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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ,
ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)
β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)
γ) την αριθ. 90/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την μεταβίβαση
του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού σε τρ'ιτους με σύναψη μισθωτικής
σχέσης.
δ) την 54/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν
οι όροι της δημοπρασίας.
ε)

την ΚΥΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 (Φ.Ε.Κ. 792/29.04.2009 τεύχος

Β΄)
στ) το Ν. 2971/01 και ιδίως τα άρθρα 13, 15 και 31
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του
δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη
μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος που περιγράφεται παρακάτω και
καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία
δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
1) Περιγραφή χώρων παραχώρησης, του δικαιώματος απλής χρήσης
αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι
ανταλλάγματος
Την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού για τη θερινή περίοδο 2012 που βρίσκονται
εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Νέας Προποντίδας, πλην εκείνων των
τμημάτων αιγιαλού που τελούν υπό καθεστώς ειδικής προστασίας (κηρυγμένοι
αρχαιολογικοί χώροι, προστατευμένες περιοχές, ευπαθή οικοσυστήματα κλπ), στα
οποία εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις που διέπουν το καθεστώς αυτών και
παραχωρούνται κατόπιν σύμφωνης γνώμης των αρμοδίων κατά περίπτωση
Υπουργών (άρθρο 5 της ΚΥΑ 1038460/2439/Β0010).
Ειδικότερα, εξαιρείται η παραχώρηση του δικαιώματος της χρήσης αιγιαλού στην
περιοχή του Αγίου Μάμα και βορειοανατολικά του συνοικισμού Ν. Ποτίδαιας, που
είναι ενταγμένο στο δίκτυο NATURA με κωδικό GR 127004, καθώς προαπαιτείται η
σύμφωνη γνώμη του Υπουργού ΠΕΚΑ.

2) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας
Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα
ημέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και
πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής
οι προσφορές. Για τη 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 αύτη μεταφέρεται
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αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον
τελευταίο πλειοδότη.
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.
3) Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΛΙΑΣ
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 9η Απριλίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30 πμ
έως 10.30πμ στο Δημαρχείο του Δήμου Νέας Προποντίδας.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 9η Απριλίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30πμ
έως 12.30μμ στο Δημαρχείο του Δήμου Νέας Προποντίδας.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 10η Απριλίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30π.μ
έως 11.30πμ στο Δημαρχείο του Δήμου Νέας Προποντίδας.
4) Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς
Το κατώτατο όριο προσφοράς ορίσθηκε με την 475/2011 ΑΔΣ και ανέρχεται στο
ποσό των δέκα (10) ευρώ, ανά τετραγωνικό μέτρο και αφορά το τρέχον έτος.Το
ποσό καταβάλλεται ολόκληρο κατά την υπογραφή της σύμβασης.

5) Εγγυητής
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος
θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και
εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.
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6) Δικαίωμα αποζημίωσης
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη
έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της
διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

7) Σύμβαση
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την
κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της
διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της
δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και
υπογραφή της σύμβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του
δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.
Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι
ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από
αυτό της προηγούμενης.
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται
ότι καταρτίστηκε οριστικά.
8) Διάρκεια εκμίσθωσης- αναπροσαρμογή μισθώματος
Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από της υπογραφή της σύμβασης έως την
31/10/2012. Σε περίπτωση που ο αιγιαλός χρησιμοποιείται μέχρι 31/12/2012, θα
πληρώνεται το τριπλάσιο ποσό.

9) Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος
Το μίσθωμα θα καταβληθεί πριν από την υπογραφή της σύμβασης και ο αριθμός
του διπλοτύπου είσπραξής του θα αναγράφεται στην προαναφερόμενη σύμβαση.

10) Συμμετοχή στο διαγωνισμό
Δεκτοί στο διαγωνισμό είναι Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα (ΕΠΕ, ΟΕ κλπ).Για να
γίνουν κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια
Επιτροπή

επί

ποινή

αποκλεισμού

:α)ως

εγγύηση

γραμμάτιο

σύστασης

παρακαταθήκης του Τ.Π. & Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης ποσού ίσου
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προς το 1/10 του ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς και β) δημοτική
ενημερότητα από τον Δήμο Νέας Προποντίδας.
11) Υποχρεώσεις μισθωτή
α)Ο μισθωτής υπόκειται στις υποχρεώσεις του άρθρου 7 καθώς και στους όρους
και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ ΚΥΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 (Φ.Ε.Κ.
792/29.04.2009 τεύχος Β΄): Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του
δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης
μεγάλων

λιμνών

και

πλεύσιμων

ποταμών,

στους

Οργανισμούς

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' Βαθμού.
β)Οι μισθωτές υποχρεούνται να φροντίζουν την καθαριότητα του χώρου τους και
περιμετρικά αυτού.
12) Λήξη μίσθωσης
Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην
κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

13) Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση
Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή
απαγορεύεται απολύτως.
14) Ευθύνη Δήμου
Ο Δήμoς δεv ευθύvεται έvαvτι τoυ μισθωτή, oύτε υπoχρεoύται σε επιστρoφή ή
μείωση τoυ μισθώματoς ή και λύση της σύμβασης άvευ απoχρώvτoς λόγoυ.

15) Δημοσίευση Διακήρυξης
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες
πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον
πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στο δημοσιότερο μέρος
της έδρας του δήμου.
Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στην Εβδομαδιαία εφημερίδα Χαλκιδικής
εφημερίδα ΘΕΜΑ
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16) Επανάληψη της δημοπρασίας
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε
κατ' αυτήν πλειοδότης.
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου
όταν:
α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το δημοτικό
συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος
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, ή τη σύμβαση μίσθωσης
επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του
αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως
για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.
Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου
πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ'
ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του
δημοτικού συμβουλίου.
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του
δημάρχου

αναφερομένης

στους

όρους

της

πρώτης

διακήρυξης

και

δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας
της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.
Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία
προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.
17) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Εσόδων – Περιουσίας
του Δήμου Νέας Προποντίδας, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΑΜΙΑΝΟΣ Η. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ

