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Α Π Ο  Π Α  Μ Α  

Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό  14/2-6-2020 ζπλεδξίαζεο 

ηεο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΗΜΟΤ  ΝΔΣΟΤ 

Αξηζκ.Απνθ: 70/2020 

Πεξίιεςε: «Έγθξηζε θαζνξηζκνύ νξώλ δηαθήξπμεο εθκίζζσζεο ρξήζεο Αηγηαινύ -
Παξαιίαο» 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Μηραειίδεο άββαο 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Μηραειίδεο άββαο 
 
Πηε Σξπζνχπνιε ζήκεξα ηελ 2ε ηνπ κελφο Ινπλίνπ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα ηεο εβδνκάδνο  

Σξίηε θαη ψξα 13:00 ζπλήιζε ζε δηα πεξηθνξάο ζπλεδξίαζε ε ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ Γήκνπ 

Λέζηνπ, χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ 5292/29-5-2020 πξφζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ θ. Κηραειίδε 

Πάββα, Γεκάξρνπ Γήκνπ Λέζηνπ, ε νπνία εζηάιε ζηνπο Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο κε e-mail θαη 

sms, δεκνζηεχζεθε λφκηκα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

75 θαη ηελ παξ. 6 ηνπ Λ. 3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Λ.4555/2018, θαζψο θαη ηνπ 

άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο κε αξηζκ. 55/11-3-2020 ΞΛΞ (ΦΔΘ 55/η.Α/2020) θαη ην άξζξν 43 παξ. 1 ηεο 

κε αξηζκ.75/30-3-2020 ΞΛΞ (ΦΔΘ 75/η.Α/2020, γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζηα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Πε ζχλνιν εθηά (7) κειψλ ςήθηζαλ επηά (7) κέιε νλνκαζηηθά: 
 

ΠΑΡΟΝΣΔ: Κηραειίδεο Πάββαο, Κεξκειέγθαο Γεψξγηνο, Βιάρνο Γεκήηξηνο, Ληθνιαΐδεο 
Αλαζηάζηνο, Θηνηδέλεο Γεψξγηνο, Ρζνκπαλφπνπινο Δπάγγεινο, Γθξάλαο Γεψξγηνο  

ΑΠΟΝΣΔ:  ΘΑΛΔΗΠ 
Πηε δηα πεξηθνξάο ζπλεδξίαζε έιαβε κέξνο ε ηαθηηθή ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Κηζθάθε Άξηεκηο 
γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ.  
 

Ν θ. Ξξφεδξνο, αλέθεξε φηη ε εηζήγεζε ηνπ πξψηνπ (1νπ) ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ε νπνία 

αθνξά ηελ Νηθνλνκηθή πεξεζία, έρεη ζηαιεί δηαδηθηπαθά (κε e-mail) ζηα κέιε ηεο Νηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο θαη έρεη σο εμήο:  

 

Έρνληαο ππφςε: 
 

1. ηελ αξηζ. 87/2020 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ.  
2. ηε κε αξηζ. 70/2020 απφθαζε Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 
3. ην Ξ.Γ. 270/81 (ΦΔΘ 77/Α΄) «Ξεξί θαζνξηζκνχ ησλ νξγάλσλ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ 

φξσλ δηελέξγεηαο δεκνπξαζηψλ δη’ εθπνίεζίλ ή εθκίζζσζε πξαγκάησλ ησλ δήκσλ θαη 
θνηλνηήησλ» 

4. ηε κε αξηζ. 31/2020 απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε ηελ νπνία νξίζζεθε ε Δπηηξνπή 
Γεκνπξαζηψλ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ξ.Γ. 270/81. 

5. ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 192  ηνπ Γ.Θ.Θ. (Λ.3463/2006). 
6. ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηνπ Λ.3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο». 
7. ηε κε αξηζκφ ΤΠΟΙΚ47458/ΔΞ 2020-(ΦΔΚ 1864/Β/15.05.2020) Θαζνξηζκφο φξσλ, 

πξνυπνζέζεσλ, ηερληθψλ ζεκάησλ, αλαγθαίσλ ιεπηνκεξεηψλ θαη δηαδηθαζίαο γηα ηελ 

παξαρψξεζε απιήο ρξήζεο αηγηαινχ, παξαιίαο, φρζεο θαη παξφρζηαο δψλεο κεγάισλ 

ιηκλψλ θαη πιεχζηκσλ πνηακψλ ζηνπο ΝΡΑ Α΄Βαζκνχ. 

8. Ρε κε αξηζ. ΤΠΟΙΚ56468ΔΞ2020/5-6-2020 (ΦΔΚ 2198/Β’/5-6-2020) ΚΤΑ ησλ 

πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ-Νηθνλνκηθψλ-Ξεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο «Ρξνπνπνίεζε ηεο αξηζ. 

ΞΝΗΘ47458ΔΜ2020/15-05-2020 Θνηλήο πνπξγηθήο Απφθαζεο πεξί θαζνξηζκνχ φξσλ, 
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πξνυπνζέζεσλ, ηερληθψλ ζεκάησλ, αλαγθαίσλ ιεπηνκεξεηψλ θαη δηαδηθαζίαο γηα ηελ 

παξαρψξεζε απιήο ρξήζεο αηγηαινχ, παξαιίαο, φρζεο θαη παξφρζηαο δψλεο, πδάηηλνπ 

ζηνηρείνπ ζάιαζζαο, ιηκλνζάιαζζαο, κεγάισλ ιηκλψλ θαη πιεχζηκσλ πνηακψλ ΦΔΘ 

1864/Β’/15-5-2020. 

9. ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 ηεο αξηζ. ΤΠΟΙΚ47458ΔΞ2020/15-5-2020 (ΦΔΚ        

10. 1864/Β’/15-5-2020) ΘΑ ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ-Νηθνλνκηθψλ-Ξεξηβάιινληνο θαη  

Δλέξγεηαο «παξαρψξεζεο απιήο ρξήζεο αηγηαινχ θαη παξαιίαο απνθιεηζηηθά γηα ην έηνο 

2020, ιόγσ παλδεκίαο».  

11. ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 λ. 2971/2001 (285 Α΄) «Αηγηαιφο, παξαιία θαη άιιεο 

δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 2971/2001 (285 Α΄), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ λ. 4607/2019 (65Α΄), ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 16 Α ηνπ λ. 2971/2001, φπσο απηφ πξνζηέζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ 

λ. 4607/2019, θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ. 4607/2019.  

12. ην άξζξν 42 ηνπ Λ.4688/2020 (ΦΔΘ 101/Α’/24-5-2020) Θεθ. Α’ Οπζκίζεηο γηα δεηήκαηα 
αηγηαινχ θαη παξαιίαο «Θαζνξηζκφο ηνπ εκβαδνχ παξαρψξεζεο ηεο απιήο ρξήζεο αηγηαινχ, 
παξαιίαο, φρζεο θαη παξφρζηαο δψλεο». 

13. Ρηο  δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Λ. 4690/2020 (ΦΔΘ. 104/Α’/30-5-2020) «Έθηαθηεο 

ξπζκίζεηο γηα ηελ παξαρψξεζε απιήο ρξήζεο αηγηαινχ θαη παξαιίαο απνθιεηζηηθά γηα ην 

έηνο 2020, ιόγσ παλδεκίαο».  

14. ηελ αξηζ. ΚΤΑ ΓΓΠ0007378/0454ΒΔΞ2017/11.05.2017(ΦΔΚ 1636/12–05-17 

η. Β') ΚΤΑ ησλ ππνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Νηθνλνκηθψλ θαη Ξεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο 

(ΦΔΘ 1636/12-5-2017 ηεχρνο Β΄), «πεξί θαζνξηζκνχ φξσλ, πξνυπνζέζεσλ, ηερληθψλ 

ζεκάησλ, αλαγθαίσλ ιεπηνκεξεηψλ θαη δηαδηθαζίαο γηα ηελ παξαρψξεζε απιήο ρξήζεο 

αηγηαινχ, παξαιίαο, φρζεο θαη παξφρζηαο δψλεο κεγάισλ ιηκλψλ θαη πιεχζηκσλ πνηακψλ, 

ζηνπο Νξγαληζκνχο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο(Ν.Ρ.Α.)Α’ Βαζκνχ», φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ίζρπζε έσο 31/12/2019.  

