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Ε Ι  Η Γ Η  Η 

 
 
 
 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ 

Μεηά ηε ζύμθςκε γκώμε ηεξ Πενηθενεηαθήξ Δ/κζεξ Δεμόζηαξ Πενημοζίαξ 

 

Γηα ηεκ παναπώνεζε ημο δηθαηώμαημξ απιήξ πνήζεξ ημεμάηςκ αηγηαιμύ γηα μμπνέιεξ θαη 

λαπιώζηνεξ θαη παναπώνεζε απιήξ πνήζεξ αηγηαιμύ γηα ζαιάζζηα μέζα ακαροπήξ ημο Δήμμο 

Υενζμκήζμο πνμξ ηνίημοξ, με ζύκαρε μηζζςηηθήξ ζπέζεξ, έκακηη ακηαιιάγμαημξ. 

        

Ο Δήμανπμξ Υενζμκήζμο, ιαβώκ οπόρε: 
 

1. Πεκ με ανηζ. Η.Ρ.Α. ΔΔΝ0007378/0454ΒΓΛ2017 (ΦΓΗ 1636/12-5-2017 ηεφπμξ Β΄) 

«Ηαζμνηζμυξ υνςκ, πνμτπμζέζεςκ, ηεπκηθχκ ζεμάηςκ, ακαγθαίςκ ιεπημμενεηχκ θαη 

δηαδηθαζίαξ γηα ηεκ παναπχνεζε απιήξ πνήζεξ αηγηαιμφ, παναιίαξ, υπζεξ θαη πανυπζηαξ δχκεξ 

μεγάιςκ ιημκχκ θαη πιεφζημςκ πμηαμχκ» υπςξ ηνμπμπμηήζεθε θαη ηζπφεη με ηεκ ανηζ. Η.Ρ.Α. 

ΔΔΝ0008470/0514Β/ΓΛ2017 (ΦΓΗ 1970/7-6-2017 ηεφπμξ Β΄). 

2. Πηξ δηαηάλεηξ ημο Κ. 2971/2001 «Αηγηαιυξ, παναιία θαη άιιεξ δηαηάλεηξ» (ΦΓΗ 285/2001) 

υπςξ έπμοκ ηνμπμπμηεζεί θαη ηζπφμοκ.  

3. Πηξ δηαηάλεηξ ημο Ν.Δ. 270/1981 (η. Α’77) θαη ημ Δ.Η.Η. (Κ. 3463/2006)/ (ΦΓΗ 

114/08.06.2006 ηεφπμξ Α') Δεμμηηθυξ & Ημηκμηηθυξ Ηχδηθαξ", 

4. Πηξ δηαηάλεηξ ημο Κ. 3852/2010 (ΦΓΗ 87/07.06.2010 ηεφπμξ Α’): Κέα Ανπηηεθημκηθή ηεξ 

Αοημδημίθεζεξ θαη ηεξ Απμθεκηνςμέκεξ Δημίθεζεξ - Ννυγναμμα Ηαιιηθνάηεξ", 

5. Πηξ οπ’ ανηζμυ 206/2017 (ΑΔΑ: 61ΓΟΩΕΙ-1Κ3) θαη 239/2017 απμθάζεηξ ημο Δεμμηηθμφ 

Οομβμοιίμο ημο Δήμμο ενζμκήζμο, πενί απμδμπήξ ηςκ ακςηένς ΗΡΑ γηα ηεκ απεοζείαξ 

παναπχνεζε απιήξ πνήζεξ αηγηαιμφ με ακηάιιαγμα  

6. Πεκ οπ’ ανηζμυ 294/2017 απυθαζε ηεξ Μηθμκμμηθήξ Γπηηνμπήξ ημο Δήμμο ενζμκήζμο πενί 

ζφκηαλεξ ηςκ υνςκ ηεξ δεμμπναζίαξ γηα παναπχνεζε δηθαηχμαημξ απιήξ πνήζεξ αηγηαιμφ – 

παναιίαξ  γηα ηεκ ακάπηολε μμπνειώκ - λαπιςζηνώκ θαη  γηα ζαιάζζηα μέζα ακαροπήξ, 

7. Πμ οπ’ ανηζ. πνςη. 11404/2017 έγγναθμ ημο Δήμμο ενζμκήζμο με ημ μπμίμ δηαβηβάζηεθε 

ζηεκ Νενηθενεηαθή Δ/κζε Δεμυζηαξ Νενημοζίαξ Ηνήηεξ ζπέδημ ηεξ οπυ δεμμζίεοζε δηαθήνολεξ 

δεμμπναζίαξ γηα ηεκ παναπχνεζε ημο δηθαηχμαημξ ηεξ απιήξ πνήζεξ αηγηαιμφ γηα ακάπηολε 

μμπνειχκ - λαπιςζηνχκ θαη γηα ζαιάζζηα μέζα ακαροπήξ, ζοκμδεουμεκε απυ ηα ακηίζημηπα 

οπυβαζνα μνζμθςημπάνηε. 

8. Πμ με αν. πνςη. 3403/2017 έγγναθμ ηεξ Νενηθενεηαθήξ Δ/κζεξ Δεμυζηαξ Νενημοζίαξ Ηνήηεξ 

με ζέμα « Οφμθςκε γκχμε επί ημο ζπεδίμο δηαθήνολεξ δεμμπναζίαξ παναπχνεζεξ ημο 

δηθαηχμαημξ ηεξ απιήξ πνήζεξ αηγηαιμφ ημο Δήμμο γηα ημ έημξ 2017»  

 

 

 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ   Γ Ι  

 

ηε δηεκένγεηα ακμηθηήξ, πνμθμνηθήξ πιεημδμηηθήξ δεμμπναζίαξ γηα ηεκ παναπώνεζε ημο 

δηθαηώμαημξ απιήξ πνήζεξ αηγηαιμύ – παναιίαξ πνμξ ηνίημοξ γηα ακάπηολε μμπνειώκ – 

   Γοφρνεσ: 23.06.2017 

   Αρ.Πρωτ.:11885 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 
ΔΗΜΟ ΧΕΡΟΝΗΟΤ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΕΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΤΙΑ   

ΑΔΑ: 6ΖΗΚΩΗΜ-ΦΞ2
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λαπιςζηνώκ θαη γηα ζαιάζζηα μέζα ακαροπήξ με ζύκαρε μηζζςηηθήξ ζπέζεξ, έκακηη ακηαιιάγμαημξ 

γηα ημ έημξ 2017. 

 

 

ΟΡΟΙ ΔΙΓΝΓΡΓΓΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ 

 

Άνζνμ 1μ 

 

Ακηηθείμεκμ ηεξ πανμφζαξ δεμμπναζίαξ απμηειμφκ ε παναπχνεζε με ακηάιιαγμα ημο δηθαηχμαημξ ηεξ 

απιήξ πνήζεξ ηςκ θμηκυπνεζηςκ πχνςκ αηγηαιμφ θαη παναιίαξ εκηυξ ηςκ πςνηθχκ μνίςκ ημο Δήμμο 

ενζμκήζμο, απμθιεηζηηθά γηα ηεκ άζθεζε δναζηενημηήηςκ πμο ελοπενεημφκ ημοξ ιμουμεκμοξ ή ηεκ 

ακαροπή ημο θμηκμφ ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ θαη ημοξ πενημνηζμμφξ ημο Κ. 2971/2001 «Αηγηαιυξ, 

παναιία θαη άιιεξ δηαηάλεηξ» (ΦΓΗ Α’ 285/19.12.2001) θαη ηεξ Η.Ρ.Α. ΔΔΝ0007378/0454ΒΓΛ2017 

(ΦΓΗ 1636/12-5-2017 ηεφπμξ Β΄) «Ηαζμνηζμυξ υνςκ, πνμτπμζέζεςκ, ηεπκηθχκ ζεμάηςκ, ακαγθαίςκ 

ιεπημμενεηχκ θαη δηαδηθαζίαξ γηα ηεκ παναπχνεζε απιήξ πνήζεξ αηγηαιμφ, παναιίαξ, υπζεξ θαη 

πανυπζηαξ δχκεξ μεγάιςκ ιημκχκ θαη πιεφζημςκ πμηαμχκ», υπςξ ηνμπμπμηήζεθε με ηεκ ανηζ. Η.Ρ.Α. 

ΔΔΝ0008470/0514Β/ΓΛ2017 (ΦΓΗ 1970/7-6-2017 ηεφπμξ Β΄), θαη ηζπφεη, μη μπμίεξ απμηειμφκ 

ακαπυζπαζημ μένμξ ηεξ πανμφζαξ θαη εηδηθυηενα:  

 

Για τημ Δημοτική Εμότητα Γουβώμ : 
 

ΘΓΗ: Κμ 2  

ΣΟΠΟΘΓΙΑ: Ακαημιηθυ υνημ ηαβένκαξ Αμκηζυξ γηα ζαιάζζηα ζπμν 

ΥΡΗΗ:  Θαιάζζηα μέζα ακαροπήξ 

ΓΜΒΑΔΟΝ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ:  50 η.μ. 

ΣΙΜΗ ΓΚΚΙΝΗΗ:  2.000,00€  

 

ΘΓΗ: Κμ  9a  

ΣΟΠΟΘΓΙΑ: Ναναιία ΑΞΖΚΑ δοηηθά ηεξ παναιίαξ πνμξ ημ δνυμμ  15 η.μ. με μεπακμθίκεηα ζαιάζζηα 

ζπμν 

ΥΡΗΗ:  Θαιάζζηα μέζα ακαροπήξ (με μεπακμθίκεηα) 

ΓΜΒΑΔΟΝ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ:  15 η.μ. 

ΣΙΜΗ ΓΚΚΙΝΗΗ :  450,00€  

 

ΘΓΗ: Κμ  16  

ΣΟΠΟΘΓΙΑ: Ακαημιηθά ΑΞΖΚΑ 50η.μ. γηα ζαιάζζηα ζπμν 

ΥΡΗΗ:  Θαιάζζηα μέζα ακαροπήξ 

ΓΜΒΑΔΟΝ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ:  50 η.μ. 

ΣΙΜΗ ΓΚΚΙΝΗΗ :  2.000,00€  

 

 

ΘΓΗ: Κμ  33 

ΣΟΠΟΘΓΙΑ: Έμπνμζζεκ λεκμδμπείμο RINELLA  50η.μ. γηα ζαιάζζηα ζπμν  

ΥΡΗΗ:  Θαιάζζηα μέζα ακαροπήξ 

ΓΜΒΑΔΟΝ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ:  50 η.μ. 

ΣΙΜΗ ΓΚΚΙΝΗΗ :  2.000,00€  

 

ΘΓΗ: Κμ  34  

ΣΟΠΟΘΓΙΑ: Έμπνμζζεκ ΟΠΓ (Οπμιήξ Πμονηζηηθχκ Γπαγγειμάηςκ) 

ΥΡΗΗ:  Ακάπηολε μμπνειώκ – λαπιςζηνώκ   

ΓΜΒΑΔΟΝ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ:  500 η.μ. 

ΣΙΜΗ ΓΚΚΙΝΗΗ :  2.500,00€  
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ΘΓΗ: Κμ  50  

ΣΟΠΟΘΓΙΑ: Δοηηθυ άθνμ πνχεκ Αμενηθάκηθεξ Βάζεξ  

ΥΡΗΗ:  Ακάπηολε μμπνειώκ – λαπιςζηνώκ   

ΓΜΒΑΔΟΝ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ:  500 η.μ. 

