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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ:13-07-2021 
ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 12872 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ‘’ΛΟΥΡΟΣ’’  Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ Δ.Ε. ΟΙΝΙΑΔΩΝ & ΠΑΡΑΛΙΑ 
‘’ΔΙΟΝΙ’’ Κ. ΚΑΤΟΧΗΣ Δ.Ε. ΟΙΝΙΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. 

  
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
 

Έχοντας υπόψη: 
1.Το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010/Α΄) «ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 
όπως ισχύει. 
2.Το Προεδρικό Διάταγμα 270/1981 - ΦΕΚ 77/Α/30-3-1981 Περί καθορισμού των 
οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή 
εκμίσθωσιν πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων. 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 Ν. 2971/2001 (285 Α΄) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει,   τις  διατάξεις του  άρθρου  15  του Ν. 2971/2001 (285 Α΄), 
όπως τροποποιήθηκε  με  τις διατάξεις  του  άρθρου 35  του  Ν. 4607/2019 (65 Α΄), τις  
διατάξεις  του  άρθρου  16 Α  του  Ν. 2971/2001, όπως  αυτό  προστέθηκε  με  τις  
διατάξεις του  άρθρου   37  του Ν. 4607/2019, καθώς  και  τις  διατάξεις  της  παρ. 6  του  
άρθρου 42  του Ν. 4607. 
4. Η υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 51872 ΕΞ 2021/28-4-2021 (Β 1798) η οποία  τροποποιεί την υπό 
στοιχεία 47458 ΕΞ 2020/ 15-05-2020 (Β΄  1864) Κοινής Υπουργικής Απόφασης περί 
καθορισμού 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 αυτή τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 56468ΕΞ2020/5-6-
2020 (Β΄ 2198), 66404ΕΞ2020/ 29-06-2020 (Β΄  2697) και 77616ΕΞ2020/16-07-2020 
(Β΄ 3072). 
5.Την υπ’αριθμ. 78157ΕΞ2021/30-06-2021 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, 
Εσωτερικών , Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

6.Τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4688/2020 (ΦΕΚ 101 Α΄/24.05.2020).  
7. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 20 του Ν. 4690/20 ( ΦΕΚ 104/τ. Α'/2020). 
8. Την υπ’ αριθμ. 72/2021 (ΑΔΑ: Ω0ΔΚΩΡΖ-ΤΙΡ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

περί έγκρισης διενέργειας δημοπρασίας και καθορισμός χώρων μεταβίβασης του 

δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης. 
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9. Τις  υπ’ αριθμ. 8/2021 (ΑΔΑ: 6ΙΟΟΩΡΖ-ΨΥΤ), 41/2021  (ΑΔΑ: 666ΨΩΡΖ-ΔΗ5) 
αποφάσεις  του Δημοτικού Συμβουλίου, περί ορισμού μελών Επιτροπής διεξαγωγής 
δημοπρασιών για την μίσθωση εκμίσθωση και εκποίηση ακίνητων του Δήμου Ιεράς 
Πόλης Μεσολογγίου. 
10. Την υπ’ αριθμ. 292/2021 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: 91ΖΜΩΡΖ-494)  περί ορισμού 

Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων όπως ισχύει. 

11. Την υπ’ αριθμ. 260/2021 (ΑΔΑ: ΩΧΦΗΩΡΖ-54Π) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής περί έγκριση των όρων δημοπράτησης εκμίσθωσης των χώρων μεταβίβασης 

του δικαιώματος απλής χρήσης Αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής 

σχέσης στην παράλια ‘’ΛΟΥΡΟΣ’’ Κ. Νεοχωρίου Δ.Ε. Οινιαδών & παραλία ‘’ΔΙΟΝΙ’’ 

Κ. Κατοχής Δ.Ε. Οινιαδών Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου.  

12. Το υπ’ αριθμ. 52575 ΑΠΑ 2021/12-07-2021 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας 

Αιτωλοακαρνανίας με θέμα: Γνωμοδότηση επί του σχεδίου των όρων διακήρυξης για την 

παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού & κοινόχρηστης παραλίας με 

δημοπρασία για τις παραλίες «Λούρος» και «Διόνι» Δ.Ε. Οινιαδών Δήμου Ι. Π. 

Μεσολογγίου. 
 

Διακηρύσσει ότι : 
Την  26η  του μηνός Ιουλίου έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και με ώρα έναρξης 10.00π.μ. 
-  ώρα λήξης 11.30 π.μ. θα διεξαχθεί φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με προφορικές 
προσφορές  για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, σε θέσεις 
της Π.Ε. Αιτωλ/νίας Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, Κοινότητας Νεοχωρίου παραλία 
«ΛΟΥΡΟΣ»,  Δημοτικής Ενότητας Οινιαδών και Κοινότητας Κατοχής παραλία «ΔΙΟΝΙ»,  
Δημοτικής Ενότητας Οινιαδών, Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου όπως αυτές αναλυτικά 
περιγράφονται παρακάτω για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης 
κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού – παραλίας προς τρίτους έναντι ανταλλάγματος. 
Τυχόν επαναληπτική δημοπρασία θα διενεργηθεί την 02η του μηνός Αυγούστου έτους 
2021 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τους ίδιους όρους. 
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους παρακάτω όρους. 
 
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 51872 ΕΞ 2021/28-4-2021 (Β 1798) τροποποιείται η 
παρ. α’ του άρθρου 17 της υπό στοιχεία 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 (Β΄ 1864) κοινή 
υπουργική απόφαση ως εξής: Οι Δήμοι στη χωρική τους αρμοδιότητα, θα πρέπει να 
έχουν ολοκληρώσει τόσο τις απευθείας μισθώσεις έκτασης αιγιαλού και παραλίας, όσο 
και τις μισθώσεις μέσω δημοπρασιών έως την 30-06-2021.  
Από 01-07-2021 έως 31-08-2021 οι μισθώσεις παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού 
και παραλίας θα διενεργούνται αποκλειστικά από τις αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες. 
Οι Δήμοι οφείλουν να αποστείλουν όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις, για τις οποίες δεν έχει 
συνταχθεί σύμβαση παραχώρησης, από τον Δήμο, μέχρι 30-06-2021, στις αρμόδιες 
κατά χώρο Κτηματικές Υπηρεσίες έως τις 05- 07-2021. 
Σύμφωνα με νεότερη τροποποίηση βάσει της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 78157ΕΞ2021/30-06-
2021 (Β΄ 2872) ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας 
ορίζεται ότι … «Οι Δήμοι στη χωρική τους αρμοδιότητα, θα πρέπει να έχουν 
ολοκληρώσει τόσο τις απευθείας μισθώσεις έκτασης αιγιαλού και παραλίας, όσο και 
τις μισθώσεις μέσω δημοπρασιών έως την 31-7-2021. Από 01-08-2021 έως 31-08-2021 
οι μισθώσεις παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας θα διενεργούνται 
αποκλειστικά από τις αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες. 
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Οι Δήμοι οφείλουν να αποστείλουν όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις, για τις οποίες δεν έχει 
συνταχθεί σύμβαση παραχώρησης, από τον Δήμο, μέχρι 31-07-2021, στις αρμόδιες 
κατά χώρο Κτηματικές Υπηρεσίες έως τις 05- 08-2021». 
 
