη απνδεθηή απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο ηεο
Γεκνπξαζίαο ηνλ δεζκεχεη, δελ ηξνπνπνηείηαη θαη δελ αλαθαιείηαη. Θάζε λέα πξνζθνξά ηνπ ίδηνπ
ζπκκεηέρνληα θαη γηα ηελ ίδηα ζέζε, εθφζνλ γίλεη απνδεθηή, αθπξψλεη φιεο ηηο πξνεγνχκελεο
πξνζθνξέο ηνπ, ηνλ δεζκεχεη, δελ ηξνπνπνηείηαη θαη δελ αλαθαιείηαη. Ν ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο
δεζκεχεηαη απφ ηελ πξνζθνξά ηνπ θαη ε δεκνπξαηνχκελε ζέζε θαηαθπξψλεηαη ζε απηφλ.
Ζ δηάξθεηα ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ είλαη δέθα ιεπηά (10’) γηα θάζε δεκνπξαηνχκελε ζέζε. Ζ
δεκνπξαζία κπνξεί λα ζπλερηζηεί θαη πέξα ηεο νξηδφκελεο ζηε δηαθήξπμε δηάξθεηαο εθφζνλ
εμαθνινπζνχλ άλεπ δηαθνπήο νη πξνζθνξέο, κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Γηεμαγσγήο ηεο
Γεκνπξαζίαο ε νπνία θαηαρσξείηαη ζηα πξαθηηθά.
Αθχξσζε ηεο δεκνπξαζίαο επηηξέπεηαη απνθιεηζηηθά κφλν ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο ή
θσιχκαηνο πνπ θαηά ηελ δηεμαγσγή ηεο θαζηζηά αδχλαηε ηελ νινθιήξσζε ηεο δεκνπξαζίαο
θαηφπηλ έθδνζεο πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Γηεμαγσγήο ησλ Γεκνπξαζηψλ ηεο Θηεκαηηθήο
πεξεζίαο Ζιείαο θαη απφθαζεο έγθξηζεο ηεο Ξξντζηακέλεο ηεο Θηεκαηηθήο πεξεζίαο. Ζ
δεκνπξαζία δε δηαθφπηεηαη γηα ιφγνπο πνπ νθείινληαη ζηνλ ζπκκεηέρνληα ή αδπλακίαο ππνβνιήο
πξνζθνξάο απηνχ.
Ζ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Γηεμαγσγήο ηεο Γεκνπξαζίαο πεξί απνθιεηζκνχ ελδηαθεξνκέλνπ
λα

ζπκκεηέρεη

ζηε

δεκνπξαζία,

επεηδή

δελ

πιεξνί

ηνπο

ππφ

ηεο

νηθείαο

δηαθεξχμεσο

πξνβιεπφκελνπο φξνπο, αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Ρα πξαθηηθά ζπληάζζνληαη εθ’ απινχ ράξηνπ.
Κεηά ηε ιήμε ηνπ δηαγσληζκνχ θακία πξνζθνξά δελ γίλεηαη δεθηή.
Άπθπο 3 - πογπαθή ππακηικϊν πποθοπικήρ δημοππαζίαρ
Κεηά ηε ιήμε ηεο δεκνπξαζίαο ηα πξαθηηθά ππνγξάθνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο ηεο
Γεκνπξαζίαο θαη ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε.
Ζ Ξξντζηακέλε ηεο Θηεκαηηθήο πεξεζίαο Ζιείαο, εθδίδεη απφθαζε έγθξηζεο ησλ πξαθηηθψλ
ηεο δεκνπξαζίαο ηελ νπνία θνηλνπνηεί άκεζα εγγξάθσο θαη κε απφδεημε ή ειεθηξνληθά ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο. Αθνχ παξέιζεη ν ρξφλνο ππνβνιήο ησλ ελζηάζεσλ πνπ νξίδεηαη ηνπ άξζξνπ 4 ηεο
παξνχζεο,

κε

κέξηκλα

ηνπ

Ξξντζηακέλνπ

ηεο

Θηεκαηηθήο

πεξεζίαο

Ζιείαο

ή

ηνπ

εμνπζηνδνηεκέλνπ ππαιιήινπ ηεο Θηεκαηηθήο πεξεζίαο Ζιείαο θαιείηαη ν ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο,
ν νπνίνο νθείιεη λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο απιήο ρξήζεο εθφζνλ
πξνζθνκίζεη

ηα

απαξαίηεηα

δηθαηνινγεηηθά.

Πε

πεξίπησζε

κε

ππνγξαθήο

ηεο

ζχκβαζεο

παξαρψξεζεο απιήο ρξήζεο ε θαηαηεζείζα εγγχεζε θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. Ν ππεξ νχ δελ
δηθαηνχηαη κείσζε ηνπ αληαιιάγκαηνο απφ ηεο θαηαθπξψζεσο ηεο ζέζεο θαη εθεμήο.
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Άπθπο 4 - ποβολή ενζηάζευν
Έλζηαζε θαηά ηεο απφθαζεο έγθξηζεο ησλ πξαθηηθψλ ηεο δεκνπξαζίαο, κπνξεί λα
ππνβιεζεί εγγξάθσο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη λα πεξηέιζεη κε κέξηκλά ηνπο ελψπηνλ ηεο
Ξξντζηακέλεο ηεο Θηεκαηηθήο πεξεζίαο Ζιείαο, εληφο ηεο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ησλ δχν (2)
εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο σο άλσ απφθαζεο κε επζχλε ησλ ζπκκεηερφλησλ.
Άπθπο 5 - Γικαιολογηηικά Πςμμεηοσήρ ζηη Γημοππαζία
Γηα λα ζπκκεηάζρεη θάπνηνο ζηελ δεκνπξαζία ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη θαηά ηελ εκέξα θαη
ψξα δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο θάθειν πνπ λα πεξηέρεη:
α) αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζηελ νπνία πξέπεη λα αλαγξάθεη θαη’ ειάρηζηνλ
νλνκαηεπψλπκν, ΑΦΚ, ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, αξηζκφ
ΓΔΚΖ αλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία θαη ηε ζέζε γηα ηελ νπνία ελδηαθέξεηαη.
β) εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο ζηελ Διιάδα Ρξάπεδαο ή Ρ.Ξ.&Γ. γηα πνζφ ίζν κε ην
έλα δέθαην (1/10) ηεο ηηκήο εθθίλεζεο ηεο δεκνπξαζίαο, σο εγγχεζε γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή
ζηε δεκνπξαζία θαη επηζηξέθεηαη κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο απιήο ρξήζεο
κε ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε. Πηελ εγγπεηηθή επηζηνιή ηίζεηαη φξνο, φηη ζα θαηαπέζεη άκεζα κεηά
ηελ έγθαηξε εηδνπνίεζε ηεο πεξεζίαο.
γ) ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο αξηζκ.
ΓΓΞ0007378/0454ΒΔΜ2017/11-05-2017

