
 

 
 
 
 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ                                        Πηδεξφθαζηξν 18.06.2021 
ΛΝΚΝΠ ΠΔΟΟΩΛ 
ΓΖΚΝΠ ΠΗΛΡΗΘΖΠ                                                     Αξηζκφο Ξξση. 4836 
 
Ραρ. Γηεχζπλζε:   Γηνηθεηήξην 
Ραρ. Θσδηθφο:   62300 Πηδεξφθαζηξν 
Ξιεξνθνξίεο:    Β. Θσλζηαληηλίδνπ   
Ρειέθσλν:       2323 350232 

 

Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΠΗΛΡΗΘΖΠ 

Έρνληαο ππφςε: 

 

1. ην Ξ.Γ. 270/81 «πεξί ησλ νξγάλσλ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ φξσλ 
δηελέξγεηαο δεκνπξαζηψλ γηα εθπνίεζε ή εθκίζζσζε πξαγκάησλ ησλ 
δήκσλ θαη θνηλνηήησλ» (ΦΔΘ Α' 77/30-3-81) 

2. ηνλ Λ. 3463/2006 «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ» (ΦΔΘ 
263/Α/23.12.2008) 

3. ηνλ Λ. 3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» (ΦΔΘ 
87/Α/7.6.2010) 

4. ηνλ Λ. 4555/2018 «Θιεηζζέλεο I» (ΦΔΘ 133/Α/19.7.2018) 

5. ηνλ Λ. 2971/2001 (ΦΔΘ 285 Α’),φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

6. ηνλ Λ. 4607/2019 (ΦΔΘ 65 Α’), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

7. ην άξζξν 20 ηνπ Λ. 4690/2020 (ΦΔΘ 104 Α’) 

8. ηελ ΘΑ 47458 ΔΜ 2020/ΞΝΗΘ 15.5.2020 «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» (ΦΔΘ 
1864/Β/15.5.2020) θαη ηξνπνπνίεζε απηήο (ΘΑ 51872/28-04-2021 (ΦΔΘ 
1798 Β 29-04-2021) 

9.  ηελ  Α 56468 ΔΜ 2020/5-6-2020 (ΦΔΘ Β` 2198/05.06.2020). 

10. ηνλ Λ. 4688/2020 «Δηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, δηαηάμεηο γηα ηελ ηνπξηζηηθή 
αλάπηπμε θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 101/Α/24.4.2020) 

11. Ρηο δηαηάμεηο ηεο αξηζκ. Γ1α/ ΓΞ.νηθ.30603/15.5.2020 θνηλήο απφθαζεο 
ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ, Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ, Ξξνζηαζίαο ηνπ 
Ξνιίηε, Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθψλ πνζέζεσλ, 
γείαο θαη Δζσηεξηθψλ κε ζέκα «Θαλφλεο ηήξεζεο απνζηάζεσλ ζε 
νξγαλσκέλεο ηδησηηθέο θαη κε, παξαιίεο ζην ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο, πξνο 
πεξηνξηζκφ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ Covid-19» (Β` 1861) «ή ηεο 
εθάζηνηε ζρεηηθήο ηζρχνπζαο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο γηα ηα κέηξα 
αληηκεηψπηζεο ηεο παλδεκίαο». 

12. Ρν Λ. 4787/21 θαη   ζπγθεθξηκέλα  ηα άξζξα 13 θαη 14 γηα  Ξαξαρψξεζε  
απιήο  ρξήζεο  -Ρξνπνπνίεζε  ηεο  παξ. 5. Α)  ηνπ άξζξνπ  13  ηνπ Λ. 
2971/2001 
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13. Ρελ αξ. 92/2021 απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε ηελ νπνία 
θαζνξίζηεθαλ ην ηίκεκα/ αληάιιαγκα ηεο παξαρψξεζεο απιήο ρξήζεο 
αηγηαινχ – παξαιίαο ζην Γήκν θαη νη φξνη ηεο δηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο γηα 
ηελ εθκίζζσζε ρψξσλ αηγηαινχ-παξαιίαο γηα νκπξέιεο-μαπιψζηξεο-
ηξαπεδνθαζίζκαηα/ φρζεο θαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαληίλαο   

14. ηελ κε αξ. 9/2021 Απφθαζε ηνπ Ππκβνπιίνπ Θνηλφηεηαο Θεξθίλεο γηα ηελ 
εθκίζζσζε ρψξσλ αηγηαινχ-παξαιίαο/φρζεο  

15. ηελ κε αξ. 93/2021 Απφθαζε ηνπ Γ.Π. Πηληηθήο γηα ηελ εθκίζζσζε ρψξσλ 
αηγηαινχ-παξαιίαο/νρζεο (ΑΓΑ: 67Ω9Ω1-Δ2) 

16. ηε κε αξ.  πξση. 358/31.05.2021 γλσκνδφηεζε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο 
Ιίκλεο Θεξθίλεο 

17. ηo απφ 17/06/2021 κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ Ξξντζηακέλνπ 
Γ/λζεο ηεο Θηεκαηηθήο πεξεζίαο Πεξξψλ έγθξηζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 
δηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο. 

Ξξνθεξχζζεη: 

 

     Ξιεηνδνηηθή, θαλεξή θαη πξνθνξηθή δεκνπξαζία γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ 
δηθαηψκαηνο ηεο απιήο ρξήζεο αηγηαινχ/φρζεο πξνο ηξίηνπο, κε ζχλαςε 
κηζζσηηθήο ζρέζεο φπσο πεξηγξάθεηαη θαησηέξσ: 

      

ΝΟΝΗ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ 

 
Άξζξν 1 

 Ξεξηγξαθή ρψξσλ παξαρψξεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο απιήο ρξήζεο 
αηγηαινχ πξνο ηξίηνπο, κε ζχλαςε κηζζσηηθήο ζρέζεο, έλαληη 

αληαιιάγκαηνο 

Νη ρψξνη παξαρψξεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο απιήο ρξήζεο αηγηαινχ/φρζεο πξνο 
ηξίηνπο, κε ζχλαςε κηζζσηηθήο ζρέζεο, έλαληη αληαιιάγκαηνο, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην Λ. 2971/2001, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θαη ζηελ ΘΑ 
47458 ΔΜ 2020/ΞΝΗΘ 15.5.2020 (ΦΔΘ 1864/Β/15.5.2020), φπσο απηή 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη νξίδνληαη σο εμήο:  
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ΔΛΡΝΠ ΡΖΠ ΡΝΞΗΘΖΠ  ΘΝΗΛΝΡΖΡΑΠ ΘΔΟΘΗΛΖΠ ΠΡΖ ΘΔΠΖ ΙΗΚΑΛΑΘΗ 

 
ΘΔΠΔΗΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ ΔΘΡΑΠΖ ΠΛΡΔΡΑΓΚΔΛΔΠ 

ΘΔΠΖ 1 Ρνπνζέηεζε 
Θαληίλαο 

15 η.κ.  
 

