Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο 4/2011
Από ηελ ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ηνπ ΓHMOY KYΘHPΧN
Αξηζκόο Απόθαζεο 12/2011
ΘΔΜΑ: Όξνη εθκίζζσζεο δεκνηηθώλ ρώξσλ θαη παξαιηώλ .
Σηα Κύζεξα ζήκεξα, 2-5-2011 θαη ώξα 14:30 ήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Κπζήξσλ κεηά ηελ από 28-4-2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ
επηδόζεθε ζε θαζέλα από ηα κέιε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ N.3852/2010. Αθνύ δηαπηζηώζεθε
όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 7 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 5 ήηνη :
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΤΗΑΕΟΝΣΔ
1.ΠΡΧΣΟΦΑΛΣΖ ΜΗΥΑΖΛ Σαθηηθό Μέινο 1.ΚΟΤΚΟΤΛΖ ΘΔΟΓΧΡΟ Πξόεδξνο
2.ΜΔΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟ ΝΗΚΟΛΑΟ >> 2. ΛΟΤΡΑΝΣΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Aληηπξόεδξνο
3.ΒΔΝΔΡΖ ΣΑΤΡΟ
>>
4.ΛΑΥΑΝΑ ΑΝΣΧΝΗΟ
>>
5.ΦΑTΔΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ
>>
Ο Πξνεδξεύσλ ζύκβνπινο ηνπ επηηπρόληνο ζπλδπαζκνύ πνπ έρεη εθιεγεί κε ηηο πεξηζζόηεξεο
ςήθνπο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο θαη αθνύ εηζεγήζεθε ην 1o ζέκα
ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ζηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο ην ζρεηηθό εηζεγεηηθό έγγξαθν ζην νπνίν
αλαθέξνληαη ηα εμήο:
Παξαθαινύκε λα ιάβεηε, απόθαζε γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ όξσλ δηαθήξπμεο ηεο
πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε ησλ δεκνηηθώλ ρώξσλ θαη παξαιίσλ, πνπ
θαζνξίζζεθαλ λα εθκηζζσζνύλ κε ηελ 99/2011 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, γηα ην έηνο
2011.
H Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 270/81 θαη ησλ άξζξσλ 93 θαη
ηνπ 192 ηνπ Ν.3436/2006 κεηά από ζπδήηεζε.

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η ΟΜΟΦΧΝΑ
Καζνξίδεη ηνπο όξνπο ηεο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε ησλ δεκνηηθώλ ρώξσλ θαη
παξαιηώλ (Παξαρώξεζε δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ θαη παξαιίαο ,κίζζσζε ηκεκάησλ
θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ Ν.2971/2001) σο εμήο:
1.Πεξηγξαθή ρώξσλ εθκίζζσζεο
1. Παξαιία Μειηδνληνύ – κηα ζέζε ζηάζκεπζεο θηλεηήο θαληίλαο 40 η.κ. θαη κηα ζέζε γηα 30
νκπξέιεο ζαιάζζεο 120 η.κ.
2. Παξαιία Φαιθνύ – κηα ζέζε ζηάζκεπζεο θηλεηήο θαληίλαο 40 η.κ. θαη κηα ζέζε γηα 30
νκπξέιεο ζαιάζζεο 120 η.κ.
3. Παξαιία Φπξήο Άκκνπ – κηα ζέζε ζηάζκεπζεο θηλεηήο θαληίλαο 40 η.κ. θαη κηα ζέζε γηα
30 νκπξέιεο ζαιάζζεο 120 η.κ.
4. Παξαιία Λπθνδήκνπ – κηα ζέζε ζηάζκεπζεο θηλεηήο θαληίλαο 40 η.κ.
5. Παξαιία Παιαηνπόιεσο – κηα ζέζε γηα 30 νκπξέιεο ζαιάζζεο 120 η.κ θαη κηα ζέζε
ζηάζκεπζεο θηλεηήο θαληίλαο 40 η.κ.
