
 

 

 

                                 ∆ΙΑΚΗ
 για την παραχώρηση του δικαιώµατος απλής χρήσης τµηµάτων αιγιαλού 

του ∆ήµου Καλαµάτας προς τρίτους, 

ανταλλάγµατος, για την τοποθέτηση θαλάσσιων µέσων αναψυχής

 

Ο ∆ήµαρχος Καλαµάτας 

Έχοντας υπόψη:  

1.Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 29
285/19.12.2001,Τεύχος Α’) Αιγιαλός, Παραλία και άλλες διατ
τροποποιήθηκε µε το Ν. 4467/2017
2.Τις διατάξεις του Π∆. 270/1981
3. Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. αρ. ∆∆Π0007378/0454ΒΕΞ2017(ΦΕΚ 1636/Β/12
2017)  «Καθορισµός όρων προϋποθέσεων, τεχνικών θεµάτων, αναγκαίων 
λεπτοµερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση
παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης µεγάλων
όπως αυτή ισχύει.  
4.Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.4384/2016 (ΦΕΚ 78 Α/26
5. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/8.06.2006, Τεύχος Α’) περί
του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων,
6. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7.06.2010, Τεύχος Α’) περί 
Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης κ
Πρόγραµµα Καλλικράτης,
7. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 2131.4/1275/2017, έγγραφο 
Καλαµάτας, «Έκδοση-ανανέωση αδειών εκµίσθωσης θαλασσίων µέσων 
αναψυχής»µε το οποίο κατονοµάζονται οι δικαιούχοι οι οποίοι πληρούν τις 
προϋποθέσεις συµµετοχής στην παρούσα δηµοπρασία.
8. Την Απόφαση ∆.Σ. Καλαµάτας αρ. 253/2017 «
παραχώρησης δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού για εκµίσθωση θαλάσσιων 
µέσων αναψυχής» 
 9. Την σύµφωνη γνώµη των εκπροσώπων του Αυτοτελούς Γραφείου ∆ηµόσιας 
Περιουσίας Μεσσηνίας µε αρ.πρωτ. 
10. Την µε αριθµό 261/2017
όρων τηςδηµοπρασίας, 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

  

  
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  
ια την παραχώρηση του δικαιώµατος απλής χρήσης τµηµάτων αιγιαλού 

του ∆ήµου Καλαµάτας προς τρίτους, µε σύναψη µισθωτικής σχέσης, έναντι 

, για την τοποθέτηση θαλάσσιων µέσων αναψυχής

Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2971/19-
Τεύχος Α’) Αιγιαλός, Παραλία και άλλες διατ

τροποποιήθηκε µε το Ν. 4467/2017 
2.Τις διατάξεις του Π∆. 270/1981 

Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. αρ. ∆∆Π0007378/0454ΒΕΞ2017(ΦΕΚ 1636/Β/12
2017)  «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», 

Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.4384/2016 (ΦΕΚ 78 Α/26-04-2016).
Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/8.06.2006, Τεύχος Α’) περί
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, 

Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7.06.2010, Τεύχος Α’) περί 
Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης

Καλλικράτης, 
7. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 2131.4/1275/2017, έγγραφο του Κεντρικού Λιµεναρχείου 

ανανέωση αδειών εκµίσθωσης θαλασσίων µέσων 
αναψυχής»µε το οποίο κατονοµάζονται οι δικαιούχοι οι οποίοι πληρούν τις 
προϋποθέσεις συµµετοχής στην παρούσα δηµοπρασία. 
8. Την Απόφαση ∆.Σ. Καλαµάτας αρ. 253/2017 «∆ιενέργεια δηµοπρασίας 
παραχώρησης δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού για εκµίσθωση θαλάσσιων 

9. Την σύµφωνη γνώµη των εκπροσώπων του Αυτοτελούς Γραφείου ∆ηµόσιας 
Περιουσίας Μεσσηνίας µε αρ.πρωτ. 8407/08-06-2017 

/2017απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 

 

  
 

ια την παραχώρηση του δικαιώµατος απλής χρήσης τµηµάτων αιγιαλού 

µε σύναψη µισθωτικής σχέσης, έναντι 

, για την τοποθέτηση θαλάσσιων µέσων αναψυχής 

12-01 (ΦΕΚ 
Τεύχος Α’) Αιγιαλός, Παραλία και άλλες διατάξεις, όπως 

Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. αρ. ∆∆Π0007378/0454ΒΕΞ2017(ΦΕΚ 1636/Β/12-05-
2017)  «Καθορισµός όρων προϋποθέσεων, τεχνικών θεµάτων, αναγκαίων 

