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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΒΟΛΒΗ 
 
Ζχοντασ υπόψθ: 

1. το Ρ.Δ. 270/81 «περί των οργάνων, τθσ διαδικαςίασ και των όρων διενζργειασ δθμοπραςιϊν για 
εκποίθςθ ι εκμίςκωςθ πραγμάτων των διμων και κοινοτιτων» (ΦΕΚ 77/Α’/30-3-81) 

2. τον Ν. 3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» (ΦΕΚ 263/Α’/23.12.2008) 
3. τον Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – 

Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/Α’/7.6.2010) 
4. τον Ν. 4555/2018 «Κλειςκζνθσ I» (ΦΕΚ 133/Α’/19.7.2018) 
5. τον Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α’), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 
6. τον Ν. 4607/2019 (ΦΕΚ 65 Α’), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 
7. τθν ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/ΥΡΟΙΚ 15.5.2020 «Κακοριςμόσ όρων, προχποκζςεων, τεχνικϊν κεμάτων, 

αναγκαίων λεπτομερειϊν και διαδικαςίασ για τθν παραχϊρθςθ απλισ χριςθσ αιγιαλοφ, παραλίασ, 
όχκθσ και παρόχκιασ ηϊνθσ μεγάλων λιμνϊν και πλευςίμων ποταμϊν» (ΦΕΚ 1864/Β’/15.5.2020) 

8. τον Ν. 4688/2020 «Ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ, διατάξεισ για τθν τουριςτικι ανάπτυξθ και άλλεσ 
διατάξεισ» (ΦΕΚ 101/Α’/24.4.2020) 

9. τον N. 4787/2021 (ΦΕΚ 44/Α’/26.3.2021) άρκρο δζκατο τζταρτο-δζκατο πζμπτο  
10. τθν ΚΥΑ 49552 ΕΞ 2022/12.4.2022 (ΦΕΚ 1952 Β’) 
11. τθν με αρ. 52/2022 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, με τθν οποία κακορίςτθκε το τίμθμα/ 

αντάλλαγμα τθσ παραχϊρθςθσ απλισ χριςθσ αιγιαλοφ – παραλίασ ςτο Διμο Βόλβθσ (ΑΔΑ: 6ΔΧ8Ω9Ω-
ΣΦΔ) 

12. τθν με αρ. πρωτ. 17176 ΕΞΕ 2022/10.3.2022 Απόφαςθ του Ρροϊςταμζνου Δ/νςθσ τθσ Κτθματικισ 
Υπθρεςίασ Θες/νίκθσ (ΑΔΑ: ΨΧΘΞΗ-ΙΟ)  

13. τθν με αρ. 10/2022 Απόφαςθ του Συμβουλίου Κοινότθτασ Αςπροβάλτασ για τθν εκμίςκωςθ χϊρων 
αιγιαλοφ-παραλίασ  

14. τθν με αρ. 45/2022 Απόφαςθ του Δ.Σ. Βόλβθσ για τθν εκμίςκωςθ χϊρων αιγιαλοφ-παραλίασ (ΑΔΑ: 
ΨΑ5Ω9Ω-5Κ9) 

15. τθν με αρ. 165/2022 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Δ. Βόλβθσ, με τθν οποία κακορίςτθκαν οι 
όροι τθσ διακιρυξθσ δθμοπραςίασ για τθν εκμίςκωςθ (νζων) χϊρων αιγιαλοφ-παραλίασ για ομπρζλεσ-
ξαπλϊςτρεσ-τραπεηοκακίςματα (ΑΔΑ: 6ΕΚ6Ω9Ω-Ω9) 

16. τα με αρ. πρωτ. 39197 ΑΡΑ 2022/24.5.2022 και 42565 ΑΡΑ 2022/3.6.2022 ζγγραφα του Ρροϊςταμζνου 
Δ/νςθσ τθσ Κτθματικισ Υπθρεςίασ Θεςςαλονίκθσ ςχετικά με το περιεχόμενο τθσ διακιρυξθσ 
δθμοπραςίασ  

Προκθρφςςει: 
δθμοπραςία φανερι, προφορικι και πλειοδοτικι για τθν παραχϊρθςθ του δικαιϊματοσ τθσ απλισ χριςθσ 
αιγιαλοφ προσ τρίτουσ, με ςφναψθ μιςκωτικισ ςχζςθσ, ζναντι ανταλλάγματοσ, όπωσ περιγράφεται 
κατωτζρω:   
1) Περιγραφι χϊρων παραχϊρθςθσ του δικαιϊματοσ τθσ απλισ χριςθσ αιγιαλοφ προσ τρίτουσ, με ςφναψθ 
μιςκωτικισ ςχζςθσ, ζναντι ανταλλάγματοσ 
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Οι χϊροι παραχϊρθςθσ του δικαιϊματοσ τθσ απλισ χριςθσ αιγιαλοφ προσ τρίτουσ, με ςφναψθ μιςκωτικισ 
ςχζςθσ, ζναντι ανταλλάγματοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ν. 2971/2001, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 
και ςτθν ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/ΥΡΟΙΚ 15.5.2020 (ΦΕΚ 1864/Β’/15.5.2020), ορίηονται ωσ εξισ:  
 
Κοινότθτα Δραςτθριότθτα Αρ. 