ΘΑ

Δζσηεξηθψλ,

Νηθνλνκηθψλ

&

Ξεξηβάιινληνο

θαη

Δλέξγεηαο (Φ.Δ.Θ. 1636/η.Β΄/12-05-2017), φπσο ηζρχεη θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνπο
απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα.
δ) Ξξφζθαην αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ θαη πηζηνπνηεηηθφ εηζαγγειηθήο αξρήο φηη δελ
δηψθεηαη ζαλ θπγφδηθνο ή θπγφπνηλνο θαη πηζηνπνηεηηθφ ηνπ αξκφδηνπ Ξξσηνδηθείνπ φηη δελ ηειεί
ππφ πηψρεπζε θαη δελ εθθξεκεί ζε βάξνο ηνπ αίηεζε πηψρεπζεο.
ε) Αλ ζηνλ δηαγσληζκφ ζπκκεηέρεη εηαηξεία ηα ππφ ζηνηρεία (α), (β), (γ) θαη (δ) ζα εθδίδνληαη
επ’ νλφκαηη ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο. Νη εθπξφζσπνη ησλ εηαηξεηψλ ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ζηελ
Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο ησλ Γεκνπξαζηψλ θαη ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ηεο εθπξνζψπεζεο.
Δπίζεο ην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ αξκφδηνπ Ξξσηνδηθείνπ φηη δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε θαη δελ εθθξεκεί
αίηεζε πηψρεπζεο ζα εθδίδεηαη θαη γηα ηελ εηαηξεία πνπ εθπξνζσπείηαη.
ζη) θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα ηειεπηαίνπ ηξηαληαήκεξνπ (30 εκέξεο).
δ) αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα απφ ην ΗΘΑ θαζψο θαη απφ ηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα πνπ είλαη
αζθαιηζκέλνο ν ζπκκεηέρσλ. Πε πεξίπησζε κε χπαξμεο άιινπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα απηφ ζα
βεβαηψλεηαη κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986.
ε) λφκηκε άδεηα ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο ππαγφκελεο ζηηο επηηξεπηέο απφ ην λ. 2971/2001
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ρξήζεηο (δξαζηεξηφηεηεο, πνπ εμππεξεηνχλ ηνπο ινπφκελνπο ή
ηελ αλαςπρή ηνπ θνηλνχ), πξνθεηκέλνπ λα ηνπ επηηξαπεί ε παξαρψξεζε δηθαηψκαηνο απιήο
ρξήζεο αηγηαινχ θαη παξαιίαο.
Αλ γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο θάπνηαο επηρείξεζεο απφ εηδηθφηεξε δηάηαμε λφκνπ
απαηηείηαη απνθιεηζηηθά θαη ππνρξεσηηθά ε ζχκβαζε παξαρψξεζεο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ
αηγηαινχ θαη παξαιίαο ηφηε ν ελδηαθεξφκελνο δχλαηαη λα ιακβάλεη κέξνο ζηε δεκνπξαζία κε ηελ
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έλαξμε ηνπ επηηεδεχκαηνο (γηα ηηο ρξήζεηο πνπ επηηξέπνληαη ζην άξζξν 13 ηνπ λ.2971/2001)
θαηαζέηνληαο ππεχζπλε δήισζε φηη δεζκεχεηαη λα πξνζθνκίζεη ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο
επηρείξεζεο ακέζσο κφιηο εθδνζεί, πξνζθνκίδνληαο θαη βεβαίσζε φηη πιεξνχληαη ηα ηππηθά
πξναπαηηνχκελα θαη ιείπεη κφλν ε ζχκβαζε παξαρψξεζεο ηεο απιήο ρξήζεο ηνπ θνηλφρξεζηνπ
ρψξνπ, γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο.
ζ) λφκηκε έλαξμε επηηεδεχκαηνο.
η) θσηνηππία ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ.
Πε πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο επηζπκεί λα δηεθδηθήζεη πεξηζζφηεξεο απφ κηα
δεκνπξαηνχκελεο ζέζεηο, ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά θαηαηίζεληαη γηα θάζε ζέζε ελδηαθέξνληνο
ρσξηζηά.
Άπθπο 6 - Γικαιολογηηικά και Πωμβαζη παπασϊπηζηρ απλήρ σπήζηρ
Δληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο ησλ πξαθηηθψλ ηεο
δεκνπξαζίαο, ππνγξάθεηαη ζχκβαζε παξαρψξεζεο απιήο ρξήζεο, κεηαμχ ηεο Ξξντζηακέλεο ηεο
Θηεκαηηθήο πεξεζίαο Ζιείαο ή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ ππαιιήινπ ηεο Θηεκαηηθήο πεξεζίαο
Ζιείαο θαη ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδφηε – ππεξνχ.
Ζ ζχκβαζε παξαρψξεζεο απιήο ρξήζεο ππνγξάθεηαη εθφζνλ ν ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο
πξνζθνκίζεη ηα παξαθάησ:
α) θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα ηειεπηαίνπ ηξηαληαήκεξνπ (30 εκέξεο).
β) λφκηκε άδεηα ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο ππαγφκελεο ζηηο επηηξεπηέο απφ ην λ. 2971/2001
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ρξήζεηο (δξαζηεξηφηεηεο, πνπ εμππεξεηνχλ ηνπο ινπφκελνπο ή
ηελ αλαςπρή ηνπ θνηλνχ), πξνθεηκέλνπ λα ηνπ επηηξαπεί ε παξαρψξεζε δηθαηψκαηνο απιήο
ρξήζεο αηγηαινχ θαη παξαιίαο, εθηφο εάλ δηαθνξεηηθά ηζρχεη απφ εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο γηα ηελ
έθδνζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο.
γ) θσηνηππία ηεο αζηπλνκηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο.
δ) εγγπεηηθή επηζηνιή γηα ηελ αθξηβή εθπιήξσζε (θαιή εθηέιεζε) ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο
παξαρψξεζεο απιήο ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ, ε νπνία εθδίδεηαη γηα πνζφ ίζν κε ην 1/10 ηνπ
επηηεπρζέληνο ηηκήκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο θαη επηζηξέθεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο παξαρψξεζεο.
Πηελ εγγπεηηθή επηζηνιή ηίζεηαη φξνο, φηη ζα θαηαπέζεη άκεζα κεηά ηελ έγθαηξε εηδνπνίεζε
ηεο πεξεζίαο.
Ζ Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο ησλ Γεκνπξαζηψλ ηεο Θηεκαηηθήο πεξεζίαο Ζιείαο εμεηάδεη ηελ
εγθπξφηεηα ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ. Δάλ ηα δηθαηνινγεηηθά δελ είλαη πιήξε ή πάζρνπλ
αθπξφηεηαο, ηφηε ε Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο ησλ Γεκνπξαζηψλ εθδίδεη λέν πξαθηηθφ, φπνπ
θαηαγξάθνληαη νη ιφγνη απφξξηςεο ηνπ πξνζθέξνληα θαη ε Ξξντζηακέλε ηεο Θηεκαηηθήο πεξεζίαο
Ζιείαο εθδίδεη απφθαζε έγθξηζεο ηνπ πξαθηηθνχ. Ρν δηθαίσκα ππνγξαθήο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο
απιήο ρξήζεο κεηαβηβάδεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα κε ηε δεχηεξε πςειφηεξε πξνζθνξά, ν νπνίνο
ελεκεξψλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηεο παξνχζεο θαη θαιείηαη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο
παξαρψξεζεο απιήο ρξήζεο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα (νκνίσο αλ απνξξηθζεί
θαη ν δεχηεξνο).
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Άπθπο 7 - πεκμίζθυζη, Αναμίζθυζη.
Απαγνξεχεηαη ε θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν πεξαηηέξσ ππεθκίζζσζε ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ
απφ ηνπο κηζζσηέο, θαζψο θαη ε ζησπεξή αλακίζζσζε.
Απαγνξεχεηαη ε θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν πεξαηηέξσ ππεθκίζζσζε ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ
απφ ηνπο κηζζσηέο, θαζψο θαη ηπρφλ ζησπεξή αλακίζζσζε.