 

Α. ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΕΙΣ 
 

Α. παραλία Λούρου  Κοινότητας Νεοχωρίου  Δ.Ε. Οινιαδών 
 

Στην παραλία  Λούρου Κ. Νεοχωρίου Δ.Ε. Οινιαδών του Δήμου Ιεράς Πόλης 
Μεσολογγίου Π.Ε. Αιτωλ/νίας  προτείνονται οι κάτωθι  πέντε (5) τέσσερις (4) θέσεις: 

Α/Α 
Θέση και εμβαδόν (τ.μ.) 

παραχωρούμενης 

έκτασης 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 

πολυγώνου (Ε.Γ.Σ.Α. 87)* 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΚΤΥΟ 
NATURA 2000 

i. 

ΑΙΤΩΛΡ3 
Παραλία Λούρος Δ.Ε. 

Οινιαδών 
 
 

Α. ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ 
Χ=256047,7336  Ψ=4243022,7721 
Χ=256048,2515  Ψ=4243025,7271 
Χ=256053,1764  Ψ=4243024,8640 
Χ=256052,6585  Ψ=4243021,9090 
Β. ΟΜΠΡΕΛΕΣ-ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ 
Χ=256043,2109  Ψ=4243013,4145 
Χ=256092,4603  Ψ=4243004,7817 
Χ=256094,1865  Ψ=4243014,6312 
Χ=256044,9367  Ψ=4243023,2623 

κωδικός 176-
GR2310001-EZΔ 

κωδικός 187- 
GR2310015-ΖΕΠ 

ii. 

ΑΙΤΩΛΡ4 
Παραλία Λούρος Δ.Ε. 

Οινιαδών 
 
 

Α.ΟΜΠΡΕΛΕΣ-ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ 
Χ=255973,8105  Ψ=4243023,6317 
Χ=255998,7981  Ψ=4243022,8430 
Χ=255999,1136  Ψ=4243032,8380 
Χ=255974,1260  Ψ=4243033,6268 

κωδικός 176-
GR2310001-EZΔ 

κωδικός 187- 
GR2310015-ΖΕΠ 

iii. 

ΑΙΤΩΛΡ5 
Παραλία Λούρος Δ.Ε. 

Οινιαδών 
 
 

Α. ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ 
Χ=255873,0897  Ψ=4243055,3852 
Χ=255868,1676  Ψ=4243056,2648 
Χ=255868,6962  Ψ=4243059,2190 
Χ=255873,6376  Ψ=4243058,3348 
Β. ΟΜΠΡΕΛΕΣ-ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ 
Χ=255873,7056  Ψ=4243055,2751 
Χ=255824,4846  Ψ=4243064,0710 
Χ=255822,7255  Ψ=4243054,2269 
Χ=255871,8934  Ψ=4243045,4406 
 

κωδικός 176-
GR2310001-EZΔ 

κωδικός 187- 
GR2310015-ΖΕΠ 

iv. 

 
ΑΙΤΩΛΡ9 

Παραλία Λούρος Δ.Ε. 
Οινιαδών 

 

Β. ΟΜΠΡΕΛΕΣ-ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ 
Χ=255115,1610  Ψ=4243116,9540 
Χ=255114,9280  Ψ=4243119,9450 
Χ=255109,9430  Ψ=4243119,5560 
Χ=255110,1770  Ψ=4243116,5650 

κωδικός 176-
GR2310001-EZΔ 

κωδικός 187- 
GR2310015-ΖΕΠ 
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Β. Παραλία Διόνι Κοινότητας Κατοχής  Δ. Ε. Οινιαδών 

 

Στη παραλία Διόνι Κ. Κατοχής  Δ. Ε. Οινιαδών του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου Π.Ε. 
Αιτωλ/νίας  προτείνονται οι κάτωθι δυο (2) θέσεις  : 

 

Α/Α 
Θέση και εμβαδόν (τ.μ.) 

παραχωρούμενης έκτασης 

 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ πολυγώνου 
(Ε.Γ.Σ.Α. 87)* 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΚΤΥΟ 
NATURA 2000 

i. 

ΑΙΤΩΔΝ2 

Παραλία Διόνι Δ.Ε. 
Οινιαδών 

 
 

Α. ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ 

Χ=246475,06   Ψ=4248076,67  
Χ=246478,23   Ψ=4248076,4  
Χ=246478,23   Ψ=4248069,79 

Χ=246475,32   Ψ=4248069,79 

 
Β. ΟΜΠΡΕΛΕΣ - ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ 

Χ=246455   Ψ=4248082 

 Χ=246480  Ψ=4248082  
Χ=246480   Ψ=4248063  
Χ=246455   Ψ=4248063 

 

 

 

 

 
κωδικός 176-

GR2310001-EZΔ 

κωδικός 187- 
GR2310015-ΖΕΠ 

ii. 

ΑΙΤΩΔΝ3 

Παραλία Διόνι Δ.Ε. 
Οινιαδών 

 
 

Α. ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ 

Χ=246394,09    Ψ=4247897,81  
Χ=246397,27    Ψ=4247897,55  
Χ=246397,53    Ψ=4247890,93  
Χ=246394,62    Ψ=4247890,67 

 
Β. ΟΜΠΡΕΛΕΣ - ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ 

Χ=246394   Ψ=4247901  
Χ=246375   Ψ=4247903  
Χ=246375   Ψ=4247887  
Χ=246394   Ψ=4247887 

 
 
 

κωδικός 176-
GR2310001-EZΔ 

κωδικός 187- 
GR2310015-ΖΕΠ 

 

 
 

Β. ΟΜΠΡΕΛΕΣ-ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ 
Χ=255091,0150  Ψ=4243105,0415 
Χ=255140,8639  Ψ=4243108,9299 
Χ=255140,0859  Ψ=4243118,8991 
Χ=255090,2371  Ψ=4243115,0092 
 

v. 

 
ΑΙΤΩΛΡ10 

Παραλία Λούρος Δ.Ε. 
Οινιαδών 

 
 

ΚΑΝΤΙΝΑ-ΟΜΠΡΕΛΕΣ-
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ 
Χ=255294   Ψ=384243126,76 
Χ=255329   Ψ=844243126,76 
Χ=255330   Ψ=234243112,49 
Χ=255294   Ψ=784243112,49 

κωδικός 176-
GR2310001-EZΔ 

κωδικός 187- 
GR2310015-ΖΕΠ 
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Β.  ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
ΑΡΘΡΟ 1ο  

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας 

Επιτροπής Δημοπρασιών 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 

ανωτέρω 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 εν λόγω Επιτροπή. 

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 

αυτή 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, ο 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 πληρεί τους υπό της οικείας διακηρύξεως 

προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας 

συντάσσονται εφ' απλού χάρτου. 

