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Αριθµός Πρακτικού 35
Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv
Της 10-07-2020
Η Οικονοµική Επιτρoπή τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο
Νανόπουλο,

∆ήµαρχo

Κoριvθίωv,

ως

Πρόεδρo,

2)Ζαχαριά

Σπυρίδωνα,

Αντιδήµαρχο

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο ∆ηµήτριο, Αντιδήµαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια
Κωνσταντίνα, ∆ηµοτική Σύµβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, 6)Πνευµατικό
Αλέξανδρο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο,
∆ηµοτικό Σύµβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, ∆ηµοτικό Σύµβoυλo, ως µέλη, σύµφωνα µε τις α)µε
αριθµό 342/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων περί εκλογής µελών της Οικονοµικής
Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)µε αριθµό 30467/4-9-2019 απόφαση ∆ηµάρχου
Κορινθίων περί ορισµού Αντιδηµάρχων στην Οικονοµική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής, συvεδρίασε σήµερα τηv 10η Ιουλίου 2020, ηµέρα της εβδoµάδας Παρασκευή και ώρα 9:00
σε έκτακτη συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθµ. 19083/06-07-2020 πρόσκληση τoυ
Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόµιµα και εµπρόθεσµα σε κάθε έvα από τα µέλη της, για vα
συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
Επειδή ο κ.Κορδώσης Χρήστος, τακτικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής εκ της µειοψηφίας,
εκλεγµένο µε την αριθµ. 342/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων, µε το υπ' αριθµ.
πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δηµοτική παράταξη
της µειοψηφίας «∆ύναµη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, µε την
σειρά εκλογής της αριθµ. 342/2019 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου το αναπληρωµατικό µέλος κ.
Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόµιµα µε την κάτωθι πρόσκληση.
Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταv παρόvτα έξι (6) µέλη και έτσι υπήρχε
vόµιµη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Κόλλια Κων/να , 3)Πούρος Γεώργιος, 4)Ζαχαριάς
Σπυρίδων, 5) Σταυρέλης Νικόλαος, 6)Πλατής Σπυρίδων.

Απόντες
1)Πνευµατικός Αλέξανδρος, 2)Ταγαράς Βασίλειος.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στηn συνέχεια, ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της
συζήτησης εκτός ηµερήσιας διάταξης του θέµατος «Καθορισµός όρων διακήρυξης ανοικτής,
προφορικής πλειoδoτικής δηµoπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώµατος απλής χρήσης
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αιγιαλού, παραλίας για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόµενους ή την
αναψυχή του κοινού σε τρίτους, έναντι ανταλλάγµατος, για τα έτη 2020-2022», επειδή η θερινή
περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει και έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από πιθανούς µισθωτές.
Η Οικονοµική Επιτροπή, οµόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συζήτησης του ανωτέρω
θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 297η: Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης «Καθορισµός όρων διακήρυξης ανοικτής, προφορικής πλειoδoτικής δηµoπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόµενους ή την αναψυχή του κοινού σε τρίτους, έναντι ανταλλάγµατος, για τα έτη 2020-2022», θέτει υπ'όψιν των µελών της Επιτροπής την υπ' αριθµ.
13/108/2020 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου σύµφωνα µε την οποία υπάρχει αναγκαιότητα εκµίσθωσης τµηµάτων αιγιαλού-παραλίας µε δηµοπρασία, στις παραλίες «Καλάµια», «Κεχρεών», «Αλµυρής» και «Κάτω Άσσου»του ∆ήµου Κορινθίων, καθώς και το υπ' αριθµ. πρωτ.19350/8-7-2020
έγγραφο του τµήµατος Εσόδων και ∆ηµοτικής Υπηρεσίας της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του
∆ήµου µε το οποίο διαβιβάστηκε στην Επιτροπή το Σχέδιο διακήρυξης και λέει ότι, η Οικονοµική
Επιτροπή πρέπει να καθορίσει τους όρους διακήρυξης της δηµοπρασίας για την εν θέµατι εκµίσθωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006, του Ν.
2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α΄/19.12.2001), «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, το
Π.∆. 11/12.11.1929 (ΦΕΚ 399/Α΄), «Περί διοικήσεως ∆ηµοσίων Κτηµάτων», όπως ισχύει, τις διατάξεις της υπ'αριθµ.47458 ΕΞ 2020 Κ.Υ. Απόφασης Υπουργών Οικονοµικών Περιβάλλοντος &
Ενέργειας & Εσωτερικών