15. ηνλ Γεληθφ Θαλνληζκφ Ιηκέλα κε αξηζ. 20 (444Β’), φπσο ηζρχεη 

16. ηε κε αξηζκ. 50743/2017 ΘΑ (ΦΔΘ 4432/Β/15-12-2017) «Αλαζεψξεζε εζληθνχ θαηαιφγνπ 
πεξηνρψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνινγηθνχ Γηθηχνπ Natura 2000» φπσο ηζρχεη. 

17. ην κε αξηζκ. πξση. 39918/ΑΞΑ/2020/4-6-2020 έγγξαθν ηεο Θηεκαηηθήο πεξεζίαο 
Θαβάιαο πεξί έγθξηζεο ησλ ηηκψλ δψλεο αηγηαινχ - παξαιίαο  

 
 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ 
 

δεκνπξαζία πιεηνδνηηθή, θαλεξή θαη πξνθνξηθή γηα ηελ παξαρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο 
απιήο ρξήζεο αηγηαινύ θαη παξαιίαο πξνο ηξίηνπο, κε ζχλαςε κηζζσηηθήο ζρέζεο, έλαληη 
αληαιιάγκαηνο πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ θαη θαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα εθδειψζνπλ 
ελδηαθέξνλ γηα εθκίζζσζε, κε ηνπο θαησηέξσ φξνπο : 
 

 
Ά ξ ζ ξ ν  1ν 

 

Νη πξνο εθκίζζσζε ζέζεηο βξίζθνληαη ζηηο πεξηνρέο ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Κεξακσηήο 
(παξαιία Ακκόγισζζαο Κεξακσηήο, Παξαιία Αγηάζκαηνο) θαη ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο 
Υξπζνύπνιεο (Παξαιία Θέζηο Σηκάξη) είλαη νη θαησηέξσ: 

 
 

Α. ΓΗΜΟΣΙΚΗ  ΔΝΟΣΗΣΑ  ΚΔΡΑΜΧΣΗ: 
 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΔΡΑΜΧΣΗ (ΑΜΜΟΓΛΧΑ) 
ΘΔΔΙ ΣΡΟΥΗΛΑΣΧΝ ΑΝΑΦΤΚΣΗΡΙΧΝ - ΚΑΝΣΙΝΧΝ 
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Θέζε Νν Κ1 

Ρκήκα αηγηαινχ θαη παξαιίαο ζην ρώξν πεξηνρήο «ΦΛΟΙΒΟ» γηα ηνπνζέηεζε ηξνρήιαηνπ  
αλαςπθηεξίνπ (θαληίλα). 
Ππλνιηθφ εκβαδφ παξαρσξνχκελνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ: 15 η.κ. 
Απφζηαζε απφ ηελ αθηνγξακκή: 5 ηνπιάρηζηνλ κέηξα 
Γηάξθεηα κίζζσζεο κέρξη 31-12-2020. 
Ρν ηξνρήιαην αλαςπθηήξην ή ε ηξνρήιαηε θαληίλα – απηνθηλνχκελε ή κε – πξέπεη λα είλαη 
εθνδηαζκέλε κε θαηάιιειε άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ παξ. 4(β) 
ηνπ άξζξνπ 14 ηεο αξηζκ. 1γ/Γ.Ξ./νηθ. 47829/21-6-2017 (2161 Β΄) απφθαζεο ηνπ πνπξγείνπ 
γείαο. 

 
Ππληεηαγκέλεο Θέζεο: 

ΘΝΟΦΔΠ 
ΠΛΡΔΡΑΓΚΔΛΔΠ ΞΙΔΟΑ(m) 

X Τ 

Α 557871.78 4522607.69  

Β 557876.67 4522606.63 5.0 

Γ 557876.03 4522603.70 3.0 

Γ 557871.15 4522604.76 5.0 

Α 557871.78 4522607.69 3.0 

ΔΚΒΑΓΝΛ = 15.0 η.κ. 

 

Θέζε Νν Κ2 

Ρκήκα αηγηαινχ θαη παξαιίαο ζην ρψξν πεξηνρήο «ΦΑΡΟ»  γηα ηνπνζέηεζε ηξνρήιαηνπ  
αλαςπθηεξίνπ (θαληίλα). 
Ππλνιηθφ εκβαδφ παξαρσξνχκελνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ: 15 η.κ. 
Απφζηαζε απφ ηελ αθηνγξακκή: 5 ηνπιάρηζηνλ κέηξα 
Γηάξθεηα κίζζσζεο κέρξη 31-12-2020. 
Ρν ηξνρήιαην αλαςπθηήξην ή ε ηξνρήιαηε θαληίλα – απηνθηλνχκελε ή κε – πξέπεη λα είλαη 
εθνδηαζκέλε κε θαηάιιειε άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξ. 4(β) 
ηνπ άξζξνπ 14 ηεο αξηζκ. 1γ/Γ.Ξ./νηθ. 47829/21-6-2017 (2161 Β΄) απφθαζεο ηνπ πνπξγείνπ 
γείαο. 

 
Ππληεηαγκέλεο Θέζεο: 

ΘΝΟΦΔΠ 
ΠΛΡΔΡΑΓΚΔΛΔΠ ΞΙΔΟΑ(m) 

X Τ 

Α 557638.10 4522726.70  

Β 557641.05 4522726.18 3.0 

Γ 557640.16 4522721.25 5.0 

Γ 557637.22 4522721.79 3.0 

Α 557638.10 4522726.70 5.0 

ΔΚΒΑΓΝΛ = 15.0 η.κ. 

 
 

Θέζε Νν Κ3 

Ρκήκα αηγηαινχ θαη παξαιίαο ζηελ ηνπνζεζία πιεζίνλ ¨Αλαςπθηήξην Υαηδεγεξαθνύδε¨ γηα 
ηνπνζέηεζε ηξνρήιαηνπ  αλαςπθηεξίνπ (θαληίλα). 
Ππλνιηθφ εκβαδφ παξαρσξνχκελνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ: 15 η.κ. 
Απφζηαζε απφ ηελ αθηνγξακκή: 5 ηνπιάρηζηνλ κέηξα 
Γηάξθεηα κίζζσζεο κέρξη 31-12-2020. 
Ρν ηξνρήιαην αλαςπθηήξην ή ε ηξνρήιαηε θαληίλα – απηνθηλνχκελε ή κε – πξέπεη λα είλαη 
εθνδηαζκέλε κε θαηάιιειε άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ παξ. 4(β) 
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ηνπ άξζξνπ 14 ηεο αξηζκ. 1γ/Γ.Ξ./νηθ. 47829/21-6-2017 (2161 Β΄) απφθαζεο ηνπ πνπξγείνπ 
γείαο 
 

Ππληεηαγκέλεο Θέζεο: 

ΘΝΟΦΔΠ 
ΠΛΡΔΡΑΓΚΔΛΔΠ ΞΙΔΟΑ(m) 

X Τ 

Α 557825.48 4522925.87  

Β 557822.19 4522929.63 5.0 

Γ 557824.45 4522931.61 3.0 

Γ 557827.74 4522927.84 5.0 

Α 557825.48 4522925.87 3.0 

ΔΚΒΑΓΝΛ = 15.0 η.κ. 

 
 

ΘΔΔΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΟΜΠΡΔΛΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΙΝΣΡΧΝ ΑΜΜΟΓΛΧΑ ΚΔΡΑΜΧΣΗ 
 

Θέζε Νν Α1 
 

Ρκήκα αηγηαινχ θαη παξαιίαο ζην ρώξν πεξηνρήο «ΦΛΟΙΒΟ» γηα αλάπηπμε νκπξειψλ θαη 
αλαθιίληξσλ. Ρν ελ ιφγσ ηκήκα νξίδεηαη έκπξνζζελ ηεο ζέζεο Κ1 (ηξνρήιαηνπ  
αλαςπθηεξίνπ - θαληίλα). 
Ππλνιηθφ εκβαδφ παξαρσξνχκελνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ: 500 η.κ. 
Απφζηαζε απφ ηελ αθηνγξακκή: 5 ηνπιάρηζηνλ κέηξα 
Γηάξθεηα κίζζσζεο κέρξη 31-12-2020. 

 
Ππληεηαγκέλεο Θέζεο: 

ΘΝΟΦΔΠ 
ΠΛΡΔΡΑΓΚΔΛΔΠ ΞΙΔΟΑ(m) 

X Τ 

Α 557863.82 4522606.36  

Β 557883.36 4522602.10 20.0 

Γ 557878.03 4522577.68 25.0 

Γ 557858.49 4522581.94 20.0 

Α 557863.82 4522606.36 25.0 

ΔΚΒΑΓΝΛ = 500,00 η.κ. 