Θζςθσ 
Σοποκεςία Ζκταςθ ςε 

τ.μ. 
Διάρκεια 
εκμίςκωςθσ/μίςκωςθσ 

Αςπροβάλτα Ομπρζλεσ-ξαπλϊςτρεσ-
τραπεηοκακίςματα  

11 ζναντι Ο.Τ. 840 τθσ 71 Ρ.Ε. 
Αςπροβάλτασ 

500 ζωσ 31.12.2022 

Αςπροβάλτα Ομπρζλεσ-ξαπλϊςτρεσ-
τραπεηοκακίςματα 

12 ζναντι Ο.Τ. 54 του κεντρικοφ οικιςμοφ 
Αςπροβάλτασ 

360 ζωσ 31.12.2022 

Αςπροβάλτα Ομπρζλεσ-ξαπλϊςτρεσ-
τραπεηοκακίςματα 

13 ζναντι Ο.Τ. 42 του κεντρικοφ οικιςμοφ 
Αςπροβάλτασ 

500 ζωσ 31.12.2022 

Αςπροβάλτα Ομπρζλεσ-ξαπλϊςτρεσ-
τραπεηοκακίςματα 

14 ζναντι Ο.Τ. 51 του κεντρικοφ οικιςμοφ 
Αςπροβάλτασ 

500 ζωσ 31.12.2022 

Αςπροβάλτα Ομπρζλεσ-ξαπλϊςτρεσ-
τραπεηοκακίςματα 

15 ζναντι Ο.Τ. 840Γ τθσ 71 Ρ.Ε. 
Αςπροβάλτασ 

500 ζωσ 31.12.2022 

Αςπροβάλτα Ομπρζλεσ-ξαπλϊςτρεσ-
τραπεηοκακίςματα 

16 ζναντι Ο.Τ. 805 οικ. 008 500 ζωσ 31.12.2022 

 
2) Σόποσ, θμζρα και ϊρα διεξαγωγισ τθσ δθμοπραςίασ 
Η δθμοπραςία κα διεξαχκεί τθν 17θ Ιουνίου 2022, θμζρα Παραςκευι και ϊρα από 10 π.μ. ζωσ 10:30 π.μ., 
ςτθν αίκουςα του Δθμοτικοφ υμβουλίου Βόλβθσ. 
3) Σιμι εκκίνθςθσ τθσ δθμοπραςίασ & πλειοδοςία 
Ωσ τιμι εκκίνθςθσ τθσ δθμοπραςίασ ορίηεται το αντάλλαγμα, που αναφζρεται ςτο άρκρο 16 Α του ν. 
2971/2001, όπωσ αυτό προςτζκθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 37 του ν. 4607/2019 ι με τισ διατάξεισ τθσ 
παρ. 6 του άρκρου 42 του ν. 4607/2019, ιτοι το ποςόν των επτά ευρϊ και είκοςι λεπτϊν (7,20 €) ανά 
τετραγωνικό μζτρο κζςθσ (7,20 €/τ.μ.). 
Οι διαγωνιηόμενοι κα πλειοδοτοφν προφορικά ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Δθμοπραςιϊν.  
Κατά τθν θμζρα τθσ δθμοπραςίασ, οι ςυμμετζχοντεσ ζχουν δικαίωμα να πλειοδοτοφν ςε λεπτά του ευρϊ ανά 
δζκα λεπτά (0,10 €) και μόνο.  
4) Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ςτθ δθμοπραςία 
Κάκε ενδιαφερόμενοσ πρζπει να παρουςιάςει και εγγυθτι, ο οποίοσ μαηί με τον τελευταίο πλειοδότθ, κα 
προςυπογράψει τα πρακτικά τθσ δθμοπραςίασ και κα καταςτεί αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρο ςυνυπεφκυνοσ 
με τον τελευταίο πλειοδότθ για τθν εκπλιρωςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ.  
Αυτόσ που πλειοδοτεί για λογαριαςμό άλλου, οφείλει να το δθλϊςει ρθτά ςτθν Επιτροπι Διενζργειασ 
Δθμοπραςιϊν και μάλιςτα πριν από τθν ζναρξθ τθσ δθμοπραςίασ, παρουςιάηοντασ και το νόμιμο 
ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο, άλλωσ κεωρείται ότι μετζχει για δικό του λογαριαςμό. 
Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθ δθμοπραςία (πλειοδότεσ και εγγυθτζσ) οφείλουν να προςκομίςουν: 

1. Δελτίο Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ ι Διαβατιριο (και οι δφο). 
2. Άδεια λειτουργίασ/ γνωςτοποίθςθ λειτουργίασ καταςτιματοσ υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ, κατά 

περίπτωςθ (ο πλειοδότθσ).  
3. Ζναρξθ δραςτθριότθτασ (ζναρξθ επιτθδεφματοσ-με αντίςτοιχθ ΚΑΔ) ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιχείρθςθσ 

υπαγόμενθσ ςτισ επιτρεπτζσ από τισ διατάξεισ του άρκρου 13 του ν. 2971/2001, όπωσ κάκε φορά 
ιςχφει, χριςεισ, προκειμζνου να του επιτραπεί θ παραχϊρθςθ των χϊρων του άρκρου 1 τθσ ΚΥΑ (ο 
πλειοδότθσ). 

4. Φορολογικι ενθμερότθτα τελευταίου τριανταιμερου (30 θμζρεσ) (και οι δφο). 
5. Δθμοτικι ενθμερότθτα, κακότι, δεν ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ δθμοπραςία όλοι όςοι ζχουν 

οφειλζσ προσ το Διμο Βόλβθσ (και οι δφο).  
6. Τπεφκυνθ Διλωςθ, ςτθν οποία κα αναφζρεται ότι ζλαβαν γνϊςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ και 

αποδζχονται αυτοφσ πλιρωσ και ανεπιφφλακτα (και οι δφο). 
7. Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςτθ δθμοπραςία. Ουδείσ γίνεται δεκτόσ ςτθ δθμοπραςία, αν δεν 

προςκομίςει, για τθ ςυμμετοχι του ςτθ δθμοπραςία, ωσ εγγφθςθ, ςτθν Επιτροπι Διενζργειασ 
Δθμοπραςιϊν, γραμμάτιο ςυςτάςεωσ Ραρακατακικθσ του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων ι 
εγγυθτικι επιςτολι αναγνωριςμζνθσ Τράπεηασ ι βεβαίωςθ του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων 
περί παρακατακζςεωσ ςε αυτό, από αυτόν που επικυμεί να λάβει μζροσ ςτθν δθμοπραςία, ι άλλου, ο 
οποίοσ ενεργεί για λογαριαςμό του διαγωνιηομζνου, ομολογιϊν Δθμοςίου, Τραπζηθσ ι Οργανιςμοφ 
κοινισ ωφζλειασ, που αναγνωρίηεται για εγγυοδοςίεσ, ποςό ίςο προσ το ζνα δζκατο (1/10) του 
οριηομζνου ελαχίςτου ορίου πρϊτθσ προςφοράσ τθσ διακιρυξθσ, που κα αντικαταςτακεί, μετά τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, με άλλθ, για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, ποςοφ ίςου με το 
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ζνα δζκατο (1/10) επί του μιςκϊματοσ που επιτεφχκθκε κατά τθ δθμοπραςία, θ οποία κα επιςτραφεί 
μετά τθ λιξθ τθσ μιςκωτικισ περιόδου και τθν πρότερθ εξόφλθςθ του μιςκϊματοσ (ο πλειοδότθσ). 