ΘΝΟΦΔΠ ΠΛΡΔΡΑΓΚΔΛΔΠ 

ΔΓΠΑ 87 

 

S 

 Σ   

Α. 424038,4
0 

4561923,90  

Β. 424043,0
8 

4561922,18  

Γ. 424042,0
4 

4561919,37  

Γ. 424037,3
5 

4561921,10  

                          ΔΚΒΑΓΝΛ=15 η.κ.  

ΘΔΠΖ 2 

 

 

 

 

 

Ρνπνζέηεζε 
Θαληίλαο 

15 η.κ.  
 

ΘΝΟΦΔΠ ΠΛΡΔΡΑΓΚΔΛΔΠ 

ΔΓΠΑ 87 

 

S 

 Σ   

Δ. 424146,3
4 

4561936,71  

Ε. 424150,2
8 

4561939,79  

Ζ. 424152,1
3 

4561937,43  

Θ. 424148,1
8 

4561934,35  

                          ΔΚΒΑΓΝΛ=15 η.κ.  

ΘΔΠΖ 3 Ρνπνζέηεζε 
ηξαπεδνθαζηζκάη

σλ  

50 
η.κ. 

 

ΘΝΟΦΔΠ ΠΛΡΔΡΑΓΚΔΛΔΠ 

ΔΓΠΑ 87 

 

S 

 Σ   

1. 424043,5
5 

4561922,63  

2. 424049,4
8 

4561920,67  

3. 424046,9
9 

4561913,07  

4. 424041,0
4 

456115,02  

                          ΔΚΒΑΓΝΛ=50 η.κ.  

ΑΔΑ: 97ΠΗΩ1Υ-Γ4Ο



 4
 

ΘΔΠΖ 4  

Ρνπνζέηεζε 
Ρξαπεδνθαζηζκάη
σλ 

 

   50 η.κ.  

 

ΘΝΟΦΔΠ ΠΛΡΔΡΑΓΚΔΛΔΠ 

ΔΓΠΑ 87 

 

S 

 Σ   

5. 424163,8
0 

4561945,63  

6. 454165,4
6 

4561943,91  

7. 424151,1
1 

4561929,97  

8. 424149,3
8 

4561931,78  

                          ΔΚΒΑΓΝΛ=50 η.κ.  

 

 
Άξζξν 2 

Πθνπφο παξαρψξεζεο 

Ζ παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο απιήο ρξήζεο, φρζεο θαη παξφρζηαο δψλεο, 

γίλεηαη γηα ηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ εμππεξεηνχλ ηνπο ινπφκελνπο ή ηελ 

αλαςπρή ηνπ θνηλνχ, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο ζέζεηο Θ2 θαη Θ3 γηα ηελ ηνπνζέηεζε 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη ζηηο ζέζεηο Θ1 θαη Θ2 γηα ηε ιεηηνπξγία απηνθηλνχκελνπ ή 

ξπκνπιθνχκελνπ ηξνρήιαηνπ αλαςπθηεξίνπ, κε ηελ δηαδηθαζία θαη ηνπο φξνπο 

ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2971/2001, φπσο ηζρχεη θαη ηεο ΘΑ 47458 ΔΜ 

2020/ΞΝΗΘ 15.5.2020 (ΦΔΘ 1864/Β/15.5.2020), φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

 

 Ζ άζθεζε άιισλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ ηελ σο άλσ ΘΑ, 

επηθέξεη ηηο θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 15 απηήο, θαζψο θαη ηε ιήςε φισλ ησλ 

πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ 

θνηλνρξήζησλ ρψξσλ αηγηαινχ, παξαιίαο, φρζεο θαη παξφρζηαο δψλεο ησλ 

κεγάισλ ιηκλψλ θαη πιεχζηκσλ πνηακψλ. 

 
Άξζξν 3 

Ρφπνο, εκέξα θαη ψξα δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο 

Ζ δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ηελ 29ε Ηνπλίνπ 2021 εκέξα Ρξίηε θαη ψξα 

απφ 10.00 π.κ. έσο 11.00 π.κ., ζηελ αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

Πηληηθήο, ζην Πηδεξφθαζηξν. 

 

Άξζξν 4 
 Ρηκή εθθίλεζεο ηεο δεκνπξαζίαο & πιεηνδνζία 

Ωο ηηκή εθθίλεζεο ηεο δεκνπξαζίαο νξίδεηαη ην αληάιιαγκα, πνπ αλαθέξεηαη ζην 

άξζξν 16 Α ηνπ λ. 2971/2001, φπσο απηφ πξνζηέζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 37 ηνπ λ. 4607/2019 ή κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ. 

4607/2019, ήηνη γηα ηηο ζέζεηο Θ1 θαη Θ2, πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε θαληηλψλ  ην πνζφ ησλ 1.300€ αλά ζέζε θαη’ έηνο θαη γηα ηηο 

ζέζεηο Θ3 θαη Θ4, πνπ πξννξίδνληαη γηα ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ 

ζην πνζφ ησλ 400€ αλά ζέζε θαη’ έηνο (8€/η.κ/έηνο), δειαδή ζπλνιηθή 

javascript:open_article_links(306472,'13')
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ηηκή εθθίλεζεο ηεο δεκνπξαζίαο αλέξρεηαη ζε 2.600€ γηα θάζε κία απφ ηηο 

ζέζεηο Θ1 θαη Θ2 θαη 800€ γηα θάζε κία απφ ηηο ζέζεηο Θ3 θαη Θ4.    

Νη δηαγσληδφκελνη ζα πιεηνδνηνχλ πξνθνξηθά ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο 

Γεκνπξαζηψλ. Ν ηχπνο ηεο δεκνπξαζίαο είλαη «δπλακηθή». 

 Ππγθεθξηκέλα: 

Ζ δεκνπξαηνχκελε ζέζε θαηαθπξψλεηαη ζηνλ ζπκκεηέρνληα πνπ ζα πξνζθέξεη ην 

πςειφηεξν ηίκεκα.  

Θάζε λέα πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληα, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δεθηή, πξέπεη λα 

είλαη κεγαιχηεξε ηεο ππεξηζρχνπζαο πξνζθνξάο ηεο δεκνπξαζίαο ή ηεο 

ακέζσο πξνεγνχκελεο πξνζθνξάο ηνπ, 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 ή 

κεγαιχηεξε κε ηελ ηηκή εθθίλεζεο θαη εληφο ηνπ ρξφλνπ πνπ νξίδεηαη απφ ηε 

δηαθήξπμε. 

