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ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ ΔΚΜΗΘΧΖ ΠΑΡΑΛΗΑ «ΠΗΑΣΑ»
ΠΑΛΑΗΟΠΟΛΖ
Ο Ππόεδπορ ηηρ Δπιηποπήρ Δγσωπίος Πεπιοςζίαρ Κςθήπων και Ανηικςθήπων
Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ Ν. 1416/1984 πεξί ηεο Δγρσξίνπ Πεξηνπζίαο Κπζήξσλ θαη Αληηθπζήξσλ.
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 παξ.7 ηνπ Ν. 2946/2001, πνπ ζπκπιεξψλεη θαη εξκελεχεη ην άξζξν 84 ηνπ
Ν.1416/1984.
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 272/1985 πνπ αθνξά ηελ νξγάλσζε θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ
Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Δπηηξνπή Δγρσξίνπ Πεξηνπζίαο», φπσο ην δηάηαγκα απηφ ηζρχεη κεηά
ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην ΠΓ 138/2004 θαη ην ΠΓ 5/2017.
4. Σν Π.∆. 270/81 (ΦΔΚ 77/30.03.1981, Σεχρνο Α’) πεξί θαζνξηζκνχ ησλ νξγάλσλ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ
φξσλ δηελέξγεηαο δεκνπξαζηψλ δη’ εθπνίεζίλ ή εθκίζζσζίλ πξαγκάησλ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ, ζε
ζπλδπαζκφ θαη κε ην άξζξν 3 ηνπ Π.Γ. 272/1985.
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 2971/19-12-01 (ΦΔΚ 285/19.12.2001 Σεχρνο Α’) Αηγηαιφο, Παξαιία θαη
άιιεο δηαηάμεηο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε µε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 3207/2003 (ΦΔΚ 302/03 Σεχρνο Α’)
θαη ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ίδηνπ λφκνπ γηα ηνπο νξηζκνχο θαη ηηο έλλνηεο ηεο παξαιίαο, αηγηαινχ, θαζψο θαη ηε
δπλαηφηεηα παξαρψξεζεο δηθαηψκαηνο απιήο ρξήζεο επ’ απηψλ, θαηά ην κέηξν πνπ δελ αληηβαίλνπλ ζην
εηδηθφηεξν λνκνζεηηθφ θαη ξπζκηζηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο Δγρσξίνπ Πεξηνπζίαο Κπζήξσλ
θαη Αληηθπζήξσλ.
6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/8.06.2006, Σεχρνο Α’) πεξί Κχξσζεο ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη
Κνηλνηήησλ.
7. Σν απφ 17.11.2011 θαη κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 38724/35555 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Αηηηθήο, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ κηζζψζεσλ ηκεκάησλ αηγηαινχ θαη παξαιίαο ησλ
λήζσλ Κπζήξσλ θαη Αληηθπζήξσλ ζπληζηά απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο Δπηηξνπήο Δγρσξίνπ Πεξηνπζίαο, ε
νπνία σο θχξηνο θαη λνκεχο απηψλ (ηΔ 1956/1986, ΔηζΔθΠεηξ 2/2002) κπνξεί λα απνθαζίδεη γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα κίζζσζεο κεγαιχηεξν ηνπ νξηδφκελνπ ζηηο ζρεηηθέο ΚΤΑ πνπ αθνξνχλ ηηο κηζζψζεηο ησλ αηγηαιψλ
θαη παξαιηψλ πνπ αλήθνπλ ζην Γεκφζην.
8. Σελ παξάγξαθν 15 ηνπ άξζξνπ 283 ηνπ Ν. 3852/2010 (Καιιηθξάηεο) [ΦΔΚ 87 Α/7-6-2010], φπσο ηζρχεη
κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην άξζξν 44 παξ.5 Ν. 3979/2011 θαη ην άξζξν 19 παξ.3 Ν. 4257/2014.
9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 Ν. 4174/2013 (ΚΦΓ).
10. Σελ ππ΄ αξηζ. ΓΓΠ0007378/0454Β’ΔΞ2017/11-5-2017 Κ.Τ.Α. (ΦΔΚ1636/η. Β’/12-05-2017),φπσο απηή
ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο Κ.Τ.Α. : 1) ΓΓΠ0008470/0514Β/ΔΞ2017/31-05-2017 (ΦΔΚ 1970/η.Β’/07-06-2017), 2)
ΓΓΠ0009186/0575Β/ΔΞ2017/13-6-2017 (ΦΔΚ 2098/η.Β’/19-06-2017) θαη 3)
ΓΓΠ/Β0010068/0624Β
ΔΞ2017/28-6-2017 (ΦΔΚ 2255/η.Β’/03-07-2017 θαη ηπγράλνπλ εθαξκνγήο κφλν θαηά ην κέξνο πνπ δελ
πξνζθξνχνπλ ζηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί Δγρσξίνπ Πεξηνπζίαο Κπζήξσλ θαη
Αληηθπζήξσλ θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, φπνπ απηνί πεξηέρνπλ δηαθνξεηηθή ξχζκηζε.
11. Σελ ππ’ αξηζ. 25/2020 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δγρσξίνπ Πεξηνπζίαο Κπζήξσλ θαη Αληηθπζήξσλ (ΑΓΑ:
6Y6ZΟΡ18-Π3) πεξί ζπγθξνηήζεσο ηεο Δπηηξνπήο δεκνπξαζηψλ εθκίζζσζεο-κίζζσζεο αθηλήησλ.

ΑΔΑ: Κπζήξσλ
ΩΘΧΞΟΡ18-ΤΛΔ
12. Σελ ππ’ αξηζ. 26/2020 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δγρσξίνπ Πεξηνπζίαο
θαη Αληηθπζήξσλ
«Πξνθήξπμε γηα ηελ παξαρψξεζε απιήο ρξήζεο αθηλήησλ Δπηηξνπήο Δγρσξίνπ Πεξηνπζίαο (αηγηαινί –
παξαιίεο θαηά άξζξν 16 παξ. 7 Ν.2946/2001»

ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ
Γεκφζηα, θαλεξή, πιεηνδνηηθή θαη πξνθνξηθή δεκνπξαζία ηελ

Παπαζκεςή 29.05.2020 ώπα 10:00 - 12:00, ζηο Γπαθείο ηηρ Δπιηποπήρ ζηη Υώπα
ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο πξνο ηνχην Δπηηξνπήο Γεκνπξαζηψλ, ε νπνία έρεη ζπζηαζεί ζχκθσλα κε ηελ ππ’
αξηζκφλ 25/2020 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δγρσξίνπ Πεξηνπζίαο Κπζήξσλ (ΑΓΑ: 6Τ6ΕΟΡ18-Π3), γηα ηελ
παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απιήο ρξήζεο ηκεκάησλ αηγηαινχ – παξαιίαο ηεο Δγρψξηαο Πεξηνπζίαο
Κπζήξσλ θαη Αληηθπζήξσλ, πξνο ηξίηνπο, µε ηε ζχλαςε κηζζσηηθήο ζρέζεο, έλαληη αληαιιάγκαηνο,
απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ εμππεξεηνχλ ηνπο ινπφκελνπο ή ηελ αλαςπρή ηνπ
θνηλνχ γηα ηα ηκήκαηα φπσο πεξηγξάθνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.
α/α
19.
20.

Παπαλία / Σοποθεζία
ΠΑΛΑΗΟΠΟΛΖ (ΠΗΑΣΑ)
ΠΑΛΑΗΟΠΟΛΖ (ΠΗΑΣΑ)