(ΦΕΚ 1864 /15.05.2020 τεύχος Β’), καθώς και κάθε άλλης σχετικής

ισχύουσας διάταξης.
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ' όψιν την ανωτέρω
εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας, την υπ' αριθµ.13/108/2020 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Κορινθίων, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, του Ν.
3463/2006, της του Ν.3463/2006, του Ν. 2971/2001 όπως ισχύει, το Π.∆. 11/12.11.1929 όπως ισχύει,
τις διατάξεις της υπ'αριθµ.47458 ΕΞ 2020 Κ.Υ. Απόφασης Υπουργών Οικονοµικών Περιβάλλοντος
& Ενέργειας & Εσωτερικών

(ΦΕΚ 1864 /15.05.2020 τεύχος Β’), καθώς και κάθε άλλης ισχύουσας

σχετικής νοµοθετικής διάταξης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Καθορίζει τoυς όρoυς διακήρυξης ανοικτής, προφορικής πλειoδoτικής δηµoπρασίας για την
παραχώρηση του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας ως εξής:
έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/08.06.2006), «Κύρωση του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα».
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2. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
3. Το Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α΄/19.12.2001), «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις», όπως
ισχύει.
4. Το Π.∆. 11/12.11.1929 (ΦΕΚ 399/Α΄), «Περί διοικήσεως ∆ηµοσίων Κτηµάτων», όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις της 47458 ΕΞ 2020 Απόφασης Υπουργών Οικονοµικών Περιβάλλοντος & Ενέργειας & Εσωτερικών (ΦΕΚ 1864 /15.05.2020 τεύχος Β’), όπου στο άρθρο 7 περ. 1 αναφέρεται ότι στις περιπτώσεις που η παραχώρηση απλής χρήσης διενεργείται από το ∆ήµο καθορίζεται από το αρµόδιο όργανο του ∆ήµου & εγκρίνεται από την Π∆∆Π (Περιφερειακή ∆/νση ∆ηµόσιας Περιουσίας).
6. Την υπ'αριθµ. 13/108/2020 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου αποφασίστηκε η αναγκαιότητα
εκµίσθωσης αιγιαλού.
7. Την υπ'αριθµ 35/297/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης όρων
δηµοπρασίας.
8. Το υπ' αριθµ 19354/08.07.2020 έγγραφο του ∆ήµου Κορινθίων µε το οποίο διαβιβάστηκε στην
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Περιουσίας, σχέδιο διακήρυξης της δηµοπρασίας για την
παραχώρηση του δικαιώµατος της απλής χρήσης αιγιαλού, έναντι ανταλλάγµατος, σε τρίτους.
9. Το υπ'αριθµ. 52153 /08.07.2020 έγγραφο της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Περιουσίας.
∆ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι:
Τη διενέργεια ανοικτής, προφορικής πλειοδοτικής δηµοπρασίας παραχώρησης του δικαιώµατος
απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους
λουόµενους ή την αναψυχή του κοινού σε τρίτους έναντι ανταλλάγµατος για τα έτη 2020-2022
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ'αριθµ.47458 ΕΞ 2020 Κ.Υ.Α.
Οι θέσεις, τα τµήµατα αιγιαλού και παραλίας, η χρήση και τα ποσά εκκίνησης για την διενέργεια
της δηµοπρασίας έχουν ως εξής:

Α/
Α
1

ΘΕΣΗ

ΕΚΤΑΣΗ

∆.Ε. Κορινθίων.
250 Τ.Μ.
Παραλία Κεγχρεών.
Τµήµα
αιγιαλού
–
παραλίας εµβαδόν: 250
τ.µ.

2

380 Τ.Μ.
∆.Ε. ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ
Παραλία Κ. Άσσου 380τµ

3.

164,28 T.M.
∆.Ε. Κορινθίων.
Παραλία Καλάµια.
Τµήµα
αιγιαλού
παραλίας

–

ΧΡΗΣΗ

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

H
τιµή
εκκίνησης
Θα
διαµορφωθεί λαµβάνοντας
υπόψη:
α)Την
τιµή
που
έχει
διαµορφωθεί
στην
απ’
ευθείας παραχώρηση σε
10€/τ.µ. & β) τις ειδικότερες
διατάξεις που προβλέπουν
µείωση
60%
επί
του
επιβαλλόµενου τέλους για το
έτος 2020.
Σετ οµπρέλες Τιµή κατ'έτος : 2.500,00€
µε ξαπλώστρες
ή καθίσµατα µε
ή
χωρίς H
τιµή
εκκίνησης
Θα
διαµορφωθεί λαµβάνοντας
τραπεζάκι
υπόψη:
α)Την
τιµή
που
έχει
διαµορφωθεί
στην
απ’
ευθείας παραχώρηση σε
10€/τ.µ. & β) τις ειδικότερες
διατάξεις που προβλέπουν
µείωση
60%
επί
του
Σετ οµπρέλες επιβαλλόµενου τέλους για το
µε ξαπλώστρες έτος 2020.
ή καθίσµατα µε Τιµή κατ'έτος : 3.800,00 €

