ΑΔΑ: 4Α3ΥΩΚ9-Η
1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 12/21-06-2011
Αριθ.Αποφ. 87/2011
Θέµα: Καθορισµός όρων διενέργειας δηµοπρασίας για εκµίσθωση χώρων
αιγιαλού –παραλίας για το έτος 2011 .
Στους Μολάους, σήµερα, την 21-06-2011 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.µ. στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου Μονεµβασιάς, ύστερα από την 13746/17-06-2011 πρόσκληση
του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του
Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Κανείς

2. Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)
3. Μαυροµιχάλης Κων/νος
4. Λύρας Χαράλαµπος
5. Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος
6. Μαρούσης Χαράλαµπος
7. Χαραµής Αντώνιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. ∆ελήγιαννη
Νικόλαο.
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε
τα εξής:
Με την Κ.Υ.Α. 1038460/2439/Β0010/15-4-2009 (Φ.Ε.Κ.792/Β/29-4-09) Κοινή
Απόφαση Υπουργών ΕΣ. και Οικονοµίας – Οικονοµικών κατά την οποία
παραχωρήθηκε η αρµοδιότητα απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στους ∆ήµους
µέχρι στις 31-12-2012 και τις διατάξεις του από 11/12 Νοεµβρίου 1929 ∆ιατάγµατος
«περί ∆ιοικήσεως ∆ηµοσίων Κτηµάτων», όπως αυτό συµπληρώθηκε και
τροποποιήθηκε µε το Ν. 5234/1931 και µε µεταγενέστερους νόµους, πρέπει να
προχωρήσουµε σε δηµοπρασία για την παραχώρηση των παρακάτω εκµισθούµενων
χώρων αιγιαλών και παραλιών του ∆ήµου που αποφασίστηκαν µε την αριθ.
145/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ως εξής:
1) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Α) Στη τοπική κοινότητα Μονεµβασίας στην περιοχή «ΚΑΚΚΑΒΟΣ»(Ζώνη 2η)
οικισµού Γέφυρα έκτασης 56 τ.µ. ,θέση «Ούγκα», για την τοποθέτηση οµπρελών και
ξαπλώστρων.
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Β) Στη τοπική κοινότητα Αγίου Ιωάννη στην περιοχή «ΠΟΡΙ» ένα τµήµα παραλίας
έκτασης 70,00 τ.µ., για την τοποθέτηση οµπρελών και ξαπλώστρων και τροχήλατης
καντίνας.
Γ) Στη τοπική κοινότητα Νοµίων στη θέση «ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ» ένα τµήµα παραλίας
έκτασης 70,00 τ.µ., για την τοποθέτηση οµπρελών και ξαπλώστρων και τροχήλατης
καντίνας
∆) Στη τοπική κοινότητα Νοµίων στη θέση «ΛΕΙΒΑ∆ΙΑ» ένα τµήµα παραλίας
έκτασης 70,00 τ.µ., για την τοποθέτηση οµπρελών και ξαπλώστρων και τροχήλατης
καντίνας.
2) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΝ
Α) Στη τοπική κοινότητα Αγίου Γεωργίου στην παραλία «ΜΑΓΓΑΝΟΥ» έκταση 10
τ.µ. για τοποθέτηση αυτοκινούµενης καντίνας και 90 τ.µ. για τοποθέτηση οµπρελών ,
ξαπλώστρων συνολικά 100 τ.µ..
Β) Στη τοπική κοινότητα Ελίκας στην περιοχή «ΜΑΡΑΘΙΑ» (ΠΑΧΙΑ ΆΜΜΟΣ)
έκταση 10 τ.µ. για τοποθέτηση αυτοκινούµενης καντίνας και 40 τ.µ. για τοποθέτηση
οµπρελών , ξαπλώστρων συνολικά 50 τ.µ..
Γ) Στη τοπική κοινότητα Καστανέας στην παραλία «ΠΑΝΑΓΙΑ» έκταση 10 τ.µ. για
τοποθέτηση αυτοκινούµενης καντίνας και 20 τ.µ. για τοποθέτηση οµπρελών ,
ξαπλώστρων συνολικά 30 τ.µ..
