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ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 
 
ΑΦΜ 0999 42 713 

ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ Ε 
Οδός Οινόης 6                                     Μαραθώνας,          8-5-2014 
Τ.Κ. 190 07 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ Αρ.Πρωτ.  16 
ΤΗΛ.: 22940 67773-67774 
FΑΧ : 22940 67778 
E-MAIL: DSMARATH@OTENET.GR  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ. ΜΕΔΗΜ ΑΕ ( Α.Μ.Α.Ε. 69127/04/Β/207} 

Διακηρύσσει ότ: 
Προσφέρει για εκμίσθωση με ανοικτή πλειοδοτική δημοπρασία για την 
παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού για την άσκηση δραστηριότητας 
εκμίσθωσης ομπρελών-ξαπλωστρών, θαλασσίων μέσων αναψυχής  και 
θέσεων καντίνας, στην περιοχή του Ριζάρι, Σχινιά, Δήμου Μαραθώνα με 
τους εξής όρους και σύμφωνα με τις διατάξεις και έχοντας υπόψη: 
 

1. Την μετατροπή της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Μαραθώνα 
με διακριτό τίτλο Δ.Ε.Α.ΔΗ.Μ. σε Κτηματική Μαραθώνα Μονομετοχική 
Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία- νυν ΜΕΔΗΜ Μαραθών ΑΕ (Φ.Ε.Κ. αριθμ. 
φύλλου 84/08-01-2010). 

2. Την υπ' αριθμ. 135/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, «περί 
μείωσης τιμήματος κατάληψης κοινοχρήστων χώρων και αιγιαλού» 

3. Την υπ’ αριθμ. 90/2014 απόφαση του Δ.Σ: «Περί παραχώρησης απλής 
χρήσης αιγιαλού παραλίας στην  Μαραθών Επενδυτική Ανώνυμος  Εταιρία  
του Δήμου Μαραθώνος  (Μ.Ε.ΔΗ.Μ) , μέχρι το χρονικό διάστημα που 
ορίζεται στην ΚΥΑ Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033/13-2-2014  έως 
31/12/2014. 

4. Την ΚΥΑ  Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033/13-2-2014 των Υπουργών 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και αποκέντρωσης και Οικονομίας και 
Οικονομικών περί απ’ευθείας παραχώρησης, με αντάλλαγμα του 
δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στους οργανισμούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α΄ βαθμού, καθώς επίσης και το 
παράρτημα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ . 

5. Την τροποποίηση του υπ΄αριθμ. 19.602 καταστατικού της  
«ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΡΜΑΕ 67127/04/Β/09/207) σύμφωνα με την 
απόφαση της γενικής συνέλευσης της εταιρείας την 20-6-2011. 

6.  Το άρθρο 13 του Ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 285/Α/2001).  

7.  Το Π.Δ. 270/81 (Φ.Ε.Κ. Α΄77/30-03-81) Περί καθορισμού των οργάνων, 
της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι'εκποίησιν ή 
εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων» 

8. Το κανονισμό διαχείρισης αιγιαλού (233/2003 απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου), 

9) Την υπ΄αριθμ 3/2014 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΜΕΔΗΜ 
Α.Ε.   



      με τους εξής όρους: 
 
Άρθρο 1. Η δημοπρασία για τις θέσεις παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού στην 

παραλία Ριζάρι, Σχινιά  θα διενεργηθεί στην Αίθουσα συνεδριάσεων 
Δημοτικού Συμβουλίου την  20η του μήνα Μαΐου  του έτους 2014, ημέρα 
Τρίτη  και από ώρα 10:00 – 12:00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Η 
δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη 
ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές.  

Άρθρο 2. Τα προς παραχώρηση χρήσεως τμήματα κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού 
θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την άσκηση 
δραστηριότητας εκμίσθωσης ομπρελών-ξαπλωστρών, θαλασσίων μέσων 
αναψυχής  και θέσεων καντίνας, όπως αυτά θα οριοθετηθούν από την 
τεχνική υπηρεσία του Δήμου.  

Άρθρο 3. Η διάρκεια της παραχώρησης χρήσεως ορίζεται από την ημερομηνία 
υπογραφής της σχετικής σύμβασης και λήγει την 31-12-2014, οπότε και ο 
χρήστης είναι υποχρεωμένος να εγκαταλείψει τον παραχωρηθέντα χώρο.  

Άρθρο 4. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν την αίτηση τους μέχρι την 
Δευτέρα 19-5-2014, στο κτίριο 1 των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας 
Μαραθωνίου Δρόμου (γυάλινο κτίριο), Στις  εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
(9.00 πμ έως 14.00 μ.μ ).                               
Μαζί με την αίτηση κατατίθενται τα εξής δικαιολογητικά:              
Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας αν είναι φυσικό πρόσωπο,---
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης -Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 
1599/86 ότι το επάγγελμα θα ασκείται προσωπικά από τον ενδιαφερόμενο. 
ή άτομο ά βαθμού συγγένειας ηλικίας  από 18-65 ετών (πλην συνταξιούχων 
γήρατος)- Βεβαίωση από την ταμιακή υπηρεσία του Δήμου περί μη 
οφειλής του συμμετέχοντος (εξίσου και για τους υπολοίπους εταίρους, αν 
είναι εταιρεία)- Βεβαίωση της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας 
(Δ.Ο.Υ.), για χρέη προς το δημόσιο του συμμετέχοντος (εξίσου και για 
τους υπολοίπους εταίρους, αν είναι εταιρεία),- οι  ενδιαφερόμενοι   για να 
λάβουν άδεια θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21° ηλικίας τους και να 
μην έχουν υπερβεί το 65°-Σχετική άδεια  λειτουργίας για καντίνα.-έναρξη 
επιτηδεύματος.-Σχετικό παραστατικό-Πληρεξούσιο. εκπροσώπησης αν 
είναι εταιρεία ή κοινοπραξία -Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του 
συμμετέχοντος, ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα.-  

            -Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο σύστασης 
παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού ίσου 
προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στη διακήρυξη ελαχίστου ορίου 
πρώτης προσφοράς τούτου υπολογιζόμενου για ένα έτος μίσθωσης, ή 
μετρητά, η  οποία εγγύηση μετά τη λήξη της δημοπρασίας θα επιστραφεί 
στους διαγωνιζόμενους, εκτός του τελευταίου πλειοδότη που θα παραμείνει 
στην υπηρεσία μέχρι κατακυρώσεως της δημοπρασίας, οπότε θα 
αντικατασταθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσου 
προς το ένα δέκατο (1/10) επί του μισθώματος που επιτεύχθηκε 
υπολογιζόμενου για ολόκληρο το χρόνο της μίσθωσης για την εξασφάλιση 
της εγκαίρου και εντός των οριζομένων προθεσμιών καταβολής του 
μισθώματος.  

Άρθρο 5. Τα τμήματα κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού που θα παραχωρηθούν για 
απλή χρήση για την άσκηση δραστηριότητας εκμίσθωσης ομπρελών-
ξαπλωστρών, θαλασσίων μέσων αναψυχής  και θέσεων καντίνας, στην 
περιοχή του Ριζάρι, Σχινιά, Δήμου Μαραθώνα  είναι τα εξής:  



             Παραλία Ριζάρι, περιοχή Σχινιά Δημοτικής Κοινότητας Μαραθώνα,  εννέα 
9 τμήματα των οποίων η έκταση ανέρχεται σε: 

            - 1ο  τμήμα 500 τ.μ.(490 τμ για ομπρέλες και ξαπλώστρες και 10 τ.μ για 
καντίνα, θέση έμπροσθεν και πλησίον παλαιού πεδίου βολής ) 