ΣΙΜΗ ΓΚΚΙΝΗΗ :  2.500,00€ 

 

 

ΘΓΗ: Κμ  65 

ΣΟΠΟΘΓΙΑ: Δοηηθά λεκμδμπείμο ΙΑΞΖΚΑ – ζαιάζζηα ζπμν 
ΥΡΗΗ:  Θαιάζζηα μέζα ακαροπήξ 

ΓΜΒΑΔΟΝ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ:  50 η.μ. 

ΣΙΜΗ ΓΚΚΙΝΗΗ :  2.000,00€  

 

 

ΘΓΗ: Κμ 75 

ΣΟΠΟΘΓΙΑ: Ακαημιηθυ υνημ λεκμδμπείμο AMIRANTES– ζαιάζζηα ζπμν 
ΥΡΗΗ:  Θαιάζζηα μέζα ακαροπήξ 

ΓΜΒΑΔΟΝ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ:  50 η.μ. 

ΣΙΜΗ ΓΚΚΙΝΗΗ :  2.000,00€  

 

ΘΓΗ: Κμ 76α 

ΣΟΠΟΘΓΙΑ: Δοηηθά εθβμιήξ Απμζειέμε - Ιε μεπακμθίκεηα ζαιάζζηα μέζα 
ΥΡΗΗ:  Θαιάζζηα μέζα ακαροπήξ 

ΓΜΒΑΔΟΝ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ:  40 η.μ. 

ΣΙΜΗ ΓΚΚΙΝΗΗ :  800,00€  

 

 

Για τημ Δημοτική Εμότητα Χερσομήσου : 
 

 

ΘΓΗ: Κμ 83α 

ΣΟΠΟΘΓΙΑ: 100 μέηνα ακαημιηθά εθθιεζίαξ ΑΓ. ΙΑΞΖΚΑΟ γηα ζαιάζζηα ζπμν 
ΥΡΗΗ:  Θαιάζζηα μέζα ακαροπήξ 

ΓΜΒΑΔΟΝ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ:  40 η.μ. 

ΣΙΜΗ ΓΚΚΙΝΗΗ :  2.280,00€  

 

ΘΓΗ: Κμ 95 

ΣΟΠΟΘΓΙΑ: KALDERA, ζαιάζζηα ζπμν 

ΥΡΗΗ:  Θαιάζζηα μέζα ακαροπήξ 

ΓΜΒΑΔΟΝ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ:  40 η.μ. 

ΣΙΜΗ ΓΚΚΙΝΗΗ :  2.280,00€  

 

 

ΘΓΗ: Κμ 97 

ΣΟΠΟΘΓΙΑ: Robinson Club Lyttos,  ζαιάζζηα ζπμν 

ΥΡΗΗ:  Θαιάζζηα μέζα ακαροπήξ 

ΓΜΒΑΔΟΝ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ:  40 η.μ. 

ΣΙΜΗ ΓΚΚΙΝΗΗ :  2.280,00€  

 

ΘΓΗ: Κμ 105 

ΣΟΠΟΘΓΙΑ: Snac-Bar Captain ζαιάζζηα ζπμν 
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ΥΡΗΗ:  Θαιάζζηα μέζα ακαροπήξ 

ΓΜΒΑΔΟΝ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ:  40 η.μ. 

ΣΙΜΗ ΓΚΚΙΝΗΗ :  2.280,00€  

 

ΘΓΗ: Κμ 121 

ΣΟΠΟΘΓΙΑ: Λεκ/πεημ LAGUNA – ζαιάζζηα ζπμν 

ΥΡΗΗ:  Θαιάζζηα μέζα ακαροπήξ 

ΓΜΒΑΔΟΝ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ:  40 η.μ. 

ΣΙΜΗ ΓΚΚΙΝΗΗ :  2.280,00€  

 

ΘΓΗ: 126 

ΣΟΠΟΘΓΙΑ: Όνηα Annabelle Village έςξ Aldemar – ζαιάζζηα ζπμν 

ΥΡΗΗ:  Θαιάζζηα μέζα ακαροπήξ 

ΓΜΒΑΔΟΝ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ:  40 η.μ. 

ΣΙΜΗ ΓΚΚΙΝΗΗ :  2.280,00€  

 

ΘΓΗ: Κμ 137 

ΣΟΠΟΘΓΙΑ: CRETA MARIS ζαιάζζηα ζπμν   

ΥΡΗΗ:  Θαιάζζηα μέζα ακαροπήξ 

ΓΜΒΑΔΟΝ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ:  40 η.μ. 

ΣΙΜΗ ΓΚΚΙΝΗΗ :  2.280,00€  

 

ΘΓΗ: Κμ 150 

ΣΟΠΟΘΓΙΑ: Πειεοηαίμ ημήμα απυ CRETA MARIS – Θημεκηθυ Παμείμ – Θαιάζζηα ζπμν 

ΥΡΗΗ:  Θαιάζζηα μέζα ακαροπήξ 

ΓΜΒΑΔΟΝ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ:  40 η.μ. 

ΣΙΜΗ ΓΚΚΙΝΗΗ :  2.280,00€  

 

ΘΓΗ: Κμ  169a 

ΣΟΠΟΘΓΙΑ: Δοηηθυ άθνμ παναιίαξ έμπνμζζεκ λεκμδμπείμο GOLDEN BEACH γηα ζαιάζζηα ζπμν  

ΥΡΗΗ:  Θαιάζζηα μέζα ακαροπήξ 

ΓΜΒΑΔΟΝ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ:  30 η.μ. 

ΣΙΜΗ ΓΚΚΙΝΗΗ :  1.710,00€ 

 

Για τημ Δημοτική Εμότητα Μαλίωμ : 
 

ΘΓΗ: Κμ 181 

ΣΟΠΟΘΓΙΑ: Ακαημιηθά υνηα BLUE SEA – ζαιάζζηα ζπμν  

ΥΡΗΗ:  Θαιάζζηα μέζα ακαροπήξ 

ΓΜΒΑΔΟΝ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ:  25 η.μ. 

ΣΙΜΗ ΓΚΚΙΝΗΗ :  1.175,00€  

 

ΘΓΗ: Κμ 198 

ΣΟΠΟΘΓΙΑ: Ννυζμρε ηαβένκαξ ΞΖΟΠΖΑΚΓ ΣΡΜΓΖΜΡΔΑΗΕ – ζαιάζζηα ζπμν 

ΥΡΗΗ: Θαιάζζηα μέζα ακαροπήξ   

ΓΜΒΑΔΟΝ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ:  25 η.μ. 

ΣΙΜΗ ΓΚΚΙΝΗΗ :  1.175,00€  

 

ΘΓΗ: Κμ 223  

ΣΟΠΟΘΓΙΑ:  Αθηή Δένβαξ (Ιεηαλφ Δενβάθε – Θμγηάδε)-  ζαιάζζηα ζπμν 

ΥΡΗΗ:  Θαιάζζηα μέζα ακαροπήξ 

ΓΜΒΑΔΟΝ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ:  25 η.μ. 
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ΣΙΜΗ ΓΚΚΙΝΗΗ :  1.175,00€   

 

ΘΓΗ: Κμ 235 

ΣΟΠΟΘΓΙΑ: Ιεηαλφ BEACH COMBER (ΙΑΞΖΚΑΗΕ) θαη έμπνμζζεκ ηδημθηεζίαξ Πζαγθανάθε – 

Θαιάζζηα ζπμν 

ΥΡΗΗ:  Θαιάζζηα μέζα ακαροπήξ   

ΓΜΒΑΔΟΝ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ:  25 η.μ. 

ΣΙΜΗ ΓΚΚΙΝΗΗ :  1.175,00€  

 

ΘΓΗ: Κμ 246 

ΣΟΠΟΘΓΙΑ: Ιπνμζηά απυ ALEXANTER BEACH – ζαιάζζηα ζπμν 

ΥΡΗΗ:  Θαιάζζηα μέζα ακαροπήξ   

ΓΜΒΑΔΟΝ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ:  25 η.μ. 

ΣΙΜΗ ΓΚΚΙΝΗΗ :  1.175,00€  

 

ΘΓΗ: Κμ 257 

ΣΟΠΟΘΓΙΑ: Ννυζμρε λεκμδμπείμο ΑΖΜΘΜΟ – ζαιάζζηα ζπμν 

ΥΡΗΗ:  Θαιάζζηα μέζα ακαροπήξ  

ΓΜΒΑΔΟΝ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ:  25 η.μ. 

ΣΙΜΗ ΓΚΚΙΝΗΗ :  1.175,00€  

 

ΘΓΗ: Κμ 271 

ΣΟΠΟΘΓΙΑ: Ιεηαλφ λεκμδμπείμο ΟΓΖΞΕΚΓΟ θαη ηδημθηεζίαξ Πζαγθανάθε Ιφνςκα - ζαιάζζηα 

ζπμν. 

ΥΡΗΗ:  Θαιάζζηα μέζα ακαροπήξ  

ΓΜΒΑΔΟΝ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ:  25 η.μ. 

ΣΙΜΗ ΓΚΚΙΝΗΗ :  1.175,00€  

 

ΘΓΗ: Κμ 276 

ΣΟΠΟΘΓΙΑ: Έμπνμζζεκ θαη ακαημιηθά λεκμδμπείμο SUN BEACH - ζαιάζζηα ζπμν 

ΥΡΗΗ:  Θαιάζζηα μέζα ακαροπήξ  

ΓΜΒΑΔΟΝ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ:  25 η.μ. 

ΣΙΜΗ ΓΚΚΙΝΗΗ :  1.175,00€  

 

 

Μη παναπάκς πχνμη απεηθμκίδμκηαη ζε απμζπάζμαηα δηαγναμμάηςκ ζημ Νανάνηεμα ηεξ πανμφζαξ. 

 

 

 

 

Άνζνμ 2: Σόπμξ θαη εμένα δηελαγςγήξ ηεξ δεμμπναζίαξ 

 

2.1. Ε δεμμπναζία ζα δηεκενγεζεί ζημ Δεμμηηθυ Ηαηάζηεμα ενζμκήζμο ζηηξ Γμφνκεξ (Ννχεκ 

Αμενηθάκηθε Βάζε Γμονκχκ) ζηεκ αίζμοζα ζοκεδνηάζεςκ ηεξ Μηθμκμμηθήξ Γπηηνμπήξ, ηεκ 3ε Ιμοιίμο 

2017 εμένα Δεοηένα θαη ώνα 11:00 εκχπημκ ηεξ ανμυδηαξ επηηνμπήξ δηαγςκηζμμφ.  

2.2. Οηεκ πενίπηςζε πμο μη παναπάκς δεμμπναζίεξ απμβμφκ άθανπεξ, γηα μπμημδήπμηε ιυγμ, ή μη 

δμζείζεξ πνμζθμνέξ θνηζμφκ αζφμθμνεξ, ζα επακαιεθζμφκ ηεκ 10ε Ιμοιίμο 2017, εμένα               

Δεοηένα, ζημκ ίδημ πχνμ θαη χνα, υπςξ μνίδεηαη παναπάκς. 

 

Άνζνμ 3: Δηθαίςμα ζομμεημπήξ 

 

3.1. Δηθαίςμα ζομμεημπήξ έπμοκ υια ηα κμμηθά ή θοζηθά πνυζςπα ή εκχζεηξ ή θμηκμπναλίεξ αοηχκ.  
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Γηα ηηξ εκχζεηξ απαηηείηαη κα έπεη μιμθιενςζεί ε ζφζηαζε ημοξ. 