απλής χρήσης αιγιαλού, 
λιµνών και πλεύσιµων ποταµών», 

2016). 
Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/8.06.2006, Τεύχος Α’) περί Κύρωσης 

Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7.06.2010, Τεύχος Α’) περί Νέας 
αι της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης– 

του Κεντρικού Λιµεναρχείου 
ανανέωση αδειών εκµίσθωσης θαλασσίων µέσων 

αναψυχής»µε το οποίο κατονοµάζονται οι δικαιούχοι οι οποίοι πληρούν τις 

ενέργεια δηµοπρασίας 
παραχώρησης δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού για εκµίσθωση θαλάσσιων 

9. Την σύµφωνη γνώµη των εκπροσώπων του Αυτοτελούς Γραφείου ∆ηµόσιας 

αση Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης των 

 

 



                                            ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  

 δηµόσια ανοικτή πλειοδοτική δηµοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώµατος 

απλής χρήσης τµηµάτων αιγιαλού του ∆ήµου Καλαµάτας προς τρίτους, µε σύναψη 

µισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγµατος πουπεριγράφεται παρακάτω, για την 

άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόµενους ή την αναψυχή του 

κοινού ήτοι τοποθέτηση µηχανοκίνητων και µη θαλάσσιων µέσων 

αναψυχής ως εξής:  

ΑΡΘΡΟ 1 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ-ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 

Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί στις Είκοσι οκτώ (28)  του µηνός Ιουνίου του έτους 

2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα από 09.00 έως 09.30π.µ. ενώπιον της 

αρµόδιας επιτροπής διενέργειας δηµοπρασιών ακινήτων του  ∆ήµου Καλαµάτας, 

στο ∆ηµαρχείο Καλαµάτας (αίθουσα 2.13), οδός Αθηνών αριθ. 99, Καλαµάτα, Τ.Κ. 

24100,  

     ΑΡΘΡΟ 2 

∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όσοι σύµφωνα µε το αρ. πρωτ. 2131.4/1275/2017, 

έγγραφο του Κεντρικού Λιµεναρχείου Καλαµάτας, «Έκδοση-ανανέωση αδειών 

εκµίσθωσης θαλασσίων µέσων αναψυχής» πληρούν τις προϋποθέσεις που 

προβλέπονται από τοναριθµ. 20 Γ.Κ.Λ. (Φ.Ε.Κ. 444Β’ /1999) όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει.  

     ΑΡΘΡΟ 3 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ – ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι χώροι παραχώρησης του δικαιώµατος απλής χρήσης τµηµάτων αιγιαλού προς 

τρίτους, µε σύναψη µισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγµατος καθώς και το όριο 

προσφοράς σύµφωνα µε τα οριζόµενα Ν. 2971/01 και τηςΚ.Υ.Α. αρ. 

∆∆Π0007378/0454ΒΕΞ2017(ΦΕΚ 1636/Β/12-05-2017)  «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» ,ορίζονται ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Η αρχική τιµή εκκίνησης διαµορφώνεται µετά τον πολλαπλασιασµό της αρχικής 

τιµής ανά τ.µ. µε τα παραχωρηθέντα τ.µ. χώρου αιγιαλού ανά περιοχή x 3 έτη 

ήτοι:  

30,00€ χ 50 τ.µ. χ 3 έτη= Τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (4.500,00€) για την 

θέση πλησίον καταστήµατος SEASIDE και  

Α/Α ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ  ΕΜΒΑ∆ΟΝ 
(τ.µ.)* 

Τιµή 
εκκίνησης σε 

ευρώ/τ.µ. 
/έτος 

(ελάχιστο 
όριο 

προσφοράς) 

1 

Έναντι χειµάρου 
«Κερεζένια» ανατολική 
παραλία Καλαµάτας  

ΚΟΡΥΦΕΣ Χ Υ ΠΛΕΥΡΕΣ 

50τ.µ.  20,00€  

Α 334139.
436 

4098620.
169 

10.00 

Β 334148.
964 

4098617.
133 

5.00 

Γ 334150.
482 

4098621.
897 

10.00 

∆ 334140.
954 

4098624.
933 

5.00 

2 

Ανατολική παραλία  (30 µ. 
πλησίον καταστήµατος 
«SEASIDE») 

ΚΟΡΥΦΕΣ Χ Υ ΠΛΕΥΡΕΣ 

50 τ.µ. 30,00 € 

Α 333712.
35 

4098759.
54 

5.00 

Β 333717.
18 

4098758.
22 

10.00 

Γ 333714.
55 

4098748.
57 

5.00 

∆ 333709.
72 

4098749.
89 

10.00 

3 

Ανατολική παραλία  (50 µ. 
∆υτικά  Ξ/∆ «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ») 

