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ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ – ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. τις με αριθ.31 και 39/2021 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.  

2. τη με αριθ.81/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

3. το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77/Α΄) «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των 

όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησίν ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και 

κοινοτήτων» 

4. τη με αριθ. 13/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ορίσθηκε η Επιτροπή 

Δημοπρασιών του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81. 

5. τις διατάξεις του άρθρου 192  του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006). 

6. τις διατάξεις των άρθρων του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

7. τη με αριθμό ΥΠΟΙΚ47458/ΕΞ 2020-(ΦΕΚ 1864/Β/15.05.2020) Καθορισμός όρων, 

προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την 

παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων 

λιμνών και πλεύσιμων ποταμών στους ΟΤΑ Α΄Βαθμού. 

8. τη με αριθ. ΥΠΟΙΚ56468ΕΞ2020/5-6-2020 (ΦΕΚ 2198/Β’/5-6-2020) ΚΥΑ των 

Υπουργών Εσωτερικών-Οικονομικών-Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τροποποίηση της 

αριθ. ΥΠΟΙΚ47458ΕΞ2020/15-05-2020 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 ΦΕΚ 1864/Β’/15-5-2020. 

9. 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 (65Α΄), 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. 4607/2019.  

10. το άρθρο 42 του Ν.4688/2020 (ΦΕΚ 101/Α’/24-5-2020) Κεφ. Α’ Ρυθμίσεις για 

ζητήματα αιγιαλού και παραλίας «Καθορισμός του εμβαδού παραχώρησης της απλής 

χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης». 

11. τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν. 4787/2021(ΦΕΚ Α 44/26-3-2021) 

«Κύρωση Σύμβασης διανομής ακινήτου – σύστασης δικαιώματος επιφάνειας 

ακινήτου μητροπολιτικού πόλου Ελληνικού –Αγίου Κοσμά, ρύθμιση συναφών 

θεμάτων και άλλες διατάξεις» 

12. τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα με αριθ. 20 (444Β’), όπως ισχύει 

13. τη με αριθμ. 50743/2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4432/Β/15-12-2017) «Αναθεώρηση εθνικού 

καταλόγου περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000» όπως ισχύει. 

14. το με αριθμ. πρωτ. 21722/ΕΞ/1-4-2021 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Καβάλας περί 

έγκρισης των τιμών ζώνης αιγιαλού - παραλίας  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

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

χρήσης αιγιαλού και παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος που 
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περιγράφεται παρακάτω και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για εκμίσθωση, με 

τους κατωτέρω όρους : 

 

 

Ά ρ θ ρ ο  1ο 
 

Οι προς εκμίσθωση θέσεις βρίσκονται στις περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Κεραμωτής (παραλία 

Αμμόγλωσσας Κεραμωτής, Παραλία Αγιάσματος) και της Δημοτικής Ενότητας Χρυσούπολης 

(Παραλία Θέσις Τιμάρι) είναι οι κατωτέρω: 

 

Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ: 

Θέση Νο 1 - ΦΑΡΟΣ (Σημείο Α1 και Κ1) 

Τμήμα αιγιαλού και παραλίας στο χώρο περιοχής «ΦΑΡΟΣ» για τοποθέτηση ομπρελών-

ανακλίντρων και τροχήλατου αναψυκτηρίου (καντίνα), συνολικό εμβαδό 

δημοπρατούμενης έκτασης 500 τ.μ.. Συγκεκριμένα εντός του προαναφερόμενου χώρου των 

500 τ.μ. (Α1/ ομπρέλες – ανάκλιντρα) θα συμπεριλαμβάνεται και το τμήμα Κ1, δεκαπέντε 

(15 τ.μ.) για τοποθέτηση τροχήλατου αναψυκτήριου ή τροχήλατης καντίνας – 

αυτοκινούμενης ή μη – η οποία πρέπει να είναι εφοδιασμένη με κατάλληλη άδεια λειτουργίας 

και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρ. 4(β) του άρθρου 14 της αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ. 

47829/21-6-2017 (2161 Β΄) απόφασης του Υπουργείου Υγείας. Απόσταση από την 

ακτογραμμή: 5 τουλάχιστον μέτρα. Διάρκεια μίσθωσης μέχρι 31-12-2022. 

Συντεταγμένες Θέσης Α1: 

ΚΟΡΥΦΕΣ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 

ΠΛΕΥΡΑ (m) 
Χ Ψ 

Α 557634.49 4522802.47  

Β 557654.17 4522798.92 20.00 

Γ 557652.39 4522789.08 10.00 

Δ 557649.44 4522789.61 3.00 

Ε 557648.55 4522784.69 5.00 

Ζ 557651.51 4522784.16 3.00 

Η 557649.73 4522774.32 10.00 

Θ 557630.05 4522777.87 20.00 

Α 557634.49 4522802.47 25.00 

Ε=485.00 τ.μ. 

