
                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ    Ληηόρσξν   24/06/2020 
ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑ      Αξ. Πξση:   8813 
ΔΗΜΟ ΔΙΟΤ-ΟΛΤΜΠΟΤ 
          

                                                           
      ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΥΧΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΟ ΑΠΛΗ ΥΡΗΗ ΑΙΓΙΑΛΟΤ, 
ΠΡΟ ΣΡΙΣΟΤ, ΜΕ ΤΝΑΦΗ ΜΙΘΧΣΙΚΗ ΥΕΗ, ΕΝΑΝΣΙ 
ΑΝΣΑΛΛΑΓΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ  ΘΑΛΑΙΧΝ ΜΕΧΝ ΑΝΑΦΤΥΗ  
    
                               Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΔΙΟΤ – ΟΛΤΜΠΟΤ  
Έρνληαο ππόςε: 
1.- Σν Π.Γ. 270/81 (ΦΔΚ Α/77/30-03-1981) «πεξί θαζνξηζκνχ νξγάλσλ, ηεο 
δηαδηθαζίαο θαη ησλ φξσλ δηελέξγεηαο δεκνπξαζηψλ δ' εθπνίεζηλ ή 
εθκίζζσζε πξαγκάησλ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». 
2.- Σν Ν. 3852/2010 (Φ.Δ.Κ. 87/η.Α΄/07-06-2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο (Πξφγξακκα 
Καιιηθξάηεο)». 

3.- Σν Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/η.Α΄/08.06.2006) «Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο 
Κψδηθαο». 
4.- Σν άξζξν 196 παξ.1 ηνπ Ν. 4555/2018 (ΦΔΚ 133/Α΄/19-07-2018 
Πξφγξακκα - ΚΛΔΙΘΔΝΗ Ι). 
5.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2971/2001 (285 Α΄) «Αηγηαιφο, παξαιία θαη άιιεο 
δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4607/2019 
(ΦΔΚ 65/24.04.2019 ηεχρνο Α’). 
6.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Γηαηάγκαηνο 11/1929 «πεξί εθκίζζσζεο ησλ Γεκνζίσλ 
Κηεκάησλ». 
7.- Σελ αξηζκ. 47458ΔΞ2020/15-5-2020 ΚΤΑ (ΦΔΚ ηεχρνο Β΄/1864/15-5-
2020) «Καζνξηζκφο φξσλ, πξνυπνζέζεσλ, ηερληθψλ ζεκάησλ, αλαγθαίσλ 
ιεπηνκεξεηψλ θαη δηαδηθαζίαο γηα ηελ παξαρψξεζε απιήο ρξήζεο αηγηαινχ, 
παξαιίαο, φρζεο θαη παξφρζηαο δψλεο πδάηηλνπ ζηνηρείνπ ζάιαζζαο, 
ιηκλνζάιαζζαο, κεγάισλ ιηκλψλ θαη πιεχζηκσλ πνηακψλ», θαζψο θαη ηελ 
αξηζκ. 56468 ΔΞ 2020/05.06.2020 (ΦΔΚ 2198/05.06.2020 ηεχρνο Β’) ΚΤΑ 
ηξνπνπνίεζήο ηεο. 
8.- Σηο δηαηάμεηο ηεο αξηζκ. Γ1α/ΓΠ.νηθ.30603/15.5.2020 ΚΤΑ «Καλφλεο 
ηήξεζεο απνζηάζεσλ ζε νξγαλσκέλεο ηδησηηθέο θαη κε, παξαιίεο ζην ζχλνιν 
ηεο επηθξάηεηαο, πξνο πεξηνξηζκφ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θσξνλντνχ Covid -19» 
(Β΄ 1861), αιιά θαη ηεο εθάζηνηε ζρεηηθήο ηζρχνπζαο θνηλήο ππνπξγηθήο 
απφθαζεο γηα ηα κέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο παλδεκίαο. 
9.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4688/2020 (ΦΔΚ 101/η.Α'/24-05-2020), θεθάιαην Α΄, 
κέξνο ηέηαξην, ξπζκίζεηο γηα δεηήκαηα αηγηαινχ θαη παξαιίαο «Δηδηθέο κνξθέο 
ηνπξηζκνχ, δηαηάμεηο γηα ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
10.- Σελ αξηζκ. 318/2019 Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ “Οξηζκφο 
κειψλ επηηξνπήο εθκίζζσζεο-εθπνίεζεο αθηλήησλ γηα ην έηνο 2020”. 
11.- Σν κε αξηζκ. πξση. 34265 ΑΠΑ 2020/19-05-2020 έγγξαθν ηεο 
Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο Πηεξίαο, κε ην νπνίν θαζνξίζηεθαλ νη κηζζσηηθέο ηηκέο 
γηα ην έηνο 2020.  
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12.- Σηο κε αξηζκ. 08/2020, 09/2020, 13/2020, 9/2020, 18/2020 θαη 05/2020 
απνθάζεηο ησλ Κνηλνηήησλ Λεπηνθαξπάο, θνηίλαο, Ληηνρψξνπ, 
Παληειεήκνλα, Πιαηακψλα θαη Ν. Πφξσλ αληίζηνηρα.  
13.- Σελ κε αξηζκ. 95/2020 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, πεξί 
έγθξηζεο εθκίζζσζεο κε δεκνπξαζία αηγηαινχ-παξαιίαο, γηα ηελ άζθεζε 
δξαζηεξηνηήησλ ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο θαη ηνπνζέηεζεο νκπξειψλ-
μαπισζηξψλ, θαληηλψλ θαη θαζνξηζκφ ησλ κηζζσηηθψλ ηηκψλ γηα ηελ απιή 
ρξήζε αηγηαινχ θαη παξαιίαο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζαιάζζησλ κέζσλ 
αλαςπρήο.  
14.- Σν κε αξηζκ. 41913 ΑΠΑ 2020/17-06-2020 έγγξαθν ηεο Κηεκαηηθήο 
Τπεξεζίαο Πηεξίαο, πεξί έγθξηζεο ηκεκάησλ ΚΥ γηα κίζζσζε απιήο ρξήζεο 
αηγηαινχ θαη παξαιίαο, γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζαιαζζίσλ κέζσλ αλαςπρήο θαη 
νκπξειψλ –μαπιψζηξσλ, θαληηλψλ θαη απφςεηο ηεο ππεξεζίαο γηα ην ζρέδην 
αλαιπηηθήο δηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζαιάζζησλ κέζσλ 
αλαςπρήο θαη θαληηλψλ.  
15.- Σελ κε αξηζκ. 330/2020 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηνλ 
θαζνξηζκφ ησλ φξσλ ηεο δεκνπξαζίαο θαη ζχληαμε δηαθήξπμεο γηα ηελ 
παξαρψξεζε ζε ηξίηνπο ηνπ απινχ δηθαηψκαηνο ρξήζεο αηγηαινχ κε ζχλαςε 
κηζζσηηθήο ζρέζεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο.    
  
Καζνξίδεη ηνπο φξνπο δηαθήξπμεο ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ε Δπηηξνπή ζα 
ελεξγήζεη ηελ θαλεξή πξνθνξηθή θαη πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία, γηα ηελ 
παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινχ, παξαιίαο πξνο 
ηξίηνπο, κε ζχλαςε κηζζσηηθήο ζρέζεο, έλαληη αληαιιάγκαηνο σο εμήο:   

 
    ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΕ 
δεκνπξαζία πιεηνδνηηθή, θαλεξή θαη πξνθνξηθή γηα ηελ εθκίζζσζε  
ηκεκάησλ αηγηαινχ θαη παξαιίαο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζαιάζζησλ κέζσλ 
αλαςπρήο θαη φπσο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ θαη θαινχκε ηνπο 
ελδηαθεξφκελνπο λα εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ.  
 

