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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ,
ΠΡΟΣ
ΤΡΙΤΟΥΣ,
ΜΕ
ΣΥΝΑΨΗ
ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ
ΣΧΕΣΗΣ,
ΕΝΑΝΤΙ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΩΝ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1.
Το Π.∆. 270/81, (ΦΕΚ 77/30-03-1981 τεύχος Α΄) «Περί καθορισµού των
οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών για εκποίηση ή
εκµίσθωση πραγµάτων των ∆ήµων και Κοινοτήτων».
2.
Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/08.06.2006) «∆ηµοτικός και Κοινοτικός
Κώδικας».
3.
Το Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (Πρόγραµµα Καλλικράτης)».
4.
Το άρθρο 196 παρ.1 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018 Πρόγραµµα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι).
5.
Τις διατάξεις του ∆ιατάγµατος 11/1929 «περί εκµίσθωσης των ∆ηµοσίων
Κτηµάτων».
6.
Τις διατάξεις του Ν. 2971/2001 (285 Α΄) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις διατάξεις του Ν. 4607/2019 (65Α΄)
(24-04-2019).
7.
Την αριθµ. 47458ΕΞ2020/15-5-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ τεύχος Β΄/1864/15-5-2020)
«Καθορισµός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεµάτων, αναγκαίων λεπτοµερειών και
διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και
παρόχθιας ζώνης υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιµνοθάλασσας, µεγάλων λιµνών και
πλεύσιµων ποταµών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8.
Το άρθρο 13 του Ν. 4787/2021 (ΦΕΚ 44/Α΄/26-03-2021).
9.
Την αριθµ. 206/2020 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία
ορίσθηκαν τα µέλη της επιτροπής εκµίσθωσης - εκποίησης ακινήτων για το έτος 2021.
10.
Το µε αριθµ. πρωτ. 10698 ΑΠΑ 2021/15-02-2021 έγγραφο της Κτηµατικής
Υπηρεσίας Πιερίας, µε το οποίο καθορίστηκαν οι µισθωτικές τιµές για το έτος 2021.
11.
Τις αριθµ. 04/2021, 02/2021, 02/2021, 02/2021, 02/2021 και 04/2021
αποφάσεις των Κοινοτικών Συµβουλίων Πλαταµώνα, Λιτοχώρου,
Σκοτίνας,
Λεπτοκαρυάς, Παντελεήµονα και Ν. Πόρων αντίστοιχα, µε τις οποίες προτείνονται οι
θέσεις όπως παρακάτω, για την παραχώρηση δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού και
παραλίας για τοποθέτηση οµπρελών-ξαπλωστρών, θαλάσσιων µέσων αναψυχής και
καντινών, καθώς και τις αριθµ. 5/2021 και 5/2021 αποφάσεις των Κοινοτικών
Συµβουλίων Λιτοχώρου και Λεπτοκαρυάς αντίστοιχα.
12.
Την αριθµ. 23/2021 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, περί έγκρισης
εκµίσθωσης
µε
δηµοπρασία
αιγιαλού-παραλίας,
για
την
άσκηση
δραστηριοτήτων θαλάσσιων µέσων αναψυχής και τοποθέτησης οµπρελών-
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ξαπλωστρών, καντινών και καθορισµό των µισθωτικών τιµών για την απλή
χρήση αιγιαλού και παραλίας για την τοποθέτηση θαλάσσιων µέσων αναψυχής,
καθώς και την αριθµ. 32/2021 Α∆Σ συµπληρωµατική της.
13.
Τα µε αριθµ. 19999,20445 ΑΠΑ 2021/01-04-2021 έγγραφα της
Κτηµατικής Υπηρεσίας Πιερίας, περί έγκρισης τµηµάτων ΚΧ για µίσθωση απλής
χρήσης αιγιαλού και παραλίας, για την τοποθέτηση θαλασσίων µέσων
αναψυχής και οµπρελών-ξαπλωστρών, καντινών, και απόψεις της υπηρεσίας
για τα σχέδια αναλυτικής διακήρυξης δηµοπρασίας για την τοποθέτηση
οµπρελών – ξαπλωστρών, θαλάσσιων µέσων αναψυχής και καντινών.
14.
Την µε αριθµ. 163/2021 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για τον
καθορισµό των όρων της δηµοπρασίας και σύνταξη διακήρυξης για την
παραχώρηση σε τρίτους του απλού δικαιώµατος χρήσης αιγιαλού µε σύναψη
µισθωτικής σχέσης για την τοποθέτηση οµπρελών – ξαπλώστρων.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
δηµοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκµίσθωση τµηµάτων
αιγιαλού και παραλίας για την τοποθέτηση οµπρελών-ξαπλωστρών όπως
περιγράφονται παρακάτω και καλούµε τους ενδιαφερόµενους να εκδηλώσουν
ενδιαφέρον.
Άρθρο 1ο - Αντικείµενο της δηµοπρασίας - περιγραφή των χώρων
παραχώρησης για τοποθέτηση οµπρελών - ξαπλωστρών
Οι χώροι παραχώρησης, του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς
τρίτους, όπως αποτυπώνονται στα συνηµµένα τοπογραφικά διαγράµµατα, µε σύναψη
µισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγµατος, για την τοποθέτηση οµπρελώνξαπλωστρών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν. 2971/2001 (285 Α΄) και την αριθµ.
47458ΕΞ2020/15-5-2020
ΚΥΑ
(ΦΕΚ
τεύχος
Β΄/1864/15-5-2020)
όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τις αριθµ. 23/2021 και 32/2021 Αποφάσεις
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ίου-Ολύµπου, τις µε αριθµ.
19999,20445 ΑΠΑ 2021/01-04-2021 εγκρίσεις των τµηµάτων ΚΧ αιγιαλού και
παραλίας από την Κτηµατική Υπηρεσία Πιερίας, καθώς και του σχεδίου της
παρούσας και την µε αριθµ. 163/2021 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου ∆ίου - Ολύµπου, ορίζονται ως εξής:
Για την τοποθέτηση οµπρελών - ξαπλωστρών
Α/Α

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΟΜΠΡΕΛΕΣ –
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
Τ.Μ.