 

 

Συντεταγμένες Θέσης Κ1: 

ΚΟΡΥΦΕΣ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 

ΠΛΕΥΡΑ(m) 
X Ψ 

Α 557649.44 4522789.61  

Β 557652.39 4522789.08 3.00 

Γ 557651.51 4522784.16 5.00 

Δ 557648.55 4522784.69 3.00 

Α 557649.44 4522789.61 5.00 

Ε=15.00 τ.μ. 
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Θέση Νο 2 - ΛΙΑΚΑΣ (Σημείο Α2 και Κ2) 

Τμήμα αιγιαλού και παραλίας στο χώρο περιοχής «ΛΙΑΚΑΣ» για τοποθέτηση ομπρελών-

ανακλίντρων και τροχήλατου αναψυκτηρίου (καντίνα), συνολικό εμβαδό 

δημοπρατούμενης έκτασης 500 τ.μ.. Συγκεκριμένα εντός του προαναφερόμενου χώρου των 

500 τ.μ. (Α2/ ομπρέλες – ανάκλιντρα) θα συμπεριλαμβάνεται και το τμήμα Κ2, δεκαπέντε 

(15 τ.μ.) για τοποθέτηση τροχήλατου αναψυκτήριου ή τροχήλατης καντίνας – 

αυτοκινούμενης ή μη – η οποία πρέπει να είναι εφοδιασμένη με κατάλληλη άδεια λειτουργίας 

και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρ. 4(β) του άρθρου 14 της αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ. 

47829/21-6-2017 (2161 Β΄) απόφασης του Υπουργείου Υγείας.  

Απόσταση από την ακτογραμμή: 5 τουλάχιστον μέτρα 

Διάρκεια μίσθωσης μέχρι 31-12-2022. 

 

Συντεταγμένες Θέσης Α2: 

ΚΟΡΥΦΕΣ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 

ΠΛΕΥΡΑ(m) 
X Ψ 

Α 557790.15 4522928.33  

Β 557770.42 4522925.05 20.00 

Γ 557768.79 4522934.92 10.00 

Δ 557771.75 4522935.41 3.00 

Ε 557770.93 4522940.34 5.00 

Ζ 557767.97 4522939.85 3.00 

Η 557766.33 4522949.72 10.00 

Θ 557786.06 4522952.99 20.00 

Α 557790.15 4522928.33 25.00 

Ε=485.00 τ.μ. 

 

Συντεταγμένες Θέσης Κ2: 

ΚΟΡΥΦΕΣ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 

ΠΛΕΥΡΑ(m) 
X Ψ 

Α 557771.75 4522935.41  

Β 557768.79 4522934.92 3.00 

Γ 557767.97 4522939.85 5.00 

Δ 557770.93 4522940.34 3.00 

Α 557771.75 4522935.41 5.00 

Ε=15.00 τ.μ. 

 

 

 

Θέση Νο 3 (Αιγαίο- Σημείο Α3) 

Τμήμα αιγιαλού και παραλίας στο χώρο περιοχής πλησίον «Καφέ –μπαρ Αιγαίο» για 

ανάπτυξη ομπρελών και ανακλίντρων. Το εν λόγω τμήμα ορίζεται δυτικά της επιχείρησης 

«Καφέ –μπαρ Αιγαίο». Συνολικό εμβαδό παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου: 500 τ.μ.  

Απόσταση από την ακτογραμμή: 5 τουλάχιστον μέτρα 

Διάρκεια μίσθωσης μέχρι 31-12-2022. 
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Συντεταγμένες Θέσης Α3: 

ΚΟΡΥΦΕΣ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 

ΠΛΕΥΡΑ(m) 
X             Ψ 

Α 558472.45 4522862.52  

Β 558486.80 4522848.59 20.0 

Γ 558469.39 4522830.66 25.0 

Δ 558455.04 4522844.59 20.0 

Α 558472.45 4522862.52 25.0 

ΕΜΒΑΔΟΝ = 500,00 τ.μ. 

 

 

 

ΘΕΣΕΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΑΜΜΟΓΛΩΣΣΑ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ 

 

Θέση Νο ΘΜ 1  . 