Άξζξν 1ν - Αληηθείκελν ηεο δεκνπξαζίαο - πεξηγξαθή ησλ ρώξσλ 
παξαρώξεζεο γηα ηνπνζέηεζε ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο θαη 
θαληηλώλ 
Οη ρψξνη παξαρψξεζεο, ηνπ δηθαηψκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινχ, παξαιίαο 
πξνο ηξίηνπο, φπσο απνηππψλνληαη ζηα ζπλεκκέλα ηνπνγξαθηθά 
δηαγξάκκαηα, κε ζχλαςε κηζζσηηθήο ζρέζεο, έλαληη αληαιιάγκαηνο, γηα ηελ   
ηνπνζέηεζε ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ν. 
2971/2001 (285 Α΄) θαη ηελ αξηζκ. 47458ΔΞ2020/15-5-2020 ΚΤΑ (ΦΔΚ 
ηεχρνο Β΄/1864/15-5-2020) θαζψο θαη ηελ αξηζκ. 56468 ΔΞ 2020/05.06.2020 
(ΦΔΚ 2198/05.06.2020 ηεχρνο Β’) ΚΤΑ ηξνπνπνίεζήο ηεο, θαζψο θαη ηελ 
αξηζκ. 95/2020 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Γίνπ- 
Οιχκπνπ, ηελ κε αξηζκ. 41913 ΑΠΑ 2020/17-06-2020 έγθξηζε ησλ ηκεκάησλ 
ΚΥ αηγηαινχ θαη παξαιίαο απφ ηελ Κηεκαηηθή Τπεξεζία Πηεξίαο, θαζψο θαη 
ηνπ ζρεδίνπ ηεο παξνχζαο θαη ηελ κε αξηζκ. 330/2020 απφθαζε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Γίνπ - Οιχκπνπ, νξίδνληαη σο εμήο:  
 
Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο  

Α/Α ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΣΟΠΟΘΕΙΑ ΘΑΛΑΙΑ 
ΜΕΑ 

ΣΙΜΗ 
ΕΚΚΙΝΗΗ 
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ΑΝΑΦΤΥΗ 
Σ.Μ. 

Ε ΕΤΡΧ 

  1 ΛΙΣΟΥΩΡΟ ΠΛΑΚΑ ΓΔΞΙΑ 
ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ «ΜΤΛΟ» 

30 8 

  2 ΛΔΠΣΟΚΑΡΤΑ ΒΟΡΔΙΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ 
«HAVANA BEACH BAR» 

30 11 

  3 ΛΔΠΣΟΚΑΡΤΑ ΒΟΡΔΙΑ ΞΔΝ/ΥΔΙΟΤ 
«ΑΦΡΟΓΙΣΗ» 

30 11 

  4 ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΟΝΑ ΒΟΡΔΙΑ ΓΑΛΑΡΙΑ 30 8 

  5 ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΟΝΑ ΒΟΡΔΙΑ ΞΔΝ/ΥΔΙΟΤ 
«ΗΡΑΚΛΔΙΑ» 

30 8 

  6 ΠΛΑΣΑΜΩΝΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΓΔΞΙΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑ-
ΣΟ «ΑΜΔΘΤΣΟ» 

30 11 

  7 ΠΛΑΣΑΜΩΝΑ ΒΟΡΔΙΑ ΚΑΑΤ  30 11 

  8 Ν. ΠΟΡΟΙ ΔΜΠΡΟΘΔΝ ΟΣ 35 30 11 

  9 Ν. ΠΟΡΟΙ ΜΔΣΑΞΤ ΣΩΝ ΟΣ 50 & 64 30 11 

 10 Ν. ΠΟΡΟΙ ΔΜΠΡΟΘΔΝ ΟΣ 8 &11 30 11 

 11 Ν. ΠΟΡΟΙ ΔΜΠΡΟΘΔΝ ΟΣ 15 30 11 

 
Άξζξν 2ν - Σόπνο θαη εκέξα δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο 
Η δεκνπξαζία ζα γίλεη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ζην Ληηφρσξν, νδφο Αγίνπ 
Νηθνιάνπ 15, ζηελ Αίζνπζα Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, απφ ηελ Δπηηξνπή 
Γηελέξγεηαο Γεκνπξαζηψλ, ε νπνία νξίζζεθε κε ηελ αξηζκ. 318/2019 ΑΓ, 
ζηηο 06 Ινπιίνπ ηνπ 2020 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 12:00 π.κ. ε πεξίπησζε 
αγφλνπ απνηειέζκαηνο ή αλαβνιήο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ηνπ δηαγσληζκνχ, 
απηφο ζα επαλαιεθζεί ζηηο 13 Ινπιίνπ ηνπ 2020 εκέξα Γεπηέξα, ηελ ίδηα ψξα, 
ζηνλ ίδην ρψξν θαη κε ηελ ίδηα επηηξνπή.  
 
Άξζξν 3ν - Δηάξθεηα ηεο εθκίζζσζεο  
Η δηάξθεηα ηεο εθκίζζσζεο νξίδεηαη γηα ηξία (3) έηε, ήηνη ρξνληθφ δηάζηεκα 
απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο έσο 31-12-2022. 
Άξζξν 4ν - Ειάρηζην όξην πξώηεο πξνζθνξάο  
Καηψηαην φξην ηεο πξψηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη σο εμήο: 

- γηα ηνπο ρψξνπο αηγηαινχ θαη παξαιίαο ζηε Κνηλφηεηα Πιαηακώλα ην 
πνζφ ησλ 11 €/η.κ. 

- γηα ηνπο ρψξνπο αηγηαινχ θαη παξαιίαο  ζηε  Κνηλφηεηα  Ν. Πόξσλ ην 
πνζφ ησλ 11 €/η.κ. 

- γηα ηνπο ρψξνπο αηγηαινχ θαη παξαιίαο ζηε Κνηλφηεηα Λεπηνθαξπάο 
ην πνζφ ησλ 11 €/η.κ. 

- γηα ηνπο ρψξνπο αηγηαινχ θαη παξαιίαο ζηε Κνηλφηεηα Ν. 
Παληειεήκνλα ην πνζφ ησλ 8 €/η.κ. 

- γηα ηνπο ρψξνπο αηγηαινχ θαη παξαιίαο ζηε Κνηλφηεηα θνηίλαο ην 
πνζφ ησλ 8 €/η.κ. 

- γηα ηνπο ρψξνπο αηγηαινχ θαη παξαιίαο ζηε Κνηλφηεηα Ληηνρώξνπ:  
α) απφ ην μελ/ρείν Olympian Bay έσο θαη ην Ληκάλη Γξίηζαο ην πνζφ 
ησλ 8 €/η.κ. 

