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∆∆ΙΙΑΑΚΚΗΗΡΡΥΥΞΞΗΗ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΠΠΡΡΑΑΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ   

Για την παραχώρηση του δικαιώµατος απλής χρήσης τµηµάτων αιγιαλού του ∆ήµου 

Χανίων προς τρίτους, µε σύναψη µισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγµατος. 

 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την µε αριθµό πρωτοκόλλου 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) και η 

οποία ανανεώθηκε µε αριθµό πρωτοκόλλου 

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 η οποία τροποποιήθηκε µε την αριθµό 

πρωτοκόλλου ΥΠΠΟΤ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/28903/1465/27.03.2012 σύµφωνη 

γνώµη του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού για την εξαίρεση παραχώρησης ως 

προς τη δηµοτική ενότητα Νέας Κυδωνίας (εδάφια Β και Γ). 

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

παραχώρησης κυριότητας των Αγίων Αποστόλων στον ∆ήµο Χανίων 

3. 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. 

4. 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. 

5. Τις διατάξεις της ΚΥΑ ∆10Β1027032ΕΞ2014/1033/11-02-2014 (ΦΕΚ 

328/13.02.2014 τεύχος Β’) περί “Απευθείας παραχώρησης, µε αντάλλαγµα, του 
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δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης µεγάλων 

λιµνών και πλεύσιµων ποταµών, στους Ο.Τ.Α. Α' βαθµού” και κωδικοποίηση αυτής. 

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

Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων. 

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

Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 

Πρόγραµµα Καλλικράτης. 

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

οποίος βρίσκεται σε ισχύ (αριθµό 38/2007 απόφαση ∆ηµοτικού. Συµβουλίου Νέας 

Κυδωνίας). 

9. Την αριθµό 558/2012 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί Κανονισµού 

Λειτουργίας Αιγιαλού και Παραλίας ∆ήµου Χανίων και κάθε τροποποιητική αυτής 

της απόφασης.  

10. Τα έγγραφα µε αριθµό πρωτοκόλλου 850/28-2-2014 & 892/5-3-2014 της Κτηµατικής 

Υπηρεσίας Χανίων περί καθορισµού των συντελεστών τελών µισθωµάτων αιγιαλών 

έτους 2014 και την αριθµό 238/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Χανίων. 

11. Τις αριθµό 254/2014 & 295/2014 αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Χανίων 

περί καθορισµού των χώρων µεταβίβασης του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού 

και έγκρισης διενέργειας δηµοπρασίας 

12. Την αριθµό 352/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Χανίων περί 

έγκρισης όρων δηµοπρασίας. 

13. Την υπ’ αρ. 50 µε αριθ. πρωτοκόλλου 10175/10-2-2014 απόφαση ∆ηµάρχου Χανίων 

περί Ορισµού Αντιδηµάρχων και Μεταβίβαση Αρµοδιοτήτων στον Αντιδήµαρχο 

Χανίων κ. Πρωτοπαπαδάκη Κων/νο. 

14. Την σύµφωνη γνώµη του Προϊσταµένου της Κτηµατικής Υπηρεσίας Χανίων ως προς  

      το περιεχόµενο της προκήρυξης µε αριθµό πρωτοκόλλου 1273/1-4-2014. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

∆ηµόσια ανοικτή πλειοδοτική δηµοπρασία στις 14 Απριλίου 2014, ηµέρα Μ. ∆ευτέρα 

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 παραχώρηση του δικαιώµατος απλής χρήσης τµηµάτων 

αιγιαλού του ∆ήµου Χανίων προς τρίτους, µε σύναψη µισθωτικής σχέσης, έναντι 

ανταλλάγµατος που περιγράφεται παρακάτω για την άσκηση δραστηριοτήτων που 

εξυπηρετούν τους λουόµενους ή την αναψυχή του κοινού (όπως τοποθέτηση µηχανοκίνητων 
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θαλάσσιων µέσων αναψυχής, οµπρελών, καθισµάτων θαλάσσης, λειτουργία τροχήλατων 

αναψυκτηρίων - καντινών). 