Τμήμα αιγιαλού και παραλίας στο χώρο περιοχής μεταξύ αναψυκτηρίου ¨Aqua Paradise¨ και 

αναψυκτηρίου ¨Παραλία¨ για ανάπτυξη θαλάσσιων μέσων αναψυχής. Το εν λόγω τμήμα ορίζεται 

ανατολικά από την επιχείρηση με διακριτική ονομασία ¨Παραλία¨ .  

Συνολικό εμβαδό παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου: 15 τ.μ  

Απόσταση από την ακτογραμμή: 5 τουλάχιστον μέτρα 

Στη περίπτωση χρήσης αιγιαλού παραλίας για εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής θα πρέπει να 

υποβάλλεται με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και άδεια εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής που να 

έχει εκδοθεί από το Λιμεναρχείο Καβάλας. 

Διάρκεια μίσθωσης μέχρι 31-12-2022.  

 

Συντεταγμένες Θέσης ΘΜ1: 

ΚΟΡΥΦΕΣ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 

ΠΛΕΥΡΑ(m) 
X             Ψ 

Α 559050.40 4522334.84  

Β 559055.34 4522334.08 5.00 

Γ 559054.88 4522331.11 3.00 

Δ 559049.94 4522331.88 5.00 

Α 559050.40 4522334.84 3.00 

ΕΜΒΑΔΟΝ = 15.00 τ.μ. 
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Θέση Νο ΘΜ 2  . 

Τμήμα αιγιαλού και παραλίας στο χώρο περιοχής «Ψαροταβέρνα Αγάπιος» για ανάπτυξη θαλάσσιων 

μέσων αναψυχής.  

Συνολικό εμβαδό παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου: 15 τ.μ  

Απόσταση από την ακτογραμμή: 5 τουλάχιστον μέτρα 

Στη περίπτωση χρήσης αιγιαλού παραλίας για εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής θα πρέπει να 

υποβάλλεται με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και άδεια εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής που να 

έχει εκδοθεί από το Λιμεναρχείο Καβάλας. 

Διάρκεια μίσθωσης μέχρι 31-12-2022.  

 

Συντεταγμένες Θέσης ΘΜ2: 

ΚΟΡΥΦΕΣ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 

ΠΛΕΥΡΑ(m) 
X Ψ 

Α 558717.27 4522400.83  

Β 558722.12 4522399.61 5.00 

Γ 558721.39 4522396.70 3.00 

Δ 558716.54 4522397.92 5.00 

Α 558717.27 4522400.83 3.00 

ΕΜΒΑΔΟΝ = 15.00 τ.μ. 

 

 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ 

 

Θέση Νο4 (Σημείο Α4 και Κ4). 

 

Τμήμα αιγιαλού και παραλίας στην παραλία «Αγιάσματος» για τοποθέτηση ομπρελών-

ανακλίντρων και τροχήλατου αναψυκτηρίου (καντίνα), συνολικό εμβαδό 

δημοπρατούμενης έκτασης 500 τ.μ.. Συγκεκριμένα εντός του προαναφερόμενου χώρου των 

500 τ.μ. (Α4/ομπρέλες – ανάκλιντρα) θα συμπεριλαμβάνεται και το τμήμα Κ4, δεκαπέντε 

(15 τ.μ.) για τοποθέτηση τροχήλατου αναψυκτήριου ή τροχήλατης καντίνας – 

αυτοκινούμενης ή μη – η οποία πρέπει να είναι εφοδιασμένη με κατάλληλη άδεια λειτουργίας 

και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρ. 4(β) του άρθρου 14 της αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ. 

47829/21-6-2017 (2161 Β΄) απόφασης του Υπουργείου Υγείας 

Απόσταση από την ακτογραμμή: 5 τουλάχιστον μέτρα 

Διάρκεια μίσθωσης μέχρι 31-12-2022. 

  

Συντεταγμένες Θέσης Α4: 

ΚΟΡΥΦΕΣ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 

ΠΛΕΥΡΑ(m) 
X Ψ 

Α 550775.98 4526713.90  

Β 550790.14 4526728.02 20.00 

Γ 550797.20 4526720.94 10.00 

Δ 550795.08 4526718.83 3.00 

Ε 550798.61 4526715.28 5.00 

Ζ 550800.73 4526717.40 3.00 

Η 550807.79 4526710.32 10.00 

Θ 550793.63 4526696.20 20.00 

Α 550775.98 4526713.90 25.00 

ΕΜΒΑΔΟΝ = 485.00 τ.μ. 
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Συντεταγμένες Θέσης Κ4: 

ΚΟΡΥΦΕΣ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 

ΠΛΕΥΡΑ(m) 
X Ψ 

Α 550795.08 4526718.83  

Β 550797.20 4526720.94 3.00 

Γ 550800.73 4526717.40 5.00 

Δ 550798.61 4526715.28 3.00 

Α 550795.08 4526718.83 5.00 

ΕΜΒΑΔΟΝ = 15.00 τ.μ. 

 

 

Β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 

Θέση Νο 5 (Σημείο Α5 και Κ5). 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ 

Τμήμα αιγιαλού και παραλίας στο χώρο της παραλίας Ερατεινού «ΘΕΣΙΣ ΤΙΜΑΡΙ»για 

τοποθέτηση ομπρελών-ανακλίντρων και τροχήλατου αναψυκτηρίου (καντίνα), συνολικό 

εμβαδό δημοπρατούμενης έκτασης 500 τ.μ.. Συγκεκριμένα εντός του προαναφερόμενου 

χώρου των 500 τ.μ. (Α5/ ομπρέλες – ανάκλιντρα) θα συμπεριλαμβάνεται και το τμήμα Κ5, 

δεκαπέντε (15 τ.μ.) για τοποθέτηση τροχήλατου αναψυκτήριου ή τροχήλατης καντίνας – 

αυτοκινούμενης ή μη – η οποία πρέπει να είναι εφοδιασμένη με κατάλληλη άδεια λειτουργίας 

και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρ. 4(β) του άρθρου 14 της αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ. 

47829/21-6-2017 (2161 Β΄) απόφασης του Υπουργείου Υγείας 

Απόσταση από την ακτογραμμή: 5 τουλάχιστον μέτρα 

Διάρκεια μίσθωσης μέχρι 31-12-2022. 

 

Συντεταγμένες Θέσης Α5: 

ΚΟΡΥΦΕΣ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 

ΠΛΕΥΡΑ(m) 
X Ψ 

Α 547309.22 4531671.85  

Β 547318.95 4531680.47 13.00 

Γ 547330.05 4531667.96 16.73 

Δ 547327.81 4531665.97 3.00 

Ε 547331.13 4531662.23 5.00 

Ζ 547333.37 4531664.22 3.00 

Η 547344.48 4531651.71 16.73 

Θ 547334.75 4531643.08 13.00 

Α 547309.22 4531671.85 38.46 

ΕΜΒΑΔΟΝ = 485.00 τ.μ. 

 

Συντεταγμένες Θέσης Κ5: 

ΚΟΡΥΦΕΣ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 

ΠΛΕΥΡΑ(m) 
X Ψ 

Α 547327.81 4531665.97  

Β 547330.05 4531667.96 3.00 

Γ 547333.37 4531664.22 5.00 

Δ 547331.13 4531662.23 3.00 

Α 547327.81 4531665.97 5.00 

ΕΜΒΑΔΟΝ = 15.00 τ.μ. 
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Όπου αναφέρεται Α (ανάκλιντρα και ομπρέλες), Κ (καντίνες) και ΘΜ (Θαλάσσια Μέσα 

Αναψυχής). 

 

 

 

Ά ρ θ ρ ο   2ο 

Σκοπός Παραχώρησης 

 

Η παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, 

υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, γίνεται για την 

άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, ιδίως για 

εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, ξαπλωστρών και την 

λειτουργία αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου τροχήλατου αναψυκτηρίου, με την διαδικασία και τους 

όρους του άρθρου 13 του ν. 2971/200, της ΚΥΑ 47458/15-5-2020 όπως τροποποιημένα ισχύουν. Η άσκηση 

άλλων δραστηριοτήτων, που δεν προβλέπονται από τις ως άνω διατάξεις, επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 

15 της ΚΥΑ 47458/15-5-2020, καθώς και τη λήψη όλων των προβλεπομένων από την κείμενη νομοθεσία 

μέτρων προστασίας των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης των 

μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών. 

 

 

Ά ρ θ ρ ο    3ο 

Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις για τους εκμεταλλευτές καντινών και Θαλασσίων Μέσων 

Αναψυχής. 

 

Στους κοινόχρηστους χώρους της παραγράφου 1 της ΚΥΑ 47458/15-5-2020 επιτρέπεται η παραχώρηση της 

απλής χρήσης, για την τοποθέτηση αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων τροχήλατων αναψυκτηρίων 

(καντίνες), εφοδιασμένων με κατάλληλη άδεια λειτουργίας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές των παρ. 4(β) 

του άρθρου 14 της αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/21-06-2017 (2161 B΄) απόφασης του Υπουργού Υγείας και 

το αριθμ. Δ1γ/Γ.Π./37278 και 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. Ο μέγιστος χώρος που δύναται να μισθωθεί γι' αυτή τη 

χρήση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 τ.μ. Τα τροχήλατα αναψυκτήρια ή η τροχήλατες καντίνες 

(αυτοκινούμενες ή μη) πρέπει να απέχουν τουλάχιστον εκατό (100) μέτρα από τις εγκατεστημένες 

επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, κέντρα αναψυχής κτλ). Για τις παραχωρήσεις καντινών δεν ισχύουν οι διατάξεις 

περί υπαίθριου εμπορίου. 

Για παραχώρηση που αφορά χρήση θαλασσίων μέσων αναψυχής, το μέγιστο εμβαδόν δαπέδου ανέρχεται 

σε 15 τ.μ. Στην περίπτωση εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, επιτρέπεται η χρήση ειδικής σκηνής 

τύπου κιόσκι (με σταθερή κατασκευή) για τοποθέτηση σωστικών μέσων (ατομικών σωσιβίων κ.λπ.) 

επιφανείας 10 τ.μ., εντός του παραχωρούμενου χώρου. 

 

 

Ά ρ θ ρ ο    4ο 

Τρόπος διενέργειας δημοπρασίας 

 

Η δημοπρασία είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική, θα διεξαχθεί από την επιτροπή του άρθρου 1 του 

Π.Δ. 270/81, σε τόπο και χρόνο όπως ορίζεται κατωτέρω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν 

της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση 



8 

 

της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας 

καταχωρείται στα πρακτικά. 

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

ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούν, η 

δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει 

οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει 

τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και 

το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό. 

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη 

δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται 

στα πρακτικά.  Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται σε απλό χαρτί. 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της 

δημοπρασίας τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 Για φυσικά πρόσωπα  
Α) Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου περί μη οφειλής του ιδίου, και του εγγυητή. 

Β) Φορολογική ενημερότητα του συμμετέχοντος ή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας και του εγγυητή 

για χρέη προς το Δημόσιο. 

Γ) Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος ή εγγυητική επιστολή του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού ίσου με το 10% του οριζόμενου ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς.  

Δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 περί αποδοχής όλων των όρων της διακήρυξης. 

Ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνεται η χρήση του μισθίου καντίνα ή 

ανάκλιντρα ή θαλάσσια μέσα αναψυχής. 

ΣΤ) Αντίγραφα αστυνομικής ταυτότητας συμμετέχοντος και εγγυητή του. 

Ζ) Να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα έχει όλες 

τις ανωτέρω εγγυήσεις. 

Η) Αν κάποιος διαγωνιζόμενος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει πριν την έναρξη της διαδικασίας 

να παρουσιάσει νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο. 

 Προκειμένου για εταιρίες (Ο.Ε – Ε.Ε….) 

α)Καταστατικό θεωρημένο από Πρωτοδικείο ή Επιμελητήριο (ΓΕΜΗ) και τροποποιήσεις αυτού (εάν 

υπάρχουν), 

β)Πιστοποιητικό από Επιμελητήριο (ΓΕΜΗ) περί καταχώρησης και τροποποιήσεων, 

γ)Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης και περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση (από Πρωτοδικείο), 

δ)Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου/ων, 

ε)Όλα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά που ισχύουν για τα φυσικά πρόσωπα. 

Όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά, τα οποία αποτελούν δημόσια έγγραφα, μπορούν να κατατεθούν 

στην αρμόδια επιτροπή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα. 

Η έλλειψη οποιουδήποτε από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, καθιστά την προσφορά ανύπαρκτη και 

απαράδεκτη. 

Τα ίδια Α-Ζ δικαιολογητικά ισχύουν και εάν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου προσώπου. 

 

Ά ρ θ ρ ο   5ο 

Επανάληψη της δημοπρασίας 

 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Δήμαρχο εάν δεν παρουσιασθεί κατ' αυτήν πλειοδότης. 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου όταν: 

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο ή την 

αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια 

της δημοπρασίας 
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β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο πλειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, ή τη σύμβαση 

μίσθωσης και επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον 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 ελάχιστο δε 

όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου. 

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου αναφερομένης 

στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας 

της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν. 

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη 

δημοπρασία. 

 

 

Ά ρ θ ρ ο  6ο 

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς 

 

Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας) για κάθε δημοπρατούμενο 

τμήμα χώρου αιγιαλού – παραλίας σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 39918/ΑΠΑ/2020/4-6-2020 έγγραφο της 

Κτηματικής Υπηρεσίας Καβάλας καθορίζεται στον παρακάτω πίνακα. 

 

α/α ΘΕΣΗ τιμή 

1. Παραλία Αμμόγλωσσας Κεραμωτής  5€ / τ.μ. 

2. Παραλία Αγιάσματος  5€ / τ.μ. 

3. Παραλία Θέσις Τιμάρι  5€ / τ.μ. 

4. 
Εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων  

αναψυχής στην Παραλία Αμμόγλωσσας Κεραμωτής 
5€ / τ.μ. 

5. 
Τροχήλατα αναψυκτήρια (καντίνες -αυτοκινούμενες ή 

μη) παραλία Αμμόγλωσσας 
500€ / θέση 

6. 
Τροχήλατα αναψυκτήρια (καντίνες- αυτοκινούμενες ή 

μη) Παραλία Αγιάσματος  
200€ / θέση 

7. 
Τροχήλατα αναψυκτήρια (καντίνες- αυτοκινούμενες ή 

μη) Παραλία Ερατεινού 
200€ / θέση 

 

Κάθε προσφορά για να γίνει δεκτή πρέπει να είναι αυξημένη κατά πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον 

από την προηγούμενη. 

Ά ρ θ ρ ο   7ο 

Διάρκεια εκμίσθωσης- αναπροσαρμογή μισθώματος 

 

Η διάρκεια της εκμίσθωσης για όλα τα σημεία, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας 

διακήρυξης, ορίζεται το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως την 31-12-2022. Η 

σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί αυτοδικαίως από το Δήμο Νέστου σε περίπτωση έκδοσης νέων νόμων, 

αποφάσεων ή διαταγμάτων . 
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Ά ρ θ ρ ο   8ο 

Διαδικασία σύναψης σύμβασης μίσθωσης 

 

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

Κτηματική Υπηρεσία Νομού Καβάλας για το ύψος του τελικώς επιτευχθέντος μισθώματος και τα στοιχεία 

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

σημείωμά του σχετικά με το ύψος του προς καταβολή από τον μισθωτή υπέρ του Δημοσίου ποσοστού 30% 

επί του μισθώματος (Για το έτος 2021 και 2022 εκτός αν προκύψει κάποια νέα νομοθετική ρύθμιση). 

Στη συνέχεια, ο Δήμος αποστέλλει στην Κτηματική Υπηρεσία Νομού Καβάλας αντίγραφο του Πρακτικού 

Κατακύρωσης της Δημοπρασίας και το συναφθέν, σε εκτέλεση του Πρακτικού, μισθωτήριο συμβόλαιο και 

τον πλειοδότη, σε τρία (3) αντίγραφα προς προσυπογραφή αυτών από τον προϊστάμενο της Κτηματικής 

Υπηρεσίας Νομού Καβάλας, συνοδευόμενα από το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την απόδειξη 

καταβολής του οφειλόμενου ποσοστού υπέρ του Δημοσίου. Στο μισθωτήριο συμβόλαιο πρέπει να έχουν 

ενσωματωθεί, επί ποινή ακυρότητας της μισθωτικής σύμβασης, οι τυχόν υποδείξεις του προϊσταμένου της 

Κτηματικής Υπηρεσίας Νομού Καβάλας, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα καθώς και να αναγράφεται, επί 

ποινή ακυρότητας της σύμβασης, ο αριθμός του διπλότυπου είσπραξης του ποσοστού υπέρ του Δημοσίου. 

Τόσο στην περίπτωση της απευθείας παραχώρησης, όσο και στην περίπτωση της δημοπρασίας, μόνο μετά 

την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μεταξύ του Δήμου και του μισθωτή και την προσυπογραφή 

του, από τον προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Νομού Καβάλας, ο μισθωτής έχει δικαίωμα να 

εγκατασταθεί στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο. 

Σε περίπτωση μη τελικής συνυπογραφής του μισθωτηρίου από τον προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας 

του Νομού Καβάλας, λόγω μη τήρησης των υποδειχθεισών από αυτόν τροποποιήσεων ή μη συναποστολής 

μαζί με τα τρία (3) αντίγραφα της μισθωτικής σύμβασης του πρωτότυπου διπλότυπου είσπραξης, το 

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

χώρο, χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης έναντι του Δημοσίου. 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επί των ανωτέρω, οι αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες υποχρεούνται να 

προβούν σε αυτοψία να λαμβάνουν άμεσα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα προστασίας 

της κοινόχρηστης Δημόσιας Περιουσίας. Μετά τη λήξη της μίσθωσης δεν επιτρέπεται η παραμονή του 

μισθωτή στον παραχωρηθέντα χώρο.   

