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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
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Αριθ.Αποφ. 115/2015
ΘΕΜΑ: Καθορισµός όρων διενέργειας δηµοπρασίας για εκµίσθωση χώρων
αιγιαλού- παραλίας για το έτος 2015 –Κατακύρωση ή µη πρακτικού κλήρωσης
ανάδειξης µελών διενέργειας δηµοπρασίας µίσθωσης κοινοχρήστων χώρων
αιγιαλού και παραλίας έτους 2015.
Στους Μολάους, σήµερα, την 12-05-2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή
του ∆ήµου Μονεµβασίας, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 6939/08-05-2015 πρόσκληση του
Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό 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. Μαυροµιχάλης Κων/νος (Πρόεδρος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Κανείς

2. ∆ουµάνη Σοφία
3. Χριστάκος Σταύρος
4. Μαρούσης Χαράλαµπος
5. Καλογερίνης Ηλίας
6. Σουρλάς Ιωάννης
7. Αναγνωστοπούλου Ελένη
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. ∆ελήγιαννη Νικόλαο.
Τα τακτικά µέλη µε την πρόσκληση που είχαν λάβει όφειλαν σε περίπτωση απουσίας
τους να ενηµερώσουν τα αναπληρωµατικά µέλη για τη νόµιµη αναπλήρωσή τους.
Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούµενος το 15ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα
εξής:
Με την αριθ. ΚΥΑ ∆∆Π0005159/586Β΄ΕΞ 2015( ΦΕΚ 578/9-4-2015 τεύχος Β΄) , την
∆∆Π0006398/691΄ΒΕΞ2015 τροποποιητική αυτής Κοινή Υπουργική Απόφαση περί
απευθείας παραχώρηση µε αντάλλαγµα του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού ,
παραλίας όχθης και παρόχθιας ζώνης µεγάλων λιµνών και πλεύσιµων ποταµών , στους
ΟΤΑ Α΄ βαθµού, µέχρι στις 30-04-2016 και τις διατάξεις του από 11/12 Νοεµβρίου 1929
∆ιατάγµατος «περί ∆ιοικήσεως ∆ηµοσίων Κτηµάτων», όπως αυτό συµπληρώθηκε και

ΑΔΑ: ΩΞΧΙΩΚ9-6ΟΙ

τροποποιήθηκε µε το Ν. 5234/1931 και µε µεταγενέστερους νόµους, πρέπει να
προχωρήσουµε σε δηµοπρασία για την παραχώρηση των εκµισθούµενων χώρων
αιγιαλών και παραλιών του ∆ήµου όπως αποφασίστηκαν µε την αριθ. 113/2015 απόφαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Εν συνεχεία ο κ. πρόεδρος της ΟΕ έθεσε υπόψη των µελών το υπ΄αριθ. πρωτ.
5750/24-04-2015 πρακτικό κλήρωσης για την ανάδειξη µελών διενέργειας πλειοδοτικής
δηµοπρασίας µίσθωσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας έτους 2015 όπου
από τη δηµόσια κλήρωση για την επιτροπή διαγωνισµού διενέργειας πλειοδοτικής
δηµοπρασίας µίσθωσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας προέκυψαν:
Τακτικά µέλη
1.

Λαζαράκη Κυριακή του Λαζάρου, κλάδου Π.Ε ∆ιοικητικών-οικονοµολόγων

2.

Μέντη Κυριακή του Χαραλάµπους, κλάδου Τ.Ε ∆ιοικητικού -Λογιστικού

3.

Καταγάς Παναγιώτης του ∆ηµητρίου, κλάδου Τ.Ε ∆ιοικητικού-Λογιστικού

Αναπληρωµατικά µέλη
1. ∆ρίβας Παναγιώτης του Θεοφάνη, κλάδου ∆.Ε ∆ιοικητικών
2. Πατσά Σοφία του Αντωνίου, κλάδου Π.Ε Μηχανικών Ορυκτών πόρων
3. Κολλιάκου Μπέτυ του ∆ηµητρίου, κλάδου Π.Ε ∆ιοικητικών

Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. πρόεδρος ανέφερε ότι η ΟΕ θα πρέπει να προχωρήσει
στον καθορισµό των όρων δηµοπρασίας µίσθωσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και
παραλίας , και στην κατακύρωση ή µη του πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη µελών
διενέργειας πλειοδοτικής δηµοπρασίας µίσθωσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και
παραλίας έτους 2015.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου , και έλαβε
υπόψη της : την αριθ. ΚΥΑ ∆∆Π0005159/586Β΄ΕΞ 2015( ΦΕΚ 578/9-4-2015 τεύχος Β΄) ,
την ∆∆Π0006398/691΄ΒΕΞ2015 τροποποιητική αυτής Κοινή Υπουργική Απόφαση, το
υπ΄αριθ. πρωτ. 5750/24-04-2015 πρακτικό κλήρωσης την αριθ. 113/2015 απόφαση του
∆.Σ., τις διατάξεις των άρθρων 2, 13, 15 και 29 του Ν. 2971/2001 (Φ.Ε.Κ. 285/Α/1-9-01),
τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ.)& του Π.∆. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)και µετά
από διαλογική συζήτηση.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Συγκροτεί την επιτροπή διενέργειας πλειοδοτικής δηµοπρασίας µίσθωσης
κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας έτους 2015, αποτελούµενη από τους εξής
υπαλλήλους:
Τακτικά µέλη
1.

Λαζαράκη Κυριακή του Λαζάρου, κλάδου Π.Ε ∆ιοικητικών-οικονοµολόγων
Πρόεδρος

2.

Μέντη Κυριακή του Χαραλάµπους, κλάδου Τ.Ε ∆ιοικητικού -Λογιστικού

3.

Καταγάς Παναγιώτης του ∆ηµητρίου, κλάδου Τ.Ε ∆ιοικητικού-Λογιστικού
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Αναπληρωµατικά µέλη
1. ∆ρίβας Παναγιώτης του Θεοφάνη, κλάδου ∆.Ε ∆ιοικητικών
2. Πατσά Σοφία του Αντωνίου, κλάδου Π.Ε Μηχανικών Ορυκτών πόρων
3. Κολλιάκου Μπέτυ του ∆ηµητρίου, κλάδου Π.Ε ∆ιοικητικών
Β. Καθορίζει τους όρους δηµοπρασίας εκµίσθωσης µε πλειοδοτική δηµοπρασία, σύµφωνα
µε την Κ.Υ.Α. κατά την οποία παραχωρήθηκε η αρµοδιότητα απλής χρήσης αιγιαλού και
παραλίας στους ∆ήµους µέχρι στις 30-04-2016 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, ως εξής:
1) Περιγραφή χώρων παραχώρησης, του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού,

παραλίας προς τρίτους, µε σύναψη µισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγµατος
Οι χώροι παραχώρησης, του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς
τρίτους, µε σύναψη µισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο Ν. 2971/01 ,
στην ΚΥΑ ∆∆Π0006856/728ΒΕΞ2015/08.05.2015 µε την οποία
τροποποιείται η ΚΥΑ ∆∆Π0005159/586ΒΈΞ2015/07.04.2015 (ΦΕΚ 578/09.04.2015
τεύχος Β’) ορίζονται ως εξής :

1.
2.

1.
2.
3.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6
7

Τοποθεσία
∆.Ε. ΑΣΩΠΟΥ
Θέση ΧΑΡΑΚΙΑ
Θέση ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ
για εκµίσθωση θαλασσίων µέσων αναψυχής
∆.Ε. ΒΟΙΩΝ
Θέση Παραλία ΜΑΓΓΑΝΟΥ
Θέση Παραλία ΜΑΡΑΘΙΑ
Θέση Παραλία ΝΕΡΑΤΖΙΩΝΑ ΚΑΜΠΟΥ
∆.Ε. ΖΑΡΑΚΑ
Τ.Κ. ΡΕΙΧΕΑΣ θέση ΓΛΥΦΑ∆Α
∆.Ε. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Τ.Κ. ΝΟΜΙΩΝ θέση ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ
Τ.Κ. ΝΟΜΙΩΝ θέση ΛΕΙΒΑ∆ΙΑ
Τ.Κ. ΝΟΜΙΩΝ θέση
ΑΓΙΑ ΘΕΚΛΗ
Τ.Κ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ θέση ΠΟΡΙ
Τ.Κ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ θέση ΟΥΓΚΑ
ΤΚ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ θέση ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ
ΤΚ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ θέση ΠΟΡΙ για εκµίσθωση θαλασσίων µέσων
αναψυχής