Πε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηνπ σο

άλσ φξνπ, ε ζχκβαζε αθπξψλεηαη θαη ιακβάλνληαη ηα ζρεηηθά κέηξα πξνζηαζίαο (ΞΘΑΑΣ)
αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ ηφζν ζην κηζζσηή φζν θαη ζηνλ ππεθκηζζσηή.
Άπθπο 8 - Γιάπκεια ηηρ παπασϊπηζηρ ηος δικαιϊμαηορ απλήρ σπήζηρ
Ζ δηάξθεηα ηεο παξαρψξεζεο νξίδεηαη ζε δχν ρξφληα. Αξρίδεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο παξαρψξεζεο θαη ιήγεη ηελ 31/12/2019, φπσο εηδηθφηεξα νξίδεηαη αλσηέξσ αλά ζέζε.
Άπθπο 9 - Ιήξη παπασϊπηζηρ.
Κεηά ηελ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ιήμε ηεο ζπκβαηηθήο δηάξθεηαο ηεο παξαρψξεζεο ν ππεξνχ,
ππνρξενχηαη λα εγθαηαιείςεη ηνλ ρψξν, απνκαθξχλνληαο φιεο ηηο θαηαζθεπέο θαη παξαδίδνληάο
ηνλ ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε, δηαθνξεηηθά ιακβάλνληαη φια ηα κέηξα πξνζηαζίαο.
Ξξφσξε ιήμε ηεο ζχκβαζεο κε επζχλε ηνπ ππεξνχ, άλεπ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ, είλαη
δπλαηή κφλν γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο (αζζέλεηα, ζάλαηνο, δηαθνπή εξγαζηψλ) ή εθφζνλ γίλεη
ζρεηηθή γλσζηνπνίεζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν έσο ηελ 31/1 πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζεξηλήο
πεξηφδνπ. Πε θάζε άιιε πεξίπησζε ν ππεξνχ ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη ην ζχλνιν ηνπ
πξνβιεπφκελνπ ζηε ζχκβαζε αληαιιάγκαηνο, θαηφπηλ ζρεηηθήο βεβαίσζεο ηνπ πνζνχ ζηελ
αξκφδηα Γ.Ν.. απφ ηελ Θηεκαηηθή πεξεζία.
Άπθπο 10 - Ξποθεζμία καηαβολήρ ηος ανηαλλάγμαηορ.
Ζ θαηαβνιή ηνπ αληαιιάγκαηνο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ
άξζξνπ 7 ηεο αξηζ. ΓΓΞ 0007378/0454Β' ΔΜ2017/11-05-2017 Απφθαζεο ησλ πνπξγψλ
Νηθνλνκηθψλ,

Δζσηεξηθψλ

θαη

Ξεξηβάιινληνο

θαη

Δλέξγεηαο,

(ΦΔΘ

1636Β'/12-05-2017),

«Θαζνξηζκφο φξσλ, πξνυπνζέζεσλ, ηερληθψλ ζεκάησλ, αλαγθαίσλ ιεπηνκεξεηψλ θαη δηαδηθαζίαο
γηα ηελ παξαρψξεζε απιήο ρξήζεο αηγηαινχ, παξαιίαο, φρζεο θαη παξφρζηαο δψλεο κεγάισλ
ιηκλψλ θαη πιεπζίκσλ πνηακψλ», φπσο ηζρχεη.
Ρν ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πνζφ, πνζνζηφ 50% πιένλ Σαξηνζήκνπ θαη πξφζζεησλ ζε
απηφ ηειψλ επί ηνπ ζπλνιηθνχ κηζζψκαηνο, δχλαηαη ζα θαηαβιεζεί ζε δχν ηζφπνζεο δφζεηο: ε
πξψηε κε ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, ε δεχηεξε κέρξη ηελ 31-03-2019 .
Ρν ππέξ ηνπ Γήκνπ Εαράξσο πνζφ, πνζνζηφ 50% πιένλ Σαξηνζήκνπ θαη πξφζζεησλ ζε απηφ
ηειψλ επί ηνπ ζπλνιηθνχ κηζζψκαηνο, δχλαηαη λα θαηαβιεζεί ζε ηξεηο ηζφπνζεο δφζεηο: ε πξψηε
κε ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, ε δεχηεξε κέρξη ηελ 31-3-2019 ε ηξίηε κέρξη ηελ 31-5-2019.
Ρα αλαινγνχληα πξφζζεηα ηέιε βαξχλνπλ εμνινθιήξνπ θαη θαηαβάιινληαη απφ ηνλ κηζζσηή.
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 Ζιείαο. Γηα ην ππέξ
ηνπ δήκνπ αληάιιαγκα θαη ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο θαηαβνιήο έζησ κίαο δφζεο, ν δήκνο
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ελεκεξψλεη άκεζα ηελ αξκφδηα Θηεκαηηθή πεξεζία Ζιείαο, πξνθεηκέλνπ λα αθνινπζεζεί ε
δηαδηθαζία ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ.
Έλα αληίγξαθν ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο απνζηέιιεηαη άκεζα ζηνλ νηθείν Γήκν
πξνθεηκέλνπ λα θαηαβιεζεί ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ηεο κίζζσζεο ζε απηφλ είηε εθάπαμ είηε ζε
δφζεηο, κε ηελ ππνρξέσζε λα πξνζθνκίζεη ζηελ Θηεκαηηθή πεξεζία Ζιείαο άκεζα ην δηπιφηππν
θαηαβνιήο ηνπ πνζνζηνχ απηνχ.
Άπθπο 11 - Γημοζίεςζη Γιακήπςξηρ
Ζ Γηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο δεκνζηεχεηαη θαηαξράο, θαη επί πνηλή αθπξφηεηαο ηεο
δηαδηθαζίαο, ηαπηφρξνλα ζην Γηαχγεηα https://diavgeia.gov.gr θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ ΞΝΗΘ κε
επηκέιεηα ηνπ Ξξντζηακέλνπ ηεο Θηεκαηηθήο πεξεζίαο Ζιείαο ή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ ππαιιήινπ
ηεο Θηεκαηηθήο πεξεζίαο Ζιείαο, δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξν ηεο εκεξνκελίαο δηεμαγσγήο
ηεο δεκνπξαζίαο. Ξαξάιιεια ηνηρνθνιιάηαη ζηα γξαθεία ηεο Θηεκαηηθήο πεξεζίαο θαη ηνπ
αληίζηνηρνπ ΝΡΑ.
Ρα απνδεηθηηθά ηνηρνθφιιεζεο ηνπ ΝΡΑ απνζηέιινληαη άκεζα κε θάζε πξφζθνξν κέζν ζηελ
Θηεκαηηθή πεξεζία.
Νη ελδηαθεξφκελνη ιακβάλνπλ γλψζε ηεο δηαθήξπμεο κε δηθή ηνπο επηκέιεηα θαη επζχλε.
Άπθπο 12 - Δνημέπυζη ηυν ενδιαθεπομένυν
Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ελεκεξψλνληαη απφ ηα γξαθεία ηεο Θηεκαηηθήο πεξεζίαο
Ζιείαο

