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∆∆ΙΙΑΑΚΚΗΗΡΡΥΥΞΞΗΗ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΠΠΡΡΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ    

Για την ενοικίαση προκατασκευασµένων αναψυκτηρίων – περιπτέρων  του 

∆ήµου Χανίων 

 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την µε αριθµ. πρωτ. οικ. 161179/2077/3.8.2011 απόφαση Υπουργού 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής περί σύµφωνης γνώµης για την 

παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλιών των ακτών των δηµοτικών 

ενοτήτων Χανίων, Ακρωτηρίου και Νέας Κυδωνίας του ∆ήµου Χανίων, για τους 

θερινούς µήνες 2011 και 2012. 

2. Την µε αριθµ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/95926/4666/6.10.2010 σύµφωνη 

γνώµη του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού για την παραχώρηση της απλής 

χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε παράκτιες περιοχές εντός των διοικητικών ορίων 

της δηµοτικής ενότητας Νέας Κυδωνίας (πρώην ∆ήµος Νέας Κυδωνίας). 

3. Την µε αριθµ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/33274/1533/1.06.2011 σύµφωνη 

γνώµη του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού για την παραχώρηση της απλής 

χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε παράκτιες περιοχές εντός των διοικητικών ορίων 

του ∆ήµου Χανίων, για τα έτη 2011-2015 και την τροποποίηση της για την εξαίρεση 

παραχώρησης ως προς τη δηµοτική ενότητα Ν. Κυδωνίας (εδάφια Β και Γ). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ 35/23-02-2012, Τ. Α’) περί 

παραχώρησης κυριότητας Αγ. Αποστόλων στο ∆ήµο Χανίων 

5. Τις διατάξεις του  άρθρου 13 του Ν. 2971/19-12-01 (ΦΕΚ 285/19.12.2001 Τεύχος Α’) 

Αιγιαλός, Παραλία και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του 

άρθρου 10 του Ν. 3207/2003 (ΦΕΚ 302/03 Τεύχος Α’) και του άρθρου 1 του ίδιου 

νόµου για τους ορισµούς και τις έννοιες της παραλίας, αιγιαλού. 

6. Το Π.∆. 270/81 (ΦΕΚ 77/30.03.1981, Τεύχος Α’) περί καθορισµού των οργάνων, της 

διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών δι’ εκποίησιν ή  εκµίσθωσιν  

πραγµάτων των δήµων και κοινοτήτων. 
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7. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 (ΦΕΚ 792/29.04.2009 

τεύχος Β’) περί απευθείας παραχώρηση, µε αντάλλαγµα, του δικαιώµατος απλής 

χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης µεγάλων λιµνών και 

πλεύσιµων ποταµών, στους ΟΤΑ Α΄ βαθµού. 

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

Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων. 

9. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7.06.2010, Τεύχος Α’) περί Νέας 

Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 

Καλλικράτης. 

10. Τον κανονισµό διαχείρισης παραλιών της ∆ηµοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας ο 

οποίος βρίσκεται σε ισχύ (αριθµ. 38/2007 απόφαση ∆ηµ. Σ/λίου Ν. Κυδωνίας). 

11. Την αριθµ. 131/2012 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί Κανονισµού Λειτουργίας 

Αιγιαλού και Παραλίας ∆ήµου Χανίων και κάθε τροποποιητική αυτής απόφαση (ο 

οποίος βρίσκεται σε διαδικασία έγκρισης από τον Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Κρήτης) 

12. Τις αριθµ. 12/2012 και 285/2012 αποφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί έγκρισης 

του καθορισµού των συντελεστών τελών µισθωµάτων αιγιαλών έτους 2012. 