ΑΡΘΡΟ 1Ο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ – ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι χώροι παραχώρησης του δικαιώµατος απλής χρήσης τµηµάτων αιγιαλού προς τρίτους, µε 

σύναψη µισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγµατος καθώς και το ελάχιστο όριο προσφοράς, 

ορίζονται ως εξής: 

 

Οι θέσεις για Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής ΘΜ1, ΘΜ2, ΘΜ3, ΘΜ5, ΘΜ6 & ΘΜ7 είναι µόνο 

για µη µηχανοκίνητα, ενώ οι ΘΜ4, ΘΜ8, ΘΜ9, ΘΜ10, ΘΜ11, ΘΜ12, ΘΜ13 & ΘΜ14 

είναι για µηχανοκίνητα. 

Οι παραπάνω χώροι απεικονίζονται σε απόσπασµα χάρτου στο Παράρτηµα της παρούσας. 
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                                                                   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 (ΑΚ) είτε για µια µόνο θέση αιγιαλού για 

τοποθέτηση  οµπρελών και καθισµάτων θαλάσσης (Α).  

Στη δηµοτική ενότητα Ακρωτηρίου όπου δηµοπρατούνται θέσεις αιγιαλού για τοποθέτηση 

τροχήλατων Καντινών (Κ) και θέσεις αιγιαλού για την τοποθέτηση θαλάσσιων 

µηχανοκίνητων µέσων αναψυχής (ΘΜ), οµπρελών, καθισµάτων θαλάσσης (Α), οι 

συµµετέχοντες έχουν το δικαίωµα να πλειοδοτήσουν για δύο (2) µόνο θέσεις αιγιαλού για 

την τοποθέτηση οµπρελών, καθισµάτων θαλάσσης (Α) & θαλασσίων µηχανοκίνητων µέσων 

αναψυχής (ΘΜ) και για µία (1) µόνο θέση αιγιαλού για την τοποθέτηση τροχήλατων 

Καντινών (Κ) . 

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. 

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 πληροί τους προβλεπόµενους όρους της παρούσας διακήρυξης, 

αναγράφεται στα πρακτικά. 

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

τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του. Για το πρακτικό της δηµοπρασίας αποφασίζει η 

Οικονοµική Επιτροπή (παρ. 1ε, άρθρου 72, Ν. 3852/2010). 
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ΑΡΘΡΟ 4Ο 

ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

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

καθορίζεται  για την τουριστική περίοδο 2014 και συγκεκριµένα από την ηµεροµηνία 

υπογραφής της σύµβασης µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2014, εφόσον τηρηθούν από τον 

εκάστοτε πλειοδότη απολύτως  όλοι οι  όροι της προκήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 5ο  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗ 

Οι µισθωτές είναι υποχρεωµένοι να τηρούν την καθαριότητα τόσο του χώρου τους 

όσο και του ενδιάµεσου ελεύθερου αυτών, καθώς και των δηµόσιων τουαλετών, που 

εξυπηρετούν την περιοχή δραστηριότητας τους,  µε δική τους ευθύνη και έξοδα. 

Τυχόν ζηµιές θα επιβαρύνουν τους µισθωτές και η αποκατάστασή τους θα γίνει µε επίβλεψη 

του ∆ήµου. 

Στους χρήστες αιγιαλού ισχύει το πλαφόν ανώτατης τιµής, των έξι (6) ευρώ, όσον αφορά την 

τιµή ενοικίασης του σετ οµπρέλας και δύο καθισµάτων προς τους χρήστες. 

Απαγορεύεται η οποιουδήποτε είδους κατασκευή εγκαταστάσεων.  

Επιπλέον οι µισθωτές έχουν την υποχρέωση να τοποθετήσουν πινακίδα που θα 

κατασκευασθεί µε παραγγελία του ∆ήµου και δαπάνη των πλειοδοτών, όπου θα 

αναγράφονται: α) η θέση  β) το ονοµατεπώνυµο του µισθωτή γ) το εµβαδόν του µισθωµένου 

χώρου  δ) ο αριθµός των καθισµάτων και ε) Η ανώτερη τιµή ενοικίασης.  

Οποιοσδήποτε έχει καταλάβει αυθαίρετα συγκεκριµένο τµήµα αιγιαλού ή οποιοδήποτε άλλο 

τµήµα του κοινόχρηστου χώρου του αιγιαλού, θα αποκλείεται της συµµετοχής, στον 

διαγωνισµό εκµίσθωσης.  

