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ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΔΗΜΟΡΑΣΙΑΣ 
Μετά τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Κτθματικισ Υπθρεςίασ Ηρακλείου 

 
Για τθν παραχϊρθςθ του δικαιϊματοσ απλισ χριςθσ τμθμάτων αιγιαλοφ για ομπρζλεσ και 
ξαπλϊςτρεσ και παραχϊρθςθ απλισ χριςθσ αιγιαλοφ για καλάςςια μζςα αναψυχισ του Διμου 
Χερςονιςου προσ τρίτουσ, με ςφναψθ μιςκωτικισ ςχζςθσ, ζναντι ανταλλάγματοσ. 
        

Ο Διμαρχοσ Χερςονιςου, λαβϊν υπόψθ: 
 

1. Τθν με αρικ. Κ.Υ.Α. ΔΔΡ0007378/0454ΒΕΞ2017 (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 ζχει τροποποιθκεί - ςυμπλθρωκεί - αντικαταςτακεί ι 
αναδιατυπωκεί και ιςχφει με τισ διατάξεισ των ΔΔΡ/Β0010068/0624Β ΕΞ2017 - ΦΕΚ 2255/Β/3-
7-2017, ΔΔΡ0009186/0575Β/ΕΞ2017 - ΦΕΚ 2098/Β/19-6-2017 & ΔΔΡ0008470/0514Β/ΕΞ2017 - 
ΦΕΚ 1970/Β/7-6-2017. 

2. Τισ διατάξεισ του Ν. 2971/2001 «Αιγιαλόσ, παραλία και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 285/2001) όπωσ 
ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν.  

3. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 270/1981 (τ. Α’77) και το Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006)/ (ΦΕΚ 114/08.06.2006 
τεφχοσ Α') Δθμοτικόσ & Κοινοτικόσ Κϊδικασ", 

4. Τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεφχοσ Α’): Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ 
Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ", 

5. Τισ υπ’ αρικμ. 206/2017 (ΑΔΑ: 61ΕΣΩΘΜ-1Ν3) και 239/2017 αποφάςεισ του Δθμοτικοφ 
Συμβουλίου του Διμου Χερςονιςου, περί αποδοχισ των ανωτζρω ΚΥΑ για τθν απευκείασ 
παραχϊρθςθ απλισ χριςθσ αιγιαλοφ με αντάλλαγμα. 

6. Τθν υπ’ αρικμό 134/2018 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Χερςονιςου περί 
ςφνταξθσ των όρων τθσ δθμοπραςίασ για παραχϊρθςθ δικαιϊματοσ απλισ χριςθσ αιγιαλοφ – 
παραλίασ  για τθν ανάπτυξθ ομπρελϊν - ξαπλωςτρϊν και  για καλάςςια μζςα αναψυχισ, 

7. Το υπ’ αρικ. πρωτ. 5044/2018 ζγγραφο του Διμου Χερςονιςου με το οποίο διαβιβάςτθκε 
ςτθν Κτθματικι Υπθρεςία Θρακλείου ςχζδιο τθσ υπό δθμοςίευςθ διακιρυξθσ δθμοπραςίασ για 
τθν παραχϊρθςθ του δικαιϊματοσ τθσ απλισ χριςθσ αιγιαλοφ για ανάπτυξθ ομπρελϊν - 
ξαπλωςτρϊν και για καλάςςια μζςα αναψυχισ, ςυνοδευόμενθ από τα αντίςτοιχα υπόβακρα 
ορκοφωτοχάρτθ. 

8. Το με αρ. πρωτ. 24855/2018 ζγγραφο τθσ Κτθματικισ Υπθρεςίασ Θρακλείου με κζμα «Γνϊμθ 
επί του ςχεδίου διακιρυξθσ δθμοπραςίασ παραχϊρθςθσ του δικαιϊματοσ τθσ απλισ χριςθσ 
αιγιαλοφ του Διμου για το ζτοσ 2018-2019» με το οποίο ςυμφωνεί ςτο περιεχόμενό του με 
παρατθριςεισ οι οποίεσ ενςωματϊκθκαν ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 

 
 

Δ Ι Α Κ Η  Υ Σ Σ Ε Ι  
 

Γοφρνεσ: 29.03.2018 
Αρ. Ρρωτ.: 5608 
    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΘΜΟΣ ΧΕΣΟΝΘΣΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 
ΤΜΘΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΡΕΙΟΥΣΙΑΣ   
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τθ διενζργεια ανοικτισ, προφορικισ πλειοδοτικισ δθμοπραςίασ για τθν παραχϊρθςθ του 
δικαιϊματοσ απλισ χριςθσ αιγιαλοφ – παραλίασ προσ τρίτουσ για ανάπτυξθ ομπρελϊν – 
ξαπλωςτρϊν και για καλάςςια μζςα αναψυχισ με ςφναψθ μιςκωτικισ ςχζςθσ, ζναντι 
ανταλλάγματοσ για τα ζτθ 2018-2019. 
 
 

ΟΟΙ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΡΑΣΙΑΣ 
 

Άρκρο 1ο 
 
Αντικείμενο τθσ παροφςασ δθμοπραςίασ αποτελοφν θ παραχϊρθςθ με αντάλλαγμα του δικαιϊματοσ 
τθσ απλισ χριςθσ των κοινόχρθςτων χϊρων αιγιαλοφ και παραλίασ εντόσ των χωρικϊν ορίων του 
Διμου Χερςονιςου, αποκλειςτικά για τθν άςκθςθ δραςτθριοτιτων που εξυπθρετοφν τουσ 
λουόμενουσ ι τθν αναψυχι του κοινοφ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ και τουσ περιοριςμοφσ του Ν. 
2971/2001 «Αιγιαλόσ, παραλία και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 285/19.12.2001) και τθσ Κ.Υ.Α. 
ΔΔΡ0007378/0454ΒΕΞ2017 (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 ζχει 
τροποποιθκεί - ςυμπλθρωκεί - αντικαταςτακεί ι αναδιατυπωκεί και ιςχφει με τισ διατάξεισ των 
ΔΔΡ/Β0010068/0624Β ΕΞ2017 (ΦΕΚ 2255/Β/3-7-2017), ΔΔΡ0009186/0575Β/ΕΞ2017 (ΦΕΚ 2098/Β/19-
6-2017) & ΔΔΡ0008470/0514Β/ΕΞ2017 (ΦΕΚ 1970/Β/7-6-2017) και ιςχφει, οι οποίεσ αποτελοφν 
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ και ειδικότερα:  
 
ΔΙΑΚΕΙΑ ΡΑΑΧΩΗΣΗΣ: ΔΥΟ (2) ΕΤΗ, ΗΤΟΙ 2018-2019 
 
Για την Δημοτική Ενότητα Γουβών : 
 
ΘΕΣΗ: Νο 2  
ΤΟΡΟΘΕΣΙΑ: Ανατολικό όριο ταβζρνασ Αμνιςόσ για καλάςςια ςπορ 
ΧΗΣΗ:  Θαλάςςια μζςα αναψυχισ 
ΕΜΒΑΔΟΝ ΡΑΑΧΩΗΣΗΣ:  50 τ.μ. 
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ:  4.000,00 (2.000,00€/ζτοσ Χ 2 ζτθ)  
ΔΙΑΚΕΙΑ ΡΑΑΧΩΗΣΗΣ: ΔΥΟ (2) ΕΤΗ, ΗΤΟΙ 2018-2019 
 
 
ΘΕΣΗ: Νο  9α  
ΤΟΡΟΘΕΣΙΑ: Ραραλία ΑΙΝΑ δυτικά τθσ παραλίασ προσ το δρόμο  15 τ.μ. μθ μθχανοκίνθτα καλάςςια 
ςπορ 
ΧΗΣΗ:  Θαλάςςια μζςα αναψυχισ (μθ μθχανοκίνθτα) 
ΕΜΒΑΔΟΝ ΡΑΑΧΩΗΣΗΣ:  15 τ.μ. 
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 900,00€ (450,00€/ζτοσ Χ 2 ζτθ)   
ΔΙΑΚΕΙΑ ΡΑΑΧΩΗΣΗΣ: ΔΥΟ (2) ΕΤΗ, ΗΤΟΙ 2018-2019 
 
 
ΘΕΣΗ: Νο  16  
ΤΟΡΟΘΕΣΙΑ: Ανατολικά ΑΙΝΑ 50τ.μ. για καλάςςια ςπορ 
ΧΗΣΗ:  Θαλάςςια μζςα αναψυχισ 
ΕΜΒΑΔΟΝ ΡΑΑΧΩΗΣΗΣ:  50 τ.μ. 
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ:  4.000,00€ (2.000,00€/ζτοσ Χ 2 ζτθ)   
ΔΙΑΚΕΙΑ ΡΑΑΧΩΗΣΗΣ: ΔΥΟ (2) ΕΤΗ, ΗΤΟΙ 2018-2019 
 
ΘΕΣΗ: Νο  33 
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ΤΟΡΟΘΕΣΙΑ: Ζμπροςκεν ξενοδοχείου RINELLA  50τ.μ. για καλάςςια ςπορ  
ΧΗΣΗ:  Θαλάςςια μζςα αναψυχισ 
ΕΜΒΑΔΟΝ ΡΑΑΧΩΗΣΗΣ:  50 τ.μ. 
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 4.000,00€ (2.000,00€/ζτοσ Χ 2 ζτθ)   
ΔΙΑΚΕΙΑ ΡΑΑΧΩΗΣΗΣ: ΔΥΟ (2) ΕΤΗ, ΗΤΟΙ 2018-2019 
 
