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Β΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΑΙΓΙΑΛΟΥ
Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δηµοπρασία η εκµίσθωση τµηµάτων αιγιαλού για
τη θερινή περίοδο 2011 όλων των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Nέας Προποντίδας, για άσκηση
δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόµενους ή την αναψυχή του κοινού [εκµίσθωση
θαλασσίων µέσων αναψυχής, καθισµάτων, οµπρελών], χωρίς να παραβιάζεται ο κοινόχρηστος
χαρακτήρας του αιγιαλού. Αυτό σηµαίνει ότι δεν θα πρέπει να παρεµποδίζονται οι λουόµενοι στην
πρόσβασή τους προς τον αιγιαλό ή στη χρήση του τµήµατος του αιγιαλού που έχει εκµισθωθεί.
Για τη ∆ηµοτικό Ενότητα Ν.Μουδανιών η δηµοπρασία θα γίνει στην έδρα του ∆ήµου Νέας
Προποντίδας, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ήµου, την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2011 και από
ώρα 11.00 έως 14.00
Για τη ∆ηµοτική Ενότητα Ν.Καλλικράτειας και τη ∆ηµοτική Ενότητα Ν. Τρίγλιας η δηµοπρασία θα
γίνει στην έδρα του ∆ήµου Νέας Προποντίδας, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ήµου, την
Πέµπτη 14 Ιουλίου 2011 και από ώρα 11.00 έως 14.00
1.
Η ενοικίαση ορίζεται από την υπογραφή των συµφωνητικών εκµίσθωσης τµηµάτων αιγιαλού
έως την 31.10.2011.
2. Σαν πρώτη προσφορά ορίζεται: α] για τη ∆ηµοτική Ενότητα Ν.Καλλικράτειας και Μουδανιών το
ποσό των 9,00 ευρώ/τ.µ. για την προαναφεροµένη χρονική περίοδο, και β] για τη ∆ηµοτική
Ενότητα Τρίγλιας το ποσό των 5,50 ευρώ/τ.µ. για την προαναφεροµένη χρονική περίοδο
3.
∆ικαίωµα συµµετοχής στη δηµοπρασία έχουν όλοι οι ενδιαφερόµενοι, υπό την προϋπόθεση
ότι δεν οφείλουν τέλη ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αιγιαλού, χρήσης πεζοδροµίων και
κοινοχρήστων χώρων, και δηµοτικό φόρο προηγούµενων ετών.
4.
Το µίσθωµα θα καταβληθεί πριν από την υπογραφή της σύµβασης, και ο αριθµός του
διπλοτύπου είσπραξής του θα αναγράφεται στην προαναφερόµενη σύµβαση.
5.
Η εκµίσθωση απλής χρήσης αιγιαλού γίνεται µόνο για άσκηση δραστηριοτήτων που
εξυπηρετούν τους λουόµενους ή την αναψυχή του κοινού [εκµίσθωση θαλασσίων µέσων αναψυχής,
καθισµάτων, οµπρελών], χωρίς να παραβιάζεται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας του αιγιαλού. Αυτό
σηµαίνει ότι δεν θα πρέπει να παρεµποδίζονται οι λουόµενοι στην πρόσβασή τους προς τον αιγιαλό ή
στη χρήση του τµήµατος του αιγιαλού που έχει εκµισθωθεί. Η παραχώρηση της χρήσης του αιγιαλού
δεν δύναται να υπερβαίνει τα 500 µέτρα. Εάν στο ίδιο αιγιαλό υπάρχουν περισσότερες
παραχωρήσεις, θα πρέπει µεταξύ των χώρων του αιγιαλού που έχουν παραχωρηθεί να υφίσταται
ενδιάµεση απόσταση ελεύθερης ζώνης τουλάχιστον 100 µέτρων. Τούτο δεν ισχύει όταν οι
παραχωρήσεις γίνονται απ΄ευθείας σε όµορους επαγγελµατίες. Θα πρέπει µεταξύ των χώρων του
αιγιαλού που έχουν παραχωρηθεί να υφίσταται ενδιάµεση απόσταση ελεύθερης ζώνης τουλάχιστον
100 µέτρων. Σε περίπτωση που το πλάτος του αιγιαλού είναι µεγαλύτερο των 30 µέτρων θα πρέπει
να µείνει ελεύθερη µια λωρίδα πλάτους τουλάχιστον 10 µέτρων για τη διακίνηση των λουοµένων
σ΄όλο το µήκος της ακτής. Στις περιπτώσεις που ο αιγιαλός είναι µικρότερου πλάτους η λωρίδα θα
περιορίζεται στα 6 µέτρα τουλάχιστον. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η υπεκµίσθωση του
αιγιαλού.