∆) Στη τοπική κοινότητα Κάµπου στην παραλία «ΝΕΡΑΤΖΙΩΝΑ» έκταση 10 τ.µ. για
τοποθέτηση αυτοκινούµενης καντίνας και 40 τ.µ. για τοποθέτηση οµπρελών ,
ξαπλώστρων συνολικά 50 τ.µ..
Ε) Στη τοπική κοινότητα Λαχίου στην παραλία «ΑΜΜΙΤΣΑ» έκταση 10 τ.µ. για
τοποθέτηση αυτοκινούµενης καντίνας και 10 τ.µ. για τοποθέτηση οµπρελών,
ξαπλώστρων συνολικά 20 τ.µ..
3) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΩΠΟΥ
Α) Στη τοπική κοινότητα ∆αιµονιάς στην παραλία «ΧΑΡΑΚΙΑ» έκταση 10 τ.µ. για
τοποθέτηση αυτοκινούµενης καντίνας και 290 τ.µ. για τοποθέτηση οµπρελών,
ξαπλώστρων συνολικά 300 τ.µ..
4) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΡΑΚΑΣ
Α) Στη τοπική κοινότητα Ρειχέας στην παραλία «ΒΛΙΧΑ∆Α» έκταση 40,6 τ.µ. για
τοποθέτηση αυτοκινούµενης καντίνας οµπρελών και ξαπλώστρων.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του ∆ηµάρχου, έλαβε υπόψη
της την αριθ. 1038460/2439/Β0010/15-4-2009 (ΦΕΚ 792/Β/29-4-09) Κοινή Απόφαση
Υπουργών ΕΣ. και Οικονοµίας – Οικονοµικών, την αριθ. 145/2011 απόφαση του
∆.Σ., τις διατάξεις των άρθρων 2, 13, 15 και 29 του Ν. 2971/2001 (Φ.Ε.Κ. 285/Α/1-901), τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ.)& του Π.∆. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-381)και µετά από διαλογική συζήτηση.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Καταρτίζει τους όρους της προκήρυξης δηµοπρασίας για εκµίσθωση µε
πλειοδοτική δηµοπρασία, σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. 1038460/2439/Β0010/15-4-2009
(Φ.Ε.Κ.792/Β/29-4-09) κατά την οποία παραχωρήθηκε η αρµοδιότητα απλής χρήσης
αιγιαλού και παραλίας στους ∆ήµους µέχρι στις 31-12-2012 και τις διατάξεις του από
11/12 Νοεµβρίου 1929 ∆ιατάγµατος «περί ∆ιοικήσεως ∆ηµοσίων Κτηµάτων», όπως
αυτό συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µε το Ν. 5234/1931 και µε µεταγενέστερους
νόµους, τους κατωτέρω χώρους αιγιαλού και παραλίας του ∆ήµου, ως εξής:
Άρθρο 1ο
Οι παραχωρούµενοι χώροι αιγιαλού και παραλίας του ∆ήµου είναι οι κατωτέρω:
1) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
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Α) Στη τοπική κοινότητα Μονεµβασίας στην περιοχή «ΚΑΚΚΑΒΟΣ»(Ζώνη 2η)
οικισµού Γέφυρα έκτασης 56 τ.µ. ,θέση «Ούγκα», για την τοποθέτηση οµπρελών και
ξαπλώστρων.
Β) Στη τοπική κοινότητα Αγίου Ιωάννη στην περιοχή «ΠΟΡΙ» ένα τµήµα παραλίας
έκτασης 70,00 τ.µ., για την τοποθέτηση οµπρελών και ξαπλώστρων και τροχήλατης
καντίνας.
Γ) Στη τοπική κοινότητα Νοµίων στη θέση «ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ» ένα τµήµα παραλίας
έκτασης 70,00 τ.µ., για την τοποθέτηση οµπρελών και ξαπλώστρων και τροχήλατης
καντίνας
∆) Στη τοπική κοινότητα Νοµίων στη θέση «ΛΕΙΒΑ∆ΙΑ» ένα τµήµα παραλίας
έκτασης 70,00 τ.µ., για την τοποθέτηση οµπρελών και ξαπλώστρων και τροχήλατης
καντίνας.
2) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΝ
Α) Στην τοπική κοινότητα Αγίου Γεωργίου στην παραλία «ΜΑΓΓΑΝΟΥ» έκταση 10
τ.µ. για τοποθέτηση αυτοκινούµενης καντίνας και 90 τ.µ. για τοποθέτηση οµπρελών ,
ξαπλώστρων συνολικά 100 τ.µ..