Σοπική Κοινόηηηα
ΜΖΣΑΣΩΝ
ΜΖΣΑΣΩΝ

Δίδορ & Θέζη
ΟΜΠΡΔΛΔ
ΚΑΝΣΗΝΑ

Δμβαδόν (m²)
500
15

Σιμή Δκκίνηζηρ
3.000
3.000

Καζέλα απφ ηα αλσηέξσ ηκήκαηα απεηθνλίδεηαη θαηά αθξηβή ζέζε, επηθάλεηα θαη δηαζηάζεηο ζην αληίζηνηρν
ζρεδηάγξακκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα Β, ην νπνίν ζπλνδεχεη ζπλεκκέλν ηελ παξνχζα απφθαζε
θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πνι. Μεραληθφ (ΣΔ) Σξαβαζάξν Ησάλλε, ζεσξείηαη δε απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο
Δπηηξνπήο.
Καιεί δε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ.
ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΡΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ
Ζ δεκνπξαζία θάζε ηκήκαηνο ζα γίλεηαη δηαδνρηθά θαηά ηελ ζεηξά αλαγξαθήο ηνπ ζηνλ πίλαθα θαη ζα δηαξθεί
φζν ζα ππάξρνπλ άλεπ δηαθνπήο πξνζθνξέο.
Γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δεκνπξαζίαο θαη πέξαλ ηεο νξηδφκελεο ψξαο απνθαζίδεη ε Δπηηξνπή, ε απφθαζε ηεο
νπνίαο θαηαρσξείηαη ζηα πξαθηηθά.
Οη πξνζθνξέο ησλ πιεηνδνηψλ αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά θαηά ηε ζεηξά εθθψλεζεο καδί µε ην
νλνκαηεπψλπκν ηνπ πιεηνδφηε.
Κάζε πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ εθάζηνηε πιεηνδφηε θαη ε δέζκεπζε απηή κεηαβηβάδεηαη
αιιεινδηαδφρσο απφ ηνλ πξψην ζηνπο επφκελνπο, ν ηειεπηαίνο ησλ νπνίσλ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξνζθνξά
ηνπ κέρξη λα ηνπ γλσζηνπνηεζεί ε νινθιήξσζε ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ην Νφκν εγθξηηηθήο δηαδηθαζίαο,
νπφηε θαη θαζίζηαηαη νξηζηηθφο κηζζσηήο. Κάζε κεηαγελέζηεξε ηεο πξψηεο πξνζθνξάο ζα απμάλεηαη
ηνπιάρηζηνλ θαηά 100,00 € απφ ηελ πξνεγνχκελε.
Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκφ άιινπ νθείιεη λα ην δειψζεη ζηελ Δπηηξνπή Γεκνπξαζίαο, πξηλ απφ
ηελ έλαξμή ηεο θαη πξέπεη γηα ην ιφγν απηφ λα έρεη θαη λα θαηαζέζεη λφκηκν πιεξεμνχζην, δηαθνξεηηθά
ζεσξείηαη φηη κεηέρεη γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ.
Ζ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Γεκνπξαζίαο πεξί απνθιεηζκνχ ελδηαθεξφκελνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηε δεκνπξαζία,
επεηδή δελ πιεξνί ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά.
Σα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο ζπληάζζνληαη ζε απιφ ραξηί.
Μεηά ηε ιήμε ηεο Γεκνπξαζίαο ηα πξαθηηθά ππνγξάθνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή, απφ ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε
θαη ηνλ εγγπεηή ηνπ. Αλ θάπνηνο απφ απηνχο είλαη αγξάκκαηνο, ππνγξάθεη αλη’ απηνχ άιινο, βάζεη εηδηθνχ
λφκηκνπ πιεξεμνπζίνπ ή δχν πξφζσπα εθ ησλ παξηζηακέλσλ θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο, ηα νπνία
θαιεί ε επηηξνπή δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο θαη ηα νπνία βεβαηψλνπλ ζην πξαθηηθφ ηεο δεκνπξαζίαο φηη ν
ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο ή ν εγγπεηήο ηνπ δήισζε άγλνηα γξακκάησλ.
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο δελ απνθηά θαλέλα δηθαίσκα πξνο απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε κε έγθξηζεο ηεο
δεκνπξαζίαο απφ ην αξκφδην φξγαλν ηεο Δπηηξνπήο Δγρσξίνπ Πεξηνπζίαο Κπζήξσλ θαη Αληηθπζήξσλ ή ηεο
αξκφδηαο Γηνηθεηηθήο Αξρήο.

