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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΒΟΛΒΗ 
 
Ζχοντασ υπόψθ: 

1. το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) «περί των οργάνων, τθσ διαδικαςίασ και των όρων διενζργειασ 
δθμοπραςιϊν για εκποίθςθ ι εκμίςκωςθ πραγμάτων των διμων και κοινοτιτων» 

2. τον Ν. 3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» 
3. τον Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – 

Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» 
4. το άρκρ. 15 του Ν. 4467/2017 
5. τα άρκρα 2,7, 13, 15, 31 του Ν. 2971/2001 
6. τθν ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/Β/12.5.2017) «Κακοριςμόσ όρων, προχποκζςεων, 

τεχνικϊν κεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειϊν και διαδικαςίασ για τθν παραχϊρθςθ απλισ χριςθσ 
αιγιαλοφ, παραλίασ, όχκθσ και παρόχκιασ ηϊνθσ μεγάλων λιμνϊν και πλευςίμων ποταμϊν» 

7. τθν ΚΥΑ ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017 (ΦΕΚ 1970/Β/7.6.2017) “Τροποποίθςθ τθσ υπ’ αρίκ. 
ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ περί «Κακοριςμοφ όρων, προχποκζςεων, 
τεχνικϊν κεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειϊν και διαδικαςίασ για τθν παραχϊρθςθ απλισ χριςθσ 
αιγιαλοφ, παραλίασ, όχκθσ και παρόχκιασ ηϊνθσ μεγάλων λιμνϊν και πλευςίμων ποταμϊν» (ΦΕΚ 
1636/Β/12.5.2017)” 

8. τθν αρ. 259/2017 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, με τθν οποία κακορίςτθκε το τίμθμα/ 
αντάλλαγμα παραχϊρθςθσ 

9. το αρικ. πρωτ. 8180/23.5.2017 ζγγραφο του Προϊςταμζνου τθσ Περιφερειακισ Δ/νςθσ Δθμόςιασ 
Περιουςίασ Μακεδονίασ – Θράκθσ  

10. τθν αρ. 18/2017 Απόφαςθ του Τ.Σ. τθσ Δ.Κ. Σταυροφ για τθν εκμίςκωςθ χϊρων αιγιαλοφ 
11.  τθν αρ. 15/2017 Απόφαςθ του Τ.Σ. τθσ Δ.Κ. Αςπροβάλτασ για τθν εκμίςκωςθ χϊρων αιγιαλοφ 
12. τθν αρ. 21/2017 Απόφαςθ του Τ.Σ. τθσ Δ.Κ. Βραςνϊν για τθν εκμίςκωςθ χϊρων αιγιαλοφ 
13. τθν αρικ. 103/2017  Απόφαςθ του Δ.Σ. Βόλβθσ για τθν εκμίςκωςθ χϊρων αιγιαλοφ 
14. τθν αρικ. 291/2017 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, με τθν οποία κακορίςτθκαν οι όροι τθσ 

δθμοπραςίασ 
15. το υπ’ αρικ. 9149/13.6.2017 ζγγραφο του Προϊςταμζνου τθσ Περιφερειακισ Δ/νςθσ Δθμόςιασ 

Περιουςίασ Μακεδονίασ-Θράκθσ, με το οποίο εκφράηει τθ ςφμφωνθ γνϊμθ ςτο Διμο ςχετικά με το 
περιεχόμενο τθσ διακιρυξθσ 

Προκθρφςςει: 
δθμοπραςία πλειοδοτικι, φανερι και προφορικι για τθν παραχϊρθςθ του δικαιϊματοσ τθσ απλισ χριςθσ 
αιγιαλοφ προσ τρίτουσ, με ςφναψθ μιςκωτικισ ςχζςθσ, ζναντι ανταλλάγματοσ, όπωσ περιγράφεται 
κατωτζρω:   

1) Περιγραφι χϊρων παραχϊρθςθσ του δικαιϊματοσ τθσ απλισ χριςθσ αιγιαλοφ προσ τρίτουσ, με 
ςφναψθ μιςκωτικισ ςχζςθσ, ζναντι ανταλλάγματοσ 

Οι χϊροι παραχϊρθςθσ του δικαιϊματοσ τθσ απλισ χριςθσ αιγιαλοφ προσ τρίτουσ, με ςφναψθ μιςκωτικισ 
ςχζςθσ, ζναντι ανταλλάγματοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ν. 2971/01, τθν ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 
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(ΦΕΚ 1636/Β/12.5.2017) και τθν ΚΥΑ ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017/31.5.2017 (ΦΕΚ 1970/Β/7.6.2017), ορίηονται 
ωσ εξισ:  
 