ΑΡΘΡΟ 2ο  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της επιτροπής που έχει οριστεί σύμφωνα με την  υπ’ 

αριθμ. 8/2021 (ΑΔΑ: 6ΙΟΟΩΡΖ-ΨΥΤ) και τη συμπλήρωση-τροποποίηση αυτής 41/2021  

(ΑΔΑ: 666ΨΩΡΖ-ΔΗ5) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μέλη της Επιτροπής 

διεξαγωγής δημοπρασιών για την μίσθωση εκμίσθωση και εκποίηση ακίνητων του Δήμου 

Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου έχουν ορισθεί  οι κατωτέρω:   

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. ΛΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) 

2. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 

3. ΜΑΣΑΟΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

                ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

2. ΓΟΥΡΓΑΡΗ – ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ 
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Για τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής  έχει οριστεί σύμφωνα με την ανωτέρω 

απόφαση  ο υπάλληλος του Δήμου κ. Νικόλαος Περιστέρης. 

ΑΡΘΡΟ 3ο  
ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

Η µισθωτική περίοδος θα αρχίσει από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, που θα 

πραγµατοποιηθεί µετά την έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας από τα 

αρµόδια όργανα, και θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου 2022 σύµφωνα µε τη διαδικασία και 

τους όρους που διαλαµβάνονται στις ανωτέρω αποφάσεις. 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο  

ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ - ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΑ ΘΕΣΗ 
Σύμφωνα με το άρθρο 7 της  ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 
τεύχος Β’) το  αντάλλαγμα της παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης 
και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών 
και πλεύσιμων ποταμών προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 Α του 
ν. 2971/2001, όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4607/2019 
ή με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 42 του ν. 4607/2019 . 
Το αντάλλαγμα στις περιπτώσεις που η παραχώρηση απλής χρήσης διενεργείται από το 

Δήμο καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο του Δήμου και εγκρίνεται από την οικεία 

Κτηματική Υπηρεσία. 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ με αριθμ. 51872 ΕΞ 2021/28-4-2021 (Β 1798) η οποία  τροποποιεί 
της υπό στοιχεία 47458 ΕΞ 2020/ 15-05-2020 (Β΄  1864) κοινής υπουργικής απόφασης 
περί καθορισμού 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 αυτή τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 56468ΕΞ2020/5-6-
2020 (Β΄ 2198), 66404ΕΞ2020/ 29-06-2020 (Β΄  2697) και 77616ΕΞ2020/16-07-2020 
(Β΄ 3072) και συγκεκριμένα: 
… Δ) Η παρ. β’ του άρθρου 17 της υπό στοιχεία 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 (Β΄ 1864) 
κοινής υπουργικής απόφασης τροποποιείται ως εξής: «β) Για το έτος 2021 το ύψος του 
καταβαλλόμενου ανταλλάγματος καθορίζεται σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) 
του υπολογισθέντος ανταλλάγματος, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 
της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης. Το αντάλλαγμα αποδίδεται σύμφωνα με 
την παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 2971/2001». 
… ΣΤ) Ομοίως, η παρ. ζ’ του ιδίου ως άνω άρθρου τροποποιείται ως εξής: «ζ) Εξαιρετικά 
για το έτος 2021 το αντάλλαγμα για τις παραχωρήσεις των άρθρων 13 και 13Α του 
ν. 2971/2001, όπως αυτό ρυθμίζεται στην παρ. 7 του άρθρου 15 του ιδίου νόμου, 
αποδίδεται κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%) στον οικείο ΟΤΑ και κατά τριάντα τοις 
εκατό (30%) στο Δημόσιο». 
Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής στους Δήμους του οριζόμενου στην σύμβαση 

παραχώρησης ανταλλάγματος χρήσης, οι Δήμοι οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα την 

οικεία Κτηματική Υπηρεσία.  

Σύμφωνα με την τελευταία παρ. του άρθρου 7 της ανωτέρω ΚΥΑ «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 

https://dimosnet.gr/blog/law_category/kya_47458_e3_2020-15-05-2020_fek_1864-15-05-2020_teyxos_b/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/kya_47458_e3_2020-15-05-2020_fek_1864-15-05-2020_teyxos_b/
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=2971%2F2001
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4607%2F2019
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4607%2F2019
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νομοθεσία μέτρα προστασίας (άρθρο 27 του ν. 2971/2001, όπως τροποποιήθηκε με τις 

διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4607/2019)». 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 15 του Ν. 2971/2001, όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 4607/2019 « Ειδικά για τις περιοχές για τις 

οποίες έχουν ιδρυθεί Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του ν. 

4519/2018, από το αντάλλαγμα ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) εκ του αποδιδόμενου 

στους Ο.Τ.Α. και ένα τοις εκατό (1%) εκ του αποδιδόμενου στο Δημόσιο, αποδίδεται 

στο Πράσινο Ταμείο για τη χρηματοδότηση των αντίστοιχων Φορέων Διαχείρισης 

Προστατευόμενων Περιοχών» 
 

Οι τιμές εκκίνησης ανά θέση αναλύονται στους ακόλουθους πίνακες: 

Α. ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΟΥΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ Δ.Ε. ΟΙΝΙΑΔΩΝ 

Α/Α 

Θέση και εμβαδόν 

(τ.μ.) 

παραχωρούμενης 

έκτασης 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ πολυγώνου 

(Ε.Γ.Σ.Α. 87)* 

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΑ 

ΕΤΟΣ 

 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 

1. 

ΑΙΤΩΛΡ3 
Παραλία Λούρος 

Δ.Ε. Οινιαδών 
Α. Τοποθέτηση 

τροχήλατης 

καντίνας 

Ε=15τ.μ.  

Β. Ανάπτυξη 

ξαπλωστρών και 

ομπρελών, 

Ε=485τ.μ 
 

Α. ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ 
Χ=256047,7336 Ψ=4243022,7721 
Χ=256048,2515 Ψ=4243025,7271 
Χ=256053,1764 Ψ=4243024,8640 
Χ=256052,6585 Ψ=4243021,9090 
Β. ΟΜΠΡΕΛΕΣ-ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ 
Χ=256043,2109 Ψ=4243013,4145 
Χ=256092,4603 Ψ=4243004,7817 
Χ=256094,1865 Ψ=4243014,6312 
Χ=256044,9367 Ψ=4243023,2623 

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΑ 

ΕΤΟΣ 

 3.300,00€  

1) 300,00€ για καντίνα  

2) 3.000,00€ για ξαπλώστρες-

ομπρέλες  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ  

Από την υπογραφή της 

σύμβασης έως 31/12/2022 

2. 

ΑΙΤΩΛΡ4 
Παραλία Λούρος 

Δ.Ε. Οινιαδών 
 

Α. Ανάπτυξη 

ξαπλωστρών και 

ομπρελών, 

Ε=250τ.μ 

Α.ΟΜΠΡΕΛΕΣ-ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ 
Χ=255973,8105 Ψ=4243023,6317 
Χ=255998,7981 Ψ=4243022,8430 
Χ=255999,1136 Ψ=4243032,8380 
Χ=255974,1260 Ψ=4243033,6268 

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ  ΑΝΑ 

ΕΤΟΣ 1.500,00€ 

 (1.500,00 € - 6€/τ.μ., για 

ξαπλώστρες-ομπρέλες)  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 

 Από την υπογραφή της 

σύμβασης έως 31/12/2022 

3. 