 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, δελ ηξνπνπνηείηαη θαη 

δελ αλαθαιείηαη. Θάζε λέα πξνζθνξά ηνπ ίδηνπ ζπκκεηέρνληα, εθφζνλ γίλεη 

απνδεθηή απφ 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.  

 
Άξζξν 5 

 Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία 

Θάζε ελδηαθεξφκελνο πξέπεη λα παξνπζηάζεη θαη εγγπεηή, ν νπνίνο καδί κε ηνλ 

ηειεπηαίν πιεηνδφηε, ζα πξνζππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη ζα 

θαηαζηεί αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξν ζπλππεχζπλνο κε ηνλ ηειεπηαίν 

πιεηνδφηε γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο.  

Απηφο πνπ πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκφ άιινπ, νθείιεη λα ην δειψζεη ξεηά ζηελ 

Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γεκνπξαζηψλ θαη κάιηζηα πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο 

δεκνπξαζίαο, παξνπζηάδνληαο θαη ην λφκηκν ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην, 

άιισο ζεσξείηαη φηη κεηέρεη γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ. 

Νη ζπκκεηέρνληεο ζηε δεκνπξαζία (πιεηνδφηεο θαη εγγπεηέο) νθείινπλ 

λα πξνζθνκίζνπλ: 

1. Γειηίν Αζηπλνκηθήο Ραπηφηεηαο ή Γηαβαηήξην (θαη νη δχν). 

2. Άδεηα ιεηηνπξγίαο/ γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο 

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, θαηά πεξίπησζε (ν πιεηνδφηεο).  

3. Έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο (έλαξμε επηηεδεχκαηνο-κε αληίζηνηρε 

ΘΑΓ) ζηελ αξκφδηα Γ.Ν.. επηρείξεζεο ππαγφκελεο ζηηο επηηξεπηέο απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2971/2001, φπσο θάζε θνξά 
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ηζρχεη, ρξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα ηνπ επηηξαπεί ε παξαρψξεζε ησλ ρψξσλ ηνπ 

άξζξνπ 1 ηεο ΘΑ (ν πιεηνδφηεο). 

4. Γεκνηηθή ελεκεξφηεηα, θαζφηη, δελ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε 

δεκνπξαζία φινη φζνη έρνπλ νθεηιέο πξνο ην Γήκν Πηληηθήο (θαη νη δχν).  

5. πεχζπλε Γήισζε, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη φηη έιαβαλ γλψζε ησλ 

φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη απνδέρνληαη απηνχο πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα (θαη νη 

δχν). 

6. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία. Νπδείο γίλεηαη 

δεθηφο ζηε δεκνπξαζία, αλ δελ πξνζθνκίζεη, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε 

δεκνπξαζία, σο εγγχεζε, ζηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γεκνπξαζηψλ, γξακκάηην 

ζπζηάζεσο Ξαξαθαηαζήθεο ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή 

εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Ρξάπεδαο ή βεβαίσζε ηνπ Ρακείνπ 

Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ πεξί παξαθαηαζέζεσο ζε απηφ, απφ απηφλ πνπ 

επηζπκεί λα ιάβεη κέξνο ζηελ δεκνπξαζία, ή άιινπ, ν νπνίνο ελεξγεί γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, νκνινγηψλ Γεκνζίνπ, Ρξαπέδεο ή Νξγαληζκνχ 

θνηλήο σθέιεηαο, πνπ αλαγλσξίδεηαη γηα εγγπνδνζίεο, πνζφ ίζν πξνο ην έλα 

δέθαην (1/10) ηνπ νξηδνκέλνπ ειαρίζηνπ νξίνπ πξψηεο πξνζθνξάο ηεο 

δηαθήξπμεο, πνπ ζα αληηθαηαζηαζεί, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, 

κε άιιε, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, πνζνχ ίζνπ κε 

ην έλα δέθαην (1/10) επί ηνπ κηζζψκαηνο πνπ επηηεχρζεθε θαηά ηε 

δεκνπξαζία, ε νπνία ζα επηζηξαθεί κεηά ηε ιήμε ηεο κηζζσηηθήο πεξηφδνπ θαη 

ηελ πξφηεξε εμφθιεζε ηνπ κηζζψκαηνο (ν πιεηνδφηεο). 

Ρα κε αξηζκφ 2,3,4,5 δηθαηνινγεηηθά επηζπλάπηνληαη ζηε ζχκβαζε παξαρψξεζεο. 

 

 
Άξζξν 6 

 Ρξφπνο Γηελέξγεηαο ηεο Γεκνπξαζίαο 

Ζ δεκνπξαζία είλαη θαλεξή, πιεηνδνηηθή θαη πξνθνξηθή, δηεμάγεηαη δε θαηά ηελ 

νξηζζείζα εκέξα θαη ψξα. Ζ δεκνπξαζία κπνξεί λα ζπλερηζηεί θαη πέξαλ ηεο 

νξηδφκελεο ζηε δηαθήξπμε ψξαο, εθ' φζνλ εμαθνινπζνχλ, άλεπ δηαθνπήο, νη 

πξνζθνξέο. Γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δεκνπξαζίαο θαη πέξαλ ηεο νξηδφκελεο ψξαο 

απνθαζίδεη ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γεκνπξαζηψλ, ε απφθαζε ηεο νπνίαο 

θαηαρσξείηαη  ζηα πξαθηηθά. 

Νη πξνζθνξέο ησλ πιεηνδνηψλ αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά, θαηά ζεηξά 

εθθσλήζεσο, κεηά ηνπ νλνκαηεπσλχκνπ ηνπ πιεηνδφηε. Ξάζα πξνζθνξά είλαη 

δεζκεπηηθή δηα ηνλ εθάζηνηε πιεηνδνηνχληα, ε δέζκεπζε δε αχηε κεηαθέξεηαη 

αιιεινδηαδφρσο απφ ηνλ πξψην ζηνπο αθφινπζνπο θαη επηβαξχλεη νξηζηηθψο ηνλ 

ηειεπηαίν πιεηνδφηε.  

Νη ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαδηθαζία ηεο δεκνπξαζίαο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ 

γξαπηψο ηπρφλ ελζηάζεηο θαηά ηεο δηαδηθαζίαο. Νη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη ζηελ 

Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γεκνπξαζηψλ, κλεκνλεχνληαη ζην πξαθηηθφ θαη ε 

Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνθαζίδεη γη' απηέο κε πιήξε αηηηνινγία, κεηά απφ ζρεηηθή 

γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γεκνπξαζηψλ.  

