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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ                                                                               

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

           ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ                                                                                       Γαλατάς, 6 Ιουνίου 2017            

           ΔΗΜΟ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΨΝ     Αρ. πρωτ. -3057- 

           ΓΡΑΥΕΙΟ ΔΗΜΑΡΦΟΤ 

   

Σαχ.Δ/νση: Γαλατάς  

Σηλ.: 2298 0 42211, 43738 

FAX : 2298 0 42440 

Σ.Κ.: 180 20   

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΙΘΨΗ ΦΨΡΟΤ ΣΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ ΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑ 

«ΒΑΡΕΛΑ» Ή «ΒΑΡΕΒΓΑ» Σ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΦΨΡΙΟΤ Δ.Ε. ΜΕΘΑΝΨΝ 

 

Ο ΔΗΜΟ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ – ΜΕΘΑΝΨΝ 

Διακηρύττει τη δημοπράτηση χώρου στον αιγιαλό της παραλίας «Βαρελά» ή «Βαρεβγά» της Σ.Κ. 

Μεγαλοχωρίου της Δ.Ε. Μεθάνων, με σκοπό την εκμίσθωσή του για απλή χρήση, σύμφωνα με τους 

παρακάτω όρους: 

Άρθρο 1  

Δημοπρατείται η εκμίσθωση από τον Δήμο Σροιζηνίας - Μεθάνων τμήματος του αιγιαλού - παραλίας στην 

θέση «ΒΑΛΕΛΑ» (ή «Βαρεβγά») της Σοπικής Κοινότητας Μεγαλοχωρίου της Δ.Ε. Μεθάνων, του Δήμου 

Σροιζηνίας - Μεθάνων, συνολικής επιφάνειας 150.,00 τμ, για τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων και 

καρεκλών, όπως αυτή αποτυπώνεται στα συνημμένα τοπογραφικά διαγράμματα και συγκεκριμένα στο από 

7 Μαΐου 2017 απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμματος και υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του α. 11 του 

Ν.4281/2014, αποτύπωσης τμήματος παραλίας προς ενοικίαση, για το χρονικό διάστημα από υπογραφής της 

σχετικής σύμβασης μετά έγκριση αρμοδίως του αποτελέσματος της παρούσας διαδικασίας  και έως την 

31.12.2019. 

Η ανωτέρω έκταση περιγράφεται με τις κάτωθι συντεταγμένες σε προβολή ΕΓΑ ’87 ως εξής: 

ΚΟΡΤΥΗ Φ Χ  

Α 443298.68 4158575.10  

Β 443301.68 4158575.25  

Γ 443304.29 4158525.32  
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Δ 443301.29 4158525.17  

 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από το κατ’ άρθρο 72 Ν.3852/10 αρμόδιο όργανο της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Σροιζηνίας - Μεθάνων, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σροιζηνίας – Μεθάνων, στον Γαλατά, 

στις 19/06/2017 και ώρα 10.00’ π.μ., σύμφωνα με τη διακήρυξη που θα δημοσιευτεί δια του Σύπου και θα 

τοιχοκολληθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Γαλατά και Λουτροπόλεως.  

 

Άρθρο 2  

Ο υπό εκμίσθωση χώρος, επιφάνειας 150,00 τμ, οριοθετείται υπό τα στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α στο από 7 Μαΐου 2017 

θεωρηθέν απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος αποτύπωσης τμήματος παραλίας στην περιοχή. 

την περιοχή αυτή δεν έχουν καθοριστεί οι οριογραμμές αιγιαλού και παραλίας και εμπίπτει εντός του 

κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου των Μεθάνων, όμως σύμφωνα με: 1) την υπ’ αριθμ. πρωτ. 

ΤΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΕΑ/188155/121075/3336/23-05-2017 γνωμοδότηση της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων και 2) 

την ΤΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΥΑΔΤΑΣ/172973/111109/5236/16-05-2017 γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων 

Δυτικής Αττικής εγκρίνεται η παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στη θέση 

«Βαρελά» (ή «Βαρεβγά») Μεθάνων.  