Σετ οµπρέλες
µε ξαπλώστρες
ή καθίσµατα µε
ή
χωρίς
τραπεζάκι
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ή
χωρίς
τραπεζάκι

4.
∆Ε ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Παραλία Αλµυρής

H
τιµή
εκκίνησης
Θα
διαµορφωθεί λαµβάνοντας
υπόψη:
α)Την
τιµή
που
έχει
διαµορφωθεί
στην
απ’
ευθείας παραχώρηση σε
15€/τ.µ. & β) τις ειδικότερες
Σετ οµπρέλες διατάξεις που προβλέπουν
µε ξαπλώστρες µείωση
60%
επί
του
επιβαλλόµενου τέλους για το
έτος 2020.
Τιµή κατ'έτος : 2.464,20 €

H
τιµή
εκκίνησης
Θα
διαµορφωθεί λαµβάνοντας
υπόψη:
α)Την
τιµή
που
έχει
διαµορφωθεί
στην
απ’
ευθείας παραχώρηση σε
10€/τ.µ. & β) τις ειδικότερες
διατάξεις που προβλέπουν
µείωση
60%
επί
του
επιβαλλόµενου τέλους για το
έτος 2020.
Τιµή κατ'έτος :
€

Τα ανωτέρω ποσά επιβαρύνονται µε χαρτόσηµο και ΟΓΑ χαρτοσήµου (3,6%), καταβλητέα από τον
πλειοδότη. Οι ανωτέρω παραχωρούµενοι χώροι απεικονίζονται σε αποσπάσµατα τοπογραφικών
διαγραµµάτων – ορθοφωτοχαρτών στο Παράρτηµα της παρούσας και αποτελούν αναπόσπαστο
µέρος της.
Γ. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της δηµοπρασίας έχουν ως έπεται:
Άρθρο 1: Αντικείµενο δηµοπρασίας.
Αντικείµενο της παρούσας δηµοπρασίας αποτελούν η παραχώρηση µε αντάλλαγµα του
δικαιώµατος της απλής χρήσης κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού και παραλίας, όπως περιγράφηκαν
αναλυτικά στον ανωτέρω πίνακα Β, εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Κορινθίων,
αποκλειστικά για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόµενους ή την αναψυχή
του κοινού σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ Α’ 285/19.12.2001) και τις διατάξεις
της 47458 ΕΞ 2020 Απόφασης Υπουργών Οικονοµικών Περιβάλλοντος & Ενέργειας &
Εσωτερικών (ΦΕΚ 1864 /15.05.2020 τεύχος Β’).
Άρθρο 2: Τόπος και ηµέρα διεξαγωγής της δηµοπρασίας.
Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Κορινθίων, στην αίθουσα του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, Κολιάτσου 32, Β' όροφος την 28-07-2020 ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:30 έως 10:00
ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ήµου. Αν δεν επιτευχθεί αποτέλεσµα ή οι δοθείσες
προσφορές κριθούν ασύµφορες, η δηµοπρασία δύναται να επαναληφθεί.
Άρθρο 3: ∆ικαίωµα συµµετοχής.
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3.1. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα νοµικά ή φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες
αυτών. Για τις ενώσεις απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί η σύσταση τους.
3.2. Οι πιθανές ενώσεις / κοινοπραξίες υποβάλλουν κοινή προσφορά και εκπροσωπούνται από
κοινό εκπρόσωπο και σε περίπτωση που αναδειχθούν πλειοδότης, τα µέλη της ευθύνονται
απέναντι στην Επιτροπή αλληλέγγυα και εις ολόκληρον, στερούµενος
ευεργετήµατος και δη του διζήσεως και διαιρέσεως.
3.3. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δικαιούται να µετέχει σε ένα µόνο ενδιαφερόµενο σχήµα, είτε
µεµονωµένα, είτε ως µέλος ένωσης, είτε ως µέλος κοινοπραξίας. Σε αντίθεση περίπτωση θα
αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι υποψήφιοι, στη σύνθεση των οποίων µετέχει.
3.4. Στο διαγωνισµό δεν µπορούν να λάβουν µέρος:
Α. Φυσικά πρόσωπα που:
α. έχουν καταδικασθεί µε τελεσίδικη απόφαση για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση,
δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή για αδίκηµα που
αφορά την επαγγελµατική διαγωγή τους.
β. έχουν περιέλθει σε πτώχευση ή εκκαθάριση ή έχει κατατεθεί σχετική αίτηση για τα
προαναφερόµενα σε βάρος τους.
γ. έχουν τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική συµπαράσταση ή έχει κατατεθεί σχετική
αίτηση σε βάρος τους.
δ. έχει κατατεθεί σε βάρος τους αίτηση για διορισµό ή αντικατάσταση εκκαθαριστικού ή
συνεκκαθαριστικού.
ε. δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές µε την πληρωµή των φόρων και τελών.
στ. έχουν αποκλειστεί από δηµόσιο διαγωνισµό λόγω υποβολής πλαστών πιστοποιητικών.
Β. Νοµικά πρόσωπα που:
α. έχουν καταδικασθεί µε τελεσίδικη απόφαση για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση,
δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή για αδίκηµα που
αφορά την επαγγελµατική διαγωγή τους.
β. έχουν περιέλθει σε πτώχευση ή παύση εργασιών ή εκκαθάριση ή έχει κατατεθεί σχετική αίτηση
για τα προαναφερόµενα σε βάρος τους.
γ. έχουν τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική συµπαράσταση ή έχει κατατεθεί σχετική
αίτηση σε βάρος τους.
δ. έχει κατατεθεί σε βάρος τους αίτηση για διορισµό ή αντικατάσταση εκκαθαριστικού ή
συνεκκαθαριστικού.
ε. δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές µε την πληρωµή των φόρων και τελών.
στ. έχουν αποκλειστεί από δηµόσιο διαγωνισµό λόγω υποβολής πλαστών πιστοποιητικών.
ζ. δεν έχει εγκριθεί η σύσταση τους ή η σχετική έγκριση έχει ανακληθεί (αφορά µόνο Α.Ε.).
Επίσης, οι οικείοι ∆ήµαρχοι, οι Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και οι υπάλληλοι της
∆ιαχείρισης ∆ηµοσίων Κτηµάτων, που ασκούν καθήκοντα στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας .
Άρθρο 4: ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει, στην επιτροπή διενέργειας της
δηµοπρασίας τα εξής δικαιολογητικά:
1) Αίτηση συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό. Θα αναφέρονται το τµήµα ή τα τµήµατα αιγιαλού –
παραλίας για τα οποία ο υποψήφιος επιθυµεί να καταθέσει προσφορά και τα πλήρη στοιχεία του:
Επαγγελµατική δ/νση ή δ/νση κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας, Α∆Τ, ΑΦΜ, ∆ΟΥ των προσώπων
που αναφέρονται στην Αίτηση.
2) Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας αν είναι φυσικό πρόσωπο.
3) Υπεύθυνη δήλωση του Νόµου 1599/1986, όπου ο υποψήφιος θα αναφέρει ότι: α) έχει λάβει
γνώση όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης και της 47458 ΕΞ 2020 Απόφασης Υπουργών
Οικονοµικών Περιβάλλοντος & Ενέργειας & Εσωτερικών (ΦΕΚ 1864 /15.05.2020 τεύχος Β’), τους
οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα, έχει πλήρη γνώση της πραγµατικής κατάστασης του
χώρου αιγιαλού και παραλίας, την οποία αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα και γ) παραιτείται
από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης του, σχετικό µε οποιαδήποτε αναβολή ή ακύρωση του
∆ιαγωνισµού.
4) Βεβαίωση από την Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου Κορινθίων περί µη οφειλής του
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ.
5)Γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου Παρ/κων και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή
αναγνωρισµένης Τράπεζας, υπέρ του ∆ήµου Κορινθίων για συµµετοχή στην πλειοδοτική

