
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Κυπαρισσία 14-2-2018 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ    Αριθ. πρωτ.     2219    

∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 

Για την παραχώρηση του δικαιώµατος απλής χρήσης τµηµάτων αιγιαλού του ∆ήµου 
Τριφυλίας προς τρίτους, µε σύναψη παραχώρησης , έναντι ανταλλάγµατος 

 

 

Ο ∆ήµαρχος του ∆ήµου Τριφυλίας   

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2971/19-12-01 (ΦΕΚ 285/19.12.2001,Τεύχος Α’) 

Αιγιαλός, Παραλία και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 15 του Ν. 

4467/2017 . 

2. Τις διατάξεις του Π.∆. 270/1981 Φ.Ε.Κ. 77/30-3-1981 Τ. Α΄ ,  όπως αυτό ισχύει σήµερα. 

3. Τις διατάξεις της    ΚΥΑ ∆∆Π0007378/0454ΒΕΞ2017/(ΦΕΚ 1636/12-5-2017 Τεύχος Β' ) και 

των παραρτηµάτων αυτής όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε θέµα «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», 

4. Τον Γενικό Κανονισµό Λιµένων όπως αυτός ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/8.06.2006, Τεύχος Α’) περί Κύρωσης του 

Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, 

6. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7.06.2010, Τεύχος Α’) περί Νέας Αρχιτεκτονικής 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης– Πρόγραµµα Καλλικράτης,  

7. Το Π.∆. 142/2017 (ΦΕΚ 181/23-11-2017, Τεύχος Α΄) 

8. Την µε αριθµό 26/2018 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων της 

δηµοπρασίας, 

∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

 

Α. Τη διενέργεια ανοικτής, προφορικής πλειοδοτικής δηµοπρασίας παραχώρησης του 

δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας για λειτουργία τροχήλατης καντίνας, 

αυτοκινούµενης ή µη , για εκµίσθωση οµπρελών-ξαπλωστρών και θαλασσίων µέσων 

αναψυχής, σε τρίτους έναντι ανταλλάγµατος σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν. 2971/01 και 

την ΚΥΑ  ∆∆Π0007378/0454ΒΞ2017 (ΦΕΚ 1636/12-5-2017 τεύχος Β΄) και των 

παραρτηµάτων αυτής όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και παρατάθηκε έως  31-12-2019.   
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 Β. Καθορίζονται οι θέσεις, τα τµήµατα (τ.µ.) αιγιαλού και παραλίας, η χρήση και  τα ελάχιστα όρια 

προσφοράς για τη διενέργεια της δηµοπρασίας, ως εξής για κάθε έτος παραχώρησης:   

Α/Α ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ  

ΜΕΤΡΑ 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ 

ΟΡΙΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

 

1. 

ΘΕΣΗ  

<ΧΡΥΣΗ 

ΑΜΜΟΣ ΜΑΤΙ> 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ  

ΟΜΠΡΕΛΩΝ –

ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ 

 

500 1.000,00 € 

 

 

 

2. 

 

 

 

ΘΕΣΗ  

<ΧΡΥΣΗ 

ΑΜΜΟΣ ΜΑΤΙ> 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ  

ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

100 1.000,00 € 

 

 

 

 

3. 

ΘΕΣΗ 

<ΣΕΡΓΙΑΝΙ> 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

(ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ 

Ή ΜΗ) ΚΑΝΤΙΝΑΣ  

15 1.000,00 € 

 

4. 

 

ΘΕΣΗ 

<ΣΕΡΓΙΑΝΙ> 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ  

ΟΜΠΡΕΛΩΝ –

ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ 

150 1.000,00 € 

 

 

5. ΘΕΣΗ 

<ΚΑΡΤΕΛΑΣ> 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

(ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ 

Ή ΜΗ) ΚΑΝΤΙΝΑΣ  

15 1.500,00 € 

 

6. 

 

ΘΕΣΗ 

<ΚΑΡΤΕΛΑΣ> 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ  

ΟΜΠΡΕΛΩΝ –

ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ 

150 1.000,00 € 

7. ΘΕΣΗ 

<ΚΑΡΤΕΛΑΣ> 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 

ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

100 1.000,00 € 
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  8. 

 

   

ΘΕΣΗ  

<ΜΠΟΥΚΑ> 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

(ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ Ή 

ΜΗ) ΚΑΝΤΙΝΑΣ 

15 1.000,00 € 

 

 

  9.  

 

ΘΕΣΗ  

<ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΙ - 

ΓΙΑΝΝΑΚΗ> 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

(ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ 

Ή ΜΗ) ΚΑΝΤΙΝΑΣ 

15 1.000,00 € 

 

 

 10. 

ΘΕΣΗ  

<ΒΟΥΝΑΚΙ> 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

(ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ 

Ή ΜΗ) ΚΑΝΤΙΝΑΣ  

15 1.000,00 € 

 

 

� Η θέση και το εµβαδόν του κάθε κοινόχρηστου χώρου που παραχωρείται αποτυπώνεται σε  

επισυναπτόµενο 1) υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του Ν. 4281/2014, όπου δεν 

υφίσταται καθορισµένος αιγιαλός, 2) υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρµογή «OPEN» της 

ΕΚΧΑ ΑΕ., 3) απόσπασµα του τοπογραφικού διαγράµµατος καθορισµού, όπου αυτός υφίσταται. 

        

ΑΡΘΡΟ 1
ο 

 

Αντικείµενο  της παρούσας δηµοπρασίας αποτελούν η παραχώρηση µε αντάλλαγµα του δικαιώµατος της απλής 

χρήσης των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού και παραλίας ∆. Τριφυλίας  αποκλειστικά για λειτουργία τροχήλατης 

καντίνας, αυτοκινούµενης ή µη, για εκµίσθωση οµπρελών-ξαπλωστρών και θαλασσίων µέσων αναψυχής 

σύµφωνα µε τις διατάξεις και τους περιορισµούς του Ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ Α’ 285/19.12.2001) και της KYA ∆∆Π0007378/0454ΒΕΞ2017/12-5-2017 (ΦΕΚ 1636/12-5-2017 τεύχος Β’) 

και των παραρτηµάτων αυτής όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και παρατάθηκε έως 31-12-2019, όπως 

περιγράφηκαν αναλυτικά στους ανωτέρω πίνακες. 

Για την παραχώρηση  κοινόχρηστων χώρων για θαλάσσια σπορ ισχύουν οι όροι και οι περιορισµοί του Γενικού 

Κανονισµού Λιµένα και οι όροι της ΚΥΑ (ιδίως το παράρτηµα τεχνικών προδιαγραφών). 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο 

Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί την 06-03-2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα 9.00.π.µ. έως 11.25 µ.µ. στο ∆ηµοτικό 

κατάστηµα  Κυπαρισσίας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Τριφυλίας.  

