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Πξνθήξπμε  πξνθνξηθώλ πιεηνδνηηθώλ δεκνπξαζηώλ γηα ηελ παξαρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο 

απιήο ρξήζεο ρώξσλ αηγηαινύ – παξαιίαο, πξνο ηξίηνπο, κε ζύλαςε κηζζσηηθήο ζρέζεο έλαληη 

αληαιιάγκαηνο γηα ηνπνζέηεζε ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο ζε δύν (2) ζέζεηο - ηκήκαηα ζηα 

δηνηθεηηθά όξηα ηνπ Γήκνπ Πύινπ  - Νέζηνξνο.  

 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΠΤΛΟΤ - ΝΔΣΟΡΟ 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2971/2001 (ΦΔΚ 285/Α/2001), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηνπο Ν. 4607/2019 (ΦΔΚ 

65/Α/2019), Ν. 4688/2020 (ΦΔΚ 101/Α/2020), Ν. 4787/2021 (ΦΔΚ 44/Α/2021), Ν. 4916/2022 (ΦΔΚ 

65/Α/2022) θαη ηζρχεη.  

2. Σελ Κ.Τ.Α. 47458 ΔΞ 2020/15-5-2020 (ΦΔΚ 1864/Β/15-5-2020), κε ηελ νπνία θαζνξίζηεθαλ νη φξνη, νη 

πξνυπνζέζεηο , ηα ηερληθά ζέκαηα, νη αλαγθαίεο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ παξαρψξεζε απιήο 

ρξήζεο αηγηαινχ , παξαιίαο, φρζεο θαη παξφρζηαο δψλεο, πδάηηλνπ ζηνηρείνπ ζάιαζζαο, ιηκλνζάιαζζαο, 

κεγάισλ ιηκλψλ θαη πιεχζηκσλ πνηακψλ, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ Κ.Τ.Α. 56468 ΔΞ 2020/5-6-2020 

(ΦΔΚ 2198/Β/2020), ηελ ΚΤΑ αξηζ. 51872ΔΞ2021/28-4-2021 (ΦΔΚ 1798/Β/2021) θαη ηελ ΚΤΑ 49552 ΔΞ 

2022/12-04-2022 (ΦΔΚ 1952/Β/2022) θαη ηζρχεη.  

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 270/1981 (ΦΔΚ 77/Α/1981).  

4. Σελ αξηζκ. 57/2022 κε ΑΓΑ: 623ΓΧ1Β-ΟΚ7 απφθαζε ηνπ Γ.. κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη πξνο 

παξαρψξεζε ζέζεηο επί ηνπ αηγηαινχ θαη παξαιίαο ζην Γήκν Πχινπ – Νέζηνξνο γηα ηελ εθκίζζσζε 

ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο γηα ην έηνο 2022. 

 5. ηελ ππ’ αξηζκ. 59/2020 θαη κε ΑΓΑ: ΧΦ9ΗΧ1Β-ΤΡΛ απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθε ε ππ’ αξηζκ.  136/2020 θαη κε ΑΓΑ: Χ6ΝΝΧ1Β-ΓΝΓ απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί 

θαζνξηζκνχ ηνπ αληαιιάγκαηνο γηα ηελ πεξαηηέξσ παξαρψξεζε ζε ηξίηνπο ηεο απιήο ρξήζεο αηγηαινχ, 

παξαιίαο θαηφπηλ δεκνπξαζίαο ανά θέζη και είδος τρήζης και ανά ηεηραγφνικό μέηρο παρατφρούμενοσ 

τώροσ και ανά έηος μέτρι ηην 31-12-2022. 

6. Σν ππ’ αξηζκ 7010/02-06-2022 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ  πξνο ηνλ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΦΤΗΚΟΤ  

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ (Ο.ΦΤ.ΠΔ.Κ.Α.) πεξί παξνρήο ζχκθσλεο  

γλψκεο γηα ηελ παξαρψξεζε απιήο ρξήζεο αηγηαινχ θαη παξαιίαο ζε δχν (2) ηκήκαηα ησλ αθηψλ  

ηνπ Γήκνπ Πχινπ - Νέζηνξνο, ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Μεζζελίαο, εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ  

    
 Πχινο, 24  Ηνπλίνπ 2022 
 Αξηζκ. Πξση: 8120 
 
 
      

 

  

ΑΔΑ: ΨΨΔ1Ω1Β-7ΡΠ
Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2022.06.24 09:24:45
EEST
Reason:
Location: Athens



νξίσλ ηνπ, γηα εθκίζζσζε ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο γηα ην έηνο 2022 (έσο 31-12-2022). 

7. Tν ππ’ αξ. πξση. 47716/21-06-2022 έγγξαθν κε ην νπνίν εθθξάδεηαη ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ  

Πξντζηακέλνπ ηεο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο Μεζζελίαο επί ηνπ ζρεδίνπ δηαθήξπμεο θαηφπηλ παξαηεξήζεσλ  

,νη νπνίεο ελζσκαηψζεθαλ ζηε δηαθήξπμε, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηεο ΚΤΑ  

47458ΔΞ2020(ΦΔΚ1864/Β/15-5- 20) 

8. Σν ππ' αξ.πξση. 2132.8/656/21/16-7-2021 έγγξαθν ηνπ Ληκελαξρείνπ Πχινπ . 

9.Σν ππ' αξ.πξση. 2132.8/686/21/16-7-2021 έγγξαθν ηνπ Ληκελαξρείνπ Πχινπ . 

10.Σνλ ππαξ.20 Γεληθφ Καλνληζκφ Ληκέλα(ΦΔΚ 444/Β/1999) φπσο ηζρχεη. 

11. Σελ κε αξηζκφ 173/2022 (ΑΓΑ: 6ΕΡΜΧ1Β-56Φ) απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζεο ησλ 

φξσλ ηεο δεκνπξαζίαο, 

ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ 

δεκνπξαζία απιή πιεηνδνηηθή, θαλεξή θαη πξνθνξηθή γηα ηελ παξαρψξεζε, ηνπ δηθαηψκαηνο απιήο 

ρξήζεο δχν (2) ηκεκάησλ αηγηαινχ- παξαιίαο Γήκνπ Πχινπ - Νέζηνξνο, πξνο ηξίηνπο, κε ζχλαςε 

ζχκβαζεο παξαρψξεζεο, έλαληη αληαιιάγκαηνο πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ θαη θαινχκε ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο λα εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ. 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΥΧΡΧΝ ΠΑΡΑΥΧΡΗΗ – ΔΛΑΥΙΣΟ ΟΡΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Οη ρψξνη παξαρψξεζεο, ηνπ δηθαηψκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινχ, παξαιίαο πξνο ηξίηνπο, κε ζχλαςε 

ζχκβαζεο παξαρψξεζεο, έλαληη αληαιιάγκαηνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ν. 2971/01 φπσο ηζρχεη 

θαη ηελ ΚΤΑ 47458 ΔΞ 2020/15.05.2020 (ΦΔΚ 1864/15.05.2020 ηεχρνο Β’) φπσο απηή ηζρχεη, νξίδνληαη σο 

εμήο: 

α.α. 
θέζης 

Θέζη και 
εμβαδόν (η.μ.) 
παρατωρούμενης 
έκηαζης  

Σσνηεηαγμένες 
κορσθών 
πολσγώνοσ ηης 
έκηαζης (ΕΓΣΑ 87) 

Δραζηηριόηηηες ποσ 
πρόκειηαι να 
αζκηθούν ζηην 
έκηαζη 
  

Τιμή εκκίνηζης – ελάτιζηο 
όριο πρώηης προζθοράς 

1 Μασροβούνι – 
Εσαγγελιζμός 
Εμβαδόν: 10,00 η.μ 
 

Υ: 302008.87  

Φ: 4074789.76 

Υ: 302009.93  

Φ: 4074786.71 

Υ: 302007.29  

Φ: 4074785.66 

Υ: 302006.23  

Φ: 4074788.57 

 

Εκμίζθφζη 
θαλάζζιφν μέζφν 
αναυστής -  

500,00ευρώ 

2 Καπλίζηξα -  
Πεηροτώρι –
Ρφμανού 
  
Εμβαδόν: 20,00 η.μ. 
 