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ
ΕΥΡΩ/Τ.Μ.

1

ΛΙΤΟΧΩΡΟ

ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
∆Α∆ΟΥΛΗ

80

8

2

ΛΙΤΟΧΩΡΟ

ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ
“ΣΤΑΝΗ”

100

3

3

ΛΙΤΟΧΩΡΟ

ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΞΕΝ/ΧΕΙΟΥ
“GREAT ALEXANDER”

150

8

4

ΛΙΤΟΧΩΡΟ

ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΞΕΝ/ΧΕΙΟΥ
“ΝΑΥΣΙΚΑ”

300

8

5

ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ

ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΠΡΩΗΝ
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΚΙΟΥΣΗ

500

11
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6

ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ

ΝΟΤΙΑ ΠΡΩΗΝ
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΚΙΟΥΣΗ

300

11

7

Ν. ΠΟΡΟΙ

∆ΕΞΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
«ΝΟΤΟΣ»

120

11

8

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣΝΟΤΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
«ΕΚΑΤΙ»

375

11

Άρθρο 2ο - Τόπος και ηµέρα διεξαγωγής της δηµοπρασίας
Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ίου - Ολύµπου στο
Λιτόχωρο, οδός Αγίου Νικολάου 15, στην Αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου, από την
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ηµοπρασιών, η οποία ορίσθηκε µε την αριθµ. 206/2020 Α∆Σ,
στις 20 Απριλίου 2021, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.µ.
Σε περίπτωση αγόνου αποτελέσµατος ή αναβολής για οποιονδήποτε λόγο του
διαγωνισµού, αυτός θα επαναληφθεί στις 27 Απριλίου 2021, την ίδια ώρα, στον ίδιο
χώρο και µε την ίδια επιτροπή.
Άρθρο 3ο - ∆ιάρκεια της εκµίσθωσης
Η διάρκεια της εκµίσθωσης ορίζεται για δύο (2) έτη, ήτοι χρονικό διάστηµα από την
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης έως 31-12-2022.
Άρθρο 4ο - Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς
Κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται ως εξής:

για τους χώρους αιγιαλού και παραλίας στη Κοινότητα Πλαταµώνα το ποσό
των 11 €/τ.µ.

για τους χώρους αιγιαλού και παραλίας στη Κοινότητα Ν. Πόρων το ποσό
των 11 €/τ.µ.

για τους χώρους αιγιαλού και παραλίας στη Κοινότητα Λεπτοκαρυάς το
ποσό των 11 €/τ.µ.

για τους χώρους αιγιαλού και παραλίας στη Κοινότητα Ν. Παντελεήµονα το
ποσό των 8 €/τ.µ.

για τους χώρους αιγιαλού και παραλίας στη Κοινότητα Σκοτίνας το ποσό
των 8 €/τ.µ.

