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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ                                                     Αμοργός  09/06/2020 
       ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

        ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ                                                          Αριθ. Πρωτ.: 2163 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΧΩΡΑ ΑΜΟΡΓΟΥ        
ΤΑΧ. ΚΩΔ. : 840 08        

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θεολογίτου Μαρία 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 22853 60221 

FAX     : 22853 60225 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ  

ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ 

 

Ο Δήμαρχος Αμοργού, έχοντας υπ’ όψιν: 
 

1) Τον Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α') "Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις", και ιδίως τα άρθρα 13, 
15 και 16Α, όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 31, 35 και 37 του Ν.4607/2019 (ΦΕΚ 65/Α΄/2019) 

αντίστοιχα, και τα άρθρα 42, 43, 45 του ν. 4688/2020 (ΦΕΚ 101/Α΄/2020) 

2) Την υπ΄ αριθμ. ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’), όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. ΚΥΑ 56468 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 2198/05.06.2020 τεύχος Β’) 

3) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104/Α΄/2020) 

4) Την υπ΄ αριθμ. Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.35444/20 (ΦΕΚ 2216/Β΄/09-06-2020) με θέμα «Κανόνες 

τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της επικράτειας, προς 
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ισχύος από τις 9.6.2020 έως και τις 23.6.2020»  

5) Τις διατάξεις του ΠΔ 270/81  

6) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 
του Ν. 4623/19 

7) Το άρθρο 192 του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 196 του 
Ν.4555/2018 

8) Την υπ’ αριθ. 54/2020 απόφασή του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια 

πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση των χώρων αιγιαλού - παραλίας 

9) Tην υπ΄ αριθμ. 54/2020 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι 

της δημοπρασίας 
 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

δημοπρασία απλή πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής 

χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη σύμβασης παραχώρησης, έναντι 

ανταλλάγματος, όπως περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν 

ενδιαφέρον. 
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1) Περιγραφή χώρων παραχώρησης, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας 

προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος. 

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 την ΚΥΑ 

47458ΕΞ/15-5-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1864 /15-5-2020 τεύχος Β') είναι οι εξής: 

 

1. Στην παραλία της νησίδας «Γραμβούσα» της Τ.Κ. Αρκεσίνης, χώρος συνολικού εμβαδού Ε=120 

τ.μ., με σκοπό παραχώρησης την εκμίσθωση ομπρελών και ξαπλωστρών και με τιμή εκκίνησης 
1.500,00€ (120 τ.μ. x 12,50€/τ.μ.). 

     ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ: (Α) – Χ 655660.96, Ψ 4074143.94 
                                         (Β) – Χ 655650.64, Ψ 4074123.57 

                                         (Γ) – Χ 655655.93, Ψ 4074121.18 

                                          (Δ) – Χ 655665.45, Ψ 4074141.82 
 

2. Στην παραλία στην περιοχή «Καλοταρίτισσα» της Τ.Κ. Αρκεσίνης, χώρος συνολικού εμβαδού 
Ε=15 τ.μ. με σκοπό παραχώρησης την τοποθέτηση και λειτουργία καντίνας και με τιμή 

εκκίνησης 2.240,00€ (2.000 + (15 τ.μ. x 16,00€/τ.μ.)). 
     ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: ΚΑΝΤΙΝΑ:  (Α) – Χ 655388.47, Ψ 4073113.52 

          (Β) – Χ 655390.45, Ψ 4073110.54  

        (Γ) – Χ 655393.89, Ψ 4073113.05  
                                     (Δ) – Χ 655391.97, Ψ 4073115.63  

 

3. Στην παραλία στην περιοχή «Καλοταρίτισσα» της Τ.Κ. Αρκεσίνης, χώρος συνολικού εμβαδού 

Ε=140 τ.μ. με σκοπό παραχώρησης την εκμίσθωση ομπρελών και ξαπλωστρών και με τιμή 
εκκίνησης 2.240,00€ (140 τ.μ. x 16,00€/τ.μ.). 

     ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ: (Α) – Χ 655407.06, Ψ 4073109.22 
                                        (Β) – Χ 655402.62, Ψ 4073110.61 

                                        (Γ) – Χ 655391.97, Ψ 4073085.27 

                                        (Δ) – Χ 655396.54, Ψ 4073082.76 
 

4. Στην παραλία στην περιοχή «Μαλτέζι» της Τ.Κ. Καταπόλων, χώρος συνολικού εμβαδού Ε= 15 
τ.μ. με σκοπό παραχώρησης την τοποθέτηση και λειτουργία καντίνας και με τιμή εκκίνησης 

1.687,50€ (1.500 + (15 τ.μ. x 12,50€/τ.μ.)).    
     ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: ΚΑΝΤΙΝΑ:   (Α) – Χ 665123.24, Ψ4078032.13 

   (Β) – Χ 665125.49, Ψ 4078034.12  

   (Γ) – Χ 665128.66, Ψ 4078030.74  
                                      (Δ) – Χ 665126.74, Ψ 4078028.56  

 

5. Στην παραλία στην περιοχή «Μαλτέζι» της Τ.Κ. Καταπόλων, χώρος συνολικού εμβαδού Ε=160 

τ.μ. με σκοπό παραχώρησης την εκμίσθωση ομπρελών και ξαπλωστρών και με τιμή εκκίνησης 
2.000,00€ (160 τ.μ. x 12,50€/τ.μ.). 

     ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ: (Α) – Χ 665118.84, Ψ 4078026.97 
                                        (Β) – Χ 665116.46, Ψ 4078018.11 

                                       (Γ) – Χ 665133.65, Ψ 4078013.08 

                                       (Δ) – Χ 665135.77, Ψ 4078022.08 
 

6. Στην παραλία στην περιοχή «Μαλτέζι» της Τ.Κ. Καταπόλων, χώρος συνολικού εμβαδού Ε=10 

τ.μ. με σκοπό παραχώρησης την εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής και με τιμή 

εκκίνησης 1.625,00€ (1.500 + (10 τ.μ. x 12,50€/τ.μ.)).    
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ:  (Α) – Χ 665090.68, Ψ 4078016.81 

                                               (Β) – Χ 665093.72, Ψ 4078019.32  
                                               (Γ) – Χ 665095.44, Ψ 4078017.47  

                                               (Δ) – Χ 665092.67, Ψ 4078014.95  

7. Στην παραλία της νησίδας «Νικουριά» της Τ.Κ. Αιγιάλης, χώρος συνολικού εμβαδού Ε=15 τ.μ. 
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με σκοπό παραχώρησης την τοποθέτηση και λειτουργία καντίνας και με τιμή εκκίνησης 
1.687,50€ (1.500 + (15 τ.μ. x 12,50€/τ.μ.)).  

     ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: ΚΑΝΤΙΝΑ:  (Α) – Χ 670967.60, Ψ 4083499.49 

          (Β) – Χ 670970.51, Ψ 4083501.21  
                   (Γ) – Χ 670972.49, Ψ 4083497.64  

                                     (Δ) – Χ 670969.58, Ψ 4083495.79  
 

8. Στην παραλία της νησίδας «Νικουριά» της Τ.Κ. Αιγιάλης, χώρος συνολικού εμβαδού Ε=200 τ.μ. 
με σκοπό παραχώρησης την εκμίσθωση ομπρελών και ξαπλωστρών και με τιμή εκκίνησης 

2.500,00€ (200 τ.μ. x 12,50€/τ.μ.). 

     ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ: (Α) – Χ 670975.20, Ψ 4083505.84 
                                         (Β) – Χ 670978.91, Ψ 4083501.87 

                                         (Γ) – Χ 671011.45, Ψ 4083530.71 
                                          (Δ) – Χ 671008.28, Ψ 4083534.68 

 

Όλες οι ανωτέρω τιμές αφορούν σε ετήσιο μίσθωμα κι όχι στο συνολικό τίμημα καθ’ όλη 

την διάρκεια της σύμβασης, το οποίο προφανώς θα είναι τριπλάσιο από την τιμή που 

τελικά θα διαμορφωθεί. 