ΚΟΡΥΦΕΣ Χ Υ ΠΛΕΥΡΕΣ 

50 τ.µ. 20,00 € 

Α 334882.
650 

4098361.
421 

5.00 

Β 334888.
098 

4098358.
908 

10.00 

Γ 334884.
608 

4098351.
344 

5.00 

∆ 334879.
160 

4098353.
858 

10.00 

4 

Αλµυρό Βέργας (Νότια 
πάρκινγκ «COSI», 
έµπροσθεν δηµοτικού 
πάρκου Αλµυρού) 

ΚΟΡΥΦΕΣ Χ Υ ΠΛΕΥΡΕΣ 

50 τ.µ. 20,00 € 

Α 335713.
561 

4095865.
255 

5.00 

Β 335714.
046 

4095860.
279 

10.00 

Γ 335704.
093 

4095859.
309 

5.00 

∆ 335703.
608 

4095864.
285 

10.00 

 
5 

Ανατολική παραλία (30 µ. 
ανατολικά Ξ/∆ ELITE 

ΚΟΡΥΦΕΣ Χ Υ ΠΛΕΥΡΕΣ 

50 τ.µ. 20,00 € 

Α 334551.
456 

4098486.
186 

5.00 

Β 334556.
207 

4098484.
627 

10.00 

Γ 334553.
071 

4098475.
125 

5.00 

∆ 334548.
339 

4098476.
683 

10.00 



20,00€ χ 50 τ.µ. χ 3 έτη= Τρείς χιλιάδες ευρώ (3.000,00€) για τις υπόλοιπες 

θέσεις.  

 

Η θέση και το εµβαδόν του κάθε κοινόχρηστου χώρου που παραχωρείται 

αποτυπώνεται σε  επισυναπτόµενο απόσπασµα του τοπογραφικού διαγράµµατος 

καθορισµού. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Η δηµοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται κατά την ορισθείσα ηµέρα 

και ώραπου αναφέρεται παραπάνω. Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν 

της οριζόµενηςστη διακήρυξη ώρας, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι 

προσφορές. Για τη συνέχισητης δηµοπρασίας και πέραν της οριζόµενης ώρας 

αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποία καταχωρείται στα πρακτικά.Οι 

προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφώνησης 

µαζί µε το ονοµατεπώνυµο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για 

τον εκάστοτε πλειοδότη και η δέσµευση αυτήµεταβιβάζεται αλληλοδιαδόχως από 

τον πρώτο στους επόµενους, ο τελευταίος των οποίωνείναι υπεύθυνος για την 

προσφορά του µέχρι να του γνωστοποιηθεί η ολοκλήρωση της προβλεπόµενης από 

το Νόµο εγκριτικής διαδικασίας, οπότε και καθίσταται οριστικόςµισθωτής.Αν 

κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου οφείλει να το δηλώσει στην 

Επιτροπήδηµοπρασίας, πριν από την έναρξή της και πρέπει για το λόγο αυτό να 

έχει νόµιµοπληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι µετέχει για λογαριασµό του.Η 

απόφαση της Επιτροπής δηµοπρασίας περί αποκλεισµού ενδιαφερόµενου 

νασυµµετάσχει στη δηµοπρασία, επειδή δεν πληροί τους προβλεπόµενους όρους 

της παρούσας διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά τα οποία συντάσσονται σε 

απλό  χαρτί. Κατά τη διάρκεια της δηµοπρασίας, κάθε επόµενη προσφορά 

πλειοδοσίας δεν µπορεί να είναι κατώτερη των πενήντα ευρώ (50,00€), της 

αµέσως προηγηθείσας προσφοράς. 

Μετά τη λήξη της δηµοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή, από 

τοντελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του. Για το πρακτικό της δηµοπρασίας 

αποφασίζει ηΟικονοµική Επιτροπή (παρ. 1ε, άρθρου 72, Ν. 3852/2010). 
 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

Η χρονική διάρκεια της µίσθωσης (παραχώρησης) καθορίζεται σε τρία έτη µε λήξη 

των συµβάσεων την 31-12-2019. Το επιτευχθέν µίσθωµα προσαυξάνεται µε τα 

ισχύοντα τέλη χαρτοσήµου τα οποία βαρύνουν τον µισθωτή.  