Τα με αρικμό 2,3,4,5 δικαιολογθτικά επιςυνάπτονται ςτθ ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ.  
5) Σρόποσ Διενζργειασ τθσ Δθμοπραςίασ 
Η δθμοπραςία είναι φανερι, προφορικι και πλειοδοτικι, διεξάγεται δζ κατά τθν οριςκείςα θμζρα και ϊρα. Η 
δθμοπραςία μπορεί να ςυνεχιςτεί και πζραν τθσ οριηομζνθσ ςτθ διακιρυξθ ϊρασ, εφ' όςον εξακολουκοφν, 
άνευ διακοπισ, οι προςφορζσ. Για τθ ςυνζχιςθ τθσ δθμοπραςίασ και πζραν τθσ οριηόμενθσ ϊρασ αποφαςίηει θ 
Επιτροπι Διενζργειασ Δθμοπραςιϊν, θ απόφαςθ τθσ οποίασ καταχωρείται  ςτα πρακτικά. 
Οι προςφορζσ των πλειοδοτϊν αναγράφονται ςτα πρακτικά, κατά ςειρά εκφωνιςεωσ, μετά του 
ονοματεπωνφμου του πλειοδότθ. Ράςα προςφορά είναι δεςμευτικι δια τον εκάςτοτε πλειοδοτοφντα, θ 
δζςμευςθ δζ αφτθ μεταφζρεται αλλθλοδιαδόχωσ από τον πρϊτο ςτουσ ακόλουκουσ και επιβαρφνει οριςτικϊσ 
τον τελευταίο πλειοδότθ.   
Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθ διαδικαςία τθσ δθμοπραςίασ μποροφν να υποβάλλουν γραπτϊσ τυχόν ενςτάςεισ κατά 
τθσ διαδικαςίασ. Οι ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν Επιτροπι Διενζργειασ Δθμοπραςιϊν, μνθμονεφονται ςτο 
πρακτικό και θ Οικονομικι Επιτροπι αποφαςίηει γι' αυτζσ με πλιρθ αιτιολογία, μετά από ςχετικι 
γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Δθμοπραςιϊν.  
Η δθμοπραςία κατακυρϊνεται με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ υπζρ αυτοφ που προςζφερε το 
μεγαλφτερο ποςό.  
Με τθ ςυμμετοχι του ςτθ δθμοπραςία ο κάκε ενδιαφερόμενοσ αυτοδίκαια αποδζχεται πλιρωσ και 
ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ.  
Αν κάποιοσ πλειοδοτεί για λογαριαςμό άλλου, οφείλει να δθλϊςει τοφτο προσ τθν επί τθσ δθμοπραςίασ 
Επιτροπι, προ τθσ ενάρξεωσ του ςυναγωνιςμοφ, παρουςιάηοντασ και το προσ τοφτο νόμιμο πλθρεξοφςιο 
ζγγραφο (ειδικό πλθρεξοφςιο ι ςχετικι εξουςιοδότθςθ, νομίμωσ και αρμοδίωσ επικυρωμζνθ), άλλωσ 
κεωρείται ότι μετζχει για δικό του λογαριαςμό.  
Η απόφαςθ τθσ επί τθσ δθμοπραςίασ Επιτροπισ περί αποκλειςμοφ ενδιαφερομζνου να ςυμμετάςχει ςτθ 
δθμοπραςία, επειδι δεν πλθροί τουσ υπό τθσ οικείασ διακθρφξεωσ προβλεπόμενουσ όρουσ, αναγράφεται ςτα 
πρακτικά. Τα πρακτικά τθσ δθμοπραςίασ ςυντάςςονται εφ' απλοφ χάρτου.  
6) Δικαίωμα αποηθμίωςθσ 
Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ δεν αποκτά δικαίωμα προσ αποηθμίωςθ από τθ μθ ζγκριςθ των πρακτικϊν τθσ 
δθμοπραςίασ από το αρμόδιο όργανο του Διμου ι τθσ διοικθτικισ αρχισ που ζχει αντίςτοιχθ αρμοδιότθτα. Σε 
περίπτωςθ μθ τελικισ ςυνυπογραφισ του μιςκωτθρίου ςυμβολαίου από τον Ρροϊςτάμενο τθσ Κτθματικισ 
Υπθρεςίασ Θες/νίκθσ, λόγω μθ τιρθςθσ των υποδειχκειςϊν από αυτόν τροποποιιςεων ι μθ ςυναποςτολισ, 
μαηί με τα τρία (3) αντίγραφα τθσ μιςκωτικισ ςφμβαςθσ, του πρωτοτφπου διπλοτφπου είςπραξθσ, το 
μιςκωτιριο ςυμβόλαιο είναι άκυρο και ο μιςκωτισ υποχρεοφται να αποχωριςει από τον κοινόχρθςτο χϊρο, 
χωρίσ καμία αξίωςθ αποηθμίωςθσ ζναντι του Δθμοςίου. 
7) Επανάλθψθ τθσ δθμοπραςίασ 
Η δθμοπραςία επαναλαμβάνεται, οίκοκεν από το Διμαρχο, εάν δεν παρουςιάςκθκε κατ' αυτιν πλειοδότθσ.  
Η δθμοπραςία επαναλαμβάνεται, κατόπιν αποφάςεωσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, όταν: 
α) το αποτζλεςμα αυτισ δεν εγκρικεί από τθν Οικονομικι Επιτροπι ι το Δθμοτικό Συμβοφλιο ι τθν αρμόδια 
Διοικθτικι Αρχι, λόγω αςφμφορου του επιτευχκζντοσ αποτελζςματοσ ι ςφάλματοσ ςτθ διενζργεια τθσ 
δθμοπραςίασ 
β) μετά τθν κατακφρωςθ τθσ δθμοπραςίασ, ο τελευταίοσ πλειοδότθσ αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, ι τθ 
ςφμβαςθ μίςκωςθσ, κακϊσ και όταν, μετά τθν κοινοποίθςθ ςτον τελευταίο πλειοδότθ τθσ εγκριτικισ επί του 
αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ αποφάςεωσ, δεν προςζλκει αυτόσ εμπροκζςμωσ για τθ ςφνταξθ και 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
Στθν περίπτωςθ (β) θ δθμοπραςία επαναλαμβάνεται εισ βάροσ του τελευταίου πλειοδότθ, ωσ ελάχιςτο δζ όριο 
προςφοράσ ορίηεται το επ' ονόματι τοφτου κατακυρωκζν ποςόν, δυνάμενο να μειωκεί με απόφαςθ του 
δθμοτικοφ ςυμβουλίου, μόνον ζπειτα από τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του Ρροϊςτάμενου τθσ Κτθματικισ Υπθρεςίασ 
Θες/νίκθσ.  
Η επαναλθπτικι δθμοπραςία γνωςτοποιείται με περιλθπτικι διακιρυξθ του δθμάρχου, θ οποία κα 
αναφζρεται ςτουσ όρουσ τθσ πρϊτθσ διακιρυξθσ και κα δθμοςιεφεται πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ προ τθσ 
θμζρασ τθσ διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ, διεξάγεται δζ ςφμφωνα με τα όςα προαναφζρκθκαν. 
Σε περίπτωςθ επανάλθψθσ τθσ δθμοπραςίασ λόγω ζκπτωςθσ του πλειοδότθ, θ τιμι εκκίνθςθσ δεν μπορεί να 
είναι μικρότερθ του πενιντα τοισ εκατό (50%) του ανταλλάγματοσ που κατακυρϊκθκε ςτθν αρχικι δθμοπραςία 
και πάντωσ όχι μικρότερθ του ανταλλάγματοσ των διατάξεων του άρκρου 16Α, όπωσ αυτό προςτζκθκε με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 37 του ν. 4607/2019 ι των διατάξεων τθσ παρ. 6 του άρκρου 42 του ν. 4607/2019, ο δζ 
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αρχικόσ υπερκεματιςτισ, ο/θ ςφηυγοσ αυτοφ και οι ςυγγενείσ του εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ μζχρι και του 
δεφτερου βακμοφ, κακϊσ και οι εταιρείεσ ςτισ οποίεσ ςυμμετζχουν όλοι οι παραπάνω, αποκλείονται από τθ 
δθμοπραςία. Ο ςχετικόσ ζλεγχοσ γίνεται με κάκε πρόςφορο μζςο. 