Β) Στην τοπική κοινότητα Ελίκας στην παραλία «ΜΑΡΑΘΙΑ» (ΠΑΧΙΑ ΑΜΜΟΣ)
έκταση 10 τ.µ. για τοποθέτηση αυτοκινούµενης καντίνας και 40 τ.µ. για τοποθέτηση
οµπρελών , ξαπλώστρων συνολικά 50 τ.µ..
Γ) Στην τοπική κοινότητα Καστανέας στην παραλία «ΠΑΝΑΓΙΑ» έκταση 10 τ.µ. για
τοποθέτηση αυτοκινούµενης καντίνας και 20 τ.µ. για τοποθέτηση οµπρελών ,
ξαπλώστρων συνολικά 30 τ.µ..
∆) Στην τοπική κοινότητα Κάµπου στην παραλία «ΝΕΡΑΤΖΙΩΝΑ» έκταση 10 τ.µ. για
τοποθέτηση αυτοκινούµενης καντίνας και 40 τ.µ. για τοποθέτηση οµπρελών ,
ξαπλώστρων συνολικά 50 τ.µ..
Ε) Στην τοπική κοινότητα Λαχίου στην παραλία «ΑΜΜΙΤΣΑ» έκταση 10 τ.µ. για
τοποθέτηση αυτοκινούµενης καντίνας και 10 τ.µ. για τοποθέτηση οµπρελών,
ξαπλώστρων συνολικά 20 τ.µ..
3) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΩΠΟΥ
Α) Στην τοπική κοινότητα ∆αιµονιάς στην παραλία «ΧΑΡΑΚΙΑ» έκταση 10 τ.µ. για
τοποθέτηση αυτοκινούµενης καντίνας και 290 τ.µ. για τοποθέτηση οµπρελών,
ξαπλώστρων συνολικά 300 τ.µ..
4) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΡΑΚΑΣ
Α) Στην τοπική κοινότητα Ρειχέας στην παραλία «ΒΛΙΧΑ∆Α» έκταση 40,6 τ.µ. για
τοποθέτηση αυτοκινούµενης καντίνας οµπρελών και ξαπλώστρων.
Άρθρο 2ο
Σύµφωνα µε την αριθ. 145/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η ετήσια
καθορισθείσα τιµή εκκίνησης για εκµίσθωση χώρων αιγιαλού- παραλίας για το έτος
2011-2012, έχει ως ακολούθως:
α.- Το ετήσιο ελάχιστο όριο προσφοράς για την εκµίσθωση της παραλίας στην
περιοχή «ΚΑΚΚΑΒΟΣ»
οικισµού
Γέφυρα
στην
τοπική κοινότητα
Μονεµβασίας έκτασης 56 τ.µ. στη θέση Ούγκα, ορίζεται σε (56χ33)= 1.848,00 €.
β.- Το ετήσιο ελάχιστο όριο προσφοράς για την εκµίσθωση της παραλίας στην
τοπική κοινότητα Αγίου Ιωάννη στην περιοχή «Πορί» έκτασης 70,00 τ.µ., ορίζεται
σε (70,00χ20)= 1.400,00 €.
γ.- Το ετήσιο ελάχιστο όριο προσφοράς για την εκµίσθωση της παραλίας στην
τοπική κοινότητα Νοµίων στη θέση «Αµπελάκια» έκτασης 70,00 τ.µ., ορίζεται σε
(70,00χ20)= 1.400,00 €.
δ.- Το ετήσιο ελάχιστο όριο προσφοράς για την εκµίσθωση της παραλίας στην τοπική
κοινότητα Νοµίων στη θέση «Λειβάδια» έκτασης 70,00 τ.µ., ορίζεται σε (70,00χ20)=
1.400,00 €.
ε.- Το ετήσιο ελάχιστο όριο προσφοράς για την εκµίσθωση της παραλίας στην τοπική
κοινότητα Αγίου Γεωργίου στην περιοχή «Μαγγάνου» έκτασης 100,00 τ.µ., ορίζεται
σε (100,00χ20)= 2.000,00 €.