 
Θέζε Νν Α2 

Ρκήκα αηγηαινχ θαη παξαιίαο ζην ρώξν πεξηνρήο «ΦΑΡΟ» γηα αλάπηπμε νκπξειψλ θαη 
αλαθιίληξσλ. Ρν ελ ιφγσ ηκήκα νξίδεηαη έκπξνζζελ ηεο ζέζεο Κ2 (ηξνρήιαηνπ  
αλαςπθηεξίνπ - θαληίλα). 
Ππλνιηθφ εκβαδφ παξαρσξνχκελνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ: 500 η.κ. 
Απφζηαζε απφ ηελ αθηνγξακκή: 5 ηνπιάρηζηνλ κέηξα 
Γηάξθεηα κίζζσζεο κέρξη 31-12-2020. 
 

Ππληεηαγκέλεο Θέζεο: 

ΘΝΟΦΔΠ 
ΠΛΡΔΡΑΓΚΔΛΔΠ ΞΙΔΟΑ(m) 

X Τ 

Α 557614.80 4522738.48  

Β 557639.42 4522734.09 25.0 

Γ 557635.90 4522714.40 20.0 

Γ 557611.30 4522718.79 25.0 

Α 557614.80 4522738.48 20.0 

ΔΚΒΑΓΝΛ = 500,00 η.κ. 
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Θέζε Νν Α3 
 

Ρκήκα αηγηαινχ θαη παξαιίαο ζην ρψξν πεξηνρήο πιεζίνλ ¨Αλαςπθηήξην Υαηδεγεξαθνύδε¨ 
γηα αλάπηπμε νκπξειψλ θαη αλαθιίληξσλ. Ρν ελ ιφγσ ηκήκα νξίδεηαη έκπξνζζελ ηεο ζέζεο Κ3 
(ηξνρήιαηνπ  αλαςπθηεξίνπ - θαληίλα). 
Ππλνιηθφ εκβαδφ παξαρσξνχκελνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ: 500 η.κ. 
Απφζηαζε απφ ηελ αθηνγξακκή: 5 ηνπιάρηζηνλ κέηξα 
Γηάξθεηα κίζζσζεο κέρξη 31-12-2020. 
 

 
Ππληεηαγκέλεο Θέζεο: 

ΘΝΟΦΔΠ 
ΠΛΡΔΡΑΓΚΔΛΔΠ ΞΙΔΟΑ(m) 

X Τ 

Α 557834.31 4522920.31  

Β 557817.88 4522939.14 25.0 

Γ 557832.94 4522952.29 20.0 

Γ 557849.38 4522933.46 25.0 

Α 557834.31 4522920.31 20.0 

ΔΚΒΑΓΝΛ = 500,00 η.κ. 

 
 

Θέζε Νν Α4 
Ρκήκα αηγηαινχ θαη παξαιίαο ζην ρψξν πεξηνρήο πιεζίνλ «Καθέ –κπαξ Αηγαίν» γηα αλάπηπμε 
νκπξειψλ θαη αλαθιίληξσλ. Ρν ελ ιφγσ ηκήκα νξίδεηαη δπηηθά ηεο επηρείξεζεο «Θαθέ –κπαξ 
Αηγαίν». 
Ππλνιηθφ εκβαδφ παξαρσξνχκελνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ: 500 η.κ. 
Απφζηαζε απφ ηελ αθηνγξακκή: 5 ηνπιάρηζηνλ κέηξα 
Γηάξθεηα κίζζσζεο κέρξη 31-12-2020. 

 
 

Ππληεηαγκέλεο Θέζεο: 

ΘΝΟΦΔΠ 
ΠΛΡΔΡΑΓΚΔΛΔΠ ΞΙΔΟΑ(m) 

X Τ 

Α 558479.69 4522869.98  

Β 558494.04 4522856.05 20.0 

Γ 558476.63 4522838.12 25.0 

Γ 558462.28 4522852.05 20.0 

Α 558479.69 4522869.98 25.0 

ΔΚΒΑΓΝΛ = 500,00 η.κ. 

 
 

ΘΔΔΙ ΘΑΛΑΙΧΝ ΜΔΧΝ ΑΝΑΦΤΥΗ – ΑΜΜΟΓΛΧΑ ΚΔΡΑΜΧΣΗ 
 

Θέζε Νν ΘΜ 1  . 
Ρκήκα αηγηαινχ θαη παξαιίαο ζην ρψξν πεξηνρήο κεηαμχ αλαςπθηεξίνπ ¨Aqua Paradise¨ θαη 
αλαςπθηεξίνπ ¨Ξαξαιία¨ γηα αλάπηπμε ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο. Ρν ελ ιφγσ ηκήκα 
νξίδεηαη αλαηνιηθά απφ ηελ επηρείξεζε κε δηαθξηηηθή νλνκαζία ¨Ξαξαιία¨ . 
Ππλνιηθφ εκβαδφ παξαρσξνχκελνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ: 15 η.κ 
Απφζηαζε απφ ηελ αθηνγξακκή: 5 ηνπιάρηζηνλ κέηξα 
Πηε πεξίπησζε ρξήζεο αηγηαινχ παξαιίαο γηα εθκίζζσζε ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο ζα πξέπεη 
λα ππνβάιιεηαη κε ηα ππφινηπα δηθαηνινγεηηθά θαη άδεηα εθκίζζσζεο ζαιαζζίσλ κέζσλ 
αλαςπρήο πνπ λα έρεη εθδνζεί απφ ην Ιηκελαξρείν Θαβάιαο. 
Γηάξθεηα κίζζσζεο κέρξη 31-12-2020. 
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Ππληεηαγκέλεο Θέζεο: 

ΘΝΟΦΔΠ 
ΠΛΡΔΡΑΓΚΔΛΔΠ ΞΙΔΟΑ(m) 

X Τ 

Α 559050.40 4522334.84  

Β 559055.34 4522334.08 5.00 

Γ 559054.88 4522331.11 3.00 

Γ 559049.94 4522331.88 5.00 

Α 559050.40 4522334.84 3.00 

ΔΚΒΑΓΝΛ = 15.0 η.κ. 

 
 

Θέζε Νν ΘΜ 2  . 
Ρκήκα αηγηαινχ θαη παξαιίαο ζην ρψξν πεξηνρήο «Ταξνηαβέξλα Αγάπηνο» γηα αλάπηπμε 
ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο. 
Ππλνιηθφ εκβαδφ παξαρσξνχκελνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ: 15 η.κ 
Απφζηαζε απφ ηελ αθηνγξακκή: 5 ηνπιάρηζηνλ κέηξα 
Πηε πεξίπησζε ρξήζεο αηγηαινχ παξαιίαο γηα εθκίζζσζε ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο ζα πξέπεη 
λα ππνβάιιεηαη κε ηα ππφινηπα δηθαηνινγεηηθά θαη άδεηα εθκίζζσζεο ζαιαζζίσλ κέζσλ 
αλαςπρήο πνπ λα έρεη εθδνζεί απφ ην Ιηκελαξρείν Θαβάιαο. 
Γηάξθεηα κίζζσζεο κέρξη 31-12-2020. 

 
Ππληεηαγκέλεο Θέζεο: 

ΘΝΟΦΔΠ 
ΠΛΡΔΡΑΓΚΔΛΔΠ ΞΙΔΟΑ(m) 

X Τ 

Α 558717.27 4522400.83  

Β 558722.12 4522399.61 5.00 

Γ 558721.39 4522396.70 3.00 

Γ 558716.54 4522397.92 5.00 

Α 558717.27 4522400.83 3.00 

ΔΚΒΑΓΝΛ = 15.0 η.κ. 

 
 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΑΜΑΣΟ 
 

Θέζε Νν Α5. 
Ρκήκα αηγηαινχ θαη παξαιίαο ζην ρψξν πεξηνρήο «Παξαιία Αγηάζκαηνο» γηα αλάπηπμε 
νκπξειψλ θαη αλαθιίληξσλ. 
Ππλνιηθφ εκβαδφ παξαρσξνχκελνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ: 500 η.κ 
Απφζηαζε απφ ηελ αθηνγξακκή: 5 ηνπιάρηζηνλ κέηξα 
Γηάξθεηα κίζζσζεο κέρξη 31-12-2020. 

 
 

Ππληεηαγκέλεο Θέζεο: 

ΘΝΟΦΔΠ 
ΠΛΡΔΡΑΓΚΔΛΔΠ ΞΙΔΟΑ(m) 

X Τ 

Α΄ 550997.35 4526530.32  

Β’ 551010.12 4526514.92 20.0 

Γ’ 550990.88 4526498.96 25.0 

Γ’ 550987.11 4526514.36 20.0 

Α’ 550997.35 4526530.32 25.0 

ΔΚΒΑΓΝΛ = 500,00 η.κ. 

 
 

ΑΔΑ: ΨΒΞΥΩΚΣ-ΑΘ2



Πειίδα  7 

Θέζε Νν Κ4 
Ρκήκα αηγηαινχ θαη παξαιίαο ζην ρψξν πεξηνρήο «Παξαιία Αγηάζκαηνο», πίζσ θαη ζην κέζνλ 
απφ ηε ζέζε Α5 γηα ηνπνζέηεζε ηξνρήιαηνπ  αλαςπθηεξίνπ (θαληίλα). 
Ππλνιηθφ εκβαδφ παξαρσξνχκελνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ: 15 η.κ 
Απφζηαζε απφ ηελ αθηνγξακκή: 5 ηνπιάρηζηνλ κέηξα 
Γηάξθεηα κίζζσζεο κέρξη 31-12-2020. 
Ρν ηξνρήιαην αλαςπθηήξην ή ε ηξνρήιαηε θαληίλα – απηνθηλνχκελε ή κε – πξέπεη λα είλαη 
εθνδηαζκέλε κε θαηάιιειε άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ παξ. 4(β) 
ηνπ άξζξνπ 14 ηεο αξηζκ. 1γ/Γ.Ξ./νηθ. 47829/21-6-2017 (2161 Β΄) απφθαζεο ηνπ πνπξγείνπ 
γείαο. 

 
Ππληεηαγκέλεο Θέζεο: 

ΘΝΟΦΔΠ 
ΠΛΡΔΡΑΓΚΔΛΔΠ ΞΙΔΟΑ(m) 

X Τ 

Α 551004.45 4526526.46  

Β 551007.64 4526522.61 5.0 

Γ 551005.33 4526520.70 3.0 

Γ 551002.14 4526524.54 5.0 

Α 551004.45 4526526.460 3.0 

ΔΚΒΑΓΝΛ = 15.0 η.κ. 

 
 

Β. ΓΗΜΟΣΙΚΗ  ΔΝΟΣΗΣΑ  ΥΡΤΟΤΠΟΛΗ 
 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΡΑΣΔΙΝΟΤ 
 

Θέζε Νν Α6. 
Ρκήκα αηγηαινχ θαη παξαιίαο ζην ρψξν πεξηνρήο αγξνθηήκαηνο Δξαηεηλνχ «Θέζηο Σηκάξη» γηα 
αλάπηπμε νκπξειψλ θαη αλαθιίληξσλ. 
Ππλνιηθφ εκβαδφ παξαρσξνχκελνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ: 500 η.κ. 
Απφζηαζε απφ ηελ αθηνγξακκή: 5 ηνπιάρηζηνλ κέηξα 
Γηάξθεηα κίζζσζεο κέρξη 31-12-2020. 
 

 
Ππληεηαγκέλεο Θέζεο: 

ΘΝΟΦΔΠ 
ΠΛΡΔΡΑΓΚΔΛΔΠ ΞΙΔΟΑ(m) 

X Τ 

Α΄ 547347.26 4531646.04  

Β’ 547357.74 4531629.01 20.0 

Γ’ 547336.45 4531616.91 25.0 

Γ’ 547325.97 4531632.95 20.0 

Α’ 547347.26 4531646.04 25.0 

ΔΚΒΑΓΝΛ = 500,00 η.κ. 

 
 

Θέζε Νν Κ5 
Ρκήκα αηγηαινχ θαη παξαιίαο ζην ρψξν πεξηνρήο αγξνθηήκαηνο Δξαηεηλνχ «Θέζηο Σηκάξη», 
πίζσ θαη ζην κέζνλ απφ ηε ζέζε Α6 γηα ηνπνζέηεζε ηξνρήιαηνπ  αλαςπθηεξίνπ (θαληίλα). 
Ππλνιηθφ εκβαδφ παξαρσξνχκελνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ: 15 η.κ. 
Απφζηαζε απφ ηελ αθηνγξακκή: 5 ηνπιάρηζηνλ κέηξα 
Γηάξθεηα κίζζσζεο κέρξη 31-12-2020. 
Ρν ηξνρήιαην αλαςπθηήξην ή ε ηξνρήιαηε θαληίλα – απηνθηλνχκελε ή κε – πξέπεη λα είλαη 
εθνδηαζκέλε κε θαηάιιειε άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ παξ. 4(β) 
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ηνπ άξζξνπ 14 ηεο αξηζκ. 1γ/Γ.Ξ./νηθ. 47829/21-6-2017 (2161 Β΄) απφθαζεο ηνπ πνπξγείνπ 
γείαο. 
 

Ππληεηαγκέλεο Θέζεο: 

ΘΝΟΦΔΠ 
ΠΛΡΔΡΑΓΚΔΛΔΠ ΞΙΔΟΑ(m) 

X Τ 

Α 547351.19 4531639.66  

Β 547353.75 4531641.23 3.0 

Γ 547356.36 4531636.97 5.0 

Γ 547353.80 4531635.40 3.0 

Α 547351.19 4531639.6 5.0 

ΔΚΒΑΓΝΛ = 15.0 η.κ. 

 
 

Όπνπ αλαθέξεηαη Α (αλάθιηληξα θαη νκπξέιεο), Κ (θαληίλεο) θαη ΘΜ (Θαιάζζηα Μέζα 
Αλαςπρήο). 

 
Ά ξ ζ ξ ν   2ν 

θνπόο Παξαρώξεζεο 
 

Ζ παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο απιήο ρξήζεο αηγηαινχ, παξαιίαο, φρζεο θαη παξφρζηαο 
δψλεο, πδάηηλνπ ζηνηρείνπ ζάιαζζαο, ιηκλνζάιαζζαο, κεγάισλ ιηκλψλ θαη πιεχζηκσλ πνηακψλ, 
γίλεηαη γηα ηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ εμππεξεηνχλ ηνπο ινπφκελνπο ή ηελ αλαςπρή ηνπ 
θνηλνχ, ηδίσο γηα εθκίζζσζε ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο, ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ, 
νκπξειψλ, μαπισζηξψλ θαη ηελ ιεηηνπξγία απηνθηλνχκελνπ ή ξπκνπιθνχκελνπ ηξνρήιαηνπ 
αλαςπθηεξίνπ, κε ηελ δηαδηθαζία θαη ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2971/200, ηεο ΘΑ 
47458/15-5-2020 φπσο ηξνπνπνηεκέλα ηζρχνπλ. Ζ άζθεζε άιισλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ δελ 
πξνβιέπνληαη απφ ηηο σο άλσ δηαηάμεηο, επηθέξεη ηηο θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηεο ΘΑ 47458/15-
5-2020, θαζψο θαη ηε ιήςε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία κέηξσλ 
πξνζηαζίαο ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ αηγηαινχ, παξαιίαο, φρζεο θαη παξφρζηαο δψλεο ησλ 
κεγάισλ ιηκλψλ θαη πιεχζηκσλ πνηακψλ. 

 
 

Ά ξ ζ ξ ν    3ν 
Πξόζζεηνη όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο γηα ηνπο εθκεηαιιεπηέο θαληηλώλ θαη Θαιαζζίσλ 

Μέζσλ Αλαςπρήο. 
 

Πηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηεο ΘΑ 47458/15-5-2020 επηηξέπεηαη ε 
παξαρψξεζε ηεο απιήο ρξήζεο, γηα ηελ ηνπνζέηεζε απηνθηλνχκελσλ ή ξπκνπιθνχκελσλ 
ηξνρήιαησλ αλαςπθηεξίσλ (θαληίλεο), εθνδηαζκέλσλ κε θαηάιιειε άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη 
ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ παξ. 4(β) ηνπ άξζξνπ 14 ηεο αξηζκ. 1γ/Γ.Ξ./νηθ.47829/21-
06-2017 (2161 B΄) απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ γείαο θαη ην αξηζκ. Γ1γ/Γ.Ξ./37278 θαη 36879/25-
06-2019 έγγξαθν ηνπ Ρκήκαηνο γηεηλήο θαη γεηνλνκηθψλ Διέγρσλ ηεο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο 
γείαο θαη γηεηλήο Ξεξηβάιινληνο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο δεκφζηαο γείαο θαη Ξνηφηεηαο Εσήο 
ηνπ πνπξγείνπ γείαο. Ν κέγηζηνο ρψξνο πνπ δχλαηαη λα κηζζσζεί γη' απηή ηε ρξήζε δελ κπνξεί 
λα ππεξβαίλεη ηα 15 η.κ. Ρα ηξνρήιαηα αλαςπθηήξηα ή ε ηξνρήιαηεο θαληίλεο (απηνθηλνχκελεο ή 
κε) πξέπεη λα απέρνπλ ηνπιάρηζηνλ εθαηφ (100) κέηξα απφ ηηο εγθαηεζηεκέλεο επηρεηξήζεηο 
(μελνδνρεία, θέληξα αλαςπρήο θηι). Γηα ηηο παξαρσξήζεηο θαληηλψλ δελ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο πεξί 
ππαίζξηνπ εκπνξίνπ. 
Γηα παξαρψξεζε πνπ αθνξά ρξήζε ζαιαζζίσλ κέζσλ αλαςπρήο, ην κέγηζην εκβαδφλ δαπέδνπ 
αλέξρεηαη ζε 15 η.κ. Πηελ πεξίπησζε εθκίζζσζεο ζαιαζζίσλ κέζσλ αλαςπρήο, επηηξέπεηαη ε 
ρξήζε εηδηθήο ζθελήο ηχπνπ θηφζθη (κε ζηαζεξή θαηαζθεπή) γηα ηνπνζέηεζε ζσζηηθψλ κέζσλ 
(αηνκηθψλ ζσζηβίσλ θ.ιπ.) επηθαλείαο 10 η.κ., εληφο ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ. 
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Ά ξ ζ ξ ν    4ν 
Σξόπνο δηελέξγεηαο δεκνπξαζίαο 

 
Ζ δεκνπξαζία είλαη θαλεξή, πξνθνξηθή θαη πιεηνδνηηθή, ζα δηεμαρζεί απφ ηελ επηηξνπή ηνπ 
άξζξνπ 1 ηνπ Ξ.Γ. 270/81, ζε ηφπν θαη ρξφλν φπσο νξίδεηαη θαησηέξσ. Ζ δεκνπξαζία κπνξεί λα 
ζπλερηζηεί θαη πέξαλ ηεο νξηδφκελεο ζηε δηαθήξπμε ψξαο, εθ' φζνλ εμαθνινπζνχλ άλεπ δηαθνπήο 
νη πξνζθνξέο. Γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δεκνπξαζίαο θαη πέξαλ ηεο νξηδφκελεο ψξαο απνθαζίδεη ε 
Δπηηξνπή, ε απφθαζε ηεο νπνίαο θαηαρσξείηαη ζηα πξαθηηθά. 
Νη πξνζθνξέο ησλ πιεηνδνηψλ αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά θαηά ζεηξά εθθσλήζεσο κεηά ηνπ 
νλνκαηεπσλχκνπ ηνπ πιεηνδφηε. Ξάζα πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή δηα ηνλ εθάζηνηε πιεηνδνηνχλ, 
ε δέζκεπζε δε απηή κεηαθέξεηαη αιιεινδηαδφρσο απφ ηνλ πξψην ζηνπο αθφινπζνπο θαη 
επηβαξχλεη νξηζηηθψο ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε. Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκφ άιινπ, 
νθείιεη λα δειψζεη ηνχην πξνο ηελ επί ηεο δεκνπξαζίαο επηηξνπή, πξν ηεο ελάξμεσο ηνπ 
ζπλαγσληζκνχ, παξνπζηάδνληαο θαη ην πξνο ηνχην λφκηκν πιεξεμνχζην έγγξαθν, αιιηψο ζεσξείηαη 
φηη κεηέρεη γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ. 
Ζ απφθαζε ηεο επί ηεο δεκνπξαζίαο επηηξνπήο πεξί απνθιεηζκνχ ελδηαθεξνκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη 
ζηε δεκνπξαζία, επεηδή δελ πιεξνί ηνπο ππφ ηεο νηθείαο δηαθεξχμεσο πξνβιεπφκελνπο φξνπο, 
αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά.  Ρα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο ζπληάζζνληαη ζε απιφ ραξηί. 
Γηα λα γίλεη θάπνηνο δεθηόο ζηε δεκνπξαζία, πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηελ επηηξνπή 
δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

 

 Γηα θπζηθά πξόζσπα 
o Α) Βεβαίσζε ηεο Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο ηνπ Γήκνπ πεξί κε νθεηιήο ηνπ ηδίνπ, θαη 

ηνπ εγγπεηή. 
o Β) Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα ηνπ ζπκκεηέρνληνο ή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο 

εηαηξείαο θαη ηνπ εγγπεηή γηα ρξέε πξνο ην Γεκφζην. 
o Γ) Δγγπεηηθή Δπηζηνιή αλαγλσξηζκέλνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ή εγγπεηηθή επηζηνιή 

ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ πνζνχ ίζνπ κε ην 10% ηνπ νξηδφκελνπ 
ειαρίζηνπ νξίνπ πξψηεο πξνζθνξάο. 

o Γ) πεχζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/1986 πεξί απνδνρήο φισλ ησλ φξσλ ηεο 
δηαθήξπμεο. 

o Δ) πεχζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/1986 κε ηελ νπνία ζα δειψλεηαη ε ρξήζε ηνπ 
κηζζίνπ θαληίλα ή αλάθιηληξα ή ζαιάζζηα κέζα αλαςπρήο. 

o ΠΡ) Αληίγξαθα αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ζπκκεηέρνληνο θαη εγγπεηή ηνπ. 
o Ε) Λα παξνπζηάζεη αμηφρξεν εγγπεηή ν νπνίνο ζα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο 

δεκνπξαζίαο θαη ζα έρεη φιεο ηηο αλσηέξσ εγγπήζεηο. 
o Ζ) Αλ θάπνηνο δηαγσληδφκελνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκφ άιινπ, νθείιεη πξηλ ηελ 

έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο λα παξνπζηάζεη λφκηκν πιεξεμνχζην έγγξαθν. 
 

 Πξνθεηκέλνπ γηα εηαηξίεο (Ο.Δ – Δ.Δ….) 
o α)Θαηαζηαηηθφ ζεσξεκέλν απφ Ξξσηνδηθείν ή Δπηκειεηήξην (ΓΔΚΖ) θαη 

ηξνπνπνηήζεηο απηνχ (εάλ ππάξρνπλ), 
o β)Ξηζηνπνηεηηθφ απφ Δπηκειεηήξην (ΓΔΚΖ) πεξί θαηαρψξεζεο θαη ηξνπνπνηήζεσλ, 
o γ)Ξηζηνπνηεηηθφ πεξί κε πηψρεπζεο θαη πεξί κε ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε 

(απφ Ξξσηνδηθείν), 
o δ)πεχζπλε δήισζε λφκηκνπ εθπξνζψπνπ/σλ,  
o ε)Όια ηα αλαθεξφκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ ηζρχνπλ γηα ηα θπζηθά πξφζσπα. 

