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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αγιά, 4/4/2014
Αρ. Πρωτ.: 4411

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αγιά
Πληροφορίες: Σοφλιού Αγλαΐα
Τηλέφωνο: 2494022811
Τηλεομοιοτυπία: 2494022811
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: asofliou@yahoo.gr

Διακήρυξη φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση
των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, σε
τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης, για την εγκατάσταση τροχήλατων καντινών
και για την άσκηση δραστηριότητας θαλάσσιων μέσων αναψυχής.
Ο Δήμαρχος Αγιάς
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81),
2. τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') Δημοτικός &
Κοινοτικός Κώδικας",
3. τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης." ,
4. τις διατάξεις της ΚΥΑ Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033/11.02.2014 (ΦΕΚ
328/13.02.2014 τεύχος Β’),
5. τις διατάξεις του Ν. 2971/01 και ιδίως τα άρθρα 13, 15 και 3,
6. την υπ’ αριθμ.56/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΑΩ6Ι-ΖΩΔ) απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου Αγιάς, με θέμα: «Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του
δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους και καθορισμός
τιμήματος παραχώρησης»,
7. την 71/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίσθηκαν οι
όροι της δημοπρασίας και
8. το υπ’ αριθμ. πρωτ. 687/1-4-2014 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Νομού
Λάρισας, με το οποίο διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη της παραπάνω Υπηρεσίας
για το περιεχόμενο της διακήρυξης της δημοπρασίας,

δ ι ακ η ρ ύ σσ ου μ ε
δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση των χώρων
μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, σε τρίτους με
σύναψη μισθωτικής σχέσης, για την εγκατάσταση τροχήλατων καντινών και για την
άσκηση δραστηριότητας θαλάσσιων μέσων αναψυχής.
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Άρθρο 1: Περιγραφή χώρου αιγιαλού παραλίας
Οι χώροι παραχώρησης, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς
τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Ν. 2971/01 και την ΚΥΑ Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033/11.02.2014
(ΦΕΚ 328/13.02.2014 τεύχος Β’), ορίζονται ως εξής:
Α. ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ ΚΑΝΤΙΝΕΣ:
Τοπική Κοινότητα Στομίου
Αριθμός
θέσης
1.
2.
3.
4.
Αριθμός
θέσης
1.
2.
Αριθμός
θέσης
1.
2.

Θέση

Εμβαδόν

Μετά την Α’ ξύλινη πεζογέφυρα στο Στόμιο (εντός νέου αιγιαλού)
Μετά την Β’ ξύλινη πεζογέφυρα στο Στόμιο (εντός νέου αιγιαλού)
Μετά την Γ’ ξύλινη πεζογέφυρα και βορειοδυτικά του ερείσματος
στη θέση Φάρος στο Στόμιο (εντός νέου αιγιαλού)
Μεταξύ της Δ’ ξύλινη γέφυρα και κοντά στο Φάρο στο Στόμιο
(εντός νέου αιγιαλού)
Τοπική Κοινότητα Παλαιοπύργου

30m2
30m2

Θέση

Εμβαδόν

Αριστερά του οικισμού Αλεξανδρινής - κοντά στη κοίτη του
Πηνειού
Στο κέντρο του οικισμού Αλεξανδρινής
Τοπική Κοινότητα Σκήτης