ΑΔΑ: ΩΘΧΞΟΡ18-ΤΛΔ
ΑΡΘΡΟ 2ο ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΣΖΝ ΠΛΔΗΟ∆ΟΗΑ
Γελ ζα γίλνληαη δεθηνί ζηε δεκνπξαζία φπνηνη (πιεηνδφηεο ή εγγπεηέο) έρνπλ θεξπρζεί έθπησηνη απφ ζπλαθή
δεκνπξαζία ηεο Δπηηξνπήο Δγρσξίνπ Πεξηνπζίαο Κπζήξσλ θαη Αληηθπζήξσλ ή ηνπ Γήκνπ Κπζήξσλ, εληφο
ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο.
Γελ ζα γίλνληαη δεθηνί ζηε δεκνπξαζία λνκηθά ή θπζηθά πξφζσπα ή ζπγγελείο ηνπο κέρξη β΄ βαζκνχ, ηα νπνία
έρνπλ νθεηιέο απφ πξνεγνχκελεο ζπκβάζεηο πξνο ηελ Δπηηξνπή γηα ηελ ίδηα αηηία.
Δπίζεο δελ ζα γίλνληαη δεθηνί ζηε δεκνπξαζία φπνηνη (πιεηνδφηεο ή εγγπεηέο) έρνπλ θαηαιάβεη απζαίξεηα
νπνηνδήπνηε έθηαζε ηεο Δγρσξίνπ Πεξηνπζίαο Κπζήξσλ θαη Αληηθπζήξσλ.
ΑΡΘΡΟ 3ο ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζε θάθειν, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο πιεηνδνζίαο (θαη ρσξίο λα
έρνπλ δηθαίσκα πξνζζήθεο εθ ησλ πζηέξσλ), φια ηα παξαθάησ απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, άιισο
απνθιείνληαη απφ ηελ δεκνπξαζία
Α) Γξακκάηην ζχζηαζεο παξαθαηαζήθεο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθή επηζηνιή
αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδαο, ηξίκελεο ηνπιάρηζηνλ δηάξθεηαο, πνζνχ ίζνπ κε ην 10% ηνπ εηήζηνπ κηζζψκαηνο
πνπ νξίδεηαη σο ειάρηζην φξην πξψηεο πξνζθνξάο ζηε δηαθήξπμε, ην νπνίν ζα αληηθαηαζηαζεί, απφ ηνλ
πιεηνδφηε, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, κε άιιν (γξακκάηην ζχζηαζεο παξαθαηαζήθεο ηνπ Σακείνπ
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδαο), δηάξθεηαο θαιχπηνπζαο
πιήξσο ην ζπλνιηθφ ρξφλν παξαρψξεζεο θαη πνζνχ ίζνπ κε ην 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ
κηζζσκάησλ φισλ ησλ κηζζσηηθψλ πεξηφδσλ.
Β) ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο Φπζηθνχ Πξνζψπνπ:
1) Φσηναληίγξαθν ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ ίδηνπ θαη ηνπ εγγπεηή.
2) Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα γηα ηνλ ίδην θαη ηνλ εγγπεηή.
3) Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα, γηα ηνλ ίδην θαη ηνλ εγγπεηή, απφ θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο (π.ρ. Ο.Α.Δ.Δ.,
Ο.Γ.Α. θ.ι.π.). ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο πξνζψπνπ µε θνξέα αζθάιηζεο ην Η.ΚΑ., αληίγξαθν ηνπ Αηνκηθνχ
Λνγαξηαζκνχ Αζθάιηζεο ή θαη ηεο θάξηαο αλεξγίαο (Ο.Α.Δ.∆.). Γηα ηα πξνζηαηεπφκελα µέιε βεβαίσζε
αζθάιηζεο γηα ην θχξην µέινο θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζηαηεπφκελνπ µέινπο φηη δελ είλαη αζθαιηζκέλν
ζε θάπνην άιιν αζθαιηζηηθφ θνξέα. ε πεξίπησζε απαζρφιεζεο πξνζσπηθνχ πξνζθνκίδεηαη ππνρξεσηηθά θαη
αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα απφ ην Η.Κ.Α. θαη ζε πεξίπησζε µε απαζρφιεζεο πξνζσπηθνχ ζα θαηαηίζεηαη
αληίζηνηρε ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 φηη δελ απαζρνιεί πξνζσπηθφ.
4) Γεκνηηθή ελεκεξφηεηα δειαδή βεβαίσζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Κπζήξσλ πεξί κε
νθεηιήο, απφ νπνηαδήπνηε αηηία ηνπ ίδηνπ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ, πξνο ην Γήκν Κπζήξσλ θαη ηελ Δπηηξνπή
Δγρσξίνπ Πεξηνπζίαο Κπζήξσλ θαη Αληηθπζήξσλ.
5) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 φηη έιαβε γλψζε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηνπο φξνπο ηεο νπνίαο
απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα.
6) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ (ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο Γηνηθεηηθήο ή Γηθαζηηθήο Αξρήο ηεο
ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο γηα αιινδαπνχο) ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη δελ έρεη
θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα.
7) ε πεξίπησζε εθπξνζψπεζεο: Έγγξαθν εηδηθήο πιεξεμνπζηφηεηαο (ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ή
έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε, ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ ππνςεθίνπ ζηνλ δηαγσληζκφ απφ
νπνηαδήπνηε αξκφδηα αξρή) πξνο εθείλνλ πνπ ππνβάιιεη ην θάθειν.
8) Αμηφρξεν εγγπεηή πνπ ζα ππνγξάςεη καδί µε ηνλ πιεηνδφηε ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη ζηε ζπλέρεηα
ηε ζχκβαζε κηζζψζεσο. Ο εγγπεηήο απηφο ζα είλαη αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξν ππεχζπλνο καδί µε ην
κηζζσηή γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηεο ζπκβάζεσο, παξαηηνχκελνο ηνπ επεξγεηήκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη
δηδήζεσο.
9) Γηα ππεθφνπο ρσξψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θσηναληίγξαθν επηθπξσκέλν ηεο άδεηαο δηακνλήο
ηνπο απφ αζηπλνκηθή αξρή. Γηα ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ – κε κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, επηθπξσκέλν
θσηναληίγξαθν ηζρχνπζαο άδεηαο δηακνλήο πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ άζθεζε αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηφηεηαο.
Γ) ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο Ννκηθνχ Πξνζψπνπ:
Γ1. Πξνζσπηθέο Δηαηξείεο (Ο.Δ. , Δ.Δ.)
1) Καηαζηαηηθφ θαη ηξνπνπνηήζεηο απηνχ.
2) Πηζηνπνηεηηθφ απφ ηελ αξκφδηα αξρή πνπ λα πξνθχπηεη ην θαηαζηαηηθφ θαη φιεο νη ηξνπνπνηήζεηο απηνχ
(πηζηνπνηεηηθφ κεηαβνιψλ).
3) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί µε πηψρεπζεο, εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο
δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή άιιεο αλάινγεο θαηάζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη ησλ εηαίξσλ.
4) Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα ηεο εηαηξείαο θαη ησλ εηαίξσλ.
5) Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ηεο εηαηξείαο θαη ησλ εηαίξσλ ηεο εηαηξείαο. ε πεξίπησζε µε απαζρφιεζεο
πξνζσπηθνχ ζα θαηαηίζεηαη αληίζηνηρε ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 φηη δελ απαζρνιεί πξνζσπηθφ.
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6) Βεβαίσζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Κπζήξσλ πεξί κε νθεηιήο,
απφ νπνηαδήπνηε αηηία, ηεο
εηαηξείαο θαη ησλ εηαίξσλ θαζψο θαη ηνπ εγγπεηή πξνο ην Γήκν Κπζήξσλ θαη ηελ Δπηηξνπή Δγρσξίνπ
Πεξηνπζίαο Κπζήξσλ θαη Αληηθπζήξσλ (δεκνηηθή ελεκεξφηεηα).
7) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 φηη έιαβε γλψζε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηνπο φξνπο ηεο νπνίαο
απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα.
8) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ (ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο Γηνηθεηηθήο ή Γηθαζηηθήο Αξρήο ηεο
ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο γηα αιινδαπνχο) ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη ηα κέιε
ηεο δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα.
9) ε πεξίπησζε εθπξνζψπεζεο: Έγγξαθν εηδηθήο πιεξεμνπζηφηεηαο (ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ή
έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε, ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ ππνςεθίνπ ζηνλ δηαγσληζκφ απφ
νπνηαδήπνηε αξκφδηα αξρή) πξνο εθείλνλ πνπ ππνβάιιεη ην Φάθειν.
Γ2. Κεθαιαηνπρηθέο Δηαηξείεο (Α.Δ., Δ.Π.Δ.):
1) Σν ΦΔΚ η Α.Δ. & ΔΠΔ ζην νπνίν δεκνζηεχζεθε ε άδεηα ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη ε έγθξηζε ηνπ
Καηαζηαηηθνχ ηεο.
2) Αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ µε φιεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ εθφζνλ έρνπλ γίλεη.
3) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο Αξρήο γηα ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ηα ΦΔΚ η. Α.Δ. & Δ.Π.Δ.
ζηα νπνία δεκνζηεχζεθαλ ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο.
4) Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν πξαθηηθνχ ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο, θαηά ηελ νπνία
εθιέρηεθαλ ηα µέιε ηνπ ελ ελεξγεία Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο (γηα Α.Δ.).
5) Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν πξαθηηθνχ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ µε ην νπνίν ην ηειεπηαίν ζπγθξνηήζεθε ζε
ζψκα θαη απνθαζίζζεθε ν ηξφπνο εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο (γηα Α.Δ.).
6) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο πεξί µε πηψρεπζεο, εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο,
πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή άιιεο αλάινγεο θαηάζηαζεο ηεο εηαηξείαο.
7) Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη ζε πεξίπησζε Α.Δ., ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Γηεπζχλνληνο
πκβνχινπ απηήο θαη ζε πεξίπησζε Δ.Π.Δ. ηνπ δηαρεηξηζηή απηήο.
8) Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη ζε πεξίπησζε Α.Δ., ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ
Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ απηήο θαη ζε πεξίπησζε Δ.Π.Δ. ηνπ δηαρεηξηζηή απηήο. ε πεξίπησζε µε
απαζρφιεζεο πξνζσπηθνχ ζα θαηαηίζεηαη αληίζηνηρε ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 φηη δελ απαζρνιεί
πξνζσπηθφ.
9) Βεβαίσζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Κπζήξσλ πεξί κε νθεηιήο, απφ νπνηαδήπνηε αηηία, ηεο
εηαηξείαο θαη ηνπ εγγπεηή, θαζψο θαη ζε πεξίπησζε Α.Δ., ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ
απηήο θαη ζε πεξίπησζε Δ.Π.Δ. ηνπ δηαρεηξηζηή απηήο, πξνο ην Γήκν Κπζήξσλ θαη ηελ Δπηηξνπή Δγρσξίνπ
Πεξηνπζίαο Κπζήξσλ θαη Αληηθπζήξσλ (δεκνηηθή ελεκεξφηεηα).
10) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 φηη έιαβε γλψζε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηνπο φξνπο ηεο νπνίαο
απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα.
11) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ (ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο Γηνηθεηηθήο ή Γηθαζηηθήο Αξρήο ηεο
ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο γηα αιινδαπνχο) ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη ν
Πξφεδξνο θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο (γηα ηηο Α.Δ.) θαη ν δηαρεηξηζηήο (γηα ηηο Δ.Π.Δ.) δελ έρνπλ
θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα.
12) Απφθαζε ηνπ ∆.. ηεο εηαηξείαο γηα ζπκκεηνρή ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ θαη ηνπ πξνζψπνπ πνπ
εμνπζηνδνηείηαη µε ηελ απφθαζε απηή λα ζπκκεηέρεη (γηα ηηο Α.Δ.).
13) ε πεξίπησζε εθπξνζψπεζεο: Έγγξαθν εηδηθήο πιεξεμνπζηφηεηαο (ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ή
έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε, ζεσξεκέλν γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ ππνςεθίνπ ζηνλ δηαγσληζκφ απφ
νπνηαδήπνηε αξκφδηα αξρή) πξνο εθείλνλ πνπ ππνβάιιεη ην Φάθειν.
Γ3. ε πεξίπησζε άιιεο εηαηξηθήο κνξθήο, αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά κε ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα γηα ηα
λνκηθά πξφζσπα.
ε όλερ ηιρ πεπιπηώζειρ οι ενημεπόηηηερ και ηα πιζηοποιηηικά θα ππέπει να ιζσύοςν ηην ημέπα ηος
διαγωνιζμού , αλλά και ηην ημέπα ςπογπαθήρ ηος ζςμβάζεωρ.
ε πεπίπηωζη λήξεωρ οιαζδήποηε ενημεπόηηηαρ ππο ηηρ ημεπομηνίαρ ςπογπαθήρ ηηρ ζςμβάζεωρ ο
εκάζηοηε πλειοδόηηρ θα ππέπει απαπαιηήηωρ να πποζκομίζει νέα, άλλωρ δεν θα ςπογπάθεηαι η ζύμβαζη
και θα διενεπγείηαι ειρ βάπορ αςηού και ηος εγγςηηή αναπλειζηηπιαζμόρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 5 ηηρ
παπούζαρ.
ΑΡΘΡΟ 4ο ΥΡΟΝΗΚΖ ∆ΗΑΡΚΔΗΑ ΜΗΘΩΖ – ΣΡΟΠΟ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΣΗΜΖΜΑΣΟ
Οη κηζζψζεηο ησλ ηκεκάησλ ηνπ αηγηαινχ – παξαιίαο γηα ηνπνζέηεζε νκπξειψλ, μαπισζηξψλ, θαληηλψλ,
πνδειάησλ ζαιάζζεο, θαλφ θαη ινηπψλ ζαιαζζίσλ ζπνξ θαη ζα έρνπλ δηάξθεηα έσο 31-12-2020, εθφζνλ
ηεξεζνχλ απφ ηνλ εθάζηνηε πιεηνδφηε απνιχησο φινη νη φξνη ηεο πξνθήξπμεο.
Πξν ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ζα θαηαβιεζεί νιφθιεξν ην κίζζσκα καδί κε νιφθιεξν ην ραξηφζεκν.
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Μεηά ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ιήμε ηεο κίζζσζεο δελ επηηξέπεηαηΑΔΑ:
ε παξακνλή
ηνπ κηζζσηή ζηνλ
παξαρσξνχκελν ρψξν. Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα εγθαηαιείςεη άκεζα ηεο ρξήζε, ρσξίο πξφζζεηεο
δηαηππψζεηο, απνκαθξχλνληαο ηαπηφρξνλα θάζε εμνπιηζκφ θαη αληηθείκελν πνπ είρε ζέζεη ζηελ εμππεξέηεζή
ηεο, σο θαη ηηο ηπρφλ δηαηάμεηο έδξαζεο (βάζεηο, εκπήμεηο, παθηψζεηο θιπ.).
ΑΡΘΡΟ 5ο ΤΜΦΩΝΖΣΗΚΟ – ΔΓΓΤΖΖ
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο ππνρξενχηαη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηεο θνηλνπνηήζεσο πξνο απηφλ, ηεο
απφθαζεο ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί θαηαθπξψζεσο ή εγθξίζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο, λα
πξνζέιζεη καδί κε ηνλ εγγπεηή γηα ηε ζχληαμε θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο, άιισο ε θαηαηεζείζα
εγγχεζε θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Δπηηξνπήο Δγρσξίνπ Πεξηνπζίαο Κπζήξσλ θαη Αληηθπζήξσλ, άλεπ δηθαζηηθήο
παξεκβάζεσο θαη ελεξγείηαη αλαπιεηζηεξηαζκφο εηο βάξνο απηνχ θαη ηνπ εγγπεηή, νη νπνίνη ακθφηεξνη
επζχλνληαη, αδηαίξεηα, αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξν γηα ηελ ηπρφλ δηαθνξά πξνο ηα θάησ ηνπ
απνηειέζκαηνο ηεο λέαο δεκνπξαζίαο ζε ζρέζε κε ην αξρηθψο επηηεπρζέλ απνηέιεζκα.
Σν κηζζσηήξην ζπκβφιαην κεηαμχ ηεο Δπηηξνπήο Δγρσξίνπ Πεξηνπζίαο Κπζήξσλ θαη Αληηθπζήξσλ θαη ησλ
κηζζσηψλ ζπληάζζεηαη ζε ηξία (3) αληίγξαθα πνπ ππνγξάθνληαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, αθνχ
θαηαβιεζεί ην ήκηζπ ηνπ κηζζψκαηνο καδί κε νιφθιεξν ην ραξηφζεκν ηεο πξψηεο κηζζσηηθήο πεξηφδνπ.
ην κηζζσηήξην ζπκβφιαην πξνζδηνξίδνληαη ζαθψο ηα ζηνηρεία ηνπ κηζζσηή , ε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, ε
αθξηβήο ζέζε θαη ην εκβαδφλ ηνπ ηκήκαηνο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ πνπ παξαρσξείηαη, ην είδνο ηεο ρξήζεο, ην
θαηαβιεηέν αληάιιαγκα θαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο ηνπ. ηελ σο άλσ ζχκβαζε κίζζσζεο ζα πξνζαξηάηαη ην
αληίζηνηρν ζρεδηάγξακκα ηνπ ηκήκαηνο πνπ παξαρσξείηαη, εμαρζέλ απφ ην Παξάξηεκα ηεο παξνχζαο
Γηαθήξπμεο, ψζηε λα πξνθχπηεη ε αθξηβήο ζέζε, ε επηθάλεηα θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ παξαρσξνχκελνπ
ηκήκαηνο. Δπί ηνπ ζρεδηαγξάκκαηνο απηνχ, ν κηζζσηήο ζα ζέζεη ηελ ππνγξαθή ηνπ δειψλνληαο φηη έιαβε
γλψζε ηνπ επί απηνχ νξηδνκέλνπ ηκήκαηνο επί ηνπ νπνίνπ ζα αζθεζεί ε εκπνξηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα.
ην ζπκθσλεηηθφ πνπ ζα ππνγξαθεί ζα νξίδεηαη ξεηψο φηη ν κηζζσηήο έρεη ιάβεη γλψζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο
παξνχζαο θαη φηη δεζκεχεηαη λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, σο κηζζσηήο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην λφκν θαη
ηε δηαθήξπμε.
Αληίγξαθν ηνπ κηζζσηεξίνπ ππνβάιιεηαη κε ηελ πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία ζηελ αξκφδηα ∆.Ο.Τ.
Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα παξέρεη αμηφρξεν εγγπεηή πνπ ζα ππνγξάςεη καδί µε ηνλ πιεηνδφηε ηα πξαθηηθά
ηεο δεκνπξαζίαο θαη ζηελ ζπλέρεηα ηελ ζχκβαζε ηεο κίζζσζεο. Ο εγγπεηήο απηφο θαζίζηαηαη αιιειέγγπνο
θαη εηο νιφθιεξν ππεχζπλνο καδί µε ην κηζζσηή γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, παξαηηνχκελνο
ηνπ επεξγεηήκαηνο ηεο δηαίξεζεο θαη δηδήζεσο.
Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη θαηαξηίζζεθε νξηζηηθά κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο απφ ηα θαηά ην λφκν
αξκφδηα φξγαλα.
ΑΡΘΡΟ 6ο ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΜΗΘΩΣΖ - ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΗ
Ο κηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί ηελ θαζαξηφηεηα ηφζν ηνπ παξαρσξεζέληνο ρψξνπ, φζν θαη ηνπ
ελδηάκεζνπ ειεχζεξνπ (εθφζνλ ππάξρεη) θαζψο θαη ησλ ηνπαιεηψλ, πνπ εμππεξεηνχλ ηελ πεξηνρή
δξαζηεξηφηεηαο ηνπ, µε δηθή ηνπ επζχλε θαη έμνδα. Σπρφλ δεκηέο ζα επηβαξχλνπλ ην κηζζσηή θαη ε
απνθαηάζηαζή ηνπο ζα γίλεη µε επίβιεςε ηεο Δπηηξνπήο Δγρσξίνπ Πεξηνπζίαο Κπζήξσλ θαη Αληηθπζήξσλ.
Απαγνξεχεηαη ε νπνηνπδήπνηε είδνπο θαηαζθεπή εγθαηαζηάζεσλ άλεπ αδείαο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο
Γφκεζεο θαη φισλ ησλ ζπλαξκφδησλ δηνηθεηηθψλ αξρψλ θαη ππεξεζηψλ.
Ο κηζζσηήο νθείιεη λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην λφκν, ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο
δηαθήξπμεο θαη ηε ζχκβαζε κηζζψζεσο. Τπνρξενχηαη λα δηαηεξεί ηελ θαηνρή ηνπ παξαρσξεζέληνο ρψξνπ, ηνλ
ίδην ην ρψξν ηηο δνπιείεο θαη ηα φξηά ηνπ ζε θαιή θαηάζηαζε, πξνζηαηεχσλ απηφλ απφ θάζε πξνζβνιή ή
θαηαπάηεζε, άιισο επζχλεηαη ζε απνδεκίσζε.
Ζ Δπηηξνπή Δγρσξίνπ Πεξηνπζίαο Κπζήξσλ θαη Αληηθπζήξσλ δελ επζχλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηή γηα ηελ
πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ παξαρσξεζέληνο ρψξνπ, ηεο νπνία ηεθκαίξεηαη φηη ν κηζζσηήο έρεη ιάβεη γλψζε
θαη ζπλεπψο δελ ππνρξενχηαη ζε επηζηξνθή ή κείσζε ηνπ κηζζψκαηνο, νχηε ζε ιχζε ηεο ζχκβαζεο γηα ηνλ
ιφγν απηφλ.
Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη ζηα ελδηάκεζα λα πξνζηαηεχεη απφ νπνηαδήπνηε βιάβε ή απψιεηα νηηδήπνηε θηλεηφ
ηνπ έρεη παξαρσξεζεί πξνο ρξήζε (πρ απνδπηήξηα, βπηία, ηνπαιέηεο θιπ), άιισο επζχλεηαη ζε απνδεκίσζε.
Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη άκα ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο λα παξαδψζεη ηνλ παξαρσξεζέληα ρψξν ζηελ θαηάζηαζε
ζηελ νπνία ηνλ παξέιαβε, θαζψο θαη νηηδήπνηε θηλεηφ ηνπ έρεη παξαρσξεζεί πξνο ρξήζε (πρ απνδπηήξηα,
βπηία, ηνπαιέηεο θιπ), άιισο επζχλεηαη ζε απνδεκίσζε