ΑΔΑ: Ψ4ΕΣΩΛ7-ΖΙΝ

δηµοπρασία µίσθωσης της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για τα έτη 2020-2022, που
πρέπει να αναγνωρίζεται για εγγυοδοτήσεις, ποσού ίσου µε το ένα δέκατο (1/10) του ελαχίστου
ορίου προσφοράς που έχει ορισθεί στην διακήρυξη.
6) Σε περίπτωση νοµικού προσώπου, επιπλέον των προαναφερόµενων, θα πρέπει να
συνυποβάλλονται και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) ΦΕΚ σύστασης και εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου καθώς και ΦΕΚ µεταγενέστερων
τροποποιήσεων αυτών.
β) Υπεύθυνη ∆ήλωση του Νόµου 1599/86 περί µη ανάκλησης της άδειας σύστασης της εταιρίας
(όπου απαιτείται).
γ) Πρόσφατη βεβαίωση περί µη πτώχευσης και περί µη αίτησης και θέσης σε διαδικασία για
πτώχευση (εντός εξαµήνου).
δ) Βεβαίωση από την Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου Κορινθίων περί µη οφειλής του
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ.
Οι ανώνυµες εταιρείες εκπροσωπούνται από µέλος του διοικητικού τους συµβουλίου ή από άλλο
νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο.
Για την χρήση από καντίνα : α) αντίγραφο του ισχύοντος και καταχωρηµένου στο µητρώο
καταστατικού της εταιρείας θεωρηµένου από την αρµόδια για την τήρηση του µητρώου Αρχή, β)
Πιστοποιητικό της αρµόδιας για την τήρηση του µητρώου διοικητικής
ή δικαστικής αρχής περί τροποποιήσεων καταστατικού/ µη λύσης της εταιρείας.
7) Σε περίπτωση συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό ένωσης ή κοινοπραξίας φυσικών προσώπων,
προσκοµίζεται από κάθε µέλος της ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας χωριστά:
α) Υπεύθυνη δήλωση του Νόµου 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι οι συµµετέχοντες στην
ένωση ή κοινοπραξία συνέστησαν αυτή µε σκοπό να αναλάβουν την παραχώρηση απλής χρήσης
(Μίσθωση) και ότι ενέχονται και ευθύνονται έναντι του ∆ήµου Κορινθίων, σχετικά µε τη συµµετοχή
τους στο ∆ιαγωνισµό ενιαία, αδιαίρετα και εις ολόκληρο, µέχρι την Υπογραφή της Σύµβασης.
Επίσης στην υπεύθυνη δήλωση, τα µέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας θα εγγυηθούν ατοµικά και εις
ολόκληρο κατά τη σύναψη της
οικείας σύµβασης, την καλή εκπλήρωση των όρων της σύµβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής,
καθώς και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα προκήρυξη. Βεβαίωση από την
Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου Κορινθίων περί µη οφειλής του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ.
β) Επίσης, θα πρέπει να επισυνάψουν τη σύσταση κοινοπραξίας.
8) Φορολογική ενηµερότητα του Συµµετέχοντα, εν ισχύ κατά την ηµέρα διενέργειας του
διαγωνισµού (σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, των µελών που αποτελούν αυτό).
Σε περίπτωση έλλειψης δικαιολογητικού ή σε περίπτωση που από τα προσκοµιζόµενα
δικαιολογητικά προκύπτει ότι συντρέχει λόγος αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 3 της
παρούσας προκήρυξης, η αντίστοιχη προσφορά αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία.
Άρθρο 5: Τρόπος ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας.
5.1. Η δηµοπρασία είναι φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής
του ∆ήµου. 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 ενστάσεις κατά της δηµοπρασίας, κατατίθενται στο ∆ήµο, µέχρι την επόµενη από τη διεξαγωγή
της δηµοπρασίας εργάσιµη ηµέρα. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται οριστικά η αρµόδια Επιτροπή
του ∆ήµου.
5.2. Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως τους,
µετά του ονοµατεπωνύµου του πλειοδότη ή η επωνυµία του νοµικού προσώπου. Πάσα 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 το δηλώσει στην επιτροπή
δηµοπρασίας, πριν από την έναρξη του διαγωνισµού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόµιµο
πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι µετέχει για δικό του λογαριασµό.
5.3. Για να γίνει δεκτή η πρώτη προσφορά έκαστης θέσης, πρέπει να υπερβαίνει κατά 3% τον