Υ: 291155.05,  

Φ: 4094901.23 

Υ: 291159.00,  

Φ: 4094901.86 

Υ:291158.22,  

Φ: 4094906.80 

Υ: 291154.27,  

Φ: 4094906.17 

 

Εκμίζθφζη 
θαλάζζιφν μέζφν 
αναυστής - 

1.500,00 ευρώ 
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Βάζεη ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 4916/2022 (ΦΔΚ 65/Α/2022), γηα ην έηνο 2022 ην χςνο ηνπ θαηαβαιιφκελνπ  

αληαιιάγκαηνο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 65% ηνπ ππνινγηζζέληνο αληαιιάγκαηνο ζχκθσλα κε ηηο  

πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο ΚΤΑ ππ’ αξ. 47458 ΔΞ  2020(ΦΔΚ 1864/ Β’/2020). 

 

Ζ ζέζε θαη ην εκβαδφλ ηνπ θάζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ πνπ παξαρσξείηαη απνηππψλεηαη ζε  

επηζπλαπηφκελν ππφβαζξν  νξζνθσηνράξηε απφ ηελ εθαξκνγή <<OPEN >>ηεο ΔΚΥΑ Α.Δ. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2 

 Σξόπνο Γηελέξγεηαο ηεο Γεκνπξαζίαο 

 

Ζ δεκνπξαζία είλαη θαλεξή θαη πξνθνξηθή, δηεμάγεηαη δε θαηά ηελ νξηζζείζα εκέξα θαη ψξα πνπ 

αλαθέξεηαη παξαθάησ. Ζ δεκνπξαζία κπνξεί λα ζπλερηζηεί θαη πέξαλ ηεο νξηδφκελεο ζηε δηαθήξπμε 

ψξαο, εθ' φζνλ εμαθνινπζνχλ άλεπ δηαθνπήο νη πξνζθνξέο. Γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δεκνπξαζίαο θαη πέξαλ 

ηεο νξηδφκελεο ψξαο απνθαζίδεη ε Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο, 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 γηα ηνλ εθάζηνηε πιεηνδνηνχληα, ε 

δέζκεπζε δε αχηε 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.  

Ζ απφθαζε ηεο επί ηεο δεκνπξαζίαο επηηξνπήο πεξί απνθιεηζκνχ ελδηαθεξνκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηε 

δεκνπξαζία, επεηδή δελ πιεξνί ηνπο ππφ ηεο νηθείαο δηαθεξχμεσο πξνβιεπφκελνπο φξνπο, αλαγξάθεηαη 

ζηα πξαθηηθά. Σα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο ζπληάζζνληαη εθ' απινχ ράξηνπ. 

Μεηά ηελ ιήμε ηεο δεκνπξαζίαο ηα πξαθηηθά ππνγξάθνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηεο 

δεκνπξαζίαο θαη απφ ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε θαη ηνλ εγγπεηή απηνχ. Αλ θάπνηνο απφ απηνχο είλαη 

αγξάκκαηνο, ππνγξάθεη άλη' απηνχ άιινο, βάζεη, εηδηθνχ λνκίκνπ πιεξεμνπζίνπ ε δχν πξφζσπα εθ ησλ 

παξηζηακέλσλ θαηά ηελ δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο, ηα νπνία θαιεί ή Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηεο 

δεκνπξαζίαο θαη ηα νπνία βεβαηψλνπλ ζην πξαθηηθφ ηεο δεκνπξαζίαο φηη φ ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο ή ν 

εγγπεηήο ηνπ δήισζε άγλνηα γξακκάησλ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεκνπξαζίαο, θάζε επφκελε πξνζθνξά πιεηνδνζίαο δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξε 

ησλ πελήληα επξψ (50,00€), ηεο ακέζσο πξνεγεζείζαο πξνζθνξάο. 

Οη δεκνπξαηνχκελεο ζέζεηο θαηαθπξψλνληαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν πνπ ζα πξνζθέξεη ην πςειφηεξν ηίκεκα. 

Δπί ησλ πξαθηηθψλ ηεο δεκνπξαζίαο απνθαζίδεη ην αξκφδην θαηά Νφκν Όξγαλν ( Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

παξ. 1ε, άξζξνπ 72, Ν. 3852/2010). 
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ΑΡΘΡΟ 3 

 Σόπνο, εκέξα θαη ώξα δηεμαγσγήο ησλ δεκνπξαζηώλ 

 

Οη δεκνπξαζίεο ζα δηεμαρζνχλ ηελ 6η Ιουλίου 2022 ημέρα Τετάρτη θαη ζε ψξεο θαηάζεζεο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο πνπ θαίλνληαη παξαθάησ, ζην Γεκνηηθφ θαηάζηεκα Πχινπ (Έδξαο Γήκνπ 

Πχινπ-Νέζηνξνο) θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ (1νο φξνθνο),  κε ηελ ζεηξά 

πνπ απνηππψλνληαη ζην παξαπάλσ πίλαθα (άξζξν 1) θαη σο εμήο: 

 Γηα ηε κηα (1) ζέζε ζηελ παξαιία «Μαπξνβνχλη» Δπαγγειηζκνχ γηα ηνπνζέηεζε ζαιάζζησλ κέζσλ 

αλαςπρήο, απφ ψξεο 10:00 σο 10:15 (α.α. ζέζεο 1) 

 Γηα ηε κία (1) ζέζε ζηελ παξαιία «Καπλίζηξα» Πεηξνρσξίνπ γηα ηνπνζέηεζε ζαιάζζησλ κέζσλ 

αλαςπρήο, απφ ψξεο 10:30 σο 10:45  (α.α. ζέζεο 2) 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

 Σηκή εθθίλεζεο ηεο πξώηεο πξνζθνξάο 

 

Σηκή εθθίλεζεο νξίδεηαη αλά παξαρσξνχκελν ρψξν - ζέζε φπσο νξίδεηαη ζηελ ηειεπηαία ζηήιε ηνπ πίλαθα 

ζην άξζξν 1 ηεο παξνχζαο. 

ΑΡΘΡΟ 5 

Υξνληθή δηάξθεηα κίζζσζεο 

 

Ζ παξαρψξεζε ηνπ ρψξνπ μεθηλάεη απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ θαη ιήγεη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 

2022. Σν επηηεπρζέλ κίζζσκα πξνζαπμάλεηαη κε ηα ηζρχνληα ηέιε ραξηνζήκνπ ηα νπνία βαξχλνπλ ηνλ 

κηζζσηή.  