 



 
 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗ 

Οι µισθωτές είναι υποχρεωµένοι να τηρούν την καθαριότητα τόσο του χώρου τους 

όσο καιτου ενδιάµεσου ελεύθερου αυτών, καθώς και των δηµόσιων τουαλετών, 

που εξυπηρετούντην περιοχή δραστηριότητας τους, µε δική τους ευθύνη και 

έξοδα.Τυχόν ζηµιές θα επιβαρύνουν τους µισθωτές και η αποκατάστασή τους θα 

γίνει µε επίβλεψη του ∆ήµου. Απαγορεύεται η οποιουδήποτε είδους κατασκευή 

µόνιµων εγκαταστάσεων. Επιπλέον οι µισθωτές έχουν την υποχρέωση να 

τοποθετήσουν πινακίδα που θα κατασκευασθεί µε παραγγελία του ∆ήµου και 

δαπάνη των πλειοδοτών, όπου θααναγράφονται: α) η θέση, β) το ονοµατεπώνυµο 

του µισθωτή, γ) το εµβαδόν του µισθωµένουχώρου και δ) η ανώτερη τιµή 

ενοικίασης.  

Ο µισθωτής υποχρεούται να λάβει γνώση τις ισχύουσας νοµοθεσίας για τον αιγιαλό 

και την παραλία και να τηρεί τις υποχρεώσεις του ως µισθωτής. Ο µισθωτής 

υπόκειται στις προϋποθέσεις τηςΚ.Υ.Α. αρ. ∆∆Π0007378/0454ΒΕΞ2017(ΦΕΚ 

1636/Β/12-05-2017)  «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» όπως αυτή ισχύει, και του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001, των οποίων 

υποχρεούται να λάβει γνώση και οφείλει να τηρεί τους περιβαλλοντικούς όρους 

που τίθενται στο Παράρτηµα 3 και 4 αυτής όπως αυτά ισχύουν.  

Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέµβαση που αλλοιώνει τη φυσική µορφολογία και τα 

βιοτικά στοιχεία των χώρων αιγιαλού, καθώς και τον κοινόχρηστο χώρο αυτών.  

Ο µισθωτής οφείλει να εξασφαλίζει και νη µην εµποδίζει την ελεύθερη και 

απρόσκοπτη  πρόσβαση των πολιτών στην παραλία και τον αιγιαλό.  

Οι δηµοτικοί φόροι-τέλη και οι φόροι του ∆ηµοσίου βαρύνουν τον µισθωτή.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ – ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ 

Μεταξύ του ∆ήµου και των µισθωτών θα υπογραφεί συµφωνητικό µίσθωσης. Το 

µισθωτήριοσυµβόλαιο συντάσσεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα που υπογράφονται 

από τα συµβαλλόµενα µέρη., Το επιτευχθέν µίσθωµα θα καταβληθεί από τον 

αναδειχθησόµενο πλειοδότη (µισθωτή) µε την υπογραφή της σύµβασης, εκ του 

οποίου ποσοστό 30% πλέον Ο.Γ.Α. και Ο.Γ.Α. χαρτοσήµου θα αποδοθεί στο 

Αυτοτελές Γραφείο ∆ηµόσιας Περιουσίας και ποσοστό 70% πλέον Ο.Γ.Α. και Ο.Γ.Α. 

χαρτοσήµου στον ∆ήµο Καλαµάτας.  



Κατόπιν αίτησης του πλειοδότη είναι δυνατή η καταβολή του ανταλλάγµατος σε 

δόσεις, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Κ.Υ.Α. αρ. 

∆∆Π0007378/0454ΒΕΞ2017(ΦΕΚ 1636/Β/12-05-2017) παραχώρησης, όπως αυτή 

ισχύει κατά την υπογραφή της σύµβασης.  

Το υπέρ δηµοσίου αντάλλαγµα ακολουθεί κατά ποσοστό 30%  και είναι δυνατή η 

καταβολή του σε δόσεις κατά τα οριζόµενα στην Κ.Υ.Α.αρ. 

∆∆Π0007378/0454ΒΕΞ2017(ΦΕΚ 1636/Β/12-05-2017 όπως αυτή ισχύει κατά την 

υπογραφή της σύµβασης.  

Σε περίπτωση εκπρόθεσµης καταβολής έστω και µιας δόσης η σύµβαση 

παραχώρησης παύει να ισχύει και θα λαµβάνονται όλα τα προβλεπόµενα µέτρα 

προστασίας.  