ελάχιστο όρο προσφοράς (τιµή εκκίνησης) και κάθε αντιπροσφορά ανώτερη τουλάχιστον 3% από
την αµέσως προηγούµενη προσφορά.
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5.4. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα
υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας και στη συνέχεια το συµφωνητικό και θα είναι εξ’
ολοκλήρου αλληλέγγυος µε αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης.
Επίσης, τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά το δικαίωµα για αποζηµίωση λόγω µη έγκρισης των
πρακτικών της δηµοπρασίας από τα κατά νόµο αρµόδια όργανα.
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.
Άρθρο 6: ∆ικαίωµα αποζηµίωσης.
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα αποζηµίωσής του πριν την έγκριση ή µη των
πρακτικών της δηµοπρασίας από αρµόδια Επιτροπή. Ο µισθωτής δεν δικαιούται να ζητήσει
αποζηµίωση από το ∆ήµο ή το ∆ηµόσιο για τυχόν βλάβη στο χώρο από θεοµηνία, πυρκαγιά,
πληµµύρα κλπ., η λόγω µη δεδουλευµένου µισθώµατος.
Άρθρο 7: Υπογραφή σύµβασης.
7.1. Μετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας η αρµόδια επιτροπή ενηµερώνει
µε κάθε πρόσφορο µέσο την αρµόδια Περιφερειακή ∆/νση ∆ηµόσιας Περιουσίας, για το ύψος του
τελικώς επιτευχθέντος µισθώµατος και τα στοιχεία του πλειοδότη. Εντός εύλογου χρόνου,
ενηµερώνει τον εκάστοτε τελευταίο πλειοδότη, να προσέλθει µαζί µε τον εγγυητή του στο
∆ηµαρχείο προκειµένου να παραλάβει το οίκοθεν σηµείωµα και να ολοκληρώσει τη διαδικασία
υπογραφής του µισθωτηρίου συµβολαίου εντός ανατρεπτικής προθεσµίας 10 εργάσιµων ηµερών.
Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής του µισθωτηρίου συµβολαίου απαιτείται η
προσκόµιση των παρακάτω δικαιολογητικών από τους πλειοδοτούντες:
1) Πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την καταβολή του ως άνω αναφερόµενου ποσοστού 30%
υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου (πλέον 3,6% χαρτοσήµου).
2) Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των Όρων της Σύµβασης αναγνωρισµένης Τράπεζας ή
του Τ.Π&∆., υπέρ του ∆ήµου, που πρέπει να αναγνωρίζεται για εγγυοδοτήσεις, ποσού ίσου µε το
ένα έκτο (1/6) του µισθώµατος που επιτεύχθηκε. Στη συνέχεια, ο ∆ήµος αποστέλλει στην οικεία
Περιφερειακή ∆/νση ∆ηµόσιας Περιουσίας
αντίγραφο του Πρακτικού Κατακύρωσης της
∆ηµοπρασίας 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 ∆ηµοσίου. Στο µισθωτήριο συµβόλαιο πρέπει να έχουν
ενσωµατωθεί, επί ποινή ακυρότητας της µισθωτικής σύµβασης, οι τυχόν υποδείξεις του
Προϊσταµένου της Περιφερειακής ∆/νσης ∆ηµόσιας Περιουσίας , σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα
καθώς και να αναγράφεται, επί ποινή ακυρότητας της σύµβασης, ο αριθµός του διπλοτύπου
είσπραξης του ποσοστού υπέρ του ∆ηµοσίου. Επίσης, στο µισθωτήριο συµβόλαιο
προσδιορίζονται σαφώς τα στοιχεία του µισθωτή, η διάρκεια της µίσθωσης, η θέση και το εµβαδόν
του κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται, η ιδιότητά του (αιγιαλός, παραλία κ.λ.), το είδος της
χρήσης και το καταβλητέο αντάλλαγµα. Ο χώρος αυτός αποτυπώνεται µε επιµέλεια του ∆ήµου και
χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση του αντισυµβαλλοµένου σε επισυναπτόµενο στο µισθωτήριο:
1) σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του Ν. 4281/2014, όπου δεν υφίσταται
καθορισµένος αιγιαλός, 2) σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρµογή «OPEN» της ΕΚΧΑ
ΑΕ., 3) σε απόσπασµα του τοπογραφικού διαγράµµατος καθορισµού, όπου αυτός υφίσταται. Μόνο
µετά την υπογραφή του µισθωτηρίου συµβολαίου µεταξύ του ∆ήµου και του µισθωτή και την
προσυπογραφή του από τον Προϊστάµενο της Περιφερειακής ∆/νσης ∆ηµόσιας Περιουσίας , ο
µισθωτής έχει δικαίωµα να εγκατασταθεί στον παραχωρούµενο κοινόχρηστο χώρο. Σε περίπτωση
µη τελικής συνυπογραφής του µισθωτηρίου, 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 ∆ηµοσίου. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης επί των ανωτέρω, οι αρµόδιες Περιφερειακές
∆/νσεις ∆ηµόσιας Περιουσίας υποχρεούνται να προβούν σε αυτοψία και να λαµβάνουν άµεσα τα
προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία µέτρα προστασίας της κοινόχρηστης ∆ηµόσιας
Περιουσίας.
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7.2. Σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης της ανωτέρω διαδικασίας λόγω υπαιτιότητας του πλειοδότη
και µη υπογραφής του οριστικού µισθωτηρίου συµβολαίου, ο πλειοδότης κηρύσσεται αυτοδίκαια
έκπτωτος και καταπίπτει εις βάρος του η εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό. Επίσης,
ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του, δύναται να υποστούν τις κυρώσεις των άρθρων 57-59
του ∆/τος 11/12.11.1929 «Περί διοικήσεως δηµοσίων κτηµάτων» όπως ισχύουν
(αναπλειστηριασµός σε βάρος τους).
Άρθρο 8: Καταβολή Μισθώµατος.
8.1. Το µισθωτήριο συµβόλαιο συντάσσεται σε τρία (3) αντίγραφα που υπογράφονται από τα
συµβαλλόµενα µέρη, αφού καταβληθεί από το µισθωτή ποσοστό 30% επί του συνολικού
µισθώµατος (πλέον 3,6% χαρτοσήµου) υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου.
8.2. Το υπόλοιπο 70% επί του συνολικού µισθώµατος υπέρ του ∆ήµου καταβάλλεται εφάπαξ.
Σε περίπτωση άρνησης ή καθυστέρησης καταβολής του µισθώµατος, ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να
προβεί σε καταγγελία της Σύµβασης, µε όλες τις σε βάρος του Μισθωτή συνέπειες, η σύµβαση
λύεται µονοµερώς και δύναται να εκµισθωθεί εκ νέου το συγκεκριµένο τµήµα αιγιαλού.
Άρθρο 9: Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των Όρων της Σύµβασης.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει πριν την υπογραφή της σύµβασης Εγγυητική Επιστολή
Καλής Εκτέλεσης των Όρων της Σύµβασης, ποσού ίσου µε το ένα έκτο (1/6) του µισθώµατος που
επιτεύχθηκε, η οποία θα επιστραφεί µετά τη λήξη της σύµβασης, την ολοσχερή εξόφληση του
ενοικίου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη µίσθωση. Ο ∆ήµος
δύναται να προβεί σε κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης των όρων της
Σύµβασης σε κάθε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύµβασης που θα υπογραφεί
µε τον πλειοδότη, οι οποίοι συνοµολογούνται όλοι ως βασικοί και ουσιώδεις και παράβαση
οποιουδήποτε από αυτούς αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύµβασης.
Άρθρο 10: ∆ιάρκεια παραχώρησης.
Η παραχώρηση αρχίζει µε την υπογραφή του µισθωτηρίου συµβολαίου µεταξύ του ∆ήµου, του
µισθωτή και την προσυπογραφή του από τον Προϊστάµενο της Περιφερειακής ∆/νσης ∆ηµόσιας
Περιουσίας και δύναται να παραταθεί έως τις 31.12.2022. Με την πάροδο του χρόνου λύεται
αυτοδίκαια η σύµβαση και ο µισθωτής υποχρεούται να αποχωρήσει από τον αιγιαλό και την
παραλία, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση.
Άρθρο 11: Αναµίσθωση – Υπεκµίσθωση – Λοιπές απαγορεύσεις.
Απαγορεύεται αυστηρά η υπεκµίσθωση µερική ή ολική, η σιωπηρή αναµίσθωση, ως και η µε
οποιοδήποτε τρόπο και υπό οποιαδήποτε µορφή µεταβίβαση από το Μισθωτή σε τρίτο, µέρους ή
όλου του χώρου του αιγιαλού και της παραλίας.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέµβαση που αλλοιώνει τη φυσική µορφολογία και τα βιοτικά
στοιχεία των χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, καθώς και τον κοινόχρηστο
χαρακτήρα αυτών.
Άρθρο 12: Ευθύνη ∆ήµου Κορινθίων - ∆ηµοσίου.
Ο ∆ήµος Κορινθίων και το ∆ηµόσιο δεν ευθύνονται έναντι του Μισθωτή για τυχόν ελαττώµατα του
παραχωρούµενου χώρου αιγιαλού και παραλίας, ούτε υποχρεούται να εγκαταστήσουν το µισθωτή.
Επίσης, δεν ευθύνονται έναντι του µισθωτή ούτε υποχρεούνται σε επιστροφή ή µείωση του
µισθώµατος ή και λύση της σύµβασης άνευ αποχρώντος λόγου, ή χωρίς υπαιτιότητα του
εκµισθωτή ή λόγω βλάβης από θεοµηνία ή άλλη οποιαδήποτε αιτία, µετά την κατακύρωση.
Άρθρο 13: Λύση της Σύµβασης - Ανάκληση παραχώρησης.
Η σύµβαση λύεται κανονικά µε τη λήξη του συµβατικά ορισµένου χρόνου ισχύος της.
Πριν από τη συµβατική λήξη του χρόνου διαρκείας της, η σύµβαση λύεται:
α. Σε περίπτωση λύσης του νοµικού προσώπου (εάν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο).
β. Σε περίπτωση κήρυξης του Μισθωτή σε πτώχευση ή αναγκαστική διαχείριση ή θέση αυτού σε
πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε περίπτωση παύσης εργασιών του.
γ. Στις περιπτώσεις καταγγελίας της σύµβασης για λόγους που προβλέπονται σε όρους της
σύµβασης, της ανωτέρω ΚΥΑ χωρίς καµία αξίωση αποζηµίωσης.
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Α) Η παραχώρηση υπόκειται πάντοτε σε µονοµερή ανάκληση από το ∆ηµόσιο για λόγους
δηµοσίου συµφέροντος, εθνικής άµυνας, δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, προστασίας αρχαίων, του
περιβάλλοντος ή της δηµόσιας υγείας, αλλά και για λόγους κατασκευής λιµενικών έργων.
Β) Σε περίπτωση µη τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων που τίθενται µε την παρούσα
απόφαση και το άρθρο 13 του Ν. 2971/2001, συνεπάγεται η λήψη όλων των προβλεποµένων από
την κείµενη νοµοθεσία µέτρων για την προστασία των κοινοχρήστων χώρων κατά παντός
υπευθύνου.
Άρθρο 14: Λοιποί όροι.
Η αρµόδια Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να µεταβάλει το χρονοδιάγραµµα του ∆ιαγωνισµού, να
µην κατακυρώσει το αποτέλεσµα του ∆ιαγωνισµού στον πλειοδότη, εφόσον η προσφορά του
κρίνεται ασύµφορη, να µαταιώσει οριστικά τον διαγωνισµό ή να επαναλάβει το διαγωνισµό, χωρίς
οποιαδήποτε αποζηµίωση του πλειοδότη και των λοιπών υποψηφίων που έλαβαν µέρος στο
διαγωνισµό. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό γίνεται µε ευθύνη των υποψηφίων, οι οποίοι από τη
συµµετοχή τους και µόνο σε αυτόν δεν αποκτούν κανένα δικαίωµα, απαίτηση ή αξίωση
αποζηµίωσης έναντι του ∆ήµου.
Ο ∆ήµος µέσω των εντεταλµένων οργάνων του έχει υποχρέωση, σε κάθε περίπτωση που
διαπιστώνουν καταπατήσεις ή αυθαίρετες επεµβάσεις επί των κοινοχρήστων χώρων, να
ενηµερώνουν άµεσα τις κατά τόπους αρµόδιες ∆ιευθύνσεις ∆ηµόσιας Περιουσίας, προκειµένου
αυτές να προβαίνουν στη λήψη µέτρων προστασίας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην κείµενη
νοµοθεσία.
Η συµµετοχή στο διαγωνισµό, σε κάθε φάση της διαδικασίας του, συνιστά αµάχητο τεκµήριο ότι ο
υποψήφιος έχει µελετήσει την παρούσα προκήρυξη και ανεπιφύλακτα την αποδέχεται και
αναλαµβάνει να εκτελέσει τους όρους αυτής. Παράλειψη του υποψηφίου για την πλήρη ενηµέρωση
του και τη συλλογή κάθε πληροφορίας και ελέγχου κάθε στοιχείου που αφορά τους όρους του
παρόντος, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωση του προς τις
µετέπειτα συµβατικές του υποχρεώσεις.
Οι διατάξεις του Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ Α’ 285/19.12.2001) και της ανωτέρω ΚΥΑ κατισχύουν σε
περίπτωση αµφιβολιών, έναντι οποιουδήποτε όρου ή διάταξης της παρούσας διακήρυξης.
Άρθρο 15: ∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης.
Ολόκληρη η διακήρυξη της δηµοπρασίας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. Περίληψή της
θα δηµοσιευθεί στο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια», σε δύο τοπικές εφηµερίδες και θα τοιχοκολληθεί
στον Πίνακα Ανακοινώσεων του ∆ήµου Κορινθίων και των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων και της
Περιφερειακής ∆/νσης ∆ηµόσιας Περιουσίας τουλάχιστον δέκα ηµέρες πριν από τη διενέργεια της
δηµοπρασίας. Τα έξοδα δηµοσίευσης των ανακοινώσεων στον Τύπο καθώς και τα γενικότερα
πάσης φύσεως έξοδα διενέργειας του ∆ιαγωνισµού βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.
Άρθρο 16: Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης στο ∆ηµαρχείο Κορινθίων
(Γραµµατεία Οικονοµικής Επιτροπής, Κολιάτσου 32, 20100 Κόρινθος, τηλ. 27413 61099, 61021),
κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 10.00 - 14.00 ή από την ιστοσελίδα www.korinthos.gr .
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόµενους ύστερα από αίτηση
που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση µέχρι και την προηγούµενη µέρα των δηµοπρασιών.
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόµoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 35/297/2020.
Ακριβές απόσπασµα
Κόρινθος, 14-07-2020
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής
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