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Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ


του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ-Πρόγραμμα Καλλικράτθσ».



του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8.6.2006) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων».



ηοσ ΠΓ 270/81 (ΦΔΚ 77/Α/30.03.81) «Περί καθοριζμού ηων οργάνων, ηης
διαδικαζίας και ηων όρων διενέργειας δημοπραζιών δι εκποίηζιν η εκμίζθωζιν
πραγμάηων ηων δήμων και κοινοηήηων»



των άρκρων 13, 15 και 16Α του Ν. 2971/01 όπως ηροποποιήθηκαν από ηα άρθρα
31, 35 και 37 ηοσ Ν.4607/19, ανηίζηοιτα και με το άρκρο 42 του Ν.4688/2020

(ΦΕΚ 101 Α’).


τθσ ΚΤΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/Β/15.05.2020), όπωσ τροποποιικθκε με
τθν ΚΤΑ 56468 ΕΞ 2020/05.06.2020 (ΦΕΚ 2198/Β/05.06.2020), τθν ΚΤΑ 66404 ΕΞ
2020/29.06.2020 (ΦΕΚ 2697/Β/02.07.2020), τθν ΚΤΑ 77616 ΕΞ 2020/21.07.2020 (ΦΕΚ
3072/Β/23.07.2020), τθν ΚΤΑ 51872 ΕΞ 2021 (ΦΕΚ 1798/Β/29.04.2021), τθν ΚΤΑ 78157
ΕΞ 2021 (ΦΕΚ 2872/Β/01-07-2021) και τθν ΚΤΑ

49552 ΕΞ 2022 (ΦΕΚ 1952/Β/

19.04.2022).


του άρκρου 75 του Ν. 4916/2022 (ΦΕΚ 65/Α/28-03-2022): «Ζκτακτεσ ρυκμίςεισ για τθν
παραχϊρθςθ απλισ χριςθσ αιγιαλοφ και παραλίασ αποκλειςτικά για το ζτοσ 2022,
λόγω πανδθμίασ και εκτάκτων ςυνκθκϊν ».