Οι χώροι θα δηµοπρατηθούν µε τη σειρά που αναγράφονται στην παράγραφο Β και µε την αύξουσα 

αρίθµηση που έχουν λάβει και κατά τις ώρες όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα για κάθε έτος 

παραχώρησης : 
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Α/

Α 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚ

Α  

ΜΕΤΡΑ 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ 

ΟΡΙΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡ

ΑΣ  

ΩΡΑ 

∆ΗΜΟΠΡΑ

ΣΙΑΣ 

 

 

1 

ΘΕΣΗ  

<ΧΡΥΣΗ ΑΜΜΟΣ 

ΜΑΤΙ> 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ  

ΟΜΠΡΕΛΩΝ –

ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ 

 

500 1.000,00 € 

 

 

   9:00΄-9:10΄ 

 

2 

 

 

 

ΘΕΣΗ  

<ΧΡΥΣΗ ΑΜΜΟΣ 

ΜΑΤΙ> 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ  

ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 

ΜΕΣΩΝ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

100 1.000,00 € 

 

 

9:15΄- 9:25΄ 

 

 

3 

ΘΕΣΗ 

<ΣΕΡΓΙΑΝΙ> 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

(ΑΥΤΟΚΙΝΟΥ

ΜΕΝΗΣ Ή ΜΗ) 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ  

15 1.000,00 € 9:30΄- 9:40΄ 

 

4 

 

ΘΕΣΗ 

<ΣΕΡΓΙΑΝΙ> 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ  

ΟΜΠΡΕΛΩΝ -

ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ 

150 1.000,00 € 

 

 

9:45΄-9:55΄ 

5 ΘΕΣΗ 

<ΚΑΡΤΕΛΑΣ> 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

(ΑΥΤΟΚΙΝΟΥ

ΜΕΝΗΣ Ή ΜΗ) 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ  

15 1.500,00 € 10:00΄-10:10΄ 

 

6 

 

ΘΕΣΗ 

<ΚΑΡΤΕΛΑΣ> 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ  

ΟΜΠΡΕΛΩΝ -

ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ 

150 1.000,00 € 10:15΄-10:25΄ 

7. ΘΕΣΗ 

<ΚΑΡΤΕΛΑΣ> 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 

ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 

ΜΕΣΩΝ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

100 1.000,00 € 

 

10:30΄-10:40΄ 
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8. 

   

ΘΕΣΗ  

<ΜΠΟΥΚΑ> 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

(ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕ

ΝΗΣ Ή ΜΗ) 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 

15 1.000,00 € 

 

10:45΄-10:55΄ 

 

  9. 

 

ΘΕΣΗ  

<ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΙ - 

ΓΙΑΝΝΑΚΗ> 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

(ΑΥΤΟΚΙΝΟΥ

ΜΕΝΗΣ Ή ΜΗ) 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ 

15 1.000,00 € 11:00΄-11:10΄ 

 

 

10. 

ΘΕΣΗ  

<ΒΟΥΝΑΚΙ> 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

(ΑΥΤΟΚΙΝΟΥ

ΜΕΝΗΣ Ή ΜΗ) 

ΚΑΝΤΙΝΑΣ  

15 1.000,00 € 

 

11:15΄-11:25΄ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
 

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

Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν 

άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δηµοπρασίας και πέραν της οριζόµενης ώρας αποφασίζει 

η Επιτροπή , η απόφαση της οποίας καταχωρείται  στα πρακτικά. 

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως µε το ονοµατεπώνυµο 

του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσµευση δε αύτη 

µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά  τον τελευταίο 

πλειοδότη.   

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό προς την επί της δηµοπρασίας 

επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισµού, παρουσιάζοντας και το 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 πληρεί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόµενους όρους, αναγράφεται στα 

πρακτικά. Τα πρακτικά της δηµοπρασίας συντάσσονται σε απλό χαρτί. 

Μετά την λήξη της δηµοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή και από τον τελευταίο 

πλειοδότη και τον εγγυητή του. Αν κάποιος από αυτούς  είναι αγράµµατος, υπογράφει άντ' αυτού άλλος, 

βάσει ειδικού νοµίµου πληρεξουσίου ή δύο πρόσωπα εκ των παρισταµένων κατά την διενέργεια της 

δηµοπρασίας, τα οποία καλεί η Επιτροπή η διενεργούσα τη δηµοπρασία  και τα οποία βεβαιώνουν  στο 

πρακτικό τής δηµοπρασίας ότι ό τελευταίος πλειοδότης ή ό εγγυητής αυτού δήλωσαν άγνοια γραµµάτων. 
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Επί των πρακτικών της δηµοπρασίας αποφασίζει το αρµόδιο κατά Νόµο Όργανο. 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο  

Η παραχώρηση ισχύει µέχρι 31/12/2019
 

Το αντάλλαγµα καταβάλλεται ως εξής: 

Το επιτευχθέν  αντάλλαγµα θα καταβληθεί ως εξής :  

1) το ποσό του έτους 2018 θα καταβληθεί ολόκληρο µε την υπογραφή της σύµβασης και 

2) το ποσό που αφορά το έτος 2019 θα καταβληθεί έως 31/03/2019. 

(30% υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου  και 70% υπέρ του ∆ήµου) 

Το επιτευχθέν αντάλλαγµα προσαυξάνεται µε τα ισχύοντα τέλη χαρτοσήµου και Ο.Γ.Α. χαρτοσήµου, τα οποία 

βαρύνουν τον υπερού. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει κατά την υπογραφή της σύµβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής 

Εκτέλεσης των Όρων της Σύµβασης, ποσού ίσου µε το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού µισθώµατος που 

επιτεύχθηκε και για τα δύο έτη, η οποία θα επιστραφεί µετά τη λήξη της σύµβασης, την ολοσχερή εξόφληση 

του ενοικίου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη µίσθωση. 

Ο ∆ήµος δύναται να προβεί σε κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης των όρων της 

Σύµβασης σε κάθε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύµβασης που θα υπογραφεί µε τον 

πλειοδότη, οι οποίοι συνοµολογούνται όλοι ως βασικοί και ουσιώδεις και παράβαση οποιουδήποτε από 

αυτούς αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύµβασης.   

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο  

Ο αναδειχθησόµενος τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα 

υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας καθιστάµενος αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος µετ' 

αυτού δια την εκπλήρωση των ορών της συµβάσεως. 

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

δηµοπρασίας από τα κατά νόµο  αρµόδια όργανα του ∆ήµου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη 

αρµοδιότητα. 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως, εντός δέκα ήµερων από της κοινοποιήσεως, ενεργούµενης επί 

αποδεικτικό παραλαβής, τής αποφάσεως της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του 

αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, προσέλθει µετά του εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή της 

συµβάσεως, άλλως ή κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήµου άνευ δικαστικής παρεµβάσεως, 

ενεργείται δε αναπλειστηριασµός εις βάρος τού και του εγγυητή του, ενεχοµένων αµφοτέρων για την επί 

έλαττον διαφορά του αποτελέσµατος τής δηµοπρασίας από της προηγουµένης.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο  

Η µεταβίβαση του δικαιώµατος απλής χρήσης από τους ΟΤΑ Α΄ βαθµού προς τρίτους διενεργείται 

αποκλειστικά και µόνο µε τη  σύναψη έγγραφης σύµβασης παραχώρησης. 
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Το µισθωτήριο συµβόλαιο συντάσσεται σε τρία (3) αντίγραφα που υπογράφονται από τα συµβαλλόµενα µέρη, 

αφού καταβληθεί από το µισθωτή ποσοστό 30% επί του συνολικού µισθώµατος υπέρ του Ελληνικού 

∆ηµοσίου και το 70% επί του συνολικού µισθώµατος υπέρ του ∆ήµου. 

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

θέση µε συντεταγµένες και το εµβαδόν του κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται, η ιδιότητά του (αιγιαλός, 

παραλία κ.λ.), το είδος της χρήσης και το καταβλητέο αντάλλαγµα. Ο χώρος αυτός αποτυπώνεται µε 

επιµέλεια του ∆ήµου και χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση του αντισυµβαλλοµένου σε επισυναπτόµενο στο 

µισθωτήριο: 1)υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του Ν. 4281/2014, όπου δεν υφίσταται 

καθορισµένος αιγιαλός, 2) υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρµογή «OPEN» της ΕΚΧΑ ΑΕ., 3) 

απόσπασµα του τοπογραφικού διαγράµµατος καθορισµού, όπου αυτός υφίσταται. 