 
Όια ηα πξναλαθεξφκελα δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απνηεινχλ δεκφζηα έγγξαθα, κπνξνχλ λα 
θαηαηεζνχλ ζηελ αξκφδηα επηηξνπή ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα. 
Ζ έιιεηςε νπνηνπδήπνηε απφ ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά, θαζηζηά ηελ πξνζθνξά αλχπαξθηε θαη 
απαξάδεθηε. 
Ρα ίδηα Α-Ε δηθαηνινγεηηθά ηζρχνπλ θαη εάλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκφ άιινπ πξνζψπνπ. 
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Ά ξ ζ ξ ν   5ν 
Δπαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο 

 
Ζ δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη νίθνζελ απφ ηνλ Γήκαξρν εάλ δελ παξνπζηαζζεί θαη' απηήλ 
πιεηνδφηεο. 
Ζ δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη θαηφπηλ απνθάζεσο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ φηαλ: 
 

- α)ην απνηέιεζκα απηήο δελ εγθξηζεί απφ ηελ Νηθνλνκηθή επηηξνπή ή ην Γεκνηηθφ 
Ππκβνχιην ή ηελ αξκφδηα Γηνηθεηηθή αξρή ιφγσ αζχκθνξνπ ηνπ επηηεπρζέληνο 
απνηειέζκαηνο ή ζθάικαηνο ζηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο 

- β)κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηεο δεκνπξαζίαο, ν πιεηνδφηεο αξλείηαη λα ππνγξάςεη ηα 
πξαθηηθά, ή ηε ζχκβαζε κίζζσζεο θαη επίζεο φηαλ κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ πιεηνδφηε 
ηεο εγθξηηηθήο επί ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο απνθάζεσο δελ πξνζέιζεη απηφο 
εκπξνζέζκσο γηα ηελ ζχληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 
Πηελ πεξίπησζε (β) ε δεκνπξαζία, επαλαιακβάλεηαη εηο βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδφηε, σο 
ειάρηζην δε φξην πξνζθνξάο νξίδεηαη ην επ' νλφκαηη ηνχηνπ θαηαθπξσζέλ πνζφλ, δπλάκελν λα 
κεησζεί κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 
Ζ επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία γλσζηνπνηείηαη κε πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ 
αλαθεξνκέλεο ζηνπο φξνπο ηεο πξψηεο δηαθήξπμεο θαη δεκνζηεπνκέλεο, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ 
εκέξεο πξν ηεο εκέξαο ηεο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο, δηεμάγεηαη δε ζχκθσλα κε ηα φζα 
αλαθέξζεθαλ. 
Ζ επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο ελεξγείηαη κε βάζε ηε δνζείζα ηειεπηαία πξνζθνξά θαηά ηελ 
πξνεγνχκελε δεκνπξαζία. 

 
 

Ά ξ ζ ξ ν  6ν 
Διάρηζην όξην ηεο πξώηεο πξνζθνξάο 

 
Ρν ειάρηζην φξην πξψηεο πξνζθνξάο (ηηκή εθθίλεζεο ηεο δεκνπξαζίαο) γηα θάζε 
δεκνπξαηνχκελν ηκήκα ρψξνπ αηγηαινχ – παξαιίαο ζχκθσλα κε ην κε αξηζκ. πξση. 
39918/ΑΞΑ/2020/4-6-2020 έγγξαθν ηεο Θηεκαηηθήο πεξεζίαο Θαβάιαο θαζνξίδεηαη ζηνλ 
παξαθάησ πίλαθα. 

 

α/α ΘΔΗ ηηκή 

1. Ξαξαιία Ακκφγισζζαο Θεξακσηήο 5€ / η.κ. 

2. Ξαξαιία Αγηάζκαηνο 5€ / η.κ. 

3. Ξαξαιία Θέζηο Ρηκάξη 5€ / η.κ. 

4. 
Δθκίζζσζε ζαιάζζησλ κέζσλ 
αλαςπρήο ζηελ Ξαξαιία Ακκφγισζζαο Θεξακσηήο 

5€ / η.κ. 

5. 
Ρξνρήιαηα αλαςπθηήξηα (θαληίλεο -απηνθηλνχκελεο ή 
κε) παξαιία Ακκφγισζζαο 

500€ / ζέζε 

6. 
Ρξνρήιαηα αλαςπθηήξηα (θαληίλεο- απηνθηλνχκελεο ή 
κε) Ξαξαιία Αγηάζκαηνο 

200€ / ζέζε 

7. 
Ρξνρήιαηα αλαςπθηήξηα (θαληίλεο- απηνθηλνχκελεο ή 
κε) Ξαξαιία Δξαηεηλνχ 

200€ / ζέζε 

 
 

Κάζε πξνζθνξά γηα λα γίλεη δεθηή πξέπεη λα είλαη απμεκέλε θαηά πέληε ηνηο εθαηό 
(5%) ηνπιάρηζηνλ από ηελ πξνεγνύκελε. 
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Ά ξ ζ ξ ν   7ν 
Γηάξθεηα εθκίζζσζεο- αλαπξνζαξκνγή κηζζώκαηνο 

 
Ζ δηάξθεηα ηεο εθκίζζσζεο γηα φια ηα ζεκεία, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1 ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο, νξίδεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έσο ηελ 
31-12-2020. 

 
Ά ξ ζ ξ ν   8ν 

Γηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο κίζζσζεο 
 

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δεκνπξαζίαο, ν Γήκνο ελεκεξψλεη κε θάζε πξφζθνξν 
κέζν ηελ Θηεκαηηθή πεξεζία Λνκνχ Θαβάιαο γηα ην χςνο ηνπ ηειηθψο επηηεπρζέληνο 
κηζζψκαηνο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ πιεηνδφηε, πξνθεηκέλνπ απηφο λα εθδψζεη θαη λα ηνπ απνζηείιεη, 
κε θάζε πξφζθνξν κέζν, νίθνζελ ζεκείσκά ηνπ ζρεηηθά κε ην χςνο ηνπ πξνο θαηαβνιή απφ ηνλ 
κηζζσηή ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνζηνχ 30% επί ηνπ κηζζψκαηνο (εμαηξεηηθά γηα ην έηνο 2020). 
Πηε ζπλέρεηα, ν Γήκνο απνζηέιιεη ζηελ Θηεκαηηθή πεξεζία Λνκνχ Θαβάιαο αληίγξαθν ηνπ 
Ξξαθηηθνχ Θαηαθχξσζεο ηεο Γεκνπξαζίαο θαη ην ζπλαθζέλ, ζε εθηέιεζε ηνπ Ξξαθηηθνχ, 
κηζζσηήξην ζπκβφιαην θαη ηνλ πιεηνδφηε, ζε ηξία (3) αληίγξαθα πξνο πξνζππνγξαθή απηψλ απφ 
ηνλ πξντζηάκελν ηεο Θηεκαηηθήο πεξεζίαο Λνκνχ Θαβάιαο, ζπλνδεπφκελα απφ ην πξσηφηππν 
δηπιφηππν είζπξαμεο γηα ηελ απφδεημε θαηαβνιήο ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνζηνχ ππέξ ηνπ 
Γεκνζίνπ. Πην κηζζσηήξην ζπκβφιαην πξέπεη λα έρνπλ ελζσκαησζεί, επί πνηλή αθπξφηεηαο ηεο 
κηζζσηηθήο ζχκβαζεο, νη ηπρφλ ππνδείμεηο ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Θηεκαηηθήο πεξεζίαο Λνκνχ 
Θαβάιαο, ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα θαζψο θαη λα αλαγξάθεηαη, επί πνηλή αθπξφηεηαο ηεο 
ζχκβαζεο, ν αξηζκφο ηνπ δηπιφηππνπ είζπξαμεο ηνπ πνζνζηνχ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. 
Ρφζν ζηελ πεξίπησζε ηεο απεπζείαο παξαρψξεζεο, φζν θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο δεκνπξαζίαο, 
κφλν κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ κεηαμχ ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ κηζζσηή θαη 
ηελ πξνζππνγξαθή ηνπ, απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο Θηεκαηηθήο πεξεζίαο Λνκνχ Θαβάιαο, ν 
κηζζσηήο έρεη δηθαίσκα λα εγθαηαζηαζεί ζηνλ παξαρσξνχκελν θνηλφρξεζην ρψξν. 
Πε πεξίπησζε κε ηειηθήο ζπλππνγξαθήο ηνπ κηζζσηεξίνπ απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο Θηεκαηηθήο 
πεξεζίαο ηνπ Λνκνχ Θαβάιαο, ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ ππνδεηρζεηζψλ απφ απηφλ ηξνπνπνηήζεσλ 
ή κε ζπλαπνζηνιήο καδί κε ηα ηξία (3) αληίγξαθα ηεο κηζζσηηθήο ζχκβαζεο ηνπ πξσηφηππνπ 
δηπιφηππνπ είζπξαμεο, ην κηζζσηήξην ζπκβφιαην είλαη άθπξν θαη ν κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα 
απνρσξήζεη απφ ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν, ρσξίο θακία αμίσζε απνδεκίσζεο έλαληη ηνπ Γεκνζίνπ. 
Πε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο επί ησλ αλσηέξσ, νη αξκφδηεο Θηεκαηηθέο πεξεζίεο 
ππνρξενχληαη λα πξνβνχλ ζε απηνςία λα ιακβάλνπλ άκεζα ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ θείκελε 
λνκνζεζία κέηξα πξνζηαζίαο ηεο θνηλφρξεζηεο Γεκφζηαο Ξεξηνπζίαο.Κεηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο 
δελ επηηξέπεηαη ε παξακνλή ηνπ κηζζσηή ζηνλ παξαρσξεζέληα ρψξν. 