για τους χώρους αιγιαλού και παραλίας στη Κοινότητα Λιτοχώρου:
o
α) από το ξεν/χείο Olympian Bay έως και το Λιµάνι Γρίτσας το ποσό των
8 €/τ.µ.
o
β) από το Λιµάνι Γρίτσας έως και το Βαρικό το ποσό των 3 €/τ.µ.
Άρθρο 5ο - Τρόπος και προθεσµία καταβολής του µισθώµατος
Για τις εν λόγω συµβάσεις παραχώρησης, από την ισχύ της µε αριθµ. 47458 ΕΞ 2020
ΚΥΑ (ΦΕΚ τεύχος Β΄/1864/15-05-2020) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και του
άρθρου 13 του Ν. 4787/2021 (ΦΕΚ 44/Α΄/26-03-2021), η καταβολή του συνολικού
ανταλλάγµατος γίνεται ως εξής:
Εξαιρετικά για το έτος 2021, το αντάλλαγµα για τις παραχωρήσεις των άρθρων 13
και 13Α του ν. 2971/2001, όπως αυτό ρυθµίζεται στην παρ. 7 του άρθρου 15 του
ιδίου νόµου, αποδίδεται κατά εβδοµήντα τοις εκατό (70%) στον οικείο ΟΤΑ και κατά
τριάντα τοις εκατό (30%) στο ∆ηµόσιο.
Επίσης, για το έτος 2021 το ύψος του καταβαλλόµενου ανταλλάγµατος καθορίζεται σε
ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) του υπολογισθέντος ανταλλάγµατος, σύµφωνα µε
τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 της υπό στοιχεία 47458ΕΞ2020/15.5.2020 κοινής
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απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
Εσωτερικών (Β' 1864).
Αναλυτικότερα:
Για το πρώτο έτος των συµβάσεων, ήτοι το 2021, το αντάλλαγµα χρήσης καταβάλλεται
είτε στο σύνολό του µε την υπογραφή της σύµβασης είτε σε τρείς (3) ισόποσες δόσεις
µετά από αίτηµα του ενδιαφεροµένου, της πρώτης δόσης άµεσα καταβλητέας πριν την
υπογραφή της σύµβασης.
Οι υπολειπόµενες δόσεις είναι µηνιαίες, αναγράφονται στη σύµβαση παραχώρησης
και αποστέλλονται για βεβαίωση στην αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.)
(παράδειγµα καταβλητέων δόσεων: 1η δόση µε την υπογραφή της σύµβασης, 2η
δόση µέχρι 31-05-2021, 3η δόση µέχρι 30-06-2021).
Για το δεύτερο έτος των συµβάσεων, ήτοι το 2022, το αντάλλαγµα χρήσης είτε
καταβάλλεται στο σύνολό του µέχρι 31-3-2022 είτε, σε περίπτωση που έχει υποβληθεί
αίτηµα του ενδιαφεροµένου κατά την σύναψη της σύµβασής του για καταβολή σε
δόσεις, τα σχετικά ποσά αποστέλλονται άµεσα για βεβαίωση στην αρµόδια ∆ηµόσια
Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.), της πρώτης δόσης καταβλητέας µέχρι 31-3-2022, ενώ
οι υπολειπόµενες δόσεις είναι µηνιαίες (παράδειγµα καταβλητέων δόσεων: 1η δόση
µέχρι 31-03-2022, 2η δόση µέχρι 30-04-2022, 3η δόση µέχρι 31-05-2022).
Τα ως άνω χρονικά περιθώρια ισχύουν και για την καταβολή του οριζόµενου στην
σύµβαση παραχώρησης ανταλλάγµατος χρήσης στον ∆ήµο, ο οποίος και οφείλει στην
περίπτωση καθυστερήσεων να ενηµερώσει άµεσα την οικεία Κτηµατική Υπηρεσία.
Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής µε ευθύνη του ενδιαφεροµένου έστω και
µιας δόσης η σύµβαση παραχώρησης παύει να ισχύει και λαµβάνονται όλα τα
προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία µέτρα προστασίας (άρθρο 27 του ν. 2971/
2001, όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4607/2019).
Η Κτηµατική Υπηρεσία φροντίζει άµεσα για την σύνταξη των σχετικών Χρηµατικών
Καταλόγων µε τα υπέρ του δηµοσίου ποσά του ανταλλάγµατος και τον αποστέλλει για
βεβαίωση στην αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.).
Τα τέλη χαρτοσήµου και εισφοράς ΟΓΑ επιβαρύνουν τον µισθωτή από το αριθµ.
44213/03-12-2013 έγγραφο του ΥΠΕΣ, προκύπτει ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 13 του Κώδικα τελών χαρτοσήµου (Π∆ 28/28-07-1931) όπως
ισχύουν, υπόκειται σε τέλη χαρτοσήµου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 20% επ’
αυτού) το αντάλλαγµα που καταβάλλεται από τους µισθωτές µε τους οποίους
συνάπτουν σύµβαση παραχώρησης του δικαιώµατος χρήσης αιγιαλού, παραλίας,
όχθης και παρόχθιας ζώνης µεγάλων λιµνών και πλεύσιµων ποταµών που τους έχουν
παραχωρηθεί από το ∆ηµόσιο. Το παραπάνω τέλος βαρύνει εξ' ολοκλήρου τους
µισθωτές και εισπράττεται υποχρεωτικά από τον ∆ήµο κατά την καταβολή των
µισθωµάτων σε αυτόν.
Άρθρο 6ο - Τρόπος ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας- Επανάληψη ∆ηµοπρασίας
Η δηµοπρασία είναι πλειοδοτική φανερή και προφορική, θα διεξαχθεί δε κατά την
ορισθείσα ηµέρα και ώρα µε την παρούσα διακήρυξη. Η δηµοπρασία µπορεί να
συνεχιστεί και πέραν της οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας. Εφόσον εξακολουθούν