            - 2ο  τμήμα 395 τ.μ για ομπρέλες και ξαπλώστρες και 10 τ.μ για θαλάσσια 
σπορ έμπροσθεν και πλησίον καταστήματος moraitis sports 

            -3ο τμήμα 495  τ.μ για ομπρέλες και ξαπλώστρες και 5 τ.μ για θαλάσσια 
σπορ έμπροσθεν και πλησίον καταστήματος ΚΑΡΑΒΙ 

             -4Ο τμήμα 495  τ.μ για ομπρέλες και ξαπλώστρες και 5 τ.μ για θαλάσσια 
σπορ έμπροσθεν και πλησίον καταστήματος SANTA CRUZE 

            - 5Ο τμήμα 300  τ.μ για ομπρέλες και ξαπλώστρες έμπροσθεν και πλησίον 
CAMPING RAMNUS 

            - 6Ο τμήμα 100  τ.μ για ομπρέλες και ξαπλώστρες  10 τ.μ για θαλάσσια 
σπορ πλησίον CAMPING RAMNUS 

            - 7Ο τμήμα 480  τ.μ για ομπρέλες και ξαπλώστρες  10 τ.μ για θαλάσσια 
σπορ  και 10 τ.μ για καντίνα πλησίον τοποθεσίας ΦΟΙΝΙΚΑ 

            -8Ο τμήμα 500  τ.μ για ομπρέλες και ξαπλώστρες  έμπροσθεν 
καταστημάτων «Mara punta»- «RIO DE RIZARIO»,- «ΠΕΙΡΑΤΕΣ». 

            -9Ο τμήμα  300  τ.μ για ομπρέλες και ξαπλώστρες  έμπροσθεν 
καταστήματος “NUEVO”. 

              όπως αυτά απεικονίζονται σε χάρτες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.  
Οι παραπάνω χώροι θα δημοπρατηθούν ξεχωριστά ο καθένας.  
Δεν επιτρέπεται η κατακύρωση περισσότερων του ενός τμημάτων στο ίδιο 
πρόσωπο ή σε εταιρεία στην οποία μετέχει, εκτός αν δεν υπάρχει άλλος 
πλειοδότης.  

Άρθρο 6. Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς για το ετήσιο αντίτιμο 
χρήσεως ορίζονται ποσά ως εξής: 20€/τμ για ομπρέλες και ξαπλώστρες 
και 30€/τμ για θαλάσσια σπορ και 950 €/τμ για καντίνα. Η προσφορά 
κάθε φορά να είναι μεγαλύτερη του 3%. 

Άρθρο 7. Οι προσφορές των πλειοδοτών γράφονται στα πρακτικά κατά σειρά 
εκφωνήσεως με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι 
υποχρεωτική για τον πλειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει 
αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει 
οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό 
άλλου, οφείλει να το δηλώσει τούτο, προς την επί της δημοπρασίας 
επιτροπή πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, αφού παρουσιάσει νόμιμο 
πληρεξούσιο, άλλως θεωρείται ότι μετέχει για λογαριασμό δικό του.  

Άρθρο 8. Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού 
ενδιαφερόμενου 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 9. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή 
ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι 
αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των 
όρων της παραχώρησης χρήσεως.  

Άρθρο 10. Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα αποζημίωσης λόγω μη 
έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια 
όργανα.  

Άρθρο 11. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα ημέρες από την 
κοινοποίηση σ’ αυτόν με αποδεικτικό παραλαβής της απόφασης της 
ΜΕΔΗΜ Α.Ε  περί έγκρισης και κατακύρωσης του αποτελέσματος της 
δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για τη σύνταξη και 



υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει 
καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε 
αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και ενέχονται και 
οι δύο για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από 
την προηγούμενη όμοια.  

Άρθρο 12. Το αντίτιμο χρήσεως θα καταβληθεί στο ταμείο της ΜΕΔΗΜ. Α.Ε  
             αμέσως με την υπογραφή της σύμβασης το ½ του ετησίου μισθώματος εκ 

του οποίου το 20% κατατίθεται υπέρ του Δημοσίου και το υπόλοιπο ½ θα 
καταβληθεί έως την 15η Ιουνίου  2014.  

             Μισθωτήριο συμβόλαιο υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη αφού 
καταβληθεί εφ’ άπαξ το ½ του ετησίου μισθώματος, ήτοι το 30% υπέρ της 
ΜΕΔΗΜ. Α.Ε  και το 20% υπέρ του Δημοσίου.  

            Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των δόσεων ο μισθωτής βαρύνεται 
με τις νόμιμες προσαυξήσεις.  

Άρθρο 13. Απαγορεύεται ο συμψηφισμός του ανταλλάγματος με την οποιαδήποτε 
παροχή υπηρεσιών από τον μισθωτή προς το Δήμο.  

Άρθρο 14. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση του μισθωτή στον παραχωρηθέντα 
χώρο πριν τη σύναψη της μίσθωσης, καθώς και η παραμονή αυτού μετά τη 
λήξη αυτής.  

Άρθρο 15. Η ΜΕΔΗΜ Α.Ε  δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού, ούτε 
υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και πρόωρη λύση 
της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου.  

Άρθρο 16. Ο χρήστης υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του παραχωρημένου 
χώρου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού, να προστατεύει αυτό από 
κάθε καταπάτηση και γενικά να διατηρεί το χώρο σε καλή κατάσταση, 
διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.  

Άρθρο 17. Ο χρήστης υποχρεούται όταν λήξει η διάρκεια της παραχώρησης να 
παραδώσει τον παραχωρηθέντα χώρο στην κατάσταση που το παρέλαβε, 
διαφορετικά ευθύνεται σε αποκατάσταση κάθε φθοράς, βλάβης ή ζημίας, 
πέρα από τη συνήθη χρήση. Η ΜΕΔΗΜ Α.Ε  μπορεί να ζητήσει μετά τη 
λήξη του συμβατικού χρόνου χρήσης την επαναφορά των πραγμάτων στον 
πρότερη κατάσταση.  

Άρθρο 18. Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρή αναμίσθωση ή η περαιτέρω 
υπεκμίσθωση των κοινοχρήστων χώρων από τους μισθωτές με 
οποιονδήποτε τρόπο σε οποιονδήποτε, με ή χωρίς αντάλλαγμα.  

Άρθρο 19. Ο χρήστης δεν αντλεί κανένα δικαίωμα από μισθωτική σύμβαση αφού 
πρόκειται για απλή παραχώρηση χρήσεως αιγιαλού του Ν. 2971/2001 και 
όχι για μίσθωση.  

Άρθρο 20. Σε κάθε αντηλιακή ομπρέλα αντιστοιχούν δύο μόνο καθίσματα 
θαλάσσης.  

Άρθρο 21. Τα ομπρελοκαθίσματα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από υλικά 
εναρμονισμένα στο περιβάλλον.  

Άρθρο 22. Σύμφωνα με το παράρτημα «Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευών 
διαμορφώσεων για απλή χρήση εντός αιγιαλού παραλίας- περιορισμοί – 
συστάσεις», οποιαδήποτε κατασκευή που συνδέεται μόνιμα με το έδαφος 
(π.χ. πάκτωση με σκυρόδεμα, τσιμεντοστρώσεις, επιχωματώσεις κλπ.).Σε 
κάθε περίπτωση παραχώρησης απλής χρήσης του κοινόχρηστου χώρου 
αιγιαλού και παραλίας δεν διενεργούνται διαμορφώσεις ώστε να διατηρείται 
η μορφολογία των ακτών και η ακεραιότητα της ακτογραμμής.  