8) Διαδικαςία και όροι μεταβίβαςθσ του δικαιϊματοσ απλισ χριςθσ προσ τρίτουσ 
Η παραχϊρθςθ απλισ χριςθσ των κοινόχρθςτων χϊρων αιγιαλοφ, παραλίασ, όχκθσ και παρόχκιασ ηϊνθσ, 
υδάτινου ςτοιχείου κάλαςςασ, λιμνοκάλαςςασ, μεγάλων λιμνϊν και πλεφςιμων ποταμϊν ςε τρίτουσ, 
απευκείασ ι κατόπιν δθμοπραςίασ, γίνεται με ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ που ςυνάπτεται: 
α) από το Διμο και τον υπερ’ οφ, με προςυπογραφι τθσ από τθν κατά τόπο Κτθματικι Υπθρεςία ι 
β) από τθν κατά τόπο Κτθματικι Υπθρεςία και τον υπερ’ οφ, 
Στθ ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ προςδιορίηονται ςαφϊσ τα ςτοιχεία του υπερ’ οφ, το είδοσ τθσ παραχϊρθςθσ 
(απευκείασ ι μθ), θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, θ κζςθ με τισ ςυντεταγμζνεσ και το εμβαδόν του κοινοχριςτου 
χϊρου που παραχωρείται, θ ιδιότθτά του (αιγιαλόσ, παραλία κτλ), το είδοσ τθσ χριςθσ και το καταβλθτζο 
αντάλλαγμα. Επίςθσ, επί τθσ ςφμβαςθσ αναγράφονται οι αρικμοί των παραςτατικϊν καταβολισ των υπζρ του 
Δθμοςίου και του Διμου ποςϊν, που αντιςτοιχοφν ςτο καταβλθκζν αντάλλαγμα χριςθσ, πριν τθν υπογραφι 
τθσ ςφμβαςθσ. 
Ο προσ παραχϊρθςθ χϊροσ αποτυπϊνεται, με αναφορά ςτισ ςυντεταγμζνεσ του και το εμβαδόν του, με 
επιμζλεια του αιτοφντα, ςε υπόβακρο ορκοφωτοχάρτθ του άρκρου 11 του ν. 4281/2014, ι ςε υπόβακρο 
ορκοφωτοχάρτθ από τθν εφαρμογι «OPEN» τθσ ΕΚΧΑ ΑΕ., ι ςε απόςπαςμα του τοπογραφικοφ διαγράμματοσ 
κακοριςμοφ οριογραμμϊν αιγιαλοφ και παραλίασ όπου αυτόσ υφίςταται, αποτελεί αναπόςπαςτο ςτοιχείο τθσ 
αίτθςθσ, που ελζγχεται και κεωρείται από τον οικείο Διμο και επιςυνάπτεται ςτθ ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ 
απλισ χριςθσ, μαηί με τα δικαιολογθτικά του άρκρου 3 τθσ παροφςασ απόφαςθσ.  
Μόνον μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ ο υπερ’ οφ ζχει δικαίωμα να εγκαταςτακεί ςτον 
παραχωροφμενο κοινόχρθςτο χϊρο. 
9) Διαδικαςία φμβαςθσ παραχϊρθςθσ απλισ χριςθσ, που ςυνάπτεται από Διμο, κατόπιν δθμοπραςίασ – 
Μιςκωτιριο υμβόλαιο 
Το αργότερο εντόσ (7) επτά εργάςιμων θμερϊν πριν τθν κατά νόμο δθμοςίευςθ τθσ προκιρυξθσ τθσ 
Δθμοπραςίασ, ο οικείοσ Διμοσ αποςτζλλει εγγράφωσ με κάκε πρόςφορο μζςο (π.χ. τθλεομοιοτυπία, e-mail 
κτλ) ςτθν αρμόδια Κτθματικι Υπθρεςία αντίγραφο ςχεδίου τθσ προκιρυξθσ τθσ Δθμοπραςίασ, με τθ κζςθ με τισ 
ςυντεταγμζνεσ και το εμβαδόν του κοινοχριςτου χϊρου που παραχωρείται, τθν ιδιότθτά του, το είδοσ τθσ 
χριςθσ και το όριο πρϊτθσ προςφοράσ ςυνοδευόμενο από υπόβακρο ορκοφωτοχάρτθ ι απόςπαςμα του 
τοπογραφικοφ διαγράμματοσ κακοριςμοφ οριογραμμϊν αιγιαλοφ και παραλίασ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 
13 τθσ ΚΥΑ. 
Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Κτθματικισ Υπθρεςίασ υποχρεοφται να ενθμερϊςει εντόσ (7) επτά εργάςιμων θμερϊν από 
τθ λιψθ τθσ προκιρυξθσ τον οικείο Διμο εγγράφωσ με κάκε πρόςφορο μζςο (π.χ. τθλεομοιοτυπία, e-mail κτλ.) 
εάν το περιεχόμενο τθσ προκιρυξθσ ςυμφωνεί με τθν κείμενθ νομοκεςία περί αιγιαλοφ και παραλίασ και τθν 
παροφςα απόφαςθ. Ραρερχομζνθσ άπρακτθσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ, τεκμαίρεται θ ςφμφωνθ γνϊμθ του 
Ρροϊςταμζνου τθσ Κτθματικισ Υπθρεςίασ ωσ προσ το περιεχόμενο τθσ προκιρυξθσ. 
Αν ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Κτθματικισ Υπθρεςίασ διαπιςτϊςει ότι δεν πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ κείμενθσ 
νομοκεςίασ περί αιγιαλοφ και τθσ παροφςασ απόφαςθσ υποδεικνφει ςτον οικείο Διμο είτε να απόςχει από τθ 
διενζργεια δθμοπραςίασ, εφόςον δεν είναι δυνατι θ παραχϊρθςθ απλισ χριςθσ του ςυγκεκριμζνου 
κοινόχρθςτου χϊρου, είτε να προβεί ςτθν αναπροςαρμογι οποιουδιποτε όρου τθσ προκιρυξθσ, που κρίνει ότι 
αντίκειται ςτισ ανωτζρω διατάξεισ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ εκκίνθςθσ. 
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ δθμοπραςίασ, ο Διμοσ ενθμερϊνει με κάκε πρόςφορο μζςο (π.χ. 
τθλεομοιοτυπία, e-mail κτλ.) τθν αρμόδια Κτθματικι Υπθρεςία για το φψοσ του τελικϊσ επιτευχκζντοσ 
ανταλλάγματοσ και τα ςτοιχεία του πλειοδότθ, προκειμζνου αυτι να εκδϊςει και να του αποςτείλει, επίςθσ με 
κάκε πρόςφορο μζςο, οίκοκεν ςθμείωμά του ςχετικά με το φψοσ του προσ καταβολι από τον υπερ’ οφ υπζρ 
του Δθμοςίου ποςοςτοφ επί του κακοριςκζντοσ ανταλλάγματοσ, προκειμζνου να καταβλθκεί ςτθν αρμόδια 
Δ.Ο.Υ.. 
Στθ ςυνζχεια, ο Διμοσ αποςτζλλει ςτθν οικεία Κτθματικι Υπθρεςία αντίγραφο του Ρρακτικοφ Κατακφρωςθσ 
τθσ Δθμοπραςίασ και τθ ςυναφκείςα, ςε εκτζλεςθ του Ρρακτικοφ, ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ με τον πλειοδότθ, 
ςε τρία (3) αντίγραφα προσ προςυπογραφι αυτϊν από τον Ρροϊςτάμενο τθσ Κτθματικισ Υπθρεςίασ, 
ςυνοδευόμενα από τα δικαιολογθτικά του άρκρου 3 τθσ παροφςασ απόφαςθσ, το υπόβακρο ορκοφωτοχάρτθ 
ι το απόςπαςμα του τοπογραφικοφ διαγράμματοσ κακοριςμοφ οριογραμμϊν αιγιαλοφ και παραλίασ, το 
πρωτότυπο διπλότυπο είςπραξθσ για τθν απόδειξθ καταβολισ του οφειλόμενου ποςοφ υπζρ του Δθμοςίου, 
ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ., κακϊσ και τθν απόδειξθ καταβολισ του ποςοφ, που αντιςτοιχεί ςτο Διμο. 
Στθ ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ πρζπει να ζχουν ενςωματωκεί, επί ποινι ανάκλθςισ τθσ, οι τυχόν υποδείξεισ του 