30m2
30m2

30m2
30m2

Θέση

Εμβαδόν

Ακτή Παπακώστα
Εντός του λιμένα Αγιοκάμπου

30m2
30m2

Β.ΘΑΛΛΑΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ:
Θέση 1. 100μ. βορειοδυτικά των δημοτικών αποδυτηρίων στην παραλία του Στομίου
(εντός νέου αιγιαλού) 30 τμ για την άσκηση της δραστηριότητας.
Θέση 2. Στο κέντρο του οικισμού Αλεξανδρινής 30 τ.μ. για την άσκηση της
δραστηριότητας.
Θέση 3. Στην παραλία του Αγιοκάμπου, μεταξύ κατ/τος Παράγκα και Λιμεναρχείου
Αγιοκάμπου, 30 τ.μ. για την άσκηση της δραστηριότητας.
Θέση 4. Στην παραλία της Κουτσουπιάς, μεταξύ Καφέ Γιαλός και ταβέρνα Βαλάρης
30 τ.μ. για την άσκηση της δραστηριότητας
Στην περίπτωση εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, επιτρέπεται η χρήση
ειδικής σκηνής τύπου κιόσκι (μη σταθερής κατασκευής) για τοποθέτηση σωστικών
μέσων (ατομικών σωσιβίων, κ.λπ.) επιφάνειας έως 5 τ.μ., εντός του παραχωρούμενου
χώρου.
Άρθρο 2: Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας
Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, και θα διεξαχθεί την ορισθείσα ημέρα
και ώρα που αναφέρεται παρακάτω, ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 1 του
Π.Δ.270/81, που έχει ορισθεί με την υπ’ αριθμ.17/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΡΘΩ6Ι-ΜΒΖ)
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας,
εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της
δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή , η απόφαση της
οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.
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Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως
μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον
εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον
πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί
της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας
και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για
δικό του λογαριασμό.
Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να
συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως
προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας
συντάσσονται εφ' απλού χάρτου.
Άρθρο 3: Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην Αγιά, στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο
«Χρυσαλλίδα», στις 15/4/2014, ημέρα Μεγάλη Τρίτη ώρα 10:00 το πρωί (λήξη
κατάθεσης δικαιολογητικών συμμετοχής στη δημοπρασία).
Στην περίπτωση που αποβεί άκαρπη, για οποιοδήποτε λόγο, θα επαναληφθεί στις
23/4/2014 ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.
Άρθρο 4: Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς
Α)Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των 1.500,00€ για κάθε θέση
καντίνας για την συνολική έκταση και αφορά το τρέχον έτος. Κάθε αντιπροσφορά
πρέπει να είναι ανώτερη τουλάχιστον κατά 30,00€ συνολικά από την αμέσως
προηγούμενη.
Β) Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των 150,00€ για κάθε θέση για την
άσκηση της δραστηριότητας των θαλάσσιων μέσων αναψυχής για την συνολική
έκταση και αφορά το τρέχον έτος. Κάθε αντιπροσφορά πρέπει να είναι ανώτερη
τουλάχιστον κατά 5,00€ συνολικά από την αμέσως προηγούμενη.
Άρθρο 5: Εγγύηση και δικαιολογητικά συμμετοχής
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει, στην επιτροπή
διενέργειας της δημοπρασίας, αίτηση συμμετοχής και:
- Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας αν είναι φυσικό πρόσωπο.
- Σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης αν είναι εταιρεία ή κοινοπραξία.
- Νόμιμο πληρεξούσιο όταν πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου φυσικού προσώπου.
- Αντίγραφο (επικυρωμένο) της άδειας παραμονής για αλλοδαπούς εκτός των
χωρών της Ε.Ε ή άδεια παραμονής εάν έχουν ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε.
- Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακατάθεσης σε αυτό από αυτόν που
επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για
λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού
κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα
δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της
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-

-

διακήρυξης και συγκεκριμένα ποσού 150,00€ για τις καντίνες και 15,00€ για τα
θαλάσσια μέσα αναψυχής.
Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της σύμβασης
με άλλη με ποσό ίσο προς το ανωτέρω ποσοστό επί του επιτευχθέντος
μισθώματος, η οποία θα επιστραφεί μετά τη λήξη της σύμβασης.
Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ (εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους, αν είναι
εταιρεία) και του ΕΓΓΥΗΤΗ του.
Υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται χωρίς καμία
επιφύλαξη τους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας και της ΚΥΑ
Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033/11.02.2014 (ΦΕΚ 328/13.02.2014 τεύχος Β’).