Ο µισθωτής υποχρεούται να λάβει γνώση των κανονισµών λειτουργίας αιγιαλού  και 

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

απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νέας Κυδωνίας και 558/2012 απόφαση ∆ηµοτικού. 

Συµβουλίου Χανίων και τροποιητικών αυτών) και να τηρεί τις υποχρεώσεις του ως µισθωτής 

όπως αυτές ορίζονται στους εν λόγω κανονισµούς. 

Ο µισθωτής υπόκειται στις προϋποθέσεις της ΚΥΑ ∆10Β102032ΕΞ2014/1033/11-02-2014 

(ΦΕΚ 328/13.02.2014 τεύχος Β’) και του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001, των οποίων υποχρεούται 

να λάβει γνώση. 

ΑΡΘΡΟ 6ο  

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ – ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ 

Μεταξύ του ∆ήµου και των µισθωτών θα υπογραφεί συµφωνητικό µίσθωσης. Το µισθωτήριο 

συµβόλαιο συντάσσεται σε τρία (3) αντίγραφα που υπογράφονται από τα συµβαλλόµενα 
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µέρη, αφού καταβληθεί από το µισθωτή ποσοστό 20% επί του συνολικού µισθώµατος υπέρ 

του Ελληνικού ∆ηµοσίου και ποσοστό 30%, επίσης, επί του συνολικού µισθώµατος στον 

Ο.Τ.Α. 

Στο µισθωτήριο συµβόλαιο προσδιορίζονται σαφώς τα στοιχεία του µισθωτή, η διάρκεια της 

µίσθωσης, η θέση και το εµβαδόν του κοινόχρηστου χώρου που παραχωρείται, η ιδιότητα 

του (αιγιαλός, παραλία, κ.λ.π.), το είδος της χρήσης και το καταβλητέο αντάλλαγµα. Ο 

χώρος αυτός αποτυπώνεται µε επιµέλεια του ∆ήµου Χανίων και χωρίς καµία οικονοµική 

επιβάρυνση του αντισυµβαλλοµένου σε επισυναπτόµενο στο µισθωτήριο : i) υπόβαθρο 

ορθοφωτοχάρτη από την εφαρµογή OPEN της Κτηµατολόγιο Α.Ε. (“ελεύθερη θέαση 

ορθοφωτοχαρτών”) όπου δεν υφίσταται καθορισµένος αιγιαλός ή ii) απόσπασµα του 

τοπογραφικού διαγράµµατος καθορισµού, όπου αυτός υφίσταται, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 10 της ΚΥΑ ∆10Β102032ΕΞ2014/1033/11-02-2014 (ΦΕΚ 328/13.02.2014 τεύχος 

Β’). 

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 (αριθµός 38/2007 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νέας Κυδωνίας και 

558/2012 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Χανίων και τροποποιητικών αυτών) και 

δεσµεύεται να τηρεί τις υποχρεώσεις του ως µισθωτής όπως αυτές ορίζονται στους εν λόγω 

κανονισµούς. 

Στο συµφωνητικό που θα υπογραφεί θα ορίζεται ρητώς ότι ο µισθωτής έχει λάβει γνώση των 

διατάξεων της ΚΥΑ ∆10Β102032ΕΞ2014/1033/11-02-2014 (ΦΕΚ 328/13.02.2014 τεύχος Β’) 

και του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001 και δεσµεύεται να τηρεί τις υποχρεώσεις του ως 

µισθωτής όπως αυτές ορίζονται στις εν λόγω διατάξεις. 

Αντίγραφο του µισθωτηρίου υποβάλλεται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. προς θεώρηση. Μισθωτήριο 

συµβόλαιο, το οποίο δεν φέρει θεώρηση της αρµόδιας ∆.Ο.Υ., θεωρείται άκυρο.  

Αντίγραφο του µισθωτηρίου συµβολαίου, σε τρία (3) αντίγραφα, συνοδευόµενο µε 

αντίγραφο του Πρακτικού Κατακύρωσης της ∆ηµοπρασίας και του πρωτότυπου διπλότυπου 

είσπραξης για την απόδειξη καταβολής του οφειλόµενου ποσοστού υπέρ του ∆ηµοσίου, 

αποστέλλονται από το ∆ήµο Χανίων στην οικεία Κτηµατική Υπηρεσία, προς προσυπογραφή 

τους από τον Προϊστάµενο. 