Στο µισθωτήριο συµβόλαιο προσδιορίζονται σαφώς τα στοιχεία του µισθωτή, η 

διάρκεια της µίσθωσης, η θέση και το εµβαδόν του κοινόχρηστου χώρου που 

παραχωρείται, η ιδιότητα του (αιγιαλός, παραλία, κ.λ.π.), το είδος της χρήσης και 

το καταβλητέο αντάλλαγµα. Οχώρος αυτός αποτυπώνεται µε επιµέλεια του ∆ήµου 

Καλαµάτας και χωρίς καµία οικονοµικήεπιβάρυνση του αντισυµβαλλοµένου σε 

επισυναπτόµενο στο µισθωτήριο: απόσπασµα τουτοπογραφικού διαγράµµατος 

καθορισµού.  

Στο συµφωνητικό που θα υπογραφεί θα ορίζεται ρητώς ότι ο µισθωτής έχει λάβει 

γνώση των διατάξεων της Κ.Υ.Α. αρ. ∆∆Π0007378/0454ΒΕΞ2017(ΦΕΚ 

1636/Β/12-05-2017)  «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» όπως αυτή ισχύεικαι του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001 και δεσµεύεται 

να τηρεί τις υποχρεώσεις του ωςµισθωτής όπως αυτές ορίζονται στις εν λόγω 

διατάξεις. Αντίγραφο του µισθωτηρίου συµβολαίου, σε τρία (3) αντίγραφα, 

συνοδευόµενο µεαντίγραφο του Πρακτικού Κατακύρωσης της ∆ηµοπρασίας και του 

πρωτότυπου διπλότυπουείσπραξης για την απόδειξη καταβολής του οφειλόµενου 

ποσοστού υπέρ του ∆ηµοσίου, αποστέλλονται από το ∆ήµο Καλαµάτας 

στοΑυτοτελές Γραφείο ∆ηµόσιας Περιουσίας Ν. Μεσσηνίας, προς προσυπογραφή 

τους. Στο µισθωτήριο συµβόλαιο πρέπει να έχουν ενσωµατωθεί, επί ποινή 

ακυρότητας της µισθωτικής σύµβασης, οι τυχόν υποδείξεις του εκπροσώπουτου 

Αυτοτελούς Γραφείου ∆ηµόσιας Περιουσίας,καθώς και να αναγράφεται, επί ποινή 

ακυρότητας της σύµβασης, ο αριθµός του διπλοτύπουείσπραξης του ποσοστού 

υπέρ του ∆ηµοσίου.Σε περίπτωση µη τελικής συνυπογραφής του µισθωτηρίου από 

τον εκπρόσωποτου Αυτοτελούς Γραφείου ∆ηµόσιας Περιουσίας, το µισθωτήριο 

συµβόλαιο είναι άκυρο και ο µισθωτής υποχρεούταινα αποχωρήσει από τον 

κοινόχρηστο χώρο, χωρίς καµία αξίωση αποζηµίωσης έναντι του∆ηµοσίου.Ο 



µισθωτής υποχρεούται να παρέχει αξιόχρεο εγγυητή που θα υπογράψει µαζί µε 

τονπλειοδότη τα πρακτικά της δηµοπρασίας και στην συνέχεια την σύµβαση της 

µίσθωσης. Οεγγυητής αυτός είναι αλληλέγγυος και εις ολόκληρο υπεύθυνος µαζί 

µε το µισθωτή για τηνεκπλήρωση των όρων της σύµβασης, παραιτούµενος του 

ευεργετήµατος της διαίρεσης και διζήσεως.  

Για την απόδειξη του αξιόχρεου του εγγυητή αυτός θα πρέπει να προσκοµίσει: 

Φορολογική ενηµερότητα-Ασφαλιστική ενηµερότητα από φορέα κύριας ασφάλισης  

και ∆ηµοτική ενηµερότητα.  

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ηµερών, απότης 

κοινοποιήσεως, ενεργούµενης µε αποδεικτικό παραλαβής, της αποφάσεως της 

Οικονοµικής Επιτροπής, εγκρίσεως του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, να 

προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης, διαφορετικά η κατατεθείσα εγγύηση 

καταπίπτει υπέρ του∆ήµου χωρίς δικαστική παρέµβαση και πλειοδότης 

αναδεικνύεται ο δεύτερος κατά σειρά,όπως αναγράφεται στα πρακτικά διενέργειας 

της δηµοπρασίας. Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσµίας των 10 ηµερών η 

σύµβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά. Η εγγυητική επιστολή θα 

