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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Για την εκµίσθωση τµηµάτων αιγιαλού-παραλίας 2020-2022
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1.Την αριθ. 97/2020 απόφαση του ∆.Σ του ∆ήµου Ανατολικής Σάµου «περί
παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας µε δηµοπρασία έτους
2020 έως
2022 στον ∆ήµο Ανατολικής Σάµου».
2. Την αριθ. 107/2020 απόφαση της Ο.Ε «περί καθορισµού όρων δηµοπρασίας
για την εκµίσθωση τµηµάτων αιγιαλού-παραλίας 2020-2022
στον ∆ήµο
Ανατολικής Σάµου».
3. τις διατάξεις της ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’),
όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 56468 ΕΞ 2020/05.06.2020 (ΦΕΚ 2198/05.06.2020 τεύχος
Β’). «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».
4.Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4384/2016 (ΦΕΚ Α78/26-4-2016)
5. Τις διατάξεις του ν. 2971/2001.
6. Τις διατάξεις του Π.∆ 270/1981.
7. Του άρθρου 72 παρ 1ε του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-10).
8. Το υπ αριθµ πρωτ 43983 ΕΞΕ 2020/18-6-2020 έγγραφο του προϊστάµενου της
Κτηµατικής υπηρεσίας, µε το οποίο εκφράζει σύµφωνη γνώµη στο ∆ήµο σχετικά
µε το περιεχόµενο της προκήρυξης.
Προκηρύσσει:
Την διενέργεια φανερής
προφορικής πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την
παραχώρηση του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας έτους 2020 έως
2022 προς τρίτους µε σύναψη µισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγµατος και
καλούµε τους ενδιαφεροµένους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσµία δέκα
(10) ηµερών από την δηµοσίευση της διακήρυξης στον τοπικό εβδοµαδιαίο τύπο.

1) Περιγραφή χώρων παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας
προς τρίτους, με σύναψη σύμβασης παραχώρησης, έναντι ανταλλάγματος
Οι χώροι παραχώρησης, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους,
με σύναψη σύμβασης παραχώρησης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Ν. 2971/01 και την ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’), όπως
τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 56468 ΕΞ 2020/05.06.2020 (ΦΕΚ 2198/05.06.2020 τεύχος Β’),
ορίζονται ως εξής:
Δημοτική Ενότητα Βαθέος
Άσκηση
Δραστηριότητας

Τοποθεσία

Τετραγωνικά
Μέτρα

Α/Α

Β1

Παραλία Μεγάλη τοποθέτηση
ομπρελών ηλίου και
Λάκκας Βαθέος
ξαπλωστρών

10% εγγύηση
(όριο πρώτης
προσφοράς)
1.440€

120

(Έτος 2020: 240€ Έτος
2021: 600€ Έτος 2022:
600€ Σύνολο: 1440€)

Δημοτική Ενότητα Πυθαγορείου
Α/Α

Τοποθεσία

Άσκηση
Δραστηριότητας

Ποτοκάκι Μπλόκια

Εκμίσθωση
θαλασσίων μέσων
αναψυχής

Π2

Π3

Ποτοκάκι Μπλόκια Τοποθέτηση
ομπρελών
προς το τέλος
καθισμάτων
τοποθέτηση
τροχήλατης
Καντίνας

Τετραγωνικά
Μέτρα

10% εγγύηση (όριο
πρώτης προσφοράς)
1.200€
(Έτος 2020: 200€

15τμ

και
και

Έτος 2021:500€
Έτος
2022: 500€
Σύνολο: 1.200€)

12.720 €

200 τμ +15 τ.μ.
(Έτος 2020: 2120€
Έτος 2021:5.300€
Έτος 2022:
5.300€ Σύνολο: 14.880€)

Ηραίον

Τοποθέτηση

110 τ.μ.

Π4

Παραλία
αρχή ομπρελών
οικισμού Ηραίον
καθισμάτων

και

2376 €

(Έτος 2020: 396€
Έτος 2021: 990€
Έτος 2022:
990€ Σύνολο: 2376€)

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
διενέργειας της δημοπρασίας, 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 για τον εκάστοτε
πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους
ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.
Για να γίνει δεκτή κάθε προσφορά, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη τουλάχιστον κατά 2%
από την προηγούμενη.
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 πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως
προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας
συντάσσονται εφ' απλού χάρτου.
Μετά την λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή διενέργειας
της δημοπρασίας και από τον τελευταίο πλειοδότη. Αν κάποιος από αυτούς είναι
αγράμματος, υπογράφει άντ' αυτού άλλος, βάσει, ειδικού νομίμου πληρεξουσίου η δύο
πρόσωπα εκ των παρισταμένων κατά την διενέργεια της δημοπρασίας, τα οποία καλεί ή
Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας και τα οποία βεβαιώνουν στο πρακτικό της
δημοπρασίας ότι ό τελευταίος πλειοδότης δήλωσε άγνοια γραμμάτων.