Τετραγωνικά Μέτρα
200,00
5,00
150,00
130,00
250,00
40,60
130,00
70,00
70,00
130,00
50,00
85,00

2) Τρόπος ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας
Η δηµοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ηµέρα και
ώρα που αναφέρεται παρακάτω. Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της
οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές.
Για τη συνέχιση της δηµοπρασίας και πέραν της οριζόµενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή
, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.
Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως µετά

5,00
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του ονοµατεπωνύµου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσµευτική δια τον εκάστοτε
πλειοδοτούντα, η δέσµευση δε αύτη µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους
ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.
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.
Η απόφαση της επί της δηµοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισµού ενδιαφεροµένου να
συµµετάσχει στη δηµοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους υπό της οικείας διακηρύξεως
προβλεπόµενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δηµοπρασίας
συντάσσονται εφ' απλού χάρτου.
Η έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας υπόκειται στην Οικονοµική Επιτροπή.
3) Τόπος και ηµέρα διεξαγωγής της δηµοπρασίας
Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί για τις κάτωθι περιοχές ως εξής:
Τοποθεσία
1.
2.

1.
2.
3.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6
7

∆.Ε. ΑΣΩΠΟΥ
Θέση ΧΑΡΑΚΙΑ
Θέση ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ
για εκµίσθωση θαλασσίων µέσων αναψυχής
∆.Ε. ΒΟΙΩΝ
Θέση Παραλία ΜΑΓΓΑΝΟΥ
Θέση Παραλία ΜΑΡΑΘΙΑ
Θέση Παραλία ΝΕΡΑΤΖΙΩΝΑ ΚΑΜΠΟΥ
∆.Ε. ΖΑΡΑΚΑ
Τ.Κ. ΡΕΙΧΕΑΣ θέση ΓΛΥΦΑ∆Α
∆.Ε. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Τ.Κ. ΝΟΜΙΩΝ θέση ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ
Τ.Κ. ΝΟΜΙΩΝ θέση ΛΕΙΒΑ∆ΙΑ
Τ.Κ. ΝΟΜΙΩΝ θέση
ΑΓΙΑ ΘΕΚΛΗ
Τ.Κ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ θέση ΠΟΡΙ
Τ.Κ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ θέση ΟΥΓΚΑ
ΤΚ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ θέση ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ
ΤΚ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ θέση ΠΟΡΙ για εκµίσθωση θαλασσίων µέσων
αναψυχής

Τετραγωνικά Μέτρα
200,00
5,00
150,00
130,00
250,00
40,60
130,00
70,00
70,00
130,00
50,00
85,00

Η ∆ηµοπρασία θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου στους ΜΟΛΑΟΥΣ
και σε ηµεροµηνία που θα προκύψει ύστερα από τη σύµφωνη γνώµη της
κτηµατικής υπηρεσίας για τους όρους της διακήρυξης.
4) Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς
Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται ως εξής:

5,00
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Τοποθεσία
Τετραγωνικά
Μέτρα
∆.Ε. ΑΣΩΠΟΥ
Θέση ΧΑΡΑΚΙΑ
Θέση ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ
για εκµίσθωση θαλασσίων µέσων αναψυχής
∆.Ε. ΒΟΙΩΝ
Θέση Παραλία ΜΑΓΓΑΝΟΥ
Θέση Παραλία ΜΑΡΑΘΙΑ
Θέση Παραλία ΝΕΡΑΤΖΙΩΝΑ ΚΑΜΠΟΥ
∆.Ε. ΖΑΡΑΚΑ
Τ.Κ. ΡΕΙΧΕΑΣ θέση ΓΛΥΦΑ∆Α
∆.Ε. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Τ.Κ. ΝΟΜΙΩΝ θέση ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ
Τ.Κ. ΝΟΜΙΩΝ θέση ΛΕΙΒΑ∆ΙΑ
Τ.Κ. ΝΟΜΙΩΝ θέση
ΑΓΙΑ ΘΕΚΛΗ
Τ.Κ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ θέση ΠΟΡΙ
Τ.Κ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ θέση ΟΥΓΚΑ
ΤΚ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ θέση ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ
ΤΚ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ θέση ΠΟΡΙ για εκµίσθωση
θαλασσίων µέσων αναψυχής

1.
2.