ΑΔΑ: Ω2Ν4Ω9Ω-Φ9Φ



Ρροϊςταμζνου τθσ Κτθματικισ Υπθρεςίασ, ςφμφωνα με τα προαναφερκζντα. 
Αμζςωσ μετά τθν υπογραφι του μιςκωτθρίου ςυμβολαίου μεταξφ του Διμου και του μιςκωτι και τθν 
προςυπογραφι αυτοφ από τον Προϊςτάμενο τθσ Κτθματικισ Τπθρεςίασ Θες/νίκθσ, ο μιςκωτισ ζχει 
δικαίωμα να εγκαταςτακεί ςτον παραχωροφμενο κοινόχρθςτο χϊρο. 
10) Δικαιολογθτικά κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 
Ο μιςκωτισ επιβαρφνεται με τισ δαπάνεσ για τθν υδρολθψία και τθν θλεκτρικι ενζργεια.   
Για το λόγο αυτό οφείλει να προβεί ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ προσ τισ αρμόδιεσ κατά περίπτωςθ υπθρεςίεσ 
για να ςυνδεκεί με το αντίςτοιχο δίκτυο φδρευςθσ και θλεκτρικισ ενζργειασ και οφείλει να προςκομίςει, κατά 
τθ ςφνταξθ και υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, τα ςχετικά παραςτατικά (ςυμβόλαια) που το αποδεικνφουν, το 
αργότερο μεταξφ του διαςτιματοσ που μεςολαβεί από τθν θμζρα υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ 
απλισ χριςθσ αιγιαλοφ-παραλίασ μεταξφ αυτοφ και του Διμου και ζωσ τθν θμζρα προςυπογραφισ αυτισ 
από τον Προϊςτάμενο τθσ Κτθματικισ Τπθρεςίασ Θες/νίκθσ και τθσ επιςτροφισ-αποςτολισ τθσ ςτο Διμο, 
άλλωσ δεν κα είναι δυνατι θ απόδοςθ ς’ αυτόν τθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ απλισ χριςθσ αιγιαλοφ-
παραλίασ. 
11) Προκεςμία καταβολισ του Μιςκϊματοσ 
Για τισ μονοετείσ ςυμβάςεισ το αντάλλαγμα χριςθσ καταβάλλεται είτε ςτο ςφνολό του με τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ είτε ςε τρείσ (3) ιςόποςεσ δόςεισ μετά από αίτθμα του ενδιαφερομζνου, τθσ πρϊτθσ δόςθσ άμεςα 
καταβλθτζασ πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Οι υπολειπόμενεσ δόςεισ είναι μθνιαίεσ, αναγράφονται ςτθ 
ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ και αποςτζλλονται για βεβαίωςθ ςτθν αρμόδια Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία (Δ.Ο.Υ). 
Το μίςκωμα, όπωσ αυτό διαμορφωκεί κατά τθ δθμοπράτθςθ, κα επιβαρφνεται και με το τζλοσ χαρτοςιμου 
3,60%. 
Τα ωσ άνω χρονικά περικϊρια ιςχφουν και για τθν καταβολι του οριηόμενου ςτθ ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ 
ανταλλάγματοσ χριςθσ ςτουσ Διμουσ, οι οποίοι και οφείλουν, ςτθν περίπτωςθ κακυςτεριςεων, να 
ενθμερϊςουν άμεςα τθν οικεία Κτθματικι Υπθρεςία. 
Σε περίπτωςθ μθ εμπρόκεςμθσ καταβολισ, με ευκφνθ του ενδιαφερομζνου, ζςτω και μιασ δόςθσ, θ ςφμβαςθ 
παραχϊρθςθσ παφει να ιςχφει και λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα από τθν κείμενθ νομοκεςία μζτρα 
προςταςίασ (άρκρο 27 του ν. 2971/2001, όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 39 του ν. 
4607/2019). 
12) Διάρκεια παραχϊρθςθσ απλισ χριςθσ αιγιαλοφ-παραλίασ 
Η παραχϊρθςθ αφορά ςε ζνα ζτοσ, με λιξθ των ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ απλισ χριςθσ αποκλειςτικά τθν 
31θ.12.2022.  
13) Τπεκμίςκωςθ 
Απαγορεφεται θ κακ’ οιονδιποτε τρόπο περαιτζρω υπεκμίςκωςθ των κοινόχρθςτων χϊρων από τουσ 
μιςκωτζσ. 
14) Λιξθ μίςκωςθσ 
Ο μιςκωτισ υποχρεοφται, με τθ λιξθ τθσ μίςκωςθσ, να παραδϊςει το μίςκιο ςτθν κατάςταςθ ςτθν οποία το 
παρζλαβε, διαφορετικά ευκφνεται ςε αποηθμίωςθ. 
Απαγορεφεται θ παραμονι του μιςκωτι ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ μετά τθ λιξθ, με οποιονδιποτε τρόπο, 
τθσ μιςκωτικισ ςχζςθσ.    
15) Ευκφνθ Διμου 
Ο Διμοσ δεν ευκφνεται ζναντι του μιςκωτι για λφςθ τθσ ςφμβαςθσ για τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο 
νόμο, οφτε υποχρεοφται ςε επιςτροφι ι μείωςθ του μιςκϊματοσ, άνευ απoχρϊvτoσ λόγου.  
16) Περιοριςμοί-υποχρεϊςεισ-απαγορεφςεισ υπερ’οφ 
Οι υπερ’ οφ, ςτουσ οποίουσ ζχει παραχωρθκεί το δικαίωμα απλισ χριςθσ για τθν άςκθςθ των δραςτθριοτιτων 
του άρκρου 1 τθσ ΚΥΑ, υπόκεινται ςτουσ παρακάτω περιοριςμοφσ-υποχρεϊςεισ-απαγορεφςεισ: 
(α) Απαγορεφεται οποιαδιποτε επζμβαςθ που αλλοιϊνει τθ φυςικι μορφολογία και τα βιοτικά ςτοιχεία των 