13. Την αριθµ. 284/2012 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί καθορισµού των χώρων 

µεταβίβασης του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού και έγκρισης διενέργειας 

δηµοπρασίας 

14. Την αριθµ. 419/2012 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης όρων 

δηµοπρασίας 

15. Την υπ’ αρ. 1/03-01-2011 απόφαση ∆ηµάρχου Χανίων περί Ορισµού Αντιδηµάρχων 

και Μεταβίβαση Αρµοδιοτήτων στον Αντιδήµαρχο Χανίων κ. Πρωτοπαπαδάκη 

Κων/νο 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

∆ηµόσια ανοικτή πλειοδοτική προφορική δηµοπρασία στις 11 Απριλίου 2012, ηµέρα 

Τετάρτη  και ώρα από 9:30 έως 10:00 π.µ. ενώπιον της αρµόδιας προς τούτο Οικονοµικής 

Επιτροπής, στο ∆ηµαρχείο Χανίων (αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου), 

Κυδωνίας 29, Χανιά, Τ.Κ. 73135, για την ενοικίαση προκατασκευασµένων αναψυκτηρίων – 

περιπτέρων (καντινών) του ∆ήµου Χανίων. 
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ΑΡΘΡΟ 1ο  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Τα επτά (7) αναψυκτήρια – περίπτερα (καντίνες) προς δηµοπράτηση είναι ιδιοκτησίας 

∆ήµου Χανίων, είναι τοποθετηµένα σε χώρο του οποίου η κυριότητα έχει περιέλθει στο ∆ήµο 

Χανίων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ 35/23-02-2012 Τ. 

Α’) και είναι προκατασκευασµένα και για το λόγο αυτό δεν απαιτείται οικοδοµική άδεια.  

Αναλυτικά τα αναψυκτήρια ανά τοποθεσία και τα ελάχιστα όρια προσφοράς (τιµές 

εκκίνησης), είναι τα εξής: 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΑΝΤΙΝΩΝ

Νο. 
Εµβαδό 

(τ.µ.)
∆ιαστάσεις

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (τιµή 
εκκίνησης σε ευρώ)

1 Κ8 25 5 Χ 5 7.000,00

1 Κ9 25 5 Χ 5 8.000,00

1 Κ10 25 5 Χ5 10.000,00

Άγιοι Απόστολοι 
Ανατολικός Κολπίσκος

2 Κ11, Κ12 25 5 Χ 5 10.000,00

Άγιοι Απόστολοι 
Κεντρικός Κολπίσκος

1 Κ13 25 5 Χ 5 14.000,00

Άγιοι Απόστολοι 
∆υτικός Κολπίσκος

1 Κ14 25 5 Χ 5 10.000,00

ΝΕΑΣ ΚΥ∆ΩΝΙΑΣ

Χρυσή Ακτή

 

 

Οι χώροι όπου βρίσκονται τοποθετηµένα τα αναψυκτήρια του ∆ήµου απεικονίζονται σε 

απόσπασµα χάρτου στο Παράρτηµα της παρούσας. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΛΕΙΟ∆ΟΣΙΑ 

 

Στη δηµοτική ενότητα Νέας Κυδωνίας όπου δηµοπρατούνται προκατασκευασµένα 

αναψυκτήρια και χώρος αιγιαλού, οι συµµετέχοντες µπορούν να πλειοδοτήσουν είτε για ένα 

µόνο προκατασκευασµένο αναψυκτήριο είτε για µια µόνο θέση αιγιαλού για τοποθέτηση 

θαλάσσιων µηχανοκίνητων µέσων αναψυχής (Μ), οµπρελών, καθισµάτων θαλάσσης (Α). 

  

ΑΡΘΡΟ 3ο  

ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 

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

που αναφέρεται παραπάνω. Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόµενης 

στη διακήρυξη ώρας, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση 

της δηµοπρασίας και πέραν της οριζόµενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της 

οποία καταχωρείται στα πρακτικά. 



Σελ. 4 από 10 

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 αυτή 

µεταβιβάζεται αλληλοδιαδόχως  από τον πρώτο στους επόµενους, ο τελευταίος των οποίων 

είναι υπεύθυνος για την προσφορά του µέχρι να του γνωστοποιηθεί η ολοκλήρωση της 

προβλεπόµενης από το Νόµο εγκριτικής διαδικασίας, οπότε και καθίσταται οριστικός 

µισθωτής. 