αντικατασταθεί, µε την υπογραφή της σύµβασης µε άλλη, τέτοια ποσού ίσου µε το 

10% του  υπολοίπου  του επιτευχθέντος µισθώµατος, για την εξασφάλιση της 

έγκαιρης και εντός των από την διακήρυξη οριζοµένων προθεσµιών καταβολής του 

µισθώµατος. 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  

Οι ενδιαφερόµενοι συµµετοχής πρέπει να υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους 

τα εξήςδικαιολογητικά, µε ποινή αποκλεισµού: 

Εγγύηση συµµετοχής (Γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Τ.Π.∆. ή 

εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας) , ποσοστού 10% της αρχικής τιµής 

εκκίνησης, ήτοι:  

Τετρακόσια πενήντα ευρώ (450,00€) για την θέση πλησίον καταστήµατος 

SEASIDE και  

Τριακόσια ευρώ (300,00€) για τις υπόλοιπες θέσεις.  

Η εγγυητική επιστολή µετά τη λήξη δηµοπρασίας θα επιστραφεί στους 

διαγωνιζόµενους, εκτός του τελευταίου πλειοδότη που θα παραµείνει στην 

υπηρεσία µέχρι την κατακύρωση της δηµοπρασίας και την υπογραφή της 

σύµβασης. Η εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται µετά την υπογραφή της σύµβασης 

µε άλλη εγγύηση ποσού ίσου προς το ποσοστό 10% επί του επιτευχθέντος 

µισθώµατος.   

Τα έξοδα για την έκδοση και τη διατήρηση σε ισχύ όλων των ανωτέρω εγγυήσεων 

θα βαρύνουν αποκλειστικά τον µισθωτή.  



Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισµού να αναφέρουν 

την θέση για την οποία θα χρησιµοποιηθούν, ηµεροµηνία έκδοσης, εκδότη αριθµό 

εγγύησης,την σχετική περίληψη διακήρυξης και ηµεροµηνία διαγωνισµού, ποσό 

εγγύησης και πλήρη επωνυµία και διεύθυνση διαγωνιζόµενου.   

 

 

           ΑΡΘΡΟ 9                          

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Α) Σε περίπτωση συµµετοχής Φυσικού Προσώπου: 

1) Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας που να ισχύει την ηµέρα του 

διαγωνισµού. 

2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας από φορέα κύρια ασφάλισης. Σε 

περίπτωση απασχόλησης προσωπικού, προσκοµίζεται υποχρεωτικά και 

ασφαλιστική ενηµερότητα από το Ι.Κ.Α. Σε περίπτωση µη απασχόλησης 

προσωπικού θα κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν 

απασχολεί προσωπικό. Όλες οι ασφαλιστικές ενηµερότητες θα πρέπει να 

ισχύουν την ηµέρα την ηµέρα του διαγωνισµού. 

3) ∆ηµοτική ενηµερότητα από τον ∆ήµο περί µη οφειλής του ιδίου, που να ισχύει 

την ηµέρα του διαγωνισµού, 

 4)Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έλαβε γνώση των όρων της Κ.Υ.Α. αρ. 

∆∆Π0007378/0454ΒΕΞ2017(ΦΕΚ 1636/Β/12-05-2017)  «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», όπως αυτή ισχύει και του άρθρου 13 

του Ν. 2971/2001 και της παρούσας διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως 

και ανεπιφύλακτα, 

5) Aπόσπασµα ποινικού µητρώου (ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας ∆ιοικητικής ή 

∆ικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους για αλλοδαπούς) του τελευταίου 

τριµήνουαπό το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα 

σχετικό µε την άσκησητης επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 

6)Έγγραφο ειδικής πληρεξουσιότητας (συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη 

εξουσιοδότηση, θεωρηµένο για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσώπου 

απόοποιαδήποτε αρµόδια αρχή) προς εκείνον που υποβάλλει το Φάκελο 

 

� Β) Σε περίπτωση συµµετοχής Νοµικού Προσώπου Προσωπικών Εταιρειών 

(Ο.Ε. , Ε.Ε.): 

1) Καταστατικό και τροποποιήσεις αυτού, 



2) Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας της εταιρείας, που να ισχύει την ηµέρα 

του διαγωνισµού. 

3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας της εταιρείας και των µελών της  από 

φορέα κύρια ασφάλισης. Σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού, 

προσκοµίζεται υποχρεωτικά και ασφαλιστική ενηµερότητα από το Ι.Κ.Α. Σε 

περίπτωση µη απασχόλησης προσωπικού θα κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση του 

Ν.1599/1986 ότι δεν απασχολεί προσωπικό. Όλες οι ασφαλιστικές 

ενηµερότητες θα πρέπει να ισχύουν την ηµέρα του διαγωνισµού. 