ΑΙΤΩΛΡ5 
Παραλία Λούρος 

Δ.Ε. Οινιαδών 
Α. Τοποθέτηση 

τροχήλατης 

καντίνας 

Ε=15τ.μ. 

 Β. Ανάπτυξη 

ξαπλωστρών και 

ομπρελών, 

Ε=485τ.μ 

Α. ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ 
Χ=255873,0897 Ψ=4243055,3852 
Χ=255868,1676 Ψ=4243056,2648 
Χ=255868,6962 Ψ=4243059,2190 
Χ=255873,6376 Ψ=4243058,3348 
Β. ΟΜΠΡΕΛΕΣ-ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ 
Χ=255873,7056 Ψ=4243055,2751 
Χ=255824,4846 Ψ=4243064,0710 
Χ=255822,7255 Ψ=4243054,2269 
Χ=255871,8934 Ψ=4243045,4406 
 

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΑ 

ΕΤΟΣ 

 3.300,00€  

1) 300,00€ για καντίνα  

2) 3.000,00€ για ξαπλώστρες-

ομπρέλες  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ  

Από την υπογραφή της 

σύμβασης έως 31/12/2022 
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Β. Παραλία Διόνι Κοινότητας Κατοχής  Δ. Ε. Οινιαδών 
 

Α/Α 

Θέση και εμβαδόν 
(τ.μ.) 

παραχωρούμενης 
έκτασης 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ πολυγώνου 
(Ε.Γ.Σ.Α. 87)* 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 

1. 

ΑΙΤΩΔΝ2 

Παραλία Διόνι Δ.Ε. 
Οινιαδών 

 
Α. Τοποθέτηση 

τροχήλατης 
καντίνας Ε=15τ.μ.                          
      Β. Ανάπτυξη 
ξαπλωστρών και 

ομπρελών, 
Ε=485τ.μ 

 

Α. ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ 

Χ=246475,06  Ψ=4248076,67  
Χ=246478,23  Ψ=4248076,4  
Χ=246478,23  Ψ=4248069,79 

Χ=246475,32  Ψ=4248069,79 

Β. ΟΜΠΡΕΛΕΣ - ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ 

Χ=246455   Ψ=4248082 

 Χ=246480  Ψ=4248082  
Χ=246480   Ψ=4248063  
Χ=246455   Ψ=4248063 

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΑ 

ΕΤΟΣ 

 3.300,00€  

1) 300,00€ για καντίνα  

2) 3.000,00€ για ξαπλώστρες-

ομπρέλες  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ  

Από την υπογραφή της 

σύμβασης έως 31/12/2022 

2. 
ΑΙΤΩΔΝ3 

Παραλία Διόνι Δ.Ε. 
Οινιαδών 

Α. ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ 

Χ=246394,09    Ψ=4247897,81  
Χ=246397,27    Ψ=4247897,55  

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΑ 

ΕΤΟΣ 

 3.300,00€  

4. 

ΑΙΤΩΛΡ9 
Παραλία Λούρος 

Δ.Ε. Οινιαδών 
 

Α. Τοποθέτηση 
τροχήλατης 

καντίνας Ε=15τ.μ.                               
Β. Ανάπτυξη 

ξαπλωστρών και 
ομπρελών, 
Ε=485τ.μ 

 

Β. ΟΜΠΡΕΛΕΣ-ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ 
Χ=255115,1610  Ψ=4243116,9540 
Χ=255114,9280  Ψ=4243119,9450 
Χ=255109,9430  Ψ=4243119,5560 
Χ=255110,1770  Ψ=4243116,5650 
Β. ΟΜΠΡΕΛΕΣ-ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ 
Χ=255091,0150  Ψ=4243105,0415 
Χ=255140,8639  Ψ=4243108,9299 
Χ=255140,0859  Ψ=4243118,8991 
Χ=255090,2371  Ψ=4243115,0092 
 

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ  ΑΝΑ 

ΕΤΟΣ 

 3.300,00€  

1) 300,00€ για καντίνα  

2) 3.000,00€ για ξαπλώστρες-

ομπρέλες  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ  

Από την υπογραφή της 

σύμβασης έως 31/12/2022 

5. 

 
ΑΙΤΩΛΡ10 

Παραλία Λούρος 
Δ.Ε. Οινιαδών 
Α. Τοποθέτηση 

τροχήλατης 
καντίνας Ε=15τ.μ.                               

Β. Ανάπτυξη 
ξαπλωστρών και 

ομπρελών 
Ε=485τ.μ 

 

ΚΑΝΤΙΝΑ-ΟΜΠΡΕΛΕΣ-
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ 
Χ=255294   Ψ=384243126,76 
Χ=255329   Ψ=844243126,76 
Χ=255330   Ψ=234243112,49 
Χ=255294   Ψ=784243112,49 

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ  ΑΝΑ 

ΕΤΟΣ 

 3.300,00€  

1) 300,00€ για καντίνα  

2) 3.000,00€ για ξαπλώστρες-

ομπρέλες  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ  

Από την υπογραφή της 

σύμβασης έως 31/12/2022 
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Α. Τοποθέτηση 

τροχήλατης 
καντίνας Ε=15τ.μ.                          
      Β. Ανάπτυξη 
ξαπλωστρών και 

ομπρελών, 
Ε=485τ.μ 

Χ=246397,53    Ψ=4247890,93  
Χ=246394,62    Ψ=4247890,67 

Β. ΟΜΠΡΕΛΕΣ - ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ 

Χ=246394   Ψ=4247901  
Χ=246375   Ψ=4247903  
Χ=246375   Ψ=4247887  
Χ=246394   Ψ=4247887 

 

1) 300,00€ για καντίνα  

2) 3.000,00€ για ξαπλώστρες-

ομπρέλες  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ  

Από την υπογραφή της 

σύμβασης έως 31/12/2022 

 

Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι κατά 100,00 € τουλάχιστον ανώτερη του ελάχιστου 

ορίου (τιμή εκκίνησης), ενώ κάθε επόμενη προσφορά πρέπει να είναι κατά 100,00 € 

τουλάχιστον ανώτερη της προηγούμενης. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον 

πλειοδότη και η υποχρέωση αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους 

επόμενους και επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Στη δημοπρασία µπορεί να συµµετάσχει κάθε ενδιαφερόµενος που είναι δικαιούχος της 

παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας όπως ορίζεται στην  υπ’ αριθμ. 
51872 ΕΞ 2021/28-4-2021 (Β 1798) η οποία  τροποποιεί την υπό στοιχεία 47458 ΕΞ 
2020/ 15-05-2020 (Β΄  1864) κοινή υπουργική απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε με 
τις υπό στοιχεία 56468ΕΞ2020/5-6-2020 (Β΄ 2198), 66404ΕΞ2020/ 29-06-2020 (Β΄  2697) 
και 77616ΕΞ2020/16-07-2020 (Β΄ 3072)  καταθέτοντας ανοικτή, προφορική, πλειοδοτική 

οικονοµική προσφορά». 
 