3.2. Μη πηζακέξ εκχζεηξ / θμηκμπναλίεξ οπμβάιιμοκ θμηκή πνμζθμνά θαη εθπνμζςπμφκηαη απυ θμηκυ 

εθπνυζςπμ θαη ζε πενίπηςζε πμο ακαδεηπζμφκ πιεημδυηεξ, ηα μέιε ηεξ εοζφκμκηαη απέκακηη ζημ Δήμμ 

αιιειέγγοα θαη εηξ μιυθιενμκ. 

3.3. Ηάζε θοζηθυ ή κμμηθυ πνυζςπμ δηθαημφηαη κα μεηέπεη ζε έκα μυκμ εκδηαθενυμεκμ ζπήμα, είηε 

μεμμκςμέκα, είηε ςξ μέιμξ έκςζεξ, είηε ςξ μέιμξ θμηκμπναλίαξ. Οε ακηίζεζε πενίπηςζε ζα 

απμθιείμκηαη απυ ηε δηαδηθαζία υιμη μη οπμρήθημη, ζηε ζφκζεζε ηςκ μπμίςκ μεηέπεη. 

 

 

 

Άνζνμ 4: Δηθαημιμγεηηθά ομμεημπήξ 

 

Γηα κα γίκεη θάπμημξ δεθηυξ ζηε δεμμπναζία πνέπεη κα θαηαζέζεη, ζηεκ επηηνμπή δηεκένγεηαξ ηεξ 

δεμμπναζίαξ ηα ελήξ δηθαημιμγεηηθά: 

 

1) Αίηεζε ζομμεημπήξ ζημ Δηαγςκηζμό. Οηεκ αίηεζε ζομμεημπήξ ζημ δηαγςκηζμυ, ζα ακαθένμκηαη ημ 

ημήμα ή ηα ημήμαηα γηα ηα μπμία μ οπμρήθημξ επηζομεί κα θαηαζέζεη πνμζθμνά θαη ηα πιήνε ζημηπεία 

ημο: Γπαγγειμαηηθή δ/κζε ή δ/κζε θαημηθίαξ, ηειέθςκα επηθμηκςκίαξ, ΑΔΠ, ΑΦΙ, ΔΜΡ ηςκ πνμζχπςκ 

πμο ακαθένμκηαη ζηεκ αίηεζε. 

 

2) Φςημηοπία αζηοκμμηθήξ ηαοηόηεηαξ ακ είκαη θοζηθό πνόζςπμ. 

 

3) Τπεύζοκε δήιςζε ημο Νόμμο 1599/86, όπμο μ οπμρήθημξ ζα ακαθένεη όηη :  

α) έπεη ιάβεη γκχζε υιςκ ηςκ υνςκ ηεξ πανμφζαξ δηαθήνολεξ, ηςκ οπ’ ανηζ. 206/2017 (ΑΔΑ: 

61ΓΟΩΕΙ-1Κ3) θαη 239/2017 απμθάζεςκ Δεμμηηθμύ ομβμοιίμο Δήμμο ενζμκήζμο, ηεξ οπ’ ανηζ. 

294/2017 απόθαζεξ Οηθμκμμηθήξ Γπηηνμπήξ θαη ηεκ Η.Ρ.Α. ΔΔΝ0007378/0454ΒΓΛ2017 (ΦΓΗ 

1636/12-5-2017 ηεφπμξ Β΄) «Ηαζμνηζμυξ υνςκ, πνμτπμζέζεςκ, ηεπκηθχκ ζεμάηςκ, ακαγθαίςκ 

ιεπημμενεηχκ θαη δηαδηθαζίαξ γηα ηεκ παναπχνεζε απιήξ πνήζεξ αηγηαιμφ, παναιίαξ, υπζεξ θαη 

πανυπζηαξ δχκεξ μεγάιςκ ιημκχκ θαη πιεφζημςκ πμηαμχκ» υπςξ ηνμπμπμηήζεθε θαη ηζπφεη με ηεκ 

ανηζ. Η.Ρ.Α. ΔΔΝ0008470/0514Β/ΓΛ2017 (ΦΓΗ 1970/7-6-2017 ηεφπμξ Β΄), ημοξ μπμίμοξ 

απμδέπεηαη νεηά θαη ακεπηθφιαθηα, 

β) έπεη πιήνε γκχζε ηεξ πναγμαηηθήξ θαηάζηαζεξ ημο πχνμο αηγηαιμφ θαη παναιίαξ, ηεκ μπμία 

απμδέπεηαη πιήνςξ θαη ακεπηθφιαθηα θαη  

γ) παναηηείηαη απυ θάζε δηθαίςμα απμδεμίςζεξ ημο, ζπεηηθυ με μπμηαδήπμηε απυθαζε ηεξ Μηθμκμμηθήξ 

Γπηηνμπήξ  γηα ακαβμιή ή αθφνςζε ημο Δηαγςκηζμμφ. 

δ) γκςνίδεη όηη ε παναπώνεζε πνήζεξ με ηεκ πανμύζα δηαδηθαζία δεκ οπμθαζηζηά ηεκ άδεηα 

ιεηημονγίαξ/βεβαίςζε Θαιαζζίςκ Μέζςκ Ακαροπήξ ε μπμία δίδεηαη από ηεκ ανμόδηα Λημεκηθή ανπή 

(γηα ζαιάζζηα ζπμν). 

 

4) Βεβαίςζε απυ ηεκ Σαμεηαθή Τπενεζία ημο Δήμμο Υενζμκήζμο πενί με μθεηιήξ ημο 

ζομμεηέπμκημξ. 

 

5) Φμνμιμγηθή εκεμενόηεηα ημο ομμεηέπμκηα, εκ ηζπφ θαηά ηεκ εμένα δηεκένγεηαξ ημο δηαγςκηζμμφ 

(ζε πενίπηςζε έκςζεξ ή θμηκμπναλίαξ, ηςκ μειχκ πμο απμηειμφκ αοηυ). 

 

6) Γναμμάηημ ζύζηαζεξ παναθαηαζήθεξ ημο Σαμείμο Παν/θςκ θαη Δακείςκ ή εγγοεηηθή επηζημιή 

ακαγκςνηζμέκεξ Πνάπεδαξ, οπέν ημο Δήμμο ενζμκήζμο γηα ζομμεημπή ζηεκ ακμηθηή πνμθμνηθή 

πιεημδμηηθή δεμμπναζία μίζζςζεξ ηεξ απιήξ πνήζεξ αηγηαιμφ θαη παναιίαξ, πμο πνέπεη κα 

ακαγκςνίδεηαη γηα εγγομδμηήζεηξ, πμζμφ ίζμο με ημ έκα δέθαημ (1/10) ημο ειαπίζημο μνίμο πνμζθμνάξ 

πμο έπεη μνηζζεί ζηεκ δηαθήνολε. 
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7) Ακηίγναθμ βεβαίςζεξ από ηεκ ανμόδηα Λημεκηθή Ανπή ζφμθςκα με ηεκ παν 3 ημο άνζνμο 22 ημο 

με ανηζ. 3131.1/03/1999 Γεκηθμφ Ηακμκηζμμφ Θημέκμξ (ΦΓΗ 444/26-4-1999 ηεφπμξ Β΄) υπςξ 

ηνμπμπμηήζεθε με ηεκ ανηζ. πνςη. 2133.1/37836/2016/28.4.2016 Απυθαζε Ρπμονγμφ Καοηηιίαξ θαη 

Κεζηςηηθήξ Νμιηηηθήξ «Έγθνηζε ημο Γεκηθμφ Ηακμκηζμμφ Θημέκςκ ανηζμ. 60 «Ακηηθαηάζηαζε δηαηάλεςκ 

ημο Γεκηθμφ Ηακμκηζμμφ Θημέκςκ ανηζμ. 20» γηα ηε ζέζε ή ηηξ ζέζεηξ γηα ηηξ μπμίεξ επηζομεί κα 

εθδειχζεη εκδηαθένμκ ή ακηίγναθμ βεβαίςζεξ από ηεκ ανμόδηα Λημεκηθή Ανπή γηα ηεκ άζθεζε ηεξ 

εκ ιόγς δναζηενηόηεηαξ θαηά ημ έημξ 2016 ζηε ζογθεθνημέκε ζέζε γηα ηεκ μπμία επηζομεί κα 

εθδειώζεη εκδηαθένμκ θαη ακηίγναθμ ηεξ αηηήζεςξ ακακέςζεξ πμο θαηαηέζεθε ζηεκ ανμόδηα 

Λημεκηθή Ανπή γηα ημ έημξ 2017 γηα ηεκ ίδηα ζέζε ή βεβαίςζε ακακέςζεξ άδεηαξ εθμίζζςζεξ 

ζ.μ.α. γηα ημ έημξ 2017 ηεξ Ανμόδηαξ Λημεκηθήξ Ανπήξ με ζεμείμ ακαθμνάξ ζε ζογθεθνημέκε 

ζέζε/ζηίγμα ζαιαζζίμο πώνμο έμπνμζζεκ ημο δεμμπναημύμεκμο πώνμο ημο αηγηαιμύ γηα ημκ μπμίμ 

επηζομεί κα εθδειώζεη εκδηαθένμκ. 

 

8) ε πενίπηςζε κμμηθμύ πνμζώπμο, επηπιέμκ ηςκ πνμακαθενόμεκςκ, ζα πνέπεη κα 

ζοκοπμβάιιμκηαη θαη ηα αθόιμοζα δηθαημιμγεηηθά: 

α) ΦΓΗ ζφζηαζεξ θαη εθπνμζχπεζεξ ημο κμμηθμφ πνμζχπμο θαζχξ θαη ΦΓΗ μεηαγεκέζηενςκ 

ηνμπμπμηήζεςκ αοηχκ, β) Ρπεφζοκε Δήιςζε ημο Κυμμο 1599/86 πενί με ακάθιεζεξ ηεξ άδεηαξ 

ζφζηαζεξ ηεξ εηαηνίαξ (υπμο απαηηείηαη). 

 

9) ε πενίπηςζε ζομμεημπήξ ζημ Δηαγςκηζμό έκςζεξ ή θμηκμπναλίαξ θοζηθώκ πνμζώπςκ, 

πνμζθμμίδεηαη από θάζε μέιμξ ηεξ έκςζεξ πνμζώπςκ ή θμηκμπναλίαξ πςνηζηά: 

α) Ρπεφζοκε δήιςζε ημο Κυμμο 1599/86, ζηεκ μπμία ζα ακαθένεηαη υηη μη ζομμεηέπμκηεξ ζηεκ έκςζε ή 

θμηκμπναλία ζοκέζηεζακ αοηή με ζθμπυ κα ακαιάβμοκ ηεκ παναπχνεζε απιήξ πνήζεξ (Ιίζζςζε) θαη υηη 

εκέπμκηαη θαη εοζφκμκηαη έκακηη ημο Δήμμο, ζπεηηθά με ηε ζομμεημπή ημοξ ζημ Δηαγςκηζμυ εκηαία, 

αδηαίνεηα θαη εηξ μιυθιενμ, μέπνη ηεκ Ρπμγναθή ηεξ Οφμβαζεξ. Γπίζεξ ζηεκ οπεφζοκε δήιςζε, ηα μέιε 

ηεξ έκςζεξ ή θμηκμπναλίαξ ζα εγγοεζμφκ αημμηθά θαη εηξ μιυθιενμ θαηά ηε ζφκαρε ηεξ μηθείαξ 

ζφμβαζεξ, ηεκ θαιή εθπιήνςζε ηςκ υνςκ ηεξ ζφμβαζεξ θαη θαζ’ υιε ηε δηάνθεηα αοηήξ, θαζχξ θαη ηςκ 

οπμπνεχζεςκ πμο απμννέμοκ απυ ηεκ πανμφζα πνμθήνολε. 

