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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ
Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης
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Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του Ν. 2971/2001 (285Α) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύουν,
Τη νομοθεσία περί εκμίσθωσης δημοσίων ακινήτων (διάταγμα 1929).
Την ΚΥΑ Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 47458 ΕΞ 2020, ΦΕΚ
1864/Β/15-5-2020 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών–Εσωτερικών &
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και το Άρθρο 42 του Ν.4688/2020, παραχωρείται,
«απευθείας και με αντάλλαγμα στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού της χώρας, το δικαίωμα της
απλής χρήσης των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας
ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, που βρίσκονται στα όρια της
διοικητικής περιφέρειάς τους».
Την Παρ. 2 του Άρθρου 20 του Ν. 4690/2020.
Την υπ' αριθμόν 217/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Αλεξανδρούπολης.
Την Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.Οικ.30603/15-5-2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε
οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
Tη διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης τμημάτων αιγιαλού για απλή
χρήση (εξυπηρέτηση λουομένων) σύμφωνα με τις διατάξεις της με Αριθμ. 47458 ΕΞ 2020,
ΦΕΚ 1864/Β/15-5-2020 Κοινής Απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών–Εσωτερικών &
Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Οι προς μίσθωση περιοχές αιγιαλού είναι οι παρακάτω:
1) Στην περιοχή Νέας Χιλής έμπροσθεν αγροκτήματος Νο 234, έκτασης 400 τ.μ..
2) Στην περιοχή Καλλιθέα-Νέα Χιλή έμπροσθεν αγροκτήματος Νο 1073, έκτασης 300
τ.μ..
3) Στην περιοχή Νέας Χιλής έμπροσθεν αγροκτημάτων Νο 238-239-240-241-242,
έκτασης 300 τ.μ..
4) Στην περιοχή Μάκρης έμπροσθεν αγροκτήματος Νο 213, έκτασης 150 τ.μ. για
θαλάσσια μέσα αναψυχής.
5) Στην περιοχή Μεσημβρίας, έμπροσθεν αγροκτήματος Νο 778-803, έκτασης 500 τ.μ..
6) Στην περιοχή Μεσημβρίας, έμπροσθεν αγροκτήματος Νο 503, έκτασης 500 τ.μ..
7) Στην περιοχή Μεσημβρίας, έμπροσθεν αγροκτήματος Νο 696-625, έκτασης 400 τ.μ..
8) Στην περιοχή Μεσημβρίας, έμπροσθεν αγροκτήματος Νο 704-763, έκτασης 400 τ.μ..
9) Στην περιοχή Μεσημβρίας, έμπροσθεν αγροκτήματος Νο 542, έκτασης 400 τ.μ..
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10) Στην περιοχή Μεσημβρίας, έμπροσθεν του αγροκτήματος Νο 813, έκτασης 500 τ.μ..
11) Στην περιοχή Μεσημβρίας έμπροσθεν του αγροκτήματος Νο 584, έκτασης 400 τ.μ..
Οι προς εκμίσθωση περιοχές αιγιαλού για λειτουργία τροχήλατου – αυτοκινούμενου
αναψυκτηρίου είναι οι παρακάτω:
1) Στην περιοχή Νέας Χιλής έμπροσθεν αγροκτήματος Νο 234, έκτασης 15τ.μ..
2) Στην περιοχή Καλλιθέα-Νέα Χιλή έμπροσθεν αγροκτήματος Νο 1073,
έκτασης 15 τ.μ..
3) Στην περιοχή Νέας Χιλής έμπροσθεν αγροκτημάτων Νο 238-239-240-241-242,
έκτασης 15τ.μ..
4) Στην περιοχή Μεσημβρίας, έμπροσθεν αγροκτήματος Νο 778- 803, έκτασης 15 τ.μ..
5) Στην περιοχή Μεσημβρίας, έμπροσθεν αγροκτήματος Νο 503, έκτασης 15
τ.μ..
6) Στην περιοχή Μεσημβρίας, έμπροσθεν αγροκτήματος Νο 696-625, έκτασης 15 τ.μ..
7) Στην περιοχή Μεσημβρίας, έμπροσθεν αγροκτήματος Νο 704-763, έκτασης 15 τ.μ..
8) Στην περιοχή Μεσημβρίας, έμπροσθεν αγροκτήματος Νο 542 έκτασης 15
τ.μ..
9) Στην περιοχή Μεσημβρίας, έμπροσθεν του αγροκτήματος Νο 813, έκτασης 15 τ.μ..
10) Στην περιοχή Μεσημβρίας έμπροσθεν του αγροκτήματος Νο 584, έκτασης 15 τ.μ..
Ο πλειοδοτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου
Αλεξανδρούπολης, στις 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ημέρα Δευτέρα.
Χρονικό διάστημα υποβολής δικαιολογητικών για το σύνολο των δημοπρατούμενων
τμημάτων ορίζεται η 09.00 π.μ και λήξη η 10.00 π.μ . Ωρα έναρξης των προσφορών
φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας ορίζεται η 10.00 π.μ και ώρα λήξης 11.00 π.μ ενώπιον
της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών:
Οι παραχωρήσεις αφορούν απλή χρήση αιγιαλού για άσκηση δραστηριοτήτων που
αφορούν τους λουόμενους, την αναψυχή του κοινού (όπως εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων
αναψυχής, ξαπλωστρών, ομπρελών, τραπεζιών και καθισμάτων, λειτουργία τροχήλατου
αυτοκινούμενου ή μη αναψυκτηρίου κλπ. Η άσκηση άλλης δραστηριότητας επιφέρει τις
κυρώσεις του άρθρου 15 της παρούσας και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για τον
αιγιαλό και την παραλία (ανάκληση παραχώρησης κλπ).
Για τοποθέτηση ομπρελών με ξαπλώστρες η μίσθωση των παραπάνω τμημάτων με
όριο εκκίνησης εννιά και μισό -9.5- ΕΥΡΩ/τ.μ. στην περιοχή Δικέλλων – Μεσημβρίας,
στην περιοχή Μάκρης δώδεκα -12- ΕΥΡΩ/τ.μ. και στην υπόλοιπη περιοχή δέκα -10ΕΥΡΩ/τ.μ.
Για τοποθέτηση τροχήλατου αυτοκινούμενου – αναψυκτηρίου (Καντίνα) με όριο
εκκίνησης 1.000 €, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 14 της ΚΥΑ
Αριθ. 47458 ΕΞ 2020, ΦΕΚ 1864/Β/15-5-2020.
H διάρκεια της διά δημοπρασίας παραχώρησης θα είναι μέχρι τις 31-12-2022.
Ακολουθεί το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 «Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευών- διαμορφώσεων
για απλή χρήση εντός αιγιαλού – παραλίας- περιορισμοί –συστάσεις», της ΚΥΑ Κοινή
Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 47458 ΕΞ 2020, ΦΕΚ 1864/Β/15-5-2020 το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης και το οποίο οι συμμετέχοντες στον
διαγωνισμό θα δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται τα αναγραφόμενα σαυτο.
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Για την συμμετοχή στην δημοπρασία θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να καταθέσει στην
Επιτροπή
διενέργειας της δημοπρασίας, επί ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
1.
Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας αν είναι φυσικό πρόσωπο.
2.
Σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης αν είναι εταιρεία ή κοινοπραξία.
Ειδικότερα:
Οι Α.Ε. εκπροσωπούνται από μέλος του Δ.Σ. ή άλλο νόμιμο εξουσιοδοτημένο
πρόσωπο, εφοδιασμένο με πρακτικό στο οποίο εκτός από την έγκριση συμμετοχής στο
διαγωνισμό θα αναφέρεται και το πλήρες ονοματεπώνυμο του εκπροσώπου, καθώς και
επίσημα αποσπάσματα πρακτικών Δ.Σ. και Γ.Σ. ή ΦΕΚ, από τα οποία θα προκύπτει το
νομότυπο της συγκρότησης και λήψεως της εξουσιοδοτικής αποφάσεως από το Δ.Σ.
Οι ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή άλλο πρόσωπο
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Οι Κοινοπραξίες εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο τον οποίο εξουσιοδοτούν με
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας.
3.
Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Αλεξανδρούπολης περί μη
οφειλής του συμμετέχοντος (ομοίως και για τους υπόλοιπους εταίρους αν είναι εταιρεία).
4.
Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ)
5.
Υπεύθυνη δήλωση αντί Ποινικού Μητρώου (που να δηλώνεται ότι: Δεν υπάρχει εις
βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή
εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες
μορφές εμπορίας ανθρώπων).
6.
Αντίγραφο (επικυρωμένο) της άδειας παραμονής για αλλοδαπούς εκτός των
χωρών Ε.Ε. ή άδεια παραμονής αν έχουν ιθαγένεια κράτους μέλους.