 Η συμμετοχή στον πλειοδοτικό διαγωνισμό αποδεικνύει αμάχητα ότι ο συμμετέχων 
έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης και της αντίστοιχης σύμβασης παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου που τους 
εμπεριέχει καθώς επίσης ότι έχει επισκεφθεί και ελέγξει τον υπό παραχώρηση χώρο τον 
οποίο βρήκε της αρεσκείας του και απόλυτα κατάλληλο για την χρήση που τον 
προορίζει και έχει σχηματίσει πλήρη γνώση της πραγματικής και νομικής του 
κατάστασης.  
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή 
διενέργειας της δημοπρασίας ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ την ημέρα και ώρα 
διεξαγωγής της δημοπρασίας φάκελο με τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά: 

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 
1. Αίτηση συμμετοχής (θα αναγράφονται τα στοιχεία του: επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός 

και μητρός, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ. κλπ) στη φανερή πλειοδοτική 

δημοπρασία με προφορικές προσφορές για την παραχώρηση τμήματος του αιγιαλού - 

παραλίας, με σύναψη σύμβασης παραχώρησης έναντι ανταλλάγματος για τοποθέτηση, 

ομπρελών, ξαπλωστρών και στις θέσεις που προβλέπεται άσκηση δραστηριότητας 

εκμετάλλευσης αυτοκινούμενου ή και ρυμουλκούμενου τροχήλατου αναψυκτηρίου 

(Καντίνα). Στην αίτηση θα αναγράφεται η θέση για την οποία ενδιαφέρεται. Ο προς 
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παραχώρηση χώρος αποτυπώνεται, με αναφορά στις συντεταγμένες του και το εμβαδόν 

του, με επιμέλεια του αιτούντα, σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του ν. 

4281/2014, ή σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «OPEN» της ΕΚΧΑ ΑΕ., 

ή σε απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού 

και παραλίας όπου αυτός υφίσταται, αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της αίτησης, που 

ελέγχεται και θεωρείται από τον οικείο Δήμο και επισυνάπτεται στη σύμβαση 

παραχώρησης απλής χρήσης, μαζί με τα δικαιολογητικά. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην 

οποία θα δηλώνει ότι α) αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης και 

τους όρους της ΚΥΑ 51872 ΕΞ 2021/28-4-2021 (Β 1798) η οποία τροποποιεί την  με 

αριθ. 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β΄) και τις 

τροποποιήσεις αυτής, β) ότι διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα σύμφωνα με 

τους όρους και τις προϋποθέσεις της ανωτέρω ΚΥΑ γ) ότι έχει επισκεφθεί και λάβει 

πλήρη γνώση του χώρου και των συνθηκών δ) ότι θα τηρήσει απόλυτα τα προβλεπόμενα 

της ανωτέρω ΚΥΑ, των τροποποιήσεων αυτής, καθώς επίσης τους «Περιβαλλοντικούς 

όρους για την απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας» του Παραρτήματος 2 και τις «Τεχνικές 

Προδιαγραφές κατασκευών – διαμορφώσεων- για απλή χρήση εντός αιγιαλού παραλίας- 

περιορισμοί-συστάσεις» του Παραρτήματος 3, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής, 

ε) οι δραστηριότητες που θα ασκεί δεν θα αναιρούν ούτε κατ’ ελάχιστο τον κοινόχρηστο 

χαρακτήρα αιγιαλού και παραλίας και στ) ότι θα τηρεί τις αστυνομικές και υγειονομικές 

διατάξεις ευθυνόμενος για κάθε παράβαση αυτών. 

3. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. 

4. Δημοτική ενημερότητα - Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιεράς 

Πόλης Μεσολογγίου περί μη οφειλής, σε ισχύ κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού, 

του ιδίου, του εγγυητή και όλων των εταίρων σε περίπτωση εταιρείας. Θα πρέπει να 

προκύπτει η μη ύπαρξη, εις βάρος του ενδιαφερομένου και του εγγυητή του, 

βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις 

εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική 

νομοθεσία. 

5. Βεβαίωση της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. για την εξόφληση των βεβαιωµένων οφειλών, του ιδίου 

(του συµµετέχοντος στη δηµοπρασία) σε ισχύ κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού. 

(Την ίδια υποχρέωση έχει και ο εγγυητής του συμμετέχοντος καθώς επίσης και όλοι οι 

εταίροι, σε περίπτωση που στο διαγωνισµό µετέχει εταιρεία). 

6. Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή 

συμμετοχής αναγνωρισμένης Τράπεζας στην Ελλάδα, ίση με το (10%) της τιμής 

εκκίνησης της δημοπρασίας, ( 660,00 € ) για το σύνολο των υπό δημοπράτηση θέσεων 

εκτός της θέσης με κωδικό ΑΙΤΩΛΡ4 στην παραλία Λούρου στην οποία το αντίστοιχο 

ποσό θα είναι ίσο με (300,00 €) ως εγγύηση για την έγκυρη συμμετοχή στη δημοπρασία 

στην οποία θα αναφέρεται ρητά: «Για συμμετοχή στην από .......................... φανερή 

πλειοδοτική δημοπρασία Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και ειδικότερα για τη ΘΕΣΗ 

με κωδικό ...................… και σκοπό .......................».  

Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται μετά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης 

απλής χρήσης με τον τελευταίο πλειοδότη και αντικαθίσταται από εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, η οποία είναι ίση με το 10% του επιτευχθέντος 

από τη δημοπρασία μισθώματος.  

Στις εγγυητικές επιστολές τίθεται όρος ότι θα καταπέσουν άμεσα μετά την έγκαιρη 

ειδοποίηση της Υπηρεσίας. 

7. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του συμμετέχοντος έκδοσης του τελευταίου 

τριμήνου. Σε περίπτωση Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών, Ι.Κ.Ε και ΕΠΕ 
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απαιτείται απόσπασμα ποινικού μητρώου των φυσικών προσώπων και των διαχειριστών 

τους. Σε περίπτωση Α.Ε απαιτείται απόσπασμα ποινικού μητρώου των μελών του Δ.Σ. 

8. Ασφαλιστική ενημερότητα του συμμετέχοντος. Σε περίπτωση απασχόλησης 

προσωπικού θα επισυνάπτονται τα πιστοποιητικά των αρμοδίων ασφαλιστικών φορέων 

του προσωπικού έναντι των οποίων έχει υποχρέωση καταβολής εισφορών. Σε περίπτωση 

μη ύπαρξης ασφαλιστικού φορέα αυτό θα βεβαιώνεται στην υπεύθυνη δήλωση. Την ίδια 

υποχρέωση έχει και ο εγγυητής του συμμετέχοντος. 

9. Κατάλληλη άδεια λειτουργίας αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων τροχήλατων 

αναψυκτηρίων (καντίνες) εκτός της θέσης ΑΙΤΩΛΡ4, 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 και Υγειονομικών Ελέγχων της Διεύθυνσης Δημόσιας 

Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης δημόσιας Υγείας και 

Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας. 

10. Βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο 

ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας. 