 

2) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας 

 

Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα 

ημέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω. 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 διενέργειας της 

δημοπρασίας, η απόφαση της οποίας καταχωρείται  στα πρακτικά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει την έναρξη της συνεδρίασης την ημέρα και στον 

τόπο του διαγωνισμού, και ώρα 11:00 π.μ. και καλεί τους ενδιαφερόμενους όπως καταθέσουν με 

σειρά τα δικαιολογητικά συμμετοχής τα οποία ελέγχονται για την τυπική πληρότητα τους. Στο 

άνοιγμα των φακέλων δύναται να παρίστανται μόνο όσοι έχουν υποβάλει φάκελο συμμετοχής. 

Εφόσον ελεγχθούν ως προς την πληρότητα τους τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, ο Πρόεδρος της 

Επιτροπής ανακοινώνει την έναρξη της προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας.  

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά 

του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε 

πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή 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.  

Μετά τη λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή διενέργειας 

της δημοπρασίας και από τον τελευταίο πλειοδότη. Αν αυτός είναι αγράμματος, υπογράφει άντ' 

αυτού άλλος, βάσει, ειδικού νομίμου πληρεξουσίου ή δύο πρόσωπα εκ των παρισταμένων κατά την 

διενέργεια της δημοπρασίας, τα οποία καλεί η Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας και τα οποία 

βεβαιώνουν στο πρακτικό της δημοπρασίας ότι ό τελευταίος πλειοδότης δήλωσε άγνοια γραμμάτων. 

Οι δημοπρατούμενες θέσεις κατακυρώνονται στον ενδιαφερόμενο που θα προσφέρει το 

υψηλότερο τίμημα. 
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3) Τόπος, ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 19/06/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στο Δημοτικό 

κατάστημα του Δήμου Αμοργού.  

 

4) Τιμή εκκίνησης της πρώτης προσφοράς 

Οι τιμές εκκίνησης για κάθε παραχωρούμενο χώρο, είναι αυτές που αναγράφονται στην παράγραφο 

1 της παρούσας διακήρυξης.  

 

 5) 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 συν υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου από τον Προϊστάμενο της 

Κτηματικής Υπηρεσίας, λόγω μη τήρησης των υποδειχθεισών από αυτόν τροποποιήσεων ή μη συν 

αποστολής 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. 

 

6) Δικαίωμα-δικαιολογητικά συμμετοχής 

Α. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: 

Α. Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις 

(camping), κέντρα αναψυχής, εκμεταλλευτές αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου 
αναψυκτηρίου (καντίνες). 

Β. Ναυταθλητικά σωματεία αναγνωρισμένα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, 
εφόσον προβλέπεται από το καταστατικό τους η άσκηση δραστηριοτήτων, που είναι συναφείς με 

την εξυπηρέτηση των λουομένων και την αναψυχή του κοινού. 

Γ. Επιχειρήσεις θαλάσσιων μέσων αναψυχής, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Γενικού 
Κανονισμού Λιμένα με αριθμ. 20, όπως ισχύει. (άρθρο 3 ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 

1864/15.05.2020 τεύχος Β’). 

Δ. Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ομπρελών και ξαπλωστρών.  

 

Β. Δικαιολογητικά συμμετοχής: 

Για την συμμετοχή στη δημοπρασία θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να καταθέσει στην Επιτροπή 

διενέργειας της δημοπρασίας, επί ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά: 

1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.  

Όλες οι Εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή άλλο πρόσωπο νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο για το σκοπό συμμετοχής στην εν λόγω δημοπρασία.  

Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχει για λογαριασμό Εταιρείας, είναι απαραίτητο 
δικαιολογητικό και το αντίγραφο του καταστατικού της συμμετέχουσας Εταιρείας. 

2. Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήµου περί µη οφειλής του 

συμμετέχοντος.  

3. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας τελευταίου τριανταημέρου (30 ημέρες). 