Το αργότερο εντός 7 εργάσιµων ηµερών πριν την κατά νόµο δηµοσίευση της προκήρυξης της ∆ηµοπρασίας, 

ο οικείος ∆ήµος αποστέλλει εγγράφως µε κάθε πρόσφορο µέσο (π.χ. τηλεοµοιοτυπία, e-mail κτλ) στον 

προϊστάµενο της αρµόδιας Κτηµατικής Υπηρεσίας Μεσσηνίας αντίγραφο σχεδίου της προκήρυξης της 

∆ηµοπρασίας, µε τη θέση µε τις συντεταγµένες και το εµβαδόν του κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται, 

την ιδιότητα του, το είδος της χρήσης και το όριο πρώτης προσφοράς συνοδευόµενο από το υπόβαθρο ή το 

απόσπασµα του παρόντος άρθρου. 

Ο Προϊστάµενος της αρµόδιας Κτηµατικής Υπηρεσίας Μεσσηνίας, υποχρεούται να ενηµερώσει εντός 7 

εργάσιµων ηµερών από τη λήψη της προκήρυξης τον οικείο ∆ήµο εγγράφως µε κάθε πρόσφορο µέσο (π.χ. 

τηλεοµοιοτυπία, e-mail κτλ.) εάν το περιεχόµενο της προκήρυξης συµφωνεί µε την κείµενη νοµοθεσία περί 

αιγιαλού και της παρούσας απόφασης. Παρερχοµένης άπρακτης της ανωτέρω προθεσµίας, τεκµαίρεται η 

σύµφωνη γνώµη του Προϊσταµένου της αρµόδιας Κτηµατικής Υπηρεσίας Μεσσηνίας , ως προς το 

περιεχόµενο της προκήρυξης. 

Αν ο Προϊστάµενος της αρµόδιας Κτηµατικής Υπηρεσίας Μεσσηνίας διαπιστώσει ότι δεν 

πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείµενης νοµοθεσίας περί αιγιαλού και της παρούσας απόφασης 

υποδεικνύει στον οικείο ∆ήµο είτε να απόσχει από τη διενέργεια δηµοπρασίας, εφόσον δεν είναι 

δυνατή η παραχώρηση απλής χρήσης του συγκεκριµένου κοινόχρηστου χώρου, είτε να προβεί 

στην αναπροσαρµογή οποιουδήποτε όρου της προκήρυξης, που κρίνει ότι αντίκειται στις ανωτέρω 

διατάξεις, συµπεριλαµβανοµένης της αναπροσαρµογής της τιµής εκκίνησης. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δηµοπρασίας, ο ∆ήµος ενηµερώνει µε κάθε πρόσφορο 

µέσο την αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία, για το ύψος του τελικώς επιτευχθέντος ανταλλάγµατος και 

τα στοιχεία του πλειοδότη, προκειµένου αυτός να εκδώσει και να του αποστείλει µε κάθε πρόσφορο 

µέσο, οίκοθεν σηµείωµα του σχετικά µε το ύψος του προς καταβολή από τον υπερού υπέρ του 

∆ηµοσίου ποσοστού 30% επί του καθορισθέντος ανταλλάγµατος. 

Στη συνέχεια, ο ∆ήµος αποστέλλει στην οικεία Κτηµατική Υπηρεσία αντίγραφο του Πρακτικού Κατακύρωσης 

της ∆ηµοπρασίας και τη συναφθείσα, σε εκτέλεση του Πρακτικού, σύµβαση παραχώρησης µε τον πλειοδότη, 

σε τρία (3) αντίγραφα προς προσυπογραφή αυτών από τον Προϊστάµενο  της αρµόδιας Κτηµατικής 

Υπηρεσίας Μεσσηνίας, συνοδευόµενα από το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την απόδειξη καταβολής 

του οφειλόµενου ποσοστού υπέρ του ∆ηµοσίου. Στη σύµβαση παραχώρησης πρέπει να έχουν ενσωµατωθεί, 

επί ποινή ανάκλησής της, οι τυχόν υποδείξεις του Προϊσταµένου της αρµόδιας Κτηµατικής Υπηρεσίας 
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Μεσσηνίας, σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα καθώς και να αναγράφεται ο αριθµός του διπλότυπου 

είσπραξης του ποσοστού υπέρ του ∆ηµοσίου. 

Μόνο µετά την υπογραφή της σύµβασης παραχώρησης µεταξύ του ∆ήµου και του µισθωτή και την 

προσυπογραφή του από τον Προϊστάµενο της αρµόδιας Κτηµατικής Υπηρεσίας Μεσσηνίας, ο υπερού έχει 

δικαίωµα να εγκατασταθεί στον παραχωρούµενο κοινόχρηστο χώρο. 

Σε περίπτωση µη τελικής συνυπογραφής του µισθωτηρίου από τον Προϊστάµενο της αρµόδιας Κτηµατικής 

Υπηρεσίας Μεσσηνίας, 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 ∆ηµοσίου. 

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

προβούν σε αυτοψία και οι Κτηµατικές Υπηρεσίες να λαµβάνουν άµεσα τα προβλεπόµενα από την κείµενη 

νοµοθεσία µέτρα προστασίας της κοινόχρηστης ∆ηµόσιας Περιουσίας. 

Σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης της ανωτέρω διαδικασίας λόγω υπαιτιότητας του πλειοδότη και µη 

υπογραφής του οριστικού µισθωτηρίου συµβολαίου, ο πλειοδότης κηρύσσεται αυτοδίκαια έκπτωτος και 

καταπίπτει εις βάρος του η εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό. 

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο 

 

Οι ενδιαφερόµενοι συµµετοχής πρέπει να υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά, µε 

ποινή αποκλεισµού: 

� Α) Σε περίπτωση συµµετοχής Φυσικού Προσώπου: 

1) Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας που να ισχύει την ηµέρα του διαγωνισµού, 

2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας από ΙΚΑ που να ισχύει την ηµέρα του διαγωνισµού, 

3) ∆ηµοτική ενηµερότητα από τον ∆ήµο περί µη οφειλής του ιδίου, που να ισχύει την ηµέρα του διαγωνισµού, 

 4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ  ότι έχει λάβει γνώση των όρων της 

διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, ότι διαθέτει  τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την 

απαιτούµενη  έκδοση άδειας (εάν απαιτείται) σύµφωνα µε τους στους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ  

∆∆Π0007378/0454ΒΕΞ2017/12-5-2017 (ΦΕΚ 1636/12-5-2017 τεύχος Β’) και των παραρτηµάτων αυτής όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ότι έχει πλήρη γνώση της πραγµατικής κατάστασης του χώρου αιγιαλού και 

παραλίας και ότι εκπληρώνεται ο όρος στο πρόσωπο του, η  δυνατότητα ασκήσεως του συγκεκριµένου 

επιτηδεύµατος, προ της εγκαταστάσεως του στον παραχωρούµενο  χώρο αιγιαλού,  

5) Aπόσπασµα ποινικού µητρώου (ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας ∆ιοικητικής ή ∆ικαστικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασής τους για αλλοδαπούς) του τελευταίου τριµήνου, για τα αδικήµατα της δωροδοκίας, 

απάτης, υπεξαίρεσης, νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, ψευδορκίας, νόµου περί 

ναρκωτικών 

6) Έγγραφο ειδικής πληρεξουσιότητας (συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, 

θεωρηµένο για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσώπου από οποιαδήποτε αρµόδια αρχή) προς εκείνον 

που υποβάλλει τη προσφορά. 