11. Αν στη δηµοπρασία συµµετέχουν αλλοδαποί πρέπει οπωσδήποτε να κατέχουν τη 

νόµιµη άδεια διαµονής που τους παρέχει το δικαίωμα άσκησης ανεξάρτητης 

οικονοµικής δραστηριότητας. 

Σε περίπτωση συμμετοχής Νομικού Προσώπου επιπλέον προσκομίζονται: 

 •  αταστατικό 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. 

 

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΥΗΤΗ 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή 

και να κατατεθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του εγγυητή με θεωρημένο το γνήσιο της 

υπογραφής, που θα αναφέρει ότι: α) αποδέχεται τον ρόλο του ως εγγυητής και β) 

καθίσταται αλληλέγγυος και καθ’ ολοκληρίαν υπεύθυνος μαζί με τον/την 

............................. ……………………………. (ενδιαφερόμενο/η) για την εκπλήρωση 

των όρων της σύμβασης. 

2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του εγγυητή.  

3. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του εγγυητή σε ισχύ κατά την ημερομηνία 

του διαγωνισμού.  

4. Δημοτική Ενημερότητα - Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιεράς 

Πόλης Μεσολογγίου περί μη οφειλής του εγγυητή σε ισχύ κατά την ημερομηνία του 

διαγωνισμού. Θα πρέπει να προκύπτει η μη ύπαρξη, για τον εγγυητή, βεβαιωμένων 

ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και 

του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. 

5. Βεβαίωση της Δ.Ε.Υ.Α.Μ για την εξόφληση των βεβαιωμένων οφειλών, του εγγυητή, 

σε ισχύ κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού.  

6. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του εγγυητή, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου.  
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Η έλλειψη οποιουδήποτε από τα ανωτέρω δικαιολογητικά (Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ & Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΥΗΤΗ) καθιστά αδύνατη τη 

συμμετοχή του ενδιαφερόμενου στη δημοπρασία. 

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά (Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ & Β. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΥΗΤΗ) υποβάλλονται σε φάκελο ενώπιον της Επιτροπής 

Δημοπρασίας με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ...». 

 

ΆΡΘΡΟ 7ο  

ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της ΚΥΑ με αριθ. 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 

(ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’) το αργότερο εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών πριν 

την κατά νόμο δημοσίευση της προκήρυξης της Δημοπρασίας, ο Δήμος αποστέλλει 

εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία αντίγραφο 

σχεδίου της προκήρυξης της Δημοπρασίας με τις θέσεις, (συντεταγμένες και εμβαδόν του 

κάθε κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται), την ιδιότητά του (αιγιαλός, παραλία κλπ.), 

το είδος της χρήσης και το όριο της πρώτης προσφοράς συνοδευόμενο από το υπόβαθρο 

ορθοφωτοχάρτη ή απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού 

οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας. Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας 

υποχρεούται να ενημερώσει εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της 

προκήρυξης της Δημοπρασίας τον οικείο Δήμο 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. Αν παρέλθει άπρακτη η 

ανωτέρω προθεσμία, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου της Κτηματικής 

Υπηρεσίας ως προς το περιεχόμενο της προκήρυξης.  

Αν ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας διαπιστώνει ότι δεν πληρούνται οι 

προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας περί αιγιαλού και της παρούσας απόφασης 

υποδεικνύει στον οικείο Δήμο 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. 

ΑΡΘΡΟ 8ο  

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 

Αυτός που θα αναδειχθεί µισθωτής υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την 

κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, για το αποτέλεσμα της 

δημοπρασίας να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την υπογραφή της σύμβασης. Σε 

περίπτωση που θα αθετήσει την υποχρέωσή του αυτή ή αν παραλείψει να καταθέσει την 

εγγύηση καλής χρήσης του µισθίου, ενεργείται αναπλειστηριασµός σε βάρος του 

τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για τη διαφορά που 

τυχόν προκύψει από τη µικρότερη προσφορά κατά την επαναληπτική δηµοπρασία. Κάθε 

επί έλασσον διαφορά του µισθώµατος που προκύψει κατά τα ανωτέρω, εισπράττεται κατά 

τις διατάξεις του Νόµου «περί εισπράξεως δηµοσίων εσόδων». Η επί πλέον διαφορά που 

τυχόν προκύψει κατά τον αναπλειστηριασµό παραµένει προς όφελος του ∆ήµου και του 

Ελληνικού ∆ηµοσίου. 
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 Η διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης 

έως την 31/12/2022.  

Στη σύμβαση παραχώρησης προσδιορίζονται σαφώς τα στοιχεία του υπερού, το είδος της 

παραχώρησης, η διάρκεια της σύμβασης, η θέση με τις συντεταγμένες και το εμβαδόν του 

κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται, η ιδιότητα του (αιγιαλός, παραλία κτλ), το είδος 

της χρήσης και το καταβλητέο αντάλλαγμα. Επίσης, επί της σύμβασης αναγράφονται οι 

αριθμοί των παραστατικών καταβολής των υπέρ του Δημοσίου και του Δήμου ποσών, 

που αντιστοιχούν στο καταβληθέν αντάλλαγμα χρήσης, πριν την υπογραφή της 

σύμβασης. 

Η σύμβαση παραχώρησης συντάσσεται σε τρία (3) αντίγραφα που υπογράφονται από τα 

συμβαλλόμενα μέρη.  

Σημειώνεται ότι για την υπογραφή των μισθωτηρίων με τους πλειοδότες της δημοπρασίας 

θα πρέπει αυτοί να διαθέτουν άδεια λειτουργίας κινητής καντίνας και έναρξη 

επιτηδεύματος.  

Το αντάλλαγμα χρήσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της ΚΥΑ με αριθ. 47458 

ΕΞ 2020 την 15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’) για την κάθε πολυετή 

σύμβαση θα πρέπει να καταβάλλεται ως εξής: Για το έτος 2021 (πρώτο έτος σύμβασης) 

είτε στο σύνολό του με την υπογραφή της σύμβασης είτε σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις 

μετά από αίτημα του ενδιαφερομένου με την πρώτη δόση άμεσα καταβλητέα πριν την 

υπογραφή της σύμβασης. Οι υπολειπόμενες δύο δόσεις είναι μηνιαίες και αναγράφονται 

στη σύμβαση παραχώρησης. Παράδειγμα καταβολής δόσεων για το έτος 2021: με την 

υπογραφή της σύμβασης η 1η δόση πχ. 29-6-2021, η 2η δόση μέχρι 31/7/2021 και η 3η 

δόση μέχρι 31/8/2021).  

Για το δεύτερο έτος (το 2022) το αντάλλαγμα είτε καταβάλλεται στο σύνολό του μέχρι 

31-3-2022 είτε, σε περίπτωση που έχει υποβληθεί αίτημα του ενδιαφερομένου κατά την 

σύναψη της σύμβασής του για καταβολή σε δόσεις ως εξής: της πρώτης δόσης 

καταβλητέας μέχρι 31-3-2022, ενώ οι υπολειπόμενες δύο μηνιαίες δόσεις θα πρέπει να 

καταβληθούν μέχρι 30-04-2022 η 2η δόση και μέχρι 31-05-2022 η 3η δόση.  