            Όλες οι κατασκευές συνδέονται με το έδαφος με διατάξεις που σε καμία περίπτωση 
δεν θα πρέπει να παραπέμπουν σε συνθήκες μόνιμης θεμελίωσης αλλά με τέτοιο 
τρόπο ώστε να είναι δυνατή η χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια άμεση αποξήλωση, 
μετακίνηση ή μεταφορά τους. Όπου οι επικρατούσες τοπικές συνθήκες δεν είναι 



ιδιαίτερα δύσκολες αυτό γίνεται με απλή έδραση ή χρήση βαρύτητας (αντίβαρα, 
έρμα από άμμο ή νερό). Σε καταστάσεις όπως ισχυροί άνεμοι και όπου τίθεται 
θέμα ασφαλείας των χρηστών, μπορεί η χρήση των αντίβαρων να συνδυαστεί με 
απλή έμπηξη των κατάλληλα διαμορφωμένων μελών στο έδαφος. Μετά το πέρας 
της περιόδου χρήσης, οι διατάξεις έδρασης (βάσεις, έρμα, αντίβαρα, εμπήξεις 
κλπ.), θα πρέπει να αφαιρούνται χωρίς να παραμένουν εγκιβωτισμένες στην άμμο 
σε αναμονή της επόμενης περιόδου.  

Άρθρο 23. Απαγορεύεται η τοποθέτηση πινακίδων, επιγραφών, ειδών από πλαστικό, 
ψυγείων, μπαρ, καθώς και κάθε είδους μη προβλεπόμενου από τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001, προσωρινού ή μόνιμου χαρακτήρα 
(ξύλινα δάπεδα, στέγαστρα – τέντες κλπ). 

Άρθρο 24. Η μέγιστη κάλυψη χρήσης να μην υπερβαίνει το 50% του μεταβιβαζόμενου 
χώρου, ώστε να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) 
μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής πλάτους τουλάχιστον τριών 
(3) μέτρων για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την αποφυγή 
ατυχημάτων.  

Άρθρο 25. Να μην τίθεται θέμα αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των μισθωτών που 
ασκούν ομοειδή δραστηριότητα.  

Άρθρο 26. Να μην δημιουργούνται θέματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος από την 
άσκηση της δραστηριότητας.  

Άρθρο 27. Ο χρήστης θα χρησιμοποιεί τον παραχωρούμενο χώρο, κατά τρόπο που να μην 
παραβιάζεται ο προορισμός του ως κοινόχρηστος.  

Άρθρο 28. . Ο χρήστης υποχρεούται άμεσα και με δική του ευθύνη και έξοδα να 
τοποθετήσει καλαίσθητα δοχεία απορριμμάτων και να διατηρεί κατά τη διάρκεια 
χρήσης του αιγιαλού την ακτή και τον περιβάλλοντα χώρο καθαρό και 
ευπρεπή. Επίσης, υποχρεούται με δική του ευθύνη και έξοδα να 
τοποθετήσει και να διατηρεί κατά τη διάρκεια χρήσης του αιγιαλού 2 
χημικές τουαλέτες προς κοινή χρήση.  

Άρθρο 29. Ο χρήστης υποχρεούται σε ανάρτηση ξύλινης καλαίσθητης 
ενημερωτικής πινακίδας, εκτός των κοινοχρήστων χώρων, στην οποία θα 
αναγράφεται η τιμή ενοικίασης των ομπρελοκαθισμάτων, το όνομα του 
υπευθύνου μισθωτού, καθώς και το τηλέφωνο της MEDHM A.E   

Άρθρο 30. Απαραίτητη η ευπρεπής εμφάνιση και η καλή συμπεριφορά των 
χρηστών προς τους επισκέπτες – τουρίστες του κάθε χώρου.  

Άρθρο 31. Απαγορεύεται αυστηρά, σε όλη τη διάρκεια της χρήσης η τοποθέτηση 
στον παραχωρούμενο χώρο, αντικειμένων ξένων προς τη χρήση.  

