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ΑΠΟ ΣΟ ππ’ αξηζκ. 09/2020 ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ
ηεο Δπηηξνπήο Δγρωξίνπ Πεξηνπζίαο Κπζήξωλ θαη Αληηθπζήξωλ
Αξηζκ. Απόθαζεο: 33/2020
ΘΔΜΑ: ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ ΔΚΜΗΘΧΖ ΠΑΡΑΛΗΑ «ΚΑΚΖ ΛΑΓΚΑΓΑ»

ηα Κχζεξα ζήκεξα ζηηο 29/05/2020, εµέξα ηεο εβδνµάδνο Παξαζθεπή θαη ψξα 09:00, ήξζε ζε δεµφζηα
ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή Δγρσξίνπ Πεξηνπζίαο Κπζήξσλ θαη Αληηθπζήξσλ ζηα γξαθεία ηεο Δπηηξνπήο, µεηά
ηελ απφ 22/05/2020 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ απηήο, πνπ επηδφζεθε απζεκεξφλ ζε θαζέλα απφ ηα
µέιε ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α/07-06-2010).
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 5 κειψλ βξέζεθαλ
παξφληα 5, ήηνη:
Παξόληεο
1.Δπάγγεινο Βελάξδνο, Πξφεδξνο
2.Βξεηηφο Πξσηνςάιηεο, Αλαπιεξσηήο Πξνέδξνπ
3. Γεψξγηνο Μεγαινθνλφκνο, Μέινο
4. Ησάλλεο Βάξδαο, Μέινο
5. Γεκήηξηνο Παλάξεηνο, Μέινο
Ο Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξηάζεσο ηεο Δπηηξνπήο θαη αθνχ εηζεγήζεθε ην 2ν ζέκα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο εμέζεζε φηη κε ην ππ΄αξηζκ΄ 19/2019 απφθαζε ηεο, δηεθφπε απηνδίθαηα ε ζχκβαζε κε ηνλ
κηζζσηή ηεο παξαιίαο ηεο Καθηάο Λαγθάδαο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή. Σελ 28/05/2020
ππέβαιε αίηεζε ζεξαπείαο αλάθιεζεο ηεο σο άλσ απφθαζεο. Καηφπηλ φισλ ησλ αλσηέξσ πξνηείλεηαη ε
δεκνπξαζία γηα ην έηνο 2020 ηεο παξαπάλσ παξαιίαο.
χκθσλα κε ην άξζξν 16 παξ. 7 ηνπ Ν.2946/2001 πνπ ζπκπιεξψλεη θαη εξκελεχεη ην άξζξν 84 ηνπ Ν.
1416/84, ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα δηαρείξηζεο ηεο Δπηηξνπήο Δγρσξίνπ Πεξηνπζίαο Κπζήξσλ θαη
Αληηθπζήξσλ εκπίπηνπλ άπαληα ηα εθ ηνπ άξζξνπ 967 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα νξηδφκελα σο θνηλφρξεζηα, ζηα
νπνία θαη’ φλνκα ζπκπεξηιακβάλνληαη νη αηγηαινί θαη νη παξαιίεο ησλ λήζσλ Κχζεξα θαη Αληηθχζεξα. Ζ
δηαρείξηζε ησλ εθηάζεσλ απηψλ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 272/1985 πνπ ζπληζηά εηδηθή δηάηαμε
λφκνπ, εθαξκνδφκελν απνθιεηζηηθά γηα ηελ Δπηηξνπή Δγρσξίνπ Πεξηνπζίαο. Ζ Δπηηξνπή καο, ιακβάλνληαο
ππφςε ηελ αλάγθε αλάπηπμεο δξαζηεξηνηήησλ κε ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε ησλ ινπφκελσλ ή ηελ αλαςπρή ηνπ
θνηλνχ (φπσο εθκίζζσζε ζαιαζζίσλ κέζσλ αλαςπρήο, ζεη νκπξειψλ κε μαπιψζηξεο, αλαςπθηεξίσλ θιπ.),
ηελ αλάγθε αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηε δηαρείξηζε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ
αηγηαινχ θαη ηεο παξαιίαο, θαζψο θαη ηελ αλάγθε αμηνπνίεζεο ηεο δηαδεκνηηθήο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξ.84
Ν.1416/84, πεξηνπζίαο, κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία εζφδσλ, πξέπεη λα πξνβεί ζήκεξα α) ζηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο
δεκνπξαζίαο κίζζσζεο γηα ηελ απιή παξαρψξεζε ρξήζεο ηκεκάησλ αηγηαινχ – παξαιίαο ησλ Κπζήξσλ, β)
ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνο κίζζσζε ρψξσλ γ) ζηνλ θαζνξηζκφ – έγθξηζε ησλ φξσλ ηεο πιεηνδνηηθήο
δεκνπξαζίαο θαη δ) ζηελ παξνρή εληνιήο πξνο ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο λα πξνθεξχμεη δεκφζηα, αλνηθηή,
πξνθνξηθή πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία ζχκθσλα κε ηνπο σο άλσ φξνπο.
Ζ Δπηηξνπή κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ Ν. 1416/1984 πεξί ηεο Δγρψξηαο 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.
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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 λνκέαο 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.