Με την παρέλευση των ανωτέρω ημερομηνιών και την μη καταβολή δόσεων τα σχετικά 

κάθε φορά ποσά θα αποστέλλονται άμεσα για βεβαίωση στην αρμόδια Δημόσια 

Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).  

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). 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο  

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

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 σύμβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 10ο 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

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 
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μισθωτήριο συμβόλαιο είναι άκυρο και ο μισθωτής υποχρεούται να αποχωρήσει από τον 

κοινόχρηστο χώρο, χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης έναντι του Δημοσίου. 

 

ΆΡΘΡΟ 11ο 

ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 

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

συμβαλλόμενα μέρη.  

 

Η παρ. β’ του άρθρου 17 της υπό στοιχεία 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 (Β΄ 1864) κοινής 
υπουργικής απόφασης τροποποιεί την αριθμ. ΚΥΑ 51872 ΕΞ 2021/28-4-2021 (Β 1798) 
ως εξής: «β) Για το έτος 2021 το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος καθορίζεται 
σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) του υπολογισθέντος ανταλλάγματος, σύμφωνα με 
τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης. Το 
αντάλλαγμα αποδίδεται σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 2971/2001». 
Ομοίως, η παρ. ζ’ του ιδίου ως άνω άρθρου τροποποιείται ως εξής: «ζ) Εξαιρετικά για 
το έτος 2021 το αντάλλαγμα για τις παραχωρήσεις των άρθρων 13 και 13Α του 
ν. 2971/2001, όπως αυτό ρυθμίζεται στην παρ. 7 του άρθρου 15 του ιδίου νόμου, 
αποδίδεται κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%) στον οικείο ΟΤΑ και κατά τριάντα τοις 
εκατό (30%) στο Δημόσιο». 
 

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.  

Επίσης, το μίσθωμα που καταβάλλεται από τους μισθωτές για την μίσθωση των 

κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού, παραλίας κ.λ.π. υπόκεινται σε τέλη χαρτοσήμου 3% 

πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 20% επί αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του 

άρθρου 13 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου και βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τους μισθωτές. 

 

Στη συνέχεια, ο Δήμος αποστέλλει στην οικεία Κτηματική Υπηρεσία αντίγραφο του 

πρακτικού κατακύρωσης της δημοπρασίας και τη συναφθείσα, σε εκτέλεση του 

Πρακτικού, σύμβαση παραχώρησης με τον πλειοδότη, σε τρία (3) αντίγραφα προς 

προσυπογραφή αυτών από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας, συνοδευόμενα 

από το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την απόδειξη καταβολής του οφειλόμενου 

ποσοστού υπέρ του δημοσίου.  

Στη σύμβαση παραχώρησης πρέπει να έχουν ενσωματωθεί, επί ποινή ανάκλησής της, οι 

τυχόν υποδείξεις του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα 

προαναφερθέντα καθώς και να αναγράφεται ο αριθμός του διπλότυπου είσπραξης του 

ποσοστού υπέρ του δημοσίου. 

Αμέσως μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μεταξύ του Δήμου και του 

μισθωτή, ο τελευταίος αποκτά δικαίωμα να εγκατασταθεί στον παραχωρούμενο 

κοινόχρηστο χώρο. 

Από το αντάλλαγμα, ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) εκ του αποδιδόμενου στο Δήμο Ιεράς 

Πόλης Μεσολογγίου και ένα τοις εκατό (1%) εκ του αποδιδόμενου στο Δημόσιο, θα 

αποδοθεί στο Πράσινο Ταμείο (παρ. 7 του άρθρου 15 του Ν. 2971/2001, όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 4607/2019). 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
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Ο Δήμος δύναται να προβεί σε κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 

των όρων της σύμβασης σε κάθε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της 

σύμβασης που θα υπογραφεί με τον πλειοδότη, οι οποίοι συνομολογούνται όλοι ως 

βασικοί και ουσιώδεις και παράβαση οποιουδήποτε από αυτούς αποτελεί λόγο 

καταγγελίας της σύμβασης. Άρνηση, αθέτηση, ή καθυστέρηση απόδοσης του 

µισθώµατος, συνεπάγεται την αποβολή του µισθωτή κατά τη ειδική διαδικασία 

αποδόσεως του µισθώµατος του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας και την κατάπτωση της 

εγγύησης υπέρ του ∆ήµου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

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

31/12/2022. 

ΑΡΘΡΟ 14ο 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΥΠΕΡΟΥ 

Σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 

τεύχος Β’) οι υπερού στους οποίους έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα απλής χρήσης για την 

άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 1 της ανωτέρω ΚΥΑ υπόκεινται στους 

παρακάτω περιορισμούς υποχρεώσεις-απαγορεύσεις: 

 (α) Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση που αλλοιώνει τη φυσική μορφολογία και τα 

βιοτικά στοιχεία των χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, μεγάλων 

λιμνών και πλεύσιμων ποταμών καθώς και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτών. 

 (β) H παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, 

υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού είναι 

δυνατή, για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την 

αναψυχή του κοινού, ιδίως για εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, ξαπλωστρών, 

ομπρελών, λειτουργία αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου τροχήλατου αναψυκτηρίου, 

καθώς και τραπεζοκαθισμάτων, εφόσον εξασφαλίζεται η ελεύθερη διέλευση του κοινού 

και ανάλογα με τη σύσταση του εδάφους του αιγιαλού, με τη διαδικασία και τους όρους 

των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 13 του ν.2971/2001, όπως ισχύει. 

 (γ) Η ανάπτυξη των ομπρελών, ξαπλωστρών και των θαλάσσιων μέσων αναψυχής 

σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 13 του ν.2971/2001, όπως ισχύει, 

μπορεί να καλύπτει μέχρι το εξήντα τοις εκατό (60%) του παραχωρούμενου χώρου, με 

τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση του κοινού κάθετα και παράλληλα 

προς τη θάλασσα και η ύπαρξη ελεύθερης ζώνης από την ακτογραμμή πλάτους 

τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων. 

 (δ) Για αιγιαλό, παραλία, όχθη, παρόχθια ζώνη, υδάτινο στοιχείο της θάλασσας, 

λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού, που έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 

2000, η κάλυψη δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του 

παραχωρούμενου χώρου και εφόσον δεν επηρεάζονται οι στόχοι διατήρησης για το 

προστατευτέο αντικείμενο. Η παραβίαση των ανωτέρω όρων επιφέρει την ανάκληση της 

παραχώρησης.  

(ε) Σε περίπτωση ύπαρξης συνεχόμενων όμορων επιχειρήσεων του πρώτου εδαφίου της 

παρούσας, καταλείπεται από τις προβολές των ορίων κάθε επιχείρησης ελεύθερη ζώνη 

τουλάχιστον δύο (2) μέτρων εκατέρωθεν των ορίων τους. Αν η πρόσοψη της επιχείρησης 

είναι μικρότερη των έξι (6) μέτρων, η ελεύθερη ζώνη μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό 

(50%) εκατέρωθεν των ορίων της.  