ΘΕΣΗ: Νο  50  
ΤΟΡΟΘΕΣΙΑ: Δυτικό άκρο πρϊθν Αμερικάνικθσ Βάςθσ  
ΧΗΣΗ:  Ανάπτυξθ ομπρελϊν – ξαπλωςτρϊν   
ΕΜΒΑΔΟΝ ΡΑΑΧΩΗΣΗΣ:  500 τ.μ. 
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 4.000,00€ (2.000,00€/ζτοσ Χ 2 ζτθ)   
ΔΙΑΚΕΙΑ ΡΑΑΧΩΗΣΗΣ: ΔΥΟ (2) ΕΤΗ, ΗΤΟΙ 2018-2019 
 
ΘΕΣΗ: Νο  65 
ΤΟΡΟΘΕΣΙΑ: Δυτικά ξενοδοχείου ΜΑΙΝΑ – καλάςςια ςπορ 
ΧΗΣΗ:  Θαλάςςια μζςα αναψυχισ 
ΕΜΒΑΔΟΝ ΡΑΑΧΩΗΣΗΣ:  50 τ.μ. 
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 4.000,00€ (2.000,00€/ζτοσ Χ 2 ζτθ)   
ΔΙΑΚΕΙΑ ΡΑΑΧΩΗΣΗΣ: ΔΥΟ (2) ΕΤΗ, ΗΤΟΙ 2018-2019 
 
ΘΕΣΗ: Νο 75 
ΤΟΡΟΘΕΣΙΑ: Ανατολικό όριο ξενοδοχείου AMIRANTES– καλάςςια ςπορ 
ΧΗΣΗ:  Θαλάςςια μζςα αναψυχισ 
ΕΜΒΑΔΟΝ ΡΑΑΧΩΗΣΗΣ:  50 τ.μ. 
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 4.000,00€ (2.000,00€/ζτοσ Χ 2 ζτθ)   
ΔΙΑΚΕΙΑ ΡΑΑΧΩΗΣΗΣ: ΔΥΟ (2) ΕΤΗ, ΗΤΟΙ 2018-2019 
 
ΘΕΣΗ: Νο 76α 
ΤΟΡΟΘΕΣΙΑ: Δυτικά εκβολισ Αποςελζμθ - Μθ μθχανοκίνθτα καλάςςια μζςα 
ΧΗΣΗ:  Θαλάςςια μζςα αναψυχισ 
ΕΜΒΑΔΟΝ ΡΑΑΧΩΗΣΗΣ:  40 τ.μ. 
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 1.600,00€ (800,00€/ζτοσ Χ 2 ζτθ)   
 
 
 
Για την Δημοτική Ενότητα Χερσονήσου : 
 
ΘΕΣΗ: Νο 83α 
ΤΟΡΟΘΕΣΙΑ: 100 μζτρα ανατολικά εκκλθςίασ ΑΓ. ΜΑΙΝΑΣ για καλάςςια ςπορ 
ΧΗΣΗ:  Θαλάςςια μζςα αναψυχισ 
ΕΜΒΑΔΟΝ ΡΑΑΧΩΗΣΗΣ:  40 τ.μ. 
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 4.560,00€ (2.280,00€/ζτοσ Χ 2 ζτθ)   
ΔΙΑΚΕΙΑ ΡΑΑΧΩΗΣΗΣ: ΔΥΟ (2) ΕΤΗ, ΗΤΟΙ 2018-2019 
 
ΘΕΣΗ: Νο 95 
ΤΟΡΟΘΕΣΙΑ: KALDERA, καλάςςια ςπορ 
ΧΗΣΗ:  Θαλάςςια μζςα αναψυχισ 
ΕΜΒΑΔΟΝ ΡΑΑΧΩΗΣΗΣ:  40 τ.μ. 
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 4.560,00€ (2.280,00€/ζτοσ Χ 2 ζτθ)   
ΔΙΑΚΕΙΑ ΡΑΑΧΩΗΣΗΣ: ΔΥΟ (2) ΕΤΗ, ΗΤΟΙ 2018-2019 
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ΘΕΣΗ: Νο 97 
ΤΟΡΟΘΕΣΙΑ: Robinson Club Lyttos,  καλάςςια ςπορ 
ΧΗΣΗ:  Θαλάςςια μζςα αναψυχισ 
ΕΜΒΑΔΟΝ ΡΑΑΧΩΗΣΗΣ:  40 τ.μ. 
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 4.560,00€ (2.280,00€/ζτοσ Χ 2 ζτθ)   
ΔΙΑΚΕΙΑ ΡΑΑΧΩΗΣΗΣ: ΔΥΟ (2) ΕΤΗ, ΗΤΟΙ 2018-2019 
 
ΘΕΣΗ: Νο 105 
ΤΟΡΟΘΕΣΙΑ: Snack-Bar Captain καλάςςια ςπορ 
ΧΗΣΗ:  Θαλάςςια μζςα αναψυχισ 
ΕΜΒΑΔΟΝ ΡΑΑΧΩΗΣΗΣ:  40 τ.μ. 
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 4.560,00€ (2.280,00€/ζτοσ Χ 2 ζτθ)   
ΔΙΑΚΕΙΑ ΡΑΑΧΩΗΣΗΣ: ΔΥΟ (2) ΕΤΗ, ΗΤΟΙ 2018-2019 
 
ΘΕΣΗ: Νο 121 
ΤΟΡΟΘΕΣΙΑ: Ξεν/χειο LAGUNA – καλάςςια ςπορ 
ΧΗΣΗ:  Θαλάςςια μζςα αναψυχισ 
ΕΜΒΑΔΟΝ ΡΑΑΧΩΗΣΗΣ:  40 τ.μ. 
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 4.560,00€ (2.280,00€/ζτοσ Χ 2 ζτθ)   
ΔΙΑΚΕΙΑ ΡΑΑΧΩΗΣΗΣ: ΔΥΟ (2) ΕΤΗ, ΗΤΟΙ 2018-2019 
 
ΘΕΣΗ: 126 
ΤΟΡΟΘΕΣΙΑ: Πρια Annabelle Village ζωσ Aldemar – καλάςςια ςπορ 
ΧΗΣΗ:  Θαλάςςια μζςα αναψυχισ 
ΕΜΒΑΔΟΝ ΡΑΑΧΩΗΣΗΣ:  40 τ.μ. 
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 4.560,00€ (2.280,00€/ζτοσ Χ 2 ζτθ)   
ΔΙΑΚΕΙΑ ΡΑΑΧΩΗΣΗΣ: ΔΥΟ (2) ΕΤΗ, ΗΤΟΙ 2018-2019 
 
ΘΕΣΗ: Νο 137 
ΤΟΡΟΘΕΣΙΑ: CRETA MARIS καλάςςια ςπορ   
ΧΗΣΗ:  Θαλάςςια μζςα αναψυχισ 
ΕΜΒΑΔΟΝ ΡΑΑΧΩΗΣΗΣ:  40 τ.μ. 
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 4.560,00€ (2.280,00€/ζτοσ Χ 2 ζτθ)   
ΔΙΑΚΕΙΑ ΡΑΑΧΩΗΣΗΣ: ΔΥΟ (2) ΕΤΗ, ΗΤΟΙ 2018-2019 
 
ΘΕΣΗ: Νο 150 
ΤΟΡΟΘΕΣΙΑ: Τελευταίο τμιμα από CRETA MARIS – Λιμενικό Ταμείο – Θαλάςςια ςπορ 
ΧΗΣΗ:  Θαλάςςια μζςα αναψυχισ 
ΕΜΒΑΔΟΝ ΡΑΑΧΩΗΣΗΣ:  40 τ.μ. 
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 4.560,00€ (2.280,00€/ζτοσ Χ 2 ζτθ)   
ΔΙΑΚΕΙΑ ΡΑΑΧΩΗΣΗΣ: ΔΥΟ (2) ΕΤΗ, ΗΤΟΙ 2018-2019 
 
ΘΕΣΗ: Νο  169α 
ΤΟΡΟΘΕΣΙΑ: Δυτικό άκρο παραλίασ ζμπροςκεν ξενοδοχείου GOLDEN BEACH για καλάςςια ςπορ  
ΧΗΣΗ:  Θαλάςςια μζςα αναψυχισ 
ΕΜΒΑΔΟΝ ΡΑΑΧΩΗΣΗΣ:  30 τ.μ. 
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 3.420,00€ (1.710,00€/ζτοσ Χ 2 ζτθ)   
ΔΙΑΚΕΙΑ ΡΑΑΧΩΗΣΗΣ: ΔΥΟ (2) ΕΤΗ, ΗΤΟΙ 2018-2019 
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Για την Δημοτική Ενότητα Μαλίων : 
 
ΘΕΣΗ: Νο 181 
ΤΟΡΟΘΕΣΙΑ: Ανατολικά όρια BLUE SEA – καλάςςια ςπορ  
ΧΗΣΗ:  Θαλάςςια μζςα αναψυχισ 
ΕΜΒΑΔΟΝ ΡΑΑΧΩΗΣΗΣ:  25 τ.μ. 
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 2.350,00€ (1.175,00€/ζτοσ Χ 2 ζτθ)   
ΔΙΑΚΕΙΑ ΡΑΑΧΩΗΣΗΣ: ΔΥΟ (2) ΕΤΗ, ΗΤΟΙ 2018-2019 
 
ΘΕΣΗ: Νο 198 
ΤΟΡΟΘΕΣΙΑ: Ρρόςοψθ ταβζρνασ ΧΙΣΤΙΑΝΕ ΨΥΧΟΓΙΟΥΔΑΚΘ – καλάςςια ςπορ 
ΧΗΣΗ: Θαλάςςια μζςα αναψυχισ   
ΕΜΒΑΔΟΝ ΡΑΑΧΩΗΣΗΣ:  25 τ.μ. 
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 2.350,00€ (1.175,00€/ζτοσ Χ 2 ζτθ)   
ΔΙΑΚΕΙΑ ΡΑΑΧΩΗΣΗΣ: ΔΥΟ (2) ΕΤΗ, ΗΤΟΙ 2018-2019 
 