ΑΔΑ: ΩΘΧΞΟΡ18-ΤΛΔ
Ο κηζζσηήο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηε κείσζε ή ηε κε θαηαβνιή ηνπ κηζζψκαηνο
ή ηελ αιιαγή ηεο ζέζεο
εγθαηάζηαζεο γηα ζπνπδαίν ιφγν, π.ρ. φπσο ζηελ πεξίπησζε ζενκελίαο ε νπνία ζα δηαπηζησζεί απφ ηνλ
εθκηζζσηή.
Απαγνξεχεηαη απνιχησο, επί πνηλή δηαθνπήο ηεο ζχκβαζεο, θάζε ζησπεξή ή ξεηή αλακίζζσζε, σο θαη ε
ππεθκίζζσζε ή ε θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν πεξαηηέξσ παξαρψξεζε, κε ή ρσξίο αληάιιαγκα, ηεο ρξήζεο ηνπ
παξαρσξεζέληνο ρψξνπ απφ ηνλ κηζζσηή.
Απαγνξεχεηαη ξεηά ε δηέιεπζε παληφο ηξνρνθφξνπ ή κεραλνθίλεηνπ κέζνπ ζηηο ακκψδεηο παξαιίεο φπνπ θαη
αλ βξίζθνληαη.
Απαγνξεχεηαη ε δεκφζηα, θαηά παξάβαζε ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ, εθηέιεζε κνπζηθήο ή νπνηαδήπνηε άιιε
ερεηηθή ή νπηηθή φριεζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε.
ΑΡΘΡΟ 7ο ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
7.1. ΓΑΛΑΕΗΑ ΖΜΑΗΑ Οη κηζζσηέο ησλ παξαιηψλ νη νπνίεο δηαζέηνπλ γαιάδηα ζεκαία ππνρξενχληαη λα
πξνβαίλνπλ ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ δηαηήξεζή ηεο θαη λα θαηαβάιινπλ εκπξνζέζκσο ην
εηήζην ηέινο εηο ηελ Διιεληθή Δηαηξία Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο.
Σπρφλ αλάθιεζε ηεο γαιάδηαο ζεκαίαο εμ ππαηηηφηεηαο ηνπ κηζζσηή ζα επηθέξεη ηελ απηνδίθαηε ιχζε ηεο
ζχκβαζεο.
7.2. ΟΜΠΡΔΛΔ ΘΑΛΑΖ