Στο µισθωτήριο συµβόλαιο πρέπει να έχουν ενσωµατωθεί, επί ποινή ακυρότητας της 

µισθωτικής σύµβασης, οι τυχόν υποδείξεις του Προϊσταµένου της Κτηµατικής Υπηρεσίας, 

καθώς και να αναγράφεται, επί ποινή ακυρότητας της σύµβασης, ο αριθµός του διπλοτύπου 

είσπραξης του ποσοστού υπέρ του ∆ηµοσίου. 

Σε περίπτωση µη τελικής συνυπογραφής του µισθωτηρίου από τον Προϊστάµενο της 

Κτηµατικής Υπηρεσίας, το µισθωτήριο συµβόλαιο είναι άκυρο και ο µισθωτής υποχρεούται 
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να αποχωρήσει από τον κοινόχρηστο χώρο, χωρίς καµία αξίωση αποζηµίωσης έναντι του 

∆ηµοσίου. 

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 50% του συνολικού µισθώµατος θα καταβληθεί µε την υπογραφή του συµφωνητικού 

(20% υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου και 30% υπέρ του ∆ήµου) µαζί µε µια εγγυητική 

επιστολή µε το 10% επί του επιτευχθέντος ποσού. Το υπόλοιπο 50% το οποίο θα καταβληθεί 

σε τρεις (3) δόσεις. Η πρώτη δόση δεκαπέντε (15%) θα καταβληθεί στις 31 Ιουλίου 2014, η 

δεύτερη (25%) θα είναι έως τις 31 Αυγούστου 2014 και η τρίτη δόση το υπόλοιπο δέκα 

(10%) έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2014. 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. H 

εγγυητική επιστολή θα αντικατασταθεί, µε την υπογραφή της σύµβασης µε άλλη, τέτοια 

ποσού ίσου µε το 10% του υπολοίπου του επιτευχθέντος µισθώµατος, για την εξασφάλιση 

της έγκαιρης και εντός των από την διακήρυξη οριζοµένων προθεσµιών καταβολής του 

µισθώµατος. 

ΑΡΘΡΟ 7ο  

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν µε την δήλωση συµµετοχής τους στην δηµοπρασία να 

υποβάλλουν στην επιτροπή, φάκελό µε όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά χωρίς να έχουν το 

δικαίωµα προσθήκης µετά την κατάθεσή του, µε ποινή αποκλεισµού: 

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. (Τα 

παράβολα συµµετοχής θα επιστρέφονται στους συµµετέχοντες εντός δέκα (10) ηµερών από 

την κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου). 

Β) Σε περίπτωση συµµετοχής Φυσικού Προσώπου :  

1) Φορολογική ενηµερότητα που να ισχύει την ηµέρα του διαγωνισµού 
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2) Ασφαλιστική ενηµερότητα από φορέα κύριας ασφάλισης (π.χ. Ο.Α.Ε.Ε., Ο.Γ.Α. κ.λ.π.) , 

σε περίπτωση συµµετοχής προσώπου µε φορέα ασφάλισης το Ι.ΚΑ., αντίγραφο του 

Ατοµικού Λογαριασµού Ασφάλισης ή και της κάρτας ανεργίας (Ο.Α.Ε.∆.). Για τα 

προστατευόµενα µέλη βεβαίωση ασφάλισης για τον κύριο µέλος και υπεύθυνη δήλωση του 

προστατευοµένου µέλους ότι δεν είναι ασφαλισµένο σε κάποιο άλλο ασφαλιστικό φορέα.  

Σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού προσκοµίζεται υποχρεωτικά και ασφαλιστική 

ενηµερότητα από το Ι.Κ.Α. , 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 από µίσθια του ιδίου. 

4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έλαβε γνώση της παρούσας διακήρυξης, τους 

οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

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

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

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

της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. (Κατάθεση µόνο αίτησης για έκδοση ποινικού 

µητρώου χωρίς την ταυτόχρονη προσκόµιση του εν λόγω ποινικού µητρώου καθώς επίσης  η 

κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης ότι θα προσκοµιστεί µεταγενέστερα είναι αιτία αποκλεισµού). 

6) Σε περίπτωση εκπροσώπησης : Έγγραφο ειδικής πληρεξουσιότητας (συµβολαιογραφικό 

πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρηµένο για το γνήσιο της υπογραφής του 

υποψηφίου στον διαγωνισµό 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. 