ΘΕΣΗ: Νο 223  
ΤΟΡΟΘΕΣΙΑ:  Ακτι Ηζρβασ (Μεταξφ Ηερβάκθ – Λογιάδθ)-  καλάςςια ςπορ 
ΧΗΣΗ:  Θαλάςςια μζςα αναψυχισ 
ΕΜΒΑΔΟΝ ΡΑΑΧΩΗΣΗΣ:  25 τ.μ. 
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 2.350,00€ (1.175,00€/ζτοσ Χ 2 ζτθ)   
ΔΙΑΚΕΙΑ ΡΑΑΧΩΗΣΗΣ: ΔΥΟ (2) ΕΤΗ, ΗΤΟΙ 2018-2019 
 
ΘΕΣΗ: Νο 235 
ΤΟΡΟΘΕΣΙΑ: Μεταξφ BEACH COMBER (ΜΑΙΝΑΚΘ) και ζμπροςκεν ιδιοκτθςίασ Τςαγκαράκθ – 
Θαλάςςια ςπορ 
ΧΗΣΗ:  Θαλάςςια μζςα αναψυχισ   
ΕΜΒΑΔΟΝ ΡΑΑΧΩΗΣΗΣ:  25 τ.μ. 
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 2.350,00€ (1.175,00€/ζτοσ Χ 2 ζτθ)   
ΔΙΑΚΕΙΑ ΡΑΑΧΩΗΣΗΣ: ΔΥΟ (2) ΕΤΗ, ΗΤΟΙ 2018-2019 
 
ΘΕΣΗ: Νο 246 
ΤΟΡΟΘΕΣΙΑ: Μπροςτά από ALEXANTER BEACH – καλάςςια ςπορ 
ΧΗΣΗ:  Θαλάςςια μζςα αναψυχισ   
ΕΜΒΑΔΟΝ ΡΑΑΧΩΗΣΗΣ:  25 τ.μ. 
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 2.350,00€ (1.175,00€/ζτοσ Χ 2 ζτθ)   
ΔΙΑΚΕΙΑ ΡΑΑΧΩΗΣΗΣ: ΔΥΟ (2) ΕΤΗ, ΗΤΟΙ 2018-2019 
 
ΘΕΣΗ: Νο 257 
ΤΟΡΟΘΕΣΙΑ: Ρρόςοψθ ξενοδοχείου ΑΙΟΛΟΣ – καλάςςια ςπορ 
ΧΗΣΗ:  Θαλάςςια μζςα αναψυχισ  
ΕΜΒΑΔΟΝ ΡΑΑΧΩΗΣΗΣ:  25 τ.μ. 
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 2.350,00€ (1.175,00€/ζτοσ Χ 2 ζτθ)   
ΔΙΑΚΕΙΑ ΡΑΑΧΩΗΣΗΣ: ΔΥΟ (2) ΕΤΗ, ΗΤΟΙ 2018-2019 
 
ΘΕΣΗ: Νο 271 
ΤΟΡΟΘΕΣΙΑ: Μεταξφ ξενοδοχείου ΣΕΙΘΝΕΣ και ιδιοκτθςίασ Τςαγκαράκθ Μφρωνα - καλάςςια ςπορ. 
ΧΗΣΗ:  Θαλάςςια μζςα αναψυχισ  
ΕΜΒΑΔΟΝ ΡΑΑΧΩΗΣΗΣ:  25 τ.μ. 
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 2.350,00€ (1.175,00€/ζτοσ Χ 2 ζτθ)   
ΔΙΑΚΕΙΑ ΡΑΑΧΩΗΣΗΣ: ΔΥΟ (2) ΕΤΗ, ΗΤΟΙ 2018-2019 
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ΘΕΣΗ: Νο 276 
ΤΟΡΟΘΕΣΙΑ: Ζμπροςκεν και ανατολικά ξενοδοχείου SUN BEACH - καλάςςια ςπορ 
ΧΗΣΗ:  Θαλάςςια μζςα αναψυχισ  
ΕΜΒΑΔΟΝ ΡΑΑΧΩΗΣΗΣ:  25 τ.μ. 
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 2.350,00€ (1.175,00€/ζτοσ Χ 2 ζτθ)   
ΔΙΑΚΕΙΑ ΡΑΑΧΩΗΣΗΣ: ΔΥΟ (2) ΕΤΗ, ΗΤΟΙ 2018-2019 
 
 
Οι παραπάνω χϊροι απεικονίηονται ςε αποςπάςματα διαγραμμάτων ςτο Ραράρτθμα τθσ παροφςασ. 

 
 
 

Άρκρο 2: Τόποσ και θμζρα διεξαγωγισ τθσ δθμοπραςίασ 
 

2.1. Θ δθμοπραςία κα διενεργθκεί ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα Χερςονιςου ςτισ Γοφρνεσ (Ρρϊθν 
Αμερικάνικθ Βάςθ Γουρνϊν), ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, τθν 16θ 
Απριλίου θμζρα Δευτζρα και ϊρα 11:00 ενϊπιον τθσ αρμόδιασ επιτροπισ διαγωνιςμοφ.  
2.2. Στθν περίπτωςθ που οι παραπάνω δθμοπραςίεσ αποβοφν άκαρπεσ, για οποιοδιποτε λόγο, ι οι 
δοκείςεσ προςφορζσ κρικοφν αςφμφορεσ, κα επαναλθφκοφν τθν 19θ Απριλίου, θμζρα Δευτζρα, ςτον 
ίδιο χϊρο και ϊρα, όπωσ ορίηεται παραπάνω. 
 

Άρκρο 3: Δικαίωμα ςυμμετοχισ 
 

3.1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν όλα τα νομικά ι φυςικά πρόςωπα ι ενϊςεισ ι κοινοπραξίεσ αυτϊν. 
Για τισ ενϊςεισ απαιτείται να ζχει ολοκλθρωκεί θ ςφςταςθ τουσ. 
3.2. Οι πικανζσ ενϊςεισ / κοινοπραξίεσ υποβάλλουν κοινι προςφορά και εκπροςωποφνται από κοινό 
εκπρόςωπο και ςε περίπτωςθ που αναδειχκοφν πλειοδότθσ, τα μζλθ τθσ ευκφνονται απζναντι ςτο 
Διμο αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 
3.3. Κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο δικαιοφται να μετζχει ςε ζνα μόνο ενδιαφερόμενο ςχιμα, είτε 
μεμονωμζνα, είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ, είτε ωσ μζλοσ κοινοπραξίασ. Σε αντίκεςθ περίπτωςθ κα 
αποκλείονται από τθ διαδικαςία όλοι οι υποψιφιοι, ςτθ ςφνκεςθ των οποίων μετζχει. 

 
 
 

Άρκρο 4: Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ 
 

Για να γίνει κάποιοσ δεκτόσ ςτθ δθμοπραςία πρζπει να κατακζςει ςτθν επιτροπι διενζργειασ τθσ 
δθμοπραςίασ τα εξισ δικαιολογθτικά: 
 
1) Αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό. Στθν αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, κα αναφζρονται το 
τμιμα ι τα τμιματα για τα οποία ο υποψιφιοσ επικυμεί να κατακζςει προςφορά και τα πλιρθ 
ςτοιχεία του: Επαγγελματικι δ/νςθ ι δ/νςθ κατοικίασ, τθλζφωνα επικοινωνίασ, δ/νςθ e-mail, ΑΔΤ, 
ΑΦΜ, ΔΟΥ των προςϊπων που αναφζρονται ςτθν αίτθςθ. 
 
2) Φωτοτυπία δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ, αν είναι φυςικό πρόςωπο. 
 
3) Υπεφκυνθ διλωςθ του Νόμου 1599/86, όπου ο υποψιφιοσ κα αναφζρει ότι:  
α) ζχει λάβει γνϊςθ όλων των όρων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, των υπ’ αρικ. 206/2017 (ΑΔΑ: 
61ΕΣΩΘΜ-1Ν3) και 239/2017 (ΑΔΑ: ΑΣΩΘΜ-Ν5Μ) αποφάςεων Δθμοτικοφ Συμβουλίου Διμου 
Χερςονιςου, τθσ υπ’ αρικ. 134/2018 απόφαςθσ Οικονομικισ Επιτροπισ και τθν Κ.Υ.Α. 
ΔΔΡ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/12-5-2017 τεφχοσ Βϋ) «Κακοριςμόσ όρων, προχποκζςεων, 
τεχνικϊν κεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειϊν και διαδικαςίασ για τθν παραχϊρθςθ απλισ χριςθσ 
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αιγιαλοφ, παραλίασ, όχκθσ και παρόχκιασ ηϊνθσ μεγάλων λιμνϊν και πλεφςιμων ποταμϊν», όπωσ ζχει 
τροποποιθκεί - ςυμπλθρωκεί - αντικαταςτακεί ι αναδιατυπωκεί και ιςχφει με τισ διατάξεισ των 
ΔΔΡ/Β0010068/0624Β ΕΞ2017 (ΦΕΚ 2255/Β/3-7-2017), ΔΔΡ0009186/0575Β/ΕΞ2017 (ΦΕΚ 2098/Β/19-
6-2017) & ΔΔΡ0008470/0514Β/ΕΞ2017 (ΦΕΚ 1970/Β/7-6-2017), τουσ οποίουσ αποδζχεται ρθτά και 
ανεπιφφλακτα, 
β) ζχει πλιρθ γνϊςθ τθσ πραγματικισ κατάςταςθσ του χϊρου αιγιαλοφ και παραλίασ, τθν οποία 
αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα και  
γ) παραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του, ςχετικό με οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ 
Οικονομικισ Επιτροπισ  για αναβολι ι ακφρωςθ του Διαγωνιςμοφ. 
δ) γνωρίηει ότι θ παραχϊρθςθ χριςθσ με τθν παροφςα διαδικαςία δεν υποκακιςτά τθν άδεια 
λειτουργίασ/βεβαίωςθ Θαλαςςίων Μζςων Αναψυχισ θ οποία δίδεται από τθν αρμόδια Λιμενικι αρχι 
(για καλάςςια ςπορ). 
ε) αναγνωρίηει ότι ςε περίπτωςθ που δεν υπάρξει ςφμφωνθ γνϊμθ για λόγουσ προςταςίασ 
αρχαιοτιτων, από τισ κακ’ φλθν  αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ, για τθ δθμοπρατοφμενθ κζςθ, δφναται να 
ακυρωκεί θ παραχϊρθςθ τθσ κζςθσ αυτισ, ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ δθμοπράτθςθσ και 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, και παραιτείται από κάκε δικαίωμα προςβολισ τθσ διαδικαςίασ και δικαιϊματοσ 
αποηθμίωςθσ ςε βάροσ του Δθμοςίου ι/και του Διμου Χερςονιςου, λόγω τθσ ακφρωςθσ τθσ 
παραχϊρθςθσ. 
 