ΑΡΘΡΟ 6 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη δηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο 

 

Απαξαίηεηε πξνυπφζε ζε γηα ηελ παξαρσ́ξεζε ηνπ δηθαησ́καηνο ηεο απιέο ρξέζεο ηκέκαηνο αηγηαινπ́ – 

παξαιίαο ζε θπζηθφ πξφζσπν ή ζε έλσζε πξνζψπσλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο (Ννκηθφ Πξφζσπν), είλαη ε 

ζπκπιήξσζε ηνπ 18νπ έηνπο ηεο ειηθήαο ηνπο , είηε ζπκβάιινληαη θαη ελεξγνχλ κεκνλσκέλα είηε 

ζπκβάιινληαη θαη ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ, σο κέιε έ εθπξν́ζσπνη απησ́λ. 

Α) ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο Φπζηθνύ Πξνζώπνπ: 

1) Φσηνηππία Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο ή  Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο άδεηαο παξακνλήο γηα αιινδαπνχο 

εθηφο ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ. ή άδεηα δηακνλήο εάλ έρνπλ ηζαγέλεηα θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ.  

2) Βεβαίσζε θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο πνπ λα ηζρχεη ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

3) Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο απφ ΔΦΚΑ  κε ηζρχ θαηά ηελ εκέξα ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 4) Γεκνηηθή ελεκεξφηεηα απφ ηνλ Γήκν Πχινπ - Νέζηνξνο πεξί κε νθεηιήο ηνπ ηδίνπ, πνπ λα ηζρχεη ηελ 

εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ, 

 5) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ) ηεο ΚΤΑ αξ. 47458ΔΞ 2020 (Φ.Δ.Κ. 

1864/Σ.β’/15-05-2020) φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη «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 
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πιεχζηκσλ πνηακψλ», φπσο απηή ηζρχεη θαη ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 2971/2001 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη 

ηζρχεη θαη ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα, 

6) Aπφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ (ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο Γηνηθεηηθήο ή Γηθαζηηθήο αξρήο ηεο 

ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο γηα αιινδαπνχο) ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ 

έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο.  

7) Έγγξαθν εηδηθήο πιεξεμνπζηφηεηαο (ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ή έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε, 

ζεσξεκέλν γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ εθπξνζψπνπ απφ νπνηαδήπνηε αξκφδηα αξρή) πξνο εθείλνλ 

πνπ ππνβάιιεη ην Φάθειν. 

8) Δγγπεηηθή επηζηνιή (ζύκθσλα κε ην άξζξν 9ν ). 

9) Βεβαίσζε ηνπ αξκνδίνπ Ληκελαξρείνπ φηη ν ζπκκεηέρσλ ζηε δεκνπξαζία θαηέρεη ηα απαξαίηεηα 

πξνζφληα θαη πιεξνί ηηο  πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο γηα ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο 

εθκίζζσζεο ζαιαζζίσλ κέζσλ αλαςπρήο. 

10)Έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. επηρείξεζεο ππαγφκελεο ζηηο επηηξεπηέο απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 2971/2001 θαη ζπγθεθξηκέλα επηρείξεζεο πνπ λα δηαζέηεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν Κ.Α.Γ.  ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο ηνπ ππό δεκνπξάηεζε ρώξνπ ή ππεχζπλε δήισζε φηη ζα πξνζθνκηζηεί πξηλ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

11) Τπεχζπλε δήισζε φηη δελ είλαη ππφηξνπνο απζαίξεηνο θάηνρνο αηγηαινχ παξαιίαο , ν ίδηνο θαη ν /ε 

ζχδπγφο ηνπ /ηεο θαη νη εηαηξίεο ζηηο νπνίεο ηα αλσηέξσ πξφζσπα είλαη εηαίξνη ,φπσο ε έλλνηα ηνπ ππφηξνπνπ 

απζαίξεηνπ θαηφρνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 45 ηνπ Ν.4688/2020(ΦΔΚ 101/Α/2020) 

 

 

Β) ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο Ννκηθνύ Πξνζώπνπ Πξνζσπηθώλ Δηαηξεηώλ (Ο.Δ. , Δ.Δ.): 

1) Φσηνηππία Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο ηνπ εθπξ/ηνπ  ηεο εηαηξείαο  ή  Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν 

ηεο άδεηαο παξακνλήο γηα αιινδαπνχο εθηφο ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ. ή άδεηα δηακνλήο εάλ 

έρνπλ ηζαγέλεηα θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ.  

2) Πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ ΓΔΜΖ πεξί ηπρφλ κεηαβνιψλ θαη κε αίηεζεο γηα πηψρεπζε. 

3) Βεβαίσζε θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ηεο εηαηξείαο, πνπ λα ηζρχεη ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

4) Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο απφ ΔΦΚΑ ηεο εηαηξείαο κε ηζρχ ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

5) Γεκνηηθή ελεκεξφηεηα απφ ηνλ Γήκν Πχινπ - Νέζηνξνο πεξί κε νθεηιήο ηεο εηαηξείαο πνπ λα ηζρχεη ηελ 

εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ,  

6) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ εθπξ/πνπ  ηεο εηαηξείαο ηνπ Ν. 1599/1986 φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο Κ.Τ.Α. 

αξ 47458ΔΞ 2020 (Φ.Δ.Κ. 1864/Σ.β’/15-05-2020) ) «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», φπσο απηή ηζρχεη θαη ηνπ θαη ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 2971/2001 φπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη θαη ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηνπο νπνίνπο απνδέρνληαη πιήξσο θαη 

αλεπηθύιαθηα, 

7) Aπφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ (ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο Γηνηθεηηθήο ή Γηθαζηηθήο αξρήο ηεο 

ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο γηα αιινδαπνχο) ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ ησλ εηαίξσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε 
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απηέο, φπσο πξνθχπηνπλ ηα κέιε απηψλ απφ ην πηζηνπνηεηηθφ ΓΔΜΖ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ 

έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο.  

8)Έγγξαθν εηδηθήο πιεξεμνπζηφηεηαο (ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ή έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε, 

ζεσξεκέλν γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ εθπξνζψπνπ απφ νπνηαδήπνηε αξκφδηα αξρή) πξνο εθείλνλ 

πνπ ππνβάιιεη ην Φάθειν, 

 9) Δγγπεηηθή επηζηνιή (ζύκθσλα κε ην άξζξν 9ν ). 

10) Βεβαίσζε ηνπ αξκνδίνπ Ληκελαξρείνπ φηη ν ζπκκεηέρσλ ζηε δεκνπξαζία θαηέρεη ηα απαξαίηεηα 

πξνζφληα θαη πιεξνί ηηο  πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο γηα ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο 

εθκίζζσζεο ζαιαζζίσλ κέζσλ αλαςπρήο. 

11) Έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. επηρείξεζεο ππαγφκελεο ζηηο επηηξεπηέο απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 2971/2001 θαη ζπγθεθξηκέλα επηρείξεζεο πνπ λα δηαζέηεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν Κ.Α.Γ.  ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο ηνπ ππό δεκνπξάηεζε ρώξνπ ή ππεχζπλε δήισζε φηη ζα πξνζθνκηζηεί πξηλ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

12) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ εθπξ/πνπ  ηεο εηαηξείαο φηη δελ είλαη ππφηξνπνο απζαίξεηνο θάηνρνο αηγηαινχ 

παξαιίαο , ν ίδηνο θαη ν /ε ζχδπγφο ηνπ /ηεο θαη νη εηαηξίεο ζηηο νπνίεο ηα αλσηέξσ πξφζσπα είλαη εηαίξνη 

,φπσο ε έλλνηα ηνπ ππφηξνπνπ απζαίξεηνπ θαηφρνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 45 ηνπ Ν.4688/2020(ΦΔΚ 101/Α/2020) 

 

Γ) ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο Κεθαιαηνπρηθώλ Δηαηξεηώλ (Δ.Π.Δ. , Α.Δ., Ι.Κ.Δ): 

 1) Φσηνηππία Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο ηνπ εθπξ/ηνπ  ηεο εηαηξείαο  ή  Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν 

ηεο άδεηαο παξακνλήο γηα αιινδαπνχο εθηφο ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ. ή άδεηα δηακνλήο εάλ 

έρνπλ ηζαγέλεηα θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ.  

2) Πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ ΓΔΜΖ πεξί ηπρφλ κεηαβνιψλ θαη κε αίηεζεο γηα πηψρεπζε. 

 3) Βεβαίσζε θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ηεο εηαηξείαο πνπ λα ηζρχεη ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

4) Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο απφ ΔΦΚΑ ζην φλνκα ησλ εηαίξσλ πξνθεηκέλνπ πεξί Δ.Π.Δ, ζην 

φλνκα ησλ δηαρεηξηζηψλ πεξί Η.Κ.Δ., ζην φλνκα ηνπ κνλνπξφζσπνπ εηαίξνπ Η.Κ.Δ., θαζψο θαη ζην φλνκα 

ηεο εηαηξείαο πεξί Α.Δ πνπ λα ηζρχεη ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ.  

5) Γεκνηηθή ελεκεξφηεηα απφ ηνλ Γήκν Πχινπ - Νέζηνξνο ζην φλνκα ησλ εηαίξσλ πξνθεηκέλνπ πεξί 

Δ.Π.Δ, ζην φλνκα ησλ δηαρεηξηζηψλ πεξί Η.Κ.Δ., ζην φλνκα ηνπ κνλνπξφζσπνπ εηαίξνπ Η.Κ.Δ., θαζψο θαη 

ζην φλνκα ηεο εηαηξείαο πεξί Α.Δ πνπ λα ηζρχεη ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ,  

6) Τπεχζπλεο δειψζεηο ηνπ Πξνέδξνπ, ηνπ Γ/ληα πκβνχινπ θαη ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο εηαηξείαο ηνπ Ν. 

1599/1986 φηη έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηεο Κ.Τ.Α. αξ 47458ΔΞ 2020 (Φ.Δ.Κ. 1864/Σ.β’/15-05-2020) )  

«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» φπσο απηή ηζρχεη ,θαη ηνπ θαη ηνπ 

άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 2971/2001 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη θαη ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηνπο 

νπνίνπο απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα, 

7) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ (ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο Γηνηθεηηθήο ή Γηθαζηηθήο αξρήο ηεο 

ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο γηα αιινδαπνχο) ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ ηνπ Πξνέδξνπ, ηνπ Γ/ληα πκβνχινπ, ηνπ 

δηαρεηξηζηή ηεο εηαηξείαο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ 

άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. 

8) Απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο εηαηξείαο γηα ζπκκεηνρή ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ θαη ηνπ πξνζψπνπ πνπ 

εμνπζηνδνηείηαη κε ηελ απφθαζε απηή λα ζπκκεηέρεη. 
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9) Έγγξαθν εηδηθήο πιεξεμνπζηφηεηαο (ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ή έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε, 

ζεσξεκέλν γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ εθπξνζψπνπ απφ νπνηαδήπνηε αξκφδηα αξρή) πξνο εθείλνλ 

πνπ ππνβάιιεη ην Φάθειν. 

10) Δγγπεηηθή επηζηνιή (ζχκθσλα κε ην άξζξν 9ν ). 

11) Βεβαίσζε ηνπ αξκνδίνπ Ληκελαξρείνπ φηη ν ζπκκεηέρσλ ζηε δεκνπξαζία θαηέρεη ηα απαξαίηεηα 

πξνζφληα θαη πιεξνί ηηο  πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο γηα ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο 

εθκίζζσζεο ζαιαζζίσλ κέζσλ αλαςπρήο. 

12)Έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. επηρείξεζεο ππαγφκελεο ζηηο επηηξεπηέο απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 2971/2001 θαη ζπγθεθξηκέλα επηρείξεζεο πνπ λα δηαζέηεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν Κ.Α.Γ.  ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο ηνπ ππό δεκνπξάηεζε ρώξνπ ή ππεχζπλε δήισζε φηη ζα πξνζθνκηζηεί πξηλ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

13) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ εθπξ/πνπ  ηεο εηαηξείαο φηη δελ είλαη ππφηξνπνο απζαίξεηνο θάηνρνο αηγηαινχ 

παξαιίαο , ν ίδηνο θαη ν /ε ζχδπγφο ηνπ /ηεο θαη νη εηαηξίεο ζηηο νπνίεο ηα αλσηέξσ πξφζσπα είλαη εηαίξνη 

,φπσο ε έλλνηα ηνπ ππφηξνπνπ απζαίξεηνπ θαηφρνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 45 ηνπ Ν.4688/2020(ΦΔΚ 101/Α/2020) 

 

Γηα θάζε δεκνπξαηνύκελε ζέζε απαηηνύληαη μερσξηζηά δηθαηνινγεηηθά. 
 

ΑΡΘΡΟ 7 

 Δγγπεηήο 

 

Ο ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο ππνρξενχηαη λα παξνπζηάζεη αμηφρξεν εγγπεηή, ν νπνίνο ζα ππνγξάςεη ηα 

πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη έηζη θαζίζηαηαη αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλνο κε απηφλ γηα ηελ 

εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. Γηα ηελ απφδεημε ηνπ αμηφρξενπ ηνπ εγγπεηή απηφο ζα πξέπεη λα 

πξνζθνκίζεη: Αζηπλνκηθή Σαπηόηεηα-  Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα-  Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα από 

ΔΦΚΑ  θαη Γεκνηηθή ελεκεξόηεηα (όια ηα δηθαηνινγεηηθά ζε ηζρύ θαηά ηελ εκέξα ηνπ 

δηαγσληζκνύ).  

 

ΑΡΘΡΟ 8  

Γηθαίσκα απνδεκίσζεο 

 

Ο ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο δελ απνθηά δηθαίσκα πξνο απνδεκίσζε απφ ηε κε έγθξηζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο 

δεκνπξαζίαο απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ δήκνπ  ή ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο πνπ έρεη αληίζηνηρε αξκνδηφηεηα.  