2. Σθν υπ’ αρικμ. 224/02-06-2020 Απόφαςθ Δθμοτικοφ υμβουλίου Διμου Μυτιλινθσ (ΑΔΑ:
ΩΨΓΚ46ΜΓΘΓ-Ν8Ρ) για τθν ζναρξθ των διαδικαςιϊν παραχϊρθςθσ δικαιϊματοσ απλισ
χριςθσ τμθμάτων αιγιαλοφ παραλίασ.
3. Σισ υπ’ αρικμ. 195/2020 & 241/2020 αποφάςεισ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου
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Μυτιλινθσ (ΑΔΑ: 6ΨΛΟ46ΜΓΘΓ και ΑΔΑ: ΨΚΓ646ΜΓΘΓ-Χ16 αντίςτοιχα) με τισ οποίεσ
εγκρίκθκαν τα πρακτικά των δθμοπραςιϊν του ζτουσ 2020, βάςει των οποίων κατά τθ
δθμοπράτθςθ: α) τθσ κζςθσ «Σαμπακαριά» τθσ κοινότθτασ Περάματοσ, ΔΕ Γζρασ και β) του
τμιματοσ αιγιαλοφ-παραλίασ του οικιςμοφ «Νθςζλια» τθσ κοινότθτασ Παμφίλων, Δ.Ε.
Μυτιλινθσ, κακϊσ τα προθγοφμενα τζςςερα(4) χρόνια δεν εκδθλϊκθκε ενδιαφζρον κατά
τθν δθμοπράτθςθ του χϊρου .
4. Σθν υπϋαρικ. 47/24-03-2021 Απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβοφλιου Μυτιλινθσ (ΑΔΑ:
ΩΦ3Δ46ΜΓΘΓ-Π0Α) με τθν οποία κακορίςτθκε το μιςκωτικό αντάλλαγμα απευκείασ
παραχϊρθςθσ δικαιϊματοσ απλισ χριςθσ κοινόχρθςτων χϊρων αιγιαλοφ παραλίασ, που
βρίςκονται ςτα όριο διοικθτικισ περιφζρειασ του Διμου Μυτιλινθσ, για τα ζτθ 2021 και
2022.
5. Σθν υπϋαρικ. 80/24-03-2021 Απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβοφλιου Μυτιλινθσ (ΑΔΑ:
9Ψ1Σ46ΜΓΘΓ-ΙΘ4) με τθν οποία εγκρίκθκε: α)θ εκμίςκωςθσ, με τθ διαδικαςία τθσ
δθμοπράτθςθσ, νζου τμιματοσ αιγιαλοφ – παραλίασ, ςτθ κζςθ «Άγιοσ Ιςίδωροσ» ςτθ Δ.Ε.
Πλωμαρίου και β) θ αφαίρεςθ, από τθ διαδικαςία δθμοπράτθςθσ, τθσ κζςθσ «Νθςζλια»
τθσ κοινότθτασ Παμφίλων ςτθ Δ.Ε. Μυτιλινθσ, κακϊσ τα τελευταία τζςςερα (4) χρόνια δεν
ζχει εκδθλωκεί ενδιαφζρον κατά τθ δθμοπράτθςθ του χϊρου.
6. Σθν αρ. 104/09-05-2022 Απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβοφλιου Μυτιλινθσ (ΑΔΑ:
ΨΙΣΛ47ΜΓΘΓ-34Τ) με τθν οποία εγκρίκθκε: α)θ εκμίςκωςθ, με τθ διαδικαςία τθσ
δθμοπράτθςθσ, νζου τμιματοσ αιγιαλοφ – παραλίασ, ςτθ κζςθ «Άγιοσ Ιςίδωροσ» ςτθ Δ.Ε.
Πλωμαρίου και β) επαναφορά ςτθ διαδικαςία δθμοπράτθςθσ, τθσ κζςθσ «Νθςζλια» τθσ
Κοινότθτασ Παμφίλων
7. Σθν υπϋαρικ. 327/17-05-2022 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Μυτιλινθσ
με τθν οποία καταρτίςτθκαν οι όροι διενζργειασ δθμοπραςίασ για τθ μεταβίβαςθ του
δικαιϊματοσ απλισ χριςθσ τμθμάτων αιγιαλοφ-παραλίασ που βρίςκονται ςτα όρια τθσ
διοικθτικισ περιφζρειασ του Διμου Μυτιλινθσ.
8. Σθν αρ. 387/20222 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Μυτιλινθσ με τθν
οποία κθρφχτθκε άγονθ δθμοπραςία ςτισ κζςεισ α) Σαμπακαριά ςτθ Κοινότθτα Περάματοσ
–Γζρασ

β)

«Νθςζλια» τθσ Κοινότθτασ Παμφίλων και γ) «Άγιοσ Ιςίδωροσ» ςτθ Δ.Ε.

Πλωμαρίου και εγκρίκθκε θ επανάλθψθ τθσ δθμοπραςίασ.
9. Σθν υπ’ αρικμ 474/2022 απόφαςθ Δθμάρχου Μυτιλινθσ (ΑΔΑ: 607746ΜΓΘΓ-ΙΓΠ) ςχετικά
με τον κακοριςμό οργανικισ μονάδασ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων παραχϊρθςθσ απλισ χριςθσ
αιγιαλοφ - παραλίασ εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του Διμου Μυτιλινθσ για το τρζχον ζτοσ.

ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ

Προκθρφςςουμε δθμόςιο, φανερό προφορικό πλειοδοτικό επαναλθπτικό διαγωνιςμό για τθ
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μεταβίβαςθ του δικαιϊματοσ απλισ χριςθσ τμθμάτων αιγιαλοφ –παραλίασ που βρίςκονται ςτα
όρια τθσ διοικθτικισ περιφζρειασ του Διμου Μυτιλινθσ, με τουσ κάτωκι όρουσ:
ΑΡΘΡΟ 1ο
Σα προσ παραχϊρθςθ του δικαιϊματοσ απλισ χριςθσ τμιματα αιγιαλοφ –παραλίασ, βρίςκονται
ςτισ κάτωκι αναφερόμενεσ κζςεισ (ΠΙΝΑΚΑ 1) ανά κοινότθτα -οικιςμό και προςδιορίηονται από
ςυνθμμζνο τοπογραφικό διάγραμμα, με αναφορά ςτισ ςυντεταγμζνεσ τουσ και το εμβαδόν τουσ, με
υπόβακρο ορκοφωτοχάρτθ από τθν εφαρμογι «OPEN» τθσ ΕΚΧΑ ΑΕ.:
ΠΙΝΑΚΑ 1
ΚΩΔ.

