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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 

Αριθµ. Πρωτ.: 13627 

Γούρνες :    23-5-2012 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  

 

Σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε την αρίθµ. 231/2012 απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου και την αρίθµ. 275/2012 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής του ∆ήµου Χερσονήσου, θα γίνει εκµίσθωση µε πλειοδοτική φανερή 

και προφορική δηµοπρασία των τµηµάτων αιγιαλού και παραλίας που 

βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του.  

 

 Ο διαγωνισµός (δηµοπρασία) για την παραχώρηση των τµηµάτων αιγιαλού 

σε τρίτους για την τοποθέτηση οµπρελών, καρεκλών και θαλάσσιων µέσων 

αναψυχής, θα γίνει στις 6-6-2012  ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, στο ∆ηµοτικό 

Κατάστηµα Γουρνών ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής. 

 

 Σε περίπτωση αποτυχίας της δηµοπρασίας ή σε περίπτωση που για 

τµήµατα αιγιαλού δεν παρουσιαστεί πλειοδότης, θα επαναληφθεί στις 13-6-2012 

στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα, µε την ίδια Επιτροπή. Αν και µετά την δεύτερη 

δηµοπρασία δεν υπάρξει πλειοδότης για τις θέσεις που παραχωρούνται µε 

διαγωνισµό, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µπορεί να παραχωρήσει τα τµήµατα αυτά µε 

τίµηµα που διαµορφώνεται µε διαπραγµατεύσεις.  

 
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

 

Για όσες από τις θέσεις απευθείας παραχώρησης που αναφέρονται στην 

231/2012 Α. ∆. Σ που δεν ζητηθούν από τους άµεσα παραχωρησιούχους, όταν στα 

επιτρεπόµενα είδη αναφέρονται εκτός από καθίσµατα - οµπρέλες και θαλάσσια 

µέσα αναψυχής, η τιµή εκκίνησης καθορίζεται σε 2.280,00 €. 

 

Επίσης πρέπει να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του Κανονισµού 

Λιµένος Νο 20/1999.  
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Τα τµήµατα αιγιαλού τα οποία θα παραχωρηθούν προς τρίτους για εκµετάλλευση, 

µε τη διενέργεια του δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού είναι: 

 

 

Για τη ∆ηµοτική Ενότητα Γουβών 

 
ΘΕΣΗ : Νο 1 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ :  Από όριο ∆ήµου Ηρακλείου 50 µ ανατολικά. 

ΕΠΙΤΡΕΠΌΜΕΝΑ ΕΊ∆Η : οµπρέλες , καρέκλες 

Με δηµοπρασία για ένα έτος 

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΟ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΕΜΒΑ∆ΟΝ :  500 τµ 

ΕΜΒΑ∆ΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ :500 τµ 

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ : 3.000,00 € 

(έως 31/10/2012). 

 

 

ΘΕΣΗ   :  No  2 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  :  ∆υτικό όριο ΞΕΝΙΑ Καρτερού. 

ΕΠΙΤΡΕΠΌΜΕΝΑ ΕΊ∆Η  : οµπρέλες , καρέκλες 

Με δηµοπρασία για ένα έτος 

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΟ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΕΜΒΑ∆ΟΝ  :  500 τµ 

ΕΜΒΑ∆ΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ  :  500τµ 

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ  : 3.000,00 € 

(έως 31/10/2012). 

 

ΘΕΣΗ   :  No  19 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  :  Ανατολικά ΑRINA  έως δυτικά Νικολούδη. 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΙ∆Η  :  οµπρέλες, καρέκλες 

Με δηµοπρασία για ένα έτος 

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΟ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΕΜΒΑ∆ΟΝ  :  315 τµ 

ΕΜΒΑ∆ΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ  :  315 τµ 

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ   :  2.000,00 €  

(έως 31/10/2012). 

 

ΘΕΣΗ   :  No  31 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  :  έµπροσθεν ΠΙΚΠΑ. 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΙ∆Η  :  οµπρέλες, καρέκλες 

Με δηµοπρασία για ένα έτος 

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΟ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΕΜΒΑ∆ΟΝ  :  500 τµ 

ΕΜΒΑ∆ΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ  :  500 τµ 

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ   :  1.500,00 €  

(έως 31/10/2012). 
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ΘΕΣΗ   :  No  40 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  :  Από 101 µ έως 126 µ δυτικά camping Creta (Αµερικάνικη 

Βάση). 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΙ∆Η  :  οµπρέλες, καρέκλες 

Με δηµοπρασία για ένα έτος 

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΟ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΕΜΒΑ∆ΟΝ  :  500 τµ 

ΕΜΒΑ∆ΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ  :  500 τµ 

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ   :  2.000,00 €  

(έως 31/10/2012). 

 

 

ΘΕΣΗ   :   Νο 51 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  :  ανατολικά ξενοδοχείου ΑMIRΑΝTES. 