4. Άδεια λειτουργίας /γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, (όπου από το Νόμο απαιτείται). Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος δεν 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bf%cf%8d%cf%87%ce%bf%ce%b9-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%87%cf%8e%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%8e-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bf%cf%8d%cf%87%ce%bf%ce%b9-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%87%cf%8e%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%8e-2/
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διαθέτει εν ισχύ (ενεργή) κατάλληλη Άδεια λειτουργίας καταστήματος (καντίνα), δύναται 

εναλλακτικά να συμμετάσχει στη δημοπρασία υπογράφοντας Υπεύθυνη Δήλωση με το περιεχόμενο: 

«Δεν διαθέτω εν ισχύ (ενεργή) κατάλληλη Άδεια Λειτουργίας και αναλαμβάνω την υποχρέωση να 

την προσκομίσω το συντομότερο δυνατόν, εάν και εφόσον αναδειχθώ πλειοδότης της δημοπρασίας, 

και, σε κάθε περίπτωση, πριν την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου».  

5. Έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές από τις 

διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως κάθε φορά ισχύει, χρήσεις, προκειμένου να του 

επιτραπεί η παραχώρηση των χώρων του άρθρου 1 της παρούσας. Σε περίπτωση που κάποιος 

υποψήφιος δεν διαθέτει Έναρξη Επιτηδεύματος, δύναται εναλλακτικά να συμμετάσχει στη 

δημοπρασία υπογράφοντας Υπεύθυνη Δήλωση με το περιεχόμενο: «Δεν διαθέτω Έναρξη 

Επιτηδεύματος και αναλαμβάνω την υποχρέωση να την προσκομίσω το συντομότερο δυνατόν, εάν 

και εφόσον αναδειχθώ πλειοδότης της δημοπρασίας, και, σε κάθε περίπτωση, πριν την υπογραφή 

του μισθωτηρίου συμβολαίου».  

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 από τον συμμετέχοντα ότι έχει λευκό ποινικό μητρώο, 

δεν έχει καταδικαστεί και δεν διώκεται για αδικήματα που θα του στερούσαν την συμμετοχή στον 

διαγωνισμό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 από τον συμμετέχοντα ότι έχει λάβει γνώση όλων των 

όρων της διακήρυξης και των όρων της ΚΥΑ 47458ΕΞ/15-5-2020 και των τροποποιήσεων αυτής και 

ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

8. Σε περίπτωση χρήσης του χώρου αιγιαλού/παραλίας για θαλάσσια μέσα αναψυχής (σε 

υποδεικνυόμενες από την παρούσα διακήρυξη θέσεις) απαιτείται: 

α) Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να αναφέρεται ότι πληρούνται όλοι οι νόμοι και οι περιορισμοί 

του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθ. 20, όπως αυτός ισχύει και  

β) Άδεια εκμίσθωσης Θ.Μ.Α. από την αρμόδια Λιμενική αρχή, ή ελλείψει αυτής: α) αντίγραφο 

της αίτησης χορήγησης άδειας Θ.Μ.Α. προς την αρμόδια Λιμενική αρχή και (β) το πρακτικό της 

Επιτροπής του αρ.35 του Γ.Κ.Λ. με αριθ. 20  με θετική εισήγηση. 

 

7) Μισθωτήριο Συμβόλαιο  

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που 

ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή 

εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή του 

μισθωτηρίου συμβολαίου.  

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

συμβαλλόμενα μέρη, αφού καταβληθεί από το μισθωτή το αναλογούν ποσοστό επί του συνολικού 

μισθώματος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και το αναλογούν ποσοστό επί του συνολικού 

μισθώματος στον Ο.Τ.Α πριν την υπογραφή αυτού (πλέον Χαρτοσήμου & ΟΓΑ 3,6%). 

Στο μισθωτήριο συμβόλαιο προσδιορίζονται σαφώς τα στοιχεία του μισθωτή, η διάρκεια της 

μίσθωσης, η θέση και το εμβαδόν του κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται καθώς και οι 

συντεταγμένες αυτού, η ιδιότητά του (αιγιαλός, παραλία κλπ), το είδος της χρήσης και το 

καταβλητέο αντάλλαγμα. Ο χώρος αυτός αποτυπώνεται με επιμέλεια του αιτούντα α) σε υπόβαθρο 

ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του Ν. 4281/2014 η β) σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την 

εφαρμογή “OPEN” της ΕΚΧΑ ΑΕ (ελεύθερη θέαση ορθοφωτοχαρτών) ή γ) σε απόσπασμα του 

τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας όπου αυτός 

υφίσταται. 