άνευ διακοπής οι προσφορές. Για την συνέχιση της δηµοπρασίας και πέραν της
οριζόµενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα
πρακτικά.
Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως
µετά του ονοµατεπωνύµου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσµευτική δια τον
εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσµευση δε αυτή µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον
πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.
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Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί
της δηµοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισµού, παρουσιάζοντας
και το προς τούτο νόµιµο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι µετέχει για δικό
του λογαριασµό.
Η απόφαση της επί της δηµοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισµού ενδιαφεροµένου
να συµµετάσχει στη δηµοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους υπό της οικείας διακηρύξεως
προβλεπόµενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δηµοπρασίας
συντάσσονται εφ' απλού χάρτου.
Η δηµοπρασία κατακυρώνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής υπέρ αυτού
που προσέφερε το µεγαλύτερο ποσό.
Με τη συµµετοχή του στη δηµοπρασία ο κάθε ενδιαφερόµενος αυτοδίκαια αποδέχεται
πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης.
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από τον ∆ήµαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε
κατ' αυτήν πλειοδότης.
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
όταν:
α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή ή το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο ή την αρµόδια ∆ιοικητική Αρχή λόγω ασύµφορου αποτελέσµατος ή
σφάλµατος στη διενέργεια της δηµοπρασίας
β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής
του, αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά
γ) µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας αποφάσεως της διοικητικής αρχής, αυτός δεν
προσέλθει εµπροθέσµως για την σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης.
Στην περίπτωση (β) η δηµοπρασία, επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου
πλειοδότη και του εγγυητή αυτού.
Σύµφωνα µε τη σχετική ΚΥΑ, σε περίπτωση επανάληψης της δηµοπρασίας λόγω
έκπτωσης του πλειοδότη, η τιµή εκκίνησης δεν µπορεί να είναι µικρότερη του πενήντα
τοις εκατό (50%) του ανταλλάγµατος που κατακυρώθηκε στην αρχική δηµοπρασία και
πάντως όχι µικρότερη του ανταλλάγµατος των διατάξεων του άρθρου 16Α, όπως αυτό
προστέθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4607/2019 ή των διατάξεων της
παρ. 6 του άρθρου 42 του ν. 4607/2019, ο δε αρχικός υπερθεµατιστής, ο/η σύζυγος
αυτού και οι συγγενείς του εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι και του δεύτερου βαθµού,
καθώς και οι εταιρείες στις οποίες συµµετέχουν όλοι οι παραπάνω, αποκλείονται από
τη δηµοπρασία. Ο σχετικός έλεγχος γίνεται µε κάθε πρόσφορο µέσο.
Άρθρο 7ο - ∆ικαίωµα συµµετοχής στη δηµοπρασία - ∆ικαιολογητικά
Στη δηµοπρασία µπορούν να συµµετέχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε
εταιρικής µορφής καθώς και κοινοπραξίες.
Από τους ενδιαφερόµενους, τα µεν φυσικά πρόσωπα θα παρευρίσκονται
αυτοπροσώπως ή ο πληρεξούσιός τους, οι δε εταιρίες θα εκπροσωπούνται δια των
νοµίµων εκπροσώπων τους προσκοµίζοντας απόφαση του διοικητικού συµβουλίου
που τους ορίζει.
Και για τις δύο κατηγορίες ενδιαφεροµένων, υποχρεωτικά για την συµµετοχή τους
απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α.- Ταυτότητα του φυσικού προσώπου. Εάν συµµετέχει νοµικό πρόσωπο
οποιασδήποτε εταιρικής µορφής ή κοινοπραξίας πρέπει να προσκοµίσει επικυρωµένο
καταστατικό, το ΦΕΚ από το οποίο να προκύπτει η κατά νόµο δηµοσίευση καθώς και
το πρακτικό συµµετοχής στην εν λόγω δηµοπρασία µε εξουσιοδότηση συγκεκριµένου
προσώπου.
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β.- Εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή γραµµάτιο συστάσεως
παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, σε ποσοστό 10% επί του
ορίου της πρώτης προσφοράς, η οποία πρέπει να αντικατασταθεί µετά την υπογραφή
της σύµβασης µε άλλη, ποσού ίσου µε ποσοστό επίσης 10% επί του µισθώµατος που
θα επιτευχθεί, ως εξής:
Για την τοποθέτηση οµπρελών – ξαπλωστρών
Α/Α