7 )Φωτοτυπία Αστυνοµικής Ταυτότητας  του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ. 
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8)  Εγγυητική  επιστολή . Για να γίνει κάποιος  δεκτός στην δηµοπρασία πρέπει να  προσαγάγει ως εγγύηση 

στην επιτροπή διενεργείας της δηµοπρασίας, γραµµάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταµείου 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισµένης Τράπεζας από αυτόν που επιθυµεί να 

λάβει µέρος στην δηµοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασµό του διαγωνιζοµένου, ποσό ίσο προς 

το ένα δέκατο (1/10) του  οριζόµενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, η οποία µετά από 

τη λήξη της δηµοπρασίας θα επιστραφεί στους διαγωνιζόµενους, εκτός του τελευταίου πλειοδότη που θα 

παραµείνει στην υπηρεσία  έως αντικατάστασής της από Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της 

σύµβασης ( κατά την υπογραφή της σύµβασης), 

9)Σε περίπτωση χρήσης του χώρου αιγιαλού και παραλίας για διενέργεια θαλασσίων µέσων αναψυχής  

προσκοµίζεται επιπλέον:  

α. Η αίτηση ανανέωσης της άδειας Θ.Μ.Α. προς το Λιµεναρχείο και η προηγούµενη άδεια του Λιµεναρχείου ή  

αντίγραφο της αιτήσεως χορήγησης της άδειας Θ.Μ.Α. προς το Λιµεναρχείο και το πρακτικό της Επιτροπής 

του άρθρου 35 του αριθµ. 20 Γενικού Κανονισµού Λιµένα και 

β. Βεβαίωση από τη Λιµενική Αρχή ότι πληροί τις προϋποθέσεις να λάβει µέρος στη δηµοπρασία για την 

εκµίσθωση θαλάσσιων µέσων αναψυχής για τη συγκεκριµένη θέση που αιτείται.  

10) Τα δικαιολογητικά αριθ. 1 έως  5  και 7 υποβάλλονται  και από τον εγγυητή του πλειοδότη που θα 

υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας 

� Β) Σε περίπτωση συµµετοχής Νοµικού Προσώπου Προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε. , Ε.Ε.): 

1) Καταστατικό και τροποποιήσεις αυτού, 

2) Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας  της εταιρείας, που να ισχύει την ηµέρα του διαγωνισµού. 

3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας της εταιρείας και των µελών της  από ΙΚΑ που να ισχύει την ηµέρα 

του διαγωνισµού 

4) ∆ηµοτική ενηµερότητα από τον ∆ήµο περί µη οφειλής της εταιρείας και όλων των εταίρων αυτής που να 

ισχύει την ηµέρα του διαγωνισµού,  

5) Υπεύθυνη δήλωση του εκπρ/του  της εταιρείας ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους 

αποδέχεται ανεπιφύλακτα , ότι διαθέτει  τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την απαιτούµενη  έκδοση 

άδειας (εάν απαιτείται) σύµφωνα µε τους στους όρους και τις προϋποθέσεις της KYA 

∆∆Π0006856/728ΒΕΞ2015/12-5-2017 (ΦΕΚ 1636/12-5-2017 τεύχος Β’) και των παραρτηµάτων αυτής όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ότι έχει πλήρη γνώση της πραγµατικής κατάστασης του χώρου αιγιαλού και 

παραλίας και ότι εκπληρώνεται ο όρος στο πρόσωπο του, η  δυνατότητα ασκήσεως του συγκεκριµένου 

επιτηδεύµατος, προ της εγκαταστάσεως του στον µισθούµενο χώρο αιγιαλού.  

6) Aπόσπασµα ποινικού µητρώου (ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας ∆ιοικητικής ή ∆ικαστικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασής τους για αλλοδαπούς) του τελευταίου τριµήνου για τα αδικήµατα της δωροδοκίας, 

απάτης, υπεξαίρεσης, νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, ψευδορκίας, νόµου περί 

ναρκωτικών 

7)Έγγραφο ειδικής πληρεξουσιότητας (συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, 

θεωρηµένο για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσώπου από οποιαδήποτε αρµόδια αρχή) προς εκείνον 

που υποβάλλει τη προσφορά 

8) Φωτοτυπία Αστυνοµικής Ταυτότητας  του εκπροσώπου  της εταιρείας  
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9)Επικυρωµένο αντίγραφο της άδειας παραµονής για αλλοδαπούς εκτός των χωρών της Ε.Ε. ή άδεια 

διαµονής  εάν έχουν ιθαγένεια κράτους µέλους της Ε.Ε. 

10) Εγγυητική  επιστολή . Για να γίνει κάποιος  δεκτός στην δηµοπρασία πρέπει να  προσαγάγει ως εγγύηση 

στην επιτροπή διενεργείας της δηµοπρασίας, γραµµάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταµείου 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισµένης Τράπεζας από αυτόν που επιθυµεί να 

λάβει µέρος στην δηµοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασµό του διαγωνιζοµένου, ποσό ίσο προς 

το ένα δέκατο (1/10) του  οριζόµενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, η οποία µετά από 

τη λήξη της δηµοπρασίας θα επιστραφεί στους διαγωνιζόµενους, εκτός του τελευταίου πλειοδότη που θα 

παραµείνει στην υπηρεσία  έως αντικατάστασής της από Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της 

σύµβασης ( κατά την υπογραφή της σύµβασης). 

11) Σε περίπτωση χρήσης του χώρου αιγιαλού και παραλίας για διενέργεια θαλασσίων µέσων αναψυχής  

προσκοµίζεται επιπλέον:  

α. Η αίτηση ανανέωσης της άδειας Θ.Μ.Α. προς το Λιµεναρχείο και η προηγούµενη άδεια του Λιµεναρχείου ή  

αντίγραφο της αιτήσεως χορήγησης της άδειας Θ.Μ.Α. προς το Λιµεναρχείο και το πρακτικό της Επιτροπής 

του άρθρου 35 του αριθµ. 20 Γενικού Κανονισµού Λιµένα και 

β. Βεβαίωση από τη Λιµενική Αρχή ότι πληροί τις προϋποθέσεις να λάβει µέρος στη δηµοπρασία για την 

εκµίσθωση θαλάσσιων µέσων αναψυχής για τη συγκεκριµένη θέση που αιτείται.  

12) Τα δικαιολογητικά αριθ. 2 έως  6  και 8  έως 9  υποβάλλονται  και από τον εγγυητή του πλειοδότη που θα 

υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας       

� Γ) Σε περίπτωση συµµετοχής Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ε.Π.Ε. , Α.Ε., Ι.Κ.Ε): 

1) Καταστατικό και τροποποιήσεις αυτού, 

2) Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας της εταιρείας που να ισχύει την ηµέρα του διαγωνισµού, 

3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας ΙΚΑ  που να ισχύει την ηµέρα του διαγωνισµού στο όνοµα των 

εταίρων προκειµένου περί Ε.Π.Ε, στο όνοµα των διαχειριστών περί Ι.Κ.Ε., στο όνοµα του µονοπρόσωπου 

εταίρου Ι.Κ.Ε., καθώς και στο όνοµα των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των Α.Ε εφόσον είναι και µέτοχοι 

µε ποσοστό τουλάχιστον 3% στο µετοχικό κεφάλαιο,  

4) ∆ηµοτική ενηµερότητα από τον ∆ήµο στο όνοµα των εταίρων προκειµένου περί Ε.Π.Ε, στο όνοµα των 

διαχειριστών περί Ι.Κ.Ε., στο όνοµα του µονοπρόσωπου εταίρου Ι.Κ.Ε., καθώς και στο όνοµα των µελών του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου των Α.Ε εφόσον είναι και µέτοχοι µε ποσοστό τουλάχιστον 3% στο µετοχικό κεφάλαιο 

που να ισχύει την ηµέρα του διαγωνισµού,  

5) Υπεύθυνες δηλώσεις του Προέδρου, του ∆/ντα Συµβούλου και του διαχειριστή της εταιρείας του Ν. 