Ο Δήμος αποστέλλει στην 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, συνοδευόμενα από το πρωτότυπό 

διπλότυπο είσπραξης για την απόδειξη καταβολής του οφειλόμενου ποσοστού υπέρ του Δημοσίου 

και αντίγραφο καταβολής ποσού υπέρ του Δήμου. Στο μισθωτήριο συμβόλαιο πρέπει να έχουν 
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ενσωματωθεί, επί ποινή ακυρότητας της μισθωτικής σύμβασης, οι τυχόν υποδείξεις από την 

Κτηματική Υπηρεσία Κυκλάδων, καθώς και να αναγράφεται, επί ποινή ακυρότητας της σύμβασης, ο 

αριθμός διπλοτύπου είσπραξης του ποσοστού υπέρ του Δημοσίου. 

Προ της υπογραφής της σύμβασης παραχώρησης, ο μισθωτής δεν μπορεί να λάβει στην 

κατοχή του τον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο. Αμέσως μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου 

συμβολαίου μεταξύ του Δήμου και του μισθωτή, ο τελευταίος έχει δικαίωμα να εγκατασταθεί στον 

παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο. 

Σημειώνεται δε ότι πριν την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου 

υποχρεούνται να προσκομίσουν την άδεια λειτουργίας/ γνωστοποίηση λειτουργίας 

καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, κατά περίπτωση, και την έναρξη 

δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές από τις 

διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.2971/2001, όπως κάθε φορά ισχύει, χρήσεις, 

προκειμένου να τους επιτραπεί η παραχώρηση των χώρων του άρθρου 1 της υπ' αριθμ. 

ΚΥΑ 47458ΕΞ/15-5-2020.  

 

8) Διάρκεια παραχώρησης 

Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως την 

31/12/2022.  

 

9) Αντάλλαγμα 

Η καταβολή του ανταλλάγματος γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 7 της ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’) και του άρθρου 

16Α του Ν.2971/01, όπως προστέθηκε με το άρθρο 37 του Ν.4607/19.  

Ειδικά για το έτος 2020, εφαρμόζονται και οι διατάξεις του άρθρου 17 της ανωτέρω ΚΥΑ, 

στο οποίο προβλέπονται τα εξής: Κατ' εξαίρεση για το έτος 2020, το ύψος του καταβαλλόμενου 

ανταλλάγματος καθορίζεται σε ποσοστό 40% του υπολογισθέντος ανταλλάγματος, σύμφωνα με τις 

προβλεπόμενες προϋποθέσεις του άρθρου 7 (παρ. β, αρ. 17 της εν λόγω ΚΥΑ).  

Το αντάλλαγμα της παραχώρησης για το έτος 2020 καταβάλλεται είτε εφάπαξ, είτε σε 

τρεις (3) ισόποσες μηνιαίες δόσεις (πλέον Χαρτοσήμου & ΟΓΑ 3,6%). Η πρώτη δόση 

καταβάλλεται με την σύναψη της μίσθωσης και το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης συνοδεύει τη 

σύμβαση, οι δε υπολειπόμενες δύο δόσεις αποστέλλονται για βεβαίωση στην αρμόδια ΔΟΥ. Για τα 

επόμενα έτη της μίσθωσης ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 της υπ' αριθμ.47458ΕΞ/15-5-2020 

ΚΥΑ. Συγκεκριμένα: 

Για το δεύτερο έτος: 1η δόση μέχρι 31-03-2021, 2η δόση μέχρι 30-04-2021, 3η δόση μέχρι 

31-05-2021.  

Για το τρίτο έτος: 1η δόση μέχρι 31-03-2022, 2η δόση μέχρι 30-04-2022, 3η δόση μέχρι 

31-05-2022. 