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή 

δηµοπρασίας, πριν από την έναρξή της και πρέπει για το λόγο αυτό να έχει νόµιµο 

πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι µετέχει για λογαριασµό του. 

Η απόφαση της Επιτροπής δηµοπρασίας περί αποκλεισµού ενδιαφερόµενου να 

συµµετάσχει στη δηµοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους προβλεπόµενους όρους της 

παρούσας διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά. 

Μετά τη λήξη της δηµοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή και από τον 

τελευταίο πλειοδότη. Για το πρακτικό της δηµοπρασίας αποφασίζει η Οικονοµική Επιτροπή 

(παρ. 1ε, άρθρου 72, Ν. 3852/2010). 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο  

ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

 

Με τις παρούσες συνθήκες η χρονική διάρκεια της µίσθωσης (παραχώρησης) καθορίζεται  

για την τουριστική περίοδο 2012 και συγκεκριµένα από την ηµεροµηνία υπογραφής της 

σύµβασης έως 31 Οκτωβρίου 2012, εφόσον τηρηθούν από τον εκάστοτε πλειοδότη 

απολύτως  όλοι οι  όροι της προκήρυξης, µε δικαίωµα παράτασης έως 31 ∆εκεµβρίου 2012 

µε ποσοστό 10% του κατακυρωθέντος µισθώµατος. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗ 

 

Ο µισθωτής υποχρεούται στην έκδοση της απαιτούµενης κατά νόµο άδειας λειτουργίας. 

Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να τηρεί την καθαριότητα τόσο του περιπτέρου του όσο και 

του χώρου  έξω και πέριξ του περιπτέρου, µε δική του ευθύνη και έξοδα. Απαγορεύεται η 

τοποθέτηση άλλων κατασκευών, η εναπόθεση πραγµάτων, εµπορευµάτων ή άλλων 

αντικειµένων έξω από το περίπτερο του. Η χρήση χώρου πέρα του περιπτέρου, άνευ άδειας 

του ∆ήµου, αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύµβασης. 

Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται απέναντι στον µισθωτή για την πραγµατική κατάσταση στην οποία 

βρίσκεται το µίσθιο και της οποίας τεκµαίρεται ότι έχει λάβει γνώση (ο µισθωτής) πριν από 

την υπογραφή της σύµβασης και συνεπώς δεν υποχρεούται σε επιστροφή ή µείωση  

µισθωµάτων ούτε σε λύση της µίσθωσης. 
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Τόσο κατά την παραλαβή του περιπτέρου από τον µισθωτή όσο και κατά την παράδοση του 

περιπτέρου κατά την λήξη της µίσθωσης θα συντάσσεται και υπογράφεται πρωτόκολλο 

παράδοσης/παραλαβής από τα συµβαλλόµενα µέρη (∆ήµο και µισθωτή), στο οποίο θα 

καταγράφονται και οι τυχόν βλάβες ή φθορές του µισθίου. 

Μετά την λήξη της µίσθωσης ο µισθωτής υποχρεούται εντός δέκα (10) ηµερών να 

αποµακρυνθεί και να παραδώσει το περίπτερο στην ίδια κατάσταση στην οποία το 

παρέλαβε,  ειδάλλως  ευθύνεται σε αποζηµίωση. Τυχόν ζηµιές θα επιβαρύνουν τους 

µισθωτές και η αποκατάστασή τους θα γίνει µε επίβλεψη του ∆ήµου. Συνοµολογείται ρητά 

ότι  η άρνηση του µισθωτή να αποκαταστήσει τις ζηµιές  αποτελεί λόγο καταγγελίας της 

σύµβασης µε όλες τις σχετικές σε βάρος του µισθωτή συνέπειες που επέρχονται από αυτή. 

Σε περίπτωση που ο µισθωτής δεν παραδίδει στον εκµισθωτή ∆ήµο Χανίων τη χρήση  του 

χώρου  κατά τη συµφωνηθείσα λήξη της µίσθωσης ή κατά την για οποιαδήποτε αιτία  λύση 

της  όσο χρόνο εξακολουθεί να αρνείται την παράδοση της χρήσης καταβάλλει  στον 

εκµισθωτή ως αποζηµίωση και ποινική ρήτρα  ποσό ίσο µε το 1/3  του συνολικού 

µισθώµατος για κάθε µήνα καθυστέρησης. 