Ζ δεκνπξαζία θαηαθπξψλεηαη κε απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ππέξ 

απηνχ πνπ πξνζέθεξε ην κεγαιχηεξν πνζφ.  
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Κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δεκνπξαζία ν θάζε ελδηαθεξφκελνο απηνδίθαηα 

απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.  

Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκφ άιινπ, νθείιεη λα δειψζεη ηνχην πξνο ηελ 

επί ηεο δεκνπξαζίαο Δπηηξνπή, πξν ηεο ελάξμεσο ηνπ ζπλαγσληζκνχ, 

παξνπζηάδνληαο θαη ην πξνο ηνχην λφκηκν πιεξεμνχζην έγγξαθν, άιισο 

ζεσξείηαη φηη κεηέρεη γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ.  

Ζ απφθαζε ηεο επί ηεο δεκνπξαζίαο Δπηηξνπήο πεξί απνθιεηζκνχ 

ελδηαθεξνκέλνπ 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.  

 
Άξζξν 7 

 Γηθαίσκα απνδεκίσζεο 

Ν ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο δελ απνθηά δηθαίσκα πξνο απνδεκίσζε απφ ηε κε 

έγθξηζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο δεκνπξαζίαο απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ Γήκνπ πνπ 

έρεη αληίζηνηρε αξκνδηφηεηα. Πε πεξίπησζε κε ηειηθήο ζπλππνγξαθήο ηνπ 

κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ απφ ηνλ Ξξντζηάκελν ηεο Θηεκαηηθήο πεξεζίαο 

Πεξξψλ, ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ ππνδεηρζεηζψλ απφ απηφλ ηξνπνπνηήζεσλ ή κε 

ζπλαπνζηνιήο, καδί κε ηα ηξία (3) αληίγξαθα ηεο κηζζσηηθήο ζχκβαζεο, ηνπ 

πξσηνηχπνπ δηπινηχπνπ είζπξαμεο, ην κηζζσηήξην ζπκβφιαην είλαη άθπξν θαη ν 

κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα απνρσξήζεη απφ ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν, ρσξίο θακία 

αμίσζε απνδεκίσζεο έλαληη ηνπ Γεκνζίνπ. 

 

 
Άξζξν 8 

 Δπαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο 

Ζ δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη, νίθνζελ απφ ην Γήκαξρν, εάλ δελ 

παξνπζηάζζεθε θαη' απηήλ πιεηνδφηεο.  

Ζ δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη, θαηφπηλ απνθάζεσο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, 

φηαλ: 

α) ην απνηέιεζκα απηήο δελ εγθξηζεί απφ ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ή ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην ή ηελ αξκφδηα Γηνηθεηηθή Αξρή, ιφγσ αζχκθνξνπ ηνπ επηηεπρζέληνο 

απνηειέζκαηνο ή ζθάικαηνο ζηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο 

β) κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηεο δεκνπξαζίαο, ν ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο αξλείηαη λα 

ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά, ή ηε ζχκβαζε κίζζσζεο, θαζψο θαη φηαλ, κεηά ηελ 

θνηλνπνίεζε ζηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε ηεο εγθξηηηθήο επί ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο 

δεκνπξαζίαο απνθάζεσο, δελ πξνζέιζεη απηφο εκπξνζέζκσο γηα ηε ζχληαμε θαη 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Πηελ πεξίπησζε (β) ε δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη εηο βάξνο ηνπ 

ηειεπηαίνπ πιεηνδφηε, σο ειάρηζην δε φξην πξνζθνξάο νξίδεηαη ην επ' 

νλφκαηη ηνχηνπ θαηαθπξσζέλ πνζφλ, δπλάκελν λα κεησζεί κε απφθαζε 

ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, κφλνλ έπεηηα απφ ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ 

Ξξντζηάκελνπ ηεο Θηεκαηηθήο πεξεζίαο Πεξξψλ.  
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Ζ επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία γλσζηνπνηείηαη κε πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ηνπ 

δεκάξρνπ, ε νπνία ζα αλαθέξεηαη ζηνπο φξνπο ηεο πξψηεο δηαθήξπμεο θαη ζα 

δεκνζηεχεηαη πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξν ηεο εκέξαο ηεο δηελέξγεηαο ηεο 

δεκνπξαζίαο, δηεμάγεηαη δε ζχκθσλα κε ηα φζα πξναλαθέξζεθαλ. 

Πε πεξίπησζε επαλάιεςεο ηεο δεκνπξαζίαο ιφγσ έθπησζεο ηνπ πιεηνδφηε, ε 

ηηκή εθθίλεζεο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ηνπ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ 

αληαιιάγκαηνο πνπ θαηαθπξψζεθε ζηελ αξρηθή δεκνπξαζία θαη πάλησο φρη 

κηθξφηεξε ηνπ αληαιιάγκαηνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 16Α, φπσο απηφ 

πξνζηέζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 4607/2019 ή ησλ δηαηάμεσλ 

ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ. 4607/2019, ν δε αξρηθφο ππεξζεκαηηζηήο, ν/ε 

ζχδπγνο απηνχ θαη νη ζπγγελείο ηνπ εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο κέρξη θαη ηνπ 

δεχηεξνπ βαζκνχ, θαζψο θαη νη εηαηξείεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ φινη νη 

παξαπάλσ, απνθιείνληαη απφ ηε δεκνπξαζία. Ν ζρεηηθφο έιεγρνο γίλεηαη κε θάζε 

πξφζθνξν κέζν. 

 

Άξζξν 9 

Πχκβαζε 

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δεκνπξαζίαο, ν Γήκνο ελεκεξψλεη κε 

θάζε πξφζθνξν κέζν (π.ρ. ηειενκνηνηππία, e-mail θηι.) ηελ αξκφδηα Θηεκαηηθή 

πεξεζία γηα ην χςνο ηνπ ηειηθψο επηηεπρζέληνο αληαιιάγκαηνο θαη ηα ζηνηρεία 

ηνπ πιεηνδφηε, πξνθεηκέλνπ α π η ή λα εθδψζεη θαη λα ηνπ απνζηείιεη επίζεο κε 

θάζε πξφζθνξν κέζν, νίθνζελ ζεκείσκα ηνπ ζρεηηθά κε ην χςνο ηνπ πξνο 

θαηαβνιή απφ ηνλ ππεξνχ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνζηνχ επί ηνπ θαζνξηζζέληνο 

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

Πηε ζπλέρεηα, ν Γήκνο απνζηέιιεη ζηελ νηθεία Θηεκαηηθή πεξεζία αληίγξαθν 

ηνπ Ξξαθηηθνχ Θαηαθχξσζεο ηεο Γεκνπξαζίαο 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 παξνχζαο απφθαζεο, ην 

ππφβαζξν νξζνθσηνράξηε ή ην απφζπαζκα ηνπ ηνπνγξαθηθφ δηαγξάκκαηνο 

θαζνξηζκνχ νξηνγξακκψλ αηγηαινχ θαη παξαιίαο, ην πξσηφηππν δηπιφηππν 

είζπξαμεο γηα ηελ απφδεημε θαηαβνιήο ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ ππέξ ηνπ 

Γεκνζίνπ, ζηελ αξκφδηα Γ.Ν.., θαζψο θαη ηελ απφδεημε θαηαβνιήο ηνπ πνζνχ, 

πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ Γήκν. 