Απνθαζίδεη νκόθωλα
Η. Δγθξίλεη ηε δηελέξγεηα δεκνπξαζίαο γηα ηελ απιή παξαρψξεζε ρξήζεο ηκεκάησλ ηνπ αηγηαινχ θαη
παξαιίαο ηεο λήζνπ ησλ Κπζήξσλ, πξνο ηξίηνπο, µε ηε ζχλαςε κηζζσηηθήο ζρέζεο, έλαληη αληαιιάγκαηνο πνπ
πεξηγξάθεηαη παξαθάησ, απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ εμππεξεηνχλ ηνπο
ινπφκελνπο ή ηελ αλαςπρή ηνπ θνηλνχ (φπσο ηνπνζέηεζε κεραλνθίλεησλ ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο,
νκπξειψλ, θαζηζκάησλ ζαιάζζεο, ιεηηνπξγία ηξνρήιαησλ αλαςπθηεξίσλ - θαληηλψλ) πνπ αλήθνπλ ζηελ
απνθιεηζηηθή δηθαηνδνζία θαη δηαρείξηζε ηεο Δπηηξνπήο Δγρσξίνπ Πεξηνπζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 παξ. 7
ηνπ Ν.2946/2001.
ΗΗ. Καζνξίδεη – εγθξίλεη ηνπο όξνπο ηεο δεκνπξαζίαο ωο αθνινύζωο παξαηίζεληαη
θαη παξέρεη ζηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο ηελ εληνιή λα πξνθεξχμεη δεκφζηα, θαλεξή, πιεηνδνηηθή θαη
πξνθνξηθή δεκνπξαζία πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ

Παξαζθεπή 12.06.2020 ώξα 10:00 - 12:00, ζην Γξαθείν ηεο Δπηηξνπήο
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:6Τ6ΕOΡ18-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 (φπσο ηνπνζέηεζε κεραλνθίλεησλ ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο, νκπξειψλ, θαζηζκάησλ ζαιάζζεο,
ιεηηνπξγία ηξνρήιαησλ αλαςπθηεξίσλ - θαληηλψλ) θαη λα θαιέζεη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα εθδειψζνπλ
ελδηαθέξνλ, κε ηνπο φξνπο πνχ πεξηγξάθνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα :

α/α
1.
2.

Παξαιία / Σνπνζεζία
ΚΑΚΖ ΛΑΓΚΑΓΑ
ΚΑΚΖ ΛΑΓΚΑΓΑ

Σνπηθή Κνηλόηεηα
ΠΟΣΑΜΟΤ
ΠΟΣΑΜΟΤ

Δίδνο & Θέζε
ΟΜΠΡΔΛΔ
ΚΑΝΣΗΝΑ
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Δκβαδόλ (m²)
500
15

Σηκή Δθθίλεζεο
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.
ΑΡΘΡΟ 1ν 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.
ΑΡΘΡΟ 2ν 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 3ν 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.
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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.
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.
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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 όιεο ηηο πεξηπηώζεηο νη ελεκεξόηεηεο θαη ηα πηζηνπνηεηηθά ζα πξέπεη λα ηζρύνπλ ηελ εκέξα ηνπ
δηαγωληζκνύ , αιιά θαη ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηνπ ζπκβάζεωο.
ε πεξίπηωζε ιήμεωο νηαζδήπνηε ελεκεξόηεηαο πξν ηεο εκεξνκελίαο ππνγξαθήο ηεο ζπκβάζεωο ν
εθάζηνηε πιεηνδόηεο ζα πξέπεη απαξαηηήηωο λα πξνζθνκίζεη λέα, άιιωο δελ ζα ππνγξάθεηαη ε ζύκβαζε
θαη ζα δηελεξγείηαη εηο βάξνο απηνύ θαη ηνπ εγγπεηή αλαπιεηζηεξηαζκόο, ζύκθωλα κε ην άξζξν 5 ηεο
παξνύζαο.
ΑΡΘΡΟ 4ν 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 θαηά ην ηξέρνλ έηνο 2020,
εθφζνλ ηεξεζνχλ απφ ηνλ εθάζηνηε πιεηνδφηε απνιχησο φινη νη φξνη ηεο πξνθήξπμεο.
Πξν ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ζα θαηαβιεζεί νιφθιεξν ην πνζφ ηνπ κηζζψκαηνο καδί κε νιφθιεξν
ην ραξηφζεκν.
Μεηά ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ιήμε ηεο κίζζσζεο δελ επηηξέπεηαη 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 5ν 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.
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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 6ν 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 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
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.
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ΑΡΘΡΟ 7ν 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.
ε πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο ε Δπηηξνπή Δγρσξίνπ Πεξηνπζίαο Κπζήξσλ θαη
Αληηθπζήξσλ έρεη ην δηθαίσκα λα δψζεη εχινγε πξνζεζκία πξνο απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο θαη ελ ζπλερεία κε
ηε ιήμε απηήο θαη αμηνιφγεζε ηεο δηφξζσζεο – δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηαγγειίαο 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» 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 θάζε έηνπο. 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.
Καη΄ εμαίξεζε, γηα ηελ πξψηε κηζζσηηθή πεξίνδν 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 8ν ΔΗΓΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ
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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
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 9ν ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ (άξζξν 6 ηνπ 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 δεκνζηεπφκελεο, θαηά ηα
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αλσηέξσ, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξν ηεο εκέξαο ηεο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο, δηεμάγεηαη δε
ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξζεθαλ.
ΑΡΘΡΟ 10ν 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
Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχλεηαη ε ζπλεδξίαζε.
Γη’ απηφ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ θαη ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ.
Ο Πξόεδξνο
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