1599/1986 ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα , ότι διαθέτει  

τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την απαιτούµενη  έκδοση άδειας (εάν απαιτείται) σύµφωνα µε τους 

στους όρους και τις προϋποθέσεις της KYA ∆∆Π0007378/0454ΒΕΞ2017/12-5-2017 (ΦΕΚ 1636/12-5-2017 

τεύχος Β’) και των παραρτηµάτων αυτής όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ότι έχει πλήρη γνώση της 

πραγµατικής κατάστασης του χώρου αιγιαλού και παραλίας και ότι εκπληρώνεται ο όρος στο πρόσωπο του, η  

δυνατότητα ασκήσεως του συγκεκριµένου επιτηδεύµατος, προ της εγκαταστάσεως του στον µισθούµενο 

χώρο αιγιαλού,  

6) Απόσπασµα ποινικού µητρώου (ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας ∆ιοικητικής ή ∆ικαστικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασής τους για αλλοδαπούς) τελευταίου τριµήνου του Προέδρου, του ∆/ντα Συµβούλου, του 
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διαχειριστή της εταιρείας, για τα αδικήµατα της δωροδοκίας, απάτης, υπεξαίρεσης, νοµιµοποίησης εσόδων 

από παράνοµες δραστηριότητες, ψευδορκίας, νόµου περί ναρκωτικών 

7) Απόφαση του ∆.Σ. της εταιρείας για συµµετοχή στον παρόντα διαγωνισµό και του προσώπου που 

εξουσιοδοτείται µε την απόφαση αυτή να συµµετέχει, 

8) Έγγραφο ειδικής πληρεξουσιότητας (συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, 

θεωρηµένο για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσώπου από οποιαδήποτε αρµόδια αρχή) προς εκείνον 

που υποβάλλει τη προσφορά, 

9) Φωτοτυπία Αστυνοµικής Ταυτότητας  του εκπροσώπου  της εταιρείας, 

10) Εγγυητική  επιστολή . Για να γίνει κάποιος  δεκτός στην δηµοπρασία πρέπει να  προσαγάγει ως εγγύηση 

στην επιτροπή διενεργείας της δηµοπρασίας, γραµµάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταµείου 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισµένης Τράπεζας από αυτόν που επιθυµεί να 

λάβει µέρος στην δηµοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασµό του διαγωνιζοµένου, ποσό ίσο προς 

το ένα δέκατο (1/10) του  οριζόµενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, η οποία µετά από 

τη λήξη της δηµοπρασίας θα επιστραφεί στους διαγωνιζόµενους, εκτός του τελευταίου πλειοδότη που θα 

παραµείνει στην υπηρεσία  έως αντικατάστασής της από Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της 

σύµβασης ( κατά την υπογραφή της σύµβασης). 

 11) Σε περίπτωση χρήσης του χώρου αιγιαλού και παραλίας για διενέργεια θαλασσίων µέσων αναψυχής  

προσκοµίζεται επιπλέον:  

α. Η αίτηση ανανέωσης της άδειας Θ.Μ.Α. προς το Λιµεναρχείο και η προηγούµενη άδεια του Λιµεναρχείου ή  

αντίγραφο της αιτήσεως χορήγησης της άδειας Θ.Μ.Α. προς το Λιµεναρχείο και το πρακτικό της Επιτροπής 

του άρθρου 35 του αριθµ. 20 Γενικού Κανονισµού Λιµένα και 

β. Βεβαίωση από τη Λιµενική Αρχή ότι πληροί τις προϋποθέσεις να λάβει µέρος στη δηµοπρασία για την 

εκµίσθωση θαλάσσιων µέσων αναψυχής για τη συγκεκριµένη θέση που αιτείται.  

12) Τα δικαιολογητικά αριθ. 2 έως  6  και  9  υποβάλλονται  και από τον εγγυητή του πλειοδότη που θα 

υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο  

Ενστάσεις για την διεξαγωγή της δηµοπρασίας θα κατατίθενται στην επιτροπή που έχει διενεργήσει 

δηµοπρασίες αυθηµερόν. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο  

Η παραχώρηση του δικαιώµατος της απλής χρήσης του αιγιαλού για τη διενέργεια θαλάσσιων µέσων 

αναψυχής θα γίνεται σύµφωνα µε τους όρους και της προϋποθέσεις της ΚΥΑ και των παραρτηµάτων αυτής 

όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Ν.2971/2001, και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Γενικού 

Κανονισµού Λιµένα. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο  

Ο υπερού υπόκειται στις υποχρεώσεις και στους όρους και τις προϋποθέσεις: 

α) της K.Y.A. ∆∆Π0007378/0454ΒΕΞ2017/12-5-2017 (ΦΕΚ 1636/12-5-2017 τεύχος Β’) και των 

παραρτηµάτων αυτής όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν: Καθορισµός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών 
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θεµάτων, αναγκαίων λεπτοµερειών και διαδικασίας για την απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και 

παρόχθιας ζώνης µεγάλων λιµνών και πλεύσιµων ποταµών, στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(Ο.Τ.Α.) Α' βαθµού και παρατάθηκε έως  31-12-2019 καθώς και την τήρηση των όσων ορίζονται στο 

παράρτηµα 3 ( I,II ) και στο παράρτηµα 4 της Κ.Υ.Α.  

β)της ΚΥΑ 1052758/1451/Β0010/10.04.2012(ΦΕΚ 1411 Β΄) που διατηρείται σε ισχύ και αναφέρεται στις 

ενέργειες για την εξυπηρέτηση των Α.Μ.Ε.Α.  

Ο υπερού στον οποίο µεταβιβάζεται το δικαίωµα απλής χρήσης δυνάµει σύµβασης παραχώρησης µε το ∆ήµο 

Τριφυλίας  υπόκειται στις υποχρεώσεις αυτού. 

 Εάν ο υπερού υποχρεούται στην έκδοση σχετικής άδειας επιπλέον για λειτουργία καντίνας  ή εκµίσθωση  

θαλάσσιων µέσων αναψυχής, δεν έχει καµιά σχέση µε την καταβολή του ανταλλάγµατος  και ο  ∆ήµος δεν 

έχει καµία ευθύνη έναντι του υπερού για τη µη χορήγηση της σχετικής άδειας. 

Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα άρθρα της παρούσας διακήρυξης ή όρος της σύµβασης 

παραχώρησης βρίσκονται σε αντίφαση µε τα όσα προβλέπονται στην KYA ∆∆Π0007378/0454ΒΕΞ2017/12-5-

2017 (ΦΕΚ 1636/12-5-2017 τεύχος Β’) και των παραρτηµάτων αυτής όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και 

παρατάθηκε έως  31-12-2019 ,  υπερισχύουν τα όσα προβλέπονται στην Κ.Υ.Α. αυτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του µισθίου, τα υπέρ αυτού δουλείας, τα όρια αυτού και εν 

γένει το µισθίο σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας το από κάθε καταπάτηση, αλλιώς ευθύνεται σε 

αποζηµίωση. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο  

Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή για την πραγµατική κατάσταση που βρίσκεται το µισθίο, για την 

οποία τεκµαίρεται ότι έχει λάβει γνώση αυτός, ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας,  ούτε συνεπώς 

υποχρεούται σε επιστροφή ή µείωση του ανταλλάγµατος ή και λύση της σύµβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 13ο  

 Η παραχώρηση για απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας επιτρέπεται σε θέσεις όπου, εφόσον υπάρχει δρόµος 

πρόσβασης σε αυτές, θα είναι νόµιµα υφιστάµενος και εφόσον υπάρχει χώρος στάθµευσης, αυτός θα είναι 

νόµιµα διαµορφωµένος και εκτός αµµοθινικών τύπων οικοτόπων: 1210, 2110, 2120, 2220 και 2230). 