Οι δημοπρατούμενες θέσεις κατακυρώνονται στον ενδιαφερόμενο που θα προσφέρει το
υψηλότερο τίμημα.
3) Τόπος, ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 02/07/2020 ώρα 10:00 πμ στο Δημοτικό κατάστημα του
Δήμου Ανατολικής Σάμου .

4) Τιμή εκκίνησης της πρώτης προσφοράς
Τιμή εκκίνησης ορίζεται ανά τετραγωνικό μέτρο και ανά παραχωρούμενο χώρο ως εξής
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 96/2020 Απόφαση του δημοτικού συμβουλίου:

ΕΙ∆ΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Οµπρέλλες- ξαπλώστρες
Καντίνες
Θαλάσσια µέσα αναψυχής
Οµπρέλλες – ξαπλώστρες
Μεγάλη Λάκκα Βαθέος

ΤΙΜΕΣ 2020
3,60 € ανά τ.µ.
1400€ ανά 15 τ.µ.
200€ ανά 15 τ.µ.
2 € ανά τ.µ

2021 ΚΑΙ 2022
9 € ανά τ.µ.
3500€ ανά 15 τ.µ.
500€ ανά 15 τ.µ.
5 € ανά τ.µ

Κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς για κάθε έτος ορίζεται αναλυτικά στους πίνακες της
παρούσης ανά Δημοτική Ενότητα. Όπου εκμισθώνεται τμήμα αιγιαλού για τοποθέτηση
ομπρελών θαλάσσης και τροχήλατης καντίνας, η προσφορά είναι ενιαία.
5) 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.
6) 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 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 ,ο οποίος ευθύνεται 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.
Προ της υπογραφής της σύμβασης παραχώρησης, ο υπερού δεν μπορεί να λάβει στην
κατοχή του τον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο.
7) Διάρκεια παραχώρησης
Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται για τρία έτη από την υπογραφή της σύμβασης έως
την 31/12/2022.
8) Αντάλλαγμα
Η καταβολή του ανταλλάγματος γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του
άρθρου 7 της ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’) και του
άρθρου 16Α του Ν.2971/01, όπως προστέθηκε με το άρθρο 37 του Ν.4607/19. Ειδικά για το
έτος 2020, εφαρμόζονται και οι διατάξεις του άρθρου 17 της ανωτέρω ΚΥΑ, όπως
τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 56468 ΕΞ 2020/05.06.2020 (ΦΕΚ 2198/05.06.2020 τεύχος Β’) και
του άρθρου 20 του Ν.4690/20 (ΦΕΚ 104 Α’). Το αντάλλαγμα υπολογίζεται ετησίως και

κατατίθεται στην Δ.Ο.Υ. Σάμου για το Ελληνικό Δημόσιο και στο Ταμείο του Δήμου
Ανατολικής Σάμου για το ποσοστό υπέρ του Δήμου ,εφάπαξ ή σε δόσεις ως εξής:
Για το πρώτο έτος 2020
Τρόπος καταβολής Προθεσμία
μισθώματος
καταβολής
Σύμβαση και 1η Δόση

30% υπέρ του (με τη σύναψη της
Δημοσίου και 70 % σύμβασης)
υπέρ του Δήμου
Ανατολικής Σάμου

Για το δεύτερο έτος 2021
Τρόπος καταβολής Προθεσμία
μισθώματος
καταβολής
1η Δόση

Το 1/3 του επιτευχθέντος
μισθώματος του έτους
2021: 40% υπέρ του
Δημοσίου και 60 % υπέρ
του Δήμου Ανατολικής
Σάμου

μέχρι 31-3-2021

2η Δόση

Το 1/3 του επιτευχθέντος
μισθώματος του έτους
2021: 40% υπέρ του
Δημοσίου και 60 % υπέρ
του Δήμου Ανατολικής
Σάμου

μέχρι 30-04-2021

3η Δόση

Το 1/3 του επιτευχθέντος
μισθώματος του έτους
2021 :40% υπέρ του
Δημοσίου και 60 % υπέρ
του Δήμου Ανατολικής
Σάμου

μέχρι 31-05-2021

Για το τρίτο έτος 2022
Τρόπος καταβολής Προθεσμία
μισθώματος
καταβολής
1η Δόση

Το 1/3 του επιτευχθέντος
μισθώματος του έτους
2022: 40% υπέρ του
Δημοσίου και 60 % υπέρ
του Δήμου Ανατολικής
Σάμου

μέχρι 31-3-2022

2η Δόση

Το 1/3 του επιτευχθέντος
μισθώματος του έτους
2022: 40% υπέρ του
Δημοσίου και 60 % υπέρ
του Δήμου Ανατολικής