 

Άρθρο 3 

Σρόπος δημοπρασίας. Ο δημοπρασία θα διεξαχθεί φανερά και προφορικά μεταξύ των ενδιαφερομένων και 

θα είναι πλειοδοτική. Ο παραπάνω χώρος θα εκμισθωθεί σε αυτόν που θα προσφέρει τα περισσότερα 

χρήματα πάνω από το όριο πρώτης προσφοράς ως τελευταίος πλειοδότης. υμμετοχή δι’ αντιπροσώπου 

επιτρέπεται μόνο με ειδικό πληρεξούσιο. 

 

Άρθρο 4 

Η χρήση στον υπό εκμίσθωση χώρο συνίσταται στην αποκλειστική εκμετάλλευση από τον μισθωτή 

ομπρελών, ξαπλώστρων και καρεκλών θαλάσσης, που θα παραχωρηθούν στους λουόμενους με αντάλλαγμα 

για την εξυπηρέτησή τους. Ο χώρος που θα αναπτυχθούν οι ομπρέλες, ξαπλώστρες και καρέκλες θα είναι 

εντός της εκμισθούμενης έκτασης της παραλίας και σε διάταξη σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 13. της 

ΚΤΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΥΕΚ 1636/Β’.12-05-2017) και τις υποδείξεις του Δήμου. Θα απομακρυνθούν 

μετά τη λήξη της σύμβασης με ευθύνη του ιδιοκτήτη τους, ώστε ο χώρος να επανέλθει στη φυσική του μορφή. 

Οι ομπρέλες, ξαπλώστρες και καρέκλες που θα χρησιμοποιηθούν από τον μισθωτή για την εκμετάλλευση 

πρέπει να είναι καινούργιες, καλλιτεχνικές και ομοιόμορφες, κατά τις υποδείξεις του Δήμου Σροιζηνίας - 

Μεθάνων.  

 

Άρθρο 5 

Ο μισθωτής που θα αναδειχθεί πρέπει να έχει κάνει σχετική έναρξη επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Τ, την οποία θα 

πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης. Ο μισθωτής πρέπει να αναρτήσει σε σημείο που 

να φαίνεται πινακίδα με τις τιμές των ομπρελών, ξαπλώστρων και καρεκλών που θα μισθώνει στην 

ελληνική και αγγλική γλώσσα. ε κάθε ομπρέλα, θα μπορούν να αναπτύσσονται έως δύο ξαπλώστρες.  

 

Άρθρο 6  

Απαγορεύεται η ανέγερση κάθε είδους κτίσματος ή σταθερής κατασκευής όπως σκέπαστρα, 

τσιμεντοστρώσεις, επιχωματώσεις κλπ. Επιτρέπονται, αποκλειστικά προς διευκόλυνση της πρόσβασης και 
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κυκλοφορίας των λουόμενων και για την ασφάλεια αυτών κατά την παραμονή τους εντός του 

εκμισθούμενου χώρου, κατασκευές μη μόνιμου χαρακτήρα που περιοριστικά προβλέπονται στο συνημμένο 

στην ανωτέρω ΤΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΚΑΣΑΚΕΤΨΝ -ΔΙΑΜΟΡΥΨΕΨΝ ΓΙΑ 

ΑΠΛΗ ΦΡΗΗ ΕΝΣΟ ΑΙΓΙΑΛΟΤ  ΠΑΡΑΛΙΑ - ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ - ΤΣΑΕΙ» 

 

Άρθρο 7  

Ο μισθωτής που θα αναδειχθεί θα είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή ατύχημα που θα έχει σχέση 

με τις προσφερόμενες υπηρεσίες (από αμέλεια ή από έλλειψη μέσων για την πρόληψή του). Θα είναι 

υπεύθυνος για την καθαριότητα καθημερινά του εκμισθούμενου χώρου και τη συγκέντρωση και μεταφορά 

των πάσης φύσεως απορριμμάτων που προέρχονται από την άσκηση της δραστηριότητάς του στον κάδο 

απορριμμάτων που ήδη είναι τοποθετημένος σε πλησιέστατο σημείο επί της παραλιακής οδού.  