          β) απφ ην Ληκάλη Γξίηζαο έσο θαη ην Βαξηθφ ην πνζφ ησλ  3 €/η.κ. 
Άξζξν 5ν - Σξόπνο θαη πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπ κηζζώκαηνο 
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Γηα ηηο ελ ιφγσ ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο, απφ ηελ ηζρχ ηεο κε αξηζκ. 47458 
ΔΞ 2020 ΚΤΑ (ΦΔΚ ηεχρνο Β΄/1864/15-05-2020) θαη ηεο κε αξηζκ. 56468 ΔΞ 
2020/05.06.2020 (ΦΔΚ 2198/05.06.2020 ηεχρνο Β’) ΚΤΑ ηξνπνπνίεζήο ηεο, ε 
θαηαβνιή ηνπ ζπλνιηθνχ αληαιιάγκαηνο γίλεηαη σο εμήο: 
Καη’ εμαίξεζε γηα ην έηνο 2020, ην χςνο ηνπ θαηαβαιιφκελνπ αληαιιάγκα-
ηνο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 40% ηνπ ππνινγηζζέληνο αληαιιάγκαηνο, 
ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο αλσηέξσ 
θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο. Σν αληάιιαγκα απνδίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ 
παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπλ. 2971/2001. 
Σν αληάιιαγκα ηεο παξαρψξεζεο γηα ην έηνο 2020 θαηαβάιιεηαη είηε εθάπαμ, 
είηε ζε ηξεηο (3) ηζφπνζεο κεληαίεο δφζεηο. Η πξψηε δφζε θαηαβάιιεηαη κε ηελ 
ζχλαςε ηεο κίζζσζεο θαη ην πξσηφηππν δηπιφηππν είζπξαμεο ζπλνδεχεη ηε 
ζχκβαζε, νη δε ππνιεηπφκελεο δχν δφζεηο απνζηέιινληαη γηα βεβαίσζε ζηελ 
αξκφδηα Γ.Ο.Τ.  
Γηα ηα επφκελα έηε ηεο κίζζσζεο ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 7 ηεο 
αλσηέξσ ΚΤΑ. 
Αλαιπηηθόηεξα: 
Γηα ην πξψην έηνο ησλ ζπκβάζεσλ, ήηνη ην 2020, ην αληάιιαγκα ρξήζεο 
θαηαβάιιεηαη είηε ζην ζχλνιφ ηνπ κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο είηε ζε 
ηξείο (3) ηζφπνζεο δφζεηο κεηά απφ αίηεκα ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ηεο πξψηεο 
δφζεο άκεζα θαηαβιεηέαο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  
Οη ππνιεηπφκελεο δφζεηο είλαη κεληαίεο, αλαγξάθνληαη ζηε ζχκβαζε 
παξαρψξεζεο θαη απνζηέιινληαη γηα βεβαίσζε ζηελ αξκφδηα Γεκφζηα 
Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.) (παξάδεηγκα θαηαβιεηέσλ δφζεσλ: χκβαζε 
θαη 1ε δφζε 10-04-2020, 2ε δφζε κέρξη 31-05-2020, 3ε δφζε κέρξη 30-06-
2020). 
Γηα ην δεχηεξν έηνο ησλ ζπκβάζεσλ, ήηνη ην 2021, ην αληάιιαγκα ρξήζεο είηε 
θαηαβάιιεηαη ζην ζχλνιφ ηνπ κέρξη 31-3-2021 είηε, ζε πεξίπησζε πνπ έρεη 
ππνβιεζεί αίηεκα ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαηά ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζήο ηνπ 
γηα θαηαβνιή ζε δφζεηο, ηα ζρεηηθά πνζά απνζηέιινληαη άκεζα γηα βεβαίσζε 
ζηελ αξκφδηα Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.), ηεο πξψηεο δφζεο 
θαηαβιεηέαο κέρξη 31-3-2021, ελψ νη ππνιεηπφκελεο δφζεηο είλαη κεληαίεο 
(παξάδεηγκα θαηαβιεηέσλ δφζεσλ: 1ε δφζε κέρξη 31-03-2021, 2ε δφζε κέρξη 
30-04-2021, 3ε δφζε κέρξη 31-05-2021). 
Γηα ην ηξίην έηνο ησλ ζπκβάζεσλ, ήηνη ην 2022, ην αληάιιαγκα ρξήζεο είηε 
θαηαβάιιεηαη ζην ζχλνιφ ηνπ κέρξη 31-3-2022 είηε, ζε πεξίπησζε πνπ έρεη 
ππνβιεζεί αίηεκα ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαηά ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζήο ηνπ 
γηα θαηαβνιή ζε δφζεηο, ηα ζρεηηθά πνζά απνζηέιινληαη άκεζα γηα βεβαίσζε 
ζηελ αξκφδηα Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.), ηεο πξψηεο δφζεο 
θαηαβιεηέαο κέρξη 31-3-2022, ελψ νη ππνιεηπφκελεο δφζεηο είλαη κεληαίεο 
(παξάδεηγκα θαηαβιεηέσλ δφζεσλ: 1ε δφζε κέρξη 31-03-2022, 2ε δφζε κέρξη 
30-04-2022, 3ε δφζε κέρξη 31-05-2022). 
Σα σο άλσ ρξνληθά πεξηζψξηα ηζρχνπλ θαη γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ νξηδφκελνπ 
ζηελ ζχκβαζε παξαρψξεζεο αληαιιάγκαηνο ρξήζεο ζηνλ Γήκν, ν νπνίνο 
θαη νθείιεη ζηελ πεξίπησζε θαζπζηεξήζεσλ λα ελεκεξψζεη άκεζα ηελ νηθεία 
Κηεκαηηθή Τπεξεζία. 
ε πεξίπησζε κε εκπξφζεζκεο θαηαβνιήο κε επζχλε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ 
έζησ θαη κηαο δφζεο ε ζχκβαζε παξαρψξεζεο παχεη λα ηζρχεη θαη 
ιακβάλνληαη φια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία κέηξα 
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πξνζηαζίαο (άξζξν 27 ηνπ λ. 2971/ 2001, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ. 4607/2019). 
Σν νξηζζέλ αληάιιαγκα απνδίδεηαη θαηά εμήληα ηνηο εθαηφ (60%) ζηνλ νηθείν 
Ο.Σ.Α. θαη θαηά ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%) ζην Γεκφζην. 
Η Κηεκαηηθή Τπεξεζία θξνληίδεη άκεζα γηα ηελ ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ 
Υξεκαηηθψλ Καηαιφγσλ κε ηα ππέξ ηνπ δεκνζίνπ πνζά ηνπ αληαιιάγκαηνο 
θαη ηνλ απνζηέιιεη γηα βεβαίσζε ζηελ αξκφδηα Γεκφζηα Οηθνλνκηθή 
Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.). 
Σα ηέιε ραξηνζήκνπ θαη εηζθνξάο ΟΓΑ επηβαξχλνπλ ηνλ κηζζσηή απφ ην 
αξηζκ. 44213/03-12-2013 έγγξαθν ηνπ ΤΠΔ, πξνθχπηεη φηη ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κψδηθα ηειψλ ραξηνζήκνπ (ΠΓ 
28/28-07-1931) φπσο ηζρχνπλ, ππφθεηηαη ζε ηέιε ραξηνζήκνπ 3%, πιένλ 
εηζθνξάο ππέξ ΟΓΑ 20% επ, απηνχ) ην αληάιιαγκα πνπ θαηαβάιιεηαη απφ 
ηνπο κηζζσηέο κε ηνπο νπνίνπο ζπλάπηνπλ ζχκβαζε παξαρψξεζεο ηνπ 
δηθαηψκαηνο ρξήζεο αηγηαινχ, παξαιίαο, φρζεο θαη παξφρζηαο δψλεο 
κεγάισλ ιηκλψλ θαη πιεχζηκσλ πνηακψλ πνπ ηνπο έρνπλ παξαρσξεζεί απφ 
ην Γεκφζην. Σν παξαπάλσ ηέινο βαξχλεη εμ' νινθιήξνπ ηνπο κηζζσηέο θαη 
εηζπξάηηεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ Γήκν θαηά ηελ θαηαβνιή ησλ κηζζσκάησλ 
ζε απηφλ.    
Άξζξν 6ν - Σξόπνο Δηελέξγεηαο ηεο Δεκνπξαζίαο- Επαλάιεςε 
Δεκνπξαζίαο 
Η δεκνπξαζία  είλαη πιεηνδνηηθή θαλεξή θαη πξνθνξηθή, ζα δηεμαρζεί δε θαηά 
ηελ νξηζζείζα εκέξα θαη ψξα κε ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Η δεκνπξαζία 
κπνξεί λα ζπλερηζηεί θαη πέξαλ ηεο νξηδφκελεο ζηε δηαθήξπμε ψξαο. Δθφζνλ 
εμαθνινπζνχλ άλεπ δηαθνπήο νη πξνζθνξέο. Γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο 
δεκνπξαζίαο θαη πέξαλ ηεο νξηδφκελεο ψξαο απνθαζίδεη ε Δπηηξνπή, ε 
απφθαζε ηεο νπνίαο θαηαρσξείηαη ζηα πξαθηηθά.  
Οη πξνζθνξέο ησλ πιεηνδνηψλ αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά θαηά ζεηξά 
εθθσλήζεσο κεηά ηνπ νλνκαηεπσλχκνπ ηνπ πιεηνδφηε. Πάζα πξνζθνξά 
είλαη δεζκεπηηθή δηα ηνλ εθάζηνηε πιεηνδνηνχληα, ε δέζκεπζε δε απηή 
κεηαθέξεηαη αιιεινδηαδφρσο απφ ηνλ πξψην ζηνπο αθφινπζνπο θαη 
επηβαξχλεη νξηζηηθψο ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε.  
Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκφ άιινπ, νθείιεη λα δειψζεη ηνχην πξνο 
ηελ επί ηεο δεκνπξαζίαο επηηξνπή, πξν ηεο ελάξμεσο ηνπ ζπλαγσληζκνχ, 
παξνπζηάδνληαο θαη ην πξνο ηνχην λφκηκν πιεξεμνχζην έγγξαθν, αιιηψο 
ζεσξείηαη φηη κεηέρεη γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ.  
Η απφθαζε ηεο επί ηεο δεκνπξαζίαο επηηξνπήο πεξί απνθιεηζκνχ 
ελδηαθεξνκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηε δεκνπξαζία, επεηδή δελ πιεξεί ηνπο 
ππφ ηεο νηθείαο δηαθεξχμεσο πξνβιεπφκελνπο φξνπο, αλαγξάθεηαη ζηα 
πξαθηηθά. Σα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο ζπληάζζνληαη εθ'  απινχ ράξηνπ.  
Η δεκνπξαζία θαηαθπξψλεηαη κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ππέξ 
απηνχ πνπ πξνζέθεξε ην κεγαιχηεξν πνζφ.  
Με ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δεκνπξαζία ν θάζε ελδηαθεξφκελνο απηνδίθαηα 
απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.  
Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη νίθνζελ απφ ηνλ Γήκαξρν εάλ δελ 
παξνπζηάζζεθε θαη' απηήλ πιεηνδφηεο.  
Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη θαηφπηλ απνθάζεσο ηνπ Γεκνηηθνχ 
πκβνπιίνπ φηαλ:  
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α) ην απνηέιεζκα απηήο δελ εγθξηζεί απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ή ην 
Γεκνηηθφ πκβνχιην ή ηελ αξκφδηα Γηνηθεηηθή Αξρή ιφγσ αζχκθνξνπ 
απνηειέζκαηνο ή ζθάικαηνο ζηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο 
β) κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηεο δεκνπξαζίαο, ν ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο θαη ν 
εγγπεηήο ηνπ, αξλνχληαη λα ππνγξάςνπλ ηα πξαθηηθά 
γ) κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε ηεο εγθξηηηθήο επί ηνπ 
απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο απνθάζεσο ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο, απηφο 
δελ πξνζέιζεη εκπξνζέζκσο γηα ηελ ζχληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  
ηελ πεξίπησζε (β) ε δεκνπξαζία, επαλαιακβάλεηαη εηο βάξνο ηνπ 
ηειεπηαίνπ πιεηνδφηε θαη ηνπ εγγπεηή απηνχ.  
χκθσλα κε ηε ζρεηηθή ΚΤΑ, ζε πεξίπησζε επαλάιεςεο ηεο δεκνπξαζίαο 
ιφγσ έθπησζεο ηνπ πιεηνδφηε, ε ηηκή εθθίλεζεο δελ κπνξεί λα είλαη 
κηθξφηεξε ηνπ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ αληαιιάγκαηνο πνπ 
θαηαθπξψζεθε ζηελ αξρηθή δεκνπξαζία θαη πάλησο φρη κηθξφηεξε ηνπ 
αληαιιάγκαηνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 16Α, φπσο απηφ πξνζηέζεθε κε 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 4607/2019 ή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 6 ηνπ 
άξζξνπ 42 ηνπ λ. 4607/2019, ν δε αξρηθφο ππεξζεκαηηζηήο, ν/ε ζχδπγνο 
απηνχ θαη νη ζπγγελείο ηνπ εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο κέρξη θαη ηνπ δεχηεξνπ 
βαζκνχ, θαζψο θαη νη εηαηξείεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ φινη νη παξαπάλσ, 
απνθιείνληαη απφ ηε δεκνπξαζία. Ο ζρεηηθφο έιεγρνο γίλεηαη κε θάζε 
πξφζθνξν κέζν. 
Άξζξν 7ν - Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία - Δηθαηνινγεηηθά  
ηε δεκνπξαζία κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 
νπνηαζδήπνηε εηαηξηθήο κνξθήο θαζψο θαη θνηλνπξαμίεο. 
Απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, ηα κελ θπζηθά πξφζσπα ζα παξεπξίζθνληαη 
απηνπξνζψπσο ή ν πιεξεμνχζηφο ηνπο, νη δε εηαηξίεο ζα εθπξνζσπνχληαη 
δηα ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηνπο πξνζθνκίδνληαο απφθαζε ηνπ 
δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ ηνπο νξίδεη.  
Καη γηα ηηο δχν θαηεγνξίεο ελδηαθεξνκέλσλ, ππνρξεσηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή 
ηνπο απαηηνχληαη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά:   
α.- Σαπηφηεηα ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ. Δάλ ζπκκεηέρεη λνκηθφ πξφζσπν 
νπνηαζδήπνηε εηαηξηθήο κνξθήο ή θνηλνπξαμίαο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη 
επηθπξσκέλν θαηαζηαηηθφ, ην ΦΔΚ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε θαηά λφκν 
δεκνζίεπζε θαζψο θαη ην πξαθηηθφ ζπκκεηνρήο ζηελ ελ ιφγσ δεκνπξαζία κε 
εμνπζηνδφηεζε ζπγθεθξηκέλνπ πξνζψπνπ.  
β.- Δγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ή γξακκάηην ζπζηάζεσο 
παξαθαηαζήθεο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ζε πνζνζηφ 10% 
επί ηνπ νξίνπ ηεο πξψηεο πξνζθνξάο, ε νπνία πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί 
κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κε άιιε, πνζνχ ίζνπ κε πνζνζηφ επίζεο 
10% επί ηνπ κηζζψκαηνο πνπ ζα επηηεπρζεί, σο εμήο:  
 

Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο 

 Α/Α ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΣΟΠΟΘΕΙΑ ΠΟΟ ΕΓΓΤΗΗ(ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ 
ΕΠΙΣΟΛΗ) ΤΜΜΕΣΟΥΗ ζε 
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Οπδείο είλαη δεθηφο ζηελ δεκνπξαζία εάλ δελ πξνζθνκίζεη, γηα ηελ 
ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ δεκνπξαζία, ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή. 
γ.- Κάζε ππνςήθηνο πξέπεη λα θέξεη θαη αμηφρξεν εγγπεηή ν νπνίνο καδί κε 
ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε ππνρξενχηαη λα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο 
δεκνπξαζίαο θαη λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 
πεξηπηψζεηο (α), (δ), (ε), (ζη), (δ), θαη (ε) ηνπ παξφληνο άξζξνπ  θαη έηζη 
θαζίζηαηαη αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλνο κε απηφλ γηα ηελ 
εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ηελ νπνία ζα ζπλππνγξάςεη ρσξίο λα 
έρεη ην δηθαίσκα ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο.  
δ.- Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα ηνπ πιεηνδφηε θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ.  
ε.- Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ηνπ πιεηνδφηε θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ, ηνπ θχξηνπ 
αζθαιηζηηθνχ ηνπο θνξέα θαζψο θαη ηνπ ΔΦΚΑ (πξψελ ΙΚΑ) ζε πεξίπησζε 
πνπ απαζρνινχλ πξνζσπηθφ. Αλ δελ απαζρνινχλ πξνζσπηθφ, ζα 
πξνζθνκίζνπλ Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86 φηη δελ έρνπλ ππνρξέσζε 
πξνζθφκηζεο αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο.  
ζη.- Βεβαίσζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Γίνπ- Οιχκπνπ γηα κή 
νθεηιέο πξνο ηνλ Γήκν Γίνπ – Οιχκπνπ θαη ηνπ πιεηνδφηε θαη ηνπ εγγπεηή 
ηνπ. 
δ.- Βεβαίσζε ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο ΓΔΤΑΓΟΛ ηνπ Γήκνπ Γίνπ – 
Οιχκπνπ γηα κή νθεηιέο πξνο απηήλ θαη ηνπ πιεηνδφηε θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ. 
ε.- Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ηνπ πιεηνδφηε θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ, 
ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, φηη: 1) έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηεο 
δηαθήξπμεο θαη ησλ φξσλ ηεο ΚΤΑ 47458ΔΞ/15-5-2020 θαη ησλ 
ηξνπνπνηήζεσλ απηήο, ηνπο νπνίνπο θαη απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα, 2) 
έιαβαλ γλψζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αθηλήηνπ θαη ηελ πξφζεζή ηνπο γηα ηνλ 
ηξφπν ρξήζεο ηνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζέζε ηνπ Γήκνπ γηα ηε ρξήζε ηνπ, 
θαζψο θαη ηα είδε πνπ πξφθεηηαη λα ηνπνζεηήζνπλ. 
ζ.- ηελ πεξίπησζε ζπκκεηνρήο λνκηθψλ πξνζψπσλ νπνηαζδήπνηε 
εηαηξηθήο κνξθήο θαζψο θαη θνηλνπξαμηψλ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο (α), (δ), (ε), (ζη), (δ) θαη (ε) 
γηα φια ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ ζπζηήλνπλ ηελ εηαηξία θαζψο θαη 
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θαηαζηαηηθφ δεκνζηεπκέλν ζην Πξσηνδηθείν επηθπξσκέλν θαη πηζηνπνηεηηθό 
κή πησρεύζεσο θαη κή ιύζεσο ηεο εηαηξίαο.  
η.-  Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ηνπ ηδηνθηήηε ησλ ζαιάζζησλ κέζσλ 
αλαςπρήο, ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, φπνπ ζα δειψλεη ηα 
είδε ησλ ζαιάζζησλ κέζσλ πνπ ζα ηνπνζεηήζεη ζην κίζζην. 
 