μέχρι 30-04-2022

Σάμου

3η Δόση

Το 1/3 του επιτευχθέντος
μισθώματος του έτους
2022 :40% υπέρ του
Δημοσίου και 60 % υπέρ
του Δήμου Ανατολικής
Σάμου

μέχρι 31-05-2022

Το αντάλλαγμα που καταβάλλεται από τους μισθωτές υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου
(3%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. 20% επ'αυτού) παρ. 2 του άρθρου 13 του Κώδικα Τελών
Χαρτοσήμου (Π.Δ. 28/28.7.1931).
9) Όροι συμμετοχής
1. Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συμμετοχή του
στη δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας,
γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που
επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για
λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού
κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο
(1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης.
Η εγγυητική αυτή επιστολή αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης με
άλλη εγγύηση ποσού ίσου προς το ποσοστό 10% επί του επιτευχθέντος μισθώματος
για την έγκαιρη και εντός των ορίων της διακήρυξης καταβολής του μισθώματος.

2. Επίσης ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία αν δεν προσκομίσει στην επιτροπή
διενέργειας δημοπρασίας βεβαίωση περί μη οφειλής δημοτικών τελών.
10) Υποχρεώσεις υπερού
Η παραχώρηση υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 13 του Ν.2971/01,
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 του Ν.4607/19 και της ΚΥΑ 47458 ΕΞ
2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’): Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων,
τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής
χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας,
λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, όπως τροποποιήθηκε με την
ΚΥΑ 56468 ΕΞ 2020/05.06.2020 (ΦΕΚ 2198/05.06.2020 τεύχος Β’).
Ο υπερού υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου,
τα όρια αυτού και εν γένει τον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο σε καλή κατάσταση,
άλλως λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας των διατάξεων περί προστασίας των
Δημοσίων Κτημάτων.
11) Λήξη μίσθωσης
Ο υπέρου υποχρεούται αμέσως μετά τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει τους
κοινόχρηστους χώρους στην αρχική τους κατάσταση με οποιοδήποτε τρόπο.

12) Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση
Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του παραχωρούμενου χώρου από τον υπέρου
απαγορεύεται απολύτως.
13) Ευθύνη Δήμου
Ο ∆ήµoς δεv ευθύvεται έvαvτι τoυ υπέρου, oύτε υπoχρεoύται σε επιστρoφή ή
µείωση τoυ ανταλλάγµατος ή και λύση της σύµβασης άvευ απoχρώvτoς λόγoυ.

14) 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 σε τοπική εφημερίδα του νομού δέκα (10)
τουλάχιστο ημέρες πριν την διεξαγωγή της δημοπρασίας στην ιστοσελίδα του Δήμου Σάμου
και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».
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 Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος
αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας
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, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη,
η δε εγγυητική επιστολή που έχει καταθέσει, καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική
παρέμβαση, 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.
Σε περίπτωση επανάληψης της δημοπρασίας λόγω έκπτωσης του πλειοδότη, η τιμή
εκκίνησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη του πενήντα τοις εκατό (50%) του ανταλλάγματος
που κατακυρώθηκε στην αρχική δημοπρασία και πάντως όχι μικρότερη του ανταλλάγματος
των διατάξεων του άρθρου 16Α, όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 37 του
ν. 4607/2019 ή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 42 του ν. 4607/2019, ο δε αρχικός
υπερθεματιστής, ο/η σύζυγος αυτού και οι συγγενείς του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι

και του δεύτερου βαθμού, καθώς και οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν όλοι οι
παραπάνω, αποκλείονται από τη δημοπρασία.

16) Άλλες διατάξεις
Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των
όρων των αναφερομένων ΚΥΑ καθώς και των όρων της διακήρυξης.
Σε περίπτωση που ένα η περισσότερα άρθρα της παρούσης διακήρυξης βρίσκονται σε
αντίφαση με τα όσα προβλέπονται στην ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ
1864/15.05.2020 τεύχος Β’), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 56468 ΕΞ 2020/05.06.2020
(ΦΕΚ 2198/05.06.2020 τεύχος Β’),στην υπερισχύουν τα όσα προβλέπονται στις Κ.Υ.Α.
17) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο του τμήματος Υποστήριξης
πολιτικών οργάνων κατά τις εργάσιμες, ημέρες και ώρες.
Τηλέφωνο 227335016 και 2273350143
e-mail: kostaskaradim@gmail.com και daoputhagoriou@hotmail.com FAX2273024401.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από
αίτηση που υποβάλλεται. στην παραπάνω διεύθυνση.

Ο ∆ήµαρχος Ανατολικής Σάµου

Με εντολή
∆ιονυσίου Γεώργιος
Αντιδήµαρχος