6.
Η όλη διαµόρφωση του χώρου θα γίνει µε δαπάνες του τελευταίου πλειοδότη.

7. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη και η υποχρέωση αυτή µεταβιβάζεται
αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και βαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
8. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου πρέπει να το δηλώσει στην επιτροπή δηµοπρασίας
πριν από την έναρξη του διαγωνισµού παρουσιάζοντας και το νόµιµο πληρεξούσιο, αλλιώς
θεωρείται ότι µετέχει για δικό του λογαριασµό.
9. Ο ενοικιαστής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή και τα όρια του ακινήτου, να προστατεύει
από κάθε καταπάτηση µε τις αναγκαίες αγωγές.
10.
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά το δικαίωµα της αποζηµίωσης από την µη έγκριση των
πρακτικών της δηµοπρασίας από την Οικονοµική Επιτροπή ή από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση
Μακεδονίας-Θράκης Νοµού Χαλκιδικής. Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται απέναντι του µισθωτή για την
πραγµατική κατάσταση που βρίσκεται το τµήµα του αιγιαλού, για το οποίο ο ενοικιαστής πριν
πλειοδοτήσει έλαβε γνώση των όρων δηµοπρασίας.
11.
Ο ενοικιαστής υποχρεούται να υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας και εντός 10 ηµερών
από της κοινοποίησης των πρακτικών της δηµοπρασίας να παρουσιασθεί στο ∆ήµο για τη σύνταξη
και υπογραφή του συµφωνητικού. Αν δεν προσέλθει γίνεται αναπλειστηριασµός σε βάρος του και θα
έχει κάθε ευθύνη απέναντι στο ∆ήµο σε περίπτωση που θα υπάρξει διαφορά ενοικίου από την πρώτη
δηµοπρασία.
12.
Η µερική ή ολική παραχώρηση της χρήσης του µισθίου σε τρίτο και η σιωπηρά ανανέωση
της µίσθωσης απαγορεύονται. Ο µισθωτής δεν έχει δικαίωµα να προβεί σε οποιαδήποτε πράξη
µεταβίβασης της µισθωτικής σχέσης σε τρίτο.
13.
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται σε περίπτωση που δεν θα παρουσιασθεί πλειοδότης. Επίσης
επαναλαµβάνεται µετά από απόφαση του ∆.Σ., όταν: α) το αποτέλεσµα αυτής κριθεί ασύµφορο, και
β) αν ο πλειοδότης µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας αρνηθεί να υπογράψει το συµφωνητικό
µέσα σε δέκα [10] ηµέρες από την κοινοποίηση των πρακτικών της δηµοπρασίας.
Οπότε η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται σε βάρος του τελευταίο πλειοδότη και ελάχιστο όριο
14.
προσφοράς ορίζεται το επ΄ονόµατι αυτού κατακυρωθέν ποσό [κατ΄εφαρµογή του 10 όρου]. Το όριο
της προσφοράς µπορεί να µειωθεί µε απόφαση του ∆.Σ.
15.
Απαγορεύεται η ανέγερση κάθε είδους κτίσµατος ή σταθερής κατασκευής όπως στέγαστρα,
τσιµεντοστρώσεις, επιχωµατώσεις, πλακοστρώσεις, κ.λ.π.
Απαγορεύεται η τοποθέτηση σκηνών και η στάθµευση τροχόσπιτων µέσα στον κοινόχρηστο
16.
χώρο.
17.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέµβαση στον αιγιαλό-παραλία που θα αλλοιώσει τον
κοινόχρηστο χαρακτήρα και θα προκαλέσει ζηµιά στο περιβάλλον.
18.
Σε καµία περίπτωση δεν θα αίρεται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας του αιγιαλού-παραλίας από
τις δραστηριότητες που θα γίνονται πάνω σ΄αυτόν.
19.
Απαγορεύεται η χρήση για ελεύθερη κατασκήνωση ή για λειτουργία κάµπινγκ (Ν.2160/93),
ενώ θα τοποθετούνται ανάλογες πινακίδες που αναγράφουν την απαγόρευση.