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ σε ΕΥΡΩ

1

ΛΙΤΟΧΩΡΟ

ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ∆Α∆ΟΥΛΗ

64

2

ΛΙΤΟΧΩΡΟ

ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ
«ΣΤΑΝΗ»

30

3

ΛΙΤΟΧΩΡΟ

ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΞΕΝ/ΧΕΙΟΥ
«GREAT ALEXANDER»

120

4

ΛΙΤΟΧΩΡΟ

ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΞΕΝ/ΧΕΙΟΥ “ΝΑΥΣΙΚΑ”

240

5

ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ

ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΠΡΩΗΝ
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΚΙΟΥΣΗ

550

6

ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ

ΝΟΤΙΑ ΠΡΩΗΝ
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΚΙΟΥΣΗ

330

7

Ν. ΠΟΡΟΙ

∆ΕΞΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΝΟΤΟΣ»

132

8

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ –
ΝΟΤΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
«ΕΚΑΤΙ»

412,5

Ουδείς είναι δεκτός στην δηµοπρασία εάν δεν προσκοµίσει, για την συµµετοχή του
στην δηµοπρασία, την εγγυητική επιστολή.
γ.- Κάθε υποψήφιος πρέπει να φέρει και αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος µαζί µε τον
τελευταίο πλειοδότη υποχρεούται να υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας και να
προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α), (δ), (ε), (στ),
(ζ), και (η) του παρόντος άρθρου και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον
υπεύθυνος µε αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης την οποία θα
συνυπογράψει χωρίς να έχει το δικαίωµα της διαιρέσεως και διζήσεως.
δ.- Φορολογική ενηµερότητα του πλειοδότη και του εγγυητή του.
ε.- Ασφαλιστική ενηµερότητα του πλειοδότη και του εγγυητή του, του κύριου
ασφαλιστικού τους φορέα καθώς και του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) σε περίπτωση που
απασχολούν προσωπικό. Αν δεν απασχολούν προσωπικό, θα προσκοµίσουν
Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν υποχρέωση προσκόµισης
ασφαλιστικής ενηµερότητας.
στ.- Βεβαίωση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου ∆ίου-Ολύµπου για µή οφειλές
προς τον ∆ήµο ∆ίου – Ολύµπου και του πλειοδότη και του εγγυητή του.
ζ.- Βεβαίωση της ∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ΕΥΑ∆ΟΛ του ∆ήµου ∆ίου – Ολύµπου για
µή οφειλές προς αυτήν και του πλειοδότη και του εγγυητή του.
η.- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του πλειοδότη και του εγγυητή του, θεωρηµένη
για το γνήσιο της υπογραφής, ότι: 1) έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των
όρων της ΚΥΑ 47458ΕΞ/15-5-2020 και των τροποποιήσεων αυτής, τους οποίους και
αποδέχονται ανεπιφύλακτα, 2) έλαβαν γνώση της κατάστασης του ακινήτου και την
πρόθεσή τους για τον τρόπο χρήσης του, λαµβάνοντας υπόψη τη θέση του ∆ήµου για
τη χρήση του, καθώς και τα είδη που πρόκειται να τοποθετήσουν.
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θ.- Στην περίπτωση συµµετοχής νοµικών προσώπων οποιασδήποτε εταιρικής µορφής
καθώς και κοινοπραξιών θα πρέπει να προσκοµιστούν τα δικαιολογητικά που
αναφέρονται στις περιπτώσεις (α), (δ), (ε), (στ), (ζ) και (η) για όλα τα φυσικά πρόσωπα
που συστήνουν την εταιρία καθώς και καταστατικό δηµοσιευµένο στο Πρωτοδικείο
επικυρωµένο και πιστοποιητικό µή πτωχεύσεως και µή λύσεως της εταιρίας.
Ο αναδειχθησόµενος πλειοδότης δεν έχει δικαίωµα να συµµετέχει σε άλλη
δηµοπρασία του ∆ήµου ∆ίου – Ολύµπου µε παρεµφερές αντικείµενο, εκτός αν δεν
υπάρχει άλλος ενδιαφερόµενος για την επιπλέον θέση. Η διάταξη αυτή σκοπό έχει να
επιτρέψει και σε άλλους επαγγελµατίες να εργαστούν, δηλαδή εξυπηρετεί την πάταξη
του αθέµιτου ανταγωνισµού.
Οι οφειλέτες του ∆ήµου δεν γίνονται δεκτοί στην δηµοπρασία ούτε σαν πλειοδότες
ούτε σαν εγγυητές, καθώς και όσοι µε οποιονδήποτε τρόπο έχουν εµπλακεί σε
δικαστικές υποθέσεις µε το ∆ήµο λόγω πληµµελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεών
τους προς αυτόν.
Η µή προσκόµιση ενός από τα παραπάνω απαιτούµενα δικαιολογητικά σηµαίνει
αποκλεισµό του ενδιαφερόµενου από τη δηµοπρασία.
∆ικαίωµα ένστασης κατά του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας έχουν όσοι έλαβαν
µέρος σε αυτήν εντός 48 ωρών από τη λήξη της δηµοπρασίας.
Άρθρο 8ο - ∆ικαίωµα αποζηµίωσης
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη µή έγκριση
των πρακτικών της δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο του ∆ήµου ή της ∆ιοικητικής
Αρχής που έχει αντίστοιχη αρµοδιότητα.
Άρθρο 9ο – Υποχρεώσεις – Περιορισµοί
Ο µισθωτής υπόκειται στις υποχρεώσεις του Ν. 2971/2001 στους όρους και τις
προϋποθέσεις της αριθµ. 47458 ΕΞ 2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ τεύχος Β΄/1864/15-05-2020)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί καθορισµού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών
θεµάτων, αναγκαίων λεπτοµερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής
χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης υδάτινου στοιχείου
θάλασσας, λιµνοθάλασσας, µεγάλων λιµνών και πλεύσιµων ποταµών, τον Γενικό
Κανονισµό λιµένος και στις όποιες τροποποιήσεις των ανωτέρω όπως ισχύουν
µέχρι σήµερα.
Ο χώρος θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά και µόνο για το σκοπό για τον οποίο
παραχωρήθηκε µε την προϋπόθεση να µην υποβαθµίζεται το περιβάλλον από την
άσκηση της δραστηριότητας και να εξασφαλίζεται η ελεύθερη και απρόσκοπτη
πρόσβαση των πολιτών χωρίς να δηµιουργηθεί κανένα εµπράγµατο δικαίωµα για
οποιονδήποτε.
Απαγορεύεται η επέκταση της χρήσης σε χώρο εκτός του παραχωρουµένου.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέµβαση που αλλοιώνει τη φυσική µορφολογία και τα
βιοτικά στοιχεία των χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, καθώς
και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτών, όπως η ανέγερση κάθε είδους κτίσµατος ή
τοποθέτηση κατασκευάσµατος που συνδέεται σταθερά µε το έδαφος (πάκτωση µε
σκυρόδεµα, τσιµεντοστρώσεις, πλακοστρώσεις, επιχωµατώσεις κλπ) καθώς και η
τοποθέτηση σκηνών και η στάθµευση τροχόσπιτων, αυτοκινήτων κλπ. Η τοποθέτηση
σχετικών ενηµερωτικών πινακίδων επιβάλλεται να γίνει εκτός των κοινοχρήστων
χώρων.
Η παραχώρηση γίνεται για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους
λουόµενους, τοποθέτηση οµπρελών – ξαπλωστρών.
Ο ενοικιαζόµενος χώρος θα είναι ελεύθερος, χωρίς περιορισµούς. Σε καµία περίπτωση
δεν θα παραβιάζεται ο κοινόχρηστος χώρος του αιγιαλού και δεν επιτρέπεται ουδεµία