Ο αλαδεηρζεζφκελνο πιεηνδφηεο δελ έρεη δηθαίσκα λα ζπκκεηέρεη ζε άιιε 
δεκνπξαζία ηνπ Γήκνπ Γίνπ – Οιχκπνπ κε παξεκθεξέο αληηθείκελν, εθηφο αλ 
δελ ππάξρεη άιινο ελδηαθεξφκελνο γηα ηελ επηπιένλ ζέζε. Η δηάηαμε απηή 
ζθνπφ έρεη λα επηηξέςεη θαη ζε άιινπο επαγγεικαηίεο λα εξγαζηνχλ, δειαδή 
εμππεξεηεί ηελ πάηαμε ηνπ αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ.  
Επίζεο, νη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηα έγγξαθα ηεο 
Ληκεληθήο Αξρήο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ 
Γεληθνύ Καλνληζκνύ Ληκέλα κε αξηζκ. 20 “Σαρύπινα (ηαρπθίλεηα) ζθάθε 
θαη ινηπά ζαιάζζηα κέζα αλαςπρήο”.  
Οη νθεηιέηεο ηνπ Γήκνπ δελ γίλνληαη δεθηνί ζηελ δεκνπξαζία νχηε ζαλ 
πιεηνδφηεο νχηε ζαλ εγγπεηέο, θαζψο θαη φζνη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν έρνπλ 
εκπιαθεί ζε δηθαζηηθέο ππνζέζεηο κε ην Γήκν ιφγσ πιεκκεινχο εθπιήξσζεο 
ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο πξνο απηφλ.  
Η κή πξνζθφκηζε ελφο απφ ηα παξαπάλσ απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά 
ζεκαίλεη απνθιεηζκφ ηνπ ελδηαθεξφκελνπ απφ ηε δεκνπξαζία.  
Γηθαίσκα έλζηαζεο θαηά ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο έρνπλ φζνη 
έιαβαλ κέξνο ζε απηήλ εληφο 48 σξψλ απφ ηε ιήμε ηεο δεκνπξαζίαο. 
Άξζξν 8ν - Δηθαίσκα απνδεκίσζεο 
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο δελ απνθηά δηθαίσκα πξνο απνδεκίσζε απφ ηε κή 
έγθξηζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο δεκνπξαζίαο απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ Γήκνπ 
ή ηεο Γηνηθεηηθήο Αξρήο πνπ έρεη αληίζηνηρε αξκνδηφηεηα. 
Άξζξν 9ν – Τπνρξεώζεηο – Πεξηνξηζκνί  
Ο κηζζσηήο ππφθεηηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Ν. 2971/2001 ζηνπο φξνπο θαη 
ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο αξηζκ. 47458 ΔΞ 2020 ΚΤΑ (ΦΔΚ ηεχρνο Β΄/1864/15-
05-2020), πεξί θαζνξηζκνχ φξσλ, πξνυπνζέζεσλ, ηερληθψλ ζεκάησλ, 
αλαγθαίσλ ιεπηνκεξεηψλ θαη δηαδηθαζίαο γηα ηελ παξαρψξεζε απιήο ρξήζεο 
αηγηαινχ, παξαιίαο, φρζεο θαη παξφρζηαο δψλεο πδάηηλνπ ζηνηρείνπ 
ζάιαζζαο, ιηκλνζάιαζζαο, κεγάισλ ιηκλψλ θαη πιεχζηκσλ πνηακψλ, ηνλ 
Γεληθφ Καλνληζκφ ιηκέλνο θαη ζηηο φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο ησλ αλσηέξσ φπσο 
ηζρχνπλ κέρξη ζήκεξα.  
Ο ρψξνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ην ζθνπφ γηα ηνλ 
νπνίν παξαρσξήζεθε κε ηελ πξνυπφζεζε λα κελ ππνβαζκίδεηαη ην 
πεξηβάιινλ απφ ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε 
ειεχζεξε θαη απξφζθνπηε πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ρσξίο λα δεκηνπξγεζεί 
θαλέλα εκπξάγκαην δηθαίσκα γηα νπνηνλδήπνηε. 
Απαγνξεχεηαη ε επέθηαζε ηεο ρξήζεο ζε ρψξν εθηφο ηνπ παξαρσξνπκέλνπ.   
Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε επέκβαζε πνπ αιινηψλεη ηε θπζηθή κνξθνινγία 
θαη ηα βηνηηθά ζηνηρεία ησλ ρψξσλ αηγηαινχ, παξαιίαο, φρζεο θαη παξφρζηαο 
δψλεο, θαζψο θαη ηνλ θνηλφρξεζην ραξαθηήξα απηψλ, φπσο ε αλέγεξζε θάζε 
είδνπο θηίζκαηνο ή ηνπνζέηεζε θαηαζθεπάζκαηνο πνπ ζπλδέεηαη ζηαζεξά κε 
ην έδαθνο (πάθησζε κε ζθπξφδεκα, ηζηκεληνζηξψζεηο, πιαθνζηξψζεηο, 
επηρσκαηψζεηο θιπ) θαζψο θαη ε ηνπνζέηεζε ζθελψλ θαη ε ζηάζκεπζε 
ηξνρφζπηησλ, απηνθηλήησλ θιπ. Η ηνπνζέηεζε ζρεηηθψλ ελεκεξσηηθψλ 
πηλαθίδσλ επηβάιιεηαη λα γίλεη εθηφο ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ.  