 

 

Ά ρ θ ρ ο  9ο 

Μίσθωμα 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.4787/2021, για το έτος 2021, το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος 

καθορίζεται σε ποσοστό 60% του υπολογισθέντος ανταλλάγματος, ποσού 

(___τ.μ.Χ____€=____Χ60%=_____€) «__________ευρώ», πλέον χαρτοσήμου και  ΟΓΑ 3,6%. Το ίδιο θα 

ισχύσει και για το έτος 2022 εκτός εάν με νέες διατάξεις προκύψει αναπροσαρμογή του ανταλλάγματος. 

 

Ά ρ θ ρ ο  10ο 

Τρόπος-Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος 

 

Η καταβολή ανταλλάγματος για όλα τα δημοπρατούμενα σημεία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους 

όρους και τις διατάξεις της με αριθμ. ΚΥΑ 47458/ΕΞ 2020-(ΦΕΚ 1864/Β/15.05.2020) όπως τροποποιημένη 

ισχύει . 

Αναλυτικότερα το ορισθέν αντάλλαγμα αποδίδεται για το έτος 2021, κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%) 

υπέρ του Δήμου και κατά τριάντα τις εκατό (30%) υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Το αντάλλαγμα χρήσης 

υπέρ του Δήμου μπορεί να καταβληθεί με τους παρακάτω τρόπους:  

- Καταβολή του μισθώματος εφάπαξ  

ή 
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- Καταβολή του μισθώματος σε τρείς ισόποσες δόσεις 

     Η πρώτη δόση ποσού _____€ καταβολή με τη σύναψη της σύμβασης, 

     Η δεύτερη δόση ποσού  ____€ μέχρι 30-4-2021, 

     Η Τρίτη δόση ποσού ____€ μέχρι 31-5-2021. 

Το αντάλλαγμα χρήσης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου για το έτος 2021 θα πραγματοποιηθεί  

εφάπαξ, με την υπογραφή της σύμβασης 
 

Αναλυτικότερα το ορισθέν αντάλλαγμα αποδίδεται για το έτος 2022, κατά εβδομήντα τοις εκατό 

(60%) υπέρ του Δήμου και κατά τριάντα τις εκατό (40%) υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, εφόσον δεν 

προκύψει αλλαγή με βάση νέες διατάξεις. Το αντάλλαγμα χρήσης υπέρ του Δήμου μπορεί να 

καταβληθεί με τους παρακάτω τρόπους:  

- Καταβολή του μισθώματος εφάπαξ  

ή 

- Καταβολή του μισθώματος σε τρείς ισόποσες δόσεις 

     Η πρώτη δόση ποσού ………€ μέχρι 31-3-2022 

     Η δεύτερη δόση ποσού  ____€ μέχρι 30-4-2022, 

     Η Τρίτη δόση ποσού ____€ μέχρι 31-5-2022. 

 

Το αντάλλαγμα χρήσης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου για το έτος 2022 θα πραγματοποιηθεί 

εφάπαξ την 31/3/2022 

Ο ακριβής τρόπος καταβολής θα αποτυπωθεί στη σύμβαση που θα συνταχθεί μετά τη δημοπρασία και 

την έγκριση των αποτελεσμάτων αυτής. 

 

Ά ρ θ ρ ο   11ο 

Δικαίωμα αποζημίωσης 

 

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών 

της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη 

αρμοδιότητα. 

 

 

Ά ρ θ ρ ο   12ο 

Ανάκληση παραχώρησης 

 

Η παραχώρηση υπόκειται πάντοτε σε μονομερή ανάκληση από το Δημόσιο :α)Για λόγους υπέρτερου 

δημοσίου συμφέροντος, εθνικής άμυνας, δημόσιας τάξης, ασφάλειας, δημόσιας υγείας, προστασίας 

αρχαιοτήτων και προστασίας του περιβάλλοντος εφαρμογής των τοπικών χωρικών σχεδίων και του 

θαλάσσιου χωροταξικού σχεδίου, όπως αυτό ορίζεται στον ν. 4546/2018 (101Α΄), καθώς και για την 

αποκατάσταση του κοινόχρηστου χαρακτήρα των χώρων, αζημίως για το Δημόσιο. 

β)Αν ο δικαιούχος παραχώρησης, αρχικός ή τελικός, παραβιάζει διατάξεις του νόμου ή όρους και 

περιορισμούς που έχουν τεθεί με την παρούσα απόφαση ή προβαίνει σε μεταβολή του σκοπού, της 

χρήσης ή της φύσης του παραχωρηθέντος ακινήτου. Στην περίπτωση αυτή ανακαλείται υποχρεωτικά η 

παραχώρηση, αζημίως για το Δημόσιο, με την έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, 

εφαρμόζονται τα άρθρα 27 και 29 και τυχόν υφιστάμενα έργα καταλαμβάνονται από το Δημόσιο. 

