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                     ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
     «Για την εκµίσθωση των χώρων µεταβίβασης του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, 

                              παραλίας, σε τρίτους µε σύναψη µισθωτικής σχέσης’ 
 

 

                                        Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 

 

                                                     ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

Πλειοδοτική, φανερή και προφορική ∆ηµοπρασία  η οποία θα διεξαχθεί την 20η Ιουλίου 

2021  ημέρα Τρίτη και ώρα  12.00  στο Δημοτικό Κατάστημα του Αστακού των κάτωθι 

ακινήτων : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέση και εμβαδόν (τ.μ.) 

παραχωρούμενης 

έκτασης* 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ πολυγώνου 

(Ε.Γ.Σ.Α. 87)* 

Δραστηριότητες 

Που πρόκειται να 

ασκηθούν στην 

έκταση  ΚΥΑ 47458 

ΕΞ 2020/15-05-2020 

 

-Π1- 

Παραλία Μύτικα  

 

150 τ.μ. 

Χ 234416,74   Ψ 4284177,66 

Χ234424,41     Ψ 4284183,22 

Χ234434,20     Ψ4284173,16 

Χ234428,64    Ψ 4284166,02 

 

Καντίνα-Ομπρέλες-

Ξαπλώστρες 

ΑΔΑ: 9ΝΜΙΩΚΖ-ΠΨ5



 

ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

«Για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού,  

παραλίας, σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης 

 

Με την υπ’αριθμ. KYA 47458ΕΞ2020/15-5-2020 (ΦΕΚ 1864 Β’) ΚΥΑ των υπουργών Εσωτερικών- Οικονομικών- 

Περιβάλλοντος & Ενέργειας όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθ. 56468 ΕΞ 2020/05.6.2020 (ΦΕΚ 2198 Β’), 

66404ΕΞ2020/29.6.2020 (2697Β’), 77616ΕΞ2020/16.7.2020 (3072Β’) , 51872 ΕΞ 2021/28.4.2021 (1798Β’) και 

78157ΕΞ2021/30.6.2021 (2872Β’)    καθορίζονται οι όροι, προϋποθέσεις, τεχνικά θέματα, αναγκαίες 

λεπτομέρειες και διαδικασίες για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας όχθης και παρόχθιας 

ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών. 

 

Σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ : 

 

-άρθρο 3: Δικαιούχοι παραχώρησης του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας είναι οι Δήμοι 

για αιγιαλό και κοινόχρηστη παραλία εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας, με αντάλλαγμα του άρθρου 7 και 

μέχρι το χρονικό όριο του άρθρου 6 (λήξη 31.12.2022) για την άσκηση δραστηριοτήτων του άρθρου 2 

«Σκοπός Παραχώρησης» της παρούσας με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στα επόμενα 

άρθρα. 

-άρθρο 4: Κάθε παραχώρηση απλής χρήσης διενεργείται είτε κατόπιν δημοπρασίας είτε χωρίς δημοπρασία. 

Κατόπιν διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας, εφόσον διενεργείται μέσω Δήμου, εντός των χρονικών 

διαστημάτων που προβλέπονται στη παρούσα, ακολουθείται οι περί δημοπρασιών διατάξεις του Π.Δ. 270/81 

και της παρούσας. 

    

Ο ανωτέρω χώρος θα εκμισθωθεί αποκλειστικά για  δύο (2) έτη, δηλαδή από την υπογραφή του μισθωτηρίου 

μέχρι την  

31-12-2022, για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, 

ιδίως για ανάπτυξη, ομπρελών, ανακλίντρων (ξαπλώστρες), λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου με την 

διαδικασία και τους όρους του άρθρου 13  

Ν. 2971/2001 και της παρούσας ΚΥΑ. Η άσκηση άλλης δραστηριότητας που δεν προβλέπεται από τις 

διατάξεις του νόμου              

(πχ διοργάνωση συναυλιών ή beach parties), γήπεδα κλπ) επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 15 της ανωτέρω 

ΚΥΑ και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για τον αιγιαλό και την παραλία. 

Σε κάθε περίπτωση για την εκμίσθωση των χώρων θα ακολουθηθούν πιστά τα όσα αναγράφονται στην 

ανωτέρω ΚΥΑ 47458ΕΞ2020/15-5-2020 (ΦΕΚ 1864 Β’) αλλά και στο τεχνικό παράρτημα που την  ακολουθεί. 

Σχετική δε με το θέμα είναι και η υπ’αριθ. 63/2020    απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της  Ξηρομέρου. 

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παρ.1 του ΔΚΚ η εκμίσθωση των ακινήτων γίνεται με δημοπρασία.  

Αρμόδιο όργανο για τη διενέργεια της δημοπρασίας και για τον καθορισμό των όρων της, είναι η οικονομική 

επιτροπή (άρθρο 1 ΠΔ 270/81 και 72 παρ.1 Ν.3852/2010) 

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ  οι όροι της πλειοδοτικής δημοπρασίας, ως κατωτέρω : 

 

 

Άρθρο 1 - Χώρος παραχώρησης 

Ο χώρος παραχώρησης, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους, με σύναψη 

μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 

2971/01, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4607/2019, και την 56468 ΕΞ 2020/05.6.2020 (ΦΕΚ 2198 Β’), 

66404ΕΞ2020/29.6.2020 (2697Β’), 77616ΕΞ2020/16.7.2020 (3072Β’) , 51872 ΕΞ 2021/28.4.2021 (1798Β’) και 

78157ΕΞ2021/30.6.2021 (2872Β’ , ορίζεται ως εξής: 
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               Άρθρο 2 -Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας 

 

• Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής του Δήμου. 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. 

• Οι ενστάσεις κατά της δημοπρασίας, κατατίθενται στο Δήμο, μέχρι την επόμενη από τη διεξαγωγή 

της δημοπρασίας εργάσιμη ημέρα. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται οριστικά η Επιτροπή του Δήμου. 

• Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως τους, μετά του 

ονοματεπωνύμου του πλειοδότη ή η επωνυμία του νομικού προσώπου. 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 το δηλώσει στην επιτροπή δημοπρασίας, πριν από την 

έναρξη του διαγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς 

θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό. 

• Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει 

τα πρακτικά της δημοπρασίας και στη συνέχεια το συμφωνητικό και θα είναι εξ’ ολοκλήρου 

αλληλέγγυος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. Επίσης, τελευταίος πλειοδότης 

δεν αποκτά το δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από τα 

κατά νόμο αρμόδια όργανα. 

 

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 την 20
η
 Ιουλίου 2021 ώρα 12:00 στο Δημοτικό κατάστημα  της δημοτικής 

ενότητας Αστακού , ενώπιον της αρμόδιας τριμελούς επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών του δήμου.  

 

Άρθρο 4- Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς 

 

Κατώτατο όριο προσφοράς  ορίζεται  το  ποσό των 2.000€ ανά έτος.  

 

Άρθρο 5- Παροχή εγγυήσεων συμμετοχής 

Α.  Για να γίνει κάποιος δεκτός στη Δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή διενέργειας 

Δημοπρασίας ως εγγύηση συμμετοχής σε αυτή , εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας  ή γραμμάτιο 

συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% 

του ετήσιου μισθώματος., δλδ (2.000 € χ 2 έτη) χ 10%, ήτοι ποσό 400,00 ευρώ).  
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Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται, κατά την υπογραφή της σύμβασης, από εγγυητική καλής 

εκτέλεσης ύψους 10% του ποσού του τελευταίου πλειοδότη και επιστρέφεται στον πλειοδότη μετά τη λήξη 

του μισθώματος , οι δε εγγυητικές των λοιπών συμμετεχόντων επιστρέφονται σε αυτούς μετά το πέρας της 

δημοπρασίας. 

Β. Θα πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια Επιτροπή τα εξής δικαιολογητικά : 

 

• Δημοτική Ενημερότητα του ίδιου και του εγγυητή του. 

• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του συμμετέχοντος ότι έχει λάβει γνώση των όρων της 

διακήρυξης και της ΚΥΑ  47458ΕΞ2020/15-5-2020 (ΦΕΚ 1864 Β’) και τυχόν τροποποιήσεις της,  με τα 

παραρτήματα αυτής και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

• Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. 