χϊρων αιγιαλοφ, παραλίασ, όχκθσ και παρόχκιασ ηϊνθσ, μεγάλων λιμνϊν και πλεφςιμων ποταμϊν κακϊσ και 
τον κοινόχρθςτο χαρακτιρα αυτϊν. 
(β) H παραχϊρθςθ τθσ απλισ χριςθσ αιγιαλοφ, παραλίασ, όχκθσ, παρόχκιασ ηϊνθσ, υδάτινου ςτοιχείου 
κάλαςςασ, λιμνοκάλαςςασ, λίμνθσ και πλεφςιμου ποταμοφ είναι δυνατι, για τθν άςκθςθ δραςτθριοτιτων που 
εξυπθρετοφν τουσ λουόμενουσ ι τθν αναψυχι του κοινοφ, ιδίωσ για εκμίςκωςθ καλάςςιων μζςων αναψυχισ, 
ξαπλωςτρϊν, ομπρελϊν, λειτουργία αυτοκινοφμενου ι ρυμουλκοφμενου τροχιλατου αναψυκτθρίου, κακϊσ 
και τραπεηοκακιςμάτων, εφόςον εξαςφαλίηεται θ ελεφκερθ διζλευςθ του κοινοφ και ανάλογα με τθ ςφςταςθ 
του εδάφουσ του αιγιαλοφ, με τθ διαδικαςία και τουσ όρουσ των παραγράφων 2 και 3 του άρκρου 13 του ν. 
2971/2001, όπωσ ιςχφει. 
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(γ) Η ανάπτυξθ των ομπρελϊν, ξαπλωςτρϊν και των καλάςςιων μζςων αναψυχισ, ςφμφωνα με τισ 
παραγράφουσ 4 και 5 του άρκρου 13 του ν.2971/2001, όπωσ ιςχφει, μπορεί να καλφπτει μζχρι το εξιντα τοισ 
εκατό (60%) του παραχωροφμενου χϊρου, με τρόπο ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ελεφκερθ πρόςβαςθ του κοινοφ 
κάκετα και παράλλθλα προσ τθ κάλαςςα και θ φπαρξθ ελεφκερθσ ηϊνθσ από τθν ακτογραμμι πλάτουσ 
τουλάχιςτον πζντε (5) μζτρων. 
(δ) Για αιγιαλό, παραλία, όχκθ, παρόχκια ηϊνθ, υδάτινο ςτοιχείο τθσ κάλαςςασ, λιμνοκάλαςςασ, λίμνθσ και 
πλεφςιμου ποταμοφ, που ζχει ενταχκεί ςτο δίκτυο Natura 2000, θ κάλυψθ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
τριάντα τοισ εκατό (30%) του παραχωροφμενου χϊρου και εφόςον δεν επθρεάηονται οι ςτόχοι διατιρθςθσ για 
το προςτατευτζο αντικείμενο. Η παραβίαςθ των ανωτζρω όρων επιφζρει τθν ανάκλθςθ τθσ παραχϊρθςθσ. 
(ε) Σε περίπτωςθ φπαρξθσ ςυνεχόμενων όμορων επιχειριςεων του πρϊτου εδαφίου τθσ παροφςασ, 
καταλείπεται από τισ προβολζσ των ορίων κάκε επιχείρθςθσ ελεφκερθ ηϊνθ τουλάχιςτον δφο (2) μζτρων 
εκατζρωκεν των ορίων τουσ. Αν θ πρόςοψθ τθσ επιχείρθςθσ είναι μικρότερθ των ζξι (6) μζτρων, θ ελεφκερθ 
ηϊνθ μειϊνεται κατά πενιντα τοισ εκατό (50%) εκατζρωκεν των ορίων τθσ. 
(ςτ) Δεν παραχωρείται θ χριςθ του αιγιαλοφ, για ομπρζλεσ, ξαπλϊςτρεσ, τραπεηοκακίςματα και τροχιλατεσ 
καντίνεσ, όταν το μικοσ ι πλάτοσ αυτοφ είναι μικρότερο των πζντε (5) μζτρων ι όταν το ςυνολικό εμβαδόν του 
αιγιαλοφ είναι μικρότερο των εκατό πενιντα (150) τετραγωνικϊν μζτρων, εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ που 
υπάρχουν ςε ιςχφ άδειεσ λειτουργίασ επιχείρθςθσ, από τισ προβλεπόμενεσ ςτθν παράγραφο 4 του άρκρου 13 
του ν.2971/2001, όπωσ ιςχφει, και μζχρι τθ λιξθ τουσ. 
(η) Οι περιοριςμοί των παραγράφων (γ) και (ςτ) ιςχφουν και για τισ παραχωριςεισ τθσ παραγράφου 5 του 
άρκρου 13 του ν.2971/2001, όπωσ ιςχφει. 
(θ) Πλοι οι όροι και οι περιοριςμοί τθσ ΚΥΑ ιςχφουν και εφαρμόηονται και ςτα Τουριςτικά Δθμόςια Κτιματα, 
που ζχουν χαρακτθριςκεί τζτοια ι για τα οποία ζχει εκδοκεί Ρράξθ Υπουργικοφ Συμβουλίου κατ’ εφαρμογι 
των παραγράφων 1 και 3 του άρκρου 1 τθσ Κϋ Συντακτικισ Ρράξθσ τθσ 6/14 Φεβρουαρίου 1968 (33 Αϋ). 
(κ) Οφείλουν να μεριμνοφν για τον κακθμερινό κακαριςμό των κοινοχριςτων χϊρων, τθν αιςκθτικι του χϊρου 
τθσ ακτισ και του περιβάλλοντοσ χϊρου, κακϊσ επίςθσ να μεριμνοφν για τθ λιψθ μζτρων για τθν αςφάλεια 
των λουομζνων και των διερχομζνων ςτον παραχωροφμενο χϊρο. 
(ι) Οφείλουν να τθροφν όλεσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τα αναφερόμενα ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ 4 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ–ΔΙΑΜΟΦΩΣΕΩΝ ΑΡΛΗΣ ΧΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΡΑΑΛΙΑΣ», 
(ια) Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων των παραγράφων 5 (γ) και 5(δ) του άρκρου 13 του ν. 2971/2001, όπωσ 
ιςχφει, ο υπερ’ οφ δεν επιτρζπεται να μεταβιβάςει ολικά ι μερικά το δικαίωμα του ςε άλλον ι να ςυνάψει 
οποιαδιποτε ςχζςθ γι’ αυτό με ι χωρίσ αντάλλαγμα, που να αφορά ςτθν ζκταςθ που του παραχωρικθκε. 