Ο µισθωτής υποχρεούται να λάβει γνώση των κανονισµών λειτουργίας αιγιαλού  και 

παραλίας της δηµοτικής ενότητας Νέας Κυδωνίας και του ∆ήµου Χανίων (αριθµ. 38/2007 

απόφαση ∆ηµ. Σ/λίου Ν. Κυδωνίας και 131/2012 απόφαση ∆ηµ. Σ/λίου Χανίων και 

τροποιητικών αυτών) και να τηρεί τις υποχρεώσεις του ως µισθωτής όπως αυτές ορίζονται 

στους εν λόγω κανονισµούς. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο  

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ – ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ 

 

Μεταξύ του ∆ήµου και των µισθωτών θα υπογραφεί συµφωνητικό για την χρονική διάρκεια  

της εκµίσθωσης, τους όρους και το καταβλητέο µίσθωµα. Στο συµφωνητικό που θα 

υπογραφεί θα ορίζεται ρητώς ότι ο µισθωτής έχει λάβει γνώση των κανονισµών λειτουργίας 

αιγιαλού και παραλίας της δηµοτικής ενότητας Νέας Κυδωνίας και του ∆ήµου Χανίων (αριθµ. 

38/2007 απόφαση ∆ηµ. Σ/λίου Ν. Κυδωνίας και 131/2012 απόφαση ∆ηµ. Σ/λίου Χανίων και 

τροποιητικών αυτών) και δεσµεύεται να τηρεί τις υποχρεώσεις του ως µισθωτής όπως αυτές 

ορίζονται στους εν λόγω κανονισµούς. Αντίγραφο του µισθωτηρίου υποβάλλεται στην 

αρµόδια ∆.Ο.Υ. προς θεώρηση.  

Ο µισθωτής υποχρεούται να παρέχει αξιόχρεο εγγυητή που θα υπογράψει µαζί µε τον 

πλειοδότη τα πρακτικά της δηµοπρασίας  και στην  συνέχεια την σύµβαση της µίσθωσης. Ο 

εγγυητής αυτός είναι αλληλέγγυος και εις ολόκληρο  υπεύθυνος µαζί µε το µισθωτή για την 

εκπλήρωση των όρων της σύµβασης, παραιτούµενος του ευεργετήµατος  της διαίρεσης και 

διζήσεως. 

Το 30% του συνολικού µισθώµατος θα καταβληθεί µε την υπογραφή του συµφωνητικού µαζί 

µε µια εγγυητική επιστολή για το υπόλοιπο 70% το οποίο θα καταβληθεί σε 2 δόσεις. Η 
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πρώτη δόση (20%) θα καταβληθεί στις 30 Ιουνίου 2012 και η τελευταία εξοφλητική (50%) θα 

καταβληθεί το αργότερο έως τις 31 Ιουλίου 2012. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η 

συµφωνία καταβολής του τιµήµατος βάσει των παραπάνω ποσοστών και ειδικότερα της 

δεύτερης δόσης καταπίπτει αυτοδίκαια η εγγυητική επιστολή και ο µισθωτής αποβάλλεται 

από το µίσθιο. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ηµερών από της 

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 

του υπολοίπου 70% του επιτευχθέντος µισθώµατος, για την εξασφάλιση της έγκαιρης και 

εντός των από την διακήρυξη οριζόµενων προθεσµιών καταβολής του µισθώµατος. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο  

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Για να γίνει δεκτή οποιαδήποτε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από: 

 

Α) Παράβολο ύψους 10% του οριζόµενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της 

διακήρυξης µε γραµµάτιο της ∆.Ο.Υ. Χανίων (Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων) ή 

εγγυητική επιστολή συµµετοχής για τον διαγωνισµό αναγνωρισµένης Τράπεζας.  

