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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1) το Ν.3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης»
2) το ∆.Κ.Κ (Ν.3463/06)
3) το Π.∆. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) «Περί καθορισµού των οργάνων, της
διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών δι εκποίησιν ή εκµίσθωσιν
πραγµάτων των δήµων και κοινοτήτων»
4) τις διατάξεις του άρθρου 30 και εποµένων του ∆/τος της 11/12-11-1929 (ΦΕΚ 399Α')
«Περί ∆ιοικήσεως ∆ηµοσίων Κτηµάτων»
5) το Ν. 2971/01 και ιδίως τα άρθρα 2,7, 13 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το
άρθρο 15 του ν.4467/2017, άρθρο 15 και άρθρο 31.
6) την υπ.αριθ.59/2017 απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η
παραχώρηση τµηµάτων αιγιαλού-παραλίας σε διάφορες θέσεις της παραλιακής περιοχής
του δήµου µας για την τοποθέτηση οµπρελών, ξαπλωστρών και τροχήλατων
αυτοκινούµενων
Αναψυκτηρίων-Καντινών,µε
πλειοδοτική
δηµοπρασία
και
παραπέµφθηκε στην οικονοµική επιτροπή ο καθορισµός των όρων της δηµοπρασίας
σύµφωνα µε το αρθ.72 του ν.3852/2010.
7) την υπ.αριθ.44/2017 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής µε την οποία
καθορίστηκαν οι όροι της δηµοπρασίας απλής χρήσης τµηµάτων αιγιαλού παραλίας
∆ήµου Τοπείρου.
8)
την
ΚΥΑ
Υπουργών
ΕσωτερικώνΟικονοµικών-Περιβάλλοντος
∆∆Π0007378/0454ΒΕΞ2017
(ΦΕΚ
1636/12.05.2017
τεύχος
Β’)
περί
«Καθορισµός όρων ,προϋποθέσεων ,τεχνικών θεµάτων ,αναγκαίων λεπτοµερειών και
διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού ,παραλίας, όχθης και
παρόχθιας ζώνης µεγάλων λιµνών και πλεύσιµων ποταµών» .
9)
την
υπ.
αριθµ.∆∆Π0008470/0514Β/ΕΞ2017(ΦΕΚ1970/Β’/07-06-2017)
ΚΥΑ,
τροποποίηση της ∆∆Π0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/12.05.2017 τεύχος Β’)
ΚΥΑ
10) το µε αριθ. πρωτ. 4394/31-05-2017 διαβιβαστικό
του ∆ήµου Τοπείρου της
απόφασης ∆.Σ. µε θέµα «Αποστολή της απόφασης 59/2017 του ∆.Σ. ∆ήµου Τοπείρου
σχετικά µε τις τιµές ανταλλάγµατος για την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλούπαραλίας».
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11) το µε αριθ. πρωτ. 8898/06-06-2017 έγγραφο του Αυτοτελούς Γραφείου ∆ηµόσιας
Περιουσίας Ξάνθης της Π.∆.∆.Π. Μακεδονίας Θράκης µε θέµα «Τιµές ανταλλάγµατος
αιγιαλού-παραλίας για απλή χρήση στο ∆ήµο Τοπείρου Π.Ε. Ξάνθης».
12) το µε αριθ. πρωτ. 9384/09-06-2017 έγγραφο του Αυτοτελούς Γραφείου ∆ηµόσιας
Περιουσίας Ξάνθης, της Π.∆.∆.Π. Μακεδονίας Θράκης µε το οποίο γίνονται υποδείξεις
στο ∆ήµο Τοπείρου, σχετικά µε το περιεχόµενο της προκήρυξης.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
∆ηµοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του
δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας εντός χωρικής αρµοδιότητας του
∆ήµου Τοπείρου, προς τρίτους, µε σύµβαση παραχώρησης, έναντι
ανταλλάγµατος σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν.2971/01 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει και την ΚΥΑ ∆∆Π0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/12.05.2017 τεύχος
Β’ ) και την τροποποίηση αυτής µε την ΚΥΑ αριθ. πρωτ. ∆.∆.Π. 0008470/514Β/
ΕΞ 2017/31-5-2017 (ΦΕΚ 1970/Β’/7-6-2017), όπως 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 σύµβαση παραχώρησης, έναντι ανταλλάγµατος &
ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς
Οι χώροι παραχώρησης, του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς
τρίτους, µε σύµβαση παραχώρησης, έναντι ανταλλάγµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο
Ν.
2971/01
όπως
τροποποιήθηκε
και
ισχύει,
την
ΚΥΑ
∆∆Π0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/12.05.2017 τεύχος Β’ ) και την
τροποποίηση αυτής µε την ΚΥΑ αριθ. πρωτ. ∆.∆.Π. 0008470/514Β/ ΕΞ 2017/31-52017 (ΦΕΚ 1970/Β’/7-6-2017), και το ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζονται
ως εξής:

Τοποθεσία-θέση
ΕΡΑΣΜΙΟ- K1
ΠΑΡΑΛΙΑ

ΕΡΑΣΜΙΟ- K2
ΠΑΡΑΛΙΑ

ΕΡΑΣΜΙΟ-ΘΕΣΗ 1
ΠΑΡΑΛΙΑ-ΑΙΓΙΑΛΟΣ

ΕΡΑΣΜΙΟ-ΘΕΣΗ 2
ΠΑΡΑΛΙΑ-ΑΙΓΙΑΛΟΣ

ΜΑΓΓΑΝΑ- K1

Άσκηση
∆ραστηριότητας
Τοποθέτηση τροχήλατου
αυτοκινούµενου ή µη
Αναψυκτηρίου
(καντίνας)
Τοποθέτηση τροχήλατου
αυτοκινούµενου ή µη
Αναψυκτηρίου
(καντίνας)
Τοποθέτηση οµπρελώνξαπλώστρων ή
καθισµάτων µε ή χωρίς
τραπεζάκι.
Τοποθέτηση οµπρελώνξαπλώστρων ή
καθισµάτων µε ή χωρίς
τραπεζάκι.
Τοποθέτηση τροχήλατου
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Εµβαδό
σε τ.µ.

Η Τιµή
εκκίνησης

15,00

1.000 ευρώ
κατ’ αποκοπή

15,00

1.000 ευρώ
κατ’ αποκοπή

500,00

6 ευρώ/ τ.µ

500,00

6 ευρώ/ τ.µ

15,00

1.000 ευρώ

ΠΑΡΑΛΙΑ

αυτοκινούµενου ή µη
Αναψυκτηρίου
(καντίνας)

ΜΑΓΓΑΝΑ- K2
ΠΑΡΑΛΙΑ - ΑΙΓΙΑΛΟΣ

Τοποθέτηση τροχήλατου
αυτοκινούµενου ή µη
Αναψυκτηρίου
(καντίνας)
Τοποθέτηση οµπρελώνξαπλώστρων ή
καθισµάτων µε ή χωρίς
τραπεζάκι.
Τοποθέτηση οµπρελώνξαπλώστρων ή
καθισµάτων µε ή χωρίς
τραπεζάκι.

ΜΑΓΓΑΝΑ-ΘΕΣΗ 1
ΠΑΡΑΛΙΑ -ΑΙΓΙΑΛΟΣ

ΜΑΓΓΑΝΑ-ΘΕΣΗ 2
ΑΙΓΙΑΛΟΣ

κατ’ αποκοπή

15,00

500,00

500,00

1.000 ευρώ
κατ’ αποκοπή

8 ευρώ/ τ.µ

8 ευρώ/ τ.µ

Συντεταγµένες θέσεων σε ΕΓΣΑ 87
ΕΡΑΣΜΙΟ Κ1

0
1
2
3

Χ
572386.776
572389.041
572392.321
572390.056
ΕΡΑΣΜΙΟ Κ2

Υ
4527208.340
4527206.372
4527210.146
4527212.114

0
1
2
3

Χ
572490.988
572493.418
572496.351
572493.922
ΜΑΓΓΑΝΑ Κ1

Υ
4527328.030
4527326.270
4527330.318
4527332.079

0
1
2
3

Χ
574729.666
574731.075
574735.489
574734.085
ΜΑΓΓΑΝΑ Κ2

Υ
4529331.150
4529328.498
4529330.844
4529333.493

Χ
574840.068
574841.476
574845.891
574844.484

Υ
4529391.069
4529388.416
4529390.763
4529393.410

0
1
2
3

0
1
2
3

0
1
2
3

0
1
2
3

0
1
2
3

ΕΡΑΣΜΙΟ
ΘΕΣΗ 1
Χ
572385.500
572400.596
572416.995
572401.900
ΕΡΑΣΜΙΟ
ΘΕΣΗ 2
Χ
572490.789
572506.984
572521.653
572505.458
ΜΑΓΓΑΝΑ
ΘΕΣΗ 1
Χ
574727.330
574739.248
574756.829
574744.910
ΜΑΓΓΑΝΑ
ΘΕΣΗ 2
Χ
574838.328
574850.041
574867.710
574855.996

3

Υ
4527196.200
4527183.080
4527201.950
4527215.069

Υ
4527315.825
4527304.090
4527324.334
4527336.069

Υ
4529319.617
4529297.641
4529307.177
4529329.151

Υ
4529378.350
4529356.264
4529365.634
4529387.720

Οι προς παραχώρηση θέσεις δίδονται αποκλειστικά για την άσκηση
δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόµενους ή την αναψυχή του κοινού (όπως
σετ οµπρελών µε ξαπλώστρες ή καθίσµατα µε ή χωρίς τραπεζάκι, λειτουργία
τροχήλατου – αυτοκινούµενου ή µη αναψυκτηρίου),σύµφωνα µε την ΚΥΑ
∆∆Π0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/12.05.2017 τεύχος Β’ ), όπως
τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ αριθ. πρωτ. ∆.∆.Π. 0008470/514Β/ ΕΞ 2017/31-5-2017
(ΦΕΚ 1970/Β’/7-6-2017).
Η άσκηση άλλης δραστηριότητας που δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του
νόµου (π.χ. διοργάνωση συναυλιών ή beach parties, γήπεδα κτλ) επιφέρει τις
κυρώσεις του άρθρου 15 της ΚΥΑ ∆∆Π0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ
1636/12.05.2017 τεύχος Β’ ) και της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας για τον
αιγιαλό και την παραλία.
2) Σύµφωνη γνώµη Προϊσταµένου Περιφερειακής ∆/νσης ∆ηµόσιας
Περιουσίας ή του εξουσιοδοτηµένου υπαλλήλου του αρµόδιου Αυτοτελούς
Γραφείου ∆ηµόσιας Περιουσίας.
Το αργότερο εντός 7 εργάσιµων ηµερών πριν την κατά νόµο δηµοσίευση της
προκήρυξης της ∆ηµοπρασίας, ο ∆ήµος Τοπείρου αποστέλλει εγγράφως µε κάθε
πρόσφορο µέσο (π.χ. τηλεοµοιοτυπία, e-mail κτλ) στο Αυτοτελές Γραφείο ∆ηµόσιας
Περιουσίας Ξάνθης της Π.∆.∆.Π. Μ.Θ. αντίγραφο σχεδίου της προκήρυξης της
∆ηµοπρασίας, µε τη θέση µε τις συντεταγµένες και το εµβαδόν του κοινοχρήστου χώρου
που παραχωρείται, την ιδιότητα του, το είδος της χρήσης και το όριο πρώτης προσφοράς
συνοδευόµενο από το υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του Ν. 4281/2014,
από την εφαρµογή «OPEN» της ΕΚΧΑ ΑΕ. ή σε
απόσπασµα του τοπογραφικού
διαγράµµατος καθορισµού οριογραµµών αιγιαλού, παραλίας.
Ο εξουσιοδοτηµένος υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου ∆ηµόσιας Περιουσίας Ξάνθης
της Π.∆.∆.Π. Μ.Θ. υποχρεούται να ενηµερώσει εντός 7 εργάσιµων ηµερών από τη λήψη
της προκήρυξης το ∆ήµο Τοπείρου εγγράφως µε κάθε πρόσφορο µέσο (π.χ.
τηλεοµοιοτυπία, e-mail κτλ.) εάν το περιεχόµενο της προκήρυξης συµφωνεί µε την
κείµενη νοµοθεσία περί αιγιαλού και της ΚΥΑ ∆∆Π0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ
1636/12.05.2017 τεύχος Β) και της τροποποίησης αυτής µε την ΚΥΑ αριθ. πρωτ.
∆.∆.Π. 0008470/514Β/ ΕΞ 2017/31-5-2017 (ΦΕΚ 1970/Β’/7-6-2017).
Παρερχοµένης άπρακτης της ανωτέρω προθεσµίας, τεκµαίρεται η σύµφωνη γνώµη του
εξουσιοδοτηµένου υπάλληλου του Αυτοτελούς Γραφείου ∆ηµόσιας Περιουσίας Ξάνθης
της Π.∆.∆.Π. Μ.Θ., ως προς το περιεχόµενο της προκήρυξης.
Αν ο εξουσιοδοτηµένος υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου ∆ηµόσιας Περιουσίας
Ξάνθης
της Π.∆.∆.Π. Μ.Θ. διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της
κείµενης νοµοθεσίας περί αιγιαλού, της ΚΥΑ ∆∆Π0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ
1636/12.05.2017 τεύχος Β) και της τροποποίησης αυτής µε την ΚΥΑ αριθ. πρωτ.
∆.∆.Π. 0008470/514Β/ ΕΞ 2017/31-5-2017 (ΦΕΚ 1970/Β’/7-6-2017), υποδεικνύει στο
∆ήµο Τοπείρου είτε να απόσχει από τη διενέργεια δηµοπρασίας, εφόσον δεν είναι
δυνατή η παραχώρηση απλής χρήσης του συγκεκριµένου κοινόχρηστου χώρου, είτε να
προβεί στην αναπροσαρµογή οποιουδήποτε όρου της προκήρυξης, που κρίνει ότι
αντίκειται στις ανωτέρω διατάξεις, συµπεριλαµβανοµένης της αναπροσαρµογής της τιµής
εκκίνησης.
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3) Τρόπος ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας
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 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 διαγωνισµού, 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 πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως
προβλεπόµενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δηµοπρασίας
συντάσσονται εφ' απλού χάρτου.
4) Τόπος και ηµέρα διεξαγωγής της δηµοπρασίας
Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί την 19-06-2017,
έναρξης δηµοπρασίας και ώρα 12:00 πµ λήξης
της ώρας λήξης, εφόσον κριθεί αναγκαίο
δηµοπρασίας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Τοπείρου (στο Εύλαλο Ξάνθης).

ηµέρα ∆ευτέρα
και ώρα 11:00 πµ
δηµοπρασίας, µε δικαίωµα παράτασης
από την επιτροπή διενέργειας της
∆ηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου

Σε περίπτωση ενστάσεων ή µη προσέλευσης ενδιαφεροµένων η δηµοπρασία θα
επαναληφθεί εντός 3 ηµερών την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.
5) ∆ικαίωµα-∆ικαιολογητικά συµµετοχής
∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα για
δικαιοπραξία. Για να γίνει κάποιος δεκτός στη ∆ηµοπρασία πρέπει να καταθέσει στην
αρµόδια επιτροπή τα κατωτέρω δικαιολογητικά :
Α)Αίτηση συµµετοχής
Β)Φορολογική ενηµερότητα.
Γ) ∆ηµοτική ενηµερότητα περί µη οφειλής του στο ∆ήµο Τοπείρου
∆) Γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή Εγγυητική επιστολή
συµµετοχής αναγνωρισµένης Τράπεζας στην Ελλάδα , για το ποσό που θα είναι ίσο µε
δέκα τοις εκατό (10%) του οριζόµενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της
διακήρυξης υπολογιζόµενου για κάθε έτος παραχώρησης, η οποία θα αντικατασταθεί µε
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης κατά την υπογραφή
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αυτής, µε ποσό ίσο µε το ανωτέρω ποσοστό επί του ανταλλάγµατος που επιτεύχθηκε,
όπως ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη.
Ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του συµµετέχοντος, ότι:
α)
Έχει
λάβει
γνώση
των
όρων
της
προκήρυξης
και
της
ΚΥΑ
∆∆Π0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/12.05.2017 τεύχος Β’) και την
τροποποίηση αυτής µε την υπ’ αριθ. ΚΥΑ ∆.∆.Π. 0008470/514Β/ ΕΞ 2017/31-52017 (ΦΕΚ 1970/Β’/7-6-2017) και τους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα.
β) έχει πλήρη γνώση της κατάστασης του χώρου αιγιαλού-παραλίας την οποία
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα
γ) παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης του σχετικό µε οποιαδήποτε αναβολή η
ανανέωση της δηµοπρασίας
ΣΤ) Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατήριο
Ζ) Σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης αν είναι εταιρεία ή Κ/Ξ
Η) Πληρεξούσιο
Θ) Άδεια διαµονής σε περίπτωση που αλλοδαπός επιθυµεί να συµµετάσχει στη
∆ηµοπρασία
Ι) Οι προϋποθέσεις προς χρήση τροχήλατου αναψυκτηρίου (καντίνας) περιγράφονται
ως εξής:
- Nα είναι τροχήλατο αυτοκινούµενο ή µη.
- Να καταλαµβάνει µέγιστη επιφάνεια 15 τετραγωνικών µέτρων.
- Να τοποθετηθεί στη θέση που θα υποδείξει ο ∆ήµος Τοπείρου
- Να απέχει τουλάχιστον 100,00 µ. από εγκατεστηµένες επιχειρήσεις (ξενοδοχεία,
κέντρα αναψυχής κλπ.) και επίσης τουλάχιστον 100 µ. µεταξύ τους. Το τροχήλατο
αναψυκτήριο (καντίνα) να είναι αδειοδοτηµένο και να λειτουργεί σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην Υ1γ/Γ.Π/οικ. 71459/30-7-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας. ∆εν
επιτρέπεται η κατασκευή βόθρου. Για τις παραχωρήσεις τροχήλατου αναψυκτηρίου
(καντίνας) δεν ισχύουν οι διατάξεις περί υπαίθριου εµπορίου.
Να προσκοµίσουν επίσης τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος (∆.Ο.Υ.)
2. ∆ηµοτική Ενηµερότητα
3. Έγγραφο της αρµόδιας Υπηρεσίας Συγκοινωνιών απ’ το οποίο θα προκύπτει ο τύπος,
ο αριθµός κυκλοφορίας, ο αριθµός πλαισίου και ο αριθµός έγκρισης του τροχήλατου
αναψυκτηρίου (καντίνας) ή του οχήµατος που το ρυµουλκεί (εάν πρόκειται για
ρυµουλκούµενο).
4. Βεβαίωση Καταλληλότητας της Υγειονοµικής Υπηρεσίας και Βιβλιάριο/Πιστοποιητικό
Υγείας.

6) ∆ικαίωµα αποζηµίωσης
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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. Σε περίπτωση µη τελικής συνυπογραφής της
σύµβασης παραχώρησης από τον εξουσιοδοτηµένο υπάλληλο του Αυτοτελούς Γραφείου
∆ηµόσιας Περιουσίας Ξάνθης της Π.∆.∆.Π. Μ.Θ. λόγω µη τήρησης των υποδειχθεισών
από αυτόν τροποποιήσεων ή µη συναποστολής µαζί µε τα 3 αντίγραφα της σύµβασης
παραχώρησης του πρωτοτύπου διπλοτύπου είσπραξης, η σύµβαση παραχώρησης είναι
άκυρη και ο υπέρ ου δε θα εγκατασταθεί στον κοινόχρηστο χώρο, χωρίς καµία αξίωση
αποζηµίωσης έναντι του ∆ηµοσίου.
Σύµβαση παραχώρησης που ο υπέρ ου συνάπτει µε το ∆ήµο Τοπείρου χωρίς να φέρει
την προσυπογραφή του εξουσιοδοτηµένου υπαλλήλου του Α.Γ. Ξάνθης της Π.∆.∆.Π.
Μ.Θ. είναι άκυρη και ο υπέρ ου δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιήσει τον κοινόχρηστο
χώρο
7) Κατακύρωση διαγωνισµού – Σύµβαση παραχώρησης
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση
σ' αυτόν της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, για το αποτέλεσµα της
δηµοπρασίας, να προσέλθει στο δήµο για την υπογραφή της σύµβασης, διαφορετικά η
εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου χωρίς δικαστική παρέµβαση,
ενεργείται δε αναπλειστηριασµός σε βάρος αυτού και ενέχονται και οι δύο για τη
µικρότερη διαφορά του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας από την προηγούµενη όµοια.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δηµοπρασίας, ο ∆ήµος Τοπείρου ενηµερώνει
µε κάθε πρόσφορο µέσο το Αυτοτελές Γραφείο ∆ηµόσιας Περιουσίας Ξάνθης της
Π.∆.∆.Π. Μ.Θ., για το ύψος του τελικώς επιτευχθέντος ανταλλάγµατος και τα στοιχεία
του πλειοδότη, προκειµένου αυτός να εκδώσει και να του αποστείλει µε κάθε πρόσφορο
µέσο, οίκοθεν σηµείωµα σχετικά µε το ύψος του προς καταβολή από τον υπέρ ου υπέρ
του ∆ηµοσίου ποσοστού 30% επί του καθορισθέντος ανταλλάγµατος, το οποίο θα
καταβληθεί όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της παρούσας διακήρυξης.
Η σύµβαση παραχώρησης συντάσσεται σε τρία (3) αντίγραφα που υπογράφονται από τα
συµβαλλόµενα µέρη, αφού καταβληθεί από τον υπέρ ου ποσοστό 30 % επί του
συνολικού ανταλλάγµατος υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου και ποσοστό 70% επί του
συνολικού ανταλλάγµατος υπέρ του ∆ήµου, όπως ορίζεται η καταβολή αυτών στο άρθρο
8 της παρούσας διακήρυξης.
Στη σύµβαση παραχώρησης προσδιορίζονται σαφώς τα στοιχεία του υπέρ ου, το είδος
της παραχώρησης (απευθείας ή µη),
η διάρκεια της σύµβασης, η θέση µε τις
συντεταγµένες και το εµβαδόν του κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται, η ιδιότητα
του (αιγιαλός, παραλία κτλ), το είδος της χρήσης και το καταβλητέο αντάλλαγµα. Σε
περίπτωση καταβολής των ποσοστών του τελικώς επιτευχθέντος ανταλλάγµατος υπέρ
του ∆ηµοσίου και υπέρ του ∆ήµου Τοπείρου σε δόσεις τότε στη σύµβαση παραχώρησης
θα πρέπει να αναφέρονται οι δόσεις και η αίτηση του υπέρ ου για την καταβολή αυτών
σε δόσεις. «Ο χώρος αυτός αποτυπώνεται µε επιµέλεια του αιτούντα, 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,
αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της αίτησης, που ελέγχεται και θεωρείται από τον κατά
χώρο αρµόδιο ∆ήµο και επισυνάπτεται στη σύµβαση παραχώρησης απλής χρήσης».
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Ο ∆ήµος Τοπείρου αποστέλλει στο Αυτοτελές Γραφείο ∆ηµόσιας Περιουσίας Ξάνθης της
Π.∆.∆.Π. Μ.Θ. 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 εξουσιοδοτηµένο υπάλληλο του
Αυτοτελούς Γραφείου ∆ηµόσιας Περιουσίας Ξάνθης της Π.∆.∆.Π. Μ..Θ., συνοδευόµενα
από το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την απόδειξη καταβολής του οφειλόµενου
ποσοστού υπέρ του ∆ηµοσίου. Στη σύµβαση παραχώρησης πρέπει να έχουν
ενσωµατωθεί, επί ποινή ανάκλησή της, οι τυχόν υποδείξεις του εξουσιοδοτηµένου
υπαλλήλου του Αυτοτελούς Γραφείου ∆ηµόσιας Περιουσίας Ξάνθης της Π.∆.∆.Π. Μ.Θ.
σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα καθώς και να αναγράφεται, ο αριθµός του διπλότυπου
είσπραξης του ποσοστού υπέρ του ∆ηµοσίου. Επιπλέον θα αποστέλλεται µαζί µε τα άλλα
στοιχεία και η αίτηση του υπέρ ου για τις δόσεις
Μόνο µετά την υπογραφή της σύµβασης παραχώρησης µεταξύ του ∆ήµου Τοπείρου και
του υπέρ ου και την προσυπογραφή της από τον εξουσιοδοτηµένο υπάλληλο του
Αυτοτελούς Γραφείου ∆ηµόσιας Περιουσίας Ξάνθης της Π.∆.∆.Π. Μ.Θ., ο υπέρ ου έχει
δικαίωµα να εγκατασταθεί στον παραχωρούµενο κοινόχρηστο χώρο.
8) Προθεσµία καταβολής ανταλλάγµατος –διάρκεια παραχώρησης
Η διάρκεια της σύµβασης παραχώρησης απλής χρήσης ορίζεται από την υπογραφή της
σύµβασης παραχώρησης µεταξύ του ∆ήµου Τοπείρου
και του υπέρ ου και την
προσυπογραφή της από τον εξουσιοδοτηµένο υπάλληλο του Αυτοτελούς Γραφείου
∆ηµόσιας Περιουσίας Ξάνθης της Π.∆.∆.Π. Μακεδονίας Θράκης και λήγει στις 31-122018
Είναι δυνατή η καταβολή του ποσοστού 30% του ανταλλάγµατος υπέρ του δηµοσίου
µετά από αίτηση σε ισόποσες δόσεις, οι οποίες θα αναγράφονται στη σύµβαση
παραχώρησης ως εξής:
Για τις συµβάσεις παραχώρησης από την υπογραφή της σύµβασης παραχώρησης µέχρι
τις 31-12-2018 η καταβολή µπορεί να γίνει σε δύο δόσεις, η πρώτη δόση µε τη σύναψη
της σύµβασης και η δεύτερη δόση µέχρι τις 31-03-2018.
Ο υπέρ ου η παραχώρηση οφείλει εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από τη λήξη της
προθεσµίας πληρωµής της δόσης να υποβάλει το διπλότυπο καταβολής του στην
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση/Αυτοτελές Γραφείο ∆ηµόσιας Περιουσίας.
Είναι δυνατή η καταβολή του ποσοστού 70% του ανταλλάγµατος υπέρ του δήµου µετά
από αίτηση σε δόσεις, οι οποίες θα αναγράφονται στη σύµβαση παραχώρησης ως εξής:
Για τις συµβάσεις παραχώρησης από την υπογραφή της σύµβασης παραχώρησης µέχρι
τις 31-12-2018 η καταβολή µπορεί να γίνει σε τρεις δόσεις, η πρώτη δόση µε τη
σύναψη της σύµβασης, η δεύτερη δόση µέχρι τις 31-03-2018 και η τρίτη δόση µέχρι τις
31-05-2018.
Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής έστω και µιας δόσης είτε αυτή αφορά στο
ποσοστό ανταλλάγµατος υπέρ του δηµοσίου είτε στο ποσοστό του ανταλλάγµατος υπέρ
του δήµου η σύµβαση παραχώρησης παύει να ισχύει, λαµβάνονται όλα τα µέτρα
προστασίας και είναι δυνατή η σύναψη νέας σύµβασης παραχώρησης από το Αυτοτελές
Γραφείο ∆ηµόσιας Περιουσίας Ξάνθης Π.∆.∆.Π. Μ.Θ.
Στην περίπτωση καθυστέρησης καταβολής έστω µίας δόσης για υπέρ του ∆ήµου
αντάλλαγµα, ο ∆ήµος Τοπείρου ενηµερώνει άµεσα το Αυτοτελές Γραφείο ∆ηµόσιας
Περιουσίας Ξάνθης για να ακολουθηθεί η διαδικασία του προηγούµενου εδαφίου
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9) Υποχρεώσεις υπέρ ων
Ο υπέρ ου στον οποίο έχει παραχωρηθεί το δικαίωµα απλής χρήσης υπόκειται στις
υποχρεώσεις του άρθρου 12 «Περιορισµοί-υποχρεώσεις-απαγορεύσεις υπέρ ων», του
παραρτήµατος Ι «Περιβαλλοντικοί όροι για την απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας»,
όπως συµπληρώθηκε µε το Παράρτηµα 3 της τροποποιητικής ΚΥΑ µε αριθ. ∆.∆.Π.
0008470/514Β/ ΕΞ 2017/31-5-2017 (ΦΕΚ 1970/Β’/7-6-2017), και του παραρτήµατος 4
«Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευών-διαµορφώσεων για απλή χρήση εντός αιγιαλού
παραλίας-περιορισµοί-συστάσεις» της ΚΥΑ ∆∆Π0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ
1636/12.05.2017 τεύχος Β’).
Σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας καθώς και εν γένει της νοµοθεσίας
περί αιγιαλού και παραλίας του Ν.2971/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
ανεξάρτητα από το καθορισθέν αντάλλαγµα, επιβάλλονται και όλα τα µέτρα προστασίας.
10) Πρόσθετοι όροι για τους εκµεταλλευτές τροχήλατων αναψυκτηρίων
(καντινών)
Στους κοινόχρηστους χώρους για τους οποίους παραχωρείται το δικαίωµα της απλής
χρήσης
επιτρέπεται
η
τοποθέτηση
τροχήλατων
αναψυκτηρίων
(καντίνες),
αυτοκινούµενων ή µη, εφοδιασµένων µε κατάλληλη άδεια λειτουργίας και σύµφωνα µε
τις προδιαγραφές της αριθµ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 71459/30-7-2013 εγκυκλίου του Υπουργείου
Υγείας. Ο µέγιστος χώρος που µπορεί να καταλαµβάνει το τροχήλατο αναψυκτήριο δεν
µπορεί να υπερβαίνει τα 15 τ.µ.
Οι καντίνες πρέπει να απέχουν τουλάχιστον εκατό (100) µέτρα από τις εγκατεστηµένες
επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, κέντρα αναψυχής κτλ) και επίσης τουλάχιστον 100µ. µεταξύ
τους. Για τις παραχωρήσεις καντινών δεν ισχύουν οι διατάξεις περί υπαίθριου εµπορίου
σύµφωνα µε την 409/1999 γνωµοδότηση του ΝΣΚ.
Επίσης είναι δυνατή η τοποθέτηση αρθρωτού ξύλινου δαπέδου για παραχώρηση που
αφορά καντίνα. Ο µέγιστος χώρος που µπορεί να καταλαµβάνει η καντίνα µε το δάπεδο
είναι 15τµ.
11) Λήξη σύµβασης παραχώρησης
Ο υπέρ ου υποχρεούται µε τη λήξη της σύµβασης παραχώρησης, να παραδώσει το
παραχωρούµενο χώρο στην κατάσταση στην οποία τον παρέλαβε, διαφορετικά
ευθύνεται σε αποζηµίωση.
Απαγορεύεται η παραµονή του υπέρ ου στους κοινόχρηστους χώρους, µετά τη λήξη, µε
οποιοδήποτε τρόπο, της σύµβασης παραχώρησης.
12) Μεταβίβαση δικαιώµατος από τον υπέρ ου προς τρίτους
Ο υπέρ ου δεν επιτρέπεται να µεταβιβάσει ολικά ή µερικά το δικαίωµά του σε άλλον ή να
συνάψει οποιαδήποτε σχέση γι’ αυτό µε ή χωρίς αντάλλαγµα, που να αφορά την έκταση
που του παραχωρήθηκε, χωρίς έγκριση του Υπουργού Οικονοµικών.
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13)Υποχρεώσεις και ευθύνη ∆ήµου
Ο ∆ήµος Τοπείρου δεν ευθύνεται έναντι του υπέρ ου, για την κατάσταση του χώρου για
την οποία θεωρείται ότι έχει λάβει γνώση αυτός, ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε
δουλειάς , ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή µείωση του ανταλλάγµατος ή και λύση της
σύµβασης παραχώρησης άνευ απoχρώvτoς λόγου.
Ο ∆ήµος Τοπείρου υπόκειται στις υποχρεώσεις του άρθρου 10,του άρθρου 15 παρ. β, γ
και του άρθρου 16 της ΚΥΑ ∆∆Π0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/12.05.2017
τεύχος Β), του παραρτήµατος Ι «Περιβαλλοντικοί όροι για την απλή χρήση αιγιαλού,
παραλίας», όπως συµπληρώθηκε µε το Παράρτηµα 3 της τροποποιητικής ΚΥΑ µε αριθ.
∆.∆.Π.
0008470/514Β/
ΕΞ
2017/31-5-2017
(ΦΕΚ
1970/Β’/7-6-2017),
του
παραρτήµατος 4 «Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευών-διαµορφώσεων για απλή χρήση
εντός αιγιαλού, παραλίας –περιορισµοί -συστάσεις» της ΚΥΑ ∆∆Π0007378/
0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/12.05.2017 τεύχος Β) και του εδαφίου της παρ. 2β του αρ.
13 της ΚΥΑ ∆∆Π0007378/0454ΒΕΞ2017/11-5-2017 (ΦΕΚ 1636/Β’/12-5-2017) όπως
αντικαταστάθηκε από την τροποιητική ΚΥΑ µε αριθ.
∆.∆.Π. 0008470/514Β/ ΕΞ
2017/31-5-2017 (ΦΕΚ 1970/Β’/7-6-2017).
Ο ∆ήµος Τοπείρου, µέσω των εντεταλµένων οργάνων του έχει υποχρέωση, σε κάθε
περίπτωση που διαπιστώνει καταπατήσεις ή αυθαίρετες επεµβάσεις επί των
κοινοχρήστων χώρων, να ενηµερώνει άµεσα το Αυτοτελές Γραφείο ∆ηµόσιας Περιουσίας
Ξάνθης, προκειµένου αυτό να εισηγηθεί στην Π.∆.∆.Π. .Μ.Θ. για τη λήψη µέτρων
προστασίας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην κείµενη νοµοθεσία.
Σε περίπτωση µεταβίβασης του δικαιώµατος παραχώρησης της απλής χρήσης των
κοινοχρήστων χώρων από το ∆ήµο Τοπείρου σε δηµοτική ανώνυµη εταιρία του άρθρου
266 του Ν.3463/2006, η τελευταία οφείλει να κοινοποιεί τον ισολογισµό της στο
Αυτοτελές Γραφείο ∆ηµόσιας Περιουσίας Ξάνθης και καθίσταται συνυπεύθυνη στις ως
άνω υποχρεώσεις του ∆ήµου Τοπείρου.
14) ∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης
Εφαρµόζεται η κείµενη νοµοθεσία περί εκµίσθωσης ακινήτων των δήµων.
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Π∆ 270/81 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 , στο δηµοσιότερο µέρος της έδρας του δήµου στο Εύλαλο, στο
πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στο site του ∆ήµου Τοπείρου.
15) 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 ∆ιοικητική αρχή λόγω ασύµφορου του επιτευχθέντος
αποτελέσµατος ή σφάλµατος στη διενέργεια της δηµοπρασίας
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β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης αρνείται να
υπογράψει τα πρακτικά, ή τη σύµβαση παραχώρησης 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 αυτή επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου
πλειοδότη, ως ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ΄ ονόµατι τούτου
κατακυρωθέν ποσόν, δυνάµενο να µειωθεί µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου,
µόνον έπειτα από τη σύµφωνη γνώµη του Προϊσταµένου της Περιφερειακής ∆/νσης
∆ηµόσιας Περιουσίας Μακεδονίας-Θράκης.
Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του δηµάρχου
αναφεροµένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιευοµένης, πέντε (5)
τουλάχιστον ηµέρες 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.

16) Ανάκληση παραχώρησης
Η ανάκληση παραχώρησης γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο
∆∆Π0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/12.05.2017 τεύχος Β).
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της

ΚΥΑ

17) Λοιποί Όροι
Η εν γένει λειτουργία του τροχήλατου αναψυκτηρίου (καντίνας) θα ελέγχεται από τα
αρµόδια όργανα του ∆ήµου και της Πολιτείας.
Η έκδοση άδειας λειτουργίας τροχήλατου αναψυκτηρίου (καντίνας) δεν αποτελεί σε
καµιά περίπτωση αρµοδιότητα της Π.∆.∆.Π. Μακεδονίας Θράκης και του Α.Γ.∆.Π.
Ξάνθης που ασχολούνται µόνο µε θέµατα που αφορούν τη ∆ηµόσια Περιουσία.
Απαγορεύεται ο συµψηφισµός του καθορισθέντος ανταλλάγµατος µε την οιαδήποτε
παροχή υπηρεσιών από τον υπέρ ου προς το ∆ήµο.
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18) Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων
Η ∆ιακήρυξη διατίθεται στα Γραφεία του Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης του
∆ήµου Τοπείρου στο Ευλαλο (απέναντι από το ∆ηµαρχείο) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και
ώρες,. Τηλέφωνο 25410 – 41677. Αρµόδιος υπάλληλος Γρηγοριάδης Γεώργιος.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ
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