ζηνλ

Ξχξγν

(Γηνηθεηήξην,

Ρ.Θ.

27131,

Ξχξγνο,

ηει.

2621022735,

e-mail:

syzefxis@2861.syzefxis.gov.gr) θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο.
Άπθπο 13 - Ιήτη Κέηπυν Ξποζηαζίαρ
Ρν Γεκφζην, σο θχξηνο θαη δηαρεηξηζηήο ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ αηγηαινχ θαη παξαιίαο,
δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο, θαζψο θαη φιεο ηηο εξεπλεηηθέο θαη ειεγθηηθέο
αξκνδηφηεηεο ηνπ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία (Γ/γκα 11/ 12−11−1929, Λ.
263/1968, Λ. 2971/2001 θ.η.ι.) θαη αζθνχληαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο αξκφδηεο Ξεξηθεξεηαθέο
Γ/λζεηο Γεκφζηαο Ξεξηνπζίαο. Ν ρξήζηεο ππνρξενχηαη λα βνεζά θαη λα ζπλδξάκεη ζηνπο ειέγρνπο
ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ.
Άπθπο 14 - Ανάκληζη Ξαπασϊπηζηρ
α) Ζ παξαρψξεζε ππφθεηηαη πάληνηε ζε κνλνκεξή αλάθιεζε απφ ην Γεκφζην γηα ιφγνπο
δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, εζληθήο άκπλαο, δεκφζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο, πξνζηαζίαο αξραίσλ, ηνπ
πεξηβάιινληνο ή ηεο δεκφζηαο πγείαο, αιιά θαη γηα ιφγνπο θαηαζθεπήο ιηκεληθψλ έξγσλ.
β) Πε πεξίπησζε δηαπίζησζεο κε ηήξεζεο ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ ηίζεληαη κε
ηελ ππ’ αξηζκ. ΓΓΞ0007378/0454Β΄/11-05-2017 απφθαζε ΘΑ (ΦΔΘ 1636Β΄/12-05-2017) θαη ην
άξζξν 13 ηνπ Λ. 2971/2001, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, θαζψο θαη ελ γέλεη ηεο
πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο θαη ηεο λνκνζεζίαο πεξί αξραηνηήησλ ζηνπο παξαρσξνχκελνπο
ρψξνπο αλαθαιείηαη ε ζχκβαζε θαη ιακβάλνληαη φια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ΘΑ κέηξα, γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαηά παληφο ππεπζχλνπ.
Ζ αλάθιεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε απφθαζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Θηεκαηηθήο πεξεζίαο.
Δηδηθφηεξα γηα αλαθιήζεηο ηεο πεξίπησζεο (α), ηπρφλ πνζφ αληαιιάγκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ
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πεξίνδν κε ρξήζεο απφ ηνλ ππεξνχ επηζηξέθεηαη.
Άπθπο 15 - Δπανάλητη ηηρ δημοππαζίαρ
Δπαλαιακβάλεηαη ε δεκνπξαζία κε εληνιή ηνπ ηεο Ξξντζηακέλεο ηεο Θηεκαηηθήο πεξεζίαο
Ζιείαο, εθφζνλ απηή απνβεί άγνλε. Ζ επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία δηαθεξχζζεηαη κε πεξηιεπηηθή
δηαθήξπμε πνπ ζπληάζζεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο Γεκνπξαζηψλ ηελ επφκελε εκέξα ηεο
δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο (εθφζνλ απηή έρεη απνβεί άγνλε). Γεκνζηεχεηαη ζην ΓΗΑΓΔΗΑ θαη
ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ θαη δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
αξρηθήο εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε. Ρνηρνθνιιάηαη ζηα γξαθεία ηεο Θηεκαηηθήο
πεξεζίαο Ζιείαο, θαη ηνπ αληίζηνηρνπ Ν.Ρ.Α.
Άπθπο 16 - ποσπεϊζειρ ςπεποω η παπασϊπηζη
Ν ππεξνχ ε παξαρψξεζε ππφθεηηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 2971/2001,
θαζψο

θαη

ζηνπο

φξνπο

θαη

ηηο

πξνυπνζέζεηο

ηηο

δηαηάμεηο

ηεο

κε

αξ.

