
Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή 
διενέργειας της δημοπρασίας τα εξής δικαιολογητικά: 
 
1) Αίτηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Στην αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα 
αναφέρονται το τμήμα ή τα τμήματα για τα οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να καταθέσει 
προσφορά και τα πλήρη στοιχεία του: Επαγγελματική δ/νση ή δ/νση κατοικίας, τηλέφωνα 
επικοινωνίας, δ/νση e-mail, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ των προσώπων που αναφέρονται στην αίτηση. 
Η αίτηση θα πρέπει να πρωτοκολληθεί την ημέρα της δημοπρασίας και πριν την έναρξη 
αυτής (ήτοι πριν τις 11:00 π.μ.) στο Γραφείο πρωτοκόλλου του Δημοτικού Καταστήματος 
Γουρνών όπου θα διεξαχθεί η δημοπρασία.  
 
2) Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, αν είναι φυσικό πρόσωπο. 
 
3) Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86, όπου ο υποψήφιος θα αναφέρει ότι:  
α) έχει λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης, των υπ’ αριθ. 41/2020, 
42/2020, 54/2020, 58/2020, 70/2020 και 28/2021 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Χερσονήσου, της υπ’ αριθ. 108/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και την υπ’ 
αρ. ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’) «Καθορισμός όρων, 
προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την 
παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου 
στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’ αρ. ΚΥΑ 56468 ΕΞ 2020/5-6-2020 (ΦΕΚ 2198/5-6-2020 
τεύχος Β’), ΚΥΑ 66404 ΕΞ2020/29-06-2020 (ΦΕΚ 2697/29-06-2020 τεύχος Β’), ΚΥΑ 77616 ΕΞ 
2020/23-07-2020 (ΦΕΚ 3072/23-07-2020 τεύχος Β’) : «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 47458 ΕΞ 
2020/15-05-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και Εσωτερικών «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, 
αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, 
παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, 
μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών» (Β’ 1864)», καθώς και των διατάξεων του 
άρθρου άρθρου 13 Ν. 4787/2021 (ΦΕΚ 44/Α/26-3-2021) «Έκτακτες ρυθμίσεις για την 
παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας αποκλειστικά για το έτος 2021, λόγω 
πανδημίας» τους οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα. 
β) έχει πλήρη γνώση της πραγματικής κατάστασης του χώρου αιγιαλού και παραλίας, την 
οποία αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα και  
γ) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, σχετικό με οποιαδήποτε απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής  για αναβολή ή ακύρωση του Διαγωνισμού. 
δ) γνωρίζει ότι η παραχώρηση χρήσης με την παρούσα διαδικασία δεν υποκαθιστά την 
άδεια λειτουργίας/βεβαίωση Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής η οποία δίδεται από την 
αρμόδια Λιμενική αρχή (για θαλάσσια σπορ). 
 
4) Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου περί μη οφειλής του 
συμμετέχοντος. 
 
5) Φορολογική ενημερότητα του Συμμετέχοντα, εν ισχύ κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού (σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, των μελών που αποτελούν αυτό). 
 
6) Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρ/κων και Δανείων ή εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, υπέρ του Δήμου Χερσονήσου για συμμετοχή στην 
ανοικτή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης της απλής χρήσης αιγιαλού και 



παραλίας, που πρέπει να αναγνωρίζεται για εγγυοδοτήσεις, ποσού ίσου με το ένα δέκατο 
(1/10) του ελαχίστου ορίου προσφοράς που έχει ορισθεί στην διακήρυξη. 
 
7) Αντίγραφο βεβαίωσης από την αρμόδια Λιμενική Αρχή σύμφωνα με την παρ 3 του 
άρθρου 22 του με αριθ. 3131.1/03/1999 Γενικού Κανονισμού Λιμένος (ΦΕΚ 444/26-4-1999 
τεύχος Β΄) όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. πρωτ. 2133.1/39328/2018 (ΦΕΚ 1929/Β’/30-
05-2018) Απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Έγκριση τροποποίησης 
του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 20 «Ταχύπλοα (ταχυκίνητα) σκάφη και λοιπά 
θαλάσσια μέσα αναψυχής» και ισχύει για τη θέση ή τις θέσεις για τις οποίες επιθυμεί να 
εκδηλώσει ενδιαφέρον ή αντίγραφο βεβαίωσης από την αρμόδια Λιμενική Αρχή για την 
άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας κατά το τελευταίο έτος στη συγκεκριμένη θέση για 
την οποία επιθυμεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον και αντίγραφο της αιτήσεως ανανέωσης 
που κατατέθηκε στην αρμόδια Λιμενική Αρχή για το έτος 2021 για την ίδια θέση ή 
βεβαίωση ανανέωσης άδειας εκμίσθωσης θ.μ.α. για το έτος 2021 της Αρμόδιας Λιμενικής 
Αρχής με σημείο αναφοράς σε συγκεκριμένη θέση/στίγμα θαλασσίου χώρου έμπροσθεν 
του δημοπρατούμενου χώρου του αιγιαλού για τον οποίο επιθυμεί να εκδηλώσει 
ενδιαφέρον. 
 
8) Σε περίπτωση νομικού προσώπου, επιπλέον των προαναφερόμενων, θα πρέπει να 
συνυποβάλλονται και τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
α) ΦΕΚ σύστασης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου καθώς και ΦΕΚ 
μεταγενέστερων τροποποιήσεων αυτών, β) Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 περί μη 
ανάκλησης της άδειας σύστασης της εταιρίας (όπου απαιτείται). 
 
9) Σε περίπτωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό ένωσης ή κοινοπραξίας φυσικών 
προσώπων, προσκομίζεται από κάθε μέλος της ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας 
χωριστά: 
α) Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι οι συμμετέχοντες 
στην ένωση ή κοινοπραξία συνέστησαν αυτή με σκοπό να αναλάβουν την παραχώρηση 
απλής χρήσης (Μίσθωση) και ότι ενέχονται και ευθύνονται έναντι του Δήμου, σχετικά με τη 
συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό ενιαία, αδιαίρετα και εις ολόκληρο, μέχρι την Υπογραφή 
της Σύμβασης. Επίσης στην υπεύθυνη δήλωση, τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας θα 
εγγυηθούν ατομικά και εις ολόκληρο κατά τη σύναψη της οικείας σύμβασης, την καλή 
εκπλήρωση των όρων της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής, καθώς και των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα προκήρυξη. 
β) Το σχετικό έγγραφο για τη σύσταση της   κοινοπραξίας. 
 
10) α) Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, β) Βεβαίωση από την Ταμειακή 
Υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου περί μη οφειλής και γ) Φορολογική ενημερότητα του 
εγγυητή. 
 
Σε περίπτωση έλλειψης δικαιολογητικού ή σε περίπτωση που από τα προσκομιζόμενα 
δικαιολογητικά προκύπτει ότι συντρέχει λόγος αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 3 της 
προκήρυξης, η αντίστοιχη προσφορά αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. 
 
 