1.
2.
3.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6
7

Ελάχιστη
προσφορά
ανά
τετραγωνικό
µέτρο

200,00
5,00

5,00
10,00

150,00
130,00
250,00

,
10,00
10,00
10,00

40,60

10,00

130,00
70,00

10,00
10,00
10,00

70,00
130,00
50,00
85,00
5,00

10,00
16,00
10,00
16,00

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.
Το ποσό καταβάλλεται ολόκληρο κατά την υπογραφή της σύµβασης.
5) Εγγυητής
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα
υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις
ολόκληρων υπεύθυνος µε αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης.
•

Προσκόµιση αποδεικτικού ∆ηµοτικής ενηµερότητας περί µη οφειλής στο ∆ήµο.
6) ∆ικαίωµα αποζηµίωσης

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη µη έγκριση των
πρακτικών της δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο του δήµου ή της διοικητικής αρχής
που έχει αντίστοιχη αρµοδιότητα.
7) Σύµβαση
Το µισθωτήριο συµβόλαιο συντάσσεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα που υπογράφονται από
τα συµβαλλόµενα µέρη, αφού καταβληθεί από το µισθωτή ποσοστό 30% επί του
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συνολικού µισθώµατος υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου και το 70%, επί του συνολικού
µισθώµατος στον Ο.Τ.Α (∆ήµο Μονεµβασίας).
Στο µισθωτήριο συµβόλαιο προσδιορίζονται σαφώς τα στοιχεία του µισθωτή, η διάρκεια
της µίσθωσης, η θέση και το εµβαδόν του κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται, η
ιδιότητά του (αιγιαλός, παραλία κ.λ.), το είδος της χρήσης και το καταβλητέο αντάλλαγµα.
Ο χώρος αυτός αποτυπώνεται µε επιµέλεια του ∆ήµου και χωρίς καµία οικονοµική
επιβάρυνση του αντισυµβαλλοµένου σε επισυναπτόµενο στο µισθωτήριο: ί) υπόβαθρο
ορθοφωτοχάρτη από την εφαρµογή «ΟΡΕΝ» της Κτηµατολόγιο Α.Ε. («ελεύθερη θέαση
ορθοφωτοχαρτών») όπου δεν υφίσταται καθορισµένος αιγιαλός ή ιι) απόσπασµα του
τοπογραφικού διαγράµµατος καθορισµού, όπου αυτός υφίσταται.
Ο ∆ήµος αποστέλλει στην οικεία Κτηµατική Υπηρεσία αντίγραφο του Πρακτικού
Κατακύρωσης της ∆ηµοπρασίας και το συναφθέν, σε εκτέλεση του Πρακτικού, µισθωτήριο
συµβόλαιο µε τον πλειοδότη, σε τρία (3) αντίγραφα προς προσυπογραφή αυτών από τον
Προϊστάµενο, συνοδευόµενα από το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την απόδειξη
καταβολής του οφειλόµενου ποσοστού υπέρ του ∆ηµοσίου. Στο µισθωτήριο συµβόλαιο
πρέπει να έχουν ενσωµατωθεί, επί ποινή ακυρότητας της µισθωτικής σύµβασης, οι τυχόν
υποδείξεις του Προϊσταµένου της Κτηµατικής Υπηρεσίας, καθώς και να αναγράφεται, επί
ποινή ακυρότητας της σύµβασης, ο αριθµός του διπλοτύπου είσπραξης του ποσοστού
υπέρ του ∆ηµοσίου..
Αµέσως µετά την υπογραφή του µισθωτηρίου συµβολαίου µεταξύ του ∆ήµου και του
µισθωτή, ο τελευταίος έχει δικαίωµα να εγκατασταθεί στον παραχωρούµενο κοινόχρηστο
χώρο.
8) ∆ιάρκεια εκµίσθωσης- αναπροσαρµογή µισθώµατος