ΓΓΞ0007378/0454ΒΔΜ2017/11-05-2017 ΘΑ Δζσηεξηθψλ, Νηθνλνκηθψλ & Ξεξηβάιινληνο θαη
Δλέξγεηαο (Φ.Δ.Θ. 1636/η.Β΄/12-05-2017), πεξί “Απεπζείαο παξαρψξεζεο, κε αληάιιαγκα, ηνπ
δηθαηψκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινχ, παξαιίαο, φρζεο θαη παξφρζηαο δψλεο, κεγάισλ ιηκλψλ θαη
πιεχζηκσλ πνηακψλ, ζηνπο Νξγαληζκνχο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ν.Ρ.Α.) Α' βαζκνχ”, φπσο απηέο
ηζρχνπλ.
Ν

παξαρσξεκέλνο

ρψξνο

ζα

ρξεζηκνπνηείηαη

απνθιεηζηηθά

γηα

ηελ

άζθεζε

ηεο

δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ νπνία παξαρσξήζεθε.
Ν ππεξνχ ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί ηελ θαηνρή ηνπ παξαρσξνχκελνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ,
ηα φξηα απηνχ θαη ελ γέλεη ηνλ παξαρσξνχκελν θνηλφρξεζην ρψξν ζε θαιή θαηάζηαζε, άιισο
ιακβάλνληαη φια ηα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ δηαηάμεσλ πεξί πξνζηαζίαο ησλ Γεκνζίσλ Θηεκάησλ.
Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε επέκβαζε πνπ αιινηψλεη ηε θπζηθή κνξθνινγία θαη ηα βηνηηθά
ζηνηρεία ησλ ρψξσλ αηγηαινχ, παξαιίαο, θαζψο θαη ηνλ θνηλφρξεζην ραξαθηήξα απηψλ.
Απαγνξεχεηαη ε αλέγεξζε θάζε είδνπο θηίζκαηνο ή ηνπνζέηεζε θαηαζθεπάζκαηνο πνπ
ζπλδέεηαη ζηαζεξά κε ην έδαθνο (πάθησζε κε ζθπξφδεκα, ηζηκεληνζηξψζεηο, πιαθνζηξψζεηο,
επηρσκαηψζεηο θιπ), θαζψο θαη ε ηνπνζέηεζε ζθελψλ θαη ε ζηάζκεπζε ηξνρφζπηησλ, απηνθηλήησλ
θιπ.