Απαγορεύεται επί των αµµοθινών, οποιαδήποτε νέα διαµόρφωση χώρου στάθµευσης οχηµάτων των 

επισκεπτών.  

 ΑΡΘΡΟ 14ο  

Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέµβαση που αλλοιώνει τη φυσική µορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία των 

χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης µεγάλων λιµνών και πλεύσιµων ποταµών καθώς και 

τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτών. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο  
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Οφείλουν να εξασφαλίζουν και να µην εµποδίζουν την ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών 

στην παραλία και τον αιγιαλό εκτός αν τούτο επιβάλλεται για λόγους Εθνικής Άµυνας, ∆ηµόσιας Τάξης και 

ασφάλειας, προστασίας αρχαίων, του περιβάλλοντος ή της ∆ηµόσιας υγείας. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο  

Ο παραχωρησιούχος έχει την υποχρέωση να τηρεί τους κανόνες καθαριότητας και υγιεινής, να λαµβάνει 

µέτρα για την αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών από απορρίµµατα, να µεριµνά για τον 

καθηµερινό καθαρισµό του χώρου, για την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων απορριµµάτων και γενικά για 

την εξασφάλιση της καθαριότητας και της αισθητικής του χώρου της ακτής και του περιβάλλοντος χώρου, 

καθώς επίσης να µεριµνούν για τη λήψη µέτρων για την ασφάλεια των λουοµένων και των διερχοµένων στον 

παραχωρούµενο χώρο.    

ΑΡΘΡΟ 17ο  

Οφείλουν να τηρούν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και τα αναφερόµενα στο παράρτηµα 4  << ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ>>.  

 

ΑΡΘΡΟ 18ο  

Ο υπερού δεν επιτρέπεται να µεταβιβάσει ολικά ή µερικά το δικαίωµά του σε άλλον ή να συνάψει 

οποιαδήποτε σχέση γι αυτό µε ή χωρίς αντάλλαγµα που να αφορά την έκταση που του παραχωρήθηκε χωρίς 

έγκριση του Υπουργού Οικονοµικών, σε περίπτωση δε που ο υπερού είναι ∆ήµος και του Υπουργού 

Εσωτερικών. 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο  

 

Ο παραχωρησιούχος  οφείλει να αποµακρύνει µετά το πέρας της περιόδου χρήσης όλα τα υλικά και τις 

πάσης φύσεως εγκαταστάσεις ( τροχήλατες καντίνες , καθίσµατα, τραπέζια, οµπρέλες, βάσεις για οµπρέλες ) 

που θα τοποθετηθούν για την εξυπηρέτηση των λουοµένων και την αναψυχή του κοινού και να παραδώσει το 

χώρο στην αρχική του κατάσταση, αµέσως µετά τη λήξη της σύµβασης µε οποιοδήποτε τρόπο. 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο  

Η σύµβαση παραχώρησης που ο υπερού συνάπτει µε το ∆ήµο χωρίς να φέρει την προσυπογραφή της 

Κτηµατικής Υπηρεσίας Μεσσηνίας, όπως περιγράφεται στο άρθρο 13 της Υπουργικής Απόφασης 

∆∆Π0007378/0454ΒΕΞ2017 ΦΕΚ 1636/12-5-2017 τ.Β΄, και των παραρτηµάτων αυτής  όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν είναι άκυρο και ο υπερού δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιήσει τον κοινόχρηστο 

χώρο.  

 

ΑΡΘΡΟ 21ο  

Απαγορεύεται η αλλαγή του τοπογραφικού ανάγλυφου, δηλαδή ισοπέδωση των χαµηλών θινών.  

 

ΑΡΘΡΟ 22ο  
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Απαγορεύεται οποιαδήποτε εκχέρσωση θέσεων και εκρίζωση αµµόφιλων  και λοιπών ειδών που αποικίζουν 

τις αµµώδεις ζώνες των παράκτιων τύπων οικοτόπων. 

 

ΑΡΘΡΟ 23ο  

Η πρόσβαση σε παραλίες µε αµµοθινικούς τύπους οικοτόπων θα γίνεται µέσω ξύλινων διαδρόµων που θα 

τοποθετούνται κάθετα στην ακτή και θα είναι κατάλληλα υπερυψωµένοι, ώστε να µειώνεται η επιφάνεια 

επαφής µε τις αµµοθίνες και ελαχιστοποιούνται οι επεµβάσεις σε αυτές. 

     

ΑΡΘΡΟ 24ο  

∆ιασφάλιση της ελεύθερης και ασφαλούς διέλευσης των λουόµενων µέσω των προς παραχώρηση εκτάσεων, 

καθώς και µεταξύ των οµπρελοκαθισµάτων και ξαπλωστρών και της ακτογραµµης. 

 

ΑΡΘΡΟ 25ο  

Ο παραχωρησιούχος εφόσον ηλεκτροδοτείται από το δίκτυο της ∆ΕΗ θα βαρύνεται µε τα πάσης φύσεως 

δηµοτικά τέλη και τους λογαριασµούς κοινής ωφελείας, τις συνδέσεις των οποίων υποχρεούται να εκδώσει- 

µεταφέρει στο όνοµα του µε δική του επιµέλεια. Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται στην έκδοση ή την θεώρηση 

δικαιολογητικών για την ηλεκτροδότηση της καντίνας ή λοιπού χώρου αιγιαλού που παραχωρείται.  

 

ΑΡΘΡΟ 26ο  

∆ιασφάλιση εγκατάστασης ικανοποιητικού αριθµού χηµικών τουαλετών για την εξυπηρέτηση των 

κολυµβητών. 

 

ΑΡΘΡΟ 27ο  

Απαγορεύεται οποιαδήποτε µόνιµη ή ηµιµόνιµη κατασκευή. Όλες οι κατασκευές να συνδέονται µε το έδαφος 

µε τρόπο που σε καµιά περίπτωση δεν θα πρέπει να παραπέµπει σε συνθήκες µόνιµης θεµελίωσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 28ο  

Λόγω της οικολογικής αξίας των περιοχών αυτών, να υπάρχει µέριµνα από το ∆ήµο και τον 

παραχωρησιούχο, για την αποφυγή της αισθητικής υποβάθµισης και αλλοίωσης του περιβάλλοντος, την 

προστασία και διατήρηση των οικοτόπων και των ειδών . 

ΑΡΘΡΟ 29ο  

Οι τρίτοι στους οποίους µεταβιβάζεται το δικαίωµα απλής χρήσης δυνάµει παραχώρησης µε τους Ο.Τ.Α. Α' 

βαθµού υπόκεινται στις υποχρεώσεις αυτών. 

Με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων της KYA ∆∆Π0007378/0454ΒΕΞ2017/12-5-2017 (ΦΕΚ 

1636/12-5-2017 τεύχος Β’) και των παραρτηµάτων αυτής όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν  και 

παρατάθηκε έως 31-12-2019
 
, για τη µεταβίβαση του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού από τους Ο.Τ.Α. Α' 

βαθµού σε τρίτους (κατόπιν δηµοπρασίας), εφαρµόζεται η κείµενη νοµοθεσία περί εκµίσθωσης δηµόσιων 

ακινήτων (άρθρο 13 του Ν. 2971/2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο15 του Ν.4467 και 15 και 

31.  
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Απαγορεύεται ο καθορισµός ανταλλάγµατος µε βάση τα τεµάχια των οµπρελών και των καθισµάτων , όπως 

και ο συµψηφισµός του ανταλλάγµατος µε την οποιαδήποτε παροχή υπηρεσιών από τον µισθωτή προς το 

∆ήµο. 