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ζ.- Το ετήσιο ελάχιστο όριο προσφοράς για την εκµίσθωση της παραλίας στην τοπική
κοινότητα Αγίου Γεωργίου στην περιοχή «Μαραθιά» (Παχιά Άµµος) έκτασης 50,00
τ.µ., ορίζεται σε (50,00χ20)= 1.000,00 €.
η.- Το ετήσιο ελάχιστο όριο προσφοράς για την εκµίσθωση της παραλίας στην τοπική
κοινότητα Καστανέας στην περιοχή «Παναγίας» έκτασης 30,00 τ.µ., ορίζεται σε
(30,00χ10)= 300,00 €.
θ.- Το ετήσιο ελάχιστο όριο προσφοράς για την εκµίσθωση της παραλίας στην τοπική
κοινότητα Κάµπου στην περιοχή «Νερατζιώνα» έκτασης 50,00 τ.µ., ορίζεται σε
(50,00χ20)= 1.000,00 €.
ι.- Το ετήσιο ελάχιστο όριο προσφοράς για την εκµίσθωση της παραλίας στην τοπική
κοινότητα Λαχίου στην περιοχή «Αµµίτσα» έκτασης 20,00 τ.µ., ορίζεται σε
(20,00χ10)=200,00 €.
κ.- Το ετήσιο ελάχιστο όριο προσφοράς για την εκµίσθωση της παραλίας στην τοπική
κοινότητα ∆αιµονιά στην περιοχή «Χαρακιάς» έκτασης 300,00 τ.µ., ορίζεται σε
(300,00χ4,45)=1.335,00 €.
λ.- Το ετήσιο ελάχιστο όριο προσφοράς για την εκµίσθωση της παραλίας στην τοπική
κοινότητα Ρειχέα στην περιοχή «Βλιχάδα» έκτασης 40,60 τ.µ., ορίζεται σε
(40,60χ20)=812,00 €.
Άρθρο 3ο
Η δηµοπρασία για την εκµίσθωση χώρων αιγιαλού και παραλίας του ∆ήµου
Μονεµβασιάς θα
διενεργηθεί ενώπιον των κάτωθι µελών της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου 1) Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος, 2) Μαρούσης Χαράλαµπος 3)
Χριστάκος Σταύρος, µε αναπληρωµατικά µέλη αυτών τους κ.κ Μαυροµιχάλη Κων/νοΛύρα Χαράλαµπο & Χαραµή Αντώνιο ,σε χρόνο & τόπο που θα καθορισθεί µε
σχετική διακήρυξη του κ. ∆ηµάρχου. Γραµµατέας της ανωτέρω επιτροπής ορίζεται ο
υπάλληλος του ∆ήµου κ. Κοντραφούρης Γεώργιος.
Άρθρο 4ο
Η εκµίσθωση θα αρχίσει από την έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας από τη
Οικονοµική Επιτροπή και η διάρκεια της εκµίσθωσης ορίζεται µέχρι τις 31-12-2012
(Αφορά δυο µισθωτικές περιόδους).
Άρθρο 5ο
Η καντίνα θα τοποθετηθεί στο επάνω µέρος του αιγιαλού που έχει παραχωρηθεί
στο ∆ήµο και θα φέρει αριθµό κυκλοφορίας, θα έχει µέγιστο πλάτος που δεν θα
υπερβαίνει τα 2,5 µέτρα, µέγιστο µήκος που δεν θα υπερβαίνει τα 5 µέτρα, θα πληροί
όλες τις νόµιµες προδιαγραφές, δεν θα συνδέεται στέρεα µετά του εδάφους και θα
έχει τη δυνατότητα άµεσης µετακίνησής της σε κάθε χρονική στιγµή. Οι οµπρέλες θα
είναι κατασκευασµένες µε ψάθα, καλάµι ή ύφασµα και οι ξαπλώστρες από πλαστικό
ή αλουµίνιο και να απέχουν από τη θάλασσα τουλάχιστον 8 µέτρα και να µη φέρνουν
ακαλαίσθητες διαφηµιστικές επιγραφές, δοχεία, ψυγεία κ.λ.π.
Άρθρο 6ο
Για να γίνει δεκτή η προσφορά µετά από την πρώτη ελάχιστη προσφορά θα πρέπει
κάθε φορά να είναι µεγαλύτερο κατά 5% του ελαχίστου ορίου ή του αποτελέσµατος.