ΑΔΑ: 67ΞΧΩ9Δ-ΡΔ4

εγκατάσταση, µονίµου χαρακτήρα, πάνω στους κοινόχρηστους χώρους, καθώς επίσης
και η διέλευση τροχοφόρων.
Σε κάθε περίπτωση παραχώρησης απλής χρήσης του ΚΧ αιγιαλού – παραλίας
εφαρµόζονται οι ελάχιστες δυνατές διαµορφώσεις ώστε να διατηρείται η µορφολογία
των ακτών και η ακεραιότητα της ακτογραµµής. ∆εν επιτρέπονται επιχωµατώσεις ή
άλλες διαµορφώσεις µε τη χρήση µηχανηµάτων πέραν του κοσκινίσµατος µε στόχο
τον καθαρισµό της άµµου.
Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων εντάσσεται και η χρήση υλικών εναρµονισµένων µε το
περιβάλλον.
Επίσης σε ευδιάκριτα σηµεία θα τοποθετηθούν δύο (2) κυκλικά σωσίβια µε σχοινί και
φορητό φαρµακείο για παροχή βοήθειας αν χρειαστεί.
Η ανάπτυξη των οµπρελών, ξαπλωστρών, σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 και 5 του
άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως ισχύει, µπορεί να καλύπτει µέχρι το εξήντα τοις
εκατό (60%) του παραχωρούµενου χώρου, µε τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η
ελεύθερη πρόσβαση του κοινού κάθετα και παράλληλα προς τη θάλασσα και η
ύπαρξη ελεύθερης ζώνης από την ακτογραµµή πλάτους τουλάχιστον πέντε (5)
µέτρων.
∆εν θα περιφραχθεί ο κοινόχρηστος χώρος και θα εξασφαλίζεται από πλευράς
υγιεινής, αισθητικής και ρύπανσης ή αλλοίωσης του περιβάλλοντος. Ο µισθωτής είναι
συνυπεύθυνος µε το ∆ήµο, στις υποχρεώσεις του άρθρου 10 της ανωτέρω ΚΥΑ.
Απαγορεύεται ρητά η τοποθέτηση οµπρελών – ξαπλωστρών εκτός των ορίων του
µισθίου.
Μετά το τέλος της περιόδου χρήσης θα πρέπει να αποµακρύνονται όλες οι
κατασκευές.
Συµφωνείται απερίφραστα ότι ο ∆ήµος δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για πιθανές
καταστροφές που θα προκαλέσει ισχυρή κυµαταγωγή ή άλλο φυσικό φαινόµενο στην
περιουσία του µισθωτή.
Ο µισθωτής αναλαµβάνει την υποχρέωση µετά το πέρας της περιόδου χρήσης, να
προχωρήσει στην αποµάκρυνση οποιουδήποτε στοιχείου που έχει εγκατασταθεί από
την περιοχή που του έχει παραχωρηθεί και να παραδώσει το σηµείο στην κατάσταση
που το παρέλαβε.
Στις κατασκευές – διαµορφώσεις εντός του παραχωρηθέντος χώρου για τοποθέτηση
οµπρελών, ξαπλωστρών θα πρέπει να χρησιµοποιούνται κατά το δυνατόν φυσικά
υλικά φιλικά και εναρµονισµένα µε το περιβάλλον χωρίς εξεζητηµένους χρωµατισµούς.
Τέτοια υλικά είναι αυτά που συνήθως εµπεριέχουν καθόλου ή ελάχιστη επεξεργασία
και η χρήση τους δεν συνεισφέρει στην κατασπατάληση ορυκτών πόρων.
Σε περίπτωση που διαπιστωθούν από εντεταλµένα όργανα του ∆ήµου καταπατήσεις ή
αυθαίρετες επεµβάσεις επί του παραχωρουµένου καθ' υπέρβαση των παραπάνω
οριζόµενων ανακαλείται µονοµερώς η σύµβαση µίσθωσης χωρίς καµία αξίωση
αποζηµίωσης από τον µισθωτή έναντι του ∆ήµου και ενηµερώνεται η Κτηµατική
Υπηρεσία Πιερίας προκειµένου να προβεί στη λήψη µέτρων προστασίας, σύµφωνα µε
την Κείµενη Νοµοθεσία.
Απαγορεύεται η παραµονή του µισθωτή στον παραχωρούµενο χώρο µετά τη λήξη, µε
οποιοδήποτε τρόπο, της µισθωτικής σχέσης.
Ο µισθωτής έχει την υποχρέωση να µεριµνά για τον καθηµερινό καθαρισµό του
παραχωρούµενου κοινοχρήστου χώρου, την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων
απορριµµάτων και γενικά για την εξασφάλιση της καθαριότητας και της αισθητικής του
χώρου της ακτής και του περιβάλλοντος χώρου καθ' όλο το 24ωρο, να συγκεντρώνει
και να µεταφέρει τα απορρίµµατα στο κοντινότερο σηµείο από το οποίο περνά το
απορριµµατοφόρο αυτοκίνητο του ∆ήµου, σε διαφορετική περίπτωση και εφόσον
διαπιστωθεί από εντεταλµένα όργανα του ∆ήµου ενηµερώνεται η Κτηµατική Υπηρεσία
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Πιερίας προκειµένου να προβεί στη λήψη µέτρων προστασίας, σύµφωνα µε την
Κείµενη Νοµοθεσία.
Να µην υποβαθµίζεται το περιβάλλον από την άσκηση της δραστηριότητας.
Σιωπηρή αναµίσθωση καθώς και υπεκµίσθωση του µισθίου από τον µισθωτή
απαγορεύεται απολύτως. Ο µισθωτής υποχρεούται µετά τη λήξη της µίσθωσης να
παραδώσει το µίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε διαφορετικά ευθύνεται σε
αποζηµίωση ποσού ύψους 50% του συνολικού ποσού της σύµβασης.
Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή για την όποια κατάσταση συµπεραίνεται ότι
έχει λάβει γνώση αυτός, ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας επί του
κτήµατος, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος ή και λύση της
σύµβασης άνευ αποχρώντος λόγου.
Για την παραχώρηση της απλής χρήσης του κοινόχρηστου χώρου δεν ισχύουν οι
διατάξεις περί εµπορικών µισθώσεων.
Άρθρο 10ο – Ανάκληση παραχώρησης
Η παραχώρηση υπόκειται πάντοτε σε µονοµερή ανάκληση από το ∆ηµόσιο:
α) Για λόγους υπέρτερου δηµοσίου συµφέροντος, εθνικής άµυνας, δηµόσιας τάξης,