 

ΑΡΘΡΟ 30ο  

Επιτρέπεται η τοποθέτηση τροχήλατων αναψυκτηρίων (καντίνες) αυτοκινούµενων ή µη, εφοδιασµένων µε 

κατάλληλη άδεια λειτουργίας και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της υπ' αριθ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.71459/30-7-2013 

εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας. Η σύµβαση παραχώρησης γίνεται κατόπιν δηµοπρασίας µε τους όρους 

της παρούσας. Ο µέγιστος χώρος που µπορεί να  καταλαµβάνει το τροχήλατο αναψυκτήριο δεν µπορεί να 

υπερβαίνει τα 15 τ.µ.   

Οι καντίνες πρέπει να απέχουν τουλάχιστον εκατό (100) µέτρα από εγκατεστηµένες επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, 

κέντρα αναψυχής κ.λπ.) και επίσης τουλάχιστον εκατό (100) µέτρα µεταξύ τους. Για τις παραχωρήσεις 

τροχήλατων αναψυκτηρίων δεν ισχύουν οι διατάξεις περί υπαίθριου εµπορίου, σύµφωνα µε την 409/1999 

γνωµοδότηση του ΝΣΚ. 

 

ΑΡΘΡΟ 31ο  

Στους παραχωρούµενους χώρους είναι  δυνατή η τοποθέτηση αρθρωτού ξύλινου δαπέδου, όπου 

επιτρέπεται: 

Για παραχώρηση άνευ δηµοπρασίας για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων, όταν η άδεια λειτουργίας της 

επιχείρησης το επιτρέπει. Για παραχώρηση που αφορά καντίνα. Στην περίπτωση αυτή, ο µέγιστος χώρος 

που µπορεί να καταλαµβάνει η καντίνα µε το δάπεδο είναι 15 τ.µ. Για παραχώρηση που αφορά χρήση 

θαλασσίων µέσων αναψυχής, 1 προς εξυπηρέτηση του παραχωρησιούχου. Στην περίπτωση αυτή το µέγιστο 

εµβαδόν δαπέδου είναι 15 τ.µ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 32ο  

Λαµβανοµένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 13 του ν.2971/2001 όπως τροποποιήθηκε, στο συνηµµένο 

παράρτηµα «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ 

ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ» το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της KYA 

∆∆Π0007378/0454ΒΕΞ2017/12-5-2017 (ΦΕΚ 1636/12-5-2017 τεύχος Β’) και των παραρτηµάτων αυτής όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν και παρατάθηκε έως 31-12-2019, περιγράφονται σε ξεχωριστά άρθρα τα 

ακόλουθα: 

1. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

2. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΣΗΜΑΝΣΗ 

3. ΦΥΤΕΥΣΗ 

4. ΑΡΧΕΣ - ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

5. ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙΣΑΣ ΖΩΝΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ 

7. Ε∆ΡΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΠΑΚΤΩΣΗ 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ  
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Η παραχώρηση γίνεται για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουοµένους ή την αναψυχή 

του κοινού (όπως εκµίσθωση θαλάσσιων µέσων αναψυχής, ανακλίντρων (ξαπλωστρών), οµπρελών, 

τραπεζοκαθισµάτων, λειτουργία τροχήλατου αυτοκινούµενου ή µη αναψυκτηρίου ) Απαγορεύεται 

οποιαδήποτε κατασκευή, που συνδέεται µόνιµα µε το έδαφος (π.χ. πάκτωση µε σκυρόδεµα, 

τσιµεντοστρώσεις, επιχωµατώσεις, κλπ.)  

Απαγορεύεται η χρήση για ελεύθερη κατασκήνωση ή για λειτουργία κάµπινγκ (Ν.2160/93). Απαγορεύεται  

η τοποθέτηση σκηνών και η στάθµευση τροχόσπιτων, αυτοκινούµενων, αυτοκινήτων κλπ.  

Σε κάθε περίπτωση παραχώρησης απλής χρήσης του κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού-παραλίας εφαρµόζονται 

οι ελάχιστες δυνατές διαµορφώσεις ώστε να διατηρείται η µορφολογία των ακτών και η ακεραιότητα της 

ακτογραµµής. ∆εν επιτρέπονται επιχωµατώσεις ή άλλες διαµορφώσεις µε τη χρήση µηχανηµάτων πέραν του 

κοσκινίσµατος µε στόχο τον καθαρισµό της άµµου.  

2. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ  

Με την επιφύλαξη της υποχρεωτικής τοποθέτησης διαδρόµου πρόσβασης προς την ακτογραµµή, για την 

εξυπηρέτηση των ΑµεΑ, στους παραχωρούµενους χώρους σε ακτές, επιτρέπεται η τοποθέτηση διαδρόµων 

πρόσβασης τοποθετηµένων τόσο παράλληλα όσο και κάθετα στην ακτή, πλάτους µέχρι 1 µ., στο επίπεδο της 

άµµου ή ελάχιστα εκατοστά πάνω από αυτή (για λόγους οριζοντίωσης της επιφάνειας βάδισης).  

Για µήκος παραχωρούµενης επιφάνειας µέχρι 30 µ. επιτρέπεται η τοποθέτηση δύο (2) διαδρόµων 

πρόσβασης στο θαλάσσιο µέτωπο (εγκάρσιες διαβάσεις) ανά παραχωρούµενη επιφάνεια αιγιαλού-παραλίας, 

ενώ για µήκος παραχωρούµενης επιφάνειας που υπερβαίνει τα 30µ. επιτρέπεται η τοποθέτηση 

περισσότερων διαδρόµων µε αναλογία ενός διαδρόµου ανά 20 επί πλέον µέτρα µήκους παραχωρούµενης 

έκτασης.  

Για την κυκλοφορία παράλληλα µε την ακτή επιτρέπεται επίσης η τοποθέτηση ενός (1) διαδρόµου παράλληλα 

µε την ακτή ανά δύο σειρές οµπρελών, που θα συνδέεται εγκάρσια µε τους κάθετους προς την ακτή 

διαδρόµους.  

 

3. ΦΥΤΕΥΣΗ  

Η προστασία, φροντίδα και συντήρηση του υφισταµένου πρασίνου αποτελεί από κοινού υποχρέωση του 

αρµόδιου ∆ήµου και του επιχειρηµατία που έχει την εκµετάλλευση του χώρου.  

 

4. ΑΡΧΕΣ - ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  

Στις κατασκευές-διαµορφώσεις εντός του παραχωρηθέντος χώρου για τοποθέτηση οµπρελών, ανακλίντρων 

(ξαπλωστρών) και τραπεζοκαθισµάτων θα πρέπει να χρησιµοποιούνται κατά το δυνατόν φυσικά υλικά φιλικά 

και εναρµονισµένα µε το περιβάλλον χωρίς εξεζητηµένους χρωµατισµούς. Τέτοια υλικά είναι αυτά που 

συνήθως εµπεριέχουν καθόλου ή ελάχιστη επεξεργασία και η χρήση τους δεν συνεισφέρει στην 

κατασπατάληση ορυκτών πόρων.  

Παραδείγµατα υλικών ανάλογα µε το αντικείµενο δίνονται στη συνέχεια:  

1. Οµπρέλες : Ξύλινος ιστός από εµποτισµένο ξύλο, σκελετός από εµποτισµένο ξύλο εναλλακτικά από 

ανοξείδωτο ή γαλβανισµένο χάλυβα ή αλουµίνιο. Επικάλυψη από ύφασµα, ξύλο, Rattan, πλεκτά φύκια, ξερά 

φύλλα, χόρτα, ψάθα, πλεγµένο καλάµι.  
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2. Ξαπλώστρες : Οι ξαπλώστρες µπορεί να είναι σταθερές ή ανακλινόµενες, ξύλινες, µεταλλικές (αλουµινίου) 

ή πλαστικές, σταθερές ή τροχήλατες. Επενδύονται µε ύφασµα και µπορεί να διαθέτουν υφασµάτινα 

µαξιλάρια.  