4) ∆ηµοτική ενηµερότητα από τον ∆ήµο Καλαµάτας περί µη οφειλής της εταιρείας 

και όλων τωνεταίρων αυτής που να ισχύει την ηµέρα του διαγωνισµού, 

3) Υπεύθυνη δήλωση του εκπρ/που  της εταιρείας του Ν. 1599/1986 ότι έλαβε 

γνώση των όρωντηςΚ.Υ.Α. αρ. ∆∆Π0007378/0454ΒΕΞ2017(ΦΕΚ 1636/Β/12-05-

2017)  «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», 

όπως αυτή ισχύει και του και του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001 και της παρούσας 

διακήρυξης, τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα, 

5) Aπόσπασµα ποινικού µητρώου (ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας ∆ιοικητικής ή 

∆ικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους για αλλοδαπούς) του τελευταίου 

τριµήνουτων εταίρων που συµµετέχουν σε αυτές, όπως προκύπτουν τα µέλη 

αυτών από τοκαταστατικό και τις τροποποιήσεις του,από το οποίο να προκύπτει ότι 

δεν έχουνκαταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής 

τους δραστηριότητας. 6)Έγγραφο ειδικής πληρεξουσιότητας (συµβολαιογραφικό 

πληρεξούσιο ή έγγραφη 

εξουσιοδότηση, θεωρηµένο για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσώπου 

απόοποιαδήποτε αρµόδια αρχή) προς εκείνον που υποβάλλει το Φάκελο, 

� Γ) Σε περίπτωση συµµετοχής Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ε.Π.Ε. , Α.Ε., 

Ι.Κ.Ε): 

1) Καταστατικό και τροποποιήσεις αυτού, 

 2) Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας της εταιρείας που να ισχύει την ηµέρα 

του διαγωνισµού. 

3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας στο όνοµα των εταίρων προκειµένου περί 

Ε.Π.Ε, στο όνοµα των διαχειριστών περί Ι.Κ.Ε., στο όνοµα του µονοπρόσωπου 

εταίρου Ι.Κ.Ε., καθώς και στο όνοµα των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των 

Α.Ε εφόσον είναι και µέτοχοι µε ποσοστό τουλάχιστον 3% στο µετοχικό κεφάλαιο. 

Σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού, προσκοµίζεται υποχρεωτικά και 

ασφαλιστική ενηµερότητα από το Ι.Κ.Α. Σε περίπτωση µη απασχόλησης 

προσωπικού θα κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν απασχολεί 



προσωπικό. Όλες οι ασφαλιστικές ενηµερότητες θα πρέπει να είναι σε ισχύ την 

ηµέρα του διαγωνισµού. 

4) ∆ηµοτική ενηµερότητα από τον ∆ήµο Καλαµάτας στο όνοµα των εταίρων 

προκειµένου περί Ε.Π.Ε, στο όνοµα των διαχειριστών περί Ι.Κ.Ε., στο όνοµα του 

µονοπρόσωπου εταίρου Ι.Κ.Ε., καθώς και στο όνοµα των µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου των Α.Ε εφόσον είναι και µέτοχοι µε ποσοστό τουλάχιστον 3% στο 

µετοχικό κεφάλαιο που να ισχύει την ηµέρα του διαγωνισµού,  

5) Υπεύθυνες δηλώσεις του Προέδρου, του ∆/ντα Συµβούλου και του διαχειριστή 

της εταιρείας του Ν. 1599/1986 ότι έλαβαν γνώση των όρων της Κ.Υ.Α. αρ. 

∆∆Π0007378/0454ΒΕΞ2017(ΦΕΚ 1636/Β/12-05-2017)«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», όπως αυτή ισχύει και τουκαι του 

άρθρου13 του Ν. 2971/2001 και της παρούσας διακήρυξης, τους οποίους 

αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα, 

6) Απόσπασµα ποινικού µητρώου (ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας ∆ιοικητικής ή 

∆ικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους για αλλοδαπούς) τελευταίου 

τριµήνου τουΠροέδρου, του ∆/ντα Συµβούλου, του διαχειριστή της εταιρείας από 

το οποίο να προκύπτειότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την 

άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 

7) Απόφαση του ∆.Σ. της εταιρείας για συµµετοχή στον παρόντα διαγωνισµό και 

τουπροσώπου που εξουσιοδοτείται µε την απόφαση αυτή να συµµετέχει. 