ασφάλειας, δηµόσιας υγείας, προστασίας αρχαιοτήτων και προστασίας του
περιβάλλοντος εφαρµογής των τοπικών χωρικών σχεδίων και του θαλάσσιου
χωροταξικού σχεδίου, όπως αυτό ορίζεται στον ν. 4546/2018 (101Α΄), καθώς και για
την αποκατάσταση του κοινόχρηστου χαρακτήρα των
χώρων, αζηµίως για το ∆ηµόσιο.
β) Αν ο δικαιούχος παραχώρησης, αρχικός ή τελικός, παραβιάζει διατάξεις του νόµου
ή όρους και περιορισµούς που έχουν τεθεί µε την παρούσα απόφαση ή προβαίνει σε
µεταβολή του σκοπού, της χρήσης ή της φύσης του παραχωρηθέντος ακινήτου. Στην
περίπτωση αυτή ανακαλείται υποχρεωτικά η παραχώρηση, αζηµίως για το ∆ηµόσιο,
µε την έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, εφαρµόζονται τα
άρθρα 27 και 29 και τυχόν υφιστάµενα έργα καταλαµβάνονται από το ∆ηµόσιο.
Η ανάκληση της παραχώρησης συνεπάγεται την καταβολή του συνόλου του
ανταλλάγµατος χρήσης υπέρ του ∆ηµοσίου µέχρι τη λήξη της συναφθείσας σύµβασης
παραχώρησης και επιτρέπεται η παραχώρηση των χώρων σε τρίτους για το
υπολειπόµενο διάστηµα µέχρι τη λήξη της παρούσας αποκλειστικά από την Κτηµατική
Υπηρεσία.
Η χρήση των χώρων αιγιαλού-παραλίας χωρίς τη σύναψη σύµβασης παραχώρησης ή
χωρίς την προσυπογραφή της Προϊσταµένης της Κτηµατικής Υπηρεσίας Πιερίας η
σύµβαση είναι αυθαίρετη και λαµβάνονται όλα τα µέτρα προστασίας.
Σε περίπτωση µή τελικής συνυπογραφής του µισθωτηρίου από την Προϊσταµένη της
Κτηµατικής Υπηρεσίας Ν. Πιερίας, λόγω µή τήρησης των υποδειχθεισών από αυτόν
τροποποιήσεων ή µή συναποστολής µαζί µε τα τρία (3) αντίγραφα της µισθωτικής
σύµβασης του πρωτότυπου διπλοτύπου είσπραξης, το µισθωτήριο συµβόλαιο είναι
άκυρο και ο µισθωτής υποχρεούται να αποχωρήσει άµεσα από τον κοινόχρηστο
χώρο, χωρίς καµία αξίωση αποζηµίωσης έναντι του ∆ηµοσίου.
Σε περίπτωση µή τήρησης των όρων και προϋποθέσεων που τίθενται µε την παρούσα
απόφαση και το άρθρο 13 του Ν. 2971/2001, συνεπάγεται η λήψη όλων των
προβλεπόµενων µέτρων για την προστασία των κοινοχρήστων χώρων κατά παντός
υπευθύνου.
Η ανάκληση της παραχώρησης από το ∆ηµόσιο προς τον ∆ήµο συνεπάγεται
αυτοδικαίως και την ανάκληση της παρούσας παραχώρησης και ο µισθωτής
υποχρεούται να αποχωρήσει άµεσα από τον κοινόχρηστο χώρο, χωρίς καµία αξίωση
αποζηµίωσης έναντι του ∆ηµοσίου.
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Άρθρο 11ο – Απαιτούµενες άδειες
Το µισθωτήριο που θα συναφθεί δεν υποκαθιστά τυχόν άδειες άλλων αρχών ή
υπηρεσιών ή φορέων όπου απαιτούνται για την άσκηση της δραστηριότητας για την
οποία παραχωρείται το δικαίωµα της απλής χρήσης αιγιαλού.
Ο µισθωτής υποχρεούται να προβεί σε όλες τις προβλεπόµενες διαδικασίες για την
έκδοση άδειας λειτουργίας της δραστηριότητάς του και να τηρεί κατά γράµµα όλες τις
ισχύουσες υγειονοµικές και αστυνοµικές διατάξεις που αφορούν την υγιεινή και τις περί
κοινής ησυχίας διατάξεις. Η µή τήρηση των παραπάνω θα συνεπάγεται ακύρωση της
σύµβασης.
Άρθρο 12ο - Υπογραφή της σύµβασης
α) Ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του υποχρεούται όπως εντός δέκα (10)
ηµερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται µε αποδεικτικό παραλαβής, της
απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως του αποτελέσµατος της
δηµοπρασίας, να προσέλθουν για τη σύνταξη και την υπογραφή της σύµβασης, άλλως
και η κατατεθείσα εγγύηση εκπίπτει υπέρ του ∆ήµου χωρίς δικαστική παρέµβαση.
Ενεργείται δε αναπλειστηριασµός εις βάρος του πλειοδότη και του εγγυητή του, οι
οποίοι ευθύνονται για το µεγαλύτερο τυχόν οικονοµικό αποτέλεσµα της δηµοπρασίας
από αυτό της προηγούµενης. Και στην περίπτωση αυτή ο εγγυητής δεν θα αποκτά το
δικαίωµα της διαιρέσεως και διζήσεως.
β) Στον πλειοδότη µετά την υπογραφή της σύµβασης επιστρέφεται η εγγυητική
επιστολή συµµετοχής εφόσον την αντικαταστήσει µε άλλη ποσού ίσου µε το 10% του
επιτευχθέντος µισθώµατος από τη δηµοπρασία, για την εξασφάλιση της έγκαιρης και
εντός της οριζόµενης προθεσµίας καταβολής του τιµήµατος καθώς και την καλή
εκτέλεση των όρων της διακήρυξης. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται µετά τη λήξη της
σύµβασης και την πλήρη εκπλήρωση των όρων αυτής.
γ) Στο µισθωτήριο συµβόλαιο προσδιορίζονται σαφώς τα στοιχεία του µισθωτή, η
διάρκεια της µίσθωσης, η θέση και το εµβαδόν του κοινόχρηστου χώρου που
παραχωρείται, οι συντεταγµένες του παραχωρουµένου χώρου, η ιδιότητα του
(αιγιαλός, παραλία κ.λ.π.) το είδος της χρήσης και το καταβλητέο αντάλλαγµα. Ο
χώρος αυτός αποτυπώνεται, µε αναφορά στις συντεταγµένες του και το εµβαδόν του,
σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του ν. 4281/2014, ή σε υπόβαθρο