β) Γπίζεξ, ζα πνέπεη κα επηζοκάρμοκ ηε ζφζηαζε θμηκμπναλίαξ. 

 

ε πενίπηςζε έιιεηρεξ δηθαημιμγεηηθμύ ή ζε πενίπηςζε πμο από ηα πνμζθμμηδόμεκα 

δηθαημιμγεηηθά πνμθύπηεη όηη ζοκηνέπεη ιόγμξ απμθιεηζμμύ, ζύμθςκα με ημ άνζνμ 3 ηεξ πανμύζαξ 

πνμθήνολεξ, ε ακηίζημηπε πνμζθμνά απμθιείεηαη από ηεκ πεναηηένς δηαδηθαζία. 

 

 

 

 

Άνζνμ 5: Σνόπμξ Δηεκένγεηαξ ηεξ Δεμμπναζίαξ 

 

5.1. Ε δεμμπναζία είκαη θακενή θαη πνμθμνηθή, θαη ζα δηελαπζεί εκχπημκ ηεξ επηηνμπήξ πμο έπεη 

μνηζζεί με ηεκ οπ’ ανηζμ. 57/2017 απυθαζε ημο Δεμμηηθμφ  Οομβμοιίμο ημο Δήμμο ενζμκήζμο. 

Ε δεμμπναζία μπμνεί κα ζοκεπηζηεί θαη πένακ ηεξ μνηδυμεκεξ ζηε δηαθήνολε χναξ, εθ’ υζμκ 

ελαθμιμοζμφκ άκεο δηαθμπήξ μη πνμζθμνέξ. Γηα ηε ζοκέπηζε ηεξ δεμμπναζίαξ θαη πένακ ηεξ μνηδυμεκεξ 

χναξ απμθαζίδεη ε Γπηηνμπή, ε απυθαζε ηεξ μπμίαξ θαηαπςνείηαη ζηα πναθηηθά. 

Μη εκζηάζεηξ θαηά ηεξ δεμμπναζίαξ, θαηαηίζεκηαη ζημ Δήμμ, μέπνη ηεκ επυμεκε απυ ηε δηελαγςγή ηεξ 

δεμμπναζίαξ ενγάζημε εμένα. Γπί ηςκ εκζηάζεςκ απμθαίκεηαη μνηζηηθά ε Μηθμκμμηθή Γπηηνμπή ημο 

Δήμμο ενζμκήζμο 

5.2. Μη πνμζθμνέξ ηςκ πιεημδμηχκ ακαγνάθμκηαη ζηα πναθηηθά θαηά ζεηνά εθθςκήζεςξ μεηά ημο 

μκμμαηεπςκφμμο ημο πιεημδυηε ή ηεξ επςκομίαξ ημο κμμηθμφ πνμζχπμο. Νάζα πνμζθμνά είκαη 

δεζμεοηηθή δηα ημκ εθάζημηε πιεημδμημφκηα, ε δέζμεοζε δε αφηε μεηαθένεηαη αιιειμδηαδυπςξ απυ ημκ 

πνχημ ζημοξ αθυιμοζμοξ θαη επηβανφκεη μνηζηηθχξ ημκ ηειεοηαίμ πιεημδυηε. Ακ θάπμημξ πιεημδμηεί γηα 

ιμγανηαζμυ άιιμο, μθείιεη κα ημ δειχζεη ζηεκ επηηνμπή δεμμπναζίαξ, πνηκ απυ ηεκ έκανλε ημο 
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δηαγςκηζμμφ, πανμοζηάδμκηαξ θαη ημ πνμξ ημφημ κυμημμ πιενελμφζημ έγγναθμ, αιιηχξ ζεςνείηαη υηη 

μεηέπεη γηα δηθυ ημο ιμγανηαζμυ. 

5.3. Πμ θαηχηαημ υνημ ηεξ πνχηεξ πνμζθμνάξ μνίδεηαη ζφμθςκα με ηεκ ηημή εθθίκεζεξ ηεξ πανμφζαξ 

δηαθήνολεξ ακάιμγα με ηεκ ζέζε θαη ηε πνήζε ημο παναπςνμφμεκμο δηθαηχμαημξ απιήξ πνήζεξ αηγηαιμφ 

θαη παναιίαξ. Η πνώηε πνμζθμνά πνέπεη κα είκαη ακώηενε ημοιάπηζημκ 2% από ηεκ ηημή εθθίκεζεξ.  

5.4. Μ ηειεοηαίμξ πιεημδυηεξ οπμπνεμφηαη κα πανμοζηάζεη αληόπνεμ εγγοεηή, μ μπμίμξ ζα οπμγνάρεη 

ηα πναθηηθά ηεξ δεμμπναζίαξ θαη ζηε ζοκέπεηα ημ  ζομθςκεηηθυ θαη ζα είκαη ελ’ μιμθιήνμο αιιειέγγομξ 

με αοηυκ γηα ηεκ εθπιήνςζε ηςκ υνςκ ηεξ ζφμβαζεξ. Γπίζεξ, μ ηειεοηαίμξ πιεημδυηεξ δεκ απμθηά ημ 

δηθαίςμα γηα απμδεμίςζε ιυγς με έγθνηζεξ ηςκ πναθηηθχκ ηεξ δεμμπναζίαξ απυ ηα θαηά κυμμ ανμυδηα 

υνγακα. 

Ε απυθαζε ηεξ επί ηεξ δεμμπναζίαξ επηηνμπήξ πενί απμθιεηζμμφ εκδηαθενμμέκμο κα ζομμεηάζπεη ζηε 

δεμμπναζία, επεηδή δεκ πιενμί ημοξ οπυ ηεξ μηθείαξ δηαθενφλεςξ πνμβιεπυμεκμοξ υνμοξ, ακαγνάθεηαη 

ζηα πναθηηθά. Πα πναθηηθά ηεξ δεμμπναζίαξ ζοκηάζζμκηαη εθ' απιμφ πάνημο. 

5.5. Ε απυθαζε γηα ηεκ θαηαθφνςζε ημο απμηειέζμαημξ ημο Δηαγςκηζμμφ, ιαμβάκεηαη απυ ηεκ 

Μηθμκμμηθή Γπηηνμπή ημο Δήμμο  ενζμκήζμο. 

 

Άνζνμ 6: Δηθαίςμα απμδεμίςζεξ 

 

Μ ηειεοηαίμξ πιεημδυηεξ δεκ απμθηά δηθαίςμα απμδεμίςζήξ ημο πνηκ ηεκ έγθνηζε ή με ηςκ πναθηηθχκ 

ηεξ δεμμπναζίαξ απυ ηεκ Μηθμκμμηθή Γπηηνμπή. Μ μηζζςηήξ δεκ δηθαημφηαη κα δεηήζεη απμδεμίςζε απυ 

ημ Δήμμ γηα ηοπυκ βιάβε ζημ πχνμ απυ ζεμμεκία, πονθαγηά, πιεμμφνα θιπ. 

 

Άνζνμ 7: Τπμγναθή ζύμβαζεξ 

 

7.1. Ιεηά ηεκ θαηαθφνςζε ημο απμηειέζμαημξ ηεξ δεμμπναζίαξ μ Δήμμξ εκεμενχκεη εκηυξ εφιμγμο 

πνυκμο, επί απμδείλεη, ημκ εθάζημηε ηειεοηαίμ πιεημδυηε, κα πνμζέιζεη μαδί με ημκ εγγοεηή ημο ζηα 

γναθεία ημο Δήμμο, πνμθεημέκμο κα παναιάβεη ηα μίθμζεκ ζεμεηχμαηα θαη κα μιμθιενχζεη ηε δηαδηθαζία 

οπμγναθήξ ημο μηζζςηενίμο ζομβμιαίμο εκηυξ ακαηνεπηηθήξ πνμζεζμίαξ 5 ενγάζημςκ εμενώκ. Γηα ημ 

ιυγμ αοηυ θαη ζφμθςκα με ηεκ Η.Ρ.Α. ΔΔΝ0007378/0454ΒΓΛ2017 (ΦΓΗ 1636/12-5-2017 ηεφπμξ 

Β΄), υπςξ ηνμπμπμηήζεθε θαη ηζπφεη με ηεκ ανηζ. Η.Ρ.Α. ΔΔΝ0008470/0514Β/ΓΛ2017 (ΦΓΗ 1970/7-

6-2017 ηεφπμξ Β΄), πνέπεη κα θαηαβιεζεί απυ ημκ μηζζςηή πμζμζηό 30% επί ημο ζοκμιηθμύ 

ακηαιιάγμαημξ (πιέμκ 3,6% πανημζήμμο θαη ΟΓΑ πανημζήμμο) οπέν ημο Γιιεκηθμύ Δεμμζίμο πνηκ 

από ηεκ οπμγναθή ημο μηζζςηενίμο ζομβμιαίμο.  

Πα εκ ιυγς μίθμζεκ ζεμεηχμαηα ζα παναδμζμφκ ζημοξ πιεημδυηεξ μαδί με ηεκ εηδμπμίεζή ημοξ γηα ηεκ 

θαηαθφνςζε ημο απμηειέζμαημξ ηεξ δεμμπναζίαξ, αθμφ πνμεγμομέκςξ έπμοκ απμζηαιεί απυ ηεκ 

Νενηθενεηαθή Δ/κζε Δεμυζηαξ Νενημοζίαξ Ηνήηεξ πνμξ ημ Δήμμ ενζμκήζμο. 

 

Γηα ηεκ μιμθιήνςζε ηεξ δηαδηθαζίαξ οπμγναθήξ ημο μηζζςηενίμο ζομβμιαίμο απαηηείηαη ε πνμζθυμηζε 

ηςκ παναθάης δηθαημιμγεηηθχκ απυ ημοξ πιεημδμημφκηεξ: 

 

1) Πνςηόηοπα δηπιόηοπα είζπναλεξ γηα ηεκ θαηαβμιή ηεξ ςξ άκς ακαθενυμεκεξ πνμθαηαβμιήξ 30% 

επί ημο ζοκμιηθμύ ακηαιιάγμαημξ οπέν ημο Γιιεκηθμύ Δεμμζίμο (πιέμκ 3,6% πανημζήμμο θαη ΜΓΑ 

πανημζήμμο). 

2) Γγγοεηηθή Γπηζημιή Καιήξ Γθηέιεζεξ ηςκ Όνςκ ηεξ Οφμβαζεξ ακαγκςνηζμέκεξ Πνάπεδαξ, οπέν 

ημο Δήμμο ενζμκήζμο, πμο πνέπεη κα ακαγκςνίδεηαη γηα εγγομδμηήζεηξ, πμζμύ ίζμο με ημ έκα δέθαημ 

(1/10) ημο μηζζώμαημξ πμο επηηεύπζεθε, ε μπμία ζα επηζηναθεί μεηά ηε ιήλε ηεξ ζύμβαζεξ. 

3) Πηζημπμηεηηθό θμνμιμγηθήξ θαη αζθαιηζηηθήξ εκεμενόηεηαξ ημο πιεημδόηε ή ηςκ μειώκ πμο 

απμηειμύκ αοηό (ζε πενίπηςζε έκςζεξ ή θμηκμπναλίαξ). 

 

Οηε ζοκέπεηα, μ Δήμμξ απμζηέιιεη ζηεκ μηθεία Νενηθενεηαθή Δ/κζε Δεμυζηαξ Νενημοζίαξ Ηνήηεξ 

ακηίγναθμ ημο Νναθηηθμφ Ηαηαθφνςζεξ ηεξ Δεμμπναζίαξ θαη ημ ζοκαθζέκ, ζε εθηέιεζε ημο Νναθηηθμφ, 

μηζζςηήνημ ζομβυιαημ με ημκ πιεημδυηε, ζε ηέζζενα (4) ακηίγναθα πνμξ πνμζοπμγναθή αοηχκ απυ ημκ 
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Ννμσζηάμεκμ ημο Β’ Πμήμαημξ Αηγηαιμφ θαη Ναναιίαξ ηεξ Νενηθενεηαθήξ Δ/κζεξ Δεμυζηαξ Νενημοζίαξ 

Ηνήηεξ, ζοκμδεουμεκα απυ ημ πνςηυηοπμ δηπιυηοπμ είζπναλεξ γηα ηεκ απυδεηλε θαηαβμιήξ ημο 

μθεηιυμεκμο πμζμζημφ οπέν ημο Δεμμζίμο.  

Οημ μηζζςηήνημ ζομβυιαημ πνέπεη κα έπμοκ εκζςμαηςζεί, επί πμηκή αθονυηεηαξ ηεξ μηζζςηηθήξ 

ζφμβαζεξ, μη ηοπυκ οπμδείλεηξ ημο Ννμσζηαμέκμο ηεξ Νενηθενεηαθήξ Δ/κζεξ Δεμυζηαξ Νενημοζίαξ 

Ηνήηεξ, ζφμθςκα με ηα πνμακαθενζέκηα θαζχξ θαη κα ακαγνάθεηαη, επί πμηκή αθονυηεηαξ ηεξ 

ζφμβαζεξ, μ ανηζμυξ ημο δηπιμηφπμο είζπναλεξ ημο πμζμζημφ οπέν ημο Δεμμζίμο. 

Γπίζεξ, ζημ μηζζςηήνημ ζομβυιαημ πνμζδημνίδμκηαη ζαθχξ ηα ζημηπεία ημο μηζζςηή, ε δηάνθεηα ηεξ 

μίζζςζεξ, ε ζέζε θαη ημ εμβαδυκ ημο θμηκμπνήζημο πχνμο πμο παναπςνείηαη, ε ηδηυηεηά ημο (αηγηαιυξ, 

παναιία, θ.ι.), ημ είδμξ ηεξ πνήζεξ θαη ημ θαηαβιεηέμ ακηάιιαγμα. Μ πχνμξ αοηυξ απμηοπχκεηαη με 

επημέιεηα ημο Δήμμο θαη πςνίξ θαμία μηθμκμμηθή επηβάνοκζε ημο ακηηζομβαιιμμέκμο ζε επηζοκαπηυμεκμ 

ζημ μηζζςηήνημ οπυβαζνμ μνζμθςημπάνηε ημο άνζνμο 11 ημο κ. 4281/2014 ή ζε οπυβαζνμ 

μνζμθςημπάνηε απυ ηεκ εθανμμγή «OPEN» ηεξ ΓΗΑ Α.Γ. ή ζε απυζπαζμα ημο ημπμγναθηθμφ 

δηαγνάμμαημξ θαζμνηζμμφ μνημγναμμχκ αηγηαιμφ θαη παναιίαξ υπμο αοηυξ οθίζηαηαη. 

Αμέζςξ μεηά ηεκ οπμγναθή ημο μηζζςηενίμο ζομβμιαίμο μεηαλφ ημο Δήμμο θαη ημο μηζζςηή, μ 

ηειεοηαίμξ έπεη δηθαίςμα κα εγθαηαζηαζεί ζημκ παναπςνμφμεκμ θμηκυπνεζημ πχνμ. Οε πενίπηςζε με 

ηειηθήξ ζοκοπμγναθήξ ημο μηζζςηενίμο απυ ημκ Ννμσζηάμεκμ ημο Β’ Πμήμαημξ Αηγηαιμφ θαη Ναναιίαξ 

ηεξ Νενηθενεηαθήξ Δ/κζεξ Δεμυζηαξ Νενημοζίαξ Ηνήηεξ,  ιυγς με ηήνεζεξ ηςκ οπμδεηπζεηζχκ απυ 

αοηυκ ηνμπμπμηήζεςκ ή με ζοκαπμζημιήξ μαδί με ηα 4 ακηίγναθα ηεξ μηζζςηηθήξ ζφμβαζεξ ημο 

πνςημηφπμο δηπιμηφπμο είζπναλεξ, ημ μηζζςηήνημ ζομβυιαημ είκαη άθονμ θαη μ μηζζςηήξ οπμπνεμφηαη 

κα απμπςνήζεη απυ ημκ θμηκυπνεζημ πχνμ, πςνίξ θαμία αλίςζε απμδεμίςζεξ έκακηη ημο Δεμμζίμο. 

Οε πενίπηςζε με ζομμυνθςζεξ επί ηςκ ακςηένς, ε Ανμυδηα Νενηθενεηαθή Δ/κζε Δεμυζηαξ 

Νενημοζίαξ Ηνήηεξ οπμπνεμφηαη κα ιαμβάκεη άμεζα ηα πνμβιεπυμεκα απυ ηεκ θείμεκε κμμμζεζία μέηνα 

πνμζηαζίαξ ηεξ θμηκυπνεζηεξ δεμυζηαξ πενημοζίαξ. 

7.2. Οε πενίπηςζε με μιμθιήνςζεξ ηεξ ακςηένς δηαδηθαζίαξ ιυγς οπαηηηυηεηαξ ημο πιεημδυηε θαη με 

οπμγναθήξ ημο μνηζηηθμφ μηζζςηενίμο ζομβμιαίμο, μ πιεημδόηεξ θενύζζεηαη αοημδίθαηα έθπηςημξ θαη 

θαηαπίπηεη εηξ βάνμξ ημο ε εγγοεηηθή επηζημιή ζομμεημπήξ ζημ δηαγςκηζμό.  Οηεκ πενίπηςζε αοηή, 

ε παναπχνεζε ημο δηθαηχμαημξ ηεξ απιήξ πνήζεξ αηγηαιμφ θαη παναιίαξ γηα ηεκ ζογθεθνημέκε ζέζε θαη 

πνήζε, ζα δεμμπναηεζεί εθ κέμο ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ηςκ άνζνςκ 2 θαη 16 ηεξ πανμφζαξ. 

 

 

Άνζνμ 8: Καηαβμιή Ακηαιιάγμαημξ 

 

8.1. Πμ μηζζςηήνημ ζομβυιαημ ζοκηάζζεηαη ζε ηέζζενα (4) ακηίγναθα πμο οπμγνάθμκηαη απυ ηα 

ζομβαιιυμεκα μένε, αθμφ πνμεγμομέκςξ θαηαβιεζεί απυ ημ μηζζςηή πμζμζηό 30% επί ημο ζοκμιηθμύ 

ακηαιιάγμαημξ (πιέμκ 3,6% πανημζήμμο θαη ΟΓΑ πανημζήμμο) οπέν ημο Γιιεκηθμύ Δεμμζίμο. 

8.2. Πμ οπυιμηπμ 70% επί ημο ζοκμιηθμφ ακηαιιάγμαημξ (πιέμκ 3,6% πανημζήμμο θαη ΜΓΑ 

πανημζήμμο) ζα θαηαβάιιεηαη με μεηνεηά ή με επηηαγή ηναπέδεξ έςξ ελήξ : 

1. Με ηεκ οπμγναθή ηεξ ζύμβαζεξ θαηαβάιιεηαη ημ πμζμζηό 20% (πιέμκ 3,6% πανημζήμμο 

θαη ΜΓΑ πανημζήμμο) επί ημο ζοκμιηθμφ ακηαιιάγμαημξ οπέν ημο  Δήμμο ενζμκήζμο.  

2. Σμ οπόιμηπμ 50% επί ημο ζοκμιηθμφ ακηαιιάγμαημξ (πιέμκ 3,6% πανημζήμμο θαη ΜΓΑ 

πανημζήμμο) πμο απμμέκεη ζα θαηαβιεζεί μέπνη 31/7/2017.  

 

Οε πενίπηςζε με εμπνυζεζμεξ θαηαβμιήξ έζης θαη μηαξ δυζεξ, είηε αοηή αθμνά ζημ πμζμζηυ ημο 

ακηαιιάγμαημξ οπέν ημο δεμμζίμο είηε ζημ πμζμζηυ ημο ακηαιιάγμαημξ οπέν ημο δήμμο, ε ζφμβαζε 

παναπχνεζεξ παφεη κα ηζπφεη θαη ιαμβάκμκηαη υια ηα μέηνα γηα ηεκ πνμζηαζία ημο θμηκυπνεζημο πχνμο 

ημο αηγηαιμφ.  

 

Άνζνμ 9: Γγγοεηηθή Γπηζημιή Καιήξ Γθηέιεζεξ ηςκ Όνςκ ηεξ ύμβαζεξ 
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   Μ ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα πνμζθμμίζεη θαηά ηεκ οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ Γγγοεηηθή Γπηζημιή Ηαιήξ 

Γθηέιεζεξ ηςκ Όνςκ ηεξ Οφμβαζεξ ζε ηζπφ έςξ ηεκ 31-12-2017, γηα πμζμύ ίζμο με ημ έκα δέθαημ 

(1/10) ημο μηζζώμαημξ πμο επηηεύπζεθε, ε μπμία ζα επηζηναθεί μεηά ηε ιήλε ηεξ ζύμβαζεξ. 

Μ Δήμμξ δφκαηαη κα πνμβεί ζε θαηάπηςζε ηεξ Γγγοεηηθήξ Γπηζημιήξ Ηαιήξ Γθηέιεζεξ ηςκ Όνςκ ηεξ 

Οφμβαζεξ ζε θάζε πενίπηςζε πανάβαζεξ μπμημοδήπμηε υνμο ηεξ Οφμβαζεξ πμο ζα οπμγναθεί με ημκ 

Ακάδμπμ, μη μπμίμη ζοκμμμιμγμφκηαη υιμη ςξ βαζηθμί θαη μοζηχδεηξ θαη πανάβαζε μπμημοδήπμηε απυ 

αοημφξ απμηειεί ιυγμ θαηαγγειίαξ ηεξ ζφμβαζεξ. 

 

 

Άνζνμ 10: Πνόζζεημη όνμη γηα ζαιάζζηα ζπμν 

 

Ε παναπχνεζε ημο δηθαηχμαημξ ηεξ απιήξ πνήζεξ ημο αηγηαιμφ γηα ηε δηεκένγεηα ζαιάζζηςκ μέζςκ 

ακαροπήξ ζα γίκεηαη ζφμθςκα με ημοξ υνμοξ θαη ηεξ πνμτπμζέζεηξ πμο ζέημοκ μη ΗΡΑ θαη ημο Κ. 