(στ) Δεν παραχωρείται η χρήση του αιγιαλού, για ομπρέλες, ξαπλώστρες, 

τραπεζοκαθίσματα και τροχήλατες καντίνες, όταν το μήκος ή πλάτος αυτού είναι 

μικρότερο των πέντε (5) μέτρων ή όταν το συνολικό εμβαδόν του αιγιαλού είναι 
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μικρότερο των εκατό πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων, εκτός από τις περιπτώσεις 

που υπάρχουν σε ισχύ άδειες λειτουργίας επιχείρησης, από τις προβλεπόμενες στην 

παράγραφο 4 του άρθρου 13 του ν.2971/2001, όπως ισχύει, και μέχρι τη λήξη τους. 

 (ζ) Οι περιορισμοί των παραγράφων (γ) και (στ) ισχύουν και για τις παραχωρήσεις της 

παραγράφου 5 του άρθρου 13 του ν.2971/2001, όπως ισχύει. 

 (η) Όλοι οι όροι και οι περιορισμοί της παρούσας ισχύουν και εφαρμόζονται και στα 

Τουριστικά Δημόσια Κτήματα, που έχουν χαρακτηρισθεί τέτοια ή για τα οποία έχει 

εκδοθεί Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 1 και 3 του 

άρθρου 1 της Κ΄ Συντακτικής Πράξης της 6/14 Φεβρουαρίου 1968 (33 Α΄).  

(θ) Οφείλουν να μεριμνούν για τον καθημερινό καθαρισμό των κοινοχρήστων χώρων, 

την αισθητική του χώρου της ακτής και του περιβάλλοντος χώρου, καθώς επίσης να 

μεριμνούν για τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια των λουομένων και των διερχομένων 

στον παραχωρούμενο χώρο.  

(ι) Οφείλουν να τηρούν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και τα αναφερόμενα στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ–

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ»,  

(ια) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 5 (γ) και 5(δ) του άρθρου 13 του 

ν. 2971/2001, όπως ισχύει, ο υπερού δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει ολικά ή μερικά το 

δικαίωμα του σε άλλον ή να συνάψει οποιαδήποτε σχέση γι’ αυτό με ή χωρίς αντάλλαγμα, 

που να αφορά την έκταση που του παραχωρήθηκε. 

(ιβ) Μετά το τέλος της χρήσης (λήξη της συμβατικής σχέσης) οι κοινόχρηστοι χώροι θα 

πρέπει να επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση, αφαιρουμένων όλων των ειδών 

που έχουν τοποθετηθεί κατά τη χρήση.  

(ιγ) Σύμβαση παραχώρησης που ο υπερού συνάπτει με το Δήμο χωρίς να φέρει την 

προσυπογραφή της οικείας Κτηματικής Υπηρεσίας, όπως περιγράφεται στο άρθρο 13 της 

παρούσας, είναι άκυρη και ο υπερού δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει το κοινόχρηστο 

χώρο 

Οι υπερού υπόκεινται σε όλες τις υποχρεώσεις και τους περιορισμούς της παρούσας και 

των παραρτημάτων της. 

Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεως των όρων της παρούσας καθώς και εν γένει 

της νομοθεσίας περί αιγιαλού και παραλίας ν. 2971/2001 (Α΄285), της έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, ανεξάρτητα από το καθορισθέν αντάλλαγμα, επιβάλλονται 

και όλα τα μέτρα προστασίας και οι κυρώσεις του άρθρου 15 της ΚΥΑ 47458 ΕΞ 

2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’) περί ανάκληση παραχώρησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο  

ΛΗΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

Ο μισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση μετά το πέρας της περιόδου χρήσης (την 31-

12-2022) να προχωρήσει στην απομάκρυνση της καντίνας καθώς και οποιουδήποτε 

στοιχείου που έχει εγκαταστήσει στην περιοχή που του έχει παραχωρηθεί, διαφορετικά ο 

μισθωτής ευθύνεται σε αποζημίωση. 

 
ΑΡΘΡΟ 16ο  

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 

Ο «πλειοδότης» και «υπέρ ου» δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει ολικά ή μερικά το 

δικαίωμά του σε άλλον ή να συνάψει οποιαδήποτε σχέση για αυτό με ή χωρίς 

αντάλλαγμα, που να αφορά την έκταση που του παραχωρήθηκε. Σιωπηρή αναµίσθωση ή 
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υπεκµίσθωση απαγορεύονται απολύτως. Σε τέτοια περίπτωση ο µισθωτής και 

υπεκµισθωτής αποβάλλονται αµέσως από το µίσθιο και η εγγύηση καλής εκτέλεσης 

καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου ανέκκλητα. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο  

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα 

ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας σε μια (1) τοπική εφημερίδα κατά τα 

οριζόμενα στην παρ. 2 άρθρου 4 του Π.Δ. 270/81 όπως ισχύει. Η διακήρυξη θα 

τοιχοκολληθεί στους πίνακες ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων (της έδρας 

του Δήμου και των Δημοτικών Ενοτήτων) και θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του 

Δήμου ( http :// messolonghi . gov . gr /) και στο «Πρόγραμμα Δι@ύγεια».  

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' 

αυτήν πλειοδότης. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού 

Συμβουλίου όταν: 1) 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 2) 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 εν λόγω 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο  

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 • 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.  

• Εξαιρούνται της δημοπρασίας και δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή είτε ως 

πλειοδότες, είτε ως εγγυητές, όσοι έχουν εκτελέσει στον αιγιαλό έργα άνευ αδείας και 

εκκρεμούν εις βάρος τους πρωτόκολλα κατεδάφισης, για τα οποία δεν έχει γίνει άρση. 

Επίσης δεν μπορούν να συμμετέχουν όσοι κατά το παρελθόν είχαν λάβει μέρος σε 

δημοπρασίες εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων στον αιγιαλό Λούρου και δεν είχαν 

προσέλθει για την υπογραφή συμφωνητικού, καταλαμβάνοντας παρόλα αυτά και 

χρησιμοποιώντας τον χώρο. 

 • Τέλος, αναπόσπαστο κομμάτι των όρων της παρούσας αποτελεί το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας «Πίνακας θέσεων όπου δεν επιτρέπεται ή 
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επιτρέπεται υπό όρους η παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, κοινόχρηστης παραλίας, 

όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών» και το 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 «Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευών- διαμορφώσεων για απλή χρήση 

εντός αιγιαλού παραλίας-περιορισμοί – συστάσεις» της ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 

(ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’).  

• Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες τήρησης αποστάσεων προς 

περιορισμό της διασποράς του κωρονοϊού Covid-19 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στο Δημαρχείο 

Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες και στα τηλ. 26313 60964 και 26313 60995.  

Επίσης, η διακήρυξη θα βρίσκεται στα γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων Οινιαδών και 

Αιτωλικού, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες. 

 

Η Υπάλληλος         Ο προϊστάμενος           Η Π.Ο.Υ.                              Ο Αντιδήμαρχο 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΕΤΡΑΣ 
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