ΔΗΜ/ΣΟΠ

ΠΑΡΑΛΙΑ

ΕΙΔΟ ΧΡΗΗ

ΕΜΒΑΔΟΝ

ΚΟΙΝ

ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ/ΟΙΚΙΜΟ

ΘΕΗ

ΚΤΑ 2020

(τ.μ.)

ΚΑΝΣΙΝΑ

15

ΕΣ ΟΜΠΡΕΛΩΝ

100

ΕΣ ΟΜΠΡΕΛΩΝ

150

1.

Δ.Ε. ΓΕΡΑ
ΠΕΡΑΜΑ

2.

ΣΑΜΠΑΚΑΡΙΑ



Δ.Ε. ΠΛΩΜΑΡΙΟΤ
ΠΛΩΜΑΡΙ/ΑΓ.ΙΙΔΩΡΟ

ΑΓ. ΙΙΔΩΡΟ

* : Χϊροι που προςδιορίηονται για τοποκζτθςθ ςετ ομπρελϊν και οι οποίοι
γειτνιάηουν με κζςεισ τοποκζτθςθσ καντίνασ, δθμοπρατοφνται ωσ ςφνολο (ζνασ
πλειοδότθσ και για τα δφο).

ΑΡΘΡΟ 2ο
Οι ανωτζρω παραχωριςεισ γίνονται αποκλειςτικά και μόνο για τθν άςκθςθ των δραςτθριοτιτων
που αναφζρονται ρθτά και περιοριςτικά ςτο άρκρο 2 τθσ ΚΤΑ, με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των
λουομζνων ι τθν αναψυχι του κοινοφ.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Η επαναλθπτικι δθμοπραςία κα είναι πλειοδοτικι, φανερι και προφορικι και κα διεξαχκεί ςτθν
ζδρα του Δθμοτικοφ Καταςτιματοσ Μυτιλινθσ, επί τθσ οδοφ Ελ. Βενιηζλου 13 – 17 (2οσ όροφοσ), τθν
Σετάρτθ 29 Ιουνίου 2022 και ϊρα από 10:00 ζωσ 11:00 , μιςι ϊρα για κάκε ζνα τμιμα με τθ
ςειρά που ΘΑ ΟΡΙΣΕΙ, ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Δθμοπραςιϊν ((οριςκείςα με τθν αρικ.
14/2022 Απόφαςθ Δθμοτικοφ υμβουλίου και όπωσ τροποποιικθκε με τθν αρ. 186/28-01-2022
Απόφαςθ Δθμάρχου). Η δθμοπραςία μπορεί να ςυνεχιςκεί και πζραν τθσ οριηόμενθσ ςτθ
διακιρυξθ ϊρασ, εφόςον εξακολουκοφν άνευ διακοπισ οι προςφορζσ.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Η διάρκεια τθσ μίςκωςθσ ορίηεται από τθν θμερομθνία υπογραφισ του μιςκωτθρίου ςυμβολαίου
ζωσ αποκλειςτικά τθν θμερομθνία 31.12.2022, χωρίσ δυνατότθτα παράταςθσ τθσ διάρκειασ τθσ.
Μετά τθ λιξθ, με οποιοδιποτε τρόπο, τθσ μιςκωτικισ ςχζςθσ, απαγορεφεται θ παραμονι του
μιςκωτι ςτον παραχωρθκζντα κοινόχρθςτο χϊρο, ο οποίοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εγκαταλείψει
άμεςα τθ χριςθ, χωρίσ πρόςκετεσ διατυπϊςεισ.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Για να γίνει κάποιοσ δεκτόσ ςτθ δθμοπραςία κα πρζπει να κατακζςει ςτθν επιτροπι διενζργειασ
τθσ δθμοπραςίασ, κατά τθν θμζρα διεξαγωγισ τθσ δθμοπραςίασ, τα ακόλουκα απαραίτθτα
δικαιολογθτικά, επί ποινι αποκλειςμοφ:
1. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότθτασ του ςυμμετζχοντοσ ι άλλου εγγράφου από τα
προβλεπόμενα ςτθν παρ. 4 του άρκρου 3 του ν. 2690/1999, όπωσ ιςχφει μετά τθν τροποποίθςι
του με το άρκρο 25 του ν. 3731/2008 (ςχετικι προςωρινι βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ αρχισ,
διαβατιριο, άδεια οδιγθςθσ ι ατομικό βιβλιάριο υγείασ όλων των αςφαλιςτικϊν φορζων. Για
αλλοδαποφσ, υπθκόουσ χωρϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, φωτοαντίγραφο άδειασ
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2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

