
Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
 

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) Φωτοτυπία δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ, αν είναι φυςικό πρόςωπο. 
 
3) Τπεφκυνθ διλωςθ του Νόμου 1599/86, όπου ο υποψιφιοσ κα αναφζρει ότι:  
α) ζχει λάβει γνϊςθ όλων των όρων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, των υπ’ αρικ. 206/2017 (ΑΔΑ: 61ΕΩΗΜ-1Ν3) και 239/2017 (ΑΔΑ: 
ΑΡΡΩΗΜ-Ν5Μ) αποφάςεων Δθμοτικοφ υμβουλίου Διμου Χερςονιςου, τθσ υπ’ αρικ. 134/2018 απόφαςθσ Οικονομικισ Επιτροπισ 
και τθν Κ.Τ.Α. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/12-5-2017 τεφχοσ Βϋ) «Κακοριςμόσ όρων, προχποκζςεων, τεχνικϊν κεμάτων, 
αναγκαίων λεπτομερειϊν και διαδικαςίασ για τθν παραχϊρθςθ απλισ χριςθσ αιγιαλοφ, παραλίασ, όχκθσ και παρόχκιασ ηϊνθσ 
μεγάλων λιμνϊν και πλεφςιμων ποταμϊν», όπωσ ζχει τροποποιθκεί - ςυμπλθρωκεί - αντικαταςτακεί ι αναδιατυπωκεί και ιςχφει με 
τισ διατάξεισ των ΔΔΠ/Β0010068/0624Β ΕΞ2017 (ΦΕΚ 2255/Β/3-7-2017), ΔΔΠ0009186/0575Β/ΕΞ2017 (ΦΕΚ 2098/Β/19-6-2017) & 
ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017 (ΦΕΚ 1970/Β/7-6-2017), 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). 
ε) αναγνωρίηει ότι ςε περίπτωςθ που δεν υπάρξει ςφμφωνθ γνϊμθ για λόγουσ προςταςίασ αρχαιοτιτων, από τισ κακ’ φλθν  αρμόδιεσ 
Τπθρεςίεσ, για τθ δθμοπρατοφμενθ κζςθ, δφναται να ακυρωκεί θ παραχϊρθςθ τθσ κζςθσ αυτισ, ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ 
διαδικαςίασ δθμοπράτθςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ, και παραιτείται από κάκε δικαίωμα προςβολισ τθσ διαδικαςίασ και δικαιϊματοσ 
αποηθμίωςθσ ςε βάροσ του Δθμοςίου ι/και του Διμου Χερςονιςου, λόγω τθσ ακφρωςθσ τθσ παραχϊρθςθσ. 
 
4) Βεβαίωςθ από τθν Σαμειακι Τπθρεςία του Διμου Χερςονιςου περί μθ οφειλισ του ςυμμετζχοντοσ. 
 
5) Φορολογικι ενθμερότθτα του υμμετζχοντα, εν ιςχφ κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι 
κοινοπραξίασ, των μελϊν που αποτελοφν αυτό). 
 
6) Γραμμάτιο ςφςταςθσ παρακατακικθσ του Σαμείου 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 ςτθν 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. 2133.1/37836/2016/28.4.2016 
Απόφαςθ Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ «Ζγκριςθ του Γενικοφ Κανονιςμοφ Λιμζνων αρικμ. 60 «Αντικατάςταςθ 
διατάξεων του Γενικοφ Κανονιςμοφ Λιμζνων αρικμ. 20» 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 ζτοσ 2017 ςτθ 
ςυγκεκριμζνθ κζςθ για τθν οποία επικυμεί να εκδθλϊςει ενδιαφζρον και αντίγραφο τθσ αιτιςεωσ ανανζωςθσ που κατατζκθκε ςτθν 
αρμόδια Λιμενικι Αρχι για το ζτοσ 2018 για τθν ίδια κζςθ ι βεβαίωςθ ανανζωςθσ άδειασ εκμίςκωςθσ κ.μ.α. για το ζτοσ 2018 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) ε 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) ε 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, β) Βεβαίωςθ από τθν Σαμειακι Τπθρεςία του Διμου Χερςονιςου περί μθ 
οφειλισ και γ) Φορολογικι ενθμερότθτα του εγγυθτι. 
 