7) Αξιόχρεο εγγυητή που θα  υπογράψει µαζί µε τον πλειοδότη τα πρακτικά της 
δηµοπρασίας και στη συνέχεια τη σύµβαση µισθώσεως. Ο εγγυητής αυτός θα είναι 
αλληλέγγυος και εις ολόκληρο υπεύθυνος µαζί µε το µισθωτή για την εκπλήρωση των όρων 
της συµβάσεως, παραιτούµενος του ευεργετήµατος της διαιρέσεως και διζήσεως.    Εάν ο 
µισθωτής θελήσει να παρουσιάσει άλλον εγγυητή ο οποίος θα  εγκριθεί από τη Οικονοµική 
Επιτροπή κατά την υπογραφή της συµβάσεως µισθώσεως, θα ευθύνεται κατά τον ίδιο τρόπο 
απέναντι στο ∆ήµο, µε εκείνον που έχει υπογράψει το πρακτικό της ∆ηµοπρασίας. 
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  

                                                 
1 Εφόσον ο υποψήφιος υποβάλλει το φάκελο µέσω αντιπροσώπου. 
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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 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) 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. 

(Κατάθεση µόνο αίτησης για έκδοση ποινικού µητρώου χωρίς την ταυτόχρονη προσκόµιση 

του εν λόγω ποινικού µητρώου καθώς επίσης κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης ότι θα 

προσκοµιστεί µεταγενέστερα είναι αιτία αποκλεισµού). 

9) Σε περίπτωση εκπροσώπησης : Έγγραφο ειδικής πληρεξουσιότητας (συµβολαιογραφικό 

πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρηµένο για το γνήσιο της υπογραφής του 

υποψηφίου στον διαγωνισµό από 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  

Α) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

1)  Το ΦΕΚ τ Α.Ε. & ΕΠΕ στο οποίο δηµοσιεύθηκε η άδεια σύστασης της εταιρείας και η 

έγκριση του Καταστατικού της.   

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

γίνει. 

3) Πιστοποιητικό της αρµοδίας Αρχής για τις τροποποιήσεις του καταστατικού και τα ΦΕΚ 

τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. στα οποία δηµοσιεύθηκαν τυχόν τροποποιήσεις του Καταστατικού της 

Εταιρείας.  

                                                 
2 Εφόσον ο υποψήφιος υποβάλλει το φάκελο µέσω αντιπροσώπου. 
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4) Επικυρωµένο αντίγραφο πρακτικού της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 

Εταιρείας, κατά την οποία εκλέχτηκαν τα µέλη του εν ενεργεία ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

Εταιρείας 

5) Επικυρωµένο αντίγραφο πρακτικού του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε το οποίο 

συγκροτήθηκε σε σώµα και αποφασίσθηκε ο τρόπος εκπροσώπησης της εταιρείας  

6) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής περί µη πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής 

διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλης ανάλογης κατάστασης  της εταιρείας  σε 

ισχύ την ηµέρα του διαγωνισµού  

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

8) Ασφαλιστική ενηµερότητα  του Προέδρου, του ∆ιευθύνων Συµβούλου 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 

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

Προέδρου, του ∆ιευθύνοντα Συµβούλου, αυτής που να ισχύει την ηµέρα του διαγωνισµού  

10) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έλαβε γνώση της παρούσας διακήρυξης, τους 

οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

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

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

Προέδρου, του ∆ιευθύνοντα Συµβούλου, της εταιρείας από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 

δραστηριότητας.. (Κατάθεση µόνο αίτησης για έκδοση ποινικού µητρώου χωρίς την 

ταυτόχρονη προσκόµιση του εν λόγω ποινικού µητρώου καθώς επίσης  η κατάθεση 

υπεύθυνης δήλωσης ότι θα προσκοµιστεί µεταγενέστερα είναι αιτία αποκλεισµού). 

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

προσώπου που εξουσιοδοτείται µε την απόφαση αυτή να συµµετέχει. 

13) Σε περίπτωση εκπροσώπησης : Έγγραφο ειδικής πληρεξουσιότητας (συµβολαιογραφικό 

πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρηµένο για το γνήσιο της υπογραφής του 

υποψηφίου στον διαγωνισµό 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. 