 

ΑΡΘΡΟ 9 

Δγγπεηηθή επηζηνιή  

 

Οπδείο είλαη δεθηφο ζηελ δεκνπξαζία, αλ δελ πξνζαγάγεη, γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δεκνπξαζία, σο 

εγγύεζε ζηελ επηηξνπή δηελεξγείαο ηεο δεκνπξαζίαο, γξακκάηην ζπζηάζεσο παξαθαηαζήθεο ηνπ Σακείνπ 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ή βεβαίσζε ηνπ Σακείνπ 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ πεξί παξαθαηαζέζεσο ζε απηφ απφ απηφλ πνπ επηζπκεί λα ιάβεη κέξνο ζηελ 

δεκνπξαζία ή άιινπ ν νπνίνο ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, νκνινγηψλ Γεκνζίνπ, 

Σξαπέδεο, ή Οξγαληζκνχ θνηλήο σθειείαο, πνπ αλαγλσξίδεηαη γηα εγγπνδνζίεο, πνζφ ίζν πξνο ην έλα 
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δέθαην (1/10) ηνπ νξηδόκελνπ ειάρηζηνπ νξίνπ πξώηεο πξνζθνξάο ηεο δηαθήξπμεο, ε νπνία κεηά 

απφ ηε ιήμε ηεο δεκνπξαζίαο ζα επηζηξαθεί ζηνπο δηαγσληδφκελνπο, εθηφο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδφηε πνπ 

ζα παξακείλεη ζηελ ππεξεζία κέρξη ηελ θαηαθχξσζε ηεο δεκνπξαζίαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ζ 

εγγπεηηθή απηή επηζηνιή αληηθαζίζηαηαη, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κε άιιε εγγχεζε πνζνχ ίζνπ 

πξνο ην πνζνζηφ 10% επί ηνπ επηηεπρζέληνο κηζζψκαηνο. Σα έμνδα γηα ηελ έθδνζε θαη δηαηήξεζε ζε ηζρχ 

φισλ ησλ αλσηέξσ εγγπήζεσλ , ζα βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ην κηζζσηή. 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα αλαθέξνπλ ηε 

ζέζε γηα ηελ νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζα απεπζχλεηαη πξνο ην Γήκν Πχινπ - 

Νέζηνξνο θαη ζα αλαγξάθεηαη: α) ε εκεξνκελία έθδνζεο, β) ν εθδφηεο, γ) ν αξηζκφο εγγχεζεο, δ) ε ζρεηηθή 

απφθαζε δηαθήξπμεο θαη ε εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ, ε) ην πνζφ ηεο εγγχεζεο, ζη) ηελ πιήξε 

επσλπκία θαη ηελ δηεχζπλζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε. 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζα θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο , 

φπσο ελδεηθηηθά ηελ κε εκπξφζεζκε πιεξσκή ηνπ αληαιιάγκαηνο, ηελ θαηάιεςε επηπιένλ ρψξνπ απφ ηνλ 

ζπκβαηηθά νξηδφκελν,  ηελ κε ηήξεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζην παξάξηεκα 3 ηεο Κ.Τ.Α. 47458 ΔΞ 

2020/15-5-2020 (ΦΔΚ 1864/Β/15-5-2020) φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Κ.Τ.Α.56468 ΔΞ 2020(ΦΔΚ 

2198/Β/5-6-20)θαη ηζρχεη. 
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ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΜΙΘΧΣΗ 

 

Οη ππεξνπ́ ζηνπο νπνήνπο έρεη παξαρσξεζεή ην δηθαήσκα απιέο ρξέζεο γηα ηελ άζθεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ππφθεηληαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο -ππνρξεψζεηο- απαγνξεχζεηο φπσο νξίδνληαη ζην άξ ζξν 

12 ηεο ΚΤΑ κε αξηζκν́ 47458 ΔΞ 2020 (ΦΔΚ 1864/Β/15-5-2020). 

Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα ιάβεη γλψζε ηηο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηνλ αηγηαιφ θαη ηελ παξαιία θαη λα 

ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ σο κηζζσηήο. Ο κηζζσηήο ππφθεηηαη ζηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Κ.Τ.Α. αξ. 47458ΔΞ 

2020 (Φ.Δ.Κ. 1864/Σ.β’/15-05-2020) )  «Καζνξηζκφο φξσλ πξνυπνζέζεσλ, ηερληθψλ ζεκάησλ, αλαγθαίσλ 

ιεπηνκεξεηψλ θαη δηαδηθαζίαο γηα ηελ παξαρψξεζε απιήο ρξήζεο αηγηαινχ, παξαιίαο, φρζεο θαη 

παξφρζηαο δψλεο κεγάισλ ιηκλψλ θαη πιεχζηκσλ πνηακψλ» φπσο απηή ηζρχεη, θαη ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 

2971/2001 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, ησλ νπνίσλ ππνρξενχηαη λα ιάβεη γλψζε θαη νθείιεη λα 

ηεξεί ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο πνπ ηίζεληαη ζην Παξάξηεκα 3 θαη 4 απηήο φπσο απηά ηζρχνπλ.  

Ο ππεξνχ ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί ηελ θαηνρή ηνπ παξαρσξνχκελνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, ηα φξηα απηνχ 

θαη ελ γέλεη ηνλ παξαρσξνχκελν θνηλφρξεζην ρψξν ζε θαιή θαηάζηαζε, άιισο ιακβάλνληαη φια ηα κέηξα 

πξνζηαζίαο ησλ δηαηάμεσλ πεξί πξνζηαζίαο ησλ Γεκνζίσλ Κηεκάησλ. 

Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε επέκβαζε πνπ αιινηψλεη ηε θπζηθή κνξθνινγία θαη ηα βηνηηθά ζηνηρεία ησλ 

ρψξσλ αηγηαινχ, θαζψο θαη ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν απηψλ.  

Ο κηζζσηήο νθείιεη λα εμαζθαιίδεη θαη λα κελ εκπνδίδεη ηελ ειεχζεξε θαη απξφζθνπηε  πξφζβαζε ησλ 

πνιηηψλ ζηελ παξαιία θαη ηνλ αηγηαιφ.  

Οη δεκνηηθνί θφξνη-ηέιε θαη νη θφξνη ηνπ Γεκνζίνπ βαξχλνπλ ηνλ κηζζσηή.  

Ο κηζζσηήο  δελ επηηξέπεηαη λα κεηαβηβάζεη νιηθά ή κεξηθά ην δηθαίσκα ηνπ ζε άιινλ ή λα ζπλάςεη 

νπνηαδήπνηε ζρέζε γη’ απηφ κε ή ρσξίο αληάιιαγκα, πνπ λα αθνξά ηελ έθηαζε πνπ ηνπ παξαρσξήζεθε.  
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Ο κηζζσηήο  νθείιεη λα παξαδψζεη ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ζηελ αξρηθή ηνπο θαηάζηαζε ακέζσο κεηά 

ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο, αθαηξνπκέλσλ φισλ ησλ εηδψλ πνπ είραλ ηνπνζεηεζεί θαηά ηε ρξήζε. 

Ο κηζζσηήο ππφθεηηαη ζε φιεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο Κ.Τ.Α. 47458 ΔΞ 2020/15-5-

2020 (ΦΔΚ 1864/Β/15-5-2020), φπσο απηή ηζρχεη. 

ε πεξίπησζε παξαβάζεσλ ησλ φξσλ ηεο Κ.Τ.Α. 47458 ΔΞ 2020/15-5-2020 (ΦΔΚ 1864/Β/15-5-2020), 

φπσο ηζρχεη θαη ελ γέλεη ηεο λνκνζεζίαο πεξί αηγηαινχ θαη παξαιίαο (Ν. 2971/2001, φπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη) αλεμάξηεηα απφ ην θαζνξηζζέλ αληάιιαγκα, ζα επηβάιινληαη θαη φια ηα κέηξα 

πξνζηαζίαο.  