Άρθρο 6: Δικαίωμα αποζημίωσης
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση
των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της
διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.
Σε περίπτωση μη τελικής συνυπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου από τον
Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας, λόγω μη τήρησης των υποδειχθεισών από
αυτόν τροποποιήσεων ή μη συναποστολής μαζί με τα 3 αντίγραφα της μισθωτικής
σύμβασης του πρωτοτύπου διπλοτύπου είσπραξης, το μισθωτήριο συμβόλαιο είναι
άκυρο και ο μισθωτής υποχρεούται να αποχωρήσει από τον κοινόχρηστο χώρο, χωρίς
καμία αξίωση αποζημίωσης έναντι του Δημοσίου.
Άρθρο 7: Μισθωτήριο Συμβόλαιο
Το μισθωτήριο συμβόλαιο συντάσσεται σε τρία (3) αντίγραφα που υπογράφονται από
τα συμβαλλόμενα μέρη, αφού καταβληθεί από το μισθωτή ποσοστό 20% επί του
συνολικού μισθώματος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και ποσοστό τουλάχιστον
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 κοινοχρήστου χώρου που
παραχωρείται, η ιδιότητά του (αιγιαλός, παραλία κ.λ.), το είδος της χρήσης και το
καταβλητέο αντάλλαγμα. Ο χώρος αυτός αποτυπώνεται με επιμέλεια του Δήμου και
χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του αντισυμβαλλομένου σε επισυναπτόμενο στο
μισθωτήριο: i) σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «OPEN» της
Κτηματολόγιο Α.Ε. («ελεύθερη θέαση ορθοφωτοχαρτών») όπου δεν υφίσταται
καθορισμένος αιγιαλός, ii) σε απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος
καθορισμού, όπου αυτός υφίσταται.
Ο Δήμος αποστέλλει στην οικεία Κτηματική Υπηρεσία αντίγραφο του Πρακτικού
Κατακύρωσης της Δημοπρασίας και το συναφθέν, σε εκτέλεση του Πρακτικού,
μισθωτήριο συμβόλαιο με τον πλειοδότη, σε τρία (3) αντίγραφα προς προσυπογραφή
αυτών από τον Προϊστάμενο, συνοδευόμενα από το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης
για την απόδειξη καταβολής του οφειλόμενου ποσοστού υπέρ του Δημοσίου. 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 Δημοσίου.
Αμέσως μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μεταξύ του Δήμου και του
μισθωτή, ο τελευταίος έχει δικαίωμα να εγκατασταθεί στον παραχωρούμενο
κοινόχρηστο χώρο.
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Άρθρο 8: Διάρκεια εκμίσθωσης- αναπροσαρμογή μισθώματος
Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από της υπογραφή της σύμβασης έως την
31/12/2014.
Άρθρο 9: Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος
Το μίσθωμα αφορά το τρέχον έτος. Ποσοστό 30%, επί του συνολικού μισθώματος
προς το Δήμο καταβάλλεται στον Ο.Τ.Α κατά την υπογραφή της σύμβασης, ποσοστό
35% έως 31/7/2014 και το υπόλοιπο 35% έως 30/9/2014.
Άρθρο 10: Υποχρεώσεις μισθωτή
Ο μισθωτής υπόκειται στις υποχρεώσεις του άρθρου 7 καθώς και στους όρους και τις
προϋποθέσεις
της
ΚΥΑ
Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033/11.02.2014
(ΦΕΚ
328/13.02.2014 τεύχος Β’): Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του
δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων
λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.) Α' βαθμού.
Ο μισθωτής υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των οργάνων του
Δήμου σχετικά με:
- την χωροταξική κατανομή των εκμισθωμένων θέσεων,
- την χωροταξική κατανομή των προς ενοικίαση αντικειμένων (θαλασσίων
ποδηλάτων και κανό) σε κάθε θέση,
- την χρήση υλικών προσαρμοσμένων στο περιβάλλον ( ξύλο, ύφασμα),
- την εξασφάλιση της καθαριότητας της ακτής και του περιβάλλοντος χώρου,
- την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων απορριμμάτων,
- την αποφυγή χρήσης ακαλαίσθητων διαφημιστικών ειδών.
Άρθρο 11: Λήξη μίσθωσης
Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιον στην
κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
Άρθρο 12: Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση
Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή
απαγορεύεται απολύτως.
Άρθρο 13: Λοιποί όροι
Στους χώρους για τους οποίους παραχωρείται το δικαίωμα απλής χρήσης επιτρέπεται