4) Βεβαίωςθ από τθν Ταμειακι Υπθρεςία του Διμου Χερςονιςου περί μθ οφειλισ του 
ςυμμετζχοντοσ. 
 
5) Φορολογικι ενθμερότθτα του Συμμετζχοντα, εν ιςχφ κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 
(ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, των μελϊν που αποτελοφν αυτό). 
 
6) Γραμμάτιο ςφςταςθσ παρακατακικθσ του Ταμείου Ραρ/κων και Δανείων ι εγγυθτικι επιςτολι 
αναγνωριςμζνθσ Τράπεηασ, υπζρ του Διμου Χερςονιςου για ςυμμετοχι ςτθν ανοικτι προφορικι 
πλειοδοτικι δθμοπραςία μίςκωςθσ τθσ απλισ χριςθσ αιγιαλοφ και παραλίασ, που πρζπει να 
αναγνωρίηεται για εγγυοδοτιςεισ, ποςοφ ίςου με το ζνα δζκατο (1/10) του ελαχίςτου ορίου 
προςφοράσ που ζχει οριςκεί ςτθν διακιρυξθ. 
 
7) Αντίγραφο βεβαίωςθσ από τθν αρμόδια Λιμενικι Αρχι ςφμφωνα με τθν παρ 3 του άρκρου 22 του 
με αρικ. 3131.1/03/1999 Γενικοφ Κανονιςμοφ Λιμζνοσ (ΦΕΚ 444/26-4-1999 τεφχοσ Βϋ) όπωσ 
τροποποιικθκε με τθν αρικ. πρωτ. 2133.1/37836/2016/28.4.2016 Απόφαςθ Υπουργοφ Ναυτιλίασ και 
Νθςιωτικισ Ρολιτικισ «Ζγκριςθ του Γενικοφ Κανονιςμοφ Λιμζνων αρικμ. 60 «Αντικατάςταςθ 
διατάξεων του Γενικοφ Κανονιςμοφ Λιμζνων αρικμ. 20» για τθ κζςθ ι τισ κζςεισ για τισ οποίεσ 
επικυμεί να εκδθλϊςει ενδιαφζρον ι αντίγραφο βεβαίωςθσ από τθν αρμόδια Λιμενικι Αρχι για τθν 
άςκθςθ τθσ εν λόγω δραςτθριότθτασ κατά το ζτοσ 2017 ςτθ ςυγκεκριμζνθ κζςθ για τθν οποία 
επικυμεί να εκδθλϊςει ενδιαφζρον και αντίγραφο τθσ αιτιςεωσ ανανζωςθσ που κατατζκθκε ςτθν 
αρμόδια Λιμενικι Αρχι για το ζτοσ 2018 για τθν ίδια κζςθ ι βεβαίωςθ ανανζωςθσ άδειασ 
εκμίςκωςθσ κ.μ.α. για το ζτοσ 2018 τθσ Αρμόδιασ Λιμενικισ Αρχισ με ςθμείο αναφοράσ ςε 
ςυγκεκριμζνθ κζςθ/ςτίγμα καλαςςίου χϊρου ζμπροςκεν του δθμοπρατοφμενου χϊρου του 
αιγιαλοφ για τον οποίο επικυμεί να εκδθλϊςει ενδιαφζρον. 
 
8) Σε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, επιπλζον των προαναφερόμενων, κα πρζπει να 
ςυνυποβάλλονται και τα ακόλουκα δικαιολογθτικά: 
α) ΦΕΚ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ του νομικοφ προςϊπου κακϊσ και ΦΕΚ μεταγενζςτερων 
τροποποιιςεων αυτϊν, β) Υπεφκυνθ Διλωςθ του Νόμου 1599/86 περί μθ ανάκλθςθσ τθσ άδειασ 
ςφςταςθσ τθσ εταιρίασ (όπου απαιτείται). 
 
9) Σε περίπτωςθ ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ φυςικϊν προςϊπων, 
προςκομίηεται από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ προςϊπων ι κοινοπραξίασ χωριςτά: 
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α) Υπεφκυνθ διλωςθ του Νόμου 1599/86, ςτθν οποία κα αναφζρεται ότι οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν 
ζνωςθ ι κοινοπραξία ςυνζςτθςαν αυτι με ςκοπό να αναλάβουν τθν παραχϊρθςθ απλισ χριςθσ 
(Μίςκωςθ) και ότι ενζχονται και ευκφνονται ζναντι του Διμου, ςχετικά με τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο 
Διαγωνιςμό ενιαία, αδιαίρετα και εισ ολόκλθρο, μζχρι τθν Υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ. Επίςθσ ςτθν 
υπεφκυνθ διλωςθ, τα μζλθ τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ κα εγγυθκοφν ατομικά και εισ ολόκλθρο κατά 
τθ ςφναψθ τθσ οικείασ ςφμβαςθσ, τθν καλι εκπλιρωςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ 
διάρκεια αυτισ, κακϊσ και των υποχρεϊςεων που απορρζουν από τθν παροφςα προκιρυξθ. 
β) Το ςχετικό ζγγραφο για τθ ςφςταςθ τθσ   κοινοπραξίασ. 
 
10) α) Φωτοτυπία δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ, β) Βεβαίωςθ από τθν Ταμειακι Υπθρεςία του 
Διμου Χερςονιςου περί μθ οφειλισ και γ) Φορολογικι ενθμερότθτα του εγγυθτι. 
 
Σε περίπτωςθ ζλλειψθσ δικαιολογθτικοφ ι ςε περίπτωςθ που από τα προςκομιηόμενα 
δικαιολογθτικά προκφπτει ότι ςυντρζχει λόγοσ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 3 τθσ παροφςασ 
προκιρυξθσ, θ αντίςτοιχθ προςφορά αποκλείεται από τθν περαιτζρω διαδικαςία. 
 
 

Άρκρο 5: Τρόποσ Διενζργειασ τθσ Δθμοπραςίασ 
 

5.1. Θ δθμοπραςία είναι φανερι και προφορικι, και κα διεξαχκεί ενϊπιον τθσ επιτροπισ που ζχει 
οριςκεί με τθν υπ’ αρικμ. 37/2018 απόφαςθ του Δθμοτικοφ  Συμβουλίου του Διμου Χερςονιςου. 
Θ δθμοπραςία μπορεί να ςυνεχιςτεί και πζραν τθσ οριηόμενθσ ςτθ διακιρυξθ ϊρασ, εφ’ όςον 
εξακολουκοφν άνευ διακοπισ οι προςφορζσ. Για τθ ςυνζχιςθ τθσ δθμοπραςίασ και πζραν τθσ 
οριηόμενθσ ϊρασ αποφαςίηει θ Επιτροπι, θ απόφαςθ τθσ οποίασ καταχωρείται ςτα πρακτικά. 
Οι ενςτάςεισ κατά τθσ δθμοπραςίασ, κατατίκενται ςτο Διμο, μζχρι τθν επόμενθ από τθ διεξαγωγι τθσ 
δθμοπραςίασ εργάςιμθ θμζρα. Επί των ενςτάςεων αποφαίνεται οριςτικά θ Οικονομικι Επιτροπι του 
Διμου Χερςονιςου 
5.2. Οι προςφορζσ των πλειοδοτϊν αναγράφονται ςτα πρακτικά κατά ςειρά εκφωνιςεωσ μετά του 
ονοματεπωνφμου του πλειοδότθ ι τθσ επωνυμίασ του νομικοφ προςϊπου. Ράςα προςφορά είναι 
δεςμευτικι δια τον εκάςτοτε πλειοδοτοφντα, θ δζςμευςθ δε αφτθ μεταφζρεται αλλθλοδιαδόχωσ από 
τον πρϊτο ςτουσ ακόλουκουσ και επιβαρφνει οριςτικϊσ τον τελευταίο πλειοδότθ. Αν κάποιοσ 
πλειοδοτεί για λογαριαςμό άλλου, οφείλει να το δθλϊςει ςτθν επιτροπι δθμοπραςίασ, πριν από τθν 
ζναρξθ του διαγωνιςμοφ, παρουςιάηοντασ και το προσ τοφτο νόμιμο πλθρεξοφςιο ζγγραφο, αλλιϊσ 
κεωρείται ότι μετζχει για δικό του λογαριαςμό. 
5.3. Το κατϊτατο όριο τθσ πρϊτθσ προςφοράσ ορίηεται ςφμφωνα με τθν τιμι εκκίνθςθσ τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ ανάλογα με τθν κζςθ και τθ χριςθ του παραχωροφμενου δικαιϊματοσ απλισ χριςθσ 
αιγιαλοφ και παραλίασ. Η πρϊτθ προςφορά πρζπει να είναι ανϊτερθ τουλάχιςτον 2% από τθν τιμι 
εκκίνθςθσ.  
5.4. Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ υποχρεοφται να παρουςιάςει αξιόχρεο εγγυθτι, ο οποίοσ κα υπογράψει 
τα πρακτικά τθσ δθμοπραςίασ και ςτθ ςυνζχεια το ςυμφωνθτικό και κα είναι εξ’ ολοκλιρου 
αλλθλζγγυοσ με αυτόν για τθν εκπλιρωςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. Επίςθσ, ο τελευταίοσ πλειοδότθσ 
δεν αποκτά το δικαίωμα για αποηθμίωςθ λόγω μθ ζγκριςθσ των πρακτικϊν τθσ δθμοπραςίασ από τα 
κατά νόμο αρμόδια όργανα. 
Θ απόφαςθ τθσ επί τθσ δθμοπραςίασ επιτροπισ περί αποκλειςμοφ ενδιαφερομζνου να ςυμμετάςχει 
ςτθ δθμοπραςία, επειδι δεν πλθροί τουσ υπό τθσ οικείασ διακθρφξεωσ προβλεπόμενουσ όρουσ, 
αναγράφεται ςτα πρακτικά. Τα πρακτικά τθσ δθμοπραςίασ ςυντάςςονται εφ' απλοφ χάρτου. 
5.5. Θ απόφαςθ για τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ του Διαγωνιςμοφ, λαμβάνεται από τθν 
Οικονομικι Επιτροπι του Διμου  Χερςονιςου. 