6. Παξαιία Καςαιίνπ – κηα ζέζε γηα 30 νκπξέιεο ζαιάζζεο 120 η.κ., κηα ζέζε γηα πνδήιαηα
θαη θαλό 80 η.κ.
7. Παξαιία Αγίαο Πειαγίαο – δύν ζέζεηο γηα 30 νκπξέιεο ζαιάζζεο 120 η.κ ε θαζεκία
8. Παξαιία Πιαηείαο Άκκνπ - κηα ζέζε γηα 30 νκπξέιεο ζαιάζζεο 120 η.κ. θαη κηα ζέζε γηα
πνδήιαηα ζαιάζζεο θαη θαλό 80 η.κ.
9. Παξαιία Κνκπνλάδαο - κηα ζέζε γηα 30 νκπξέιεο ζαιάζζεο 120 η.κ.
10. Παξαιία Φνύξλσλ - κηα ζέζε ζηάζκεπζεο θηλεηήο θαληίλαο 40 η.κ.
11. Παξαιία Νένπ Κόζκνπ Αγίαο Πειαγίαο- κηα ζέζε γηα 30 νκπξέιεο ζαιάζζεο 120 η.κ.
12. Παξαιίεο Γηαθνθηίνπ - δύν ζέζεηο γηα 30 νκπξέιεο ζαιάζζεο 120 η.κ. ε θαζεκία .(H πξώηε
βνξεηνδπηηθά ηεο παιαηάο πξνβιήηαο θαη ε δεύηεξε κεηαμύ ηεο παιαηάο πξνβιήηαο θαη ηεο
γέθπξαο.)
13. Σην ρώξν έμσ από ην Κάκπηλγθ Καςαιίνπ- κηα ζέζε ζηάζκεπζεο θηλεηήο θαληίλαο 40 η.κ.
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14. Παξαιία Καθήο Λαγθάδαο - κηα ζέζε ζηάζκεπζεο θηλεηήο θαληίλαο 40 η.κ. θαη κηα ζέζε γηα
30 νκπξέιεο ζαιάζζεο 120 η.κ, κε ηελ πξνϋπόζεζε λα ιεθζνύλ όια ηα κέηξα γηα ηε
δηαηήξεζε ηεο γαιάδηεο ζεκαίαο πνπ ηεο έρεη ήδε απνλεκεζεί.
Ο ρώξνο πνπ ζα θαηαιακβάλνπλ νη νκπξέιεο ζαιάζζεο ζηνπο ρώξνπο πνπ εγθξίζεθαλ πξνο
κίζζσζε, δελ ζα ππεξβαίλεη ζε εκβαδόλ θαη έθηαζε, ην πξνβιεπόκελν όξην από ηηο ζρεηηθέο
λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο, δειαδή ην 30%. Δπίζεο ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ νξηδόληηνη θαη θάζεηνη
δηάδξνκνη πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ ελόο (1) κέηξνπ θαη ειεύζεξε ισξίδα θαηά κήθνο ηεο αθηήο
ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) κέηξσλ γηα ηελ ειεύζεξε θίλεζε ησλ ινπνκέλσλ θαη ηελ απνθπγή
αηπρεκάησλ. Η αθξηβήο ζέζε ζα θαζνξίδεηαη από ηελ Τερληθή Υπεξεζία ηνπ Γήκνπ.
2.Σξόπνο Γηελέξγεηαο ηεο Γεκνπξαζίαο
Η δεκνπξαζία δηεμάγεηαη θαηά ηελ νξηζζείζα εκέξα θαη ώξα πνπ αλαθέξεηαη παξαθάησ ελώπηνλ
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ είλαη θαη ε Δπηηξνπή δεκνπξαζίαο. Πξώηα γίλεηαη ν έιεγρνο ησλ
δηθαηνινγεηηθώλ όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πξνο ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία θαη ζηε ζπλέρεηα
πιεηνδνηνύλ αλά ρώξν, κε ηελ ζεηξά πνπ πεξηγξάθνληαη νη ρώξνη αλσηέξσ , θαλεξά θαη
πξνθνξηθά. Οη πξνζθνξέο ησλ πιεηνδνηώλ αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά . Κάζε πξνζθνξά είλαη
δεζκεπηηθή γηα ηνλ πιεηνδόηε θαη κεηαθέξεηαη αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο αθόινπζνπο
θαη επηβαξύλεη νξηζηηθώο ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε.
Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ, νθείιεη λα δειώζεη ηνύην πξνο ηελ επηηξνπή
δεκνπξαζίαο, πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ ζπλαγσληζκνύ, παξνπζηάδνληαο λόκηκν πιεξεμνύζην .
Η δεκνπξαζία κπνξεί λα ζπλερηζηεί θαη πέξαλ ηεο νξηδόκελεο ζηε δηαθήξπμε ώξαο, εθ' όζνλ
εμαθνινπζνύλ άλεπ δηαθνπήο νη πξνζθνξέο. Γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δεκνπξαζίαο θαη πέξαλ ηεο
νξηδόκελεο ώξαο απνθαζίδεη ε Δπηηξνπή , ε απόθαζε ηεο νπνίαο θαηαρσξείηαη ζηα πξαθηηθά.
Η απόθαζε ηεο επηηξνπήο δεκνπξαζίαο πεξί απνθιεηζκνύ ελδηαθεξνκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηε
δεκνπξαζία, επεηδή δελ πιεξνί ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο , αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά.
Η έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο Γεκνπξαζίαο ππόθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
3.Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο
Δθείλνο πνπ ζέιεη λα ιάβεη κέξνο ζηε δεκνπξαζία νθείιεη λα πξνζθνκίζεη :
1.Γξακκάηην παξαθαηαζεθώλ ρξεκαηηθνύ πνζνύ ίζνπ κε ην 1/10 ηνπ ειαρίζηνπ νξίνπ πξνζθνξάο
ή Δγγπεηηθή επηζηνιή Τξαπέδεο .
2. Βεβαίσζε , όηη δελ ππάξρεη νηθνλνκηθή εθθξεκόηεηα πξνο ην Γήκν .
3.Υπεύζπλε Γήισζε όηη έιαβε γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο θαη ηνπο
απνδέρεηαη .
4.Δηδηθά γηα ηελ παξαιία ηεο Καθήο Λαγθάδαο ζα πξέπεη γηα λα γίλεη θάπνηνο δεθηόο ζηε
δεκνπξαζία λα ππνβάιεη ππεύζπλε δήισζε όηη ζα ιάβεη όια ηα κέηξα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο
γαιάδηαο ζεκαίαο πνπ έρεη απνλεκεζεί ζηε παξαιία.
4. Σόπνο θαη εκέξα δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο
Η δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ηελ 25/05/2011 εκέξα Τεηάξηε θαη από ώξα 10:00 έσο 12:00 , ζην
γξαθείν ηνπ Γήκνπ ζηνλ Πνηακό, ελώπηνλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο .
5. Διάρηζην όξην ηεο πξώηεο πξνζθνξάο θαη επόκελεο πξνζθνξέο
Ωο ηηκή εθθίλεζεο γηα θάζε ηεηξαγσληθό κέηξν πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζέζεηο ζηάζκεπζεο
θηλεηώλ θαληηλώλ, νξίδεηαη ην πνζόλ ησλ 70,00 επξώ.
Ωο ηηκή εθθίλεζεο γηα πνδήιαηα ζαιάζζεο θαη θαλό νξίδεηαη ην πνζόλ ησλ 30,00 επξώ αλά
ηεηξαγσληθό κέηξν.
Ωο ηηκή εθθίλεζεο γηα θάζε ηεηξαγσληθό κέηξν πνπ θαηαιακβάλνπλ νη νκπξέιεο ,νξίδεηαη ην
πνζόλ ησλ 20,00 επξώ γηα ηηο παξαιίεο Καςαιηνύ, Αγίαο Πειαγίαο θαη Γηαθνθηίνπ θαη ησλ 17,00
επξώ γηα ηηο ππόινηπεο παξαιίεο .