ΑΔΑ: 68ΧΞΩ9Δ-ΠΗΧ



Η παξαρψξεζε γίλεηαη γηα ηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ εμππεξεηνχλ 
ηνπο ινπφκελνπο, ηνπνζέηεζε ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο. 
Ο ελνηθηαδφκελνο ρψξνο ζα είλαη ειεχζεξνο, ρσξίο πεξηνξηζκνχο. ε θακία 
πεξίπησζε δελ ζα παξαβηάδεηαη ν θνηλφρξεζηνο ρψξνο ηνπ αηγηαινχ θαη δελ 
επηηξέπεηαη νπδεκία εγθαηάζηαζε, κνλίκνπ ραξαθηήξα, πάλσ ζηνπο 
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, θαζψο επίζεο θαη ε δηέιεπζε ηξνρνθφξσλ.  
ε θάζε πεξίπησζε παξαρψξεζεο απιήο ρξήζεο ηνπ ΚΥ αηγηαινχ – 
παξαιίαο εθαξκφδνληαη νη ειάρηζηεο δπλαηέο δηακνξθψζεηο ψζηε λα 
δηαηεξείηαη ε κνξθνινγία ησλ αθηψλ θαη ε αθεξαηφηεηα ηεο αθηνγξακκήο. Γελ 
επηηξέπνληαη επηρσκαηψζεηο ή άιιεο δηακνξθψζεηο κε ηε ρξήζε 
κεραλεκάησλ πέξαλ ηνπ θνζθηλίζκαηνο κε ζηφρν ηνλ θαζαξηζκφ ηεο άκκνπ. 
ην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ εληάζζεηαη θαη ε ρξήζε πιηθψλ 
ελαξκνληζκέλσλ κε ην πεξηβάιινλ.  
Δπίζεο ζε επδηάθξηηα ζεκεία ζα ηνπνζεηεζνχλ δχν (2) θπθιηθά ζσζίβηα κε 
ζρνηλί θαη θνξεηφ θαξκαθείν γηα παξνρή βνήζεηαο αλ ρξεηαζηεί.  
ηνπο παξαρσξνχκελνπο ρψξνπο είλαη δπλαηή ε ηνπνζέηεζε αξζξσηνχ 
μχιηλνπ δαπέδνπ, φπνπ επηηξέπεηαη: 
- Γηα παξαρψξεζε πνπ αθνξά ρξήζε ζαιαζζίσλ κέζσλ αλαςπρήο, 1 πξνο 
εμππεξέηεζε ηνπ παξαρσξεζηνχρνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ην κέγηζην 
εκβαδφλ δαπέδνπ είλαη 15 η.κ. 
 - ηελ πεξίπησζε εθκίζζσζεο ζαιαζζίσλ κέζσλ αλαςπρήο, επηηξέπεηαη ε 
ρξήζε εηδηθήο ζθελήο ηχπνπ θηφζθη (κε ζηαζεξή θαηαζθεπή) γηα ηνπνζέηεζε 
ζσζηηθψλ κέζσλ (αηνκηθψλ ζσζηβίσλ θ.ιπ.) επηθαλείαο 10 η.κ., εληφο ηνπ 
παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ. 
Γελ ζα πεξηθξαρζεί ν θνηλφρξεζηνο ρψξνο θαη ζα εμαζθαιίδεηαη απφ 
πιεπξάο πγηεηλήο, αηζζεηηθήο θαη ξχπαλζεο ή αιινίσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. 
Ο κηζζσηήο είλαη ζπλππεχζπλνο κε ην Γήκν, ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άξζξνπ 
10 ηεο αλσηέξσ ΚΤΑ.   
Απαγνξεχεηαη ξεηά ε ηνπνζέηεζε ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο εθηφο ησλ 
νξίσλ ηνπ κηζζίνπ.  
Μεηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ρξήζεο ζα πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη φιεο νη 
θαηαζθεπέο.  
πκθσλείηαη απεξίθξαζηα φηη ν Γήκνο δελ έρεη θακία απνιχησο επζχλε γηα 
πηζαλέο θαηαζηξνθέο πνπ ζα πξνθαιέζεη ηζρπξή θπκαηαγσγή ή άιιν θπζηθφ 
θαηλφκελν ζηελ πεξηνπζία ηνπ κηζζσηή.  
Ο κηζζσηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε κεηά ην πέξαο ηεο πεξηφδνπ 
ρξήζεο, λα πξνρσξήζεη ζηελ απνκάθξπλζε νπνηνπδήπνηε ζηνηρείνπ πνπ έρεη 
εγθαηαζηαζεί απφ ηελ πεξηνρή πνπ ηνπ έρεη παξαρσξεζεί θαη λα παξαδψζεη 
ην ζεκείν ζηελ θαηάζηαζε πνπ ην παξέιαβε.   
ηηο θαηαζθεπέο – δηακνξθψζεηο εληφο ηνπ παξαρσξεζέληνο ρψξνπ γηα 
ηνπνζέηεζε ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη 
θαηά ην δπλαηφλ θπζηθά πιηθά θηιηθά θαη ελαξκνληζκέλα κε ην πεξηβάιινλ 
ρσξίο εμεδεηεκέλνπο ρξσκαηηζκνχο. Σέηνηα πιηθά είλαη απηά πνπ ζπλήζσο 
εκπεξηέρνπλ θαζφινπ ή ειάρηζηε επεμεξγαζία θαη ε ρξήζε ηνπο δελ 
ζπλεηζθέξεη ζηελ θαηαζπαηάιεζε νξπθηψλ πφξσλ.  
ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ απφ εληεηαικέλα φξγαλα ηνπ Γήκνπ 
θαηαπαηήζεηο ή απζαίξεηεο επεκβάζεηο επί ηνπ παξαρσξνπκέλνπ θαζ'  
ππέξβαζε ησλ παξαπάλσ νξηδφκελσλ αλαθαιείηαη κνλνκεξψο ε ζχκβαζε 
κίζζσζεο ρσξίο θακία αμίσζε απνδεκίσζεο απφ ηνλ κηζζσηή έλαληη ηνπ 
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Γήκνπ θαη ελεκεξψλεηαη ε Κηεκαηηθή Τπεξεζία Πηεξίαο πξνθεηκέλνπ λα 
πξνβεί ζηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ Κείκελε Ννκνζεζία. 
Απαγνξεχεηαη ε παξακνλή ηνπ κηζζσηή ζηνλ παξαρσξνχκελν ρψξν κεηά ηε 
ιήμε, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, ηεο κηζζσηηθήο ζρέζεο.  
Ο κηζζσηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα κεξηκλά γηα ηνλ θαζεκεξηλφ θαζαξηζκφ 
ηνπ παξαρσξνχκελνπ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ, ηελ ηνπνζέηεζε θαιαίζζεησλ 
δνρείσλ απνξξηκκάησλ θαη γεληθά γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαζαξηφηεηαο θαη 
ηεο αηζζεηηθήο ηνπ ρψξνπ ηεο αθηήο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ θαζ' φιν ην 
24σξν, λα ζπγθεληξψλεη θαη λα κεηαθέξεη ηα απνξξίκκαηα ζην θνληηλφηεξν 
ζεκείν απφ ην νπνίν πεξλά ην απνξξηκκαηνθφξν απηνθίλεην ηνπ Γήκνπ, ζε 
δηαθνξεηηθή πεξίπησζε θαη εθφζνλ δηαπηζησζεί απφ εληεηαικέλα φξγαλα ηνπ 
Γήκνπ ελεκεξψλεηαη ε Κηεκαηηθή Τπεξεζία Πηεξίαο πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί 
ζηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ Κείκελε Ννκνζεζία.  
Να κελ ππνβαζκίδεηαη ην πεξηβάιινλ απφ ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο.  
ησπεξή αλακίζζσζε θαζψο θαη ππεθκίζζσζε ηνπ κηζζίνπ απφ ηνλ κηζζσηή 
απαγνξεχεηαη απνιχησο. Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη κεηά ηε ιήμε ηεο 
κίζζσζεο λα παξαδψζεη ην κίζζην ζηελ θαηάζηαζε πνπ ην παξέιαβε 
δηαθνξεηηθά επζχλεηαη ζε απνδεκίσζε πνζνχ χςνπο 50% ηνπ ζπλνιηθνχ 
πνζνχ ηεο ζχκβαζεο. 
Ο Γήκνο δελ επζχλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηή γηα ηελ φπνηα θαηάζηαζε 
ζπκπεξαίλεηαη φηη έρεη ιάβεη γλψζε απηφο, νχηε γηα ηελ χπαξμε νπνηαζδήπνηε 
δνπιείαο επί ηνπ θηήκαηνο, νχηε ππνρξενχηαη ζε επηζηξνθή ή κείσζε ηνπ 
κηζζψκαηνο ή θαη ιχζε ηεο ζχκβαζεο άλεπ απνρξψληνο ιφγνπ.  
Γηα ηελ παξαρψξεζε ηεο απιήο ρξήζεο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ δελ 
ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο πεξί εκπνξηθψλ κηζζψζεσλ.  