2971/2001, θαη ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ημο Γεκηθμφ Ηακμκηζμμφ Θημέκα με ανηζμυ 20 «Παπφπιμα 

(ηαποθίκεηα) ζθάθε θαη ιμηπά ζαιάζζηα μέζα ακαροπήξ» (ΦΓΗ 444΄Β/1999) υπςξ ηνμπμπμηήζεθε με 

ηεκ ανηζ. πνςη. 2133.1/37836/2016/28.4.2016 Απυθαζε Ρπμονγμφ Καοηηιίαξ θαη Κεζηςηηθήξ 

Νμιηηηθήξ «Έγθνηζε ημο Γεκηθμφ Ηακμκηζμμφ Θημέκςκ ανηζμ. 60 «Ακηηθαηάζηαζε δηαηάλεςκ ημο Γεκηθμφ 

Ηακμκηζμμφ Θημέκςκ ανηζμ. 20». 

 

Άνζνμ 11: Δηάνθεηα παναπώνεζεξ 

 

Ε παναπχνεζε ανπίδεη με ηεκ οπμγναθή ημο μηζζςηενίμο ζομβμιαίμο μεηαλφ ημο Δήμμο θαη ημο 

μηζζςηή θαη ιήγεη ζηηξ 31/12/2017. Ιε ηεκ πάνμδμ ημο πνυκμο ιφεηαη αοημδίθαηα ε ζφμβαζε θαη μ 

μηζζςηήξ οπμπνεμφηαη κα απμπςνήζεη απυ ημκ αηγηαιυ θαη ηεκ παναιία, δηαθμνεηηθά εοζφκεηαη ζε 

απμδεμίςζε. 
 

Άνζνμ 12: Τπμπνεώζεηξ μηζζςηή 

 

12.1. Μ μηζζςηήξ οπμπνεμφηαη κα δηαηενεί θαη δηαθοιάζζεη ημ πχνμ ημο αηγηαιμφ θαη ηεξ παναιίαξ, ζε 

θαιή θαηάζηαζε, πνμζηαηεφμκηαξ ημκ απέκακηη ζε θάζε θαηαπάηεζε πμο αιιμηχκεη ηε θοζηθή 

γεςμμνθμιμγία θαη ηα βημηηθά ζημηπεία ημο αηγηαιμφ θαζχξ θαη ημκ θμηκυπνεζημ παναθηήνα ημο. Μθείιεη 

επίζεξ κα δηαηενεί ημ πχνμ ζε άνηζηε θαηάζηαζε απυ πιεονάξ θαζανηυηεηαξ, ογηεηκήξ θαη αηζζεηηθήξ 

θ.ι.π., θαζ’ υιε ηε δηάνθεηα ηεξ μίζζςζεξ, δηαθμνεηηθά εοζφκεηαη ζε απμδεμίςζε. 

12.2. Ε πνμζηαζία, θνμκηίδα θαη ζοκηήνεζε ημο οθηζηαμέκμο πναζίκμο απμηειεί απυ θμηκμφ 

οπμπνέςζε ημο Δήμμο θαη ημο επηπεηνεμαηία πμο έπεη ηεκ εθμεηάιιεοζε ημο πχνμο. 

12.3. Γπίζεξ οπμπνεμφηαη κα πνεζημμπμηεί ημ πχνμ ημο αηγηαιμφ θαη ηεξ παναιίαξ απμθιεηζηηθά θαη 

μυκμ γηα ημοξ ζθμπμφξ πμο ακαθένμκηαη ζηεκ πανμφζα δηαθήνολε θαη ζηεκ Η.Ρ.Α. 

ΔΔΝ0007378/0454ΒΓΛ2017 (ΦΓΗ 1636/12-5-2017 ηεφπμξ Β΄), χζηε κα μεκ ακαηνείηαη μ 

θμηκυπνεζημξ παναθηήναξ θαη κα μεκ εμπμδίδεηαη ε θοθιμθμνία ηςκ ιμομμέκςκ πνμξ ηε ζάιαζζα. 

12.4. Ε μέγηζηε θάιορε πνήζεξ ημο αηγηαιμφ ή ηεξ παναιίαξ δεκ πνέπεη κα οπενβαίκεη ημ 50% ημο 

παναπςνμφμεκμο πχνμο, πνμθεημέκμο κα οπάνπμοκ μνηδυκηημη θαη θάζεημη δηάδνμμμη ημοιάπηζημκ εκυξ 

(1) μέηνμο θαη ειεφζενε ιςνίδα θαηά μήθμξ ηεξ αθηήξ, πιάημοξ ηνηχκ (3) μέηνςκ απυ ηεκ αθημγναμμή, 

γηα ηεκ ειεφζενε θίκεζε ηςκ ιμομμέκςκ θαη ηεκ απμθογή αηοπεμάηςκ. 

12.5. Ρπμπνεμφηαη αθυμε, κα εθανμυδεη υια ηα μέηνα αζθαιείαξ ηςκ ιμομμέκςκ θαη ηςκ δηενπμμέκςκ 

ζημκ παναπςνμφμεκμ πχνμ.  

12.6. Ηάζε εοζφκε πμο πνμένπεηαη απυ ηεκ εθμεηάιιεοζε ημο αηγηαιμφ θαη παναιίαξ ή μένμξ αοηήξ 

βανφκεη απμθιεηζηηθά θαη μυκμ ημ μηζζςηή αοηήξ. Μ Δήμμξ ενζμκήζμο δεκ εοζφκεηαη έκακηη ημο 

μηζζςηή γηα ηοπυκ κυμημε απαγυνεοζε ή πενημνηζμυ ηεξ πνήζεξ ή εκ γέκεη εθμεηάιιεοζεξ ημο αηγηαιμφ 

θαη ηεξ παναιίαξ γηα μπμημκδήπμηε ιυγμ θαη ε θαηαβμιή ημο μηζζχμαημξ είκαη ακελάνηεηε. 

12.7. Γηα ηεκ εθμίζζςζε θμηκυπνεζηςκ πχνςκ γηα ηα ζαιάζζηα ζπμν ηζπφμοκ μη υνμη θαη μη πενημνηζμμί 

ημο Γεκηθμφ Ηακμκηζμμφ Θημέκα. 
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12.8. Μ μηζζςηήξ οπμπνεμφηαη κα ζομμμνθχκεηαη με ηηξ οπμδείλεηξ ηςκ μνγάκςκ ημο Δήμμο θαη ημο 

Δεμμζίμο. Γηα θάζε πανάβαζε ηςκ υνςκ ηεξ πανμφζαξ, μ Δήμμξ ή ημ Δεμυζημ με αηηημιμγεμέκε 

απυθαζή ημο μπμνεί κα θενφλεη ημκ μηζζςηή έθπηςημ πςνίξ ηεκ πανέμβαζε ηςκ δηθαζηενίςκ. 

12.9.Μ μηζζςηήξ μθείιεη κα παναδχζεη ημοξ θμηκυπνεζημοξ πχνμοξ ζηεκ ανπηθή ημοξ θαηάζηαζε μεηά 

ηε ιήλε, με μπμημδήπμηε ηνυπμ, ηεξ μηζζςηηθήξ ζπέζεξ, εθυζμκ δεκ έπεη ζοκαθζεί κέα. 

 

 

Άνζνμ 13: Ακαμίζζςζε – Τπεθμίζζςζε – Λμηπέξ απαγμνεύζεηξ 

 

13.1. Απαγμνεφεηαη απμιφηςξ ε θαζμημκδήπμηε ηνυπμ πεναηηένς οπεθμίζζςζε, μενηθή ή μιηθή, 

θαζχξ θαη ε με μπμημδήπμηε ηνυπμ θαη οπυ μπμηαδήπμηε μμνθή μεηαβίβαζε ζε ηνίημ, μένμοξ ή υιμο ημο 

δηθαηχμαημξ εθμεηάιιεοζεξ ηεξ απιήξ πνήζεξ ημο θμηκυπνεζημο πχνμο ημο αηγηαιμφ πςνίξ έγθνηζε ημο 

Ρπμονγμφ Μηθμκμμηθχκ. 

13.2. Απαγμνεφεηαη μπμηαδήπμηε επέμβαζε πμο αιιμηχκεη ηε θοζηθή μμνθμιμγία θαη ηα βημηηθά 

ζημηπεία ηςκ πχνςκ αηγηαιμφ, παναιίαξ, υπζεξ θαη πανυπζηαξ δχκεξ, θαζχξ θαη ημκ θμηκυπνεζημ 

παναθηήνα αοηχκ. Θαμβακμμέκςκ οπυρε ηςκ δηαηάλεςκ ηςκ άνζνςκ 2 θαη 13 ημο κ.2971/2001, 

επηηνέπμκηαη, απμθιεηζηηθά πνμξ δηεοθυιοκζε ηεξ πνυζβαζεξ θαη θοθιμθμνίαξ ηςκ ιμομμέκςκ θαη γηα 

ηεκ αζθάιεηα αοηχκ θαηά ηεκ παναμμκή ημοξ εκηυξ ηςκ πνμακαθενζέκηςκ θμηκμπνήζηςκ πχνςκ, 

θαηαζθεοέξ με μυκημμο παναθηήνα πμο πενημνηζηηθά πνμβιέπμκηαη ζημ ζοκεμμέκμ ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ 4 

«ΠΓΚΖΗΓΟ ΝΞΜΔΖΑΓΞΑΦΓΟ ΗΑΠΑΟΗΓΡΩΚ – ΔΖΑΙΜΞΦΩΟΓΩΚ ΓΖΑ ΑΝΘΕ ΞΕΟΕ ΓΚΠΜΟ 

ΑΖΓΖΑΘΜΡ ΝΑΞΑΘΖΑΟ – ΝΓΞΖΜΞΖΟΙΜΖ – ΟΡΟΠΑΟΓΖΟ» ημ μπμίμ απμηειεί ακαπυζπαζημ μένμξ 

ηεξ Η.Ρ.Α. ΔΔΝ0007378/0454ΒΓΛ2017 (ΦΓΗ 1636/12-5-2017 ηεφπμξ Β΄). 

13.3. Απαγμνεφεηαη ε εγθαηάζηαζε ηνίηςκ ζημκ πχνμ. 

13.4. Δεκ επηηνέπεηαη ε δηέιεοζε μπμημοδήπμηε ηνμπμθυνμο δηα μέζμο ηεξ παναιίαξ. 

13.5. Απαγμνεφεηαη ε ημπμζέηεζε επεηηθχκ ζοζηεμάηςκ ζημ δεμυζημ πχνμ. Ε παναγυμεκε ζηάζμε 

ζμνφβμο απυ μμοζηθή ή ζπεηηθέξ πνήζεηξ μθείιεη κα μεκ λεπενκάεη ηα 50 κηεζημπέι ζε μπμημδήπμηε 

ζεμείμ ηεξ παναπςνμφμεκεξ επηθάκεηαξ. 

 

 

 

Άνζνμ 14: Γοζύκε Δήμμο 

 

Μ Δήμμξ θαη ημ Δεμυζημ δεκ εοζφκμκηαη έκακηη ημο μηζζςηή γηα ηοπυκ ειαηηχμαηα ημο 

παναπςνμφμεκμο πχνμο αηγηαιμφ θαη παναιίαξ. Γπίζεξ, δεκ εοζφκμκηαη έκακηη ημο μηζζςηή μφηε 

οπμπνεμφκηαη ζε επηζηνμθή ή μείςζε ημο μηζζχμαημξ ή θαη ιφζε ηεξ ζφμβαζεξ άκεο απμπνχκημξ ιυγμο 

ή πςνίξ οπαηηηυηεηα ημο εθμηζζςηή ή ιυγς βιάβεξ απυ ζεμμεκία ή άιιε μπμηαδήπμηε αηηία, μεηά ηεκ 

θαηαθφνςζε.  

Γπηπιέμκ, μ Δήμμξ θαη ημ Δεμυζημ μοδεμία εοζύκε ή οπμπνέςζε θένμοκ ακαθμνηθά με ηεκ ύπανλε 

μπμηαζδήπμηε άδεηαξ ιεηημονγίαξ απαηηείηαη επηπιέμκ γηα δηεκένγεηα ζαιάζζηςκ μέζςκ ακαροπήξ ή 

ιεηημονγία θακηίκαξ, ε ύπανλε ηςκ μπμίςκ απμηειεί οπμπνέςζε ημο εθάζημηε μηζζςηή. 

 

Άνζνμ 15: Λύζε ηεξ ύμβαζεξ 

 

15.1. Ε ζφμβαζε ιφεηαη θακμκηθά με ηε ιήλε ημο ζομβαηηθά μνηζμέκμο πνυκμο ηζπφμξ ηεξ. 

15.2. Ννηκ απυ ηε ζομβαηηθή ιήλε ημο πνυκμο δηανθείαξ ηεξ, ε ζφμβαζε ιφεηαη: 

α. Οε πενίπηςζε ιφζεξ ημο κμμηθμφ πνμζχπμο (εάκ πνυθεηηαη γηα κμμηθυ πνυζςπμ). 

β. Οε πενίπηςζε θήνολεξ ημο μηζζςηή ζε πηχπεοζε ή ακαγθαζηηθή δηαπείνηζε ή ζέζε αοημφ ζε 

πηςπεοηηθυ ζομβηβαζμυ ή ζε πενίπηςζε παφζεξ ενγαζηχκ ημο. 

γ. Οηηξ πενηπηχζεηξ θαηαγγειίαξ ηεξ ζφμβαζεξ γηα ιυγμοξ πμο πνμβιέπμκηαη ζε υνμοξ ηεξ ζφμβαζεξ, 

ηεξ ΗΡΑ Η.Ρ.Α. ΔΔΝ0007378/0454ΒΓΛ2017 (ΦΓΗ 1636/12-5-2017 ηεφπμξ Β΄), ηηξ δηαηάλεηξ ημο 

Α.Η., ημο Κ. 2971/20001 «πενί αηγηαιμφ θαη παναιίαξ» ή άιιςκ κυμςκ. 
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Ε ακάθιεζε ηεξ παναπχνεζεξ πνμξ ημκ ΜΠΑ ζοκεπάγεηαη αοημδηθαίςξ θαη ηεκ ακάθιεζε υιςκ ηςκ 

παναπςνήζεςκ πμο έπμοκ ζοκηειεζηεί βάζεη αοηήξ θαη μ εθάζημηε παναπςνεζημφπμξ οπμπνεμφηαη κα 

εγθαηαιείρεη άμεζα ηε πνήζε, πςνίξ θαμία αλίςζε απμδεμίςζεξ θαηά ημο Δεμμζίμο.  

 

Άνζνμ 16: Γπακάιερε ηεξ δεμμπναζίαξ 

 

1.  Ε δεμμπναζία επακαιαμβάκεηαη εάκ δεκ πανμοζηάζζεθε θαη' αοηήκ πιεημδυηεξ. 

2. Ε δεμμπναζία επακαιαμβάκεηαη θαηυπηκ απμθάζεςξ ηεξ Μηθμκμμηθήξ Γπηηνμπήξ υηακ: 

α) ημ απμηέιεζμα αοηήξ δεκ εγθνηζεί απυ ηεκ Μηθμκμμηθή Γπηηνμπή ιυγς αζφμθμνμο ημο επηηεοπζέκημξ 

απμηειέζμαημξ ή ζθάιμαημξ ζηε δηεκένγεηα ηεξ δεμμπναζίαξ 

β) μεηά ηεκ θαηαθφνςζε ηεξ δεμμπναζίαξ, μ ηειεοηαίμξ πιεημδυηεξ θαη μ εγγοεηήξ ημο ανκμφκηαη κα 

οπμγνάρμοκ ηα πναθηηθά, ή υηακ μεηά ηεκ θμηκμπμίεζε ζημκ ηειεοηαίμ πιεημδυηε ηεξ εγθνηηηθήξ επί ημο 

απμηειέζμαημξ ηεξ δεμμπναζίαξ απμθάζεςξ δεκ πνμζέιζεη αοηυξ εμπνμζέζμςξ γηα ηεκ οπμγναθή ηεξ 

ζφμβαζεξ. 

ηεκ πενίπηςζε (β) ε δεμμπναζία επακαιαμβάκεηαη, ζε βάνμξ αοημύ θαη ημο εγγοεηή ημο, θαη 

εκέπμκηαη θαη μη δύμ γηα ηε μηθνόηενε δηαθμνά ημο απμηειέζμαημξ ηεξ δεμμπναζίαξ από ηεκ 

πνμεγμύμεκε όμμηα. Ωξ ειάπηζημ δε όνημ πνμζθμνάξ μνίδεηαη ημ θαηαθονςζέκ πμζό, ημ μπμίμ 

δύκαηαη κα μεηςζεί με απόθαζε ηεξ Οηθμκμμηθήξ Γπηηνμπήξ. 

Ε επακαιεπηηθή δεμμπναζία γκςζημπμηείηαη με πενηιεπηηθή δηαθήνολε ακαθενμμέκε ζημοξ υνμοξ ηεξ 

πνχηεξ δηαθήνολεξ θαη δεμμζηεομμέκε, πέκηε (5) ημοιάπηζημκ εμένεξ πνμ ηεξ εμέναξ ηεξ δηεκένγεηαξ 

ηεξ δεμμπναζίαξ, δηελάγεηαη δε ζφμθςκα με ηα υζα ακαθένζεθακ. 

Ε επακάιερε ηεξ δεμμπναζίαξ εκενγείηαη με βάζε ηε δμζείζα ηειεοηαία πνμζθμνά θαηά ηεκ 

πνμεγμφμεκε δεμμπναζία. 

 

Άνζνμ 17: Λμηπμί όνμη 

 

17.1. Ε Μηθμκμμηθή Γπηηνμπή δηαηενεί ημ δηθαίςμα κα μεηαβάιεη ημ πνμκμδηάγναμμα ημο δηαγςκηζμμφ, 

κα μεκ θαηαθονχζεη ημ απμηέιεζμα ημο δηαγςκηζμμφ ζημκ πιεημδυηε, εθυζμκ ε πνμζθμνά ημο θνίκεηαη 

αζφμθμνε, κα μαηαηχζεη μνηζηηθά ημκ δηαγςκηζμυ ή κα επακαιάβεη ημ δηαγςκηζμυ, πςνίξ μπμηαδήπμηε 

απμδεμίςζε ημο πιεημδυηε θαη ηςκ ιμηπχκ οπμρεθίςκ πμο έιαβακ μένμξ ζημ δηαγςκηζμυ. Ε ζομμεημπή 

ζημ δηαγςκηζμυ γίκεηαη με εοζφκε ηςκ οπμρεθίςκ, μη μπμίμη απυ ηε ζομμεημπή ημοξ θαη μυκμ ζε αοηυκ 

δεκ απμθημφκ θακέκα δηθαίςμα, απαίηεζε ή αλίςζε απμδεμίςζεξ έκακηη ημο Δήμμο. 

17.2. Μη Μ.Π.Α. μέζς ηςκ εκηεηαιμέκςκ μνγάκςκ ημοξ (δεμμηηθή αζηοκμμία, θφιαθεξ, επηηενεηέξ, 

μδμθαζανηζηέξ, θ.ι.) έπμοκ οπμπνέςζε, ζε θάζε πενίπηςζε πμο δηαπηζηχκμοκ θαηαπαηήζεηξ ή 

αοζαίνεηεξ επεμβάζεηξ επί ηςκ θμηκμπνήζηςκ πχνςκ, κα εκεμενχκμοκ άμεζα ηηξ θαηά ηυπμοξ ανμυδηεξ 

Νενηθενεηαθέξ Δηεοζφκζεηξ/Αοημηειή Γναθεία Δεμυζηαξ Νενημοζίαξ, πνμθεημέκμο αοηέξ κα 

πνμβαίκμοκ ζηε ιήρε μέηνςκ πνμζηαζίαξ, ζφμθςκα με ηα πνμβιεπυμεκα ζηεκ θείμεκε κμμμζεζία.  

17.3. Ε ζομμεημπή ζημ δηαγςκηζμυ, ζε θάζε θάζε ηεξ δηαδηθαζίαξ ημο, ζοκηζηά αμάπεημ ηεθμήνημ υηη μ 

οπμρήθημξ έπεη μειεηήζεη ηεκ πανμφζα δηαθήνολε θαη ακεπηθφιαθηα ηεκ απμδέπεηαη θαη ακαιαμβάκεη κα 

εθηειέζεη ημοξ υνμοξ αοηήξ. Νανάιεηρε ημο οπμρεθίμο γηα ηεκ πιήνε εκεμένςζε ημο θαη ηε ζοιιμγή 

θάζε πιενμθμνίαξ θαη ειέγπμο θάζε ζημηπείμο πμο αθμνά ημοξ υνμοξ ημο πανυκημξ, δεκ ημκ απαιιάζζεη 

απυ ηεκ εοζφκε γηα ηεκ πιήνε ζομμυνθςζε ημο πνμξ ηηξ μεηέπεηηα ζομβαηηθέξ ημο οπμπνεχζεηξ. 

17.4. Οηε ζφμβαζε εθμίζζςζεξ, πμο ζα οπμγναθεί απυ ηα δφμ ζομβαιιυμεκα μένε, ζα ακαθένεηαη υηη 

μη υνμη ηεξ πανμφζαξ απυθαζεξ απμηειμφκ ακαπυζπαζημ μένμξ ηεξ αθυμα θαη ακ δεκ πενηιεθζμφκ ζε 

αοηή. 

17.5. Μη δηαηάλεηξ ημο Κ. 2971/2001 «Αηγηαιυξ, παναιία θαη άιιεξ δηαηάλεηξ» (ΦΓΗ Α’ 

285/19.12.2001) θαη ηεξ Η.Ρ.Α. ΔΔΝ0007378/0454ΒΓΛ2017 (ΦΓΗ 1636/12-5-2017 ηεφπμξ Β΄) 

υπςξ ηνμπμπμηήζεθε θαη ηζπφεη με ηεκ ανηζ. Η.Ρ.Α. ΔΔΝ0008470/0514Β/ΓΛ2017 (ΦΓΗ 1970/7-6-

2017 ηεφπμξ Β΄) θαηηζπφμοκ ζε πενίπηςζε αμθηβμιηχκ, έκακηη μπμημοδήπμηε υνμο ή δηάηαλεξ ηεξ 

πανμφζαξ δηαθήνολεξ. 