Ο κηζζσηήο νθείιεη λα ηεξεί φια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ λνκνζεζία κέηξα πξνζηαζίαο γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θσξνλντνχ Covid 19 φπσο απηά θαζνξίδνληαη απφ ηηο εθάζηνηε ζρεηηθέο 

ηζρχνπζεο θνηλέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παλδεκίαο. 

Ο κηζζσηήο ππφθεηηαη ζηηο ππνρξεψζεηο θαη ζηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηνπλ ην Τπνπξγείν 

Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ θαζψο θαη ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο  

 

 Γηα ηνπο ρψξνπο αηγηαινχ, παξαιίαο, φρζεο, παξφρζηαο δψλεο, πδάηηλνπ ζηνηρείνπ, ππζκέλα θαη ππέδαθνο 

ηνπ βπζνχ ηεο ζάιαζζαο, ιηκλνζάιαζζαο, ιίκλεο θαη πιεχζηκνπ πνηακνχ, πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην δίθηπν 

Natura 2000, ε θάιπςε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ 

θαη εθφζνλ δελ επεξεάδνληαη νη ζηφρνη δηαηήξεζεο γηα ην πξνζηαηεπηέν αληηθείκελν. Ζ παξαβίαζε ησλ 

αλσηέξσ φξσλ επηθέξεη ηελ αλάθιεζε ηεο παξαρψξεζεο. 

Γηα ηηο πεξηνρέο πνπ ηεινχλ ππφ θαζεζηψο πξνζηαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο 

ηζρχεη ην αξηζκ. νηθ.22063/747/3.5.2017 έγγξαθν ΤΠΔΝ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππνγξαθή ησλ ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο γηα ηηο ζέζεηο 1 & 2 ηεο παξνχζεο, 
ζα ιάβεη ρψξα ,εθφζνλ εμαζθαιηζηεί ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ θνξέα δηαρείξεζεο “ΟΡΓΑΝΗΜΟ 
ΦΤΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ” (Ο.ΦΤ.ΠΔ.Κ.Α.) 
ηνπο παξαβάηεο ησλ πεξηνρψλ ηεο παξ.β αξζ.9 ηεο ΚΤΑ 47458 ΔΞ 2020/15-5-2020 (ΦΔΚ 
1864/Β/15-5-2020)φπσο ηζρχεη,  επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ αξ.28 ΣΟΤ Ν.1650/1986 φπσο 
ηζρχεη. 
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ΤΜΦΧΝΗΣΙΚΟ – ΣΡΟΠΟ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΣΙΜΗΜΑΣΟ 

 

Μεηαμχ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ κηζζσηψλ ζα ππνγξαθεί ζπκθσλεηηθφ κίζζσζεο. Σν κηζζσηήξην ζπκβφιαην 

ζπληάζζεηαη ζε ηξία  (3) αληίγξαθα πνπ ππνγξάθνληαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε.  

Σν επηηεπρζέλ κίζζσκα ζα θαηαβιεζεί απφ ηνλ αλαδεηρζεζφκελν πιεηνδφηε (κηζζσηή) κε ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο, εθ ηνπ νπνίνπ: πνζνζηφ 30% ηνπ επηηεπρζέληνο κηζζψκαηνο γηα ην έηνο 2022, πιένλ 

ραξηνζήκνπ θαη Ο.Γ.Α. ραξηνζήκνπ ζα απνδνζεί ζην Κηεκαηηθή Τπεξεζία Μεζζελίαο πνζνζηφ 70% ηνπ 

επηηεπρζέληνο κηζζψκαηνο γηα ην έηνο 2022 πιένλ ραξηνζήκνπ θαη Ο.Γ.Α. ραξηνζήκνπ ζην Γήκν Πχινπ – 

Νέζηνξνο. Καηφπηλ αίηεζεο ηνπ πιεηνδφηε είλαη δπλαηή ε θαηαβνιή ηνπ αληαιιάγκαηνο ζε δφζεηο, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 47458 ΔΞ 2020/15-5-2020 (ΦΔΚ 1864/Β/15- 5-2020) φπσο απηή ηζρχεη 

θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε κε εκπξφζεζκεο θαηαβνιήο έζησ θαη κίαο δφζεο ε 

ζχκβαζε παξαρψξεζεο παχεη λα ηζρχεη θαη ζα ιακβάλνληαη φια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ θείκελε 

λνκνζεζία κέηξα πξνζηαζίαο.   
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ην κηζζσηήξην ζπκβφιαην πξνζδηνξίδνληαη ζαθψο ηα ζηνηρεία ηνπ κηζζσηή, ε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, ε 

ζέζε θαη ην εκβαδφλ ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ πνπ παξαρσξείηαη, ε ηδηφηεηα ηνπ (αηγηαιφο, παξαιία, 

θ.ι.π.), ην είδνο ηεο ρξήζεο θαη ην θαηαβιεηέν αληάιιαγκα. Ο ρψξνο απηφο απνηππψλεηαη κε επηκέιεηα ηνπ 

Γήκνπ Πχινπ - Νέζηνξνο θαη ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ ζε 

επηζπλαπηφκελν ζην κηζζσηήξην απφζπαζκα  νξζνθσηνράξηε απφ ηελ εθαξκνγή <<OPEN >>ηεο ΔΚΥΑ 

Α.Δ. 

ην ζπκθσλεηηθφ πνπ ζα ππνγξαθεί ζα νξίδεηαη ξεηψο φηη ν κηζζσηήο έρεη ιάβεη γλψζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

ΚΤΑ αξ. 47458ΔΞ 2020 (Φ.Δ.Κ. 1864/Σ.β’/15-05-2020) 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»  φπσο απηή ηζρχεη θαη δεζκεχεηαη λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ σο κηζζσηήο φπσο 

απηέο νξίδνληαη ζηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο. Αληίγξαθν ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ, ζε ηξία (3) αληίγξαθα, 

ζπλνδεπφκελν κε αληίγξαθν ηνπ Πξαθηηθνχ Καηαθχξσζεο ηεο Γεκνπξαζίαο, ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ αξ.3 

ηεο ΚΤΑ ,ηα ππφβαζξα νξζνθσηνράξηε , ηνπ πξσηφηππνπ δηπιφηππνπ είζπξαμεο γηα ηελ απφδεημε 

θαηαβνιήο ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ην άξζξν 7 ηεο ΚΤΑ 47458ΔΞ 2020(ΦΔΚ1864/Β/2020) νθεηιφκελνπ 

πνζνζηνχ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη απφδεημε θαηαβνιήο ηνπ πξνβιεπφκελνπ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζην 

Γήκν, απνζηέιινληαη απφ ην Γήκν Πχινπ - Νέζηνξνο ζηελ Κηεκαηηθή Τπεξεζία Μεζζελίαο, πξνο 

πξνζππνγξαθή ηνπο. ην κηζζσηήξην ζπκβφιαην πξέπεη λα έρνπλ ελζσκαησζεί, επί πνηλή αθπξφηεηαο ηεο 

κηζζσηηθήο ζχκβαζεο, νη ηπρφλ ππνδείμεηο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο Μεζζελίαο, 