Άξζξν 10ν – Αλάθιεζε παξαρώξεζεο  
Η παξαρψξεζε ππφθεηηαη πάληνηε ζε κνλνκεξή αλάθιεζε απφ ην Γεκφζην: 
α) Γηα ιφγνπο ππέξηεξνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, εζληθήο άκπλαο, δεκφζηαο 
ηάμεο, αζθάιεηαο, δεκφζηαο πγείαο, πξνζηαζίαο αξραηνηήησλ θαη πξνζηαζίαο 
ηνπ πεξηβάιινληνο εθαξκνγήο ησλ ηνπηθψλ ρσξηθψλ ζρεδίσλ θαη ηνπ 
ζαιάζζηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδίνπ, φπσο απηφ νξίδεηαη ζηνλ λ. 4546/2018 
(101Α΄), θαζψο θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ραξαθηήξα ησλ 
ρψξσλ, αδεκίσο γηα ην Γεκφζην. 
β) Αλ ν δηθαηνχρνο παξαρψξεζεο, αξρηθφο ή ηειηθφο, παξαβηάδεη δηαηάμεηο 
ηνπ λφκνπ ή φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο πνπ έρνπλ ηεζεί κε ηελ παξνχζα 
απφθαζε ή πξνβαίλεη ζε κεηαβνιή ηνπ ζθνπνχ, ηεο ρξήζεο ή ηεο θχζεο ηνπ 
παξαρσξεζέληνο αθηλήηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή αλαθαιείηαη ππνρξεσηηθά ε 
παξαρψξεζε, αδεκίσο γηα ην Γεκφζην, κε ηελ έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο 
ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 27 θαη 29 θαη ηπρφλ 
πθηζηάκελα έξγα θαηαιακβάλνληαη απφ ην Γεκφζην. 
Η αλάθιεζε ηεο παξαρψξεζεο ζπλεπάγεηαη ηελ θαηαβνιή ηνπ ζπλφινπ ηνπ 
αληαιιάγκαηνο ρξήζεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ κέρξη ηε ιήμε ηεο ζπλαθζείζαο 
ζχκβαζεο παξαρψξεζεο θαη επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε ησλ ρψξσλ ζε 
ηξίηνπο γηα ην ππνιεηπφκελν δηάζηεκα κέρξη ηε ιήμε ηεο παξνχζαο 
απνθιεηζηηθά απφ ηελ Κηεκαηηθή Τπεξεζία. 
Η ρξήζε ησλ ρψξσλ αηγηαινχ-παξαιίαο ρσξίο ηε ζχλαςε ζχκβαζεο 
παξαρψξεζεο ή ρσξίο ηελ πξνζππνγξαθή ηεο Πξντζηακέλεο ηεο Κηεκαηηθήο 
Τπεξεζίαο Πηεξίαο ε ζχκβαζε είλαη απζαίξεηε θαη ιακβάλνληαη φια ηα κέηξα 
πξνζηαζίαο.  
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ε πεξίπησζε κή ηειηθήο ζπλππνγξαθήο ηνπ κηζζσηεξίνπ απφ ηελ 
Πξντζηακέλε ηεο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο Ν. Πηεξίαο, ιφγσ κή ηήξεζεο ησλ 
ππνδεηρζεηζψλ απφ απηφλ ηξνπνπνηήζεσλ ή κή ζπλαπνζηνιήο καδί κε ηα 
ηξία (3) αληίγξαθα ηεο κηζζσηηθήο ζχκβαζεο ηνπ πξσηφηππνπ δηπινηχπνπ 
είζπξαμεο, ην κηζζσηήξην ζπκβφιαην είλαη άθπξν θαη ν κηζζσηήο ππνρξενχηαη 
λα απνρσξήζεη άκεζα απφ ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν, ρσξίο θακία αμίσζε 
απνδεκίσζεο έλαληη ηνπ Γεκνζίνπ.  
ε πεξίπησζε κή ηήξεζεο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ πνπ ηίζεληαη κε ηελ 
παξνχζα απφθαζε θαη ην άξζξν 13 ηνπ Ν. 2971/2001, ζπλεπάγεηαη ε ιήςε 
φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θνηλνρξήζησλ 
ρψξσλ θαηά παληφο ππεπζχλνπ.  
Η αλάθιεζε ηεο παξαρψξεζεο απφ ην Γεκφζην πξνο ηνλ Γήκν ζπλεπάγεηαη 
απηνδηθαίσο θαη ηελ αλάθιεζε ηεο παξνχζαο παξαρψξεζεο θαη ν κηζζσηήο 
ππνρξενχηαη λα απνρσξήζεη άκεζα απφ ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν, ρσξίο θακία 
αμίσζε απνδεκίσζεο έλαληη ηνπ Γεκνζίνπ.  
Άξζξν 11ν – Απαηηνύκελεο άδεηεο  
Σν κηζζσηήξην πνπ ζα ζπλαθζεί δελ ππνθαζηζηά ηπρφλ άδεηεο άιισλ αξρψλ 
ή ππεξεζηψλ ή θνξέσλ φπνπ απαηηνχληαη γηα ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο 
γηα ηελ νπνία παξαρσξείηαη ην δηθαίσκα ηεο απιήο ρξήζεο αηγηαινχ.  
Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο 
γηα ηελ έθδνζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ θαη λα ηεξεί θαηά 
γξάκκα φιεο ηηο ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο θαη αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο πνπ 
αθνξνχλ ηελ πγηεηλή θαη ηηο πεξί θνηλήο εζπρίαο δηαηάμεηο. Η κή ηήξεζε ησλ 
παξαπάλσ ζα ζπλεπάγεηαη αθχξσζε ηεο ζχκβαζεο.  
Άξζξν 12ν - Τπνγξαθή ηεο ζύκβαζεο  
α) Ο ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο θαη ν εγγπεηήο ηνπ ππνρξενχηαη φπσο εληφο δέθα 
(10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε, πνπ ελεξγείηαη κε απνδεηθηηθφ παξαιαβήο, 
ηεο απφθαζεο ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί θαηαθπξψζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο 
ηεο δεκνπξαζίαο, λα πξνζέιζνπλ γηα ηε ζχληαμε θαη ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο, άιισο θαη ε θαηαηεζείζα εγγχεζε εθπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ ρσξίο 
δηθαζηηθή παξέκβαζε.  
Δλεξγείηαη δε αλαπιεηζηεξηαζκφο εηο βάξνο ηνπ πιεηνδφηε θαη ηνπ εγγπεηή 
ηνπ, νη νπνίνη επζχλνληαη γηα ην κεγαιχηεξν ηπρφλ νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα ηεο 
δεκνπξαζίαο απφ απηφ ηεο πξνεγνχκελεο. Καη ζηελ πεξίπησζε απηή ν 
εγγπεηήο δελ ζα απνθηά ην δηθαίσκα ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο.  
β) ηνλ πιεηνδφηε κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη ε 
εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο εθφζνλ ηελ αληηθαηαζηήζεη κε άιιε πνζνχ 
ίζνπ κε ην 10% ηνπ επηηεπρζέληνο κηζζψκαηνο απφ ηε δεκνπξαζία, γηα ηελ 
εμαζθάιηζε ηεο έγθαηξεο θαη εληφο ηεο νξηδφκελεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο ηνπ 
ηηκήκαηνο θαζψο θαη ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο. Η εγγχεζε 
απηή επηζηξέθεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ πιήξε εθπιήξσζε ησλ 
φξσλ απηήο.  
γ) ην κηζζσηήξην ζπκβφιαην πξνζδηνξίδνληαη ζαθψο ηα ζηνηρεία ηνπ 
κηζζσηή, ε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, ε ζέζε θαη ην εκβαδφλ ηνπ θνηλφρξεζηνπ 
ρψξνπ πνπ παξαρσξείηαη, νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ παξαρσξνπκέλνπ ρψξνπ, ε 
ηδηφηεηα ηνπ (αηγηαιφο, παξαιία θ.ι.π.) ην είδνο ηεο ρξήζεο θαη ην θαηαβιεηέν 
αληάιιαγκα. Ο ρψξνο απηφο απνηππψλεηαη, κε αλαθνξά ζηηο ζπληεηαγκέλεο 