Ζ

ηνπνζέηεζε

ζρεηηθψλ

ελεκεξσηηθψλ

πηλαθίδσλ

επηβάιιεηαη

λα

γίλεη

εληφο

ησλ

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ.
Ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 2 θαη 13 ηνπ λ. 2971/2001, επηηξέπνληαη,
απνθιεηζηηθά πξνο δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο θαη θπθινθνξίαο ησλ ινπνκέλσλ θαη γηα ηελ
αζθάιεηα απηψλ θαηά ηελ παξακνλή ηνπο εληφο ησλ πξναλαθεξζέλησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ,
θαηαζθεπέο κε κφληκνπ ραξαθηήξα πνπ πεξηνξηζηηθά πξνβιέπνληαη ζην ζπλεκκέλν ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 4
ηεο ΘΑ «ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΘΑΡΑΠΘΔΥΛ − ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΔΥΛ ΓΗΑ ΑΞΙΖ ΣΟΖΠΖ ΔΛΡΝΠ
ΑΗΓΗΑΙΝ ΞΑΟΑΙΗΑΠ − ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΝΗ − ΠΠΡΑΠΔΗΠ».
Ν ππεξνχ ε παξαρψξεζε ππνρξενχηαη ζηε ρξήζε πιηθψλ ελαξκνληζκέλσλ κε ην πεξηβάιινλ
(μχιν, χθαζκα) θαη απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε εηδψλ απφ πιαζηηθφ, ςπγείσλ, κπαξ θιπ.
Ν ππεξνπ ε παξαρψξεζε πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθφο ψζηε λα κελ ηίζεληαη ζέκαηα
αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ κηζζσηψλ πνπ αζθνχλ νκνεηδή δξαζηεξηφηεηα.
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Ν παξαρσξεκέλνο ρψξνο ζα είλαη ειεχζεξνο, ρσξίο πεξηνξηζκνχο θαη ζε θακία πεξίπησζε
δελ ζα πεξηνξίδεηαη ν θνηλφρξεζηνο ρψξνο ηνπ αηγηαινχ, ελψ δελ ζα επηηξέπεηαη θακία
εγθαηάζηαζε κφληκνπ ραξαθηήξα επ΄απηνχ, νχηε ε δηέιεπζε ηξνρνθφξσλ.
Ζ κέγηζηε θάιπςε ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 50% απηνχ,
ψζηε λα ππάξρνπλ νξηδφληηνη θαη θάζεηνη δηάδξνκνη ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) κέηξνπ θαη ειεχζεξε
ισξίδα θαηά κήθνο ηεο αθηήο πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) κέηξσλ, γηα ηελ ειεχζεξε θίλεζε
ησλ ινπνκέλσλ θαη ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ.
Ν παξαρσξνχκελνο – θνηλφρξεζηνο ρψξνο απαγνξεχεηαη λα πεξηθξαρζεί θαη πξέπεη λα
εμαζθαιίδεηαη απφ πιεπξάο πγηεηλήο, αηζζεηηθήο θαη ξχπαλζεο ή αιινίσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Ν
ππεξνχ ε παξαρψξεζε ππνρξενχηαη λα κεξηκλεί γηα ηνλ θαζεκεξηλφ θαζαξηζκφ ησλ θνηλφρξεζησλ
ρψξσλ, γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαιαίζζεησλ δνρείσλ απνξξηκάησλ θαη γεληθά γηα ηελ θαζαξηφηεηα
ηεο αθηήο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο απηήο ρψξνπ. πνρξενχηαη, επίζεο, λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 7 ηνπ Ξ.Γ. 23/2000 θαη γεληθά λα ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη
αζθάιεηαο ησλ ινπνκέλσλ, ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά θαη φζσλ θηλνχληαη ζηνπο ρψξνπο απηνχο.
Απαγνξεχεηαη ξεηά ε ηνπνζέηεζε νκπξειψλ, μαπισζηξψλ θαη ηξαπεδνθαζηζκάησλ πέξαλ
ησλ νξίσλ ηεο παξαρψξεζεο.
Ππκθσλείηαη απεξίθξαζηα φηη ην Γεκφζην νπδεκία επζχλε θέξεη γηα πηζαλέο θαηαζηξνθέο
πνπ ελδερνκέλσο ζα πξνθιεζνχλ εμαηηίαο ηζρπξήο θπκαηαγσγήο ή άιινπ θπζηθνχ θαηλνκέλνπ
ζηελ πεξηνπζία ηνπ ππεξνχ ε παξαρψξεζε.
Άπθπο 17 - Ξπψζθεηοι ψποι και πποχποθέζειρ για ηοςρ εκμεηαλλεςηέρ κανηινϊν.
Πηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο γηα ηνπο νπνίνπο παξαρσξείηαη ην δηθαίσκα ηεο απιήο ρξήζεο
επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ηξνρήιαησλ θαληηλψλ, απηνθηλνχκελσλ ή κε, εθνδηαζκέλσλ κε
θαηάιιειε άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξαγξάθνπ Α κε αξηζκ.
1γ/Γ.Ξ/νηθ. 71459/30−7−2013 εγθπθιίνπ ηνπ πνπξγείνπ γείαο. Ν κέγηζηνο ρψξνο πνπ δχλαηαη
λα κηζζσζεί γη’ απηή ηε ρξήζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 15 η.κ. Νη θαληίλεο πξέπεη λα απέρνπλ
ηνπιάρηζηνλ εθαηφ (100) κέηξα απφ ηηο εγθαηεζηεκέλεο επηρεηξήζεηο (μελνδνρεία, θέληξα
αλαςπρήο θηι). Γηα ηηο παξαρσξήζεηο θαληηλψλ δελ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο πεξί ππαίζξηνπ εκπνξίνπ.
Ρα παξαξηήκαηα: 1 «πεχζπλε Γήισζε», 2 «αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο» απνηεινχλ
αλαπφζπαζηα ζηνηρεία ηεο δηαθήξπμεο.
Ξωπγορ, 25/05/2018

Ξωπγορ, 25/05/2018

Ζ Ξποφζηαμένη ηηρ

Ζ Ρπιμελήρ Δπιηποπή Γιεξαγυγήρ

Θηημαηικήρ πηπεζίαρ Ζλείαρ

Γημοππαζιϊν ηηρ Θηημαηικήρ
πηπεζίαρ Ζλείαρ
1. Θσλζηαληίλα Παθειιαξίνπ

2. Θσλζηαληνπνχινπ Αγγειηθή

3. Ξαπαδφπνπινο Θσλ/λνο
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 1
ΞΔΘΛΖ ΓΖΙΩΠΖ
(άπθπο 8 Λ.1599/1986)

Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ
ππεξεζηψλ
(άξζξν 8 παξ. 4 Λ. 1599/1986)

ΞΟΝΠ(1):

ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΓΗΔΜΑΓΩΓΖΠ ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΩΛ ΡΖΠ ΘΡΖΚΑΡΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΖΙΔΗΑΠ

Ν – Ζ Όλνκα:

Δπψλπκν:

Όλνκα θαη Δπψλπκν
Ξαηέξα:
Όλνκα θαη Δπψλπκν
Κεηέξαο:
Ζκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Ρφπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκφο Γειηίνπ

Ρει:

Ραπηφηεηαο:
Ρφπνο Θαηνηθίαο:

Νδφο:

Αξηζ:

ΡΘ:

Γ/λζε Ζιεθηξ.
Αξ. Ρειενκνηνηχπνπ

Ραρπδξνκείνπ

(Fax):