Β) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

1) Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού µε όλες τις τροποποιήσεις αυτού εφόσον έχουν 

γίνει. 

                                                 
3 Εφόσον ο υποψήφιος υποβάλλει το φάκελο µέσω αντιπροσώπου. 
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2) Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου για τις τροποποιήσεις του καταστατικού που έχουν 

καταχωρηθεί στα βιβλία των Εταιριών.  

3) Τα ΦΕΚ τ. ΑΕ & ΕΠΕ στα οποία δηµοσιεύθηκαν οι περιλήψεις του Καταστατικού και οι 

τυχόν τροποποιήσεις του.  

4) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής περί µη πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής 

διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλης ανάλογης κατάστασης  της εταιρείας  σε 

ισχύ την ηµέρα του διαγωνισµού  

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

6) Ασφαλιστική ενηµερότητα 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 

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

διαχειριστή αυτής που να ισχύει την ηµέρα του διαγωνισµού  

8) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έλαβε γνώση της παρούσας διακήρυξης, τους 

οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

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

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

διαχειριστή της εταιρείας από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα 

σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. (Κατάθεση µόνο αίτησης 

για έκδοση ποινικού µητρώου χωρίς την ταυτόχρονη προσκόµιση του εν λόγω ποινικού 

µητρώου καθώς επίσης  η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης ότι θα προσκοµιστεί 

µεταγενέστερα είναι αιτία αποκλεισµού). 

10) Σε περίπτωση εκπροσώπησης :  Έγγραφο ειδικής πληρεξουσιότητας (συµβολαιογραφικό 

πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρηµένο για το γνήσιο της υπογραφής του 

υποψηφίου στον διαγωνισµό 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. 

Γ) ΓΙΑ ΤΙΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ.  

1) Νόµιµα επικυρωµένο αντίγραφο του Καταστατικού σύστασης µε τις τροποποιήσεις αυτού 

εφόσον έχουν γίνει µε σφραγίδες ΓΕΜΗ.  

2) Πιστοποιητικό /Βεβαίωση του ΓΕΜΗ για την σύσταση 

                                                 
4 Εφόσον ο υποψήφιος υποβάλλει το φάκελο µέσω αντιπροσώπου. 
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3) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής 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 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 

διαχειριστή αυτής που να ισχύει την ηµέρα του διαγωνισµού  

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

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

διαχειριστή της εταιρείας από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα 

σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. (Κατάθεση µόνο αίτησης 

για έκδοση ποινικού µητρώου χωρίς την ταυτόχρονη προσκόµιση του εν λόγω ποινικού 

µητρώου καθώς επίσης  η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης ότι θα προσκοµιστεί 

µεταγενέστερα είναι αιτία αποκλεισµού). 

8) Σε περίπτωση εκπροσώπησης :  Έγγραφο ειδικής πληρεξουσιότητας (συµβολαιογραφικό 

πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρηµένο για το γνήσιο της υπογραφής του 

υποψηφίου στον διαγωνισµό από οποιαδήποτε αρµόδια αρχή) προς εκείνον που υποβάλλει 

το Φάκελο καθώς και δηµοτική ενηµερότητα από το ∆ήµο Χανίων περί µη οφειλής του 

υποβάλλοντος το φάκελο5. 

9) Ειδική απόφαση ή πρακτικό της συνέλευσης των εταίρων για την συµµετοχή στον 

παρόντα διαγωνισµό σε περίπτωση που αυτό δεν προκύπτει µε σαφήνεια από το 

καταστατικό.  

Συνεταιρισµοί 

1) Καταστατικό και τροποποιήσεις αυτού, επικυρωµένα από το Ειρηνοδικείο. 

2) Αντίγραφο απόφασης του Ειρηνοδικείου µε την οποία εγκρίθηκε το καταστατικό ως και 

κάθε άλλη απόφαση που τροποποιήθηκε αυτό. 