• Άδεια αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων τροχήλατων αναψυκτηρίων (καντίνες) σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές των παρ. 4(β) του άρθρου 14 της υπ΄ αριθ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21-06-2017 (2161 B΄) 

απόφασης του Υπουργού Υγείας και το υπ΄αριθ. Δ1γ/Γ.Π/37278 & 36879/25-06-2019 έγγραφο του 

Τμήματος Υγιεινής καιΥγειονομικών Ελέγχων της Διεύθυνσης Δημόσιας  Υγείας και Υγιεινής  

Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας 

” 

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

 

Σε περίπτωση συμμετοχής νομικού προσώπου: 

• το καταστατικό και τροποποιήσεις αυτού καθώς και πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο που να 

προκύπτει το καταστατικό και όλες οι τροποποιήσεις του 

• Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή άλλης ανάλογης κατάστασης της εταιρίας , σε ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού 

• Απόφαση του ΔΣ της εταιρίας (κεφαλαιουχική/συνεταιρισμός) για συμμετοχή στον παρόντα 

διαγωνισμό και του προσώπου που εξουσιοδοτείται με την ως άνω απόφαση να συμμετέχει 

σ’αυτόν. 

 

Άρθρο 6 – Εγγυήσεις 

 

Ο τελευταίος Πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει τα 

Πρακτικά της Δημοπρασίας καθιστάμενος αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνο με αυτόν για την 

εκπλήρωση των όρων της δημοπρασίας. 

 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της Απόφασης της 

Περιφερειακής Διοίκησης επί των πρακτικών της Δημοπρασίας να προσέλθει μετά του εγγυητή του, για τη 

σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, αφού πρώτα έχει καταβάλλει το μίσθωμα. 

 

Άρθρο 7- 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 Προϊστάμενος Κτηματικής 

Υπηρεσίας Αιτωλ/νίας, 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 8- Μισθωτήριο Συμβόλαιο 

 

Το μισθωτήριο συμβόλαιο συντάσσεται σε τρία (3) αντίγραφα που υπογράφονται από τα συμβαλλόμενα 

μέρη, αφού καταβληθεί από το μισθωτή ποσοστό 30% επί του συνολικού μισθώματος υπέρ του Ελληνικού 

Δημοσίου και ποσοστό 70%, επίσης, επί του συνολικού μισθώματος στον Ο.Τ.Α. για το έτος 2021, ενώ για τα 

έτος  2022 το ποσοστό διαμορφώνεται σε 40% υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και 60% υπέρ Ο.Τ.Α. 
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Στο μισθωτήριο συμβόλαιο προσδιορίζονται σαφώς τα στοιχεία του μισθωτή, η διάρκεια της μίσθωσης, η 

θέση με συντεταγμένες 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. Τα τοπογραφικά 

διαγράμματα που συνοδεύουν τα μισθωτήρια θα πρέπει να συνυπογράφονται από τους μισθωτές, ώστε να 

εξασφαλίζεται η γνώση τους αναφορικά με τη θέση της παραχωρούμενης έκτασης. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δημοπρασίας, ο Δήμος ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο την 

αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία Αιτωλ/νίας για το ύψος του τελικώς επιτευχθέντος μισθώματος και τα στοιχεία 

του πλειοδότη, προκειμένου αυτός να εκδώσει και να του αποστείλει με κάθε πρόσφορο μέσο, οίκοθεν 

σημείωμα του σχετικά με το ύψος προς καταβολή από τον μισθωτή υπέρ του Δημοσίου ποσοστό  επί του 

μισθώματος. 

 

Στη συνέχεια ο Δήμος αποστέλλει στην οικεία Κτηματική Υπηρεσία Αιτωλ/νίας 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 της Περιφερειακής 

Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας, συνοδευόμενο από το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την απόδειξη της 

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 

Κτηματικής Υπηρεσίας Αιτωλ/νίας, καθώς και να αναγράφεται, επί ποινή ακυρότητας, 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. 

 

«Κατ εξαίρεση για το έτος 2021, το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος καθορίζεται σε ποσοστό 

60% του υπολογισθέντος ανταλλάγματος, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις του άρθρου 7 

της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης. Το αντάλλαγμα αποδίδεται σύμφωνα με την παρ. 7 του 

άρθρου 15 του ν. 2971/2001» 

 

 

Άρθρο 9- Διάρκεια εκμίσθωσης- αναπροσαρμογή μισθώματος 

 

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από της υπογραφή της σύμβασης έως την 31.12.2022.  