Πηε ζχκβαζε παξαρψξεζεο πξέπεη λα έρνπλ ελζσκαησζεί, επί πνηλή αλάθιεζήο 

ηεο, νη ηπρφλ ππνδείμεηο ηνπ Ξξντζηακέλνπ ηεο Θηεκαηηθήο πεξεζίαο, ζχκθσλα 

κε ηα πξναλαθεξζέληα. 

Ν ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο ππνρξενχηαη φπσο εληφο δέθα εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε, πνπ ελεξγείηαη κε απνδεηθηηθφ παξαιαβήο, ηεο απφθαζεο ηεο 

δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί θαηαθπξψζεσο ή εγθξίζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο 

δεκνπξαζίαο, λα πξνζέιζεη καδί κε ηνλ εγγπεηή ηνπ γηα ηελ ζχληαμε θαη 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, άιισο θαη ε θαηαηεζείζα εγγχεζε θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ 

δήκνπ ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε. 

ΑΔΑ: 97ΠΗΩ1Υ-Γ4Ο



 9
 

Δλεξγείηαη δε αλαπιεηζηεξηαζκφο εηο βάξνο ηνπ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ, νη νπνίνη 

επζχλνληαη γηα ηε δηαθνξά απφ ην κηθξφηεξν  ηπρφλ νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα ηεο 

δεκνπξαζίαο απφ απηφ ηεο πξνεγνχκελεο. 

Ζ δηαθνξά δε απηή ζα εηζπξαρζεί θαηά ην Λφκν πεξί είζπξαμεο δεκνζίσλ 

εζφδσλ. Ρηο απηέο ζπλέπεηεο έρεη ν ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο θαη ζε πεξίπησζε πνπ 

ζα αξλεζεί λα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο γηα ηελ θαηαθχξσζή ηεο 

ζην φλνκά ηνπ. 

Κεηά ην πέξαο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ησλ δέθα εκεξψλ ε ζχκβαζε ζεσξείηαη 

φηη θαηαξηίζηεθε νξηζηηθά. 

 Ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ κεηαμχ ηνπ Γήκνπ θαη 

ηνπ κηζζσηή θαη ηελ πξνζππνγξαθή απηνχ απφ ηνλ Ξξντζηάκελν ηεο Θηεκαηηθήο 

πεξεζίαο Πεξξψλ, ν κηζζσηήο έρεη δηθαίσκα λα εγθαηαζηαζεί ζηνλ 

παξαρσξνχκελν θνηλφρξεζην ρψξν. 

 

 
ΑΟΘΟΝ 10 

Γηάξθεηα παξαρψξεζεο 
Ζ δηάξθεηα ηεο παξαρψξεζεο νξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έσο 31-

12-2022. H αλάθιεζε ηεο παξαρσξήζεσο ηνπ ρψξνπ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 15 ηεο ΘΑ 47458 ΔΜ 2020 (ΦΔΘ B' 1864/15.05.2020) 

φπσο ηζρχεη. 

 

Άξζξν 11 
Γηθαηνινγεηηθά θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

 
Ν κηζζσηήο επηβαξχλεηαη κε ηηο δαπάλεο γηα ηελ πδξνιεςία θαη ειεθηξηθή 

ελέξγεηα.  

Γηα ην ιφγν απηφ νθείιεη λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πξνο ηηο αξκφδηεο 

θαηά πεξίπησζε ππεξεζίεο γηα λα ζπλδεζεί κε ην αληίζηνηρν δίθηπν χδξεπζεο θαη 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη νθείιεη λα πξνζθνκίζεη, θαηά ηε ζχληαμε θαη 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά (ζπκβφιαηα) πνπ ην 

απνδεηθλχνπλ, ην αξγφηεξν κεηαμχ ηνπ δηαζηήκαηνο πνπ κεζνιαβεί απφ 

ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο απιήο ρξήζεο 

αηγηαινχ-παξαιίαο κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ Γήκνπ θαη έσο ηελ εκέξα 

πξνζππνγξαθήο απηήο απφ ηνλ Ξξντζηάκελν ηεο Θηεκαηηθήο πεξεζίαο 

Πεξξψλ θαη ηεο επηζηξνθήο-απνζηνιήο ηεο ζην Γήκν, άιισο δελ ζα είλαη 

δπλαηή ε απφδνζε ζ’ απηφλ ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο απιήο ρξήζεο 

αηγηαινχ-παξαιίαο. 
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Άξζξν 12 

Αληάιιαγκα-Ρξφπνο Θαηαβνιήο θαηαβνιήο  

Ρν εηήζην κηζζσηηθφ αληάιιαγκα ππνινγίδεηαη ζην έλα δεχηεξν ηνπ 

ζπλνιηθνχ επηηεπρζέληνο απφ ηελ δεκνπξαζία αληαιιάγκαηνο πιένλ 

3,6% ραξηνζήκνπ θαη ΝΓΑ ραξηνζήκνπ. Θαη' εμαίξεζε γηα ην έηνο 2021 

ζχκθσλα κε ηηο παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Λ. 4787/2021 (ΦΔΘ 44/Α/26-3- 

2021) «Έθηαθηεο ξπζκίζεηο γηα ηελ παξαρψξεζε απιήο ρξήζεο αηγηαινχ θαη 

παξαιίαο απνθιεηζηηθά γηα ην έηνο 2021, ιφγσ παλδεκίαο», ην χςνο ηνπ 

θαηαβαιιφκελνπ αληαιιάγκαηνο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 60% ηνπ 

ππνινγηζζέληνο εηήζηνπ αληαιιάγκαηνο θαη απνδίδεηαη θαηά εβδνκήληα ηνηο 

εθαηφ (70%) ζηνλ νηθείν ΝΡΑ θαη θαηά ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ζην Γεκφζην. 