(ιβ) Μετά το τζλοσ τθσ χριςθσ (λιξθ τθσ ςυμβατικισ ςχζςθσ) οι κοινόχρθςτοι χϊροι κα πρζπει να επανζρχονται 
ςτθν αρχικι τουσ κατάςταςθ, αφαιρουμζνων όλων των ειδϊν που ζχουν τοποκετθκεί κατά τθ χριςθ. 
(ιγ) Σφμβαςθ παραχϊρθςθσ που ο υπερ’ οφ ςυνάπτει με το Διμο, χωρίσ να φζρει τθν προςυπογραφι τθσ 
οικείασ Κτθματικισ Υπθρεςίασ, όπωσ περιγράφεται ςτο άρκρο 13 τθσ ΚΥΑ, είναι άκυρθ και ο υπερ’ οφ δεν 
επιτρζπεται να χρθςιμοποιιςει το κοινόχρθςτο χϊρο. 
Οι υπερ’ οφ υπόκεινται ςε όλεσ τισ υποχρεϊςεισ και τουσ περιοριςμοφσ τθσ ΚΥΑ και των παραρτθμάτων τθσ. 
Είναι δυνατι θ παραχϊρθςθ τθσ απλισ χριςθσ αιγιαλοφ, παραλίασ, όχκθσ, παρόχκιασ ηϊνθσ, υδάτινου 
ςτοιχείου κάλαςςασ, λιμνοκάλαςςασ, λίμνθσ και πλεφςιμου ποταμοφ, για τθν άςκθςθ δραςτθριοτιτων που 
εξυπθρετοφν τουσ λουόμενουσ ι τθν αναψυχι του κοινοφ, ιδίωσ για εκμίςκωςθ καλάςςιων μζςων αναψυχισ, 
ξαπλωςτρϊν, ομπρελϊν, λειτουργία αυτοκινοφμενου ι ρυμουλκοφμενου τροχιλατου αναψυκτθρίου, κακϊσ 
και τραπεηοκακιςμάτων, εφόςον εξαςφαλίηεται θ ελεφκερθ διζλευςθ του κοινοφ και ανάλογα με τθ ςφςταςθ 
του εδάφουσ του αιγιαλοφ, με τθ διαδικαςία και τουσ όρουσ των παρ. 2 και 3 του ν. 2971/2001. Το εμβαδόν 
κάκε παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πεντακόςια (500) τετραγωνικά μζτρα. Σε κάκε περίπτωςθ 
πρζπει να παραμζνει ελεφκερθ ζκταςθ αιγιαλοφ ςε ποςοςτό τουλάχιςτον πενιντα τοισ εκατό (50%) του 
ςυνολικοφ εμβαδοφ του, ανάλογα με τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά του αιγιαλοφ, μθ υπολογιηόμενου του χϊρου 
που είναι δυςπρόςιτοσ και μθ αξιοποιιςιμοσ και με τουσ περιοριςμοφσ, ωσ προσ το ποςοςτό κάλυψθσ του 
αιγιαλοφ, που ορίηονται ςτθν απόφαςθ παραχϊρθςθσ. 
Σε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ παραβάςεωσ των όρων τθσ παροφςασ, κακϊσ και εν γζνει τθσ νομοκεςίασ περί 
αιγιαλοφ και παραλίασ ν. 2971/2001 (Αϋ285), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, ανεξάρτθτα από το 
κακοριςκζν αντάλλαγμα, επιβάλλονται και όλα τα μζτρα προςταςίασ και οι κυρϊςεισ του άρκρου 15 τθσ ΚΥΑ. 
17) Πρόςκετοι όροι και προχποκζςεισ παραχϊρθςθσ 
Είναι υποχρεωτικι θ ςυμμόρφωςθ προσ τα οριηόμενα ςτθν ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/ΥΡΟΙΚ 15.5.2020 «Κακοριςμόσ 
όρων, προχποκζςεων, τεχνικϊν κεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειϊν και διαδικαςίασ για τθν παραχϊρθςθ 
απλισ χριςθσ αιγιαλοφ, παραλίασ, όχκθσ και παρόχκιασ ηϊνθσ μεγάλων λιμνϊν και πλευςίμων ποταμϊν» (ΦΕΚ 
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1864/Β/15.5.2020) και ςτον Ν. 4688/2020 «Ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ, διατάξεισ για τθν τουριςτικι ανάπτυξθ 
και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 101/Α/24.4.2020). 
Στουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ τθσ παραγράφου 1 τθσ παροφςασ απόφαςθσ επιτρζπεται θ παραχϊρθςθ τθσ 
απλισ χριςθσ, για τθν τοποκζτθςθ αυτοκινοφμενων ι ρυμουλκοφμενων τροχιλατων αναψυκτθρίων (καντίνεσ), 
εφοδιαςμζνων με κατάλλθλθ άδεια λειτουργίασ και ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ των παρ. 4(β) του άρκρου 
14 τθσ υπϋ αρικ. Υ1γ/Γ.Ρ/οικ.47829/21-06-2017 (2161 Bϋ) απόφαςθσ του Υπουργοφ Υγείασ και το υπϋ αρικ. 
Δ1γ/Γ.Ρ/37278 & 36879/25-06-2019 ζγγραφο του Τμιματοσ Υγιεινισ και Υγειονομικϊν Ελζγχων τθσ 
Διεφκυνςθσ Δθμόςιασ Υγείασ και Υγιεινισ Ρεριβάλλοντοσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ δθμόςιασ Υγείασ και 
Ροιότθτασ Ζωισ του Υπουργείου Υγείασ. 
Η ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ γίνεται κατόπιν δθμοπραςίασ με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ παροφςασ. 
Ο μζγιςτοσ χϊροσ που μπορεί να καταλαμβάνει το τροχιλατο αναψυκτιριο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 
τ.μ. 
Οι καντίνεσ πρζπει να απζχουν τουλάχιςτον εκατό (100) μζτρα από τισ εγκατεςτθμζνεσ επιχειριςεισ 