 

Άρθρο 10- Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος 

 

Η καταβολή του μισθώματος θα γίνει σε  δύο (2) δόσεις  , η πρώτη (1
η
) δόση με τη σύναψη της μίσθωσης και  

η δεύτερη (2
η
) δόση  μέχρι 31.3.2022.  

 

Άρθρο 11- Υποχρεώσεις μισθωτή- Χρήση χώρων –απαγορεύσεις 

 

Ο μισθωτής υπόκειται στις υποχρεώσεις του άρθρου 7 καθώς και στους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ: 

47458ΕΞ2020/15-5-2020 (ΦΕΚ 1864 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 και στις τροποποιήσεις αυτής ήτοι 56468 ΕΞ 

2020/05.6.2020 (ΦΕΚ 2198 Β’), 66404ΕΞ2020/29.6.2020 (2697Β’), 77616ΕΞ2020/16.7.2020 (3072Β’) , 51872 ΕΞ 

2021/28.4.2021 (1798Β’) και 78157ΕΞ2021/30.6.2021 (2872Β’).     
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Ειδικά για το έτος 2021, στο πλαίσιο προστασίας των πολιτών από την πανδημία, ισχύουν οι διατάξεις της αρ. 

Δ1α/ΓΠοικ.30603/15.05.2020 και οι εκάστοτε ΚΥΑ για τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας. 

Απαγορεύεται οποιαδήποτε παρέμβαση που θα αλλοιώσει τη φυσική μορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία 

των χώρων αιγιαλού και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτού. Αλλιώς σε περίπτωση ελέγχου από τον Ο.Τ.Α. και 

επανειλημμένης σύστασης και υποτροπής θα καταγγέλλεται η σύμβαση της μισθώσεως και θα 

επαναδημοπρατείται ο χώρος. Ρητά δε αναφέρεται ότι οι περί υγιεινής διατάξεις και οι παραβάσεις αυτών 

θα συνεπάγονται σε κάθε περίπτωση την εξαίρεση των παραβατών από την εκμίσθωση επομένων ετών. 

Ο μισθωτής οφείλει να εξασφαλίζει και να μην εμποδίζει την ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση των 

πολιτών στην παραλία και τον αιγιαλό, εκτός κι αν τούτο επιβάλλεται για λόγους εθνικής άμυνας, δημόσιας 

τάξης και ασφάλειας, προστασίας αρχαίων, του περιβάλλοντος ή της δημόσιας υγείας. 

Ο μισθωτής οφείλει να μεριμνά για τον καθημερινό καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων, την αισθητική του 

χώρου της ακτής και του περιβάλλοντος χώρου, καθώς επίσης μεριμνούν για τη λήψη μέτρων για την 

ασφάλεια των λουομένων και των διερχομένων στο παραχωρημένο χώρο. 

 

 

Λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων των άρθρων 2 και 13 του Ν.2971/2001, επιτρέπονται , αποκλειστικά 

προς διευκόλυνση της πρόσβασης και κυκλοφορίας των λουομένων και για την ασφάλεια αυτών κατά την 

παραμονή τους εντός των προαναφερθέντων κοινοχρήστων χώρων , κατασκευές μη μόνιμου χαρακτήρα που 

περιοριστικά προβλέπονται στο συνημμένο Παράρτημα 3‘’Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευών –

Διαμορφώσεων για απλή χρήση εντός Αιγιαλού –Παραλίας Περιορισμοί –Συστάσεις ‘’ το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι της  παραπάνω Κ.Υ.Α και θα πρέπει να τηρείται. 

Οι χώροι εκμισθώνονται αποκλειστικά και μόνο για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους 

λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, ιδίως για εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής, 

τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, ανακλίντρων (ξαπλώστρες), λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου με την 

διαδικασία και τους όρους του άρθρου 13 Ν. 2971/2001 και της παρούσας ΚΥΑ.. 

Κάθε παραβίαση των όρων της παραχώρησης θα επιφέρουν τις κυρώσεις του άρθρου 15 της ΚΥΑ 47458 ΕΞ 

2020/15-5-2020 (ΦΕΚ 1864/τ.Β'/2020). 