 

Β) Σε περίπτωση συµµετοχής Φυσικού Προσώπου : 

1) Φορολογική ενηµερότητα που να ισχύει την ηµέρα του διαγωνισµού 

2) Ασφαλιστική ενηµερότητα (π.χ. ΟΑΕΕ, ΟΓΑ κ.λ.π.) και σε περίπτωση απασχόλησης 

προσωπικού προσκοµίζεται υποχρεωτικά και ασφαλιστική ενηµερότητα από το ΙΚΑ, άλλως 

σε περίπτωση µη απασχόλησης προσωπικού θα κατατίθεται αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση 

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

πρέπει να ισχύουν την ηµέρα του διαγωνισµού. 

3) ∆ηµοτική ενηµερότητα από τον ∆ήµο Χανίων περί µη οφειλής του ιδίου, της συζύγου, των 

τέκνων καθώς επίσης και των συγγενών όπως προκύπτουν από το πιστοποιητικό 

οικογενειακής κατάστασης που επισυνάπτεται, που να ισχύει την ηµέρα του διαγωνισµού.  

4) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

5) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έλαβε γνώση των όρων των κανονισµών 

διαχείρισης παραλιών (αριθµ. 38/2007 απόφαση ∆ηµ. Σ/λίου Ν. Κυδωνίας και 131/2012 

απόφαση ∆ηµ. Σ/λίου Χανίων και τροποιητικών αυτών) και της παρούσας διακήρυξης, τους 

οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
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6) Aπόσπασµα ποινικού µητρώου (ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας ∆ιοικητικής ή 

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

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση 

της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.  

7)Έγγραφο ειδικής πληρεξουσιότητας (συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη 

εξουσιοδότηση, θεωρηµένο για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσώπου από 

οποιαδήποτε αρµόδια αρχή) προς εκείνον που υποβάλλει το Φάκελο καθώς και δηµοτική 

ενηµερότητα από το ∆ήµο Χανίων περί µη οφειλής του υποβάλλοντος το φάκελο1. 

 

Γ) Σε περίπτωση συµµετοχής Νοµικού Προσώπου 

Προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε. , Ε.Ε.) 

1) Καταστατικό και τροποποιήσεις αυτού. 

2) Πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο που να προκύπτει το καταστατικό και όλες οι 

τροποποιήσεις αυτού  

3) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί µη πτώχευσης, εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλης ανάλογης κατάστασης  της 

εταιρείας  σε ισχύ την ηµέρα του διαγωνισµού  

4)Φορολογική ενηµερότητα της εταιρείας που να ισχύει την ηµέρα του διαγωνισµού 

5)Ασφαλιστική ενηµερότητα  των µελών της εταιρείας, και σε περίπτωση απασχόλησης 

προσωπικού προσκοµίζεται υποχρεωτικά και ασφαλιστική ενηµερότητα από το ΙΚΑ, άλλως 

σε περίπτωση µη απασχόλησης προσωπικού θα κατατίθεται αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση 

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

πρέπει να ισχύουν την ηµέρα του διαγωνισµού 

6) ∆ηµοτική ενηµερότητα από τον ∆ήµο Χανίων περί µη οφειλής της εταιρίας και όλων των 

εταίρων αυτής που να ισχύει την ηµέρα του διαγωνισµού  

7) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έλαβε γνώση των όρων των κανονισµών 

διαχείρισης παραλιών (αριθµ. 38/2007 απόφαση ∆ηµ. Σ/λίου Ν. Κυδωνίας και 131/2012 

απόφαση ∆ηµ. Σ/λίου Χανίων και τροποιητικών αυτών) και της παρούσας διακήρυξης, τους 

οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

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

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

των εταίρων που συµµετέχουν σε αυτές, όπως προκύπτουν τα µέλη αυτών από το 

καταστατικό και τις τροποποιήσεις του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 

καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 

9)Έγγραφο ειδικής πληρεξουσιότητας (συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη 

εξουσιοδότηση, θεωρηµένο για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσώπου από 

                                                 
1 Εφόσον ο υποψήφιος υποβάλλει το φάκελο µέσω αντιπροσώπου. 
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οποιαδήποτε αρµόδια αρχή) προς εκείνον που υποβάλλει το Φάκελο καθώς και δηµοτική 

ενηµερότητα από το ∆ήµο Χανίων περί µη οφειλής του υποβάλλοντος το φάκελο2. 