 
Άρκρο 6: Δικαίωμα αποηθμίωςθσ 
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Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ δεν αποκτά δικαίωμα αποηθμίωςισ του πριν τθν ζγκριςθ ι μθ των πρακτικϊν 
τθσ δθμοπραςίασ από τθν Οικονομικι Επιτροπι. Ο μιςκωτισ δεν δικαιοφται να ηθτιςει αποηθμίωςθ 
από το Διμο για τυχόν βλάβθ ςτο χϊρο από κεομθνία, πυρκαγιά, πλθμμφρα κλπ. 

 
Άρκρο 7: Υπογραφι ςφμβαςθσ 

 
7.1. Μετά τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ ο Διμοσ ενθμερϊνει εντόσ εφλογου 
χρόνου, επί αποδείξει, τον εκάςτοτε τελευταίο πλειοδότθ, να προςζλκει μαηί με τον εγγυθτι του ςτα 
γραφεία του Διμου, προκειμζνου να παραλάβει τα υπθρεςιακά ςθμειϊματα και να ολοκλθρϊςει τθ 
διαδικαςία υπογραφισ του μιςκωτθρίου ςυμβολαίου εντόσ ανατρεπτικισ προκεςμίασ 5 εργάςιμων 
θμερϊν. Για το λόγο αυτό και ςφμφωνα με τθν Κ.Υ.Α. ΔΔΡ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/12-5-
2017 τεφχοσ Βϋ), όπωσ ζχει τροποποιθκεί - ςυμπλθρωκεί - αντικαταςτακεί ι αναδιατυπωκεί και ιςχφει 
με τισ διατάξεισ των ΔΔΡ/Β0010068/0624Β ΕΞ2017 (ΦΕΚ 2255/Β/3-7-2017), 
ΔΔΡ0009186/0575Β/ΕΞ2017 (ΦΕΚ 2098/Β/19-6-2017) & ΔΔΡ0008470/0514Β/ΕΞ2017 (ΦΕΚ 1970/Β/7-6-
2017), για μίςκωςθ διετι πρζπει να καταβλθκεί από τον μιςκωτι ποςοςτό 30% επί του ετιςιου 
ανταλλάγματοσ (πλζον 3,6% χαρτοςιμου και ΟΓΑ χαρτοςιμου) υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου πριν 
από τθν υπογραφι του μιςκωτθρίου ςυμβολαίου και ποςοςτό 70% επί του ετιςιου ανταλλάγματοσ 
(πλζον 3,6% χαρτοςιμου και ΟΓΑ χαρτοςιμου) υπζρ του Διμου Χερςονιςου με τθν υπογραφι του 
μιςκωτθρίου. 
Τα εν λόγω οίκοκεν ςθμειϊματα για το ποςοςτό υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου κα παραδοκοφν ςτουσ 
πλειοδότεσ μαηί με τθν ειδοποίθςι τουσ για τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ, 
αφοφ προθγουμζνωσ ζχουν αποςταλεί από τθν Κτθματικι Υπθρεςία Θρακλείου προσ το Διμο 
Χερςονιςου. 
Για τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ υπογραφισ του μιςκωτθρίου ςυμβολαίου απαιτείται θ 
προςκόμιςθ των παρακάτω δικαιολογθτικϊν από τουσ πλειοδοτοφντεσ: 
 
1) Ρρωτότυπα διπλότυπα είςπραξθσ για τθν καταβολι τθσ ωσ άνω αναφερόμενθσ καταβολισ 30% επί 
του ετιςιου ανταλλάγματοσ υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου (πλζον 3,6% χαρτοςιμου και ΟΓΑ 
χαρτοςιμου). 
2) Ρρωτότυπα αποδεικτικά είςπραξθσ για τθν καταβολι τθσ ωσ άνω αναφερόμενθσ καταβολισ 70% 
επί του ετιςιου ανταλλάγματοσ υπζρ του Διμου Χερςονιςου (πλζον 3,6% χαρτοςιμου και ΟΓΑ 
χαρτοςιμου). 
3) Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ των Πρων τθσ Σφμβαςθσ, αναγνωριςμζνθσ Τράπεηασ, υπζρ 
του Διμου Χερςονιςου, που πρζπει να αναγνωρίηεται για εγγυοδοτιςεισ, ι Γραμμάτιο ςφςταςθσ 
παρακατακικθσ του Ταμείου Ραρ/κων και Δανείων, ποςοφ ίςου με το ζνα δζκατο (1/10) του 
μιςκϊματοσ που επιτεφχκθκε, θ οποία κα επιςτραφεί μετά τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ. 
4) Ριςτοποιθτικό φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ του πλειοδότθ ι των μελϊν που 
αποτελοφν αυτό (ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ). 
 
Στθ ςυνζχεια, ο Διμοσ αποςτζλλει ςτθν Κτθματικι Υπθρεςία Θρακλείου αντίγραφο του Ρρακτικοφ 
Κατακφρωςθσ τθσ Δθμοπραςίασ και το ςυναφκζν, ςε εκτζλεςθ του Ρρακτικοφ, μιςκωτιριο ςυμβόλαιο 
με τον πλειοδότθ, ςε τζςςερα (4) αντίγραφα προσ προςυπογραφι αυτϊν από τον Ρροϊςτάμενο τθσ 
Κτθματικισ Υπθρεςίασ του Θρακλείου, ςυνοδευόμενο από το πρωτότυπο διπλότυπο είςπραξθσ για τθν 
απόδειξθ καταβολισ του ποςοςτοφ υπζρ του Δθμοςίου.  
Στο μιςκωτιριο ςυμβόλαιο πρζπει να ζχουν ενςωματωκεί, επί ποινι ακυρότθτασ τθσ μιςκωτικισ 
ςφμβαςθσ, οι τυχόν υποδείξεισ του Ρροϊςταμζνου τθσ Κτθματικι Υπθρεςία Θρακλείου ςφμφωνα με τα 
προαναφερκζντα, κακϊσ και να αναγράφεται, επί ποινι ακυρότθτασ τθσ ςφμβαςθσ, ο αρικμόσ του 
διπλοτφπου είςπραξθσ του ποςοςτοφ υπζρ του Δθμοςίου. 
Επίςθσ, ςτο μιςκωτιριο ςυμβόλαιο προςδιορίηονται ςαφϊσ τα ςτοιχεία του μιςκωτι, θ διάρκεια τθσ 
μίςκωςθσ, θ κζςθ και το εμβαδόν του κοινοχριςτου χϊρου που παραχωρείται, θ ιδιότθτά του 
(αιγιαλόσ, παραλία, κ.λ.), το είδοσ τθσ χριςθσ και το καταβλθτζο αντάλλαγμα. Ο χϊροσ αυτόσ 
αποτυπϊνεται με επιμζλεια του Διμου και χωρίσ καμία οικονομικι επιβάρυνςθ του 
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αντιςυμβαλλομζνου ςε επιςυναπτόμενο ςτο μιςκωτιριο υπόβακρο ορκοφωτοχάρτθ του άρκρου 11 
του ν. 4281/2014 ι ςε υπόβακρο ορκοφωτοχάρτθ από τθν εφαρμογι «OPEN» τθσ ΕΚΧΑ Α.Ε. ι ςε 
απόςπαςμα του τοπογραφικοφ διαγράμματοσ κακοριςμοφ οριογραμμϊν αιγιαλοφ και παραλίασ όπου 
αυτόσ υφίςταται. 
Αμζςωσ μετά τθν υπογραφι του μιςκωτθρίου ςυμβολαίου μεταξφ του Διμου και του μιςκωτι, ο 
τελευταίοσ ζχει δικαίωμα να εγκαταςτακεί ςτον παραχωροφμενο κοινόχρθςτο χϊρο. Σε περίπτωςθ μθ 
τελικισ προςυπογραφισ του μιςκωτθρίου από τον Ρροϊςτάμενο τθσ Κτθματικισ Υπθρεςίασ 
Θρακλείου,  λόγω μθ τιρθςθσ των υποδειχκειςϊν από αυτόν τροποποιιςεων ι μθ ςυναποςτολισ μαηί 
με τα 4 αντίγραφα τθσ μιςκωτικισ ςφμβαςθσ του πρωτοτφπου διπλοτφπου είςπραξθσ, το μιςκωτιριο 
ςυμβόλαιο είναι άκυρο και ο μιςκωτισ υποχρεοφται να αποχωριςει από τον κοινόχρθςτο χϊρο, χωρίσ 
καμία αξίωςθ αποηθμίωςθσ ζναντι του Δθμοςίου. 
Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ επί των ανωτζρω, θ Αρμόδια Κτθματικι Υπθρεςία Θρακλείου 
υποχρεοφται να λαμβάνει άμεςα τα προβλεπόμενα από τθν κείμενθ νομοκεςία μζτρα προςταςίασ τθσ 
κοινόχρθςτθσ δθμόςιασ περιουςίασ. 
7.2. Σε περίπτωςθ μθ ολοκλιρωςθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ λόγω υπαιτιότθτασ του πλειοδότθ και 
μθ υπογραφισ του οριςτικοφ μιςκωτθρίου ςυμβολαίου, ο πλειοδότθσ κθρφςςεται αυτοδίκαια 
ζκπτωτοσ και καταπίπτει εισ βάροσ του θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό.  Στθν 
περίπτωςθ αυτι, θ παραχϊρθςθ του δικαιϊματοσ τθσ απλισ χριςθσ αιγιαλοφ και παραλίασ για τθν 
ςυγκεκριμζνθ κζςθ και χριςθ, κα δθμοπρατθκεί εκ νζου ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 2 και 
16 τθσ παροφςασ. 
7.3. Σε περίπτωςθ που δεν υπάρξει ςφμφωνθ γνϊμθ, από τισ κακ’ φλθ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ, για κάποια 
από τισ δθμοπρατοφμενεσ κζςεισ, για λόγουσ προςταςίασ αρχαιοτιτων, δφναται να ακυρωκεί θ 
παραχϊρθςθ των κζςεων αυτϊν, ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ δθμοπράτθςθσ και να μθν 
ςυναφκεί ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ, χωρίσ δικαίωμα προςβολισ τθσ διαδικαςίασ από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ ςε αυτι και χωρίσ δικαίωμα αποηθμίωςθσ ςε βάροσ του Δθμοςίου ι/και του Διμου 
Χερςονιςου. 
 