θαζψο θαη λα αλαγξάθεηαη, επί πνηλή αθπξφηεηαο ηεο ζχκβαζεο, ν αξηζκφο ηνπ δηπινηχπνπ είζπξαμεο ηνπ 

πνζνζηνχ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. ε πεξίπησζε κε ηειηθήο ζπλππνγξαθήο ηνπ κηζζσηεξίνπ από ηνλ 

Πξντζηάκελν ηεο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο Μεζζελίαο,  ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ ππνδεηρζεηζψλ απφ απηφλ 

ηξνπνπνηήζεσλ ή κε ζπλαπνζηνιήο καδί κε ηα ηξία (3) αληίγξαθα ηεο κηζζσηηθήο ζχκβαζεο, αληηγξάθνπ 

ηνπ Πξαθηηθνχ Καηαθχξσζεο ηεο Γεκνπξαζίαο, ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ αξ.3 ηεο ΚΤΑ ,ηνπ ππνβάζξνπ 

νξζνθσηνράξηε , ηνπ πξσηφηππνπ δηπιφηππνπ είζπξαμεο γηα ηελ απφδεημε θαηαβνιήο ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ απφ ην άξζξν 7 ηεο ΚΤΑ 47458ΔΞ 2020(ΦΔΚ1864/Β/2020) νθεηιφκελνπ πνζνζηνχ ππέξ 

ηνπ Γεκνζίνπ θαη απφδεημε θαηαβνιήο ηνπ πξνβιεπφκελνπ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζην Γήκν ,ην 

κηζζσηήξην ζπκβφιαην είλαη άθπξν θαη ν κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα απνρσξήζεη απφ ηνλ θνηλφρξεζην 

ρψξν, ρσξίο θακία αμίσζε απνδεκίσζεο έλαληη ηνπ Γεκνζίνπ.  

Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα παξέρεη αμηφρξεν εγγπεηή πνπ ζα ππνγξάςεη καδί κε ηνλ πιεηνδφηε ηα 

πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη ζηελ ζπλέρεηα ηελ ζχκβαζε ηεο κίζζσζεο. Ο εγγπεηήο απηφο είλαη 

αιιειέγγπνο θαη εηο νιφθιεξν ππεχζπλνο καδί κε ην κηζζσηή γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, 

παξαηηνχκελνο ηνπ επεξγεηήκαηνο ηεο δηαίξεζεο θαη δηδήζεσο.  

Γηα ηελ απφδεημε ηνπ αμηφρξενπ ηνπ εγγπεηή απηφο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη: Αζηπλνκηθή Σαπηφηεηα- 

Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα-Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα απφ θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο  θαη Γεκνηηθή 

ελεκεξφηεηα. 

Ο ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο ππνρξενχηαη φπσο εληφο δέθα εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε, πνπ ελεξγείηαη κε 

απνδεηθηηθφ παξαιαβήο, ηεο απφθαζεο ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί θαηαθπξψζεσο ή εγθξίζεσο ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο, λα πξνζέιζεη καδί κε ηνλ εγγπεηή ηνπ γηα ηελ ζχληαμε θαη ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο, άιισο θαη ε θαηαηεζείζα εγγχεζε θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ δήκνπ ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε.  
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Δλεξγείηαη δε αλαπιεηζηεξηαζκφο εηο βάξνο ηνπ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ, νη νπνίνη επζχλνληαη γηα ην 

κεγαιχηεξν ηπρφλ νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο απφ απηφ ηεο πξνεγνχκελεο. 

Μεηά ην πέξαο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ησλ δέθα εκεξψλ ε ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη θαηαξηίζηεθε 

νξηζηηθά. 

Πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο, ν ππεξνχ δελ κπνξεί λα ιάβεη ζηελ θαηνρή ηνπ ηνλ 

παξαρσξνχκελν θνηλφρξεζην ρψξν. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

 Αληάιιαγκα 

 

Ζ θαηαβνιή ηνπ αληαιιάγκαηνο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο 

ΚΤΑ 47458 ΔΞ 2020/15.05.2020 (ΦΔΚ 1864/15.05.2020 ηεχρνο Β’) θαη ηνπ άξζξνπ 16Α ηνπ Ν.2971/01, 

φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 37 ηνπ Ν.4607/19. Δηδηθά γηα ην έηνο 2022, εθαξκφδνληαη θαη νη δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 17 ηεο αλσηέξσ ΚΤΑ θαη ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 4916/2022 (ΦΔΚ 65/Α/2022). Σν αληάιιαγκα 

ππνινγίδεηαη εηεζίσο θαη θαηαηίζεηαη εθάπαμ ή ζε δφζεηο ζε πεξίπησζε ππνβνιήο αηηήκαηνο ηνπ 

πιεηνδφηε θαηά ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο.  

 

 Βάζεη ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 4916/2022 (ΦΔΚ 65/Α/2022), γηα ην έηνο 2022 ην χςνο ηνπ 
θαηαβαιιφκελνπ αληαιιάγκαηνο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 65% ηνπ ππνινγηζζέληνο 
αληαιιάγκαηνο ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο ΚΤΑ ππ’ αξ. 47458 ΔΞ 
2020(ΦΔΚ 1864/ Β’/2020). 
 
Σν επηηεπρζέλ κίζζσκα ζα θαηαβιεζεί απφ ηνλ αλαδεηρζεζφκελν πιεηνδφηε (κηζζσηή) κε ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο, εθ ηνπ νπνίνπ: πνζνζηφ 30% ηνπ επηηεπρζέληνο κηζζψκαηνο γηα ην έηνο 2022, πιένλ 

ραξηνζήκνπ θαη Ο.Γ.Α. ραξηνζήκνπ ζα απνδνζεί ζην Κηεκαηηθή Τπεξεζία Μεζζελίαο πνζνζηφ 70% ηνπ 

επηηεπρζέληνο κηζζψκαηνο γηα ην έηνο 2022 πιένλ ραξηνζήκνπ θαη Ο.Γ.Α. ραξηνζήκνπ ζην Γήκν Πχινπ – 

Νέζηνξνο. Καηφπηλ αίηεζεο ηνπ πιεηνδφηε είλαη δπλαηή ε θαηαβνιή ηνπ αληαιιάγκαηνο ζε δφζεηο, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 47458 ΔΞ 2020/15-5-2020 (ΦΔΚ 1864/Β/15- 5-2020) φπσο απηή ηζρχεη 

θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε κε εκπξφζεζκεο θαηαβνιήο έζησ θαη κίαο δφζεο ε 

ζχκβαζε παξαρψξεζεο παχεη λα ηζρχεη θαη ζα ιακβάλνληαη φια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ θείκελε 

λνκνζεζία κέηξα πξνζηαζίαο.   

 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

 

Οη επηρεηξήζεηο ζα ιεηηνπξγήζνπλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο Τγεηνλνκηθέο, Αγνξαλνκηθέο, Αζηπλνκηθέο, 

Σνπξηζηηθέο θαη ινηπέο ζρεηηθέο κε ηε ιεηηνπξγία δηαηάμεηο, ε παξάβαζε ησλ νπνίσλ ζπλεπάγεηαη εθηφο ηεο 

πνηληθήο δίσμεο θαη ηελ αθχξσζε ησλ εθκηζζψζεσλ. ησπεξή αλακίζζσζε, θαη ε θαζνηνλδήπνηε ηξφπν 

πεξαηηέξσ ππεθκίζζσζε ηνπ κηζζίνπ απφ ηνλ κηζζσηή απαγνξεχεηαη απνιχησο. 