7.
Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος ή εγγυητική
επιστολή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων πόσου ίσου με το 10% του
οριζόμενου ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς επί της συνολικής διάρκειας της
σύμβασης .
8.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του συμμετέχοντος ότι έχει λάβει γνώση των
όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, παραιτούμενος από το
δικαίωμα προσβολής τους δικαστικώς ή εξωδίκως, καθώς και ότι έλαβε γνώση των
όρων της ΚΥΑ- Κοινής Υπουργικής Απόφασης Αριθμ. 47458 ΕΞ 2020, ΦΕΚ
1864/Β/15-5-2020 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών –Εσωτερικών & Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και το Άρθρο 42 του Ν.4688/2020.
9.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 αν είναι κάτοχος Άδειας Λειτουργίας
Καντίνας – αυτοκινούμενης ή μη – για την άσκηση υπαίθριου εμπορίου και επί
καταφατικής απαντήσεως να αναγραφούν λεπτομερώς τα στοιχεία της άδειας.
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Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά
εκφωνήσεως με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για
τον πλειοδότη και η υποχρέωση αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τους πρώτους στους
ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. Αν κάποιος πλειοδοτεί για
λογαριασμό άλλου, αυτό οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή πριν από την έναρξη του
διαγωνισμού, αφού παρουσιάσει νόμιμο πληρεξούσιο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για
λογαριασμό δικό του. Η κάθε προσφορά για να γίνει αποδεκτή θα πρέπει να είναι ανώτερη
τουλάχιστον κατά 5% του ελάχιστου ορίου της προσφοράς ή μετά την έναρξη της
δημοπρασίας του εκάστοτε αποτελέσματος αυτής.
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Δήμαρχο εάν δεν παρουσιαστεί σε
αυτήν πλειοδότης. Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περίληψη διακήρυξης η
οποία αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιεύεται πέντε (5)
τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας διενέργειας της δημοπρασίας διεξάγεται δε με όσα
αναφέρθηκαν παραπάνω. Η διακήρυξη της δημοπρασίας, μετά την έγγραφη ενημέρωση του
Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Έβρου θα δημοσιευθεί πέντε (5) τουλάχιστον
ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας στον Πίνακα Ανακοινώσεων, καθώς και στην
ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξανδρούπολης, θα δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια τοπική
εφημερίδα και θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Μετά τη λήξη της μίσθωσης δεν επιτρέπεται η παραμονή του μισθωτή στον
παραχωρηθέντα χώρο και ο μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το χώρο απολύτως
καθαρό απαλλαγμένο από οποιαδήποτε επέμβαση του (διαμόρφωση χώρου, τροχόσπιτο,
καρέκλες, ομπρέλες , διαφημιστικά, σκουπίδια, ενημερωτικές πινακίδες κ.λ.π. – τα
ανωτέρω αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) και από κινητά που
χρησιμοποιήθηκαν για την άσκηση της δραστηριότητας του. Στην περίπτωση πού δεν
αποδοθεί το μίσθιο κατά τον ως άνω χρόνο υποχρεούται ο μισθωτής στην καταβολή
1000,00 ΕΥΡΩ ως συμφωνημένη ποινική ρήτρα και για κάθε ημέρα παραμονής του στο
μίσθιο. Η ρήτρα εκπίπτει και εάν διαπιστωθεί έστω και η παραμονή και ενός κινητού
πράγματος του μισθωτή στο μίσθιο. Την ως άνω ρήτρα αποδέχεται ο μισθωτής ως δίκαιη και
εύλογη.
Κατόπιν της κατακυρώσεως της δημοπρασίας, στις συμβάσεις που θα συναφθούν ο
μισθωτής θα δηλώνει ότι έχει λάβει πλήρη γνώση και κατανόησε πλήρως τους όρους και τις
προϋποθέσεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΚΥΑ Αριθμ. 47458 ΕΞ 2020, ΦΕΚ
1864/Β/15-5-2020, της ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ. Οικ.30603/15-5-2020, του Άρθρου 20 του Ν.
4690/2020 και των διατάξεων των άρθρων 2, 13, 15 και 31 του Ν. 2971/2001 και την
τροποποίηση υπ΄αρ. 56468/5-6-2020 απόφαση τω Υπουργών Οικονομικών -ΕσωτερικώνΠεριβάλλοντος και Ενέργειας και ότι θα τηρήσει αυτούς απαρέγκλιτα.
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ
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