 
 

Άρκρο 8: Καταβολι Ανταλλάγματοσ 
 

8.1. Για το ζτοσ 2018: 
α) Το μιςκωτιριο ςυμβόλαιο ςυντάςςεται ςε τζςςερα (4) αντίγραφα που υπογράφονται από 
τα ςυμβαλλόμενα μζρθ, αφοφ προθγουμζνωσ καταβλθκεί από το μιςκωτι ποςοςτό 30% επί 
του ετιςιου (2018) μιςκωτικοφ ανταλλάγματοσ (πλζον 3,6% χαρτοςιμου και ΟΓΑ 
χαρτοςιμου) υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου. 
β) Το υπόλοιπο 70% επί του ετιςιου (2018) μιςκωτικοφ ανταλλάγματοσ (πλζον 3,6% 
χαρτοςιμου και ΟΓΑ χαρτοςιμου) καταβάλλεται με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 

 
8.2.  Για το ζτοσ 2019: 

α)  Το αργότερο μζχρι τθν 31/3/2019, καταβάλλεται ποςοςτό 30% επί του ετιςιου μιςκωτικοφ 
ανταλλάγματοσ (πλζον 3,6% χαρτοςιμου και ΟΓΑ χαρτοςιμου) υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου. 

β) Το υπόλοιπο ποςοςτό 70% επί του ετιςιου μιςκωτικοφ ανταλλάγματοσ (πλζον 3,6% 
χαρτοςιμου και ΟΓΑ χαρτοςιμου), υπζρ του Διμου Χερςονιςου καταβάλλεται ωσ εξισ: 

*Μζχρι τθν 31/3/2019 καταβάλλεται ποςοςτό 20% επί του ετιςιου μιςκωτικοφ 
ανταλλάγματοσ (πλζον 3,6% χαρτοςιμου και ΟΓΑ χαρτοςιμου). 

*Μζχρι τθν 31/5/2019 καταβάλλεται ποςοςτό 50% επί του ετιςιου μιςκωτικοφ 
ανταλλάγματοσ (πλζον 3,6% χαρτοςιμου και ΟΓΑ χαρτοςιμου). 

 
Σε περίπτωςθ μθ εμπρόκεςμθσ καταβολισ ζςτω και μίασ δόςθσ, είτε αυτι αφορά το ποςοςτό του 
ανταλλάγματοσ υπζρ του δθμοςίου είτε το ποςοςτό του ανταλλάγματοσ υπζρ του διμου, θ ςφμβαςθ 
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παραχϊρθςθσ παφει να ιςχφει και λαμβάνονται όλα τα μζτρα για τθν προςταςία του κοινόχρθςτου 
χϊρου του αιγιαλοφ.  

 
Άρκρο 9: Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ των Πρων τθσ Σφμβαςθσ 

 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ Εγγυθτικι Επιςτολι 
Καλισ Εκτζλεςθσ των Πρων τθσ Σφμβαςθσ ςε ιςχφ ζωσ τθν 31-12-2019, για ποςοφ ίςου με το ζνα 
δζκατο (1/10) του ςυνολικοφ μιςκϊματοσ που επιτεφχκθκε, θ οποία κα επιςτραφεί μετά τθ λιξθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 
Ο Διμοσ δφναται να προβεί ςε κατάπτωςθ τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Εκτζλεςθσ των Πρων τθσ 
Σφμβαςθσ ςε κάκε περίπτωςθ παράβαςθσ οποιουδιποτε όρου τθσ Σφμβαςθσ που κα υπογραφεί με 
τον Ανάδοχο, οι οποίοι ςυνομολογοφνται όλοι ωσ βαςικοί και ουςιϊδεισ και παράβαςθ οποιουδιποτε 
από αυτοφσ αποτελεί λόγο καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ. 

 
Άρκρο 10: Ρρόςκετοι όροι για καλάςςια ςπορ 

 
Θ παραχϊρθςθ του δικαιϊματοσ τθσ απλισ χριςθσ του αιγιαλοφ για τθ διενζργεια καλάςςιων μζςων 
αναψυχισ κα γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τθσ προχποκζςεισ που κζτουν οι ΚΥΑ και ο Ν. 
2971/2001 και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Γενικοφ Κανονιςμοφ Λιμζνα με αρικμό 20 «Ταχφπλοα 
(ταχυκίνθτα) ςκάφθ και λοιπά καλάςςια μζςα αναψυχισ» (ΦΕΚ 444ϋΒ/1999), όπωσ τροποποιικθκε με 
τθν αρικ. πρωτ. 2133.1/37836/2016/28.4.2016 Απόφαςθ Υπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ 
Ρολιτικισ «Ζγκριςθ του Γενικοφ Κανονιςμοφ Λιμζνων αρικ. 60 «Αντικατάςταςθ διατάξεων του Γενικοφ 
Κανονιςμοφ Λιμζνων αρικ. 20». 

 
Άρκρο 11: Διάρκεια παραχϊρθςθσ 

 
Θ παραχϊρθςθ αρχίηει με τθν υπογραφι του μιςκωτθρίου ςυμβολαίου μεταξφ του Διμου και του 
μιςκωτι και λιγει ςτισ 31/12/2019, με τθν προχπόκεςθ ότι καταβάλλονται εμπρόκεςμα όλεσ οι 
δόςεισ, ςε περίπτωςθ μθ εμπρόκεςμθσ καταβολισ ζςτω και μίασ δόςθσ (είτε αυτι αφορά το ποςοςτό 
του ανταλλάγματοσ υπζρ του δθμοςίου είτε το ποςοςτό του ανταλλάγματοσ υπζρ του διμου), θ 
ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ παφει να ιςχφει και λαμβάνονται όλα τα μζτρα για τθν προςταςία του 
κοινόχρθςτου χϊρου του αιγιαλοφ.   
Με τθν πάροδο τθσ 31/12/2019 λφεται αυτοδίκαια θ ςφμβαςθ και ο μιςκωτισ υποχρεοφται να 
αποχωριςει από τον αιγιαλό και τθν παραλία, διαφορετικά ευκφνεται ςε αποηθμίωςθ. 
 