Γηα ην έηνο 2022 ην εηήζην αληάιιαγκα θαηαβάιιεηαη ζην ζχλνιφ ηνπ θαη 

απνδίδεηαη θαηά 60% ζηνπο Γήκνπο θαη θαηά 40% ζην Γεκφζην.  

Ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην άξζξν 7 ηεο ππ’αξ. 47458 ΔΜ 2020/15.05.2020 (ΦΔΘ 

1864/15.05.2020 ηεχρνο Β’), ην εηήζην κηζζσηηθφ αληάιιαγκα θαηαβάιιεηαη σο 

εμήο: 

 Γηα ην έηνο 2021: 

Ρν αληάιιαγκα ρξήζεο (πξνζαπμεκέλν κε 3,6% ραξηφζεκν, ην νπνίν απνδίδεηαη 

θαηά 70% ζηνπο Γήκνπο θαη θαηά 30% ζην Γεκφζην) θαηαβάιιεηαη είηε ζην 

ζχλνιφ ηνπ κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο είηε ζε ηξείο (3) ηζφπνζεο δφζεηο 

κεηά απφ αίηεκα ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ηεο πξψηεο δφζεο άκεζα θαηαβιεηέαο 

πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Νη ππνιεηπφκελεο δφζεηο είλαη 

κεληαίεο, αλαγξάθνληαη ζηε ζχκβαζε παξαρψξεζεο θαη απνζηέιινληαη 

γηα βεβαίσζε ζηελ αξκφδηα Γεκφζηα Νηθνλνκηθή πεξεζία (Γ.Ν..) 

(παξάδεηγκα θαηαβιεηέσλ δφζεσλ: Πχκβαζε θαη 1ε δφζε 10-07-2021, 2ε δφζε 

κέρξη 31-08-2021, 3ε δφζε κέρξη 30-09-2021). 

 

Γηα ην έηνο 2022 : 

Ρν αληάιιαγκα ρξήζεο (πξνζαπμεκέλν κε 3,6% ραξηφζεκν, ην νπνίν απνδίδεηαη 

θαηά 60% ζηνπο Γήκνπο θαη θαηά 40% ζην Γεκφζην), θαηαβάιιεηαη ζην ζχλνιφ 

ηνπ κέρξη 31-3-2022 είηε, ζε πεξίπησζε πνπ έρεη ππνβιεζεί αίηεκα ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ θαηά ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζήο ηνπ γηα θαηαβνιή ζε δφζεηο, ηα 

ζρεηηθά πνζά απνζηέιινληαη άκεζα γηα βεβαίσζε ζηελ αξκφδηα Γεκφζηα 

Νηθνλνκηθή πεξεζία (Γ.Ν..), ηεο πξψηεο δφζεο θαηαβιεηέαο κέρξη 31-3-2022, 

ελψ νη ππνιεηπφκελεο δφζεηο είλαη κεληαίεο, ε 2ε θαηαβιεηέα κέρξη 30-04-2022 

θαη ε 3ε δφζε θαηαβιεηέα κέρξη 31-05-2022. 

Ρα σο άλσ ρξνληθά πεξηζψξηα ηζρχνπλ θαη γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ νξηδφκελνπ ζηελ 

ζχκβαζε παξαρψξεζεο αληαιιάγκαηνο ρξήζεο ζηνπο Γήκνπο, νη νπνίνη θαη 

νθείινπλ ζηελ πεξίπησζε θαζπζηεξήζεσλ λα ελεκεξψζνπλ άκεζα ηελ νηθεία 

Θηεκαηηθή πεξεζία. Πε πεξίπησζε κε εκπξφζεζκεο θαηαβνιήο κε επζχλε ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ έζησ θαη κηαο δφζεο ε ζχκβαζε παξαρψξεζεο παχεη λα ηζρχεη 

θαη ιακβάλνληαη φια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία κέηξα 
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πξνζηαζίαο (άξζξν 27 ηνπ λ. 2971/ 2001, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Λ. 4607/2019). 

 Νη θφξνη, ηέιε  θαη δαπάλεο δεκνζίεπζεο βαξχλνπλ ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε. 

 
ΑΟΘΟΝ 13 

πεθκίζζσζε 
Απαγνξεχεηαη ε θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν πεξαηηέξσ ππεθκίζζσζε ησλ 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ απφ ηνπο κηζζσηέο. 

Άξζξν 14 
Ιήμε κίζζσζεο 

Ν κηζζσηήο ππνρξενχηαη, κε ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο, λα παξαδψζεη ην κίζζην ζηελ 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία ην παξέιαβε, δηαθνξεηηθά επζχλεηαη ζε απνδεκίσζε. 

Απαγνξεχεηαη ε παξακνλή ηνπ κηζζσηή ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο κεηά ηε 

ιήμε, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ηεο κηζζσηηθήο ζρέζεο. 

 

Άξζξν 15 
Δπζχλε Γήκνπ 

Ν Γήκνο δελ επζχλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηή γηα ιχζε ηεο ζχκβαζεο γηα ηνπο 

ιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην λφκν, νχηε ππνρξενχηαη ζε επηζηξνθή ή κείσζε 

ηνπ κηζζψκαηνο, άλεπ απoρξψvηoο ιφγνπ.  

 

 
Άξζξν 16 

Ξεξηνξηζκνί-ππνρξεψζεηο-απαγνξεχζεηο ππεξ’ νχ 
Νη ππεξ’ νχ, ζηνπο νπνίνπο έρεη παξαρσξεζεί ην δηθαίσκα απιήο ρξήζεο γηα ηελ 

άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ΘΑ, ππφθεηληαη ζηνπο παξαθάησ 

πεξηνξηζκνχο-ππνρξεψζεηο-απαγνξεχζεηο: 

(α) Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε επέκβαζε πνπ αιινηψλεη ηε θπζηθή κνξθνινγία 

θαη ηα βηνηηθά ζηνηρεία ησλ ρψξσλ φρζεο θαη παξφρζηαο δψλεο, κεγάισλ ιηκλψλ 

θαη πιεχζηκσλ πνηακψλ θαζψο θαη ηνλ θνηλφρξεζην ραξαθηήξα απηψλ. 

(β) H παξαρψξεζε ηεο απιήο ρξήζεο φρζεο, παξφρζηαο δψλεο, πδάηηλνπ 

ζηνηρείνπ ηεο ιίκλεο γίλεηαη γηα ηηε δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 

1 ηεο παξνχζαο, εθφζνλ εμαζθαιίδεηαη ε ειεχζεξε δηέιεπζε ηνπ θνηλνχ θαη 

αλάινγα κε ηε ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο ηεο φρζεο, κε ηε δηαδηθαζία θαη ηνπο φξνπο 

ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2971/2001, φπσο ηζρχεη. 