ορθοφωτοχάρτη από την εφαρµογή «OPEN» της ΕΚΧΑ ΑΕ., ή σε απόσπασµα του
τοπογραφικού διαγράµµατος καθορισµού οριογραµµών αιγιαλού και παραλίας όπου
αυτός υφίσταται.
δ) Ο ∆ήµος αποστέλλει στη Κτηµατική Υπηρεσία Ν. Πιερίας, αντίγραφο του Πρακτικού
Κατακύρωσης της ∆ηµοπρασίας και τη συναφθείσα, σε εκτέλεση του Πρακτικού,
σύµβαση παραχώρησης µε τον πλειοδότη, σε τρία (3) αντίγραφα προς
προσυπογραφή αυτών από τον Προϊστάµενο της Κτηµατικής Υπηρεσίας,
συνοδευόµενα από τα δικαιολογητικά του άρθρου 3 της σχετικής ΚΥΑ, το υπόβαθρο
ορθοφωτοχάρτη ή το απόσπασµα του τοπογραφικό διαγράµµατος καθορισµού
οριογραµµών αιγιαλού και παραλίας, το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την
απόδειξη καταβολής του οφειλόµενου ποσού υπέρ του ∆ηµοσίου, στην αρµόδια
∆.Ο.Υ., καθώς και την απόδειξη καταβολής του ποσού, που αντιστοιχεί στον ∆ήµο.
Στη σύµβαση παραχώρησης πρέπει να έχουν ενσωµατωθεί, επί ποινή ανάκλησής της,
οι τυχόν υποδείξεις του Προϊσταµένου της Κτηµατικής Υπηρεσίας, καθώς και να
αναγράφεται επί ποινή ακυρότητας της σύµβασης ο αριθµός του διπλότυπου
είσπραξης του ποσοστού υπέρ του ∆ηµοσίου. Αµέσως µετά την υπογραφή του
µισθωτηρίου συµβολαίου µεταξύ του ∆ήµου και του µισθωτή, ο τελευταίος έχει
δικαίωµα να εγκατασταθεί στον παραχωρούµενο κοινόχρηστο χώρο.
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Άρθρο 13ο - ∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης
Η διακήρυξη της δηµοπρασίας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράµµατος
∆ι@ύγεια (περίληψή της) και θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα του ∆ηµάρχου τουλάχιστον,
δέκα (10) ηµέρες πριν από τη διενέργειά της,
α) Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί σε µία (1) ηµερήσια νοµαρχιακή
εφηµερίδα.
β) µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµαρχείου του
∆ήµου ∆ίου – Ολύµπου στο Λιτόχωρο, καθώς και στους πίνακες ανακοινώσεων των
κατά τόπους ∆Ε Ανατολικού Ολύµπου στη Λεπτοκαρυά και ∆Ε ∆ίου στην
Κονταριώτισσα καθώς και στις Κοινότητες Ν. Πόρων, Λιτοχώρου, Πλαταµώνα και
Λεπτοκαρυάς, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Π∆ 270/81.
Άρθρο 14ο - Λοιπές διατάξεις
1) Όλοι οι όροι της σύµβασης θα χαρακτηρίζονται ουσιώδεις και τροποποίηση
οποιουδήποτε από αυτούς γίνεται µόνο εγγράφως.
2) Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συνεπάγεται:
α) την κήρυξη του πλειοδότη έκπτωτου των δικαιωµάτων του, µε απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου και τη λύση της σχετικής σύµβασης.
β) Την εις βάρος του επανάληψη της δηµοπρασίας, εφόσον τούτο κρίνει σκόπιµο µε
απόφασή του το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
γ) την αξίωση του ∆ήµου αποζηµιώσεως για κάθε άλλη ζηµιά που τυχόν θα υποστεί το
µίσθιο, λόγω υπαιτιότητας του πλειοδότη, λύση της σύµβασης εφόσον κρίνει τούτο
σκόπιµο µε απόφασή του το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
δ) τα κηρύκεια δικαιώµατα, τέλη χαρτοσήµου, τα έξοδα του συµφωνητικού, τα έξοδα
δηµοσίευσης της σχετικής περιληπτικής διακήρυξης και της τυχόν επαναληπτικής στον
τύπο βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη και θα υπολογιστούν αναλογικά για κάθε
µισθωτή µε βάση τον αριθµό των πλειοδοτών και των συνολικών εξόδων που θα
προκύψουν και θα πληρωθούν πριν υπογραφεί η σύµβαση, διαφορετικά δεν θα
υπογραφεί η σύµβαση και θα ενεργηθούν όσα ορίζονται από την κείµενη νοµοθεσία.
Σε περίπτωση άρνησής του εισπράττονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα για την είσπραξη
των δηµοσίων εσόδων.
Άρθρο 15ο - Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων
Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από το Τµήµα Εσόδων Περιουσίας και
Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης του ∆ήµου ∆ίου – Ολύµπου, τις εργάσιµες ηµέρες και
ώρες, στη ∆ιεύθυνση: email: deligianni@dion-olympos.gr, τηλέφωνο 2352350149,
τηλεοµοιοτυπία : 2352350128.
Αντίγραφο της αναλυτικής διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους
ενδιαφερόµενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση
έως και µία τουλάχιστον ηµέρα πριν την έναρξη της δηµοπρασίας και
δηµοσιεύεται στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµαρχείου στο Λιτόχωρο καθώς
και στους πίνακες ανακοινώσεων των κατά τόπους ∆Ε Ανατολικού Ολύµπου
στη Λεπτοκαρυά και ∆Ε ∆ίου στην Κονταριώτισσα καθώς και στις Κοινότητες Ν.
Πόρων, Λιτοχώρου Πλαταµώνα και Λεπτοκαρυάς, καθώς και στο πρόγραµµα
∆ι@ύγεια και την ιστοσελίδα του ∆ήµου ∆ίου-Ολύµπου.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
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