διαμονισ από αςτυνομικι αρχι. Για υπθκόουσ τρίτων χωρϊν - μθ μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ, φωτοαντίγραφο ιςχφουςασ άδειασ διαμονισ που του επιτρζπει τθν άςκθςθ
ανεξάρτθτθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ (ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 3386/2005 και το
αρικ. ΠΟΛ. 1166/23-11-2010). Αν ο ςυμμετζχων είναι ομογενισ υποβάλλει ειδικι ταυτότθτα
ομογενοφσ ι προξενικι κεϊρθςθ για επαναπατριςμό.
τθν περίπτωςθ όπου ο ςυμμετζχων είναι εταιρεία, κατατίκεται α) Αντίγραφο του ιςχφοντοσ
και καταχωριςμζνου ςτο μθτρϊο, καταςτατικοφ τθσ εταιρείασ, κεωρθμζνου από τθν αρμόδια
για τθν τιρθςθ του μθτρϊου Αρχι και β) Πιςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ για τθν τιρθςθ του
μθτρϊου διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ περί τροποποιιςεων καταςτατικοφ / μθ λφςθσ τθσ
εταιρείασ. Από τα ανωτζρω να προκφπτει ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ εταιρείασ.
Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότθτασ του εγγυθτι του (ομοίωσ ωσ 1).
Βεβαίωςθ από τθν Σαμειακι Τπθρεςία του Διμου περί μθ οφειλισ του ςυμμετζχοντοσ.
Βεβαίωςθ από τθν Σαμειακι Τπθρεςία του Διμου περί μθ οφειλισ του εγγυθτι του.
Γραμμάτια ςφςταςθσ παρακατακικθσ του Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων ι εγγυθτικι
επιςτολι αναγνωριςμζνθσ Σράπεηασ ι βεβαίωςθ του Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων για
παρακατάκεςθ ς’ αυτό από αυτόν που επικυμεί να λάβει μζροσ ςτθ δθμοπραςία ι άλλο που
να ενεργεί για λογαριαςμό του διαγωνιηόμενου, ομολογιϊν Δθμοςίου Σράπεηασ ι Οργανιςμοφ
Κοινισ Ωφζλειασ, που αναγνωρίηονται για εγγυοδοςίεσ, ποςοφ ίςου προσ το ζνα δζκατο (1/10)
του οριηόμενου ςτθ διακιρυξθ ελάχιςτου ορίου πρϊτθσ προςφοράσ, που κα αντικαταςτακεί
μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ με άλλθ ποςοφ ίςου με το ανωτζρω ποςοςτό επί του
μιςκϊματοσ που επιτεφχκθκε.
Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 του ςυμμετζχοντοσ, με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ
υπογραφισ, ότι ζχει λάβει γνϊςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ και τουσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα.
Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 του εγγυθτι του, με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ
υπογραφισ, ότι ζχει λάβει γνϊςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ και τουσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα.
Οποιοδιποτε επίςθμο ζγγραφο από το οποίο να προκφπτει ο Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου
και θ αρμόδια Δ.Ο.Τ. του ςυμμετζχοντοσ και του εγγυθτι του.
Άδεια λειτουργίασ/γνωςτοποίθςθ λειτουργίασ απ’ τουσ ενδιαφερόμενουσ εκμεταλλευτζσ
αυτοκινοφμενου ι ρυμουλκοφμενου αναψυκτθρίου (καντίνεσ).
Ζναρξθ δραςτθριότθτασ ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Τ. επιχείρθςθσ υπαγόμενθσ ςτισ επιτρεπτζσ από τισ
διατάξεισ του άρκρου 13 του ν. 2971/2001, όπωσ κάκε φορά ιςχφει, χριςεισ, προκειμζνου να
του επιτραπεί θ παραχϊρθςθ των χϊρων του άρκρου 1 τθσ παροφςασ ΚΤΑ.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Αν κάποιοσ πλειοδοτεί για λογαριαςμό άλλου, οφείλει να δθλϊςει αυτό ςτθν αρμόδια επιτροπι
δθμοπραςίασ, πριν από τθν ζναρξθ του διαγωνιςμοφ, ςτθν οποία πρζπει να παρουςιάςει το για το
ςκοπό αυτό νόμιμο πλθρεξοφςιο.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Κάκε προςφορά είναι δεςμευτικι για τον πλειοδότθ, θ δζςμευςθ δε αυτι μεταβαίνει
αλλθλοδιαδόχωσ από τον πρϊτο ςτουσ ακολοφκουσ και επιβαρφνει οριςτικά τον τελευταίο
πλειοδότθ.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ υποχρεοφται να υποδείξει αξιόχρεο εγγυθτι, ο οποίοσ είναι
υποχρεωμζνοσ να ςυνυπογράφει με το μιςκωτι όχι μονάχα το πρακτικό τθσ δθμοπραςίασ, αλλά
και το μιςκωτιριο ςυμβόλαιο εγγυοφμενοσ με τον τρόπο αυτό, αλλθλζγγυα και ς’ ολόκλθρο τθν
εκπλιρωςθ όλων των όρων τθσ ςυμβάςεωσ και των υποχρεϊςεων που αναλαμβάνει ο μιςκωτισ
δι’ αυτισ, παραιτοφμενοσ από το δικαίωμα διηιςεωσ και ευκυνόμενοσ και ωσ αυτοφειλζτθσ.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ δεν αποκτά δικαίωμα για αποηθμίωςθ λόγω μθ ζγκριςθσ των πρακτικϊν
τθσ δθμοπραςίασ από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.
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ΑΡΘΡΟ 10ο
Σο ελάχιςτο όριο πρϊτθσ προςφοράσ (ελάχιςτο ετιςιο μίςκωμα) ορίηεται για κάκε ζνα τμιμα,
ςφμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα 2.
Επιςθμαίνεται, ότι ςφμφωνα με το άρκρο 75 του Ν. 4916/2022 (ΦΕΚ 65/Α/28.3.2022),
το φψοσ του καταβαλλόμενου ανταλλάγματοσ κακορίηεται ςτο ποςοςτό 65% του υπολογιςκζντοσ
ανταλλάγματοσ.
ΠΙΝΑΚΑ 2
ΚΩΔ.