ηνπ θαη ην εκβαδφλ ηνπ, ζε ππφβαζξν νξζνθσηνράξηε ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 
4281/2014, ή ζε ππφβαζξν νξζνθσηνράξηε απφ ηελ εθαξκνγή «OPEN» ηεο 
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ΔΚΥΑ ΑΔ., ή ζε απφζπαζκα ηνπ ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο θαζνξηζκνχ 
νξηνγξακκψλ αηγηαινχ θαη παξαιίαο φπνπ απηφο πθίζηαηαη.  
δ) Ο Γήκνο απνζηέιιεη ζηε Κηεκαηηθή Τπεξεζία Ν. Πηεξίαο, αληίγξαθν ηνπ 
Πξαθηηθνχ Καηαθχξσζεο ηεο Γεκνπξαζίαο θαη ηε ζπλαθζείζα, ζε εθηέιεζε 
ηνπ Πξαθηηθνχ, ζχκβαζε παξαρψξεζεο κε ηνλ πιεηνδφηε, ζε ηξία (3) 
αληίγξαθα πξνο πξνζππνγξαθή απηψλ απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Κηεκαηηθήο 
Τπεξεζίαο, ζπλνδεπφκελα απφ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ζρεηηθήο 
ΚΤΑ, ην ππφβαζξν νξζνθσηνράξηε ή ην απφζπαζκα ηνπ ηνπνγξαθηθφ 
δηαγξάκκαηνο θαζνξηζκνχ νξηνγξακκψλ αηγηαινχ θαη παξαιίαο, ην 
πξσηφηππν δηπιφηππν είζπξαμεο γηα ηελ απφδεημε θαηαβνιήο ηνπ 
νθεηιφκελνπ πνζνχ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ., θαζψο θαη ηελ 
απφδεημε θαηαβνιήο ηνπ πνζνχ, πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ Γήκν. 
ηε ζχκβαζε παξαρψξεζεο πξέπεη λα έρνπλ ελζσκαησζεί, επί πνηλή 
αλάθιεζήο ηεο, νη ηπρφλ ππνδείμεηο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Κηεκαηηθήο 
Τπεξεζίαο, θαζψο θαη λα αλαγξάθεηαη επί πνηλή αθπξφηεηαο ηεο ζχκβαζεο ν 
αξηζκφο ηνπ δηπιφηππνπ είζπξαμεο ηνπ πνζνζηνχ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. 
Ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ κεηαμχ ηνπ Γήκνπ 
θαη ηνπ κηζζσηή, ν ηειεπηαίνο έρεη δηθαίσκα λα εγθαηαζηαζεί ζηνλ 
παξαρσξνχκελν θνηλφρξεζην ρψξν.  
Άξζξν 13ν - Δεκνζίεπζε Δηαθήξπμεο  
Η δηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο Γη@χγεηα (πεξίιεςή ηεο) θαη ζα δεκνζηεπζεί κε θξνληίδα ηνπ 
Γεκάξρνπ ηνπιάρηζηνλ, δέθα (10) εκέξεο πξηλ απφ ηε δηελέξγεηά ηεο,  
α) Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζε κία (1) εκεξήζηα λνκαξρηαθή 
εθεκεξίδα. 
β) κε ηνηρνθφιιεζε αληηγξάθνπ απηήο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ 
Γεκαξρείνπ ηνπ Γήκνπ Γίνπ – Οιχκπνπ ζην Ληηφρσξν, θαζψο θαη ζηνπο 
πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ ησλ θαηά ηφπνπο ΓΔ Αλαηνιηθνχ Οιχκπνπ ζηε 
Λεπηνθαξπά θαη ΓΔ Γίνπ ζηελ Κνληαξηψηηζζα θαζψο θαη ζηηο Κνηλφηεηεο Ν. 
Πφξσλ, Παληειεήκνλα, θνηίλαο,  Ληηνρψξνπ, Πιαηακψλα θαη Λεπηνθαξπάο, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΠΓ 270/81. 
Άξζξν 14ν - Λνηπέο δηαηάμεηο  
1) Όινη νη φξνη ηεο ζχκβαζεο ζα ραξαθηεξίδνληαη νπζηψδεηο θαη ηξνπνπνίεζε 
νπνηνπδήπνηε απφ απηνχο γίλεηαη κφλν εγγξάθσο. 
2) Η παξάβαζε νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο παξνχζαο ζπλεπάγεηαη:  
α) ηελ θήξπμε ηνπ πιεηνδφηε έθπησηνπ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ, κε απφθαζε 
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηε ιχζε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  
β) Σελ εηο βάξνο ηνπ επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο, εθφζνλ ηνχην θξίλεη 
ζθφπηκν κε απφθαζή ηνπ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην  
γ) ηελ αμίσζε ηνπ Γήκνπ απνδεκηψζεσο γηα θάζε άιιε δεκηά πνπ ηπρφλ ζα 
ππνζηεί ην κίζζην, ιφγσ ππαηηηφηεηαο ηνπ πιεηνδφηε, ιχζε ηεο ζχκβαζεο 
εθφζνλ θξίλεη ηνχην ζθφπηκν κε απφθαζή ηνπ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην 
δ) ηα θεξχθεηα δηθαηψκαηα, ηέιε ραξηνζήκνπ, ηα έμνδα ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ηα 
έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο ζρεηηθήο πεξηιεπηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηεο ηπρφλ 
επαλαιεπηηθήο ζηνλ ηχπν βαξχλνπλ ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε θαη ζα 
ππνινγηζηνχλ αλαινγηθά γηα θάζε κηζζσηή κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ 
πιεηνδνηψλ θαη ησλ ζπλνιηθψλ εμφδσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ θαη ζα 
πιεξσζνχλ πξηλ ππνγξαθεί ε ζχκβαζε, δηαθνξεηηθά δελ ζα ππνγξαθεί ε 
ζχκβαζε θαη ζα ελεξγεζνχλ φζα νξίδνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. ε 
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πεξίπησζε άξλεζήο ηνπ εηζπξάηηνληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα γηα ηελ 
είζπξαμε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ.  
Άξζξν 15ν - Πιεξνθόξεζε ελδηαθεξνκέλσλ  
Πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία παξέρνληαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία 
(γξαθείν κηζζσκάησλ) ηνπ Γήκνπ Γίνπ – Οιχκπνπ, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη 
ψξεο, ζηε Γηεχζπλζε: email: deligianni@dion-olympos.gr, ηειέθσλν 
2352350149, ηειενκνηνηππία : 2352350128.  
Αληίγξαθν ηεο αλαιπηηθήο δηαθήξπμεο ρνξεγείηαη ή απνζηέιιεηαη ζηνπο 
ελδηαθεξφκελνπο χζηεξα απφ αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ παξαπάλσ 
δηεχζπλζε έσο θαη κία ηνπιάρηζηνλ ώξα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 
δεκνπξαζίαο θαη δεκνζηεύεηαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ 
Δεκαξρείνπ ζην Ληηόρσξν θαζώο θαη ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλώζεσλ ησλ 
θαηά ηόπνπο ΔΕ Αλαηνιηθνύ Οιύκπνπ ζηε Λεπηνθαξπά θαη ΔΕ Δίνπ 
ζηελ Κνληαξηώηηζζα θαζώο θαη ζηηο Κνηλόηεηεο Ν. Πόξσλ, 
Παληειεήκνλα, θνηίλαο, Ληηνρώξνπ, Πιαηακώλα θαη Λεπηνθαξπάο 
θαζώο θαη ζην πξόγξακκα Δη@ύγεηα θαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ 
Δίνπ-Οιύκπνπ. 
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