 
 

Άρκρο 12: Υποχρεϊςεισ μιςκωτι 
 

12.1. Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να διατθρεί και διαφυλάςςει το χϊρο του αιγιαλοφ και τθσ παραλίασ, 
ςε καλι κατάςταςθ, προςτατεφοντασ τον απζναντι ςε κάκε καταπάτθςθ που αλλοιϊνει τθ φυςικι 
γεωμορφολογία και τα βιοτικά ςτοιχεία του αιγιαλοφ κακϊσ και τον κοινόχρθςτο χαρακτιρα του. 
Οφείλει επίςθσ να διατθρεί το χϊρο ςε άριςτθ κατάςταςθ από πλευράσ κακαριότθτασ, υγιεινισ και 
αιςκθτικισ κ.λ.π., κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ, διαφορετικά ευκφνεται ςε αποηθμίωςθ. 
12.2. Θ προςταςία, φροντίδα και ςυντιρθςθ του υφιςταμζνου πραςίνου αποτελεί από κοινοφ 
υποχρζωςθ του Διμου και του επιχειρθματία που ζχει τθν εκμετάλλευςθ του χϊρου. 
12.3. Επίςθσ υποχρεοφται να χρθςιμοποιεί το χϊρο του αιγιαλοφ και τθσ παραλίασ αποκλειςτικά και 
μόνο για τουσ ςκοποφσ που αναφζρονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ και ςτθν Κ.Υ.Α. 
ΔΔΡ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/12-5-2017 τεφχοσ Βϋ), όπωσ ζχει τροποποιθκεί - ςυμπλθρωκεί - 
αντικαταςτακεί ι αναδιατυπωκεί και ιςχφει με τισ διατάξεισ των ΔΔΡ/Β0010068/0624Β ΕΞ2017 (ΦΕΚ 
2255/Β/3-7-2017), ΔΔΡ0009186/0575Β/ΕΞ2017 (ΦΕΚ 2098/Β/19-6-2017) & 
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ΔΔΡ0008470/0514Β/ΕΞ2017 (ΦΕΚ 1970/Β/7-6-2017), ϊςτε να μθν αναιρείται ο κοινόχρθςτοσ 
χαρακτιρασ και να μθν εμποδίηεται θ κυκλοφορία των λουομζνων προσ τθ κάλαςςα. 
12.4. Θ μζγιςτθ κάλυψθ χριςθσ του αιγιαλοφ ι τθσ παραλίασ δεν πρζπει να υπερβαίνει το 50% του 
παραχωροφμενου χϊρου, προκειμζνου να υπάρχουν οριηόντιοι και κάκετοι διάδρομοι τουλάχιςτον 
ενόσ (1) μζτρου και ελεφκερθ λωρίδα κατά μικοσ τθσ ακτισ, πλάτουσ τριϊν (3) μζτρων από τθν 
ακτογραμμι, για τθν ελεφκερθ κίνθςθ των λουομζνων και τθν αποφυγι ατυχθμάτων. 
12.5. Υποχρεοφται ακόμθ, να εφαρμόηει όλα τα μζτρα αςφαλείασ των λουομζνων και των 
διερχομζνων ςτον παραχωροφμενο χϊρο.  
12.6. Κάκε ευκφνθ που προζρχεται από τθν εκμετάλλευςθ του αιγιαλοφ και παραλίασ ι μζροσ αυτισ 
βαρφνει αποκλειςτικά και μόνο το μιςκωτι αυτισ. Ο Διμοσ Χερςονιςου δεν ευκφνεται ζναντι του 
μιςκωτι για τυχόν νόμιμθ απαγόρευςθ ι περιοριςμό τθσ χριςθσ ι εν γζνει εκμετάλλευςθσ του 
αιγιαλοφ και τθσ παραλίασ για οποιονδιποτε λόγο και θ καταβολι του μιςκϊματοσ είναι ανεξάρτθτθ. 
12.7. Για τθν εκμίςκωςθ κοινόχρθςτων χϊρων για τα καλάςςια ςπορ ιςχφουν οι όροι και οι 
περιοριςμοί του Γενικοφ Κανονιςμοφ Λιμζνα. 
12.8. Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται με τισ υποδείξεισ των οργάνων του Διμου και του 
Δθμοςίου. Για κάκε παράβαςθ των όρων τθσ παροφςασ, ο Διμοσ ι το Δθμόςιο με αιτιολογθμζνθ 
απόφαςι του μπορεί να κθρφξει τον μιςκωτι ζκπτωτο χωρίσ τθν παρζμβαςθ των δικαςτθρίων. 
12.9.Ο μιςκωτισ οφείλει να παραδϊςει τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ ςτθν αρχικι τουσ κατάςταςθ μετά 
τθ λιξθ, με οποιοδιποτε τρόπο, τθσ μιςκωτικισ ςχζςθσ, εφόςον δεν ζχει ςυναφκεί νζα. 

 
 

Άρκρο 13: Αναμίςκωςθ – Υπεκμίςκωςθ – Λοιπζσ απαγορεφςεισ 
 

13.1. Απαγορεφεται απολφτωσ θ κακοιονδιποτε τρόπο περαιτζρω υπεκμίςκωςθ, μερικι ι ολικι, 
κακϊσ και θ με οποιοδιποτε τρόπο και υπό οποιαδιποτε μορφι μεταβίβαςθ ςε τρίτο, μζρουσ ι όλου 
του δικαιϊματοσ εκμετάλλευςθσ τθσ απλισ χριςθσ του κοινόχρθςτου χϊρου του αιγιαλοφ χωρίσ 
ζγκριςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν. 
13.2. Απαγορεφεται οποιαδιποτε επζμβαςθ που αλλοιϊνει τθ φυςικι μορφολογία και τα βιοτικά 
ςτοιχεία των χϊρων αιγιαλοφ, παραλίασ, όχκθσ και παρόχκιασ ηϊνθσ, κακϊσ και τον κοινόχρθςτο 
χαρακτιρα αυτϊν. Λαμβανομζνων υπόψθ των διατάξεων των άρκρων 2 και 13 του ν.2971/2001, 
επιτρζπονται, αποκλειςτικά προσ διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ και κυκλοφορίασ των λουομζνων και 
για τθν αςφάλεια αυτϊν κατά τθν παραμονι τουσ εντόσ των προαναφερκζντων κοινοχριςτων χϊρων, 
καταςκευζσ μθ μόνιμου χαρακτιρα που περιοριςτικά προβλζπονται ςτο ςυνθμμζνο ΡΑΑΤΘΜΑ 4 
«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΔΙΑΜΟΦΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΡΛΘ ΧΘΣΘ ΕΝΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ 
ΡΑΑΛΙΑΣ – ΡΕΙΟΙΣΜΟΙ – ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ» το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ Κ.Υ.Α. 
ΔΔΡ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/12-5-2017 τεφχοσ Βϋ). 
13.3. Απαγορεφεται θ εγκατάςταςθ τρίτων ςτον χϊρο. 
13.4. Δεν επιτρζπεται θ διζλευςθ οποιουδιποτε τροχοφόρου δια μζςου τθσ παραλίασ. 
13.5. Απαγορεφεται θ τοποκζτθςθ θχθτικϊν ςυςτθμάτων ςτο δθμόςιο χϊρο. Θ παραγόμενθ ςτάκμθ 
κορφβου από μουςικι ι ςχετικζσ χριςεισ οφείλει να μθν ξεπερνάει τα 50 ντεςιμπζλ ςε οποιοδιποτε 
ςθμείο τθσ παραχωροφμενθσ επιφάνειασ. 

 
Άρκρο 14: Ευκφνθ Διμου 

 
Ο Διμοσ και το Δθμόςιο δεν ευκφνονται ζναντι του μιςκωτι για τυχόν ελαττϊματα του 
παραχωροφμενου χϊρου αιγιαλοφ και παραλίασ. Επίςθσ, δεν ευκφνονται ζναντι του μιςκωτι οφτε 
υποχρεοφνται ςε επιςτροφι ι μείωςθ του μιςκϊματοσ ι και λφςθ τθσ ςφμβαςθσ άνευ αποχρϊντοσ 
λόγου ι χωρίσ υπαιτιότθτα του εκμιςκωτι ι λόγω βλάβθσ από κεομθνία ι άλλθ οποιαδιποτε αιτία, 
μετά τθν κατακφρωςθ.  
Επιπλζον, ο Διμοσ και το Δθμόςιο ουδεμία ευκφνθ ι υποχρζωςθ φζρουν αναφορικά με τθν φπαρξθ 
οποιαςδιποτε άδειασ λειτουργίασ απαιτείται επιπλζον για διενζργεια καλάςςιων μζςων αναψυχισ 
ι λειτουργία καντίνασ, θ φπαρξθ των οποίων αποτελεί υποχρζωςθ του εκάςτοτε μιςκωτι. 
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Ο Διμοσ και το Δθμόςιο ουδεμία ευκφνθ φζρουν ςε περίπτωςθ που δεν υπάρξει ςφμφωνθ γνϊμθ, 
από τισ κακ’ φλθ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ, για κάποια από τισ δθμοπρατοφμενεσ κζςεισ, για λόγουσ 
προςταςίασ αρχαιοτιτων, και ακφρωςθ τθσ δθμοπράτθςθσ αυτϊν, ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ 
διαδικαςίασ δθμοπράτθςθσ, ι ακφρωςθ τθσ παραχϊρθςθσ αυτϊν. 
 
 

Άρκρο 15: Λφςθ τθσ Σφμβαςθσ 
 

15.1. Θ ςφμβαςθ λφεται κανονικά με τθ λιξθ του ςυμβατικά οριςμζνου χρόνου ιςχφοσ τθσ. 
15.2. Ρριν από τθ ςυμβατικι λιξθ του χρόνου διαρκείασ τθσ, θ ςφμβαςθ λφεται: 
α.   Σε περίπτωςθ λφςθσ του νομικοφ προςϊπου (εάν πρόκειται για νομικό πρόςωπο). 
β. Σε περίπτωςθ κιρυξθσ του μιςκωτι ςε πτϊχευςθ ι αναγκαςτικι διαχείριςθ ι κζςθ αυτοφ ςε 
πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι ςε περίπτωςθ παφςθσ εργαςιϊν του. 
γ. Στισ περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ για λόγουσ που προβλζπονται ςε όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, 
τθσ ΚΥΑ Κ.Υ.Α. ΔΔΡ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/12-5-2017 τεφχοσ Βϋ), τισ διατάξεισ του Α.Κ., του 
Ν. 2971/20001 «περί αιγιαλοφ και παραλίασ» ι άλλων νόμων. 
δ. Σε περίπτωςθ μθ εμπρόκεςμθσ καταβολισ ζςτω και μίασ δόςθσ (είτε αυτι αφορά το ποςοςτό του 
ανταλλάγματοσ υπζρ του δθμοςίου είτε το ποςοςτό του ανταλλάγματοσ υπζρ του διμου), θ ςφμβαςθ 
παραχϊρθςθσ παφει να ιςχφει και λαμβάνονται όλα τα μζτρα για τθν προςταςία του κοινόχρθςτου 
χϊρου του αιγιαλοφ.   
 
