Άρκρο 4: Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ
Για να γίνει κάποιοσ δεκτόσ ςτθ δθμοπραςία πρζπει να κατακζςει ςτθν επιτροπι
διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ τα εξισ δικαιολογθτικά:
1) Αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό. τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, κα
αναφζρονται το τμιμα ι τα τμιματα για τα οποία ο υποψιφιοσ επικυμεί να κατακζςει
προςφορά και τα πλιρθ ςτοιχεία του: Επαγγελματικι δ/νςθ ι δ/νςθ κατοικίασ, τθλζφωνα
επικοινωνίασ, δ/νςθ e-mail, ΑΔΣ, ΑΦΜ, ΔΟΤ των προςϊπων που αναφζρονται ςτθν αίτθςθ.
2) Ζναρξθ δραςτθριότθτασ ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιχείρθςθσ υπαγόμενθσ ςτισ επιτρεπτζσ
από το Ν.2971/2001 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, χριςεισ (δραςτθριότθτεσ, που
εξυπθρετοφν τουσ λουόμενουσ ι τθν αναψυχι του κοινοφ), προκειμζνου να του επιτραπεί θ
παραχϊρθςθ δικαιϊματοσ απλισ χριςθσ αιγιαλοφ και παραλίασ. Σε περίπτωςθ
ςυμμετοχισ φυςικοφ προςϊπου (μθ επιτθδευματία) απαιτείται θ υποβολι Υπεφκυνθσ
Διλωςθσ ςτθν οποία ο Δθλϊν κα δεςμεφεται να προςκομίςει τθν εν λόγω ζναρξθ
δραςτθριότθτασ κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ςε περίπτωςθ που αποτελζςει τον
τελευταίο πλειοδότθ για κάποια κζςθ.
3) Φωτοτυπία δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ, αν είναι φυςικό πρόςωπο.
4) Υπεφκυνθ διλωςθ του Νόμου 1599/86, όπου ο υποψιφιοσ κα αναφζρει ότι:
α) ζχει λάβει γνϊςθ όλων των όρων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, των υπ’ αρικ. 41/2020 (ΑΔΑ:
6ΞΗΘΩΘΜ-ΒΝΚ), 42/2020 (ΑΔΑ: ΩΓΧΗΩΘΜ-9ΨΕ), 54/2020 (ΑΔΑ: 6ΒΚΣΩΘΜ-ΘΘΤ), 58/2020
(ΑΔΑ: ΨΠ04ΩΘΜ-ΝΚΧ), 70/2020 (ΑΔΑ: Ψ24ΞΩΘΜ-ΕΓ0), 28/2021 (ΑΔΑ: 69ΦΔΩΘΜ-ΠΘΤ),
55/2021 (ΑΔΑ: ΩΑΨ3ΩΘΜ-ΘΣΒ) , 97/2021 (ΑΔΑ: 629ΝΩΘΜ-8ΘΨ), 41/2022 (ΑΔΑ:
ΡΩΛΓΩΘΜ-ΟΔΩ) και 70/2022 (ΑΔΑ: 9ΞΒ0ΩΘΜ-Φ5Δ) αποφάςεων Δθμοτικοφ Συμβουλίου
Διμου Χερςονιςου, τθσ υπ’ αρικ. 14/2022 (ΑΔΑ: ΩΑΘΩΘΜ-01) απόφαςθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ και τθσ υπ’ αρ. ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεφχοσ Β’)
«Κακοριςμόσ όρων, προχποκζςεων, τεχνικϊν κεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειϊν και
διαδικαςίασ για τθν παραχϊρθςθ απλισ χριςθσ αιγιαλοφ, παραλίασ, όχκθσ και παρόχκιασ
ηϊνθσ, υδάτινου ςτοιχείου κάλαςςασ, λιμνοκάλαςςασ, μεγάλων λιμνϊν και πλεφςιμων
ποταμϊν», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τισ υπ’ αρ. ΚΤΑ 56468 ΕΞ 2020/5-6-2020
(ΦΕΚ 2198/5-6-2020 τεφχοσ Β’), ΚΤΑ 66404 ΕΞ2020/29-06-2020 (ΦΕΚ 2697/02-07-2020
τεφχοσ Β’), ΚΤΑ 77616 ΕΞ 2020/16-07-2020 (ΦΕΚ 3072/23-07-2020 τεφχοσ Β’), ΚΤΑ 51872 ΕΞ
2021/28.04.2021 (ΦΕΚ 1798/29.04.2021 τεφχοσ Β’), ΚΤΑ 78157 ΕΞ 2021/30-06-2021 (ΦΕΚ
2872/01-07-2021 τεφχοσ Β’) & ΚΤΑ 49552 ΕΞ 2022/12-04-2022 (ΦΕΚ 1952/19-04-2022
τεφχοσ Β’), τουσ οποίουσ αποδζχεται ρθτά και ανεπιφφλακτα.
β) ζχει πλιρθ γνϊςθ τθσ πραγματικισ κατάςταςθσ του χϊρου αιγιαλοφ και παραλίασ, τθν
οποία αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα και
γ) παραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του, ςχετικό με οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ για αναβολι ι ακφρωςθ του Διαγωνιςμοφ.
δ) γνωρίηει ότι θ παραχϊρθςθ χριςθσ με τθν παροφςα διαδικαςία δεν υποκακιςτά τθν
άδεια λειτουργίασ/βεβαίωςθ Θαλαςςίων Μζςων Αναψυχισ θ οποία δίδεται από τθν
αρμόδια Λιμενικι αρχι (για καλάςςια ςπορ).