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής, με ευθύνη του ενδιαφερομένου, έστω 

και μιας δόσης, η σύμβαση παραχώρησης παύει να ισχύει και λαμβάνονται όλα τα 

προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα προστασίας (άρθρο 27 του ν. 2971/ 

2001, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4607/2019). 
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10) Υποχρεώσεις μισθωτή 

Ο μισθωτής υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν.2971/01, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, και της ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος 

Β’): «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και 

διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, 

υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών», όπως 

τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. ΚΥΑ 56468 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 2198/05.06.2020 τεύχος Β’). 

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του παραχωρούμενου κοινόχρηστου 

χώρου, τα όρια αυτού και εν γένει τον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο σε καλή κατάσταση, 

άλλως λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας των διατάξεων περί προστασίας των Δημοσίων 

Κτημάτων. 

 

11) Λήξη μίσθωσης 

Ο μισθωτής υποχρεούται αμέσως μετά τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει τους 

κοινόχρηστους χώρους στην αρχική τους κατάσταση με οποιοδήποτε τρόπο. 

    

12) Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση 

Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του παραχωρούμενου χώρου από τον μισθωτή 

απαγορεύεται απολύτως. 

 

13) Ευθύνη Δήμου 

Ο Δήμoς δεv ευθύvεται έvαvτι τoυ μισθωτή, oύτε υπoχρεoύται σε επιστρoφή ή μείωση τoυ 

ανταλλάγματος ή και λύση της σύμβασης άvευ απoχρώvτoς λόγoυ.  

 

14) Δημοσίευση Διακήρυξης 

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από 

τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του 

δημοτικού καταστήματος, καθώς και στις Κοινότητες του Δήμου. Επίσης, θα αναρτηθεί στο 

διαδίκτυο (Διαύγεια) και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αμοργού.   

 

15) 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 παραχώρησης, επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο 
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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. 

Σε περίπτωση επανάληψης της δημοπρασίας λόγω έκπτωσης του πλειοδότη, η τιμή 

εκκίνησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη του πενήντα τοις εκατό (50%) του ανταλλάγματος που 

κατακυρώθηκε στην αρχική δημοπρασία και πάντως όχι μικρότερη του ανταλλάγματος των 

διατάξεων του άρθρου 16Α, όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 

4607/2019 ή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 42 του ν. 4607/2019, ο δε αρχικός 

υπερθεματιστής, ο/η σύζυγος αυτού και οι συγγενείς του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του 

δεύτερου βαθμού, καθώς και οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν όλοι οι παραπάνω, αποκλείονται 

από τη δημοπρασία. 

 

16) Άλλες διατάξεις 

Ο μισθωτής υποχρεούται κατά την εγκατάστασή του, με δικές του ενέργειες να φροντίσει 

για την καθαριότητα του χώρου που θα νοικιάσει και για τυχόν εργασίες που θα χρειαστούν για την 

έναρξη λειτουργίας της επιχείρησής του στον νοικιασμένο χώρο. Επίσης κατά τον χρόνο λειτουργίας 

είναι υποχρεωμένος να διατηρεί το μίσθιο και τον περιβάλλοντα χώρο του σε καλή κατάσταση και 

είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα όλης της παραλίας.  

Στις υποχρεώσεις του μισθωτή είναι η μεταφορά των απορριμμάτων στους 

πλησιέστερους κατάλληλους κάδους απορριμμάτων, έπειτα από συνεννόηση με την 

υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου. Ενδεχόμενη μη τήρηση του όρου για την 

καθαριότητα της παραλίας, καθ’ όλη την διάρκεια της μίσθωσης, είναι λόγος διάλυσης 

της σύμβασης. 

Επίσης ο μισθωτής υποχρεούται να συμμορφώνεται με την νομοθεσία που αφορά 

τους κανόνες για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, όπως ισχύει 

κάθε φορά.  

 

17) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, κατά 

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλέφωνο: 2285360221.   

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ 
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