(γ) Ζ θάιπςε απφ ηελ αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ γηα φρζε, παξφρζηα δψλε 

ιίκλεο πνπ έρεη εληαρζεί ζην δίθηπν Natura 2000, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 

ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ θαη εθφζνλ δελ 

επεξεάδνληαη νη ζηφρνη δηαηήξεζεο γηα ην πξνζηαηεπηέν αληηθείκελν θαη κε ηξφπν 

ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ειεχζεξε πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ θάζεηα θαη παξάιιεια 

πξνο ηε ιίκλε θαη ε χπαξμε ειεχζεξεο δψλεο απφ ηελ αλψηαηε ζηάζκε 

ηζνξξνπίαο ηεο ιίκλεο (35 κ.) πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) κέηξσλ. Ζ 

παξαβίαζε ησλ αλσηέξσ φξσλ επηθέξεη ηελ αλάθιεζε ηεο παξαρψξεζεο. 

(δ) Νθείινπλ λα κεξηκλνχλ γηα ηνλ θαζεκεξηλφ θαζαξηζκφ ησλ θνηλνρξήζησλ 

ρψξσλ, ηελ αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ ηεο αθηήο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ, θαζψο 

επίζεο λα κεξηκλνχλ γηα ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ινπνκέλσλ θαη 

ησλ δηεξρνκέλσλ ζηνλ παξαρσξνχκελν ρψξν. 
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(ε) Νθείινπλ λα ηεξνχλ φιεο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα αλαθεξφκελα ζην 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 4 «ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΘΑΡΑΠΘΔΩΛ–ΓΗΑΚΝΟΦΩΠΔΩΛ 

ΑΞΙΖΠ ΣΟΖΠΖΠ ΔΛΡΝΠ ΑΗΓΗΑΙΝ ΞΑΟΑΙΗΑΠ», 

(ζη) Κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 5 (γ) θαη 5(δ) ηνπ 

άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2971/2001, φπσο ηζρχεη, ν ππεξ’ νχ δελ επηηξέπεηαη λα 

κεηαβηβάζεη νιηθά ή κεξηθά ην δηθαίσκα ηνπ ζε άιινλ ή λα ζπλάςεη νπνηαδήπνηε 

ζρέζε γη’ απηφ κε ή ρσξίο αληάιιαγκα, πνπ λα αθνξά ζηελ έθηαζε πνπ ηνπ 

παξαρσξήζεθε. 

(δ) Κεηά ην ηέινο ηεο ρξήζεο (ιήμε ηεο ζπκβαηηθήο ζρέζεο) νη θνηλφρξεζηνη 

ρψξνη ζα πξέπεη λα επαλέξρνληαη ζηελ αξρηθή ηνπο θαηάζηαζε, αθαηξνπκέλσλ 

φισλ ησλ εηδψλ πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί θαηά ηε ρξήζε. 

(ε) Πχκβαζε παξαρψξεζεο πνπ ν ππεξ’ νχ ζπλάπηεη κε ην Γήκν, ρσξίο λα θέξεη 

ηελ πξνζππνγξαθή ηεο νηθείαο Θηεκαηηθήο πεξεζίαο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην 

άξζξν 13 ηεο ΘΑ, είλαη άθπξε θαη ν ππεξ’ νχ δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη 

ην θνηλφρξεζην ρψξν. 

Νη ππεξ’ νχ ππφθεηληαη ζε φιεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο ΘΑ 

θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηεο. 

Πε πεξίπησζε δηαπίζησζεο παξαβάζεσο ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο θαζψο θαη ελ 

γέλεη ηεο λνκνζεζίαο πεξί αηγηαινχ θαη παξαιίαο λ. 2971/2001 (Α΄285), φπσο 

έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, αλεμάξηεηα απφ ην θαζνξηζζέλ αληάιιαγκα, 

επηβάιινληαη θαη φια ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηεο 

ΘΑ. 

 
Άξζξν 17 

Ξξφζζεηνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο παξαρψξεζεο 
Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκκφξθσζε πξνο ηα νξηδφκελα ζηελ ΘΑ 47458 ΔΜ 

2020/ΞΝΗΘ 15.5.2020 «Θαζνξηζκφο φξσλ, πξνυπνζέζεσλ, ηερληθψλ ζεκάησλ, 

αλαγθαίσλ ιεπηνκεξεηψλ θαη δηαδηθαζίαο γηα ηελ παξαρψξεζε απιήο ρξήζεο 

αηγηαινχ, παξαιίαο, φρζεο θαη παξφρζηαο δψλεο κεγάισλ ιηκλψλ θαη πιεχζηκσλ 

πνηακψλ» (ΦΔΘ 1864/Β/15.5.2020) θαη ζηνλ Λ. 4688/2020 «Δηδηθέο κνξθέο 

ηνπξηζκνχ, δηαηάμεηο γηα ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 

101/Α/24.4.2020). 

Αλαθνξηθά κε ηελ ηνπνζέηεζε απηνθηλνχκελσλ ή ξπκνπιθνχκελσλ ηξνρήιαησλ 

αλαςπθηεξίσλ (θαληίλεο), απηά ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε θαηάιιειε 

άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ παξ. 4(β) ηνπ άξζξνπ 

14 ηεο ππ΄ αξηζ. 1γ/Γ.Ξ/νηθ.47829/21-06-2017 (2161 B΄) απφθαζεο ηνπ 

πνπξγνχ γείαο θαη ην ππ΄ αξηζ. Γ1γ/Γ.Ξ/37278 & 36879/25-06-2019 έγγξαθν 

ηνπ Ρκήκαηνο γηεηλήο θαη γεηνλνκηθψλ Διέγρσλ ηεο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο 

γείαο θαη γηεηλήο Ξεξηβάιινληνο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο δεκφζηαο γείαο θαη 

Ξνηφηεηαο Εσήο ηνπ πνπξγείνπ γείαο. 

Ν κέγηζηνο ρψξνο πνπ κπνξεί λα θαηαιακβάλεη ην ηξνρήιαην αλαςπθηήξην δελ 

κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 15 η.κ. 

Νη θαληίλεο πξέπεη λα απέρνπλ ηνπιάρηζηνλ εθαηφ (100) κέηξα απφ ηηο 

εγθαηεζηεκέλεο επηρεηξήζεηο (μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο, θέληξα αλαςπρήο 

θ.ι.π.) θαη επίζεο ηνπιάρηζηνλ (100) εθαηφ κέηξα κεηαμχ ηνπο. 