ΕΠΙΤΡΕΠΌΜΕΝΑ ΕΊ∆Η  : οµπρέλες , καρέκλες 

Με δηµοπρασία για ένα έτος 
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΟ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΕΜΒΑ∆ΟΝ  :  500 τµ 

ΕΜΒΑ∆ΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ  :  500τµ 

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ  :15.000,00 €. 

(έως 31/10/2012). 

 

 

ΘΕΣΗ   :  No  52 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  :  από 120 µ έως 145µ ανατολικά ξενοδοχείου ΑMIRΑΝTES. 

ΕΠΙΤΡΕΠΌΜΕΝΑ ΕΊ∆Η  : οµπρέλες , καρέκλες 

Με δηµοπρασία για ένα έτος 

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΟ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΕΜΒΑ∆ΟΝ  :  500 τµ 

ΕΜΒΑ∆ΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ  :  500τµ 

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ  :5.000,00 €. 

(έως 31/10/2012). 

 

 

 

Για τη ∆ηµοτική Ενότητα  Χερσονήσου : 

 
ΘΕΣΗ   :  No  55 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  :  πρώην ARHIPELAGOS 
ΕΠΙΤΡΕΠΌΜΕΝΑ ΕΊ∆Η  : οµπρέλες , καρέκλες 

Με δηµοπρασία για ένα έτος 

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΟ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΕΜΒΑ∆ΟΝ  :  200 τµ 

ΕΜΒΑ∆ΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ  :  200τµ 

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ  :2.500,00 €. 

(έως 31/10/2012). 
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ΘΕΣΗ   :  No  108 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  :  Λιµανάκια. 

ΕΠΙΤΡΕΠΌΜΕΝΑ ΕΊ∆Η  : οµπρέλες , καρέκλες 

Με δηµοπρασία για ένα έτος 
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΟ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΕΜΒΑ∆ΟΝ  :  180 τµ 

ΕΜΒΑ∆ΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ  :  180 τµ 

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ  :  2.000,00 €. 

(έως 31/10/2012). 

 
Επίσης κατά τον επαναληπτικό διαγωνισµό που θα διενεργηθεί στις 13-6-

2012, θα δηµοπρατηθούν τα τµήµατα του αιγιαλού, για (οµπρέλες καρέκλες και 

θαλάσσια µέσα αναψυχής) για τα οποία έχει αποφασισθεί µε τις αρίθµ. 231 / 

2012 απόφαση ∆Σ η απευθείας παραχώρηση και οι απευθείας παραχωρησιούχοι 

δεν εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παραχώρηση τους µέχρι και 8-6-2012 ή 

εκδηλώσουν ενδιαφέρον, καταθέσουν αίτηση µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

και ∆ΕΝ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ το αντάλλαγµα έως και 8-6-2012 µε τον τρόπο που 

αναφέρεται στο κεφάλαιο ΙΙ της 231/2012 Α.∆.Σ.  

 

Οι παραπάνω απευθείας παραχωρησιούχοι ∆ΕΝ θα έχουν δικαίωµα 

συµµετοχής στην δηµοπράτηση των συγκεκριµένων θέσεων ούτε θα επιτρέπεται 

να λαµβάνουν µέρος στην διαδικασία της απευθείας διαπραγµάτευσης 

 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλει στην 

επιτροπή διαγωνισµού τα παρακάτω δικαιολογητικά σε φάκελο στον οποίο θα 

αναγράφεται το όνοµα του πλειοδότη, η διεύθυνση του προσφέροντος και η 

ένδειξη ΄΄προσφορά για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό για την εκµίσθωση 

αιγιαλού στο ∆ήµο Χερσονήσου έτους 2012 για την θέση Νο……………. Της  

∆ηµοτικής Ενότητας   ……… ……………. Του ∆ήµου Χερσονήσου΄΄. 

 

1. ∆ηµοτική Ενηµερότητα πλειοδοτούντα και εγγυητή. 

 
2. Εγγύηση. Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να 

καταθέσει στην επιτροπή ως εγγύηση γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης 

του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή 

αναγνωρισµένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταµείου Παρακαταθηκών και 

∆ανείων για την παρακατάθεση σ΄ αυτό για λογαριασµό του 

διαγωνιζόµενου, οµολογιών ∆ηµοσίου, Τράπεζας ή οργανισµού κοινής 

ωφέλειας, που να αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες, ποσού ίσου µε το ένα 

δέκατο [1/10] του ελάχιστου ορίου προσφοράς που έχει οριστεί στη 

διακήρυξη και το οποίο θα αντικατασταθεί µετά την υπογραφή της 

σύµβασης µε άλλου ποσού ίσου µε το ανωτέρω ποσοστό επί του 

µισθώµατος που επιτεύχθηκε. Σαφώς θα αναφέρεται στο σώµα της 

εγγυητικής επιστολής η θέση αιγιαλού που πλειοδοτείται : ΄΄θέση 
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Νο………………... της ∆ηµοτικής Ενότητας …………………. του 

∆ήµου Χερσονήσου΄΄. 

 

3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, ότι έλαβε γνώση της 

παρούσας απόφασης, της 231/2012 Απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

«περί παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού για την άσκηση 

δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόµενους ή την αναψυχή του 

κοινού γοα το έτος 2012»  και της ΚΥΑ 1038460/2439/Β0010/2009 (ΦΕΚ 

792 Β/294-2009) ότι µελέτησε επί τόπου την κατάσταση του χώρου και 

των τοπικών συνθηκών που επικρατούν και ότι δεν είναι απ’ ευθείας 

δικαιούχοι για τη θέση που δηµοπρατούν. 

 

4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, ότι θα συγκεντρώνουν 

(στοιβάζουν) τις οµπρέλες και τις καρέκλες σε συγκεκριµένο χώρο και δεν 

θα τις απλώνουν (ο πελάτης µετά την ενοικίαση τους θα τις τοποθετεί σε 

χώρο που αυτός επιλέγει) και ότι αν διαπιστωθεί από τα όργανα της 

∆ηµοτικής αστυνοµίας και  του Λιµενικού  σώµατος  παράβαση των 

παραπάνω αλλά και του εµβαδού του παραχωρούµενου χώρου αιγιαλού - 

παραλίας, θα καταγγέλλεται η σύµβαση και θα κηρύσσονται ληξιπρόθεσµα 

και απαιτητά όλα τα µισθώµατα του έτους που θα ορίσει η σύµβαση. 

 

5. Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, συµµόρφωση στα 

προβλεπόµενα των διατάξεων του άρθρου 7 και 8 της µε 

αρίθµ.1038460/2439/Β0010/15-4-2009ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών 

και Οικονοµίας & Οικονοµικών περί απευθείας παραχώρησης, µε 

αντάλλαγµα του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και 

παρόχθιας ζώνης µεγάλων λιµνών και πλεύσιµων ποταµών, στους 

Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Ά βαθµού,  (ΦΕΚ 792/Τ. 

Β./29-4-2009), υποχρέωση πρόσληψης ναυαγοσώστη  και της προµήθειας 

του απαραίτητου εξοπλισµού, σε συνδυασµό µε το αρίθµ. Πρωτ. 

5135/2012/3644/7-3-2012 έγγραφο του Κεντρικού Λιµεναρχείου µε θέµα 

πολυσύχναστες παραλίες µε το οποίο στάλθηκε το πρακτικό µε αρ. 1/2012 

της επιτροπής άρθρο 1 Π∆ 23/2000 που πρωτοκολλήθηκε στον ∆ήµο µα 

αρ. 6447/12-3-2012 περιγράφονται οι θέσεις που υποχρεούνται οι έχοντες 

µισθωτική θέση να προσλάβουν ναυαγοσώστες και ναυαγοσωστικό 

εξοπλισµό.   

 

Οι προσφορές των πλειοδοτών θα πρέπει να είναι ανώτερες των τιµών 

εκκίνησης κατά 2% τουλάχιστον αυτών που θα αναγράφονται στα πρακτικά κατά 

σειρά εκφώνησης µετά του ονοµατεπώνυµου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι 

δεσµευτική για τον πλειοδότη, η δέσµευση δε αυτή µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως 

από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο 

πλειοδότη. 
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Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο 

οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας και θα καθίσταται 

αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος µετ΄ αυτού για την εκπλήρωση των 

όρων σύµβασης.  

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα για αποζηµίωση λόγω της µη 

έγκρισης των πρακτικών της δηµοπρασίας από τα κατά νόµο αρµόδια όργανα. 

Οι τελευταίοι πλειοδότες των θέσεων υποχρεούται µέσα σε δέκα [10] µέρες από 

την κοινοποίηση σ΄ αυτούς της απόφασης της έγκρισης για το αποτέλεσµα της 

δηµοπρασίας να προσέλθουν µαζί µε τον εγγυητή τους για τη σύνταξη και 

υπογραφή της σύµβασης διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει 

υπέρ του ∆ήµου χωρίς δικαστική παρέµβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασµός σε 

βάρος αυτών και των εγγυητών και ανέχονται και οι δύο για τη µικρότερη 

διαφορά του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας από την προηγούµενη όµοια. 

 

           Ο Αντιδήµαρχος 

  Οικονοµικών Υπηρεσιών  

  Ιωάννης Θ. Μαστοράκης  

 

 

 

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ  ΠΡΟΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

1. Εφηµερίδες Νοµού Ηρακλείου 

• Νέα Κρήτη     (ηµερήσια) 

2. Εφηµερίδες Αθηνών 

• ∆ηµοπρασιών και Πλειστηριασµών  

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1. Φ. 21/2 

2. Φ.Β3 

 

 

Μ.Ε.∆. 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο ∆/ντής ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

Καα 

 

 

Κοκκινάκη Αικατερίνη 

 