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεκνπξαζίαο θάζε επόκελε πξνζθνξά πιεηνδνζίαο δελ κπνξεί λα είλαη
θαηώηεξε ησλ εθαηό (100) Δπξώ.
6. Δγγπεηήο
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα παξνπζηάζεη αμηόρξεν εγγπεηή, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα
πξνζθνκίζεη βεβαίσζε όηη δελ έρεη νηθνλνκηθή εθθξεκόηεηα πξνο ην Γήκν θαη ππνγξάςεη ηα
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πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη έηζη θαζίζηαηαη αιιειεγγύσο θαη εηο νιόθιεξν ππεύζπλνο κε
απηόλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο.
7. Γηθαίσκα απνδεκίσζεο
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο δελ απνθηά δηθαίσκα πξνο απνδεκίσζε από ηε κε έγθξηζε ησλ
πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο από ην αξκόδην όξγαλν ηνπ δήκνπ ή ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο πνπ έρεη
αληίζηνηρε αξκνδηόηεηα. Παξαηππία ηεο δεκνπξαζίαο δελ παξάγεη θαλέλα δηθαίσκα ππέξ ηνπ
πιεηνδόηε ή κηζζσηή.
8. ύκβαζε
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη όπσο εληόο δέθα εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε, ηεο
απόθαζεο ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο πεξί θαηαθπξώζεσο ή εγθξίζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο
δεκνπξαζίαο, πξνζέιζεη καδί κε ηνλ εγγπεηή ηνπ γηα ηελ ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο,
άιισο ε θαηαηεζείζα εγγύεζε θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ δήκνπ ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε.
Σε πεξίπησζε πνπ δελ πξνζέιζεη ν πιεηνδόηεο εληόο ησλ δέθα εκεξώλ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο
ζύκβαζεο, θαιείηαη ν δεύηεξνο πιεηνδόηεο θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη , επαλαιακβάλεηαη ε
δεκνπξαζία γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ ρώξνπ-παξαιίαο.
9. Γηάξθεηα εθκίζζσζεο- πξνζεζκία θαηαβνιήο -αλαπξνζαξκνγή κηζζώκαηνο
Οη κηζζώζεηο ζα έρνπλ δηάξθεηα έσο 31-12-2014. αλαπξνζαξκνδόκελεο θαηά 3,5% θαη’ έηνο θαη κε
ππνρξέσζε ηεο θαηαβνιήο ηνπ κηζζώκαηνο ηνπ πξώηνπ έηνπο θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο
θαη γηα ηα επόκελα έηε ηελ πξνθαηαβνιή ηνπ πνζνύ από ηνλ κηζζσηή θαη’ έηνο, ην αξγόηεξν κέρξη
31/3, γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο κίζζσζεο δηαθνξεηηθά ή κίζζσζε ιύεηαη άκεζα. Ο κηζζσηήο δελ
απαιιάζζεηαη ηεο πιεξσκήο ηνπ κηζζώκαηνο αλ δελ έθαλε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ ρσξίο ππαηηηόηεηα
ηνπ Γήκνπ .
10. Λήμε κίζζσζεο
Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη κε ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο, λα παξαδώζεη ην κίζζην ζηελ θαηάζηαζε ζηελ
νπνία ην παξέιαβε, δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε.
11. Αλακίζζσζε – Τπεθκίζζσζε
Σησπεξή αλακίζζσζε από ηνλ κηζζσηή απαγνξεύεηαη απνιύησο. Η ππεθκίζζσζε επηηξέπεηαη κόλν
κεηά από έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ Γήκνπ θαη ζε πνιύ εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο .
12. Δπζύλε Γήκνπ
Ο Γήκoο δεv επζύvεηαη έvαvηη ηoπ κηζζσηή, oύηε ππoρξεoύηαη ζε επηζηξoθή ή κείσζε ηoπ
κηζζώκαηoο ή θαη ιύζε ηεο ζύκβαζεο άvεπ απoρξώvηoο ιόγoπ θαη αθόκα δελ επζύλεηαη απέλαληη
ηνπ κηζζσηή γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ πξνο εθκίζζσζε ρώξνπ, ηελ νπνία ππνηίζεηαη γλσξίδεη πξηλ
ζπκκεηάζρεη ζηελ δεκνπξαζία , θαη δελ είλαη ππνρξεσκέλνο γηα απηνύο ηνπο ιόγνπο, ζηε κείσζε ή
επηζηξνθή ηνπ κηζζώκαηνο, ή ηελ ιύζε ηεο κίζζσζεο, αλ απηό δεηεζεί από ην κηζζσηή .
13. Γεκνζίεπζε Γηαθήξπμεο
Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ηνπιάρηζηνλ δέθα εκέξεο (10) πξηλ από ηε δηελέξγεηα
ηεο δεκνπξαζίαο κε ηνηρνθόιιεζε αληηγξάθνπ απηήο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ
θαηαζηήκαηνο ,ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη ζηα ηνπηθά ειεθηξνληθά κέζα ελεκέξσζεο.
14. Δπαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο
Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη νίθνζελ από ηνλ δήκαξρν εάλ δελ παξνπζηάζζεθε θαλείο
πιεηνδόηεο ή αλ θάπνηνο πιεηνδόηεο δελ πξνζήιζε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.
Η επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία γλσζηνπνηείηαη κε πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ηνπ δεκάξρνπ
αλαθεξνκέλεο ζηνπο όξνπο ηεο πξώηεο δηαθήξπμεο θαη δεκνζηεπνκέλεο, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ
εκέξαο πξν ηεο εκέξαο ηεο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο, δηεμάγεηαη δε ζύκθσλα κε ηα όζα
αλαθέξζεθαλ.
Η επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο ελεξγείηαη κε βάζε ηε δνζείζα ηειεπηαία πξνζθνξά θαηά ηελ
πξνεγνύκελε δεκνπξαζία.
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15. Άιιεο δηαηάμεηο
Κάζε θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηε δεκνπξαζία γηα όινπο ηνπο ρώξνπο
πνπ δεκνπξαηνύληαη αιιά ηειηθά αλ αλαδεηρζεί ηειηθόο πιεηνδόηεο ζα θξαηήζεη ηελ πξνζθνξά
πνπ επηζπκεί, γηα κία κόλν παξαιία θαη ζε δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, παξαηηνύκελνο ησλ
πξνζθνξώλ γηα ηνπο άιινπο ρώξνπο πνπ έρεη αλαδεηρζεί κεηνδόηεο.
Όζνη κηζζώλνπλ ρώξνπο γηα ζηάζκεπζε θηλεηήο θαληίλαο , ζα πξέπεη λα πξνρσξήζνπλ ζηε ρξήζε
ηνπ ρώξνπ πνπ κίζζσζαλ , κεηά ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ησλ θαληηλώλ.
Όζνη κηζζώλνπλ ρώξνπο γηα ηνπνζέηεζε νκπξειώλ ζα ππνρξενύληαη λα ηνπνζεηήζνπλ νκπξέιεο νη
νπνίεο λα πιεξνύλ ηηο πην θάησ πξνδηαγξαθέο :
Υιηθό θαηαζθεπήο ζθειεηνύ : Ξύιν,
Υιηθό ζθέπαζηξνπ νκπξέιαο : Καιάκη , ρόξην, (μακούτι), ή θνίληθαο.
΄Όζνη επαγγεικαηίεο είραλ νκπξέιεο από πξνεγνύκελα ρξόληα, κε δηαθνξεηηθά από ηα
πξναλαθεξόκελα πιηθά, ζα έρνπλ ηελ επθαηξία ελόο κεηαβαηηθνύ ζηαδίνπ αιιαγήο κέρξη ηέινπο
ηνπ έηνπο 2011.