 

Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ε.Π.Ε. , Α.Ε.) 

1) Καταστατικό και τροποποιήσεις αυτού.  

2) Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού τους, µε όλες τις τροποποιήσεις αυτού εφόσον 

έχουν γίνει, συνοδευόµενο µε υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου ή του 

εξουσιοδοτηµένου προσώπου του νοµικού προσώπου, ότι δεν έχουν επέλθει άλλες 

τροποποιήσεις του καταστατικού πέραν όσων καταθέτει σε ακριβή αντίγραφα 

3) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί µη πτώχευσης, εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλης ανάλογης κατάστασης  της 

εταιρείας  σε ισχύ την ηµέρα του διαγωνισµού  

4) Φορολογική ενηµερότητα της εταιρείας που να ισχύει την ηµέρα του διαγωνισµού,  

5) Ασφαλιστική ενηµερότητα  του Προέδρου, του ∆/ντα Συµβούλου, του διαχειριστή της 

εταιρείας, και σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού προσκοµίζεται υποχρεωτικά και 

ασφαλιστική ενηµερότητα από το ΙΚΑ, άλλως σε περίπτωση µη απασχόλησης προσωπικού 

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

προσωπικό. Όλες οι ασφαλιστικές ενηµερότητες θα πρέπει να ισχύουν την ηµέρα του 

διαγωνισµού 

6) ∆ηµοτική ενηµερότητα από τον ∆ήµο Χανίων περί µη οφειλής της εταιρίας, του 

Προέδρου, του ∆/ντα Συµβούλου, του διαχειριστή αυτής που να ισχύει την ηµέρα του 

διαγωνισµού  

7) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έλαβε γνώση των όρων των κανονισµών 

διαχείρισης παραλιών (αριθµ. 38/2007 απόφαση ∆ηµ. Σ/λίου Ν. Κυδωνίας και 131/2012 

απόφαση ∆ηµ. Σ/λίου Χανίων και τροποιητικών αυτών) και της παρούσας διακήρυξης, τους 

οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

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

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

Προέδρου, του ∆/ντα Συµβούλου, του διαχειριστή της εταιρείας από το οποίο να προκύπτει 

ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 

δραστηριότητας. 

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

προσώπου που εξουσιοδοτείται µε την απόφαση αυτή να συµµετέχει. 

10)Έγγραφο ειδικής πληρεξουσιότητας (συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη 

εξουσιοδότηση, θεωρηµένο για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσώπου από 

οποιαδήποτε αρµόδια αρχή) προς εκείνον που υποβάλλει το Φάκελο καθώς και δηµοτική 

ενηµερότητα από το ∆ήµο Χανίων περί µη οφειλής του υποβάλλοντος το φάκελο3. 

 
                                                 
2 Εφόσον ο υποψήφιος υποβάλλει το φάκελο µέσω αντιπροσώπου. 
3 Εφόσον ο υποψήφιος υποβάλλει το φάκελο µέσω αντιπροσώπου. 
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Συνεταιρισµοί 

1) Καταστατικό και τροποποιήσεις αυτού.  

2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί µη µεταβολών 

3) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί µη πτώχευσης, εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλης ανάλογης κατάστασης  του 

συνεταιρισµού  σε ισχύ την ηµέρα του διαγωνισµού  

4) Φορολογική ενηµερότητα του συνεταιρισµού που να ισχύει την ηµέρα του διαγωνισµού,  

5) Ασφαλιστική ενηµερότητα  του Προέδρου του συνεταιρισµού. Όλες οι ασφαλιστικές 

ενηµερότητες θα πρέπει να ισχύουν την ηµέρα του διαγωνισµού 

6) ∆ηµοτική ενηµερότητα από τον ∆ήµο Χανίων περί µη οφειλής του συνεταιρισµού και του 

Προέδρου αυτού που να ισχύει την ηµέρα του διαγωνισµού  

7) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έλαβε γνώση των όρων των κανονισµών 

διαχείρισης παραλιών (αριθµ. 38/2007 απόφαση ∆ηµ. Σ/λίου Ν. Κυδωνίας και 131/2012 

απόφαση ∆ηµ. Σ/λίου Χανίων και τροποιητικών αυτών) και της παρούσας διακήρυξης, τους 

οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

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

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

Προέδρου του συνεταιρισµού από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για 

αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας. 