8)Έγγραφο ειδικής πληρεξουσιότητας (συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή 

έγγραφηεξουσιοδότηση, θεωρηµένο για το γνήσιο της υπογραφής του 

εκπροσώπου απόοποιαδήποτε αρµόδια αρχή) προς εκείνον που υποβάλλει το 

Φάκελο. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Οι επιχειρήσεις θα λειτουργήσουν σύµφωνα µε τις ισχύουσες Υγειονοµικές, 

Αγορανοµικές,Αστυνοµικές, Τουριστικές και λοιπές σχετικές µε τη λειτουργία 

διατάξεις, η παράβαση τωνοποίων συνεπάγεται εκτός της ποινικής δίωξης και την 

ακύρωση των εκµισθώσεων.Σιωπηρή αναµίσθωση, και η καθοιονδήποτε τρόπο 

περαιτέρω υπεκµίσθωση του µισθίουαπό τον µισθωτή απαγορεύεται απολύτως. 

Μετά τη λήξη της µισθωτικής σχέσης, µε οποιοδήποτε τρόπο, δεν επιτρέπεται η 

παραµονήτου µισθωτή στον παραχωρηθέντα χώρο. 

 

 



ΑΡΘΡΟ 11 

ΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΜΟΥ 

Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή 

µείωση τουµισθώµατος ή και λύση της σύµβασης άνευ αποχρώντος λόγου.Εάν 

όρος της παρούσας προκήρυξης είναι ασαφής ή δεν αναφέρεται ισχύουν 

τακαθοριζόµενα στις διατάξεις των νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και 

αποφάσεων που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη.Η παράβαση 

οποιουδήποτε όρου της σύµβασης, των όρων της Κ.Υ.Α. αρ. 

∆∆Π0007378/0454ΒΕΞ2017(ΦΕΚ 1636/Β/12-05-2017)όπως αυτή ισχύεικαι του 

άρθρου13 του Ν. 2971/2001 οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, και επίσης η 

καθυστέρηση τουµισθώµατος για οποιοδήποτε λόγο και αιτία αν οφείλεται, έχει 

σαν αποτέλεσµα τη λύση της µίσθωσης και την αποµάκρυνση του µισθωτή. Ο 

µισθωτής σε περίπτωση που η µίσθωσηλυθεί από υπαιτιότητά του, υποχρεώνεται 

στην καταβολή και των υπολοίπων, µέχρι της κανονικής λήξης της µίσθωσης, 

µισθωµάτων. 

Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα άρθρα του παρόντος µισθωτηρίου βρίσκονται 

σε αντίφαση µε τα όσα προβλέπονται στην Κ.Υ.Α. αρ. 

∆∆Π0007378/0454ΒΕΞ2017(ΦΕΚ 1636/Β/12-05-2017)   υπερισχύουν τα όσα 

προβλέπονται στην Κ.Υ.Α. αυτή. 

ΑΡΘΡΟ 12 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Η διακήρυξη θα δηµοσιευτεί τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν από τη διενέργεια 

της δηµοπρασίας στις εφηµερίδες κατά τα ορίζοντα στη παρ. 2 αρθ. 4 του Π.∆. 

270/81 & Ν.3548/2007, και θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του 

∆ηµοτικού Καταστήµατος, καθώς και στην ιστοσελίδα του καθώς και στο 

πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ». Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν από κοινού τους 

τελευταίους πλειοδότες. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από τον ∆ήµαρχο εάν δεν παρουσιάστηκε 

σεαυτή πλειοδότης. Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται µετά από απόφαση 

δηµοτικούσυµβουλίου όταν Α) Το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από την Ο.Ε. ή 

την αρµόδια διοικητική αρχή λόγω ασύµφορου επιτευχθέντος αποτελέσµατος ή 

σφάλµατος στην διενέργεια δηµοπρασίας. Β) µετά την κατακύρωση της 

δηµοπρασίας ο τελικός πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν 

τα πρακτικά ή την σύµβαση µίσθωσης επίσης, όταν µετά την κοινοποίηση στον 



τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας 

απόφασης, δεν προσέλθει εµπροθέσµως για την σύνταξη και υπογραφή της 

σύµβασης.  

Στη Β περίπτωση η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου 

πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ 

ονόµατι τούτου κατακυρωθέν ποσό, δυνάµενο να µειωθεί µε απόφαση ∆Σ και όχι 

κάτω από την ελάχιστη τιµή εκκίνησης που έχει εγκριθεί από την Π.∆.∆.Π. µε την 

υπ’ αριθµ. 8407/08-06-2017 εγκριτική Απόφαση της.  

 

 

    Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

 

 

 

       ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

 