Ο ρψξνο πνπ ζα θαηαιακβάλνπλ νη νκπξέιεο ζαιάζζεο θαη νη θαληίλεο ζηνπο ρψξνπο πνπ εγθξίζεθαλ πξνο
κίζζσζε, δελ ζα ππεξβαίλεη ζε εκβαδφλ θαη έθηαζε, ην πξνβιεπφκελν φξην απφ ηηο ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο
δηαηάμεηο, ε δε κέγηζηε θάιπςε ρξήζεο δελ ζα ππεξβαίλεη ην 50% ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ, πξνθεηκέλνπ
λα ππάξρνπλ νξηδφληηνη θαη θάζεηνη δηάδξνκνη ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) κέηξνπ θαη ειεχζεξε ισξίδα θαηά κήθνο
ηεο αθηήο, πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) κέηξσλ, απφ ηελ αθηνγξακκή γηα ηελ ειεχζεξε θίλεζε ησλ
ινπνκέλσλ θαη ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ.
7.3. ΜΔΣΑΚΗΝΟΤΜΔΝΔ (ΣΡΟΥΖΛΑΣΔ) ΚΑΝΣΗΝΔ

Οη ελδηαθεξφκελνη (αλαθεξπρζέληεο πιεηνδφηεο) ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη θαη λα πξνζθνκίζνπλ ζηελ
Δπηηξνπή Δγρσξίνπ Πεξηνπζίαο Κπζήξσλ θαη Αληηθπζήξσλ ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ησλ θαληηλψλ, πξνηνχ
πξνρσξήζνπλ ζηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ πνπ κίζζσζαλ, γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο, εθαξκνδφκελσλ
ζρεηηθά ησλ πξνδηαγξαθψλ, ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη φξσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηε παξάγξαθν Α ηεο κε αξ.
Τ1γ/Γ.Π/νη.71459/30-7-2013 εγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, σο θαη θάζε άιιεο ζρεηηθήο δηάηαμεο
πγεηνλνκηθήο ή κε. Οη θαληίλεο ζα πξέπεη λα απέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 100 κέηξα απφ εγθαηεζηεκέλεο επηρεηξήζεηο
(μελνδνρεία- θέληξα αλαςπρήο θιπ).
7.4. ΘΑΛΑΗΑ ΜΔΑ ΑΝΑΦΤΥΖ

ηελ πεξίπησζε ρξήζεο αηγηαινχ – παξαιίαο γηα εθκίζζσζε ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο ν εθάζηνηε
πιεηνδφηεο, πξνηνχ πξνρσξήζεη ζηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ πνπ κίζζσζε, γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ, ζα
πξέπεη επί πνηλή δηαθνπήο ηεο ζχκβαζεο λα πξνζθνκίζεη ηελ εθ ηνπ λφκνπ απαηηνχκελε άδεηα εθκίζζσζεο
ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηελ θαηά πεξίπησζε αξκφδηα αξρή.
Οη επαγγεικαηίεο πνπ ζα κηζζψζνπλ ηνπο ρψξνπο απηνχο ππνρξενχληαη λα ηνπνζεηήζνπλ νκπξέιεο νη νπνίεο
λα πιεξνχλ ηηο πην θάησ πξνδηαγξαθέο:
Τιηθφ θαηαζθεπήο ζθειεηνχ: Ξχιν,
Τιηθφ ζθέπαζηξνπ νκπξέιαο: Καιάκη, ρφξην (καθνχηη), ή θνίληθαο.
Δλαιιαθηηθά, επηηξέπνληαη θαη νη πξνδηαγξαθέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α «Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο Καηαζθεπψλ – Γηακνξθψζεσλ γηα απιή ρξήζε εληφο Αηγηαινχ θαη Παξαιίαο – Πεξηνξηζκνί –
πζηάζεηο» πνπ ζπλνδεχεη ηελ ΚΤΑ ΓΓΠ0007378/0454Β’ΔΞ2017/11-5-2017 (ΦΔΚ 1636/09.04.2015 ηεχρνο
Β’).
7.5. ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ – ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ

Οη κηζζσηέο ππνρξενχληαη επί πνηλή δηαθνπήο ηεο ζχκβαζεο λα θξνληίδνπλ ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ θαη λα
ιεηηνπξγνχλ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο ηνπιάρηζηνλ ην δηάζηεκα απφ 01/06 έσο 30/09 γηα ην έηνο 2020. Ζ
θαζαξηφηεηα ζα είλαη ιεπηνκεξήο θαη ελδειερήο, ζα αθνξά ηφζν ηα απνξξίκκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε
ρξήζε ησλ ρψξσλ φζν θαη θάζε θεξηφ πιηθφ θαη απφξξηκκα (π.ρ. ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ θ.ιπ.), επίζεο
ππνρξενχληαη λα κεηαθέξνπλ φια ηα απνξξίκκαηα κε ίδηα κέζα ζηνπο ππνδεηθλπφκελνπο απφ ηελ ππεξεζία
θαζαξηφηεηνο ηνπ Γήκνπ θάδνπο, θαη γηα νιφθιεξε ηελ πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηνπ ρψξνπ. Ζ απνθνκηδή ησλ
απνξξηκκάησλ απφ απηνχο ηνπο θάδνπο ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα πνπ θαηαξηίδεη ε Σερληθή
Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Κπζήξσλ.

ΑΔΑ:
ΩΘΧΞΟΡ18-ΤΛΔ
Καη΄ εμαίξεζε, γηα ηελ κηζζσηηθή πεξίνδν (2020) ε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ
επηρεηξήζεσλ
ζπλαξηάηαη κε ηελ
πιήξε νινθιήξσζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δηαδηθαζηψλ κίζζσζεο θαη ζπλεπψο θάζε κηζζσηήο νθείιεη λα
ιεηηνπξγήζεη ηελ επηρείξεζή ηνπ επζχο ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ
παξαρψξεζεο ρξήζεο.
7.6. ΑΦΑΛΔΗΑ