Μεηά ηε ιήμε ηεο κηζζσηηθήο ζρέζεο, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, δελ επηηξέπεηαη ε παξακνλή ηνπ κηζζσηή 

ζηνλ παξαρσξεζέληα ρψξν.  
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Γηα ηελ εθκίζζσζε αηγηαινχ/παξαιίαο γηα ζαιάζζηα ζπνξ ηζρχνπλ νη φξνη θαη νη πεξηνξηζκνί ηνπ 
ππαξ.20 Γεληθνχ Καλνληζκνχ Ληκέλα φπσο ηζρχεη θαη νη φξνη ηεο ΚΤΑ 47458 ΔΞ 2020/15-5-2020 
(ΦΔΚ 1864/Β/15-5-2020)φπσο ηζρχεη (ηδίσο ην παξάξηεκα ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ). 
 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΤ 

 

      Ο Γήκνο δελ επζχλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηή, νχηε ππνρξενχηαη ζε επηζηξνθή ή κείσζε ηνπ κηζζψκαηνο 

ή θαη ιχζε ηεο ζχκβαζεο άλεπ απνρξψληνο ιφγνπ. Δάλ φξνο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο είλαη αζαθήο ή 

δελ αλαθέξεηαη ηζρχνπλ ηα θαζνξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ, πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ θαη 

απνθάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε. Ζ παξάβαζε νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο ζχκβαζεο, 

ησλ φξσλ ηεο ΚΤΑ αξ. 47458ΔΞ 2020 (Φ.Δ.Κ. 1864/Σ.β’/15-05-2020) «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». φπσο απηή ηζρχεη θαη ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 2971/2001 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη 

ηζρχεη, νη νπνίνη ζεσξνχληαη φινη νπζηψδεηο, θαη επίζεο ε θαζπζηέξεζε ηνπ κηζζψκαηνο γηα νπνηνδήπνηε 

ιφγν θαη αηηία αλ νθείιεηαη, έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε ιχζε ηεο κίζζσζεο θαη ηελ απνκάθξπλζε ηνπ κηζζσηή. 

Ο κηζζσηήο ζε πεξίπησζε πνπ ε κίζζσζε ιπζεί απφ ππαηηηφηεηά ηνπ, ππνρξεψλεηαη ζηελ θαηαβνιή θαη 

ησλ ππνινίπσλ, κέρξη ηεο θαλνληθήο ιήμεο ηεο κίζζσζεο, κηζζσκάησλ. 

       ε πεξίπησζε πνπ έλα ή πεξηζζφηεξα άξζξα ηνπ παξφληνο κηζζσηεξίνπ βξίζθνληαη ζε αληίθαζε κε 

ηα φζα πξνβιέπνληαη ζηελ Κ.Τ.Α. αξ.  47458ΔΞ 2020 (Φ.Δ.Κ. 1864/Σ.β’/15-05-2020) ππεξηζρχνπλ ηα φζα 

πξνβιέπνληαη ζηελ Κ.Τ.Α. απηή θαη ζηηο ηξνπνπνηήζεηο απηήο. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΣΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ 

 

     Ζ δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη νίθνζελ απφ ηνλ Γήκαξρν εάλ δελ παξνπζηάζηεθε ζε απηή 

πιεηνδφηεο. Ζ δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη κεηά απφ απφθαζε δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ φηαλ Α) Σν 

απνηέιεζκα απηήο δελ εγθξηζεί απφ ηελ Ο.Δ. ή ηελ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ιφγσ αζχκθνξνπ 

επηηεπρζέληνο απνηειέζκαηνο ή ζθάικαηνο ζηελ δηελέξγεηα δεκνπξαζίαο. Β) κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηεο 

δεκνπξαζίαο ν ηειηθφο πιεηνδφηεο θαη ν εγγπεηήο ηνπ αξλνχληαη λα ππνγξάςνπλ ηα πξαθηηθά ή ηελ 

ζχκβαζε κίζζσζεο επίζεο, φηαλ κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε ηεο εγθξηηηθήο επί ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο απφθαζεο, δελ πξνζέιζεη εκπξνζέζκσο γηα ηελ ζχληαμε θαη ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο.  

ε 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 
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παξαπάλσ, απνθιείνληαη απφ ηε δεκνπξαζία. ηε Β πεξίπησζε ε δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη εηο 

βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδφηε θαη ηνπ εγγπεηή απηνχ, σο ειάρηζην φξην πξνζθνξάο νξίδεηαη ην επ’ 

νλφκαηη ηνχηνπ θαηαθπξσζέλ πνζφ, δπλάκελν λα κεησζεί κε απφθαζε Γ θαη φρη θάησ απφ ηελ ειάρηζηε 

ηηκή εθθίλεζεο πνπ έρεη εγθξηζεί απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο Μεζζελίαο κε ηελ ππ’ 

αξηζκ  πξση. 47716/21-06-2022  εγθξηηηθή Απφθαζή ηνπ.  

Ζ επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία γλσζηνπνηείηαη κε πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ηνπ δεκάξρνπ 

αλαθεξνκέλεο ζηνπο φξνπο ηεο πξψηεο δηαθήξπμεο θαη δεκνζηεπνκέλεο, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξαο 

πξν ηεο εκέξαο ηεο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο, δηεμάγεηαη δε ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξζεθαλ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

 Γεκνζίεπζε Γηαθήξπμεο 

 

Ζ δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί κε θξνληίδα ηνπ δεκάξρνπ ηνπιάρηζηνλ δέθα εκέξεο πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα 

ησλ δεκνπξαζηψλ κε ηνηρνθφιιεζε αληηγξάθνπ απηήο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ 

Καηαζηήκαηνο Πχινπ – Νέζηνξνο, ζην δεκνζηφηεξν κέξνο ηεο έδξαο ηνπ Γήκνπ θαη ζην πξφγξακκα 

ΓΗΑΤΓΔΗΑ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Πχινπ - Νέζηνξνο. Πεξίιεςε απηήο ζα δεκνζηεπηεί ζηνλ πίλαθα 

αλαθνηλψζεσλ ησλ δεκνηηθψλ θαηαζηεκάησλ φισλ ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ θαη ζε 1 εκεξήζηα εθεκεξίδα 

ηνπ Ννκνχ Μεζζελίαο. Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ζα βαξχλνπλ ηνπο ηειεπηαίνπο πιεηνδφηεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

 Πιεξνθόξεζε ελδηαθεξνκέλσλ 

 

Πιεξνθνξίεο γηα ηηο δεκνπξαζίεο παξέρνληαη απφ ην Σκήκα Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ, 

ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ ζην Γεκαξρείν Πχινπ – Νέζηνξνο ζηελ Πχιν Μεζζελίαο. 

Αξκφδηνο Τπάιιεινο : Γηαιιειή Αλαζηαζία  

Σειέθσλα : 2723360230 (θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο). 

 
 
 

 

Ο Γήκαξρνο  Πύινπ-Νέζηνξνο 

 

Παλαγηώηεο  Θενδ.  Καξβέιαο 
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