 
 

Ά ξ ζ ξ ν  9ν 
Μίζζσκα 

 
Πχκθσλα κε ην άξζξν 17 ηεο αξηζ.ΞΝΗΘ47458ΔΜ2020/ 15-5-2020 (ΦΔΘ 1864/15-5-2020 ηεχρνο 
Β’) ΘΑ φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, γηα ην έηνο 2020, ην χςνο ηνπ θαηαβαιιφκελνπ 
αληαιιάγκαηνο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 40% ηνπ ππνινγηζζέληνο αληαιιάγκαηνο, πνζνχ 
(___η.κ.Σ____€=____Σ40%=_____€) «__________επξψ», πιένλ ραξηνζήκνπ θαη  ΝΓΑ 3,6%. 

 
Ά ξ ζ ξ ν  10ν 

Σξόπνο-Πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπ Μηζζώκαηνο 
 

Ζ θαηαβνιή αληαιιάγκαηνο γηα φια ηα δεκνπξαηνχκελα ζεκεία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε 
ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο κε αξηζκ. ΘΑ 47458/ΔΜ 2020-(ΦΔΘ 1864/Β/15.05.2020) φπσο 
ηξνπνπνηεκέλε ηζρχεη . 
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Αλαιπηηθφηεξα ην νξηζζέλ αληάιιαγκα απνδίδεηαη γηα ην έηνο 2020, θαηά εβδνκήληα ηνηο εθαηφ 
(70%) ππέξ ηνπ Γήκνπ θαη θαηά ηξηάληα ηηο εθαηφ (30%) ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. Ρν 
αληάιιαγκα ρξήζεο ππέξ ηνπ Γήκνπ κπνξεί λα θαηαβιεζεί κε ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: 

- Θαηαβνιή ηνπ κηζζψκαηνο εθάπαμ 
ή 

- Θαηαβνιή ηνπ κηζζψκαηνο ζε ηξείο ηζόπνζεο δόζεηο 
Ζ πξψηε δφζε πνζνχ _____€ θαηαβνιή κε ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, 
Ζ δεχηεξε δφζε πνζνχ  ____€ κέρξη  31-7-2020, 
Ζ Ρξίηε δφζε πνζνχ ____€ κέρξη 31-8-2020. 

Ρν αληάιιαγκα ρξήζεο ππέξ ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ  κπνξεί λα θαηαβάιιεηαη κε ηνλ 
παξαθάησ 
ηξφπν: 

- Θαηαβνιή ηνπ κηζζψκαηνο εθάπαμ ή 
- Θαηαβνιή ηνπ κηζζψκαηνο ζε ηξείο ηζόπνζεο δόζεηο 

Ζ πξψηε δφζε πνζνχ _____€ θαηαβνιή κε ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, 
Ζ δεχηεξε δφζε πνζνχ  ____€ κέρξη  31-7-2020, 
Ζ Ρξίηε δφζε πνζνχ _____€ κέρξη 31-8-2020. 
Ν αθξηβήο ηξφπνο θαηαβνιήο ζα απνηππσζεί ζηε ζχκβαζε πνπ ζα ζπληαρζεί κεηά ηε 
δεκνπξαζία θαη ηελ έγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ απηήο. 

 
Ά ξ ζ ξ ν   11ν 

Γηθαίσκα απνδεκίσζεο 
 

Ν ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο δελ απνθηά δηθαίσκα πξνο απνδεκίσζε απφ ηε κε έγθξηζε ησλ 
πξαθηηθψλ ηεο δεκνπξαζίαο απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ δήκνπ ή ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο πνπ έρεη 
αληίζηνηρε αξκνδηφηεηα. 

 
 

Ά ξ ζ ξ ν   12ν 
Αλάθιεζε παξαρώξεζεο 

 
Ζ παξαρψξεζε ππφθεηηαη πάληνηε ζε κνλνκεξή αλάθιεζε απφ ην Γεκφζην: 
α) Γηα ιφγνπο ππέξηεξνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, εζληθήο άκπλαο, δεκφζηαο ηάμεο, αζθάιεηαο, 
δεκφζηαο πγείαο, πξνζηαζίαο αξραηνηήησλ θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο εθαξκνγήο ησλ 
ηνπηθψλ ρσξηθψλ ζρεδίσλ θαη ηνπ ζαιάζζηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδίνπ, φπσο απηφ νξίδεηαη ζηνλ λ. 
4546/2018 (101Α΄), θαζψο θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ραξαθηήξα ησλ ρψξσλ, 
αδεκίσο γηα ην Γεκφζην. 
β)Αλ ν δηθαηνχρνο παξαρψξεζεο, αξρηθφο ή ηειηθφο, παξαβηάδεη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ ή φξνπο θαη 
πεξηνξηζκνχο πνπ έρνπλ ηεζεί κε ηελ παξνχζα απφθαζε ή πξνβαίλεη ζε κεηαβνιή ηνπ ζθνπνχ, 
ηεο ρξήζεο ή ηεο θχζεο ηνπ παξαρσξεζέληνο αθηλήηνπ. Πηελ πεξίπησζε απηή αλαθαιείηαη 
ππνρξεσηηθά ε παξαρψξεζε, αδεκίσο γηα ην Γεκφζην, κε ηελ έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ 
πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ, εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 27 θαη 29 θαη ηπρφλ πθηζηάκελα έξγα 
θαηαιακβάλνληαη απφ ην Γεκφζην. 
γ) Πε πεξίπησζε κε εκπξφζεζκεο θαηαβνιήο κε επζχλε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ έζησ θαη κηαο δφζεο 
ε ζχκβαζε παξαρψξεζεο παχεη λα ηζρχεη θαη ιακβάλνληαη φια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ θείκελε 
λνκνζεζία κέηξα πξνζηαζίαο (άξζξν 27 ηνπ λ. 2971/ 2001, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ. 4607/2019). 
Ζ αλάθιεζε ηεο παξαρψξεζεο ζπλεπάγεηαη ηελ θαηαβνιή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληαιιάγκαηνο 
ρξήζεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ κέρξη ηε ιήμε ηεο ζπλαθζείζαο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο θαη 
επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε ησλ ρψξσλ ζε ηξίηνπο γηα ην ππνιεηπφκελν δηάζηεκα κέρξη ηε ιήμε 
ηεο παξνχζαο απνθιεηζηηθά απφ ηελ Θηεκαηηθή πεξεζία. 
δ)Πηηο επηρεηξήζεηο πνπ δελ ηεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 1, ηεο αξηζκ. 
Γ1α/ΓΞ.νηθ.31972/22-5-2020 (ΦΔΘ 1982/Β’/22-5-2020) θνηλήο απφθαζεο ησλ πνπξγψλ 
Νηθνλνκηθψλ, Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ, Ξξνζηαζίαο ηνπ Ξνιίηε, Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 
Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθψλ πνζέζεσλ, γείαο θαη Δζσηεξηθψλ επηβάιιεηαη, αλάινγα κε ηνλ βαζκφ 
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δηαθηλδχλεπζεο ηεο δεκφζηαο πγείαο, γηα θάζε παξάβαζε, κε αηηηνινγεκέλε πξάμε ηεο αξκφδηαο 
αξρήο, δηνηθεηηθφ πξφζηηκν απφ πέληε ρηιηάδεο (5.000) έσο είθνζη πέληε ρηιηάδεο (25.000) επξψ 
θαη αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα απφ δέθα πέληε (15) έσο είθνζη (20) εκέξεο ή ηεο 
εθάζηνηε ζρεηηθήο ηζρχνπζαο ΘΑ γηα ηα κέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο παλδεκίαο. 