 

Άρθρο 8  

Απαγορεύεται οποιαδήποτε παρέμβαση στην παραλία που θα αλλοιώσει τον χαρακτήρα και θα προκαλέσει 

ζημιά στο περιβάλλον.  

 

Άρθρο 9  

ε περίπτωση επιτακτικού λόγου γενικότερου συμφέροντος που θα επιβάλλει άλλη χρήση της 

εκμισθούμενης παραλίας, η σύμβαση θα δύναται να λυθεί αζημίως για το Δήμο Σροιζηνίας - Μεθάνων. ε 

κάθε περίπτωση, τέτοιου είδους επιτακτικός λόγος πρέπει να αποδεικνύεται και να είναι σοβαρός, 

λαμβανομένων υπόψη και των συμφερόντων του μισθωτή. 

 

Άρθρο 10  

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των δέκα ευρώ (10,00 €) ανά τ.μ., ήτοι το ποσό των χιλίων 

πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €) για το σύνολο της εκμισθούμενης έκτασης. Σο ποσό αυτό (μισθωτικό 

αντάλλαγμα) προσδιορίζεται κατ’ άρθρο 7 ανωτέρω ΤΑ με βάση τις μισθωτικές συνθήκες της περιοχής. 

 

Άρθρο 11 

Για να γίνει κάποιος δεκτός προς συμμετοχή στη δημοπρασία πρέπει:  

1) Να μην είναι οφειλέτης του Δήμου από οιαδήποτε αιτία (Βεβαίωση περί μη οφειλής από το Δήμο 

Σροιζηνίας - Μεθάνων). 

2) Να φέρει ως εγγύηση τραπεζική επιταγή με ημερομηνία αυτή του διαγωνισμού ή μετρητά που να 

καλύπτουν το 50% του ποσού της τιμής εκκίνησης (750,00  €). 

 

Άρθρο 12 

Οι προσφορές των πλειοδοτών γράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μαζί με το ονοματεπώνυμο 

του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει 

αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.  

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να δηλώσει τούτο στην Επιτροπή της δημοπρασίας 

πριν την έναρξη του διαγωνισμού, παρουσιάζοντας νόμιμα πληρεξούσιο ή σχετική εξουσιοδότηση με 

θεώρηση γνησίου υπογραφής, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.  

 

Άρθρο 13 

Μετά τη λήξη της δημοπρασίας ουδεμία αντιπροσφορά γίνεται δεκτή, τα δε πρακτικά υπογράφονται από την 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, και από τον τελευταίο πλειοδότη, ο οποίος καθίσταται υπεύθυνος για την 
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εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. Η υπό αυτόν κατατεθείσα εγγύηση παραμένει ως προκαταβολή του 

μισθώματος, ενώ η κατατεθείσα εγγύηση των λοιπών συμμετεχόντων επιστρέφεται σ’ αυτούς.  

Η κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, γίνεται αυθημερόν, αμέσως μετά από την λήξη 

κατάθεσης προσφορών με απόφαση του ιδίου Οργάνου που διενεργεί τη δημοπρασία (Οικονομικής 

Επιτροπής).  

 

Άρθρο 14  

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται την (μία εβδομάδα μετά το αρ 1) 26/06/2017 την ίδια ώρα, εάν δεν 

παρουσιαστεί ενδιαφερόμενος για να πλειοδοτήσει, δημοσιευόμενης σχετικής ανακοίνωσης περί αυτού στον 

πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.  

 

Άρθρο 15 

Ο τελευταίος πλειοδότης, υποχρεούται όπως προσέλθει κατά την ώρα και ημέρα που θα του γνωστοποιηθεί 

εγγράφως και επί αποδείξει για τη σύνταξη και υπογραφή του σχετικού μισθωτηρίου συμβολαίου, άλλως η 

ανωτέρω εγγύηση καταπίπτει αυτοδίκαια υπέρ του Δήμου και ενεργείται νέα δημοπρασία για την εκμίσθωση 

του χώρου, ενώ ο πλειοδότης της πρώτης που υπαναχώρησε θα ευθύνεται πλήρως για την τυχόν επί το 

έλασσον διαφορά τιμήματος που θα επιτευχθεί στην δεύτερη δημοπρασία.  