Οη κηζζσηέο (φπσο δηεπθξηλίδεηαη κε ην Μ.Φ.2119.7-5-2010 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε,
Γ/λζε Ληκεληθήο Αζηπλνκίαο) ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Π.Γ.
23/2000 γηα πξφζιεςε λαπαγνζσζηψλ, ηνπνζέηεζε θαηάιιεισλ παξαηεξεηεξίσλ λαπαγνζσζηψλ θιπ (φπνπ
ζπληξέρεη ιφγνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αλσηέξσ δηαηάγκαηνο) θαη γεληθψο γηα ηε ιήςε κέηξσλ
πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο ησλ ινπνκέλσλ, θ.ι.π.. Δπίζεο νη κηζζσηέο ησλ παξαιηψλ (θαληηλψλ θαη νκπξειψλ)
νθείινπλ λα δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο (4) θνξεηνχο ππξνζβεζηήξεο μεξάο θφλεσο ησλ 6 θηιψλ ν
θαζέλαο θαζψο θαη θνξεηή δεμακελή χδαηνο ηνπιάρηζηνλ 3 θ.κ. πνπ λα δηαζέηεη πδξνζηφκην κε εκηζχλδεζκν
ηχπνπ storch Φ62, ζπκβαηφ κε ηελ Π.Τ. πνπ ζα ηνπνζεηεζεί κε ηξφπν ψζηε λα κελ πξνζβάιεη ηελ αηζζεηηθή
θαη ην πεξηβάιινλ.
ΑΡΘΡΟ 8ο ΔΗΓΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ
Οη κηζζσηέο ησλ ηκεκάησλ αηγηαινχ – παξαιίαο νθείινπλ θαηά ηε δηάξθεηα πνπ δελ ιεηηνπξγνχλ νη
επηρεηξήζεηο ηνπο (ρεηκεξηλή πεξίνδνο) λα απνκαθξχλνπλ απφ ηηο παξαιίεο, επί πνηλή δηαθνπήο ηεο ζχκβαζεο,
θάζε είδνπο εγθαηάζηαζε ή εμνπιηζκνχ πνπ άκεζα ή έκκεζα ζπλαξηάηαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο.
Ζ Δπηηξνπή Δγρσξίνπ Πεξηνπζίαο Κπζήξσλ θαη Αληηθπζήξσλ νπδεκία επζχλε θέξεη, ζε πεξίπησζε πνπ, γηα
νπνηνλδήπνηε ιφγν, δελ θαηαζηεί δπλαηή ε έθδνζε νηαζδήπνηε άδεηαο θαη έγθξηζεο ιεηηνπξγίαο απφ ηηο
αξκφδηεο αξρέο (πγεηνλνκηθέο, πνιενδνκηθέο, δαζηθέο ή άιιεο), φπνπ απηέο απαηηνχληαη. ε πεξίπησζε πνπ ν
κηζζσηήο, γηα ιφγνπο πνπ δελ αλάγνληαη ζε δηθή ηνπ επζχλε, δελ ιάβεη νπνηαδήπνηε απφ ηηο απαηηνχκελεο
(αλαγθαίεο) άδεηεο ή εγθξίζεηο γηα ηελ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο ιεηηνπξγία ηεο
επηρείξεζήο ηνπ, ε ζχκβαζε ζα ιχεηαη αδεκίσο γηα ακθφηεξα ηα κέξε. Σπρφλ δε κίζζσκα πνπ ζα έρεη
θαηαβιεζεί κέρξη ην ρξφλν ηεο ιχζεσο δελ ζα αλαδεηείηαη.
Οη επηρεηξήζεηο ζα ιεηηνπξγήζνπλ ζχκθσλα µε ηηο ηζρχνπζεο Τγεηνλνκηθέο, Αγνξαλνκηθέο, Αζηπλνκηθέο,
Σνπξηζηηθέο θαη ινηπέο ζρεηηθέο µε ηε ιεηηνπξγία δηαηάμεηο, ε παξάβαζε ησλ νπνίσλ ζπλεπάγεηαη εθηφο ηεο
πνηληθήο δίσμεο θαη ηελ αθχξσζε ησλ εθκηζζψζεσλ.
ρεηηθά κε ηηο επηηξεπφκελεο ρξήζεηο, ηελ πξνζβαζηκφηεηα, ηελ πξνζπειαζηκφηεηα, ηε ζήκαλζε, ηε θχηεπζε,
ην θσηηζκφ, ηηο ερεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ θαηάιεςε ηεο παξαρσξεζείζαο δψλεο θαη
ηελ έδξαζε ησλ θαηαζθεπψλ, ηε ζηεξέσζε θαη ηελ πάθησζε απηψλ ηζρχνπλ φιεο νη απαγνξεχζεηο θαη
πξνβιέςεηο ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Α «Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Καηαζθεπψλ – Γηακνξθψζεσλ γηα απιή
ρξήζε εληφο Αηγηαινχ θαη Παξαιίαο – Πεξηνξηζκνί – πζηάζεηο» πνπ ζπλνδεχεη ηελ ΚΤΑ
ΓΓΠ0007378/0454Β’ΔΞ2017/11-5-2017 (ΦΔΚ 1636/09.04.2015 ηεχρνο Β’).
Οη φξνη, πξνυπνζέζεηο θαη απαγνξεχζεηο ηνπ αλσηέξσ Παξαξηήκαηνο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο
παξνχζαο.
Ζ Δπηηξνπή Δγρσξίνπ Πεξηνπζίαο Κπζήξσλ θαη Αληηθπζήξσλ δελ επζχλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηή, νχηε
ππνρξενχηαη ζε επηζηξνθή ή κείσζε ηνπ κηζζψκαηνο ή θαη ιχζε ηεο ζχκβαζεο άλεπ απνρξψληνο ιφγνπ.
Δάλ φξνο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο είλαη αζαθήο ή δελ αλαθέξεηαη ηζρχνπλ ηα θαζνξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο
ησλ λφκσλ, πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ, απνθάζεσλ θαη θαλνληζκψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα
πξνθήξπμε.
Όινη νη φξνη ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνπ ζπκθσλεηηθνχ κίζζσζεο ζεσξνχληαη νπζηψδεηο θαη ε παξαβίαζή ηνπο, ελ
φισ ή ελ κέξεη, ζπλεπάγεηαη ηελ απηνδίθαηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ απνβνιή ηνπ κηζζσηή απφ ην κίζζην
θαζψο θαη θάζε άιιεο θπξψζεηο (δηνηθεηηθέο, αζηηθέο ή πνηληθέο) πνπ πξνβιέπεη ν Νφκνο.
Ζ Δπηηξνπή Δγρσξίνπ Πεξηνπζίαο Κπζήξσλ θαη Αληηθπζήξσλ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κεηαβηβάζεη ηηο
έλλνκεο ζρέζεηο απφ ηελ θαηάξηηζε ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ζα ππνγξαθνχλ δπλάκεη ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο
κε ζχκβαζε εθρψξεζεο – αλαδνρήο πξνο ηελ πθηζηάκελε αλαπηπμηαθή εηαηξεία κε ηελ επσλπκία
«ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΓΖΜΟΤ ΚΤΘΖΡΩΝ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Ο.Σ.Α.» ή πξνο άιιε αληίζηνηρε
επηρείξεζε πνπ ζα ηδξχζεη ε ίδηα ή απφ θνηλνχ κε ην Γήκν Κπζήξσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 παξ.1 πεξ. γ ηνπ
Π.Γ. 272/1985. ηελ πεξίπησζε απηήλ νη κηζζσηέο ππνρξενχληαη λα ππνγξάςνπλ ηα ζρεηηθά ζπκθσλεηηθά θαη
λα ζπκκνξθσζνχλ ζηηο δηαηάμεηο ησλ ζπκβάζεσλ εθρψξεζεο – αλαδνρήο πνπ ζα ππνγξαθνχλ.
Ζ παξάβαζε νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο δεκνπξαζίαο θαη ηεο ζχκβαζεο, σο επίζεο θαη ε θαζπζηέξεζε ηνπ
κηζζψκαηνο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαη αηηία αλ νθείιεηαη, έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ απηνδίθαηε ιχζε ηεο
κίζζσζεο, ηελ απνκάθξπλζε ηνπ κηζζσηή θαη ηελ θαηάπησζε ηεο θαηαηεζείζαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο. Ο
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κηζζσηήο ζε πεξίπησζε πνπ ε κίζζσζε ιπζεί απφ ππαηηηφηεηά ηνπ, ππνρξεψλεηαη
ζηελ θαηαβνιή, σο πνηληθή
ξήηξα θαη ησλ ππνινίπσλ, κέρξη ηελ θαλνληθή ιήμε ηεο κίζζσζεο, κηζζσκάησλ (31.12.2020).
ΑΡΘΡΟ 9ο ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ (άπθπο 6 ηος Π∆ 270/81).
Ζ δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη νίθνζελ απφ ηελ Δπηηξνπή Δγρσξίνπ Πεξηνπζίαο Κπζήξσλ θαη Αληηθπζήξσλ
εάλ δελ παξνπζηαζζεί θαη' απηήλ πιεηνδφηεο. Ζ δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη θαηφπηλ απνθάζεσο ηεο
Δπηηξνπήο Δγρσξίνπ Πεξηνπζίαο Κπζήξσλ θαη Αληηθπζήξσλ φηαλ: α) ην απνηέιεζκα απηήο δελ εγθξηζεί απφ
απηήλ ή ηελ αξκφδηα Γηνηθεηηθή Αξρή ιφγσ αζχκθνξνπ ηνπ επηηεπρζέληνο απνηειέζκαηνο ή ζθάικαηνο ζηε
δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο β) κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηεο δεκνπξαζίαο, ν πιεηνδφηεο αξλείηαη λα ππνγξάςεη
ηα πξαθηηθά, ή ηε ζχκβαζε κίζζσζεο θαη επίζεο φηαλ κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ πιεηνδφηε ηεο εγθξηηηθήο επί
ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο απνθάζεσο δελ πξνζέιζεη απηφο ή θαη ν εγγπεηήο εκπξνζέζκσο γηα ηελ
ζχληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. ηελ σο άλσ πεξίπησζε (β) ε δεκνπξαζία, επαλαιακβάλεηαη εηο βάξνο
ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδφηε θαη ηνπ εγγπεηή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο. Ζ
επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία γλσζηνπνηείηαη κε πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ηεο Δπηηξνπήο Δγρσξίνπ Πεξηνπζίαο
Κπζήξσλ θαη Αληηθπζήξσλ αλαθεξνκέλεο ζηνπο φξνπο ηεο πξψηεο δηαθήξπμεο θαη δεκνζηεπνκέλεο, θαηά ηα
αλσηέξσ, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξν ηεο εκέξαο ηεο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο, δηεμάγεηαη δε
ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξζεθαλ.
ΑΡΘΡΟ 10ο ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ - ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ.
Ζ δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπηεί ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο ζηηο
εθεκεξίδεο θαηά ηα νξίδνληα ζηε παξ. 2 άξζξνπ. 4 ηνπ Π.∆. 270/81 & Ν. 3548/2007, θαη ζα αλαξηεζεί ζηνλ
πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ γξαθείνπ ηεο Δπηηξνπήο Δγρσξίνπ Πεξηνπζίαο Κπζήξσλ θαη Αληηθπζήξσλ θαη ηνπ
Γήκνπ Κπζήξσλ, σο θαη ζηηο αληίζηνηρεο ηζηνζειίδεο www.eghorios.gr θαη www.kythira.gr
Δπίζεο πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία ζα δίλνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή ζην ηειέθσλν 2736031338