Όζνη κηζζώλνπλ ρώξν γηα ηνπνζέηεζε νκπξειώλ , μαπισζηξώλ, θαλό- πνδήιαηα θαη θαληίλεο ζα
ππνρξενύληαη κε πνηληθή ξήηξα λα θξνληίδνπλ ηελ θαζαξηόηεηα ηνπ ρώξνπ θαη λα ιεηηνπξγνύλ ηηο
επηρεηξήζεηο ηνπο ηνπιάρηζηνλ ην δηάζηεκα από 20-6 έσο 15-9 θάζε έηνπο.
Όζνη κηζζώλνπλ ρώξνπο πξέπεη α)λα έρνπλ εππξεπή εκθάληζε θαη θαιή ζπκπεξηθνξά ηόζν νη ίδηνη
όζν θαη ην ππαιιειηθό πξνζσπηθό ηνπο β) λα θξνληίδνπλ επηκειώο κε δηθή ηνπο επζύλε ηνλ
ελνηθηαδόκελν αιιά θαη ηνλ πεξηβάιινληα ρώξν θαη λα κεηαθέξνπλ ηα απνξξίκκαηα ζην
πιεζηέζηεξν ζεκείν απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ από ηελ ππεξεζία θαζαξηόηεηαο ηνπ Γήκνπ. Γηα
ηηο παξαιίεο πνπ ζα αλαδεηρζνύλ δηαθνξεηηθνί κηζζσηέο ζα έρνπλ ηελ επζύλε θαζαξηζκνύ θαηά
ην ήκηζπ θαη πάληα ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Τερληθή Υπεξεζία ηνπ Γήκνπ.
Όζνη κηζζώλνπλ ρώξνπο δελ κπνξνύλ λα επηθέξνπλ νπζηώδεηο αιινηώζεηο ρσξίο έγγξαθε άδεηα
ηνπ Γήκνπ, ή κεηαξξπζκίζεηο πνπ κεηαβάιινπλ ηελ αξρηθή ηνπ κνξθή, νύηε λα ηνλ
ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα άιιν ζθνπό θαη νθείινπλ λα δέρνληαη ηνλ έιεγρν από ηα αξκόδηα όξγαλα
ηνπ Γήκνπ γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο ηήξεζεο ησλ όξσλ ηεο παξαρώξεζεο ρξήζεσο. Γηα θάζε
παξάβαζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο ή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ θαη αλεμάξηεηα από θάζε
άιιε ζπλέπεηα ππόθεηηαη ζε πξόζηηκν ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο .
Όζνη κηζζώλνπλ ρώξνπο δελ αληινύλ θαλέλα δηθαίσκα από ηε κίζζσζε δεδνκέλνπ όηη πξόθεηηαη
γηα απιή παξαρώξεζε ρξήζεο θαη όρη γηα κίζζσζε.
Τν κίζζην είλαη γηα δεκνζία ρξήζε θαη όρη γηα ηδησηηθή.
16. Πιεξνθόξεζε ελδηαθεξνκέλσλ
Πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία παξέρνληαη από ην γξαθείν ηνπ Γήκνπ ζηνλ Πνηακό ηεο
εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο ηειέθσλν 2736033219-2736033105.
To κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Φαηζέαο Γεκήηξηνο πξνηείλεη, ε δηεμαγσγή ηεο δεκνπξαζίαο
λα κελ γίλεη από ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, αιιά λα ζπγθξνηεζεί άιιε επηηξνπή, επεηδή
ιόγσ αλεηιεκκέλσλ ππνρξεώζεσλ δελ ζα κπνξέζεη λα είλαη παξώλ ηελ εκεξνκελία απηή.
Απηή ε απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 12/2011
Σπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ
O ΠPOEΓPEΤΧΝ
TA MEΛH
1. ΜΔΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟ ΝΗΚΟΛΑΟ
2. ΒΔΝΔΡΖ ΣΑΤΡΟ
3. ΛΑΥΑΝΑ ΑΝΣΧΝΗΟ
ΠΡΧΣΟΦΑΛΣΖ ΜΗΥΑΖΛ

4. ΦΑΣΔΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ
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