Σε κάθε περίπτωση για την εκμίσθωση των χώρων θα ακολουθηθούν πιστά τα όσα αναγράφονται στην 

ανωτέρω ΚΥΑ 47458ΕΞ2020/15-5-2020 (ΦΕΚ 1864 Β’) και στα παραρτήματα αυτής (3 &4) και τυχόν 

τροποποιήσεις της καθώς επίσης και στις υποδείξεις της Κτηματική Υπηρεσία Αιτωλ/νίας.  

 

Άρθρο 12- 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 13 -Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση 

 

Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως. 

 

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.  

 

Άρθρο 15- Δημοσίευση Διακήρυξης 

 

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί  στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimosxiromerou.gr)  και στο 

πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς επίσης αντίγραφο αυτής θα τοιχοκολληθεί στους πίνακες ανακοινώσεων των 

δημοτικών καταστημάτων. 
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Άρθρο 16- Σύμφωνη γνώμη της Κτηματικής Υπηρεσίας Αιτωλοακαρνανίας  

 

Το αργότερο εντός 7 εργάσιμων ημερών πριν την κατά νόμο δημοσίευση της προκήρυξης της Δημοπρασίας, ο 

Δήμος αποστέλλει εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο στην αρμόδια Κτηματικής Υπηρεσίας Αιτωλ/νίας 

αντίγραφο σχεδίου της προκήρυξης της Δημοπρασίας με τη θέση, με τις συντεταγμένες και το εμβαδόν του 

κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται, την ιδιότητά του, το είδος της χρήσης και το όριο της πρώτης 

προσφοράς συνοδευόμενο από το υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη όπου δεν υφίσταται καθορισμένος αιγιαλός ή 

απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού, όπου αυτός υφίσταται. 

 

Η  Κτηματική Υπηρεσία Αιτωλ/νίας, υποχρεούται να ενημερώσει εντός 7 εργάσιμων ημερών από τη λήψη της 

προκήρυξης τον οικείο ΟΤΑ εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. τηλεομοιοτυπία, e-mail κλπ.) εάν το 

περιεχόμενο της προκήρυξης συμφωνεί με την κείμενη νομοθεσία περί αιγιαλού και της παρούσας 

απόφασης. Παρερχομένης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη  της 

Κτηματικής Υπηρεσίας Αιτωλ/νίας ως προς το περιεχόμενο της προκήρυξης. 

 

Αν η Κτηματική Υπηρεσία Αιτωλ/νίας, διαπιστώνει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενης 

νομοθεσίας περί αιγιαλού και της παρούσας απόφασης, υποδεικνύει στον οικείο ΟΤΑ είτε να απόσχει από τη 

διενέργεια δημοπρασίας, εφόσον δεν είναι δυνατή η μίσθωση του συγκεκριμένου κοινόχρηστου χώρου, είτε 

να προβεί στην αναπροσαρμογή οποιουδήποτε όρου της προκήρυξης, που κρίνει ότι αντίκειται στις ανωτέρω 

διατάξεις, συμπεριλαμβανομένης της αναπροσαρμογής της τιμής εκκίνησης, εφόσον αυτή είναι χαμηλότερη 

από εκείνη που ανταποκρίνεται στις μισθωτικές αξίες της περιοχής.  

 

 

 

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 απόφασης 

του δημοτικού συμβουλίου.  

 

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου 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. 
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Άρθρο 18-  Άλλες διατάξεις 

 

• Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να εκμισθώνει περισσότερους από έναν από τους 

ανωτέρω οριζόμενους κοινόχρηστους χώρους.  

• Κανείς δεν γίνεται δεκτός στη Δημοπρασία πλειοδότης ή εγγυητής καθώς και συγγενείς α’ βαθμού εξ 

αίματος και εξ αγχιστείας  αυτών, αν είναι οφειλέτης στο Δήμο. 

• Τέλος, αναπόσπαστο κομμάτι των όρων της παρούσας αποτελεί το ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3   «ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ-

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ» της ΚΥΑ 47458ΕΞ2020/15-5-2020 (ΦΕΚ 1864 Β’) και τυχόν τροποποιήσεις 

της. 

 

Άρθρο 19- Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στο Δημοτικό κατάστημα Αστακού  

Γραφείο Εσόδων και Περιουσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα  τηλ. 2646360544  /34. 

 

 

                                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                 κ.α.α. 

 

                                                      Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  

                                            ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

  

                                                            ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
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