Άρθρο 7ο
Η συµβατική σχέση µίσθωσης θα γίνει µε µισθωτήριο συµβόλαιο και το µίσθωµα θα
καταβληθεί σε δύο ισόποσες δόσεις: η πρώτη µε την υπογραφή της σύµβασης και η
δεύτερη δόση την 1-06-2012.
Άρθρο 8ο
Εκείνος που θέλει να λάβει µέρος στη δηµοπρασία οφείλει να προσκοµίσει
γραµµάτιο παρακαταθήκης χρηµατικού ποσού ίσου µε το 1/10 του ελάχιστου ορίου
προσφοράς ή εγγυητική επιστολή Τράπεζας αναγνωρισµένης από το ∆ηµόσιο για το
ίδιο ποσό , σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρ.3α του άρθρου 34 του από 11/12
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Νοεµβρίου 1929 ∆/τος και να εγγυηθεί υπέρ του πλειοδότη αξιόχρεος, κατά την
κρίση της Επιτροπής δηµοπρασιών, εγγυητής σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρ.
36 του άρθρ. 34 του ανωτέρω ∆/τος.
Επίσης ο κάθε ενδιαφερόµενος να προσκοµίσει αποδεικτικό ενηµερότητας για
χρέη προς το ∆ήµο.
Άρθρο 9ο
Αποκλείονται από τη δηµοπρασία ο ∆ήµαρχος, Αντιδήµαρχοι, Πρόεδροι τοπικών
κοινοτήτων και οι οικονοµικοί υπάλληλοι στην περιφέρεια που υπηρετούν.
Άρθρο 10ο
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί
της δηµοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισµού, παρουσιάζοντας
και το προς τούτο νόµιµο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι µετέχει για δικό
του λογαριασµό.
Άρθρο 11ο
Όποια παρατυπία της δηµοπρασίας δεν παράγει κανένα δικαίωµα υπέρ του
πλειοδότη ή µισθωτή.
Άρθρο 12ο
Η έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας υπόκειται στην Οικονοµική Επιτροπή.
Μετά την ανακοίνωση της έγκρισης των πρακτικών αυτών, ο µισθωτής για την
ασφάλεια του µισθώµατος, οφείλει να καταθέσει χρηµατική εγγύηση, που ανέρχεται
στο 1/6 του όλου µισθώµατος, ή εγγυητική επιστολή Τράπεζας αναγνωρισµένης από
το ∆ηµόσιο για το ίδιο ποσό. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στο µισθωτή µετά την
εξόφληση ολόκληρου του µισθώµατος και την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων
που απορρέουν από τη µίσθωση.
Καταπίπτει όµως υπέρ του ∆ήµου στις
περιπτώσεις του άρθρου 57 του πιο πάνω ∆ιατάγµατος.
Άρθρο 13ο
∆εν επιτρέπεται η εγκατάσταση του µισθωτή στον κοινόχρηστο χώρο, πριν τη
σύναψη της µίσθωσης, καθώς και η παραµονή αυτού µετά τη λήξη της αυτής. Ο
µισθωτής δεν απαλλάσσεται από την πληρωµή του µισθώµατος αν δεν έκανε χρήση
του χώρου, χωρίς υπαιτιότητα του ∆ήµου.
Άρθρο 14ο
Ο µισθωτής δεν έχει δικαίωµα να µειώσει το µίσθωµα για βλάβη από θεοµηνία ή
άλλη τυχαία αιτία που συνέβη µετά την κατακύρωση της µίσθωσης.
Άρθρο 15ο
Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να διατηρεί τον ενοικιαζόµενο αλλά και τον
περιβάλλοντα χώρο σε άριστη κατάσταση και να κάνει τις αναγκαίες εργασίες και
ενέργειες για αυτό το λόγο. ∆εν µπορεί όµως να επιφέρει ουσιώδεις αλλοιώσεις,
χωρίς άδεια του ∆ήµου ή µεταρρυθµίσεις που µεταβάλλουν την αρχική σύστασή του,
ούτε να χρησιµοποιήσει για άλλο σκοπό.