Σετραγωνικά 
Μζτρα 

Δ.Κ. Σοποκεςία 

70 τ.μ. 
Αςπροβάλτα 1θ κζςθ αιγιαλοφ, ζναντι του Ο.Τ. 793, για τθν ανάπτυξθ 

εξοπλιςμοφ καλάςςιων ςπορ ζωσ 31.12.2019 

70 τ.μ. 
Αςπροβάλτα 2θ κζςθ αιγιαλοφ, ζναντι του Ο.Τ. 42, για τθν ανάπτυξθ 

εξοπλιςμοφ καλάςςιων ςπορ ζωσ 31.12.2019 

70 τ.μ. Βραςνά κζςθ αιγιαλοφ, ζναντι του  Ο.Τ. Γ 153 και Γ 154ΚΧ, για τθν 
ανάπτυξθ εξοπλιςμοφ καλάςςιων ςπορ ζωσ 31.12.2017 

70 τ.μ. Σταυρόσ 1θ κζςθ αιγιαλοφ, ςτθν περιοχι Δυτικι Παραλία, για τθν 
ανάπτυξθ εξοπλιςμοφ καλάςςιων ςπορ ζωσ 31.12.2019 

70 τ.μ. Σταυρόσ 2θ κζςθ αιγιαλοφ, ςτθν περιοχι μετά τα Πλατάνια, για τθν 
ανάπτυξθ εξοπλιςμοφ καλάςςιων ςπορ ζωσ 31.12.2019 

70 τ.μ. Σταυρόσ 3θ κζςθ αιγιαλοφ, ςτο κζντρο του Σταυροφ, για τθν ανάπτυξθ 
εξοπλιςμοφ καλάςςιων ςπορ ζωσ 31.12.2019 

 
2) Σρόποσ Διενζργειασ τθσ Δθμοπραςίασ 

Η δθμοπραςία είναι πλειοδοτικι, φανερι και προφορικι, διεξάγεται δζ κατά τθν οριςκείςα θμζρα και ϊρα 
που αναφζρεται παρακάτω. Η δθμοπραςία μπορεί να ςυνεχιςτεί και πζραν τθσ οριηόμενθσ ςτθ διακιρυξθ 
ϊρασ, εφ' όςον εξακολουκοφν, άνευ διακοπισ, οι προςφορζσ. Για τθ ςυνζχιςθ τθσ δθμοπραςίασ και πζραν τθσ 
οριηόμενθσ ϊρασ αποφαςίηει θ Επιτροπι Διενζργειασ Δθμοπραςιϊν, θ απόφαςθ τθσ οποίασ καταχωρείται  ςτα 
πρακτικά. 
Οι προςφορζσ των πλειοδοτϊν αναγράφονται ςτα πρακτικά, κατά ςειρά εκφωνιςεωσ, μετά του 
ονοματεπωνφμου του πλειοδότθ. Πάςα προςφορά είναι δεςμευτικι δια τον εκάςτοτε πλειοδοτοφντα, θ 
δζςμευςθ δζ αφτθ μεταφζρεται αλλθλοδιαδόχωσ από τον πρϊτο ςτουσ ακόλουκουσ και επιβαρφνει οριςτικϊσ 
τον τελευταίο πλειοδότθ.   
Αν κάποιοσ πλειοδοτεί για λογαριαςμό άλλου, οφείλει να δθλϊςει τοφτο προσ τθν επί τθσ δθμοπραςίασ 
επιτροπι, προ τθσ ενάρξεωσ του ςυναγωνιςμοφ, παρουςιάηοντασ και το προσ τοφτο νόμιμο πλθρεξοφςιο 
ζγγραφο, άλλωσ κεωρείται ότι μετζχει για δικό του λογαριαςμό.  
Η απόφαςθ τθσ επί τθσ δθμοπραςίασ επιτροπισ περί αποκλειςμοφ ενδιαφερομζνου να ςυμμετάςχει ςτθ 
δθμοπραςία, επειδι δεν πλθροί τουσ υπό τθσ οικείασ διακθρφξεωσ προβλεπόμενουσ όρουσ, αναγράφεται ςτα 
πρακτικά. Τα πρακτικά τθσ δθμοπραςίασ ςυντάςςονται εφ' απλοφ χάρτου.  
 

3) Σόποσ, θμζρα και ϊρα διεξαγωγισ τθσ δθμοπραςίασ 
Η δθμοπραςία κα διεξαχκεί τθν 24θ Ιουνίου 2017, θμζρα Σάββατο και ϊρα από 10:00 π.μ. ζωσ 10:30 π.μ., ςτο 
Δθμοτικό Κατάςτθμα Σταυροφ και ςτθν πρϊθν αίκουςα του Δθμοτικοφ Συμβουλίου. 
 

4) Ελάχιςτο όριο πρϊτθσ προςφοράσ 
Κατϊτατο όριο προςφοράσ ορίηεται το ποςόν των επτά ευρϊ και είκοςι λεπτϊν (7,20 €), ανά τετραγωνικό 
μζτρο κζςθσ και ανά ζτοσ (7,20 €/τ.μ./ζτοσ).  

 
5) Δικαίωμα αποηθμίωςθσ 

Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ δεν αποκτά δικαίωμα προσ αποηθμίωςθ από τθ μθ ζγκριςθ των πρακτικϊν τθσ 
δθμοπραςίασ από το αρμόδιο όργανο του Διμου ι τθσ διοικθτικισ αρχισ που ζχει αντίςτοιχθ αρμοδιότθτα. Σε 
περίπτωςθ μθ τελικισ ςυνυπογραφισ του μιςκωτθρίου ςυμβολαίου από τον Προϊςτάμενο τθσ Περιφερειακισ 
Δ/νςθσ Δθμόςιασ Περιουςίασ Μακεδονίασ-Θράκθσ, λόγω μθ τιρθςθσ των υποδειχκειςϊν από αυτόν 
τροποποιιςεων ι μθ ςυναποςτολισ, μαηί με τα τρία (3) αντίγραφα τθσ μιςκωτικισ ςφμβαςθσ, του πρωτοτφπου 
διπλοτφπου είςπραξθσ, το μιςκωτιριο ςυμβόλαιο είναι άκυρο και ο μιςκωτισ υποχρεοφται να αποχωριςει 
από τον κοινόχρθςτο χϊρο, χωρίσ καμία αξίωςθ αποηθμίωςθσ ζναντι του Δθμοςίου. 
 

6) Μιςκωτιριο υμβόλαιο  
Το μιςκωτιριο ςυμβόλαιο ςυντάςςεται ςε τρία (3) αντίγραφα, που υπογράφονται από τα ςυμβαλλόμενα 
μζρθ: α) αφοφ καταβλθκεί εφάπαξ από το μιςκωτι ποςοςτό 30% επί του ςυνολικοφ μιςκϊματοσ υπζρ του 
Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςτισ περιπτϊςεισ που θ παραχϊρθςθ λιγει τθν 31θ. 12.2017 και β) αφοφ καταβλθκεί από 
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το μιςκωτι ποςοςτό 30% επί τθσ 1θσ δόςθσ του ςυνολικοφ μιςκϊματοσ υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, θ οποία 
αντιςτοιχεί ςτο μιςκωτικό αντάλλαγμα του πρϊτου ζτουσ, ςτισ περιπτϊςεισ που θ παραχϊρθςθ λιγει τθν 31θ. 
12.2019. 
Στο μιςκωτιριο ςυμβόλαιο προςδιορίηονται ςαφϊσ τα ςτοιχεία του μιςκωτι, θ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ, θ κζςθ 
με ςυντεταγμζνεσ και το εμβαδόν του κοινοχριςτου χϊρου που παραχωρείται, θ ιδιότθτά του (αιγιαλόσ, 
παραλία κ.λ.π.), το είδοσ τθσ χριςθσ και το καταβλθτζο αντάλλαγμα. Ο χϊροσ αυτόσ αποτυπϊνεται, με 
επιμζλεια του Διμου και χωρίσ καμία οικονομικι επιβάρυνςθ του αντιςυμβαλλομζνου, ςε επιςυναπτόμενο 
ςτο μιςκωτιριο απόςπαςμα του τοπογραφικοφ διαγράμματοσ κακοριςμοφ, όπου αυτόσ υφίςταται. Τα 
τοπογραφικά διαγράμματα που ςυνοδεφουν τα μιςκωτιρια κα πρζπει να ςυνυπογράφονται από τουσ 
μιςκωτζσ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ γνϊςθ τουσ αναφορικά με τθ κζςθ τθσ παραχωροφμενθσ ζκταςθσ. 
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ δθμοπραςίασ, ο Διμοσ ενθμερϊνει, με κάκε πρόςφορο μζςο, τθν 
αρμόδια Περιφερειακι Δ/νςθ Δθμόςιασ Περιουςίασ Μακεδονίασ-Θράκθσ για το φψοσ του τελικϊσ 
επιτευχκζντοσ μιςκϊματοσ και τα ςτοιχεία του πλειοδότθ, προκειμζνου αυτόσ να εκδϊςει και να του 
αποςτείλει, με κάκε πρόςφορο μζςο, οίκοκεν ςθμείωμά του ςχετικά με το φψοσ προσ καταβολι από τον 
μιςκωτι υπζρ του Δθμοςίου ποςοςτοφ 30% επί του μιςκϊματοσ. 
Στθ ςυνζχεια, ο Διμοσ αποςτζλλει ςτθν οικεία Περιφερειακι Δ/νςθ Δθμόςιασ Περιουςίασ αντίγραφο του 
Πρακτικοφ Κατακφρωςθσ τθσ Δθμοπραςίασ και το ςυναφκζν, ςε εκτζλεςθ του Πρακτικοφ, μιςκωτιριο 
ςυμβόλαιο με τον πλειοδότθ, ςε τρία (3) αντίγραφα προσ προςυπογραφι αυτϊν από τον Προϊςτάμενο τθσ 
Περιφερειακισ Δ/νςθσ Δθμόςιασ Περιουςίασ Μακεδονίασ-Θράκθσ, ςυνοδευόμενα από το πρωτότυπο 
διπλότυπο είςπραξθσ, για τθν απόδειξθ καταβολισ του οφειλόμενου ποςοςτοφ υπζρ του Δθμοςίου. Στο 
μιςκωτιριο ςυμβόλαιο πρζπει να ζχουν ενςωματωκεί, επί ποινι ακυρότθτασ τθσ μιςκωτικισ ςφμβαςθσ, οι 
τυχόν υποδείξεισ του Προϊςταμζνου τθσ Περιφερειακισ Δ/νςθσ Δθμόςιασ Περιουςίασ Μακεδονίασ-Θράκθσ, 
κακϊσ και να αναγράφεται, επί ποινι ακυρότθτασ τθσ ςφμβαςθσ, ο αρικμόσ του διπλοτφπου είςπραξθσ του 
ποςοςτοφ υπζρ του Δθμοςίου. 
Αμζςωσ μετά τθν υπογραφι του μιςκωτθρίου ςυμβολαίου μεταξφ του Διμου και του μιςκωτι, ο τελευταίοσ 
ζχει δικαίωμα να εγκαταςτακεί ςτον παραχωροφμενο κοινόχρθςτο χϊρο. 
  

7) Διάρκεια εκμίςκωςθσ  
Η διάρκεια τθσ εκμίςκωςθσ ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ζωσ τθν 31θ/12/2019, εκτόσ από τθ κζςθ 
αιγιαλοφ των Βραςνϊν, τθσ οποίασ θ διάρκεια ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ζωσ τθν 31θ/12/2017. 
 

8) Προκεςμία καταβολισ του Μιςκϊματοσ 
Το μίςκωμα κα καταβλθκεί: για τθ ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ που λιγει 31.12.2017, κατά τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ και για τισ ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ που λιγουν  31.12.2019, ςε τρείσ δόςεισ: θ 1θ κατά τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, θ 2θ ζωσ 31.3.2018 και θ 3θ ζωσ 31.3.2019. Το μίςκωμα, όπωσ αυτό διαμορφωκεί 
κατά τθ δθμοπράτθςθ, κα επιβαρφνεται και με το τζλοσ χαρτοςιμου 3,60%. 
 

9) Τποχρεϊςεισ μιςκωτι 
Ο μιςκωτισ υπόκειται ςτισ υποχρεϊςεισ του άρκρου 12, κακϊσ και ςτουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ ΚΥΑ 
ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/Β/12.5.2017) «Κακοριςμόσ όρων, προχποκζςεων, τεχνικϊν κεμάτων, 
αναγκαίων λεπτομερειϊν και διαδικαςίασ για τθν παραχϊρθςθ απλισ χριςθσ αιγιαλοφ, παραλίασ, όχκθσ και 
παρόχκιασ ηϊνθσ μεγάλων λιμνϊν και πλευςίμων ποταμϊν», κακϊσ και τθσ ΚΥΑ 
ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017/31.5.2017 (ΦΕΚ 1970/Β/7.6.2017). 
Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να διατθρεί τθν κατοχι και τα όρια του μιςκίου. 
Η όλθ διαμόρφωςθ του χϊρου κα γίνει με δαπάνεσ του μιςκωτι. 
Ο μιςκωτισ είναι ςυνυπεφκυνοσ με το Διμο να μεριμνά για τον κακθμερινό κακαριςμό του παραχωροφμενου 
κοινόχρθςτου χϊρου, τθν τοποκζτθςθ καλαίςκθτων δοχείων απορριμμάτων και γενικά για τθν εξαςφάλιςθ τθσ 
κακαριότθτασ και τθσ αιςκθτικισ του χϊρου τθσ ακτισ και του περιβάλλοντοσ χϊρου και να τθρεί τα όρια των 
αποςτάςεων (διάδρομοσ, ελεφκερθ λωρίδα κατά μικοσ τθσ ακτισ) που του ζχουν υποδειχκεί, το ποςοςτό τθσ 
μζγιςτθσ κάλυψθσ, κακϊσ και να μθν υπερβαίνει τα τετραγωνικά μζτρα τα οποία του ζχουν εκμιςκωκεί. 
   

10) Λιξθ μίςκωςθσ 
Απαγορεφεται θ εγκατάςταςθ του μιςκωτι ςτον κοινόχρθςτο χϊρο πριν τθ ςφναψθ τθσ μίςκωςθσ. 
Ο μιςκωτισ υποχρεοφται, με τθ λιξθ τθσ μίςκωςθσ, να παραδϊςει το μίςκιο ςτθν κατάςταςθ ςτθν οποία το 
παρζλαβε, διαφορετικά ευκφνεται ςε αποηθμίωςθ. 
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Απαγορεφεται θ παραμονι του μιςκωτι ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ μετά τθ λιξθ, με οποιονδιποτε τρόπο, 
τθσ μιςκωτικισ ςχζςθσ. 
    

11) Τπεκμίςκωςθ 
Απαγορεφεται θ κακ’ οιονδιποτε τρόπο περαιτζρω υπεκμίςκωςθ των κοινόχρθςτων χϊρων από τουσ 
μιςκωτζσ. 
 

12) Ευκφνθ Διμου 
Ο Διμοσ δεν ευκφνεται ζναντι του μιςκωτι, οφτε υποχρεοφται ςε επιςτροφι ι μείωςθ του μιςκϊματοσ ι και 
λφςθ τθσ ςφμβαςθσ άνευ απoχρϊvτoσ λόγου.  
 

13) Δθμοςίευςθ Διακιρυξθσ 
Η διακιρυξθ κα δθμοςιευκεί, με φροντίδα του Δθμάρχου, τουλάχιςτον δζκα (10) θμζρεσ πριν από τθ 
διενζργεια τθσ δθμοπραςίασ, με τοιχοκόλλθςθ αντιγράφου αυτισ ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του δθμοτικοφ 
καταςτιματοσ και ςτο δθμοςιότερο μζροσ τθσ ζδρασ του Διμου. 
 

 14) φμφωνθ γνϊμθ Προϊςταμζνου Περιφερειακισ Δ/νςθσ Δθμόςιασ Περιουςίασ 
Το αργότερο εντόσ επτά (7) εργάςιμων θμερϊν πριν τθν κατά νόμο δθμοςίευςθ τθσ προκιρυξθσ τθσ 
Δθμοπραςίασ, ο Διμοσ αποςτζλλει εγγράφωσ, με κάκε πρόςφορο μζςο (π.χ. τθλεομοιοτυπία, e-mail κτλ), ςτθν 
αρμόδια Περιφερειακι Δ/νςθ Δθμόςιασ Περιουςίασ αντίγραφο ςχεδίου τθσ προκιρυξθσ τθσ Δθμοπραςίασ, με 
τθ κζςθ, τισ ςυντεταγμζνεσ και το εμβαδόν του κοινόχρθςτου χϊρου που παραχωρείται, τθν ιδιότθτά του, το 
είδοσ τθσ χριςθσ και το όριο πρϊτθσ προςφοράσ, ςυνοδευόμενο από το απόςπαςμα του τοπογραφικοφ 
διαγράμματοσ κακοριςμοφ. 
Ο Προϊςτάμενοσ τθσ Περιφερειακισ Δ/νςθσ Δθμόςιασ Περιουςίασ Μακεδονίασ-Θράκθσ υποχρεοφται να 
ενθμερϊςει εντόσ επτά (7) εργαςίμων θμερϊν από τθ λιψθ τθσ προκιρυξθσ τον οικείο Διμο εγγράφωσ, με 
κάκε πρόςφορο μζςο (π.χ. τθλεομοιοτυπία, e-mail κλπ.), εάν το περιεχόμενο τθσ προκιρυξθσ ςυμφωνεί με τθν 
κείμενθ νομοκεςία περί αιγιαλοφ και τθσ παροφςασ απόφαςθσ. Παρερχομζνθσ άπρακτθσ τθσ ανωτζρω 
προκεςμίασ, τεκμαίρεται θ ςφμφωνθ γνϊμθ του Προϊςταμζνου τθσ Περιφερειακισ Δ/νςθσ Δθμόςιασ 
Περιουςίασ ωσ προσ το περιεχόμενο τθσ προκιρυξθσ. 
Αν ο Προϊςτάμενοσ τθσ Περιφερειακισ Δ/νςθσ Δθμόςιασ Περιουςίασ Μακεδονίασ-Θράκθσ διαπιςτϊςει ότι δεν 
πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί αιγιαλοφ και τθσ παροφςασ απόφαςθσ, 
υποδεικνφει ςτον οικείο ΟΤΑ είτε να απόςχει από τθ διενζργεια δθμοπραςίασ, εφόςον δεν είναι δυνατι θ 
μίςκωςθ του ςυγκεκριμζνου κοινόχρθςτου χϊρου, είτε να προβεί ςτθν αναπροςαρμογι οποιουδιποτε όρου 
τθσ προκιρυξθσ, που κρίνει ότι αντίκειται ςτισ ανωτζρω διατάξεισ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ εκκίνθςθσ, εφόςον αυτι είναι χαμθλότερθ από εκείνθ που ανταποκρίνεται ςτισ 
μιςκωτικζσ αξίεσ τθσ περιοχισ. 
 

15) Επανάλθψθ τθσ δθμοπραςίασ 
Η δθμοπραςία επαναλαμβάνεται, οίκοκεν από το Διμαρχο, εάν δεν παρουςιάςκθκε κατ' αυτιν πλειοδότθσ.  
Η δθμοπραςία επαναλαμβάνεται, κατόπιν αποφάςεωσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, όταν: 
α) το αποτζλεςμα αυτισ δεν εγκρικεί από τθν Οικονομικι Επιτροπι ι το Δθμοτικό Συμβοφλιο ι τθν αρμόδια 
Διοικθτικι Αρχι, λόγω αςφμφορου του επιτευχκζντοσ αποτελζςματοσ ι ςφάλματοσ ςτθ διενζργεια τθσ 
δθμοπραςίασ 
β) μετά τθν κατακφρωςθ τθσ δθμοπραςίασ, ο τελευταίοσ πλειοδότθσ αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, ι τθ 
ςφμβαςθ μίςκωςθσ, κακϊσ και όταν, μετά τθν κοινοποίθςθ ςτον τελευταίο πλειοδότθ τθσ εγκριτικισ επί του 
αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ αποφάςεωσ, δεν προςζλκει αυτόσ εμπροκζςμωσ για τθ ςφνταξθ και 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
Στθν περίπτωςθ (β) θ δθμοπραςία επαναλαμβάνεται εισ βάροσ του τελευταίου πλειοδότθ, ωσ ελάχιςτο δζ όριο 
προςφοράσ ορίηεται το επ' ονόματι τοφτου κατακυρωκζν ποςόν, δυνάμενο να μειωκεί με απόφαςθ του 
δθμοτικοφ ςυμβουλίου, μόνον ζπειτα από τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του Προϊςτάμενου τθσ Περιφερειακισ Δ/νςθσ 
Δθμόςιασ Περιουςίασ Μακεδονίασ-Θράκθσ.  
Η επαναλθπτικι δθμοπραςία γνωςτοποιείται με περιλθπτικι διακιρυξθ του δθμάρχου, αναφερομζνθσ ςτουσ 
όρουσ τθσ πρϊτθσ διακιρυξθσ και δθμοςιευομζνθσ πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ προ τθσ θμζρασ τθσ 
διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ, διεξάγεται δζ ςφμφωνα με τα όςα προαναφζρκθκαν. 
Η επανάλθψθ τθσ δθμοπραςίασ ενεργείται με βάςθ τθ δοκείςα τελευταία προςφορά κατά τθν προθγοφμενθ 
δθμοπραςία. 
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16) Άλλεσ διατάξεισ/Δικαιολογθτικά 

Είναι υποχρεωτικι θ ςυμμόρφωςθ προσ τα οριηόμενα ςτθν ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 
1636/Β/12.5.2017) «Κακοριςμόσ όρων, προχποκζςεων, τεχνικϊν κεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειϊν και 
διαδικαςίασ για τθν παραχϊρθςθ απλισ χριςθσ αιγιαλοφ, παραλίασ, όχκθσ και παρόχκιασ ηϊνθσ μεγάλων 
λιμνϊν και πλευςίμων ποταμϊν», κακϊσ και ςτθν ΚΥΑ ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017/31.5.2017 (ΦΕΚ 
1970/Β/7.6.2017). 
Κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο δεν μπορεί να εκμιςκϊνει περιςςότερουσ από ζναν από τουσ ανωτζρω 
οριηόμενουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ.  
Απαγορεφεται θ μεταβολι χριςθσ του μιςκίου. 
Απαγορεφεται θ τοποκζτθςθ πινακίδων και επιγραφϊν. 
Απαγορεφεται θ ανζγερςθ κάκε είδουσ κτίςματοσ, ςτακερισ καταςκευισ ι ςτεγάςτρων, οι τςιμεντοςτρϊςεισ, 
επιχωματϊςεισ, πλακοςτρϊςεισ κ.λ.π.. 
Απαγορεφεται οποιαδιποτε επζμβαςθ ςτον αιγιαλό – παραλία που κα αλλοιϊςει τον κοινόχρθςτο χαρακτιρα 
και κα προκαλζςει ηθμιά ςτο περιβάλλον.  
Απαγορεφεται θ τοποκζτθςθ ςκθνϊν και θ ςτάκμευςθ τροχόςπιτων μζςα ςτον κοινόχρθςτο χϊρο. 
Σε καμία περίπτωςθ δεν κα αίρεται ο κοινόχρθςτοσ χαρακτιρασ του αιγιαλοφ – παραλίασ από τισ 
δραςτθριότθτεσ που κα γίνονται πάνω ςε αυτόν.  
Η παράβαςθ του όρου αυτοφ κακιςτά αυτομάτωσ το μιςκωτι ζκπτωτο. 
Κάκε ενδιαφερόμενοσ πρζπει να παρουςιάςει και εγγυθτι, ο οποίοσ μαηί με τον τελευταίο πλειοδότθ, κα 
προςυπογράψει τα πρακτικά τθσ δθμοπραςίασ και κα καταςτεί αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρο υπεφκυνοσ με 
τον τελευταίο πλειοδότθ για τθν εκπλιρωςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ.  
Αυτόσ που πλειοδοτεί για λογαριαςμό άλλου, οφείλει να το δθλϊςει ρθτά ςτθν Επιτροπι Διενζργειασ 
Δθμοπραςιϊν και μάλιςτα πριν από τθν ζναρξι του, παρουςιάηοντασ και το νόμιμο ςυμβολαιογραφικό 
πλθρεξοφςιο, διαφορετικά κεωρείται ότι μετζχει για δικό του λογαριαςμό. 
Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθ δθμοπραςία (πλειοδότεσ και εγγυθτζσ) οφείλουν να προςκομίςουν: 

1. Δελτίο Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ ι Διαβατιριο. 
2. Άδεια λειτουργίασ και ζναρξθ επιτθδεφματοσ.  
3. Δθμοτικι ενθμερότθτα, κακότι, δεν ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ δθμοπραςία όλοι όςοι ζχουν 

οφειλζσ προσ το Διμο Βόλβθσ.  
4. Υπεφκυνθ Διλωςθ, ςτθν οποία κα αναφζρεται ότι ζλαβαν γνϊςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ και 

αποδζχονται αυτοφσ πλιρωσ και ανεπιφφλακτα. 
5. Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, ωσ ορίηεται ςτο επόμενο άρκρο 

Η μθ ςυμμόρφωςθ ςτουσ παραπάνω όρουσ αποτελεί λόγο διακοπισ τθσ ςφμβαςθσ, άνευ αποηθμιϊςεωσ. 
 

17) Εγγφθςθ ςυμμετοχισ/ καλισ εκτζλεςθσ 
Ουδείσ γίνεται δεκτόσ ςτθ δθμοπραςία, αν δεν προςαγάγει, για τθ ςυμμετοχι του ςτθ δθμοπραςία, ωσ 
εγγφθςθ, ςτθν Επιτροπι Διενζργειασ Δθμοπραςιϊν, γραμμάτιο ςυςτάςεωσ Παρακατακικθσ του Ταμείου 
Παρακατακθκϊν και Δανείων ι εγγυθτικι επιςτολι αναγνωριςμζνθσ Τράπεηασ ι βεβαίωςθ του Ταμείου 
Παρακατακθκϊν και Δανείων περί παρακατακζςεωσ ςε αυτό, από αυτόν που επικυμεί να λάβει μζροσ ςτθν 
δθμοπραςία, ι άλλου, ο οποίοσ ενεργεί για λογαριαςμό του διαγωνιηομζνου, ομολογιϊν Δθμοςίου, Τραπζηθσ 
ι Οργανιςμοφ κοινισ ωφζλειασ, που αναγνωρίηεται για εγγυοδοςίεσ, ποςό ίςο προσ το ζνα δζκατο (1/10) του 
οριηομζνου ελαχίςτου ορίου πρϊτθσ προςφοράσ τθσ διακιρυξθσ, που κα αντικαταςτακεί, μετά τθν υπογραφι 
τθσ ςφμβαςθσ, με άλλθ, για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, ποςοφ ίςου με το ζνα δζκατο (1/10) 
επί του μιςκϊματοσ που επιτεφχκθκε κατά τθ δθμοπραςία, θ οποία κα επιςτραφεί μετά τθ λιξθ τθσ 
μιςκωτικισ περιόδου και τθν πρότερθ εξόφλθςθ του μιςκϊματοσ.  
 

18) Λοιποί όροι 
1. Ωσ προσ τουσ δικαιοφχουσ παραχϊρθςθσ δικαιϊματοσ απλισ χριςθσ αιγιαλοφ, παραλίασ, παραπζμπουμε 
ςτο άρκρο 3 τθσ ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/Β/12.5.2017) «Κακοριςμόσ όρων, προχποκζςεων, 
τεχνικϊν κεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειϊν και διαδικαςίασ για τθν παραχϊρθςθ απλισ χριςθσ αιγιαλοφ, 
παραλίασ, όχκθσ και παρόχκιασ ηϊνθσ μεγάλων λιμνϊν και πλευςίμων ποταμϊν». 
2. Ωσ προσ τον τρόπο και το είδοσ τθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ, παραπζμπουμε ςτο άρκρο 4 αυτισ. 
3. Ωσ προσ το χρόνο παραχϊρθςθσ, παραπζμπουμε ςτο άρκρο 6 αυτισ. 
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4. Ωσ προσ το αντάλλαγμα, παραπζμπουμε ςτο άρκρο 7 αυτισ, ςτο αρικ. πρωτ. 8180/23.5.2017 ζγγραφο του 
Προϊςταμζνου τθσ Περιφερειακισ Δ/νςθσ Δθμόςιασ Περιουςίασ Μακεδονίασ – Θράκθσ, κακϊσ και ςτθ ςχετικι 
απόφαςθ τθσ Ο.Ε. του Διμου.  
5. Ωσ προσ τουσ περιοριςμοφσ/ υποχρεϊςεισ/ απαγορεφςεισ προσ τουσ υπζρ ϊν θ παραχϊρθςθ, 
παραπζμπουμε ςτα όςα αναφζρονται ςτα ανωτζρω άρκρα, κακϊσ και ςτο άρκρο 12 τθσ ανωτζρω ΚΥΑ, με 
επιπλζον αναφορά ότι οφείλουν να τθροφν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τα αναφερόμενα ςτο παράρτθμα 4 
«Τεχνικζσ προδιαγραφζσ καταςκευϊν-διαμορφϊςεων απλισ χριςθσ εντόσ αιγιαλοφ, παραλίασ» τθσ εν λόγω. 
6. Ωσ προσ τθ διαδικαςία και τουσ όρουσ μεταβίβαςθσ του δικαιϊματοσ απλισ χριςθσ προσ τρίτουσ, 
παραπζμπουμε ςτο άρκρο 13 αυτισ. 
7. Ωσ προσ επιπλζον πρόςκετουσ όρουσ και προχποκζςεισ παραχϊρθςθσ (καντίνεσ, τραπεηοκακίςματα, 
καλάςςια ςπόρ), παραπζμπουμε ςτο άρκρο 14 αυτισ. Ειδικότερα για τα καλάςςια ςπόρ, είναι δυνατι θ 
τοποκζτθςθ αρκρωτοφ ξφλινου δαπζδου, προσ εξυπθρζτθςθ του παραχωρθςιοφχου, αρκεί ο μζγιςτοσ χϊροσ 
που κα καταλαμβάνει το δάπεδο να είναι 15 τ.μ.. 
8. Ωσ προσ τθν τυχόν ανάκλθςθ τθσ παραχϊρθςθσ, παραπζμπουμε ςτο άρκρο 15 αυτισ. 
9. Ωσ προσ τα κζματα εξυπθρζτθςθσ ΑΜΕΑ, παραπζμπουμε ςτο άρκρο 16 αυτισ,  
 
κακϊσ και ςε τυχόν τροποποιθτικζσ αυτϊν βάςει τθσ ΚΥΑ ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017/31.5.2017 (ΦΕΚ 
1970/Β/7.6.2017).  
 
Αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ, αποτελεί το όλον τθσ ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 
1636/Β/12.5.2017), κακϊσ και τθσ ΚΥΑ ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017/31.5.2017 (ΦΕΚ 1970/Β/7.6.2017), μαηί με 
τα παραρτιματα αυτισ και τουσ πίνακεσ. 
 
Σθμειϊνεται ότι θ ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/Β/12.5.2017, κακϊσ και θ ΚΥΑ 
ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017/31.5.2017 (ΦΕΚ 1970/Β/7.6.2017)  δεν υποκακιςτοφν τυχόν άδειεσ άλλων αρχϊν 
ι υπθρεςιϊν ι φορζων, όπου απαιτοφνται κάκε φορά για τθν άςκθςθ δραςτθριοτιτων ςτουσ κοινόχρθςτουσ 
χϊρουσ, για τουσ οποίουσ παραχωρικθκε το δικαίωμα τθσ απλισ χριςθσ.    
 

19) Πλθροφόρθςθ ενδιαφερομζνων 
Α. Πλθροφορίεσ για τθ δθμοπραςία παρζχονται από το Γραφείο Εςόδων & Διαχείριςθσ Δθμοτικισ Περιουςίασ 
του Διμου Βόλβθσ, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ, τθλ. 2397330231 και fax  2397065600. 
Αντίγραφο τθσ διακιρυξθσ χορθγείται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ, φςτερα από αίτθςθ που υποβάλλεται ςτο 
αντίςτοιχο Γραφείο. 
Β.  Η παροφςα κα δθμοςιευτεί από το Διμαρχο, ςφμφωνα με το άρκρ. 3 του Π.Δ. 270/81 και αναρτάται ςτθ 
Διαφγεια, ςτον πίνακα ανακοινϊςεων και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου. 
 

                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟ  
 
 

                                            ΛΙΑΜΑ  Ι.  ΔΙΑΜΑΝΣΗ 
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