3) Πιστοποιητικό του αρµοδίου Ειρηνοδικείου για τις τυχόν τροποποιήσεις του 

Καταστατικού  

4) Απόσπασµα αρχαιρεσιών Εφορευτικής Επιτροπής 

5) Απόσπασµα αποφάσεως Γενικής Συνέλευσης περί εκλογής εφορευτικής επιτροπής και 

απόσπασµα πρακτικού για το αποτέλεσµα των αρχαιρεσιών 

                                                 
5 Εφόσον ο υποψήφιος υποβάλλει το φάκελο µέσω αντιπροσώπου. 
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6) Απόσπασµα αποφάσεως του ∆.Σ. που εκλέχθηκε, περί εκλογής Προέδρου, Αντιπροέδρου, 

Γραµµατέα και Ταµία 

7) Πιστοποιητικό του Αρµοδίου ∆ικαστηρίου ότι δεν έχει προσβληθεί το κύρος της εκλογής 

των µελών του ∆.Σ. από την Γ.Σ. 

8) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής αρχής περί µη πτώχευσης, εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλης ανάλογης κατάστασης  του 

συνεταιρισµού  σε ισχύ την ηµέρα του διαγωνισµού  

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

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

ενηµερότητες θα πρέπει να ισχύουν την ηµέρα του διαγωνισµού 

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

του Προέδρου αυτού που να ισχύει την ηµέρα του διαγωνισµού  

12) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έλαβε γνώση της παρούσας διακήρυξης, τους 

οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

13) 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. (Κατάθεση µόνο 

αίτησης για έκδοση ποινικού µητρώου χωρίς την ταυτόχρονη προσκόµιση του εν λόγω 

ποινικού µητρώου καθώς επίσης  η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης ότι θα προσκοµιστεί 

µεταγενέστερα είναι αιτία αποκλεισµού). 

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

προσώπου που εξουσιοδοτείται µε την απόφαση αυτή να συµµετέχει. 

15) Σε περίπτωση εκπροσώπησης :  Έγγραφο ειδικής πληρεξουσιότητας (συµβολαιογραφικό 

πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρηµένο για το γνήσιο της υπογραφής του 

υποψηφίου στον διαγωνισµό από οποιαδήποτε αρµόδια αρχή) προς εκείνον που υποβάλλει 

το Φάκελο καθώς και δηµοτική ενηµερότητα από το ∆ήµο Χανίων περί µη οφειλής του 

υποβάλλοντος το φάκελο6. 

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. 

Σιωπηρή αναµίσθωση, και η καθοιονδήποτε τρόπο περαιτέρω υπεκµίσθωση του µισθίου από 

τον µισθωτή απαγορεύεται απολύτως. 

                                                 
6 Εφόσον ο υποψήφιος υποβάλλει το φάκελο µέσω αντιπροσώπου. 
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Μετά τη λήξη της µισθωτικής σχέσης, µε οποιοδήποτε τρόπο, δεν επιτρέπεται η παραµονή 

του µισθωτή στον παραχωρηθέντα χώρο. 

Η ανάκληση της παραχώρησης προς τον Ο.Τ.Α. για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 

13 της ΚΥΑ ∆10Β102032ΕΞ2014/1033/11-02-2014 (ΦΕΚ 328/13.02.2014 τεύχος Β’), 

συνεπάγεται αυτοδικαίως και την ανάκληση όλων των παραχωρήσεων που έχουν 

συντελεστεί βάσει αυτής και ο εκάστοτε παραχωρησιούχος υποχρεούται να εγκαταλείψει 

άµεσα τη χρήση, χωρίς καµία αξίωση αποζηµίωσης κατά του ∆ηµοσίου. 

Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή µείωση του 

µισθώµατος ή και λύση της σύµβασης άνευ αποχορώντος 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, των κανονισµών λειτουργίας  αιγιαλού και 

παραλιών (αριθµός 38/2007 απόφαση ∆ηµοτικού. Συµβουλίου Νέας Κυδωνίας και 558/2012 

απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Χανίων και τροποιητικών αυτών) και των όρων της ΚΥΑ 

∆10Β102032ΕΞ2014/1033/11-02-2014 (ΦΕΚ 328/13.02.2014 τεύχος Β’) και του άρθρου 13 του 

Ν. 2971/2001 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 στις εφηµερίδες κατά τα ορίζοντα στη παρ. 2 άρθρου. 4 του Π.∆. 270/81 & 

Ν. 3548/2007, και θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου & των ∆ηµοτικών 

Καταστηµάτων Νέας Κυδωνίας, Ακρωτηρίου, Σούδας και Χανίων.  

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 
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