ΔΗΜ/ΣΟΠ

ΚΟΙΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ/ΟΙΚΙΜΟ

ΠΑΡΑΛΙΑ

ΕΙΔΟ ΧΡΗΗ

ΕΜΒΑΔΟΝ

Σ.Ε.

ΘΕΗ

ΚΤΑ 2020

(τ.μ.)

(€)

1. Δ.Ε. ΓΕΡΑ
ΠΕΡΑΜΑ
2. Δ.Ε. ΠΛΩΜΑΡΙΟΤ
ΠΛΩΜΑΡΙ/ΑΓ.ΙΙΔΩΡΟ

ΣΑΜΠΑΚΑΡΙΑ 

ΑΓ. ΙΙΔΩΡΟ

ΚΑΝΣΙΝΑ

15

ΕΣ ΟΜΠΡΕΛΩΝ

100

ΕΣ ΟΜΠΡΕΛΩΝ

150

848,00 €

1.050,00 €

* : Χϊροι που προςδιορίηονται για τοποκζτθςθ ςετ ομπρελϊν και οι οποίοι γειτνιάηουν με
κζςεισ τοποκζτθςθσ καντίνασ, δθμοπρατοφνται ωσ ςφνολο (ζνασ πλειοδότθσ και για τα δφο).

Άρκρο 11ο
Σρόποσ καταβολισ μιςκϊματοσ
Σο αντάλλαγμα χριςθσ ανά ζτοσ καταβάλλεται είτε ςτο ςφνολό είτε ςε τρείσ (3) ιςόποςεσ δόςεισ,
μετά από αίτθμα του ενδιαφερομζνου, ωσ εξισ:
ΕΦΑΠΑΞ
Σο ποςοςτό 30%, πλζον Χαρτοςιμου & ΟΓΑ, επί του ςυνολικοφ μιςκϊματοσ, υπζρ του Ελλθνικοφ
Δθμοςίου, κα καταβλθκεί πριν τθν υπογραφι του μιςκωτθρίου ςυμβολαίου.
Σο ποςοςτό 70%, πλζον Χαρτοςιμου & ΟΓΑ, επί του ςυνολικοφ μιςκϊματοσ υπζρ του Διμου, κα
καταβλθκεί πριν τθν υπογραφι του μιςκωτθρίου ςυμβολαίου.
ΜΕ ΔΟΕΙ
Σο ποςοςτό 30%, πλζον Χαρτοςιμου & ΟΓΑ, επί του ςυνολικοφ μιςκϊματοσ, υπζρ του Ελλθνικοφ
Δθμοςίου, καταβάλλεται ςε τρεισ ιςόποςεσ δόςεισ. Η πρϊτθ δόςθ κα καταβλθκεί πριν τθν υπογραφι
του μιςκωτθρίου ςυμβολαίου ,θ δεφτερθ δόςθ κα καταβλθκεί ζωσ τισ 31/07/2022 και θ τρίτθ δόςθ
κα καταβλθκεί ζωσ τισ 31/08/2022.
Σο ποςοςτό 70%,πλζον Χαρτοςιμου & ΟΓΑ, επί του ςυνολικοφ μιςκϊματοσ υπζρ του Διμου,
καταβάλλεται ςε τρεισ ιςόποςεσ δόςεισ. Η πρϊτθ δόςθ κα καταβλθκεί πριν τθν υπογραφι του
μιςκωτθρίου ςυμβολαίου ,θ δεφτερθ δόςθ, κα καταβλθκεί ζωσ τισ 31/07/2022 και θ τρίτθ δόςθ, κα
καταβλθκεί ζωσ τισ 31/08/2022.