την περίπτωση αυτή, η επαναληπτική δημοπρασία γίνεται γνωστή με τοιχοκόλληση της περίληψης της 

Διακήρυξης του Δημάρχου που αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης πέντε (5) τουλάχιστον 

ημέρες πριν από την ημέρα που θα διενεργηθεί η δημοπρασία.  

 

Άρθρο 16  

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δημοπρασίας, ο Δήμος ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο τον 

Προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Αττικής για το ύψος του τελικώς 

επιτευχθέντος μισθώματος και τα στοιχεία του πλειοδότη, προκειμένου αυτός να εκδώσει και να του 

αποστείλει, με κάθε πρόσφορο μέσο, οίκοθεν σημείωμα του σχετικά με το ύψος του προς καταβολή από τον 

μισθωτή υπέρ του Δημοσίου ποσοστού 30% επί του μισθώματος. τη συνέχεια, ο Δήμος αποστέλλει στην 

οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση αντίγραφο του Πρακτικού Κατακύρωσης της Δημοπρασίας και το συναφθέν, 

σε εκτέλεση του Πρακτικού, μισθωτήριο συμβόλαιο με τον πλειοδότη, σε τρία (3) αντίγραφα προς 

προσυπογραφή αυτών από τον Προϊστάμενο, συνοδευόμενα από το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την 

απόδειξη καταβολής του οφειλόμενου ποσοστού υπέρ του Δημοσίου. το μισθωτήριο συμβόλαιο πρέπει να 

έχουν ενσωματωθεί, επί ποινή ακυρότητας της μισθωτικής σύμβασης, οι τυχόν υποδείξεις του Προϊσταμένου 

της Περιφερειακής Διεύθυνσης, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα καθώς και να αναγράφεται, επί ποινή 

ακυρότητας της σύμβασης, ο αριθμός του διπλοτύπου είσπραξης του ποσοστού υπέρ του Δημοσίου. 

 

Άρθρο 17  

Η εξόφληση του μισθωτικού ανταλλάγματος θα γίνει με την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης. 

υγκεκριμένα, ο πλειοδότης (μισθωτής), μετά την ως άνω καταβολή του ποσοστού 30% επί του 

επιτευχθέντος μισθώματος προς το Δημόσιο που θα γίνει με την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης,  θα 

καταβάλει προς τον Δήμο επίσης με την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης και  την διαφορά της ως άνω 

δοθείσας υπ’ αυτού εγγυήσεως συμμετοχής από το υπόλοιπο του μισθώματος που θα επιτευχθεί στην 

δημοπρασία, αφαιρουμένου του ανωτέρω ποσοστού υπέρ Δημοσίου. 

     

Άρθρο 18 
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Απαγορεύεται η αναμίσθωση, η υπεκμίσθωση και η εν γένει περαιτέρω παραχώρηση του δικαιώματος 

χρήσης σε τρίτους. 

 

Άρθρο 19  

Ο Δήμαρχος Σροιζηνίας – Μεθάνων εξουσιοδοτείται να συντάξει την σχετική διακήρυξη και να αναρτήσει 

αυτήν προ δέκα τουλάχιστον ημερών στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. Επίσης να δημοσιεύσει 

εμπρόθεσμα περίληψη αυτής σε  δύο ημερήσιες εφημερίδες του Πειραιά και να πράξει ό,τι εμπίπτει στην 

αρμοδιότητά του για την εκτέλεση και υλοποίηση του σκοπού της παρούσας.  

 

Άρθρο 20  

Για ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις της ανωτέρω 

ΚΤΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 των Τπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας., του 

Ν.2971/01, του Π.Δ. 270/1981 περί καθορισμού οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας 

δημοπρασιών και οι σχετικές διατάξεις του Δ.Κ.Κ. Ν. 3463/2006 και του Ν.3852/10.  

 

  

O Δήμαρχος Σροιζηνίας – Μεθάνων 

 

 

Κωνσταντίνος Δ. Καραγιάννης 

ΑΔΑ: 60ΕΝΩΗΛ-4ΩΠ


		2017-06-06T17:47:10+0300
	Athens