Άρθρο 32. Απαγορεύεται η χρήση αυτοκινήτου μέσα στις παραλίες για μεταφορά 
διαφόρων αντικειμένων πλην της έναρξης χρήσης και λήξης κάθε θερινής 
περιόδου.  

Άρθρο 33. Ο χρήστης οφείλει να δέχεται τον έλεγχο της ΜΕΔΗΜ Α.Ε για την 
εξακρίβωση της τήρησης των όρων της παραχώρησης χρήσεως.  

Άρθρο 34. Σε περίπτωση πρόωρης λήξης της παραχώρησης, με υπαιτιότητα του 
χρήστη, αυτός υποχρεούται στην καταβολή όλου του αντιτίμου που αφορά 
στον υπόλοιπο χρόνο μέχρι τη λήξη της χρήσης.  

Άρθρο 35. Η ΜΕΔΗΜ Α.Ε  δεν υποχρεούται στην επιστροφή ή στη μείωση του 
αντιτίμου χρήσεως, ούτε έχει ευθύνη για τυχόν άρνηση των δημοσίων αρχών να 
χορηγήσουν οποιαδήποτε άδεια στον χρήστη.  

Άρθρο 36. Η τυχόν ανάκληση της παραχώρησης προς τον Ο.Τ.Α. συνεπάγεται 
αυτοδικαίως και την ανάκληση όλων των παραχωρήσεων, που έχουν συντελεστεί 
βάσει αυτής.  

Άρθρο 37. Τα τέλη χαρτοσήμου κ.λ.π. βαρύνουν το χρήστη.  
Άρθρο 38. Η μη τήρηση όλων των παραπάνω όρων από πλευράς του χρήστη, οι οποίοι 

όροι συμφωνούν όλοι ως ουσιώδεις, όταν αυτό διαπιστωθεί από τη ΜΕΔΗΜ Α.Ε  
θα επιφέρει την καταγγελία της παραχώρησης χρήσεως του χώρου από πλευράς 
του Δήμου εις βάρος των χρηστών και την πρόωρη λήξη της χρήσης. Επίσης σε 



περίπτωση που διαπιστωθούν καταπατήσεις των κοινοχρήστων χώρων ή 
αυθαίρετες επεμβάσεις στους χώρους αυτούς, θα ενημερωθεί άμεσα η αρμόδια 
υπηρεσία, προκειμένου η τελευταία να προβεί στη λήψη μέτρων προστασίας, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.  

Άρθρο 39.  
1) Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από την ΜΕΔΗΜ Α.Ε, εάν δεν παρουσιασθεί 

κατ' αυτήν πλειοδότης.  
2) Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως της ΜΕΔΗΜ Α.Ε όταν: α) το 

αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω 
ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της 
δημοπρασίας β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης 
και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά ως και 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 και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστο δε όριο 
προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσό, δυνάμενο να 
μειωθεί με απόφαση της ΜΕΔΗΜ Α.Ε . Η επαναληπτική δημοπρασία 
γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Προέδρου  αναφερομένης στους 
όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας 
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 40. Ολόκληρη η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Προέδρου της Α.Ε  
δια τοιχοκολλήσεως αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων των 
Δημοτικού Καταστήματος, στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του Δήμου και στην 
ιστοσελίδα του Δήμου WWW.MARATHON. GR  

Άρθρο 41. Η διενέργεια της δημοπρασίας διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 
«Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», του Π.Δ. 270/81 «Περί καθορισμού των 
οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι εκποίησιν ή 
εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων», του άρθρου 13 του Ν. 
2971/01 και την ΚΥΑ  αριθμ. Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033/13-2-2014   .  

Άρθρο 42. Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα άρθρα της παρούσας διακήρυξης 
βρίσκονται σε αντίφαση με τα όσα προβλέπονται στην 
Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033/13-2-2014    Κοινή Υπουργική Απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, υπερισχύουν τα όσα προβλέπονται στην 
ΚΥΑ αυτή. 

 

       Μαραθώνας   8/05/2014 
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