9) Απόφαση του ∆.Σ. του συνεταιρισµού για συµµετοχή στον παρόντα διαγωνισµό και του 

προσώπου που εξουσιοδοτείται µε την απόφαση αυτή να συµµετέχει. 

10)Έγγραφο ειδικής πληρεξουσιότητας (συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη 

εξουσιοδότηση, θεωρηµένο για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσώπου από 

οποιαδήποτε αρµόδια αρχή) προς εκείνον που υποβάλλει το Φάκελο καθώς και δηµοτική 

ενηµερότητα από το ∆ήµο Χανίων περί µη οφειλής του υποβάλλοντος το φάκελο4. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο  

ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Οι επιχειρήσεις θα λειτουργήσουν σύµφωνα  µε τις ισχύουσες Υγειονοµικές, Αγορανοµικές, 

Αστυνοµικές, Τουριστικές  και λοιπές σχετικές µε τη λειτουργία διατάξεις, η παράβαση των 

οποίων συνεπάγεται εκτός της ποινικής δίωξης και την ακύρωση των εκµισθώσεων. Θα 

ισχύουν ως τιµές πώλησης οι τιµές διακίνησης των προϊόντων Κυλικείου, όπως αυτές 

ανακοινώνονται από τον αρµόδιο Φορέα.  

Απαγορεύεται η πρόσληψη συνεταίρου χωρίς την έγγραφη άδεια του ∆ήµου και η µε 

οποιαδήποτε µορφή παραχώρηση της χρήσεως αυτού σε τρίτους. Επίσης απαγορεύεται η 

σιωπηρή αναµίσθωση  ή υποµίσθωση του περιπτέρου.   

                                                 
4 Εφόσον ο υποψήφιος υποβάλλει το φάκελο µέσω αντιπροσώπου. 
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Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή µείωση του 

µισθώµατος ή και λύση της σύµβασης άνευ αποχρώντος λόγου. 

Εάν όρος της παρούσας προκήρυξης είναι ασαφής ή  δεν αναφέρεται ισχύουν τα 

καθοριζόµενα στις διατάξεις των νόµων, προεδρικών διαταγµάτων, αποφάσεων και 

κανονισµών που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη. 

Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της σύµβασης, καθώς και των κανονισµών λειτουργίας  

αιγιαλού και παραλιών (αριθµ. 38/2007 απόφαση ∆ηµ. Σ/λίου Ν. Κυδωνίας και 131/2012 

απόφαση ∆ηµ. Σ/λίου Χανίων και τροποιητικών αυτών), οι οποίοι θεωρούνται όλοι 

ουσιώδεις, και επίσης η καθυστέρηση του µισθώµατος 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 µίσθωση λυθεί από υπαιτιότητά του, υποχρεώνεται στην 

καταβολή και των υπολοίπων, µέχρι της κανονικής λήξης της µίσθωσης, µισθωµάτων. 

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

δηµοπρασίας σε µια τοπική καθώς και σε µια ηµερήσια Αθηναϊκή εφηµερίδα (κατόπιν της 

αριθµ. 284/2012 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου), και θα αναρτηθεί στον πίνακα 

ανακοινώσεων του ∆ήµου. Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. 

Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από τον Αντιδήµαρχο εάν δεν παρουσιάστηκε σε 

αυτή πλειοδότης. Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται µετά από απόφαση δηµοτικού 

συµβουλίου όταν συντρέχουν οι λόγοι που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 2, άρθρου 

6 του Π∆ 270/81. 

 

Ο  ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 