(Δmail):
(3

Κε αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο , πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6
ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Λ. 1599/1986, δειψλσ φηη: Έρσ ιάβεη πιήξε γλψζε ηεο αξηζκ. πξση.
ΓΓΞ0007378/0454ΒΔΜ2017/11-05-2017 ΘΑ Δζσηεξηθψλ, Νηθνλνκηθψλ & Ξεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο
(Φ.Δ.Θ. 1636/η.Β΄/12-05-2017), φπσο ηζρχεη θαζψο θαη ησλ φξσλ ηεο απφ ........................... Γηαθήξπμεο
(αξ. πξση. ............../ΑΓΑ: ....................) ηεο Ξξντζηακέλεο ηεο Θηεκαηηθήο πεξεζίαο Ζιείαο γηα ηελ
παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινχ – θνηλφρξεζηεο παξαιίαο κε πξνθνξηθή
δεκνπξαζία ζηνλ Γήκν ΑΛΓΟΑΒΗΓΑΠ - ΘΙΙΖΛΖΠ ηεο ΞΔ ΖΙΔΗΑΠ θαη ηνπο απνδέρνκαη αλεπηθχιαθηα.

Ζκεξνκελία:...... -.........-2018

Ν – Ζ Γει.

(πνγξαθή)
(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε πεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ
άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ
εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ.
(4) Πε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή ηελ δεινχζα.
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 2
ΑΗΡΖΠΖ ΔΘΓΖΙΥΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ
ΓΗΑ ΡΖ ΞΔΟΗΝΣΖ .....................
(ΘΔΠΖ: ...............................)
ηος ΓΖΚΝ ΑΛΓΟΑΒΗΓΑΠ - ΘΙΙΖΛΖΠ ηηρ ΞΔ ΖΙΔΗΑΠ
ηηρ με απιθμ. Ξπυη. ............./........-..........-2018
ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΑΠ

Ν/ε θάησζη ππνγεγξακκέλνο/ε
......................,

νδφο

..............................

Α.Γ.Ρ....................,

ηει.

...............................................

ζηηο

.......................................................

αξ

..............

επηθνηλσλίαο

ΑΦΚ

ηνπ

.......................,

θάηνηθνο

............................./Γ.Ν.

............,

.............................................. ,

email

ελδηαθέξνκαη λα ζπκκεηάζρσ ζηε δεκνπξαζία πνπ ζα δηεμαρζεί

................................................

γηα ηελ Ξαξαρψξεζε Γηθαηψκαηνο Απιήο Σξήζεο Αηγηαινχ

θαη Ξαξαιίαο ζην Γήκν Αλδξαβίδαο – Θπιιήλεο ηεο ΞΔ Ζιείαο απφ ηελ Δπηηξνπή
Γηεμαγσγήο

ησλ

Γεκνπξαζηψλ

ηεο

Θηεκαηηθήο

πεξεζίαο

Ζιείαο

γηα

ηε

ΘΔΠΖ

...........................................

Γηα ην ιφγν απηφ εθδφζεθε θαη βξίζθεηαη ζηελ θαηνρή κνπ ε κε αξ.
Δγγπεηηθή

Δπηζηνιή

πνζνχ

........./....-....-

€

.......................

(...............................................................................................................................

2018

νινγξάθσο)

ηεο

...................................................................................................

......................, ........-........-2018

Ν/Ζ Δλδηαθεξφκελνο/ε

ΞΝΓΟΑΦΖ
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ΑΗΡΖΠΖ ΔΘΓΖΙΥΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ
ΓΗΑ ΡΖ ΞΔΟΗΝΣΖ.....................
(ΘΔΠΖ: ...............................)
ηος ΓΖΚΝ ΑΛΓΟΑΒΗΓΑΠ - ΘΙΙΖΛΖΠ ηηρ ΞΔ ΖΙΔΗΑΠ
ηηρ με απιθμ. Ξπυη.

............./.......-..........-2018

ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΑΠ
Ν/ε θάησζη ππνγεγξακκέλνο/ε

.......................................................

......................,νδφο ............................
.....................................,

αξ

....................

ηει. επηθνηλσλίαο

ΑΦΚ

ηνπ

.......................,

θάηνηθνο

............................./Γ.Ν.............,

...............................,

Α.Γ.Ρ

email:...............................................,

ελεξγψλ σο λφκηκνο εθπξφζσπνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία“
.......................................”,

ΑΦΚ

........................../Γ.Ν.

.................,

έδξα

...................................,

δειψλσ κε ηελ παξνχζα ην ελδηαθέξνλ ζπκκεηνρήο ηεο αλσηέξσ δη' εκνχ ζηε
δεκνπξαζία πνπ ζα δηεμαρζεί ζηηο

................................................

γηα ηελ Ξαξαρψξεζε

Γηθαηψκαηνο Απιήο Σξήζεο Αηγηαινχ θαη Ξαξαιίαο ζηνλ Γήκν Αλδξαβίδαο – Θπιιήλεο ηεο
ΞΔ Ζιείαο απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο ησλ Γεκνπξαζηψλ ηεο Θηεκαηηθήο πεξεζίαο
Ζιείαο γηα ηε ΘΔΠΖ

...........................................

Γηα ην ιφγν απηφ εθδφζεθε θαη βξίζθεηαη ζηελ θαηνρή κνπ ε κε αξ.
2017 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή, πνζνχ
ηεο

....................€

..................../.......-......-

(....................................................νινγξάθσο)

..................................................................................................
......................, ........-........-2018

Πθξαγίδα εηαηξείαο
πνγξαθή εθπξνζψπνπ
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