Για τισ περιπτϊςεισ καταβολισ του ανταλλάγματοσ ςε δόςεισ, ςε περίπτωςθ μθ εμπρόκεςμθσ
καταβολισ με ευκφνθ του ενδιαφερομζνου ζςτω και μίασ δόςθσ, θ ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ παφει να
ιςχφει και λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα από τθν κείμενθ νομοκεςία μζτρα προςταςίασ.
Η ανάκλθςθ τθσ παραχϊρθςθσ ςυνεπάγεται τθν καταβολι του ςυνόλου του ανταλλάγματοσ χριςθσ
υπζρ του Διμου μζχρι τθ λιξθ τθσ ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ και επιτρζπεται θ
παραχϊρθςθ των χϊρων ςε τρίτουσ για το υπολειπόμενο διάςτθμα μζχρι τθ λιξθ τθσ Κ.Τ.Α.
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αποκλειςτικά από τθν Κτθματικι Τπθρεςία.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ υποχρεοφται μζςα ςε δζκα θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ ς’ αυτόν τθσ
απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ περί κατακυρϊςεωσ ι εγκρίςεωσ του αποτελζςματοσ τθσ
δθμοπραςίασ, να προςζλκει μαηί με τον εγγυθτι του για τθν ςφνταξθ και υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ,
διαφορετικά θ εγγφθςθ που ζχει κατακζςει καταπίπτει υπζρ του Διμου, ενεργείται δε
αναπλειςτθριαςμόσ ςε βάροσ αυτοφ και του εγγυθτι του και ενζχονται και οι δφο για τθ μικρότερθ
διαφορά του αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ από τθν προθγοφμενθ όμοια.
ΑΡΘΡΟ 13ο
Ο Διμοσ δεν ευκφνεται ζναντι του μιςκωτοφ, οφτε υποχρεοφται ςε επιςτροφι ι μείωςθ του
μιςκϊματοσ ι και λφςθ τθσ ςφμβαςθσ άνευ αποχρϊντοσ λόγου.
ΑΡΘΡΟ 14ο
Η ςφμβαςθ αυτι κεωρείται ότι καταρτίςτθκε οριςτικά μετά τθν ζγκριςθ του αποτελζςματοσ από το
κατά νόμο αρμόδιο όργανο και τθν προςυπογραφι από τον Προϊςτάμενο τθσ Κτθματικισ
Τπθρεςίασ Λζςβου.
ΑΡΘΡΟ 15ο
Ο μιςκωτισ υπόκειται ςτισ υποχρεϊςεισ του άρκρου 12 τθσ 47458 ΔΞ 2020/15.05.2020 (ΦΔΚ
1864/15.05.2020 ηεύτος Β’) Κ.Τ.Α. των Τπουργϊν Εςωτερικϊν, Οικονομικϊν, Περιβάλλοντοσ &
Ενζργειασ κακϊσ και ςτουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ αυτισ.
ΑΡΘΡΟ 16ο
Απαγορεφεται απόλυτα θ ςιωπθρά αναμίςκωςθ κακϊσ και θ κακοιονδιποτε τρόπο περαιτζρω
υπεκμίςκωςθ του κοινόχρθςτου χϊρου από το μιςκωτι, με ι χωρίσ αντάλλαγμα.
ΑΡΘΡΟ 17ο