 
 

Ά ξ ζ ξ ν   13ν 
Τπνρξεώζεηο κηζζσηή-Γήκνπ 

 
Ν κηζζσηήο θαζψο θαη ν Γήκνο ππφθεηληαη ζηηο ππνρξεψζεηο, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη 
ιεπηνκεξψο ζηηο αξηζ. ΞΝΗΘ47458ΔΜ2020/15-05-2020 ΘΑ θαη αξηζ. ΞΝΗΘ56468ΔΜ2020/5-6-
2020 ΘΑ ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ-Νηθνλνκηθψλ-Ξεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο «Ρξνπνπνίεζε 
ηεο αξηζ. ΞΝΗΘ47458ΔΜ2020/15-05-2020 Θνηλήο πνπξγηθήο Απφθαζεο πεξί θαζνξηζκνχ φξσλ, 
πξνυπνζέζεσλ, ηερληθψλ ζεκάησλ, αλαγθαίσλ ιεπηνκεξεηψλ θαη δηαδηθαζίαο γηα ηελ παξαρψξεζε 
απιήο ρξήζεο αηγηαινχ, παξαιίαο, φρζεο θαη παξφρζηαο δψλεο, πδάηηλνπ ζηνηρείνπ ζάιαζζαο, 
ιηκλνζάιαζζαο, κεγάισλ ιηκλψλ θαη πιεχζηκσλ πνηακψλ ζηνπο Νξγαληζκνχο Ρνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο(Ν.Ρ.Α.)Α’ Βαζκνχ», θαζψο θαη ηνπ παξαξηήκαηνο 3 «ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 
ΘΑΡΑΠΘΔΥΛ-ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΔΥΛ ΓΗΑ ΑΞΙΖ ΣΟΖΠΖ ΔΛΡΝΠ ΑΗΓΗΑΙΝ ΞΑΟΑΙΗΑΠ-ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΝΗ-
ΠΠΡΑΠΔΗΠ. 

Ν κηζζσηήο νθείιεη λα δηαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ γηα ηηο κηζζψζεηο έθηαζεο αηγηαινχ 
θαη παξαιίαο, ζην πιαίζην πξνζηαζίαο ησλ πνιηηψλ απφ ηελ παλδεκία, φπσο ηζρχνπλ κε ηηο 
δηαηάμεηο ηεο αξηζκ. Γ1α/ΓΞ.νηθ.31972/22-5-2020 (ΦΔΘ 1982/Β’/22-5-2020) θνηλήο απφθαζεο ησλ 
πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ, Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ, Ξξνζηαζίαο ηνπ Ξνιίηε, Ξαηδείαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ, Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθψλ πνζέζεσλ, γείαο θαη Δζσηεξηθψλ κε ζέκα «Θαλφλεο 
ηήξεζεο απνζηάζεσλ ζε νξγαλσκέλεο ηδησηηθέο θαη κε, παξαιίεο ζην ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο, πξνο 
πεξηνξηζκφ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξνλντνχ Covid-19» ή ηεο εθάζηνηε ζρεηηθήο ηζρχνπζαο ΘΑ γηα ηα 
κέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο παλδεκίαο 

 
Ά ξ ζ ξ ν   14ν 

Αλακίζζσζε – Τπεθκίζζσζε 
 

Γελ επηηξέπεηαη λα κεηαβηβάζεη νιηθά ή κεξηθά ην δηθαίσκα ηνπ ζε άιινλ ή λα ζπλάςεη 
νπνηαδήπνηε ζρέζε γη’ απηφ κε ή ρσξίο αληάιιαγκα, πνπ λα αθνξά ηελ έθηαζε πνπ ηνπ 
παξαρσξήζεθε. 
Πηα φκνξα πξνο ηνλ αηγηαιφ θχξηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα θαη ζηηο νξγαλσκέλεο ηνπξηζηηθέο 
θαηαζθελψζεηο (camping) επηηξέπεηαη λα ζπλάπηνπλ ζχκβαζε έξγνπ κε ηξίην θπζηθφ ή λνκηθφ 
πξφζσπν, πνπ δηαζέηεη φιεο ηηο λφκηκεο άδεηεο θαη εγθξίζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Γεληθφ 
Θαλνληζκφ Ιηκέλα κε αξηζ. 20 φπσο ηζρχεη, κε ζθνπφ ηελ άζθεζε επηρείξεζεο ζαιαζζίσλ κέζσλ 
αλαςπρήο ή άιιεο ζπλαθνχο επηρείξεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο ΘΑ. 

 
 

Ά ξ ζ ξ ν   15ν 
Λήμε κίζζσζεο 

 
Ν κηζζσηήο νθείιεη κεηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο λα επαλαθέξεη ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν ζηελ αξρηθή 

ηνπ θαηάζηαζε, αθαηξψληαο φισλ ησλ εηδψλ πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί θαηά ηε ρξήζε. 

 

 
Ά ξ ζ ξ ν   16ν 
Άιιεο δηαηάμεηο 

 
πεξήκεξνο νθεηιέηεο ηνπ Γήκνπ ή ηνπ Γεκνζίνπ δελ έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ 
δεκνπξαζία. 
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Ά ξ ζ ξ ν   17ν 
Γεκνζίεπζε Γηαθήξπμεο 

 
Ζ δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί κε θξνληίδα ηνπ Γεκάξρνπ (έθδνζε πεξίιεςεο δηαθήξπμεο) ηνπιάρηζηνλ 
δέθα εκέξεο πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο κε ηνηρνθφιιεζε αληηγξάθνπ απηήο ζηνλ πίλαθα 
αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο, ζηα θαηαζηήκαηα ησλ δεκνηηθψλ ελνηήησλ, ζηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαζψο θαη ζην πξφγξακκα Γηαχγεηα. 
Ξεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζε κία εθεκεξίδα ηεο έδξαο ηνπ Λνκνχ. Σα έμνδα 
δεκνζίεπζεο βαξύλνπλ ηνλ Γήκν. 

 
 

Α. Νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη ηεο ζπκπνιίηεπζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο νη  θ.θ. Κηραειίδεο 

Πάββαο, Κεξκειέγθαο Γεψξγηνο, Βιάρνο Γεκήηξηνο, Ληθνιαΐδεο Αλαζηάζηνο, Θηνηδέλεο Γεψξγηνο, 

εμέθξαζαλ νκφθσλα ηελ ζεηηθή άπνςε ηνπο επί ηνπ παξαπάλσ ζέκαηνο  

 

Β. Νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη ηεο κείδνλνο αληηπνιίηεπζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο νη θ.θ. 

Ρζνκπαλφπνπινο Δπάγγεινο, Γθξάλαο Γεψξγηνο, εμέθξαζαλ νκφθσλα ηελ ζεηηθή άπνςε ηνπο επί 

ηνπ παξαπάλσ ζέκαηνο  

 

Πηε ζπλέρεηα ν Ξξφεδξνο πξνέβε ζε θαηακέηξεζε ησλ ςήθσλ ησλ κειψλ ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ νη νπνίεο δηακνξθψζεθαλ σο εμήο: 

 

Τπέξ: εθηά (7) ςήθνπο 

 

Καηά: κεδέλ (0) ςήθνπο 

 

Παξόληεο: κεδέλ (0) ςήθνπο 

 

 
Πηε ζπλέρεηα ν θ. Ξξφεδξνο θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ θάιεζε ηα κέιε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  λα 
απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 
 
Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηα εμήο: 

1. ηελ εηζήγεζε ηεο Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο θαη ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαγξάθνληαη ζε απηή 

2. ηηο δηαηάμεηο  

 ηνπ άξζξνπ 75 θαη ηελ παξ. 6 ηνπ Λ. 3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ 

Λ.4555/2018, θαζψο θαη  

 ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο κε αξηζκ. 55/11-3-2020 ΞΛΞ (ΦΔΘ 55/η.Α/2020) θαη  

 ην άξζξν 43 παξ. 1 ηεο κε αξηζκ. 75/30-3-2020 ΞΛΞ (ΦΔΘ 75/η.Α/2020.  

 δηαηάμεηο ηνπ απφ 17-5-1959 Β. Γ/ΡΝΠ, φπσο ηζρχνπλ 

 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ. 3852/2010  

 
Α π ν θ α ζ ί δ ε η  Ο κ ό θ σ λ α  

 
Καηαξηίδεη ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο θαλεξήο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ παξαρψξεζε 
ηνπ δηθαηψκαηνο απιήο ρξήζεο Αηγηαινχ θαη Ξαξαιίαο πξνο ηξίηνπο φπσο αλαγξάθνληαη ζην 
εηζεγεηηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα απηήο. 
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Ζ απφθαζε απηή πήξε αξηζκφ 70/2020. 
Ππληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ θαη ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί. 
 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 
 
  

 
 

                   
 
 
 
                                             

ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 
Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο 

 
 

Μηραειίδεο άββαο  
Γήκαξρνο Γήκνπ Νέζηνπ

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
Κηραειίδεο Πάββαο 

 

ΣΑ ΜΔΛΗ 
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