Η διάρκεια της εκµίσθωσης ορίζεται από της υπογραφή της σύµβασης έως την 30/4/2016
9) Προθεσµία καταβολής του Μισθώµατος
Το ποσό καταβάλλεται ολόκληρο κατά την υπογραφή της σύµβασης, όπως αναφέρεται
στην παρ. 7 του παρόντος.
10) Εγγύηση συµµετοχής
Ουδείς είναι δεκτός στην δηµοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συµµετοχή του στη
δηµοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δηµοπρασίας, γραµµάτιο
συστάσεως παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική
επιστολή ανεγνωρισµένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταµείου Παρακαταθηκών και
∆ανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυµεί να λάβει µέρος στην
δηµοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασµό του διαγωνιζοµένου, οµολογιών

ΑΔΑ: ΩΞΧΙΩΚ9-6ΟΙ

∆ηµοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισµού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες,
ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του

οριζόµενου ελάχιστου ορίου πρώτης

προσφοράς της διακήρυξης.
•

Επίσης να προσκοµίσει αποδεικτικό ∆ηµοτικής ενηµερότητας περί µη οφειλής στο
∆ήµο.

•

Φωτοτυπικό αντίγραφο Αστυνοµικής Ταυτότητας

•

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 , ότι έχει λάβει γνώση των όρων της
διακήρυξης και ότι αποδέχεται χωρίς καµία επιφύλαξη τους όρους διακήρυξης της
δηµοπρασίας , της ΚΥΑ ∆∆Π0006856/728ΒΕΞ2015/08.05.2015 µε την οποία
τροποποιείται

η

ΚΥΑ

∆∆Π0005159/586ΒΈΞ2015/07.04.2015

(ΦΕΚ

578/09.04.2015 τεύχος Β’)
•

Άδεια λιµεναρχείου για όσους κάνουν εκµίσθωση θαλασσίων µέσων αναψυχής
11) Υποχρεώσεις µισθωτή

•

Ο µισθωτής υπόκειται στις υποχρεώσεις του άρθρου 7 καθώς και στους όρους και
ΚΥΑ ∆∆Π0006856/728ΒΕΞ2015/08.05.2015 µε την οποία

τις προϋποθέσεις της
τροποποιείται

η

ΚΥΑ

∆∆Π0005159/586ΒΈΞ2015/07.04.2015

(ΦΕΚ

578/09.04.2015 τεύχος Β’) Απευθείας παραχώρηση, µε αντάλλαγµα, του
δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης
µεγάλων

λιµνών

και

πλεύσιµων

ποταµών,

στους

Οργανισµούς

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' Βαθµού.
12) Λήξη µίσθωσης
Ο µισθωτής υποχρεούται µε τη λήξη της µίσθωσης, να παραδώσει το µίσθιον στην
κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση.
13) Αναµίσθωση – Υπεκµίσθωση
Σιωπηρή αναµίσθωση, ως και υπεκµίσθωση του µισθίου από τον µισθωτή απαγορεύεται
απολύτως.
14) Ευθύνη ∆ήµου
Ο ∆ήµος δεv ευθύνεται έναντι τoυ µισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή µείωση τoυ
µισθώµατος ή και λύση της σύµβασης άνευ απoχρώvτoς λόγου.
15) ∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης

ΑΔΑ: ΩΞΧΙΩΚ9-6ΟΙ

Η διακήρυξη θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα του δηµάρχου τουλάχιστον δέκα ηµέρες πριν
από τη διενέργεια της δηµοπρασίας µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα
ανακοινώσεων του δηµοτικού 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.
16) Σύµφωνη γνώµη Προϊσταµένου Κτηµατικής Υπηρεσίας
Το αργότερο εντός 7 εργάσιµων ηµερών πριν την κατά νόµο δηµοσίευση της προκήρυξης
της ∆ηµοπρασίας, ο ∆ήµος αποστέλλει εγγράφως µε κάθε πρόσφορο µέσο στην αρµόδια
Κτηµατική Υπηρεσία αντίγραφο σχεδίου της προκήρυξης της ∆ηµοπρασίας,
συνοδευόµενο από το υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη.
Ο Προϊστάµενος της Κτηµατικής Υπηρεσίας υποχρεούται να ενηµερώσει εντός 7
εργασίµων ηµερών από τη λήψη της προκήρυξης τον οικείο ΟΤΑ εγγράφως µε κάθε
πρόσφορο µέσο (π.χ. τηλεοµοιοτυπία, e-mail κλπ.) εάν το περιεχόµενο της προκήρυξης
συµφωνεί µε την κείµενη νοµοθεσία περί αιγιαλού και της παρούσας απόφασης.
Παρερχοµένης άπρακτης της ανωτέρω προθεσµίας, τεκµαίρεται η σύµφωνη γνώµη του
Προϊσταµένου της Κτηµατικής Υπηρεσίας ως προς το περιεχόµενο της προκήρυξης.
Αν ο Προϊστάµενος της Κτηµατικής Υπηρεσίας διαπιστώνει ότι δεν πληρούνται οι
προϋποθέσεις της κείµενης νοµοθεσίας περί αιγιαλού και της παρούσας απόφασης,
υποδεικνύει στον οικείο ΟΤΑ είτε να απόσχει από τη διενέργεια δηµοπρασίας, εφόσον δεν
είναι δυνατή η µίσθωση του συγκεκριµένου κοινόχρηστου χώρου, είτε να προβεί στην
αναπροσαρµογή οποιουδήποτε όρου της προκήρυξης, που κρίνει ότι αντίκειται στις
ανωτέρω διατάξεις, συµπεριλαµβανοµένης της αναπροσαρµογής της τιµής εκκίνησης,
εφόσον αυτή είναι χαµηλότερη από εκείνη που ανταποκρίνεται στις µισθωτικές αξίες της
περιοχής.
17) Επανάληψη της δηµοπρασίας
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από τον δήµαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ'
αυτήν πλειοδότης.
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δηµοτικού συµβουλίου όταν:
α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από τη ∆ηµαρχιακή επιτροπή ή το δηµοτικό
συµβούλιο ή την αρµόδια ∆ιοικητική αρχή λόγω ασύµφορου του επιτευχθέντος
αποτελέσµατος ή σφάλµατος στη διενέργεια της δηµοπρασίας
β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του
αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύµβαση µίσθωσης επίσης όταν µετά την
κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσµατος της
δηµοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εµπροθέσµως για την σύνταξη και
υπογραφή της σύµβασης.
Στην περίπτωση (β) η δηµοπρασία, επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη
και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόµατι τούτου
κατακυρωθέν ποσόν, δυνάµενο να µειωθεί µε απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου.
Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του δηµάρχου
αναφεροµένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιευοµένης, πέντε (5)
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τουλάχιστον ηµέρας προ της ηµέρας της διενέργειας της δηµοπρασίας, διεξάγεται δε
σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν.
Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται µε βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά
την προηγούµενη δηµοπρασία.
18) Άλλες διατάξεις
1.Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δεν µπορεί να εκµισθώνει περισσότερους από έναν
από τους ανωτέρω οριζόµενους κοινόχρηστους χώρους.
2.∆εν γίνονται δεκτοί στη δηµοπρασία φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που σε
προηγούµενες δηµοπρασίες του ∆ήµου για το σκοπό αυτό δεν προσήλθαν για την
υπογραφή συµφωνητικού (αφού είχαν αναδειχθεί ως πλειοδότες και είχε
κατακυρωθεί το αποτέλεσµα από την Οικονοµική Επιτροπή) εκτός των
περιπτώσεων που είχαν εξοφλήσει το 30% υπέρ του ∆ηµοσίου αφού εκπληρώσουν
την αντίστοιχη οικονοµική υποχρέωσή τους 70% υπέρ του ∆ήµου.
19) Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων
Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από το Τµήµα Εσόδων ηµέρες ∆ευτέρα έως
Παρασκευή και ώρες 9:00πµ-14:00µµ Τηλέφωνο: 2732360529.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
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