Οι ανακθρυχκζντεσ πλειοδότεσ υποχρεοφνται να προβοφν ςτθν ζκδοςθ των κατά νόμο αδειϊν και
εγκρίςεων, που απαιτοφνται από άλλεσ αρχζσ, υπθρεςίεσ ι φορείσ, για τθν άςκθςθ τθσ
ςυγκεκριμζνθσ δραςτθριότθτασ για τθν οποία παραχωρικθκε το δικαίωμα απλισ χριςθσ του
κοινόχρθςτου χϊρου, και να τθν αςκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ, τισ προχποκζςεισ και τουσ
περιοριςμοφσ που τθ διζπουν. Η ςφμβαςθ μίςκωςθσ δεν υποκακιςτά τυχόν άδειεσ άλλων
διευκφνςεων ι αρχϊν ι υπθρεςιϊν ι φορζων όπου απαιτοφνται για τθν άςκθςθ τθσ
δραςτθριότθτασ. Οποιαδιποτε παράβαςθ των παραπάνω όρων δρομολογεί τθν ζκπτωςθ του
πλειοδότθ και ανάκλθςθ όλων των αδειϊν.
ΑΡΘΡΟ 18ο
Οι όροι, προχποκζςεισ και υποχρεϊςεισ τθσ με Αρικμό : 47458 ΔΞ 2020/15.05.2020 (ΦΔΚ
1864/15.05.2020 ηεύτος Β’) ΚΤΑ, των Τπουργϊν Εςωτερικϊν, Οικονομικϊν, Περιβάλλοντοσ &
Ενζργειασ, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, ωσ και των παραρτθμάτων αυτισ, αποτελοφν
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ, ζςτω κι αν δεν αναφζρονται ςτο κείμενο τθσ.
ΑΡΘΡΟ 19ο
ε περίπτωςθ που ζνα ι περιςςότερα άρκρα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ βρίςκονται ςε αντίφαςθ με
τα όςα προβλζπονται ςτθν αρικμ. : 47458 ΔΞ 2020/15.05.2020 (ΦΔΚ 1864/15.05.2020
ηεύτος Β’) ΚΤΑ, των Τπουργϊν Εςωτερικϊν, Οικονομικϊν, Περιβάλλοντοσ & Ενζργειασ,
υπεριςχφουν τα όςα προβλζπονται ςτθν Κ.Τ.Α .
ΑΡΘΡΟ 20ο
Σο μιςκωτιριο ςυμβόλαιο ςυντάςςεται ςε τρία (3) αντίγραφα που υπογράφονται από τα
ςυμβαλλόμενα μζρθ, ςφμφωνα με το άρκρο 13 τθσ με Αρ. Πρωτ. : 47458 ΔΞ 2020/15.05.2020
(ΦΔΚ 1864/15.05.2020 ηεύτος Β’) ΚΤΑ, αφοφ καταβλθκεί εφάπαξ από το μιςκωτι τα ποςοςτά
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που αναφζρονται ςτο ανωτζρω άρκρο 11.
Πλθροφορίεσ για τθ δθμοπραςία παρζχονται, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ, από το Σμιμα
Δθμοτικισ Περιουςίασ & Κλθροδοτθμάτων τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου
Μυτιλινθσ, επί τθσ οδοφ Ελ. Βενιηζλου 13-17 Μυτιλινθ, 1οσ όροφοσ. Σθλζφωνο: 2251 3 50579.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ
ΕΤΣΡΑΣΙΟ ΚΤΣΕΛΗ
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