5) Βεβαίωςθ από τθν Ταμειακι Υπθρεςία του Διμου Χερςονιςου περί μθ οφειλισ του
ςυμμετζχοντοσ.
6) Γραμμάτιο ςφςταςθσ παρακατακικθσ του Ταμείου Παρ/κων και Δανείων ι εγγυθτικι
επιςτολι αναγνωριςμζνθσ Σράπεηασ, υπζρ του Διμου Χερςονιςου για ςυμμετοχι ςτθν

ανοικτι προφορικι πλειοδοτικι δθμοπραςία μίςκωςθσ τθσ απλισ χριςθσ αιγιαλοφ και
παραλίασ, που πρζπει να αναγνωρίηεται για εγγυοδοτιςεισ, ποςοφ ίςου με το ζνα δζκατο
(1/10) του ελαχίςτου ορίου προςφοράσ που ζχει οριςκεί ςτθ διακιρυξθ.
7) Αντίγραφο βεβαίωςθσ από τθν αρμόδια Λιμενικι Αρχι ςφμφωνα με τθν παρ 3 του
άρκρου 22 του με αρικ. 3131.1/03/1999 Γενικοφ Κανονιςμοφ Λιμζνοσ (ΦΕΚ 444/26-4-1999
τεφχοσ Βϋ), όπωσ τροποποιικθκε με τθν αρικ. πρωτ. 2133.1/39328/2018 (ΦΕΚ 1929/Β’/3005-2018) Απόφαςθ Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ «Ζγκριςθ τροποποίθςθσ
του Γενικοφ Κανονιςμοφ Λιμζνων αρικμ. 20 «Σαχφπλοα (ταχυκίνθτα) ςκάφθ και λοιπά
καλάςςια μζςα αναψυχισ» και ιςχφει για τθ κζςθ ι τισ κζςεισ για τισ οποίεσ επικυμεί να
εκδθλϊςει ενδιαφζρον ι αντίγραφο βεβαίωςθσ από τθν αρμόδια Λιμενικι Αρχι για τθν
άςκθςθ τθσ εν λόγω δραςτθριότθτασ κατά το τελευταίο ζτοσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ κζςθ για
τθν οποία επικυμεί να εκδθλϊςει ενδιαφζρον και αντίγραφο τθσ αιτιςεωσ ανανζωςθσ
που κατατζκθκε ςτθν αρμόδια Λιμενικι Αρχι για το ζτοσ 2022 για τθν ίδια κζςθ ι
βεβαίωςθ ανανζωςθσ άδειασ εκμίςκωςθσ κ.μ.α. για το ζτοσ 2022 τθσ Αρμόδιασ Λιμενικισ
Αρχισ με ςθμείο αναφοράσ ςε ςυγκεκριμζνθ κζςθ/ςτίγμα καλαςςίου χϊρου ζμπροςκεν
του δθμοπρατοφμενου χϊρου του αιγιαλοφ για τον οποίο επικυμεί να εκδθλϊςει
ενδιαφζρον.
8) Σε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, επιπλζον των προαναφερόμενων, κα πρζπει να
ςυνυποβάλλονται και τα ακόλουκα δικαιολογθτικά:
α) ΦΕΚ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ του νομικοφ προςϊπου κακϊσ και ΦΕΚ
μεταγενζςτερων τροποποιιςεων αυτϊν, β) Τπεφκυνθ Διλωςθ του Νόμου 1599/86 περί μθ
ανάκλθςθσ τθσ άδειασ ςφςταςθσ τθσ εταιρίασ (όπου απαιτείται).
9) Σε περίπτωςθ ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ φυςικϊν
προςϊπων, προςκομίηεται από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ προςϊπων ι κοινοπραξίασ
χωριςτά:
α) Τπεφκυνθ διλωςθ του Νόμου 1599/86, ςτθν οποία κα αναφζρεται ότι οι ςυμμετζχοντεσ
ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία ςυνζςτθςαν αυτι με ςκοπό να αναλάβουν τθν παραχϊρθςθ
απλισ χριςθσ (Μίςκωςθ) και ότι ενζχονται και ευκφνονται ζναντι του Διμου, ςχετικά με τθ
ςυμμετοχι τουσ ςτο Διαγωνιςμό ενιαία, αδιαίρετα και εισ ολόκλθρο, μζχρι τθν Τπογραφι
τθσ φμβαςθσ. Επίςθσ ςτθν υπεφκυνθ διλωςθ, τα μζλθ τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ κα
εγγυθκοφν ατομικά και εισ ολόκλθρο κατά τθ ςφναψθ τθσ οικείασ ςφμβαςθσ, τθν καλι
εκπλιρωςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια αυτισ, κακϊσ και των
υποχρεϊςεων που απορρζουν από τθν παροφςα προκιρυξθ.
β) Σο ςχετικό ζγγραφο για τθ ςφςταςθ τθσ κοινοπραξίασ.
10) α) Φωτοτυπία δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ και β) Βεβαίωςθ από τθν Σαμειακι
Τπθρεςία του Διμου Χερςονιςου περί μθ οφειλισ του εγγυθτι.
Σε περίπτωςθ ζλλειψθσ δικαιολογθτικοφ ι ςε περίπτωςθ που από τα προςκομιηόμενα
δικαιολογθτικά προκφπτει ότι ςυντρζχει λόγοσ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 3 τθσ
παροφςασ προκιρυξθσ, θ αντίςτοιχθ προςφορά αποκλείεται από τθν περαιτζρω
διαδικαςία.