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄
ΣΖ ΜΔ Α/Α 26/2020 ΑΠΟΦΑΖ
ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΓΥΧΡΗΟΤ ΠΔΡΗΟΤΗΑ
ΚΤΘΖΡΧΝ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΤΘΖΡΧΝ
ΔΚ ΣΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Γ
ΣΖ
ΚΤΑ ΓΓΠ0007378/0454Β’ΔΞ2017/11-5-2017 (ΦΔΚ 1636/09.04.2015 ηεύσορ Β’)

ΩΘΧΞΟΡ18-ΤΛΔ
«ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ- ΓΗΑΜΟΡΦΧΔΧΝΑΔΑ:
ΓΗΑ ΑΠΛΖ
ΥΡΖΖ
ΔΝΣΟ ΑΗΓΗΑΛΟΤ ΠΑΡΑΛΗΑ- ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ – ΤΣΑΔΗ»
(ΑΡΘΡΟ 13 ΣΟΤ Ν. 2971/2001)
1. ΔΠΗΣΡΔΠΟΜΔΝΔ ΥΡΖΔΗ
Ζ παξαρψξεζε γίλεηαη γηα ηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ εμππεξεηνχλ ηνπο ινπνκέλνπο ή ηελ αλαςπρή ηνπ
θνηλνχ (φπσο εθκίζζσζε ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο, αλαθιίληξσλ (μαπισζηξψλ), νκπξειψλ,
ηξαπεδνθαζηζκάησλ, ιεηηνπξγία ηξνρήιαηνπ απηνθηλνχκελνπ ή κε αλαςπθηεξίνπ).
Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε θαηαζθεπή, πνπ ζπλδέεηαη κφληκα κε ην έδαθνο (π.ρ. πάθησζε κε ζθπξφδεκα,
ηζηκεληνζηξψζεηο, επηρσκαηψζεηο, θιπ)
Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε γηα ειεχζεξε θαηαζθήλσζε ή γηα ιεηηνπξγία θάκπηλγθ (Ν. 2160/93).
Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε ζθελψλ θαη ε ζηάζκεπζε ηξνρφζπηησλ, απηνθηλνχκελσλ, απηνθηλήησλ θιπ.
ε 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.
2.ΠΡΟΒΑΗΜΟΣΖΣΑ- ΠΡΟΠΔΛΑΗΜΟΣΖΣΑ
Με ηελ επηθχιαμε ηεο ππνρξεσηηθήο ηνπνζέηεζεο δηαδξφκνπ πξφζβαζεο πξνο ηελ αθηνγξακκή, γηα ηελ
εμππεξέηεζε ησλ ΑκεΑ, ζηνπο παξαρσξνχκελνπο ρψξνπο ζε αθηέο, επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε δηαδξφκσλ
πξφζβαζεο ηνπνζεηεκέλσλ ηφζν παξάιιεια φζν θαη θάζεηα ζηελ αθηή, πιάηνπο κέρξη 1 κ., ζην επίπεδν ηεο
άκκνπ ή ειάρηζηα εθαηνζηά πάλσ απφ απηή (γηα ιφγνπο νξηδνληίσζεο ηεο επηθάλεηαο βάδηζεο).
Γηα κήθνο παξαρσξνχκελεο επηθάλεηαο κέρξη 30 κ. επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε δχν (2) δηαδξφκσλ πξφζβαζεο
ζην ζαιάζζην κέησπν (εγθάξζηεο δηαβάζεηο) αλά παξαρσξνχκελε επηθάλεηα αηγηαινχ – παξαιίαο, ελψ γηα
κήθνο παξαρσξνχκελεο επηθάλεηαο πνπ ππεξβαίλεη ηα 30 κ. επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε πεξηζζφηεξσλ
δηαδξφκσλ κε αλαινγία ελφο δηαδξφκνπ αλά 20 επί πιένλ κέηξα κήθνπο παξαρσξνχκελεο έθηαζεο.
Γηα ηελ θπθινθνξία παξάιιεια κε ηελ αθηή επηηξέπεηαη επίζεο ε ηνπνζέηεζε ελφο (1) δηαδξφκνπ παξάιιεια
κε ηελ αθηή αλά δχν ζεηξέο νκπξειψλ, πνπ ζα ζπλδέεηαη εγθάξζηα κε ηνπο θάζεηνπο πξνο ηελ αθηή
δηαδξφκνπο.
3.ΦΤΣΔΤΖ
Ζ πξνζηαζία, θξνληίδα θαη ζπληήξεζε ηνπ πθηζηάκελνπ πξαζίλνπ απνηειεί απφ θνηλνχ ππνρξέσζε ηνπ
αξκφδηνπ Γήκνπ θαη ηνπ επηρεηξεκαηία πνπ έρεη ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ ρψξνπ.
4.ΑΡΥΔ – ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΥΡΖΖ ΤΛΗΚΧΝ
ηηο θαηαζθεπέο – δηακνξθψζεηο εληφο ηνπ παξαρσξεζέληνο ρψξνπ γηα ηνπνζέηεζε νκπξειψλ, αλαθιίληξσλ
( μαπισζηξψλ) θαη ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ην δπλαηφλ θπζηθά πιηθά θηιηθά
θαη ελαξκνληζκέλα κε ην πεξηβάιινλ ρσξίο εμεδεηεκέλνπο ρξσκαηηζκνχο.
Σέηνηα πιηθά είλαη απηά πνπ ζπλήζσο εκπεξηέρνπλ θαζφινπ ή ειάρηζηε επεμεξγαζία θαη ε ρξήζε ηνπο δελ
ζπλεηζθέξεη ζηελ θαηαζπαηάιεζε νξπθηψλ πφξσλ. Παξαδείγκαηα πιηθψλ αλάινγα κε ην αληηθείκελν δίλνληαη
ζηε ζπλέρεηα:
- Οκπξέιεο: Ξχιηλνο ηζηφο απφ εκπνηηζκέλν μχιν, ζθειεηφο απφ εκπνηηζκέλν μχιν ελαιιαθηηθά απφ
αλνμείδσην ή γαιβαληζκέλν ράιπβα ή αινπκίλην. Δπηθάιπςε απφ χθαζκα, μχιν, Rattan, πιεθηά θχθηα,
μεξά θχιια, ρφξηα, ςάζα, πιεγκέλν θαιάκη.
- Ξαπιψζηξεο: Οη μαπιψζηξεο κπνξεί λα είλαη ζηαζεξέο ή αλαθιηλφκελεο, μχιηλεο, κεηαιιηθέο
(αινπκηλίνπ) ή πιαζηηθέο, ζηαζεξέο ή ηξνρήιαηεο. Δπελδχνληαη κε χθαζκα θαη κπνξεί λα δηαζέηνπλ
πθαζκάηηλα καμηιάξηα.
- Σξαπεδάθηα: Σα ηξαπεδάθηα νξζνγψληα ή θπθιηθά δχλαληαη λα ζπκπιεξψλνπλ κφλν ηε ζπλεζηζκέλε
δηάηαμε – ζεη (μαπιψζηξα + ηξαπεδάθη - νκπξέια + μαπιψζηξα). Μπνξεί λα είλαη μχιηλα, κεηαιιηθά
(γαιβαληζκέλνπ ράιπβα ή αινπκηλίνπ) ή πιαζηηθά.
- Γηάδξνκνη πξφζβαζεο. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο πξνηηκάηαη ε ρξήζε πδαηνπεξαηψλ θαη
ζεξκναπσζεηηθψλ ςπρξψλ πιηθψλ κε αληηνιηζζεξή επηθάλεηα. Καηάιιεια πιηθά είλαη ην εκπνηηζκέλν
μχιν ζηεξεσκέλν πάλσ ζε μχιηλα δνθάξηα. Σα μχιηλα ζηνηρεία ηνπνζεηνχληαη ειεχζεξα ή ελψλνληαη
κεηαμχ ηνπο κε εηδηθνχο κεηαιιηθνχο ζπλδέζκνπο απφ αλνμείδσην ή γαιβαληζκέλν ράιπβα.
Απνθιείεηαη ε ρξήζε ζθπξνδέκαηνο, αζθάιηνπ, θνηλψλ πιαθηδίσλ δαπέδνπ, ελψ επηηξέπεηαη (ππφ
πξνυπνζέζεηο) ε ηνπνζέηεζε ηνπηθήο πέηξαο πάλσ ζε άκκν ρσξίο ηε ρξήζε ζπλδεηηθνχ πιηθνχ.
- Υεηξνιηζζήξεο – θνππαζηέο: (φπνπ απαηηείηαη, γηα εμππεξέηεζε ΑκεΑ).
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Απφ μχιν εκπνηηζκέλεο μπιείαο θαηεξγαζκέλν ή αθαηέξγαζην ή αλνμείδσην
ράιπβα 316, πιηθφ πνπ
ελδείθλπηαη γηα ρξήζε θνληά ζηε ζάιαζζα. Απφ ην ίδην πιηθφ θαηαζθεπάδνληαη θαη νη κεηαιιηθνί ζθειεηνί
ησλ ιπφκελσλ θαηαζθεπψλ γηα ηελ είζνδν θαη έμνδν απφ ην λεξφ ησλ ΑκεΑ. Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί γαιβαληζκέλνο ράιπβαο κε δχν ζηξψζεηο θαη ηειηθή ζηξψζε απφ πνιπεζηεξηθή βαθή πνπ
απαηηεί φκσο θαη ηαθηηθή ζπληήξεζε.
- Αξζξσηφ (θνπκπσηφ) μχιηλν δάπεδν: (φπνπ πξνβιέπεηαη θαη φπνπ επηηξέπεηαη). πλίζηαηαη απφ επί
κέξνπο ηεκάρηα κέγηζηεο επηθάλεηαο ελφο (1) η.κ., απφ μχια εκπνηηζκέλεο μπιείαο θαηεξγαζκέλα ή
αθαηέξγαζηα, πάλσ ζε μχιηλα δνθάξηα ρσξίο κφληκε ζηήξημε, πνπ ελδείθλπηαη γηα ρξήζε θνληά ζηε
ζάιαζζα θαη κε κέγηζην χςνο δέθα (10) εθαηνζηψλ. Σα ηεκάρηα απηά θνπκπψλνπλ κεηαμχ ηνπο, ή
κπνξνχλ λα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κέζσ εηδηθψλ κεηαιιηθψλ ζπλδέζκσλ απφ αλνμείδσην ή
γαιβαληζκέλν ράιπβα.
- Υεηξνιηζζήξεο – θνππαζηέο: (φπνπ απαηηείηαη, γηα εμππεξέηεζε ΑκεΑ).
Απφ μχιν εκπνηηζκέλεο μπιείαο θαηεξγαζκέλν ή αθαηέξγαζην ή αλνμείδσην ράιπβα 316, πιηθφ πνπ
ελδείθλπηαη γηα ρξήζε θνληά ζηε ζάιαζζα. Απφ ην ίδην πιηθφ θαηαζθεπάδνληαη θαη νη κεηαιιηθνί ζθειεηνί
ησλ ιπφκελσλ θαηαζθεπψλ γηα ηελ είζνδν θαη έμνδν απφ ην λεξφ ησλ ΑκεΑ. Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί γαιβαληζκέλνο ράιπβαο κε δχν ζηξψζεηο θαη ηειηθή ζηξψζε απφ πνιπεζηεξηθή βαθή πνπ
απαηηεί φκσο θαη ηαθηηθή ζπληήξεζε.
5.ΦΧΣΗΜΌ – ΖΥΖΣΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ
Δπηηξέπεηαη κφλν ρακειφο θαη πεξηνξηζκέλνο θσηηζκφο ζην απνιχησο αλαγθαίν γηα ιφγνπο αζθαιείαο θαη
θαζνδήγεζεο, ψζηε λα κελ αιινηψλεηαη ε ζρέζε κε ηε θχζε. Σνπνζεηνχληαη θσηηζηηθά ζψκαηα πνπ παξέρνπλ
δηάρπην θσηηζκφ θαη έρνπλ ηέηνηα δηακφξθσζε ψζηε λα εκπνδίδεηαη ν ζρεκαηηζκφο θσηεηλήο δέζκεο πνπ ζα
κπνξνχζε λα απνπξνζαλαηνιίζεη δψα, λα ελνριήζεη επηζθέπηεο θαη πεξίνηθνπο θαζψο θαη πισηά κέζα. ε
πεξίπησζε πνπ ν θσηηζκφο εμαζθαιίδεηαη απφ θσηηζηηθά ζψκαηα ζε ηζηνχο απηνί ηνπνζεηνχληαη εθηφο ησλ
νξίσλ ησλ δηακνξθσκέλσλ δηαδξφκσλ θπθινθνξίαο. Οη θαισδηψζεηο θζάλνπλ ζηα θσηηζηηθά ζεκεία ζπλήζσο
ππνδαπέδηα (πξνζηαηεπκέλα εληφο κεηαιιηθψλ ζηεγαλψλ ζσιελψζεσλ – θαλαιηψλ) είηε θαη’ εμαίξεζε ελαέξηα
πάληα κε αζθαιή, θαιαίζζεην θαη ζπληεηαγκέλν ηξφπν. πληζηάηαη ε ειεθηξνδφηεζε κε ρακειή ηάζε 48V
(ΗΡ65) γηα ιφγνπο αζθαιείαο.
Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε ερεηηθψλ ζπζηεκάησλ ζην δεκφζην ρψξν. Ζ παξαγφκελε ζηάζκε ζνξχβνπ απφ
κνπζηθή ή ζρεηηθέο ρξήζεηο ηεο θχξηαο επηρείξεζεο νθείιεη λα κελ μεπεξλά ηα 50 ληεζηκπέι ζε νπνηνδήπνηε
ζεκείν ηεο παξαρσξνχκελεο επηθάλεηαο
6.ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΚΑΣΑΛΖΦΖ ΠΑΡΑΥΧΡΖΘΔΗΑ ΕΧΝΖ ΑΗΓΗΑΛΟΤ - ΠΑΡΑΛΗΑ
ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο αηγηαινχ θαη παξαιίαο, πνπ παξαρσξνχληαη γηα λα ηνπνζεηεζνχλ νκπξέιεο θαη
αλάθιηληξα (μαπιψζηξεο), σο «ζεη» λνείηαη ν 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 5,0 η.κ (μαπιψζηξα + νκπξέια – ηξαπεδάθη + μαπιψζηξα). Σν
εκβαδφλ πνπ θαηαιακβάλνπλ ηα ζπλνιηθά ηνπνζεηνχκελα «ζεη» δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξν απφ ην 50%
ηεο επηθάλεηαο πνπ έρεη ζπλνιηθά παξαρσξεζεί.
Μεηαμχ ηεο πξψηεο ζεηξάο ζεη αλαθιίληξσλ – νκπξειψλ θαη αθηνγξακκήο ζα πξέπεη λα παξακέλεη αθάιππηνο
ρψξνο (ειεχζεξε ισξίδα), ππνρξεσηηθνχ πιάηνπο 3 κ, ν νπνίνο ζα δηεπθνιχλεη ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ
ινπνκέλσλ παξάιιεια κε ηε ζάιαζζα.
Καηά ηε δηάξθεηα παξαρψξεζεο ηφζν νη νκπξέιεο, φζν θαη ηα αλάθιηληξα (μαπιψζηξεο) δχλαληαη λα
παξακέλνπλ αλνηθηά γηα φιν ην εηθνζηηεηξάσξν. Μεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ ρξήζεο ηφζν ηα αλάθιηληξα
(μαπιψζηξεο), φζν θαη νη νκπξέιεο θαη ηα ινηπά είδε αλαςπρήο (ζαιάζζηα πνδήιαηα, θαλφ θιπ)
απνκαθξχλνληαη απφ ην ρψξν ηνπ αηγηαινχ, παξαιίαο θιπ.
7.ΔΓΡΑΖ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ, ΣΔΡΔΧΖ, ΠΑΚΣΧΖ
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.
ην πιαίζην απηφ, νη αλσηέξσ θηλεηέο θαηαζθεπέο ζπλδένληαη κε ην έδαθνο κε δηαηάμεηο πξνζσξηλήο ζηήξημεο
ή έδξαζεο (απιήο έκπεμεο – πάθησζεο π.ρ. ηχπνπ αλεζηξακκέλνπ Σ, 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.
Μεηά ην πέξαο ηεο πεξηφδνπ ρξήζεο νη δηαηάμεηο έδξαζεο (βάζεηο, εκπήμεηο- παθηψζεηο, θ.ι.π) ζα πξέπεη λα
απνθαιχπηνληαη θαη λα αθαηξνχληαη ρσξίο λα παξακέλνπλ εγθηβσηηζκέλεο ζηελ άκκν ζε αλακνλή ηεο
επφκελεο πεξηφδνπ.
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