20.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέµβαση που αλλοιώνει τη φυσική µορφολογία και τα βιοτικά
στοιχεία των χώρων αιγιαλού, 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
κ.λ.π.], καθώς και η τοποθέτηση σκηνών και η στάθµευση τροχόσπιτων, αυτοκινήτων κ.λ.π.
Απαγορεύεται η τοποθέτηση πινακίδων, επιγραφών, ειδών από πλαστικό, ψυγείων, µπαρ καθώς και
κάθε είδους µη προβλεπόµενου από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001,
προσωρινού ή µόνιµου χαρακτήρα [ξύλινα δάπεδα, στέγαστρα-τέντες κ.λ.π.]. Στο πλαίσιο των
υποχρεώσεών τους εντάσσεται και η χρήση υλικών εναρµοζιµονένων µε το περιβάλλον [ξύλο,
ύφασµα].
21.
18. Σύµφωνα µε το άρθρο 11 της υπ΄αριθµ. 1038460/2439/Β0010/09 (ΦΕΚ 792
Β/29-4-2009) απόφασης, στους χώρους για τους οποίους παραχωρείται το δικαίωµα της απλής
χρήσης επιτρέπεται η τοποθέτηση αυτοκινούµενων τροχήλατων καντινών [µε άδεια στάσιµου
εµπορίου], µόνο όταν αυτές φέρουν αριθµό κυκλοφορίας, έχουν µέγιστο πλάτος που δεν υπερβαίνει
τα δυόµισι [2,5] µέτρα, µέγιστο µήκος που δεν υπερβαίνει τα πέντε [5] µέτρα, πληρούν όλες τις
νόµιµες προδιαγραφές, δεν συνδέονται στέρεα µετά του εδάφους και έχουν τη δυνατότητα άµεσης
µετακίνησής τους σε κάθε χρονική στιγµή. Τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας επιτρέπεται µόνο
εφόσον ο χώρος τοποθέτησής της απέχει τουλάχιστον εκατό [100] µέτρα από εγκατεστηµένες

επιχειρήσεις που συµβάλλουν στην ανάπτυξη του τουρισµού [ξενοδοχεία, κέντρα αναψυχής κ.λ.π.].
Η παραχώρηση του δικαιώµατος απλής χρήσης σε εκµεταλλευτές αυτοκινούµενων τροχήλατων
καντινών να ασκείται µε εξαιρετική φειδώ και πάντοτε µε την προϋπόθεση ότι η τοποθέτησή τους σε
συγκεκριµένους χώρους δεν δηµιουργεί προβλήµατα αθέµιτου ανταγωνισµού ή προστριβών µε τους
πολίτες ή προβλήµατα αισθητικής ή υγιεινής. Ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να καταθέτει αίτηση, υπό
την απαραίτητη προϋπόθεση ότι είναι κάτοικος και δηµότης του ∆ήµου Νέας Προποντίδας, η οποία
θα εξετάζεται από την Οικονοµική Επιτροπή. Τέλος στάθµευσης για τις αυτοκινούµενες τροχήλατες
καντίνες ορίζεται το ποσό των 500,00 €.
22.
Το ∆ηµόσιο διατηρεί το δικαίωµα για την προστασία µε τους τρόπους που προβλέπει ο
Νόµος, των χώρων του αιγιαλού και της παραλίας {Π∆Α κ.λ.π.).
Κοινοποιείται:
1. Γιαννακάρας Λεωνίδας [µέλος της Τριµελούς Επιτροπής]
2. Μυκωνιάτη Ζωχερή [µέλος της Τριµελούς Επιτροπής]
3. Χατζηαλέξης Ιωάννης [αναπληρωµατικό µέλος της Τριµελούς Επιτροπής]
4. Κουλούρης Φίλιππος [αναπληρωµατικό µέλος της Τριµελούς Επιτροπής]
5. Γραφείο ∆ηµάρχου
6. Αντιδήµαρχος κ.Καρράς Εµµανουήλ
7. Αντιδήµαρχος κ.Πασσαλής Κωνσταντίνος
8. Αντιδήµαρχος κ.∆αµιανίδης Βασίλειος
9. Αντιδήµαρχος κ.Τσοµπανέλης Ανέστης
10. Αντιδήµαρχος κ.Χατζηαλέξης Ιωάννης
11. ∆ηµοτική Κοινότητα Ν.Τρίγλιας
12. ∆ηµοτική Κοινότητα Ν.Καλλικράτειας
13. ∆ηµοτική Κοινότητα Σηµάντρων
14. Τοπικές Κοινότητες
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