η τοποθέτηση τροχήλατων καντινών –αυτοκινούμενων ή μη-εφοδιασμένων με
κατάλληλη άδεια λειτουργίας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγράφου Α
Της υπ’ αριθμ Υ1γ/ΓΠ/οικ.71459/30-7-2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας. Ο
μέγιστος χώρος που δύναται να μισθωθεί για την τοποθέτηση των τροχήλατων
καντινών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30 τ.μ. Στον χώρο αυτό μπορεί να τοποθετηθεί
αρθρωτό ξύλινο δάπεδο και σκιάδα για την αναμονή του κοινού, σε ποσοστό 70%
του μισθωμένου χώρου.
Οι καντίνες πρέπει να απέχουν 100 μ. από εγκατεστημένες επιχειρήσεις (ξενοδοχεία,
κέντρα αναψυχής κλπ.). Για τις παραχωρήσεις αυτές δεν ισχύουν οι διατάξεις περί
υπαίθριου εμπορίου.
Άρθρο 14: Ευθύνη Δήμου
Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή
μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ απoχρώvτoς λόγου.
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Άρθρο 15: Δημοσίευση Διακήρυξης
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του
Π.Δ/τος 270/1981 και με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από
τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα
ανακοινώσεων του Δημαρχείου Αγιάς, των δημοτικών καταστημάτων Στομίου,
Παλαιοπύργου, Μελιβοίας, Σκήτης και Σωτηρίτσας και στο δημοσιότερο μέρος της
έδρας του δήμου.
Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί, για μια ημέρα, στην ημερήσια εφημερίδα
«Ελευθερία» του Νομού Λάρισας.
Άρθρο 16: Σύμφωνη γνώμη Προϊσταμένου Κτηματικής Υπηρεσίας
Με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 687/1-4-2014 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Νομού
Λάρισας, έχει διατυπωθεί η σύμφωνη γνώμη της για το περιεχόμενο της παρούσας
διακήρυξης της δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος της απλής
χρήσης αιγιαλού - παραλίας, σε μη δικαιούχους απευθείας παραχώρησης, με σύναψη
μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος και συγκεκριμένα α) για την ανάπτυξη
ομπρελών και ξαπλώστρων και β) για την εγκατάσταση τροχήλατων καντινών και
θαλάσσιων μέσων αναψυχής.
Άρθρο 17: Επανάληψη της δημοπρασίας
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε
κατ' αυτήν πλειοδότης.
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου
όταν:
α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό
συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος
αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας
β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης αρνείται να
υπογράψει τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση
στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας
αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της
σύμβασης.
Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου
πλειοδότη, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου
κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του
δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης,
πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας,
διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.
Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά
κατά την προηγούμενη δημοπρασία.
Άρθρο 18: Άλλες διατάξεις
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να εκμισθώνει περισσότερους από έναν
από τους ανωτέρω οριζόμενους κοινόχρηστους χώρους.
Για κάθε παράβαση των όρων της παρούσας, το Δημοτικό Συμβούλιο με
αιτιολογημένη απόφασή του μπορεί να κηρύξει τον μισθωτή έκπτωτο χωρίς την
παρέμβαση των δικαστηρίων.
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Άρθρο 19: Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών
του Δήμου Αγιάς κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στην Διεύθυνση Αγιά, Τ.Κ.
40003, Τηλέφωνο: 2494022811, FAΧ 2494022811, αρμόδια υπάλληλος Σοφλιού
Αγλαΐα και από το γραφείο του Στομίου, Διεύθυνση Στόμιο, Τ.Κ. 40007, Τηλέφωνο:
2495350200, FAX:2495091273, αρμόδιος υπάλληλος Αθανασούλας Λάμπρος.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους
ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μία ημέρα πριν την
διακήρυξη.

Ο Δήμαρχος Αγιάς

Αντώνης Ν. Γκουντάρας