(ξενοδοχειακζσ επιχειριςεισ, κζντρα αναψυχισ κ.λ.π.) και επίςθσ τουλάχιςτον (100) εκατό μζτρα μεταξφ τουσ. 
Για τισ παραχωριςεισ τροχιλατων αναψυκτθρίων δεν ιςχφουν οι διατάξεισ περί υπαίκριου εμπορίου, 
ςφμφωνα με τθν 409/1999 γνωμοδότθςθ του ΝΣΚ. 
Στουσ παραχωροφμενουσ χϊρουσ είναι δυνατι θ τοποκζτθςθ αρκρωτοφ ξφλινου δαπζδου, όπου επιτρζπεται: 
- Για παραχϊρθςθ άνευ δθμοπραςίασ για τθν ανάπτυξθ τραπεηοκακιςμάτων. 
- Για παραχϊρθςθ που αφορά καντίνα. Στθν περίπτωςθ αυτι ο μζγιςτοσ χϊροσ, που μπορεί να καταλαμβάνει θ 
καντίνα με το δάπεδο είναι 15 τ.μ. 
- Για παραχϊρθςθ που αφορά χριςθ καλαςςίων μζςων αναψυχισ, προσ εξυπθρζτθςθ του παραχωρθςιοφχου. 
Στθν περίπτωςθ αυτι το μζγιςτο εμβαδόν δαπζδου είναι 15 τ.μ. 
- Στθν περίπτωςθ εκμίςκωςθσ καλαςςίων μζςων αναψυχισ, επιτρζπεται θ χριςθ ειδικισ ςκθνισ τφπου κιόςκι 
(με ςτακερι καταςκευι) για τοποκζτθςθ ςωςτικϊν μζςων (ατομικϊν ςωςιβίων κλπ.) επιφανείασ 10 τ.μ., εντόσ 
του παραχωροφμενου χϊρου. 
18) Ανάκλθςθ παραχϊρθςθσ 
Η παραχϊρθςθ υπόκειται πάντοτε ςε μονομερι ανάκλθςθ από το Δθμόςιο: 
(α) Για λόγουσ υπζρτερου δθμοςίου ςυμφζροντοσ, εκνικισ άμυνασ, δθμόςιασ τάξθσ, αςφάλειασ, δθμόςιασ 
υγείασ, προςταςίασ αρχαιοτιτων και προςταςίασ του περιβάλλοντοσ εφαρμογισ των τοπικϊν χωρικϊν ςχεδίων 
και του καλάςςιου χωροταξικοφ ςχεδίου, όπωσ αυτό ορίηεται ςτον ν. 4546/2018 (101 Αϋ), κακϊσ και για τθν 
αποκατάςταςθ του κοινόχρθςτου χαρακτιρα των χϊρων, αηθμίωσ για το Δθμόςιο. 
(β) Αν ο δικαιοφχοσ παραχϊρθςθσ, αρχικόσ ι τελικόσ, παραβιάηει διατάξεισ του νόμου ι όρουσ και 
περιοριςμοφσ που ζχουν τεκεί με τθν παροφςα απόφαςθ ι προβαίνει ςε μεταβολι του ςκοποφ, τθσ χριςθσ ι 
τθσ φφςθσ του παραχωρθκζντοσ ακινιτου. Στθν περίπτωςθ αυτι ανακαλείται υποχρεωτικά θ παραχϊρθςθ, 
αηθμίωσ για το Δθμόςιο, με τθν ζκδοςθ ςχετικισ απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, εφαρμόηονται τα 
άρκρα 27 και 29 και τυχόν υφιςτάμενα ζργα καταλαμβάνονται από το Δθμόςιο. 
Η ανάκλθςθ τθσ παραχϊρθςθσ ςυνεπάγεται τθν καταβολι του ςυνόλου του ανταλλάγματοσ χριςθσ υπζρ του 
Δθμοςίου μζχρι τθ λιξθ τθσ ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ και επιτρζπεται θ παραχϊρθςθ των χϊρων 
ςε τρίτουσ για το υπολειπόμενο διάςτθμα μζχρι τθ λιξθ τθσ παροφςασ αποκλειςτικά από τθν Κτθματικι 
Υπθρεςία. 
19) Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 
Οι μιςκωτζσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με το Ραράρτθμα I, ΙΙ τθσ ΚΥΑ και ιδιαίτερα με το Ραράρτθμα 4 
«ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ –ΔΙΑΜΟΡΦΩΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΧΡΗΗ ΕΝΣΟ ΑΙΓΙΑΛΟΤ-ΠΑΡΑΛΙΑ –
ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ-ΤΣΑΕΙ» τθσ ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/ΥΡΟΙΚ 15.5.2020 (ΦΕΚ 1864/Β/15.5.2020), το οποίο αποτελεί 
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ. 
20) Δθμοςίευςθ Διακιρυξθσ 
Η διακιρυξθ κα δθμοςιευκεί, με φροντίδα του Δθμάρχου, ςφμφωνα με το άρκρ. 3 του Ρ.Δ. 270/81, 
τουλάχιςτον δζκα (10) θμζρεσ πριν από τθ διενζργεια τθσ δθμοπραςίασ και αναρτάται ςτθ Διαφγεια, ςτον 
πίνακα ανακοινϊςεων του Δθμοτικοφ Καταςτιματοσ Αςπροβάλτασ και Σταυροφ, κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα 
του Διμου Βόλβθσ www.dimosvolvis.gr.  
Πλθροφόρθςθ ενδιαφερομζνων 
Ρλθροφορίεσ για τθ δθμοπραςία παρζχονται από το Γραφείο Διαχείριςθσ Δθμοτικισ Ρεριουςίασ του Τμιματοσ 
Εςόδων, Διαχείριςθσ Δθμοτικισ Ρεριουςίασ & Ταμείου τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Βόλβθσ, 
κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ (τθλ. 2397330231 και e-mail: dimos@dimosvolvis.gr). 
Αντίγραφο τθσ διακιρυξθσ χορθγείται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ, φςτερα από αίτθςθ που υποβάλλεται ςτο 
αντίςτοιχο Γραφείο. 

http://www.dimosvolvis.gr/
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΒΟΛΒΗ 

 
ΛΙΑΜΑ  Ι.  ΔΙΑΜΑΝΣΗ 
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