 

Άνζνμ 18: Δεμμζίεοζε Δηαθήνολεξ 
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Ε δηαθήνολε ηεξ δεμμπναζίαξ ζα ακανηεζεί ζηεκ ηζημζειίδα ημο Δήμμο θαη ημο «Ννμγνάμμαημξ 

Δη@φγεηα» θαη ζα ημηπμθμιιεζεί ζημκ Νίκαθα Ακαθμηκχζεςκ ημο Δήμμο ημοιάπηζημκ δέθα (10) εμένεξ 

πνηκ απυ ηε δηεκένγεηα ηεξ δεμμπναζίαξ. 

 

Άνζνμ 19: Πιενμθόνεζε εκδηαθενμμέκςκ 

 

Μη εκδηαθενυμεκμη μπμνμφκ κα ιάβμοκ γκχζε ηςκ υνςκ ηεξ δηαθήνολεξ ζηα γναθεία ημο Δήμμο, ζε υια 

ηα δεμμηηθά θαηαζηήμαηα θαηά ηηξ ενγάζημεξ εμένεξ θαη χνεξ 7.30 - 14.00 ή απυ ηεκ ηζημζειίδα ημο 

Δήμμο ενζμκήζμο www.hersonisos.gr. Πειέθςκμ: 2813404620 - FAX: 2813404608. 

Ακηίγναθμ ηεξ δηαθήνολεξ πμνεγείηαη ή απμζηέιιεηαη ζημοξ εκδηαθενυμεκμοξ φζηενα απυ αίηεζε πμο 

οπμβάιιεηαη ζηεκ παναπάκς δηεφζοκζε μέπνη θαη ηεκ πνμεγμφμεκε μένα ηςκ δεμμπναζηχκ. 

 

 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟ 

 
ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΣΟΡΑΚΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ    Γοφρνεσ  : 23.06.2016 
ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ     Αρ.πρωτ. : 11885 
ΔΗΜΟ ΧΕΡΟΝΗΟΤ         
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ  
 

Διακιρυξθ ανοικτισ, προφορικισ πλειοδοτικισ δθμοπραςίασ παραχϊρθςθσ του δικαιϊματοσ 
απλισ χριςθσ αιγιαλοφ, παραλίασ για τθν άςκθςθ δραςτθριοτιτων που εξυπθρετοφν τουσ 
λουόμενουσ ι τθν αναψυχι του κοινοφ ςε τρίτουσ ζναντι ανταλλάγματοσ για το ζτοσ 2017. 
 
Ο Διμαρχοσ Χερςονιςου, λαβϊν υπόψθ : 1. Σθν με αρικ. Κ.Τ.Α. 
ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/12-5-2017 τεφχοσ Βϋ) «Κακοριςμόσ όρων, 
προχποκζςεων, τεχνικϊν κεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειϊν και διαδικαςίασ για τθν 
παραχϊρθςθ απλισ χριςθσ αιγιαλοφ, παραλίασ, όχκθσ και παρόχκιασ ηϊνθσ μεγάλων λιμνϊν 
και πλεφςιμων ποταμϊν» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν αρικ. Κ.Τ.Α. 
ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017 (ΦΕΚ 1970/7-6-2017 τεφχοσ Βϋ), τισ διατάξεισ  του Ν. 2971/2001 
«Αιγιαλόσ, παραλία και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 285/2001) και τισ διατάξεισ του άρκρου 30 και 
επομζνων του Δ/τοσ 11/12-11-1929 «Περί Διοικιςεωσ Δθμοςίων Κτθμάτων» όπωσ ιςχφουν,  
διακηρφςςει τθ διενζργεια ανοικτισ, προφορικισ πλειοδοτικισ δθμοπραςίασ για τθν 
παραχϊρθςθ του δικαιϊματοσ απλισ χριςθσ αιγιαλοφ - παραλίασ προσ τρίτουσ, με ςφναψθ 
μιςκωτικισ ςχζςθσ μζχρι 31-12-2017 ζναντι ανταλλάγματοσ, ςτα κάτωκι τμιματα: 
 

Α/Α Θέζε 
Δεμμηηθή 

Γκυηεηα 
Πμπμζεζία 

Ναναπςνμφμεκμ 

Γμβαδυκ 

Πημή 

Γθθίκεζεξ 

1 
Θέζε 

Κμ 2 
Γμοβχκ 

Ακαημιηθυ υνημ ηαβένκαξ Αμκηζυξ 

γηα ζαιάζζηα μέζα 
50 2.000,00 

2 
Θέζε 

Κμ 9α 
Γμοβχκ 

Ναναιία ΑΞΖΚΑ δοηηθά ηεξ 

παναιίαξ πνμξ ημ δνυμμ - Ιε 

μεπακμθίκεηα ζαιάζζηα ζπμν 

15 450,00 

3 
Θέζε 

Κμ 16 
Γμοβχκ 

Ακαημιηθά ΑΞΖΚΑ 50η.μ. γηα 

ζαιάζζηα ζπμν 
50 2.000,00 

4 
Θέζε 

Κμ 33 
Γμοβχκ 

Έμπνμζζεκ λεκμδμπείμο RINELLA 

50η.μ. γηα ζαιάζζηα ζπμν 
50 2.000,00 

5 
Θέζε 

Κμ 34 
Γμοβχκ 

Έμπνμζζεκ ΟΠΓ (Οπμιήξ 

Πμονηζηηθχκ Γπαγγειμάηςκ) 
500 2.500,00 

6 
Θέζε 

Κμ 50 
Γμοβχκ 

Δοηηθυ άθνμ πνχεκ Αμενηθάκηθεξ 

Βάζεξ 
500 2.500,00 

7 
Θέζε 

Κμ 65 
Γμοβχκ 

Δοηηθά λεκμδμπείμο ΙΑΞΖΚΑ – 

ζαιάζζηα ζπμν 
50 2.000,00 

8 
Θέζε 

Κμ 75 
Γμοβχκ 

Ακαημιηθυ υνημ λεκμδμπείμο 

AMIRANTES – ζαιάζζηα ζπμν 
50 2.000,00 
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9 

Θέζε 

Κμ 

76α 

Γμοβχκ 
Δοηηθά εθβμιήξ Απμζειέμε - Ιε 

μεπακμθίκεηα ζαιάζζηα μέζα 
40 800,00 

10 

Θέζε 

Κμ 

83α 

ενζμκήζμο 
100 μέηνα ακαημιηθά εθθιεζίαξ ΑΓ. 

ΙΑΞΖΚΑΟ γηα ζαιάζζηα ζπμν 
40 2.280,00 

11 
Θέζε 

Κμ 95 
ενζμκήζμο KALDERA, ζαιάζζηα ζπμν 40 2.280,00 

12 
Θέζε 

Κμ 97 
ενζμκήζμο 

Robinson Club Lyttos ζαιάζζηα 

ζπμν  
40 2.280,00 

13 

Θέζε 

Κμ 

105 

ενζμκήζμο snac-bar Captain ζαιάζζηα ζπμν 40 2.280,00 

14 
Θέζε 

Κμ 121 
ενζμκήζμο Λεκ/πεημ LAGUNA – ζαιάζζηα ζπμν 40 2.280,00 

15 

Θέζε 

Κμ 

126 

ενζμκήζμο 
Όνηα Annabelle Village έςξ 

Aldemar – ζαιάζζηα ζπμν 
40 2.280,00 

16 

Θέζε 

Κμ 

137 

ενζμκήζμο CRETA MARIS ζαιάζζηα ζπμν 40 2.280,00 

17 

Θέζε 

Κμ 

150 

ενζμκήζμο 

Πειεοηαίμ ημήμα απυ CRETA 

MARIS – Θημεκηθυ Παμείμ – 

Θαιάζζηα ζπμν  

40 2.280,00 

18 

Θέζε 

Κμ 

169α 

ενζμκήζμο 

Δοηηθυ άθνμ παναιίαξ έμπνμζζεκ 

ημο Λεκμδμπείμο  GOLDEN BEACH 

γηα ζαιάζζηα ζπμν 

30 1.710,00 

19 
Θέζε 

Κμ 181 
Ιαιίςκ 

Ακαημιηθά υνηα BLUE SEA – 

ζαιάζζηα ζπμν  
25 1.175,00 

20 

Θέζε 

Κμ 

198 

Ιαιίςκ 
Ννυζμρε ηαβένκαξ ΞΖΟΠΖΑΚΓ 

ΣΡΜΓΖΜΡΔΑΗΕ – ζαιάζζηα ζπμν 
25 1.175,00 

21 

Θέζε 

Κμ 

223 

Ιαιίςκ 
Αθηή Δένβαξ (Ιεηαλφ Δενβάθε – 

Θμγηάδε)-  ζαιάζζηα ζπμν  
25 1.175,00 

22 

Θέζε 

Κμ 

235 

Ιαιίςκ 

Ιεηαλφ BEACH COMBER 

(ΙΑΞΖΚΑΗΕ) θαη έμπνμζζεκ 

ηδημθηεζίαξ Πζαγθανάθε – Θαιάζζηα 

ζπμν 

25 1.175,00 

23 

Θέζε 

Κμ 

246 

Ιαιίςκ 
Ιπνμζηά απυ ALEXANTER BEACH 

– ζαιάζζηα ζπμν  
25 1.175,00 

24 

Θέζε 

Κμ 

257 

Ιαιίςκ 
Ννυζμρε λεκμδμπείμο ΑΖΜΘΜΟ – 

ζαιάζζηα ζπμν 
25 1.175,00 

25 

Θέζε 

Κμ 

271 

Ιαιίςκ 

Ιεηαλφ λεκμδμπείμο ΟΓΖΞΕΚΓΟ 

θαη ηδημθηεζίαξ Πζαγθανάθε 

Ιφνςκα -  γηα ζαιάζζηα ζπμν  

25 1.175,00 

26 

Θέζε 

Κμ 

276 

Ιαιίςκ 

Έμπνμζζεκ θαη ακαημιηθά 

λεκμδμπείμο SUN BEACH - Θέζε 

γηα ζαιάζζηα ζπμν  

25 1.175,00 
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Σα ανωτζρω ποςά επιβαρφνονται με χαρτόςθμο και ΟΓΑ χαρτοςιμου (3,6%), καταβλθτζα από 
τον πλειοδότθ. 
Για να γίνει δεκτι θ πρϊτθ προςφορά ζκαςτθσ κζςθσ, πρζπει να υπερβαίνει κατά 2% τον 
ελάχιςτο όρο προςφοράσ (τιμή εκκίνηςησ). 
Η δθμοπραςία κα διενεργθκεί ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα Χερςονιςου ςτισ Γοφρνεσ (Πρϊθν 
Αμερικανικι Βάςθ Γουρνϊν), ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, τθν 3η 
Ιουλίου 2017 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 11.00  ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Διμου. 
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να λάβουν γνϊςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ ςτο Δθμαρχείο 
Χερςονιςου (Γοφρνεσ), κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ 10.00 - 14.00 ι από τθν 
θλεκτρονικι ςελίδα www.hersonisos.gr. Σθλζφωνο: 2813 – 404620 Φαξ : 2813 – 404608 
Αντίγραφο τθσ διακιρυξθσ χορθγείται ι αποςτζλλεται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ φςτερα από 
αίτθςθ που υποβάλλεται ςτθν παραπάνω διεφκυνςθ μζχρι και τθν προθγοφμενθ μζρα των 
δθμοπραςιϊν. 
 
 
 
 
 
                                                                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟ 
                                                                      
             ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΣΟΡΑΚΗ 

  

http://www.hersonisos.gr/
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