Άρθρο 16ο
Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέµβαση που αλλοιώνει τη φυσική µορφολογία και τα
βιοτικά στοιχεία του χώρου του αιγιαλού και της παραλίας, καθώς και η ανέγερση
κάθε είδους κτίσµατος ή τοποθέτηση κατασκευάσµατος, που συνδέεται σταθερά µε
το
έδαφος
(πάκτωση,
σκυρόδεµα,
τσιµεντοστρώσεις,
πλακοστρώσεις,
επιχωµατώσεις κλπ). Οι σχετικές ενηµερωτικές πινακίδες, θα τοποθετηθούν
υποχρεωτικά εκτός του κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού και παραλίας. Επίσης
απαγορεύεται η τοποθέτηση πινακίδων, επιγραφών, ειδών από πλαστικό, ψυγείων,
µπαρ, καθώς και κάθε είδους µη προβλεποµένου από τις διατάξεις της παρ. 3 του
άρθρου 13 του Ν. 2971/2001, προσωρινού ή µόνιµου χαρακτήρα (ξύλινα δάπεδα,
στέγαστρα – τέντες κ.λ.π.).

ΑΔΑ: 4Α3ΥΩΚ9-Η
6

Άρθρο 17ο
Ο µισθωτής οφείλει να εξασφαλίσει την προσβασιµότητα των ΑΜΕΑ σε όλες τις
δραστηριότητες της επιχείρησης.
Άρθρο 18ο
Η υπεκµίσθωση δεν επιτρέπεται.
Άρθρο 19ο
Σιωπηρή αναµίσθωση δεν χωρεί.
Άρθρο 20ο
Ο ∆ήµος µπορεί να λύνει µονοµερώς τη σύµβαση όταν έχει ανάγκη του ακινήτου,
είτε ο ίδιος είτε άλλες κρατικές υπηρεσίες και γενικά για λόγους δηµοσίου
συµφέροντος, πάντοτε όµως µετά από προειδοποίηση που κοινοποιείται µε απόδειξη
στο µισθωτή ένα µήνα πριν τη διάλυση. Στην περίπτωση αυτή ο µισθωτής δεν
µπορεί να αξιώσει καµία αποζηµίωση, αλλά δικαιούται µόνο να απαλλαγεί από την
πληρωµή µη δεδουλευµένου µισθώµατος ή να του επιστραφεί το µίσθωµα που έχει
προπληρωθεί.
Άρθρο 21ο
Μετά τη λήξη ή λύση της µίσθωσης, ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος µέσα σε δέκα
(10) ηµέρες να παραδώσει µε πρωτόκολλο το ακίνητο, σε καλή κατάσταση, αλλιώς
υπόκειται σε έξωση και πληρωµή 50 € για κάθε επιπλέον ηµέρα παραµονής στο
ακίνητο, χωρίς να του επιτρέπεται η προσφυγή στα πολιτικά δικαστήρια.
Άρθρο 22ο
Το µισθωτή βαρύνουν τα έξοδα δηµοσίευσης της δηµοπρασίας, τα τέλη και λοιπά
έξοδα του µισθωτηρίου συµβολαίου καθώς και όλες οι δαπάνες ύδρευσης,
αποχέτευσης, φωτισµού, δηµοτικά τέλη και γενικά οι δαπάνες συντήρησης του προς
εκµίσθωση χώρου.
Άρθρο 23ο
Ο µισθωτής για κάθε παράβαση των όρων της διακήρυξης ή του µισθωτηρίου
συµβολαίου ανεξάρτητα από κάθε άλλη συνέπεια, υπόκειται σε πρόστιµο σύµφωνα
µε τις διατάξεις των άρθρων 50 και 54 παρ. 4 του από 11/12 Νοεµβρίου 1929 ∆/τος.
Σε περίπτωση υποτροπής λύνεται η µίσθωση και τα µη δεδουλευµένα µισθώµατα
γίνονται ληξιπρόθεσµα και απαιτητά.
Άρθρο 24ο
Η παρούσα διακήρυξη θα δηµοσιευτεί στους πίνακες ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού
Καταστήµατος στους Μολάους, στα δηµοτικά καταστήµατα των υπολοίπων
δηµοτικών ενοτήτων και στα δηµοτικά γραφεία των τοπικών κοινοτήτων που ανήκουν
οι προς εκµίσθωση περιοχές. Επίσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται
πιο κάτω.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3)ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
4) ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
5) ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
6) ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραµµατέας Ο.Ε

∆ελήγιαννης Νικόλαος

όπως
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