γ) Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής με ευθύνη του ενδιαφερομένου έστω και μιας δόσης η 

σύμβαση παραχώρησης παύει να ισχύει και λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη 

νομοθεσία μέτρα προστασίας (άρθρο 27 του ν. 2971/ 2001, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του 

άρθρου 39 του ν. 4607/2019).  
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Η ανάκληση της παραχώρησης συνεπάγεται την καταβολή του συνόλου του ανταλλάγματος χρήσης 

υπέρ του Δημοσίου μέχρι τη λήξη της συναφθείσας σύμβασης παραχώρησης και επιτρέπεται η 

παραχώρηση των χώρων σε τρίτους για το υπολειπόμενο διάστημα μέχρι τη λήξη της παρούσας 

αποκλειστικά από την Κτηματική Υπηρεσία. 

 δ)Στις επιχειρήσεις που δεν τηρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 1, της αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.31972/22-

5-2020 (ΦΕΚ 1982/Β’/22-5-2020) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών επιβάλλεται, ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της 

δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό 

πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ και αναστολή 

λειτουργίας για χρονικό διάστημα από δέκα πέντε (15) έως είκοσι (20) ημέρες ή της εκάστοτε 

σχετικής ισχύουσας ΚΥΑ για τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας.   

  

 

 

Ά ρ θ ρ ο   13ο 

Υποχρεώσεις μισθωτή-Δήμου 

 

Ο μισθωτής καθώς και ο Δήμος υπόκεινται στις υποχρεώσεις, όπως αυτές καθορίζονται λεπτομερώς 

στις αριθ. ΥΠΟΙΚ47458ΕΞ2020/15-05-2020 ΚΥΑ και αριθ. ΥΠΟΙΚ56468ΕΞ2020/5-6-2020 ΚΥΑ 

των Υπουργών Εσωτερικών-Οικονομικών-Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τροποποίηση της αριθ. 

ΥΠΟΙΚ47458ΕΞ2020/15-05-2020 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 στους Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης(Ο.Τ.Α.)Α’ Βαθμού», του παραρτήματος 3 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ-

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ καθώς και των διατάξεων του Ν. 

Ο μισθωτής οφείλει να διασφαλίζει την τήρηση των κανόνων για τις μισθώσεις έκτασης αιγιαλού 

και παραλίας, στο πλαίσιο προστασίας των πολιτών από την πανδημία, όπως ισχύουν με τις 

διατάξεις της αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.31972/22-5-2020 (ΦΕΚ 1982/Β’/22-5-2020) κοινής απόφασης των 

Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών με θέμα «Κανόνες 

τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη, παραλίες στο σύνολο της επικράτειας, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19» ή της εκάστοτε σχετικής ισχύουσας ΚΥΑ για 

τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας 

 

Ά ρ θ ρ ο   14ο 

Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση 

 

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. 

Στα όμορα προς τον αιγιαλό κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα και στις οργανωμένες τουριστικές 

κατασκηνώσεις (camping) επιτρέπεται να συνάπτουν σύμβαση έργου με τρίτο φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο, που διαθέτει όλες τις νόμιμες άδειες και εγκρίσεις, που προβλέπονται από το Γενικό 

Κανονισμό Λιμένα με αριθ. 20 όπως ισχύει, με σκοπό την άσκηση επιχείρησης θαλασσίων μέσων 

αναψυχής ή άλλης συναφούς επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ.  
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Ά ρ θ ρ ο   15ο 

Λήξη μίσθωσης 

 

Ο μισθωτής οφείλει μετά τη λήξη της σύμβασης να επαναφέρει τον κοινόχρηστο χώρο στην αρχική 

του κατάσταση, αφαιρώντας όλων των ειδών που έχουν τοποθετηθεί κατά τη χρήση.  

 

 

Ά ρ θ ρ ο   16ο 

Άλλες διατάξεις 

  

Υπερήμερος οφειλέτης του Δήμου ή του Δημοσίου δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην δημοπρασία. 

 

 

Ά ρ θ ρ ο   17ο 

Δημοσίευση Διακήρυξης 

 

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου (έκδοση περίληψης διακήρυξης) τουλάχιστον 

δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα 

ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, στα καταστήματα των δημοτικών ενοτήτων, στην 

ιστοσελίδα του Δήμου καθώς και στο πρόγραμμα Διαύγεια. 

 

 
 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΥ 

 
 

 
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 