Γηα ηηο παξαρσξήζεηο ηξνρήιαησλ αλαςπθηεξίσλ δελ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο πεξί 

ππαίζξηνπ εκπνξίνπ, ζχκθσλα κε ηελ 409/1999 γλσκνδφηεζε ηνπ ΛΠΘ. 

Πηνπο παξαρσξνχκελνπο ρψξνπο είλαη δπλαηή ε ηνπνζέηεζε αξζξσηνχ μχιηλνπ 

δαπέδνπ, φπνπ επηηξέπεηαη. Γηα παξαρψξεζε πνπ αθνξά θαληίλα, ν κέγηζηνο 

ρψξνο πνπ κπνξεί λα θαηαιακβάλεη ε θαληίλα κε ην δάπεδν είλαη 15 η.κ. 
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Άξζξν 18 
 Αλάθιεζε παξαρψξεζεο 

Ζ παξαρψξεζε ππφθεηηαη πάληνηε ζε κνλνκεξή αλάθιεζε απφ ην Γεκφζην: 

(α) Γηα ιφγνπο ππέξηεξνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, εζληθήο άκπλαο, δεκφζηαο 

ηάμεο, αζθάιεηαο, δεκφζηαο πγείαο, πξνζηαζίαο αξραηνηήησλ θαη πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο εθαξκνγήο ησλ ηνπηθψλ ρσξηθψλ ζρεδίσλ θαη ηνπ ζαιάζζηνπ 

ρσξνηαμηθνχ ζρεδίνπ, φπσο απηφ νξίδεηαη ζηνλ λ. 4546/2018 (101 Α΄), θαζψο 

θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ραξαθηήξα ησλ ρψξσλ, αδεκίσο γηα 

ην Γεκφζην. 

(β) Αλ ν δηθαηνχρνο παξαρψξεζεο, αξρηθφο ή ηειηθφο, παξαβηάδεη δηαηάμεηο ηνπ 

λφκνπ ή φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο πνπ έρνπλ ηεζεί κε ηελ ΘΑ 47458 ΔΜ 

2020/ΞΝΗΘ 15.5.2020 «Θαζνξηζκφο φξσλ, πξνυπνζέζεσλ, ηερληθψλ ζεκάησλ, 

αλαγθαίσλ ιεπηνκεξεηψλ θαη δηαδηθαζίαο γηα ηελ παξαρψξεζε απιήο ρξήζεο 

αηγηαινχ, παξαιίαο, φρζεο θαη παξφρζηαο δψλεο κεγάισλ ιηκλψλ θαη πιεχζηκσλ 

πνηακψλ» (ΦΔΘ 1864/Β/15.5.2020) ή πξνβαίλεη ζε κεηαβνιή ηνπ ζθνπνχ, ηεο 

ρξήζεο ή ηεο θχζεο ηνπ παξαρσξεζέληνο αθηλήηνπ. Πηελ πεξίπησζε απηή 

αλαθαιείηαη ππνρξεσηηθά ε παξαρψξεζε, αδεκίσο γηα ην Γεκφζην, κε ηελ έθδνζε 

ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ, εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 27 θαη 

29 θαη ηπρφλ πθηζηάκελα έξγα θαηαιακβάλνληαη απφ ην Γεκφζην. 

Ζ αλάθιεζε ηεο παξαρψξεζεο ζπλεπάγεηαη ηελ θαηαβνιή ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

αληαιιάγκαηνο ρξήζεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ κέρξη ηε ιήμε ηεο ζπλαθζείζαο 

ζχκβαζεο παξαρψξεζεο θαη επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε ησλ ρψξσλ ζε ηξίηνπο 

γηα ην ππνιεηπφκελν δηάζηεκα κέρξη ηε ιήμε ηεο παξνχζαο απνθιεηζηηθά απφ ηελ 

Θηεκαηηθή πεξεζία. 

 
Άξζξν 19 

 Ινηπέο ππνρξεψζεηο 
Νη κηζζσηέο νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ην Ξαξάξηεκα I, ΗΗ ηεο ΘΑ θαη 
ηδηαίηεξα κε ην Ξαξάξηεκα 4 «ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΘΑΡΑΠΘΔΩΛ –
ΓΗΑΚΝΟΦΩΠΔΩΛ ΓΗΑ ΑΞΙΖ ΣΟΖΠΖ ΔΛΡΝΠ ΑΗΓΗΑΙΝ-ΞΑΟΑΙΗΑΠ –
ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΝΗ-ΠΠΡΑΠΔΗΠ» ηεο ΘΑ 47458 ΔΜ 2020/ΞΝΗΘ 15.5.2020 (ΦΔΘ 
1864/Β/15.5.2020), ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο. 

Δπηπιένλ γηα ηηο κηζζψζεηο έθηαζεο φρζεο γηα ην έηνο 2021, ζην πιαίζην 
πξνζηαζίαο ησλ πνιηηψλ απφ ηελ παλδεκία , ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο αξηζ. 
Γ1α/ΓΞ.νη.31972/22-05-2020 (ΦΔΘ 1982/Β/22-05-2020) ΘΑ ησλ πνπξγψλ 
Νηθνλνκηθψλ, Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ, Ξξνζηαζίαο ηνπ Ξνιίηε, Δξγαζίαο θαη 
Θνηλσληθψλ πνζέζεσλ, γείαο θαη Δζσηεξηθψλ κε ζέκα «Θαλφλεο Ρήξεζεο 
απνζηάζεσλ ζε νξγαλσκέλεο ηδησηηθέο θαη κε παξαιίεο ζην ζχλνιν ηεο 
επηθξάηεηαο, πξνο πεξηνξηζκφ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19», φπσο 
ηξνπνπνηείηαη θαη ηζρχεη θάζε θνξά θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 
ζχκβαζεο.  
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Άξζξν 20 

 Γεκνζίεπζε Γηαθήξπμεο 
Ζ δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί, κε θξνληίδα ηνπ Γεκάξρνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξ. 3 
ηνπ Ξ.Γ. 270/81, ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ηεο 
δεκνπξαζίαο θαη αλαξηάηαη ζηε Γηαχγεηα, ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ησλ 
Γεκνηηθψλ Θαηαζηεκάησλ θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Πηληηθήο 
(www.sintiki.gov.gr). 

  

 
Άξζξν 21 

 Ξιεξνθφξεζε ελδηαθεξνκέλσλ 
     
 
 Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ γηα ηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ απφ 
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ (www.sidiki.gov.gr), θαη απφ ηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ 
θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο .  
Αληίγξαθν ηεο δηαθήξπμεο ρνξεγείηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο, χζηεξα απφ 
αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη ζην αληίζηνηρν Γξαθείν. 
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