Θ ανάκλθςθ τθσ παραχϊρθςθσ προσ τον ΟΤΑ ςυνεπάγεται αυτοδικαίωσ και τθν ανάκλθςθ όλων των 
παραχωριςεων που ζχουν ςυντελεςτεί βάςει αυτισ και ο εκάςτοτε παραχωρθςιοφχοσ υποχρεοφται να 
εγκαταλείψει άμεςα τθ χριςθ, χωρίσ καμία αξίωςθ αποηθμίωςθσ κατά του Δθμοςίου.  

 
Άρκρο 16: Επανάλθψθ τθσ δθμοπραςίασ 

 
1.  Θ δθμοπραςία επαναλαμβάνεται εάν δεν παρουςιάςκθκε κατ' αυτιν πλειοδότθσ. 
2. Θ δθμοπραςία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάςεωσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου όταν: 
α) το αποτζλεςμα αυτισ δεν εγκρικεί από τθν Οικονομικι Επιτροπι λόγω αςφμφορου του 
επιτευχκζντοσ αποτελζςματοσ ι ςφάλματοσ ςτθ διενζργεια τθσ δθμοπραςίασ 
β) μετά τθν κατακφρωςθ τθσ δθμοπραςίασ, ο τελευταίοσ πλειοδότθσ και ο εγγυθτισ του αρνοφνται να 
υπογράψουν τα πρακτικά, ι όταν μετά τθν κοινοποίθςθ ςτον τελευταίο πλειοδότθ τθσ εγκριτικισ επί 
του αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ αποφάςεωσ δεν προςζλκει αυτόσ εμπροκζςμωσ για τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
Στθν περίπτωςθ (β) θ δθμοπραςία επαναλαμβάνεται, ςε βάροσ αυτοφ και του εγγυθτι του, και 
ενζχονται και οι δφο για τθ μικρότερθ διαφορά του αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ από τθν 
προθγοφμενθ όμοια. Ωσ ελάχιςτο δε όριο προςφοράσ ορίηεται το κατακυρωκζν ποςό, το οποίο 
δφναται να μειωκεί με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ. 
Θ επαναλθπτικι δθμοπραςία γνωςτοποιείται με περιλθπτικι διακιρυξθ αναφερομζνθ ςτουσ όρουσ 
τθσ πρϊτθσ διακιρυξθσ και δθμοςιευομζνθ, πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ προ τθσ θμζρασ τθσ 
διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ, διεξάγεται δε ςφμφωνα με τα όςα αναφζρκθκαν. 
Θ επανάλθψθ τθσ δθμοπραςίασ ενεργείται με βάςθ τθ δοκείςα τελευταία προςφορά κατά τθν 
προθγοφμενθ δθμοπραςία. 

 
Άρκρο 17: Λοιποί όροι 

 
17.1. Θ Οικονομικι Επιτροπι διατθρεί το δικαίωμα να μεταβάλει το χρονοδιάγραμμα του 
διαγωνιςμοφ, να μθν κατακυρϊςει το αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ ςτον πλειοδότθ, εφόςον θ 
προςφορά του κρίνεται αςφμφορθ, να ματαιϊςει οριςτικά τον διαγωνιςμό ι να επαναλάβει το 
διαγωνιςμό, χωρίσ οποιαδιποτε αποηθμίωςθ του πλειοδότθ και των λοιπϊν υποψθφίων που ζλαβαν 
μζροσ ςτο διαγωνιςμό. Θ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό γίνεται με ευκφνθ των υποψθφίων, οι οποίοι 
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από τθ ςυμμετοχι τουσ και μόνο ςε αυτόν δεν αποκτοφν κανζνα δικαίωμα, απαίτθςθ ι αξίωςθ 
αποηθμίωςθσ ζναντι του Διμου. 
17.2. Οι Ο.Τ.Α. μζςω των εντεταλμζνων οργάνων τουσ (δθμοτικι αςτυνομία, φφλακεσ, επιτθρθτζσ, 
οδοκακαριςτζσ, κ.λ.) ζχουν υποχρζωςθ, ςε κάκε περίπτωςθ που διαπιςτϊνουν καταπατιςεισ ι 
αυκαίρετεσ επεμβάςεισ επί των κοινοχριςτων χϊρων, να ενθμερϊνουν άμεςα τθν κατά τόπο αρμόδια 
Κτθματικι Υπθρεςία, προκειμζνου αυτζσ να προβαίνουν ςτθ λιψθ μζτρων προςταςίασ, ςφμφωνα με 
τα προβλεπόμενα ςτθν κείμενθ νομοκεςία.  
17.3. Θ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό, ςε κάκε φάςθ τθσ διαδικαςίασ του, ςυνιςτά αμάχθτο τεκμιριο ότι 
ο υποψιφιοσ ζχει μελετιςει τθν παροφςα διακιρυξθ και ανεπιφφλακτα τθν αποδζχεται και 
αναλαμβάνει να εκτελζςει τουσ όρουσ αυτισ. Ραράλειψθ του υποψθφίου για τθν πλιρθ ενθμζρωςθ 
του και τθ ςυλλογι κάκε πλθροφορίασ και ελζγχου κάκε ςτοιχείου που αφορά τουσ όρουσ του 
παρόντοσ, δεν τον απαλλάςςει από τθν ευκφνθ για τθν πλιρθ ςυμμόρφωςθ του προσ τισ μετζπειτα 
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ. 
17.4. Στθ ςφμβαςθ εκμίςκωςθσ, που κα υπογραφεί από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ, κα αναφζρεται 
ότι οι όροι τθσ παροφςασ απόφαςθσ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ακόμα και αν δεν 
περιλθφκοφν ςε αυτι. 
17.5. Οι διατάξεισ του Ν. 2971/2001 «Αιγιαλόσ, παραλία και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 285/19.12.2001) 
και τθσ Κ.Υ.Α. ΔΔΡ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/12-5-2017 τεφχοσ Βϋ), όπωσ ζχει τροποποιθκεί - 
ςυμπλθρωκεί - αντικαταςτακεί ι αναδιατυπωκεί και ιςχφει με τισ διατάξεισ των ΔΔΡ/Β0010068/0624Β 
ΕΞ2017 (ΦΕΚ 2255/Β/3-7-2017), ΔΔΡ0009186/0575Β/ΕΞ2017 (ΦΕΚ 2098/Β/19-6-2017) & 
ΔΔΡ0008470/0514Β/ΕΞ2017 (ΦΕΚ 1970/Β/7-6-2017),  κατιςχφουν ςε περίπτωςθ αμφιβολιϊν, ζναντι 
οποιουδιποτε όρου ι διάταξθσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 
17.6. Ο Διμοσ Χερςονιςου, με το αρ. πρωτ. 188/04.01.2018 προσ το Υπουργείο Ρολιτιςμοφ & 
Ακλθτιςμοφ, Τμιμα  προϊςτορικϊν & κλαςςικϊν αρχαιοτιτων, χϊρων, μνθμείων & αρχαιολογικϊν 
ζργων, τθν Εφορεία Αρχαιοτιτων Θρακλείου και τθν  Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτιτων, αιτείται τθ 
ςφμφωνθ γνϊμθ για τθν παραχϊρθςθ τμθμάτων παραλίασ και αιγιαλοφ εντόσ των διοικθτικϊν ορίων 
του Διμου Χερςονιςου. Σε περίπτωςθ που δεν υπάρξει ςφμφωνθ γνϊμθ για κάποια από τισ 
δθμοπρατοφμενεσ κζςεισ, για λόγουσ προςταςίασ αρχαιοτιτων, δφναται να ακυρωκεί θ παραχϊρθςθ 
των κζςεων αυτϊν, ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ δθμοπράτθςθσ, χωρίσ δικαίωμα 
προςβολισ τθσ διαδικαςίασ από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςε αυτι και χωρίσ δικαίωμα αποηθμίωςθσ ςε 
βάροσ του Δθμοςίου ι/και του Διμου Χερςονιςου. 

 
Άρκρο 18: Δθμοςίευςθ Διακιρυξθσ 

 
Θ διακιρυξθ τθσ δθμοπραςίασ κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου και του Ρρογράμματοσ 
«Δι@φγεια» και κα τοιχοκολλθκεί ςτον Ρίνακα Ανακοινϊςεων του Διμου τουλάχιςτον δζκα (10) 
θμζρεσ πριν από τθ διενζργεια τθσ δθμοπραςίασ. 
 

Άρκρο 19: Ρλθροφόρθςθ ενδιαφερομζνων 
 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να λάβουν γνϊςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ ςτα γραφεία του Διμου, ςε 
όλα τα δθμοτικά καταςτιματα κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ 7.30 - 14.00 ι από τθν ιςτοςελίδα 
του Διμου Χερςονιςου www.hersonisos.gr. Τθλζφωνο: 2813404620 - FAX: 2813404608. 
Αντίγραφο τθσ διακιρυξθσ χορθγείται ι αποςτζλλεται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ φςτερα από αίτθςθ 
που υποβάλλεται ςτθν παραπάνω διεφκυνςθ μζχρι και τθν προθγοφμενθ μζρα των δθμοπραςιϊν. 
 

 
Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΧΕΣΟΝΗΣΟΥ 

 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΣΤΟΑΚΗΣ 


