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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ 

 

 

Αριθ. Πρωτ: 997 

Ύδρα, 30/3/2018 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, 

προς τρίτους 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΔΡΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη : 

1) το άρθρο 72 του Ν.3852/10 

2) τον Ν. 3463/2006 

3) τις διατάξεις του ΠΔ 270/1981 

4) την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11-05-2017 (ΦΕΚ 1636/Β/2017) 

5) το Ν. 2971/01 και ιδίως τα άρθρα 13, 15 και 31 

7) την υπ’ αριθμ. 16/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

8) το υπ’ αριθμ. πρωτ. 21389/13-3-2018 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας 

Πειραιά, Νήσων και Δυτικής Αττικής 

8) την υπ’ αριθμ. 36/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  

9) Το υπ’ αρ. πρωτ. 27170/28-3-2018 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά, 

Νήσων και Δυτικής Αττικής 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε   

Ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής 

χρήσης αιγιαλού προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι 

ανταλλάγματος. 

 

1) Περιγραφή χώρων παραχώρησης 

Οι χώροι παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού προς τρίτους, με 

σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
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Ν. 2971/01 και την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11-05-2017 (ΦΕΚ 

1636/Β/2017), ορίζονται ως εξής: 

Τετραγωνικά 

Μέτρα 
Τοποθεσία Συντεταγμένες 

250 τ.μ. ΒΛΥΧΟΣ 

A/A X Y 

Α1 450852.420 4132915.207 

Α2 450868.327 4132917.458 

Α3 450870.508 4132902.051 

Α4 450854.600 4132899.800 

    

350 τ.μ. ΚΑΟΥΜΙΘΙ 

A/A X Y 

Α1 446558,751 4130331,142 

Α2 446586.682 4130337,163 

Α3 446609.375 4130343.048 

Α4 446611.095 4130336.905 

Α5 446570.757 4130325.931 

Α6 446559.469 130326.307 
 

 

Οι προς παραχώρηση χώροι είναι αυτοί όπως 

απεικονίζονται στους συνημμένους ορθοφωτοχάρτες από το πρόγραμμα 

«ΘΕΑΣΗ» της Κτηματολόγιο Α.Ε., που συνοδεύουν τη διακήρυξη. 

Σκοπός της παραχώρησης είναι η ανάπτυξη ομπρελών και ξαπλωστρών για 

την εξυπηρέτηση των λουομένων. 

Στον ανωτέρω παραχωρούμενο χώρο στην περιοχή «ΚΑΟΥΜΙΘΙ» 

περιλαμβάνεται και χώρος επιφάνειας 15 τ.μ. για την τοποθέτηση καντίνας, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 της ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11-

05-2017 (ΦΕΚ 1636/Β/2017). Η λειτουργία των καντινών επιτρέπεται εφόσον οι 

πλειοδότες λάβουν τις απαιτούμενες άδειες από τις αρμόδιες αρχές. 

 

 

2) Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 

 

Τοποθεσία παραλίας 
Τιμή Πρώτης Προσφοράς 

σε Ευρώ 

ΒΛΥΧΟΣ 15.000 

ΚΑΟΥΜΙΘΙ 21.000 

 Τα ως άνω ποσά πρώτης προσφοράς αφορούν όλο το χρονικό διάστημα της 

διάρκειας της εκμίσθωσης. 

 

3) Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας 
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Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 30/4/2018, ώρα 12.30 έως 13.00 στο Δημοτικό 

κατάστημα Ύδρας (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου).  

 

4) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας 

Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται κατά την ορισθείσα 

ημέρα και ώρα που αναφέρεται παραπάνω. 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. Κάθε 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 

κατά την σύνταξη των πρακτικών, 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 σε απλό χαρτί. Η κατακύρωση του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Ύδρας. 

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να εκμισθώνει περισσότερους 

από έναν από τους ανωτέρω οριζόμενους κοινόχρηστους χώρους.  

 

 

5) Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει στην 

επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της 

Δημοπρασίας τα εξής δικαιολογητικά:  

1) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του συμμετέχοντος και του 

εγγυητή. 

2) Σχετικό πληρεξούσιο, αν δεν είναι ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος 

3) Βεβαίωση της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) ότι είναι 

ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις, τόσο ο συμμετέχων όσο 

και ο εγγυητής (φορολογική ενημερότητα). 

4) Βεβαίωση του συμμετέχοντος από το ΙΚΑ καθώς και από τον ασφαλιστικό 

φορέα που είναι ασφαλισμένος, ότι είναι ενήμερος ως προς τις ασφαλιστικές του 
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υποχρεώσεις. Σε περίπτωση που δεν είναι ασφαλισμένος σε άλλο ασφαλιστικό 

φορέα, αυτό θα βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986. 

5) Αντίγραφο (επικυρωμένο) της άδειας παραμονής για αλλοδαπούς εκτός των 

χωρών της Ε.Ε ή άδεια παραμονής εάν έχουν ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε.  

6) Βεβαίωση περί μη οφειλής στον Δήμο Ύδρας από τον συμμετέχοντα και τον 

εγγυητή. 

7) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του συμμετέχοντος, ότι έχει λάβει γνώση 

των όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.  

 

6) 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.  

 

7) Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία οφείλει να προσκομίσει για την 

συμμετοχή του, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, 

γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 

ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού ίσου προς το 1/10 του 

ελαχίστου ορίου της πρώτης προσφοράς ή σε περίπτωση επαναληπτικής 

δημοπρασίας, ίσου με το 1/10 της επιτευχθείσης κατά την ακυρωθείσα δημοπρασία 

προσφοράς. Στους συμμετέχοντες οι οποίοι δεν θα πλειοδοτήσουν, η εγγύηση 

επιστρέφεται αμέσως μετά την σύναψη συμβάσεως με τον πλειοδότη, ενώ του 

πλειοδότη παραμένει ως εγγύηση καλής εκτέλεσης εις χείρας του Δήμου. 

 

 

8) 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.  

Σε περίπτωση μη τελικής συνυπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου από 

τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας, λόγω μη τήρησης των 

υποδειχθεισών από αυτόν τροποποιήσεων ή μη συναποστολής μαζί με τα 3 

αντίγραφα της μισθωτικής σύμβασης του πρωτοτύπου διπλοτύπου είσπραξης, το 

μισθωτήριο συμβόλαιο είναι άκυρο και ο μισθωτής υποχρεούται να αποχωρήσει 

από τον κοινόχρηστο χώρο, χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης έναντι του 

Δημοσίου. 

 

9) Μισθωτήριο Συμβόλαιο  
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Το μισθωτήριο συμβόλαιο συντάσσεται σε τρία (3) αντίγραφα που 

υπογράφονται από τα συμβαλλόμενα μέρη, αφού καταβληθεί εφάπαξ από το 

μισθωτή ποσοστό 30 % επί του συνολικού μισθώματος υπέρ του Ελληνικού 

Δημοσίου και ποσοστό τουλάχιστον 30%, επίσης, επί του συνολικού μισθώματος 

στον Δήμο Ύδρας. 

Στη συνέχεια, ο Δήμος αποστέλλει στην οικεία Κτηματική Υπηρεσία 

αντίγραφο του πρακτικού κατακύρωσης της δημοπρασίας και τη συναφθείσα, σε 

εκτέλεση του Πρακτικού, σύμβαση παραχώρησης με τον πλειοδότη, σε τρία (3) 

αντίγραφα προς προσυπογραφή αυτών από τον Προϊστάμενο του Τμήματος 

Αιγιαλού και Παραλίας της Κτηματικής Υπηρεσίας, συνοδευόμενα από το 

πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την απόδειξη καταβολής του οφειλόμενου 

ποσοστού υπέρ του δημοσίου. Στη σύμβαση παραχώρησης πρέπει να έχουν 

ενσωματωθεί, επί ποινή ανάκλησής της, οι τυχόν υποδείξεις του Προϊσταμένου ή 

του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας 

Περιουσίας, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα καθώς και να αναγράφεται ο αριθμός 

του διπλότυπου είσπραξης του ποσοστού υπέρ του δημοσίου. (άρθρο 13 παρ.2α 

ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11.05.2017 (ΦΕΚ 1636/12.05.2017 τεύχος Β') 

Αμέσως μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μεταξύ του Δήμου 

και του μισθωτή, και την προσυπογραφή του από τον Προϊστάμενο της 

Κτηματικής Υπηρεσίας, ο τελευταίος έχει δικαίωμα να εγκατασταθεί στον 

παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο. 

  

10) Διάρκεια εκμίσθωσης - αναπροσαρμογή μισθώματος  

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και έως την 

31/12/2019.  

 

11) Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος 

Το μίσθωμα θα καταβληθεί ως εξής:  

Α. Υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, ποσοστό 30% του μισθώματος θα 

καταβληθεί σε δύο ισόποσες δόσεις, η πρώτη δόση με την σύναψη της σύμβασης 

και η δεύτερη δόση μέχρι 31.3.2019. 

Β. Υπέρ του Δήμου Ύδρας, ποσοστό 70% του μισθώματος θα καταβληθεί 

σε δύο ισόποσες δόσεις, η πρώτη με την σύναψη της σύμβασης και η δεύτερη 

δόση μέχρι 31.3.2019. 

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής έστω και μίας δόσης, είτε αυτή 

αφορά στο ποσοστό του 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 την Κτηματική 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000211_N0000027505_N0000027675_S0000133798
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000211_N0000027505_N0000027675_S0000133798
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Υπηρεσία. (άρθρο 7 ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11.05.2017 (ΦΕΚ 

1636/12.05.2017 τεύχος Β') όπως τροποποιήθηκε από την παρ.6 της ΚΥΑ 

ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017/31.05.2017 (ΦΕΚ 1970/07.06.2017 τεύχος Β'). 

Για το υπέρ του Δήμου αντάλλαγμα και σε περίπτωση καθυστέρησης 

καταβολής έστω μίας δόσης, ο Δήμος ενημερώνει άμεσα την αρμόδια Κτηματική 

Υπηρεσία, προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου. 

(άρθρο 7 ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11.05.2017 (ΦΕΚ 1636/12.05.2017 

τεύχος Β') όπως τροποποιήθηκε από την παρ.6 της ΚΥΑ 

ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017/31.05.2017 (ΦΕΚ 1970/07.06.2017 τεύχος Β')  

 

12) Υποχρεώσεις μισθωτή 

Ο μισθωτής υπόκειται στις υποχρεώσεις του άρθρου 12 και Παραρτήματος 4  

της  ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11.05.2017 (ΦΕΚ 1636/Β/12.05.2017). 

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου χώρου, τις υπέρ 

αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει τον μίσθιο χώρο σε καλή κατάσταση, 

προστατεύων αυτόν από κάθε καταπάτηση με τις προσήκουσες αγωγές, οι οποίες 

εκχωρούνται σε αυτόν με την σύμβαση μισθώσεως, άλλως ευθύνεται σε 

αποζημίωση. 

 

13) Παράδοση μισθίου κατά την λήξη της μίσθωσης 

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο χώρο 

αμέσως κατά την λήξη της μίσθωσης, στην κατάσταση στην οποία τον παρέλαβε, 

διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. 

    

14) Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση 

Σιωπηρή αναμίσθωση, υπεκμίσθωση ή με οποιοδήποτε τρόπο παραχώρηση σε 

τρίτο του μισθίου  χώρου από το μισθωτή απαγορεύεται απολύτως. 

 

15) Ευθύνη Δήμου 

Ο Δήμoς Ύδρας δεv ευθύvεται έvαvτι τoυ μισθωτή, oύτε υπoχρεoύται σε 

επιστρoφή ή μείωση τoυ μισθώματoς ή και λύση της σύμβασης άvευ απoχρώvτoς 

λόγoυ.  Ο Δήμος δεν υποχρεούται στην εγκατάσταση του μισθωτή, ούτε ευθύνεται 

για τις τύχον υφιστάμενες επί του εκμισθούμενου χώρου δουλείες. Ο μισθωτής δεν 

δικαιούται μείωση του μισθώματος από της κατακυρώσεως της μισθώσεως και 

εφεξής.  

 

16) 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 
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της έδρας του Δήμου, στην ιστοσελίδα του Δήμου Ύδρας, www.ydra.gov.gr, 

καθώς και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (www.diavgeia.gov.gr). 

 

17) Σύμφωνη γνώμη  

Προϊσταμένου Κτηματικής Υπηρεσίας 

 

Το αργότερο εντός 7 εργάσιμων ημερών πριν την κατά νόμο δημοσίευση της 

προκήρυξης της Δημοπρασίας, ο Δήμος αποστέλλει εγγράφως με κάθε πρόσφορο 

μέσο (π.χ. τηλεομοιοτυπία, e-mail κτλ) στην αρμόδια Κτηματική 

Υπηρεσία αντίγραφο σχεδίου της προκήρυξης της δημοπρασίας, με τη θέση με τις 

συντεταγμένες και το εμβαδόν του κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται, την 

ιδιότητά του, το είδος της χρήσης και το όριο πρώτης προσφοράς συνοδευόμενο 

από το υπόβαθρο ή το απόσπασμα του άρθρου 13 της ΚΥΑ 

ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11.05.2017 (ΦΕΚ 1636/12.05.2017 τεύχος Β'). 

(άρθρο 13 παρ.2α ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11.05.2017 (ΦΕΚ 

1636/12.05.2017 τεύχος Β') 

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας υποχρεούται να ενημερώσει 

εντός 7 εργάσιμων ημερών από τη λήψη της προκήρυξης τον οικείο Δήμο 

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 παρούσας απόφασης. Παρερχομένης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, 

τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας, ως 

προς το περιεχόμενο της προκήρυξης. (άρθρο 13 παρ.2α ΚΥΑ 

ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11.05.2017 (ΦΕΚ 1636/12.05.2017 τεύχος Β') 

Αν ο Προϊστάμενος ή ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Αυτοτελούς 

Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις 

της κείμενης νομοθεσίας περί αιγιαλού και της παρούσας 

απόφασης υποδεικνύει στον οικείο Δήμο 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. 

(άρθρο 13 παρ.2α ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11.05.2017 (ΦΕΚ 

1636/12.05.2017 τεύχος Β') 

 

18) Επανάληψη δημοπρασίας 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται: 

Α) οίκοθεν από τον Δήμαρχο, εάν δεν παρουσιαστεί κατ’ αυτήν πλειοδότης. 

Β) κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου όταν:  

http://www.ydra.gov.gr/
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000211_N0000027505_N0000027675_S0000133798
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000211_N0000027505_N0000027675_S0000133798
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000211_N0000027505_N0000027675_S0000133798
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000211_N0000027505_N0000027675_S0000133798
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000211_N0000027505_N0000027675_S0000133798
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000211_N0000027505_N0000027675_S0000133798
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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 και  

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο 

εγγυητής του, αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά ή τη σύμβαση μίσθωσης και 

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 αυτή 

καλείται ο επόμενος πλειοδότης. Εάν δεν υπάρχει άλλος πλειοδότης, η δημοπρασία 

επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του, ως 

ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσό, 

δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Εφ’ όσον συντρέξουν οι ως άνω συνθήκες, η επαναληπτική δημοπρασία θα 

διεξαχθεί την 7/5/2018, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και σύμφωνα με την 

παρούσα. 

 

19)  Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τα γραφεία του Δήμου τις 

εργάσιμες μέρες και ώρες. Αντίγραφο της διακήρυξης και των συνημμένων 

ορθοφωτοχαρτών χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους με έξοδά 

τους (10 ευρώ) ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην γραμματεία του Δήμου. 

 

20) Νομικό Πλαίσιο 

Η διεξαγωγή του διαγωνισμού και η σύμβαση μισθώσεως διέπονται, 

ερμηνεύονται και συμπληρώνονται από τις ακόλουθες διατάξεις: 

α. τους Ν. 3852/2010 και 3463/2006 

β.  τις διατάξεις του ΠΔ 270/1981 

γ. την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11.05.2017 (ΦΕΚ 1636/Β/12.05.2017)  

δ. το Ν. 2971/01 και ιδίως τα άρθρα 13, 15 και 31 

Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα άρθρα της παρούσας διακήρυξης 

βρίσκονται σε αντίφαση με τα όσα προβλέπονται στην ΚΥΑ 

ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11.05.2017 (ΦΕΚ 1636/12.05.2017 τεύχος Β), 

υπερισχύουν τα όσα προβλέπονται στην Κ.Υ.Α. αυτή. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΔΡΑΣ 

 

 

 

 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΔΑΚΗΣ 