3. Τραπεζάκια : Τα τραπεζάκια ορθογώνια ή κυκλικά δύνανται να συµπληρώνουν µόνο τη συνηθισµένη 

διάταξη-σετ (ξαπλώστρα+τραπεζάκι-οµπρέλα+ξαπλώστρα). Μπορεί να είναι ξύλινα, µεταλλικά 

(γαλβανισµένου χάλυβα ή αλουµινίου) ή πλαστικά.  

 

4.∆ιάδροµοι πρόσβασης Για την κατασκευή τους προτιµάται η χρήση υδατοπερατών και θερµοαπωθητικών 

ψυχρών υλικών µε αντιολισθηρή επιφάνεια. Κατάλληλα υλικά είναι το εµποτισµένο ξύλο στερεωµένο πάνω σε 

ξύλινα δοκάρια. Τα ξύλινα στοιχεία τοποθετούνται ελεύθερα ή ενώνονται µεταξύ τους µε ειδικούς µεταλλικούς 

συνδέσµους από ανοξείδωτο ή γαλβανισµένο χάλυβα. Αποκλείεται η χρήση σκυροδέµατος, ασφάλτου, 

κοινών πλακιδίων δαπέδου, ενώ επιτρέπεται (υπό προϋποθέσεις) η τοποθέτηση τοπικής πέτρας πάνω σε 

άµµο χωρίς τη χρήση συνδετικού υλικού.  

• Χειρολισθήρες - κουπαστές : (όπου απαιτείται, για εξυπηρέτηση ΑµεΑ).  

Από ξύλο εµποτισµένης ξυλείας κατεργασµένο ή ακατέργαστο ή ανοξείδωτο χάλυβα 316, υλικό που 

ενδείκνυται για χρήση κοντά στη θάλασσα. Από το ίδιο υλικό κατασκευάζονται και οι µεταλλικοί σκελετοί των 

λυόµενων κατασκευών για την είσοδο και έξοδο από το νερό των ΑµεΑ. Εναλλακτικά µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί γαλβανισµένος χάλυβας µε δύο στρώσεις και τελική στρώση από πολυεστερική βαφή που 

απαιτεί όµως και τακτική συντήρηση.  

Αρθρωτό (κουµπωτό) ξύλινο δάπεδο : (όπου προβλέπεται και όπου επιτρέπεται). Συνίσταται από επί µέρους 

τεµάχια µέγιστης επιφάνειας ενός (1) τ.µ., από ξύλα εµποτισµένης ξυλείας κατεργασµένα ή ακατέργαστα 

,πάνω σε ξύλινα δοκάρια χωρίς µόνιµη στήριξη, που ενδείκνυνται για χρήση κοντά στη θάλασσα και µε 

µέγιστο ύψος δέκα (10) εκατοστών. Τα τεµάχια αυτά κουµπώνουν µεταξύ τους ή µπορούν να συνδέονται 

µεταξύ τους µέσω ειδικών µεταλλικών συνδέσµων από ανοξείδωτο ή γαλβανισµένο χάλυβα.  

 

5. ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

Επιτρέπεται µόνον χαµηλός και περιορισµένος φωτισµός στο απολύτως αναγκαίο για λόγους ασφαλείας και 

καθοδήγησης, ώστε να µην αλλοιώνεται η σχέση µε τη φύση. Τοποθετούνται φωτιστικά σώµατα που 

παρέχουν διάχυτο φωτισµό και έχουν τέτοια διαµόρφωση ώστε να εµποδίζεται ο σχηµατισµός φωτεινής 

δέσµης που θα µπορούσε να αποπροσανατολίσει ζώα, να ενοχλήσει επισκέπτες και περίοικους καθώς και 

πλωτά µέσα.  

Σε περίπτωση που ο φωτισµός εξασφαλίζεται από φωτιστικά σώµατα σε ιστούς αυτοί τοποθετούνται εκτός 

των ορίων των διαµορφωµένων διαδρόµων κυκλοφορίας. Οι καλωδιώσεις φθάνουν στα φωτιστικά σηµεία 

συνήθως υποδαπέδια (προστατευµένα εντός µεταλλικών στεγανών σωληνώσεων-καναλιών) είτε κατ' 

εξαίρεση εναέρια πάντα µε ασφαλή, καλαίσθητο και συντεταγµένο τρόπο. Συνιστάται η ηλεκτροδότηση µε 

χαµηλή τάση 48 V (IP65)για λόγους ασφαλείας.  

Απαγορεύεται η τοποθέτηση ηχητικών συστηµάτων στο δηµόσιο χώρο. Η παραγόµενη στάθµη θορύβου  

από µουσική ή σχετικές χρήσεις της κύριας επιχείρησης οφείλει να µην ξεπερνάει τα 50 ντεσιµπέλ σε  

οποιοδήποτε σηµείο της παραχωρούµενης επιφάνειας.  
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6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙΣΑΣ ΖΩΝΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ  

Στους κοινόχρηστους χώρους αιγιαλού και παραλίας, που παραχωρούνται για να τοποθετηθούν οµπρέλες και 

ανάκλιντρα (ξαπλώστρες), ως «σετ» νοείται ο συνδυασµός 1 οµπρέλα µε τραπεζάκι και 2 ξαπλώστρες 

τοποθετηµένες εκατέρωθεν του ιστού. Για τις ανάγκες των υπολογισµών προβλέπεται ότι ένα τέτοιο τυπικό 

σετ καταλαµβάνει κατ' ελάχιστον επιφάνεια 5,0 τ.µ. (ξαπλώστρα+οµπρέλα-τραπεζάκι+ξαπλώστρα). Το 

εµβαδόν που καταλαµβάνουν τα συνολικά τοποθετούµενα «σετ» δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο από το 50% 

της επιφάνειας που έχει συνολικά παραχωρηθεί. 

Μεταξύ της πρώτης σειράς σετ ανακλίντρων-οµπρελών και ακτογραµµής θα πρέπει να παραµένει ακάλυπτος 

χώρος (ελεύθερη λωρίδα), υποχρεωτικού πλάτους 3 µ. ο οποίος θα διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία 

των λουοµένων παράλληλα µε τη θάλασσα.  

Κατά τη διάρκεια παραχώρησης τόσο οι οµπρέλες, όσο και τα ανάκλιντρα (ξαπλώστρες) δύνανται να 

παραµένουν ανοικτά για όλο το εικοσιτετράωρο. Μετά τη λήξη της περιόδου χρήσης τόσο τα ανάκλιντρα 

(ξαπλώστρες), όσο και οµπρέλες και τα λοιπά είδη αναψυχής (θαλάσσια ποδήλατα, κανό κλπ) 

αποµακρύνονται από το χώρο του αιγιαλού, παραλίας κλπ.  

 

7. Ε∆ΡΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΠΑΚΤΩΣΗ  

Επιτρεπόµενοι τρόποι σύνδεσης των κινητών κατασκευών επί του αιγιαλού και της παραλίας είναι εκείνοι που 

δεν αλλοιώνουν τη φυσική µορφολογία τους και δεν ενέχουν χαρακτηριστικά µόνιµης σύνδεσης µε το έδαφος. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι ανωτέρω κινητές κατασκευές συνδέονται µε το έδαφος µε διατάξεις προσωρινής 

στήριξης ή έδρασης (απλής έµπηξης -πάκτωσης π.χ. τύπου ανεστραµµένου Τ, χωρίς σκυρόδεµα) και εάν 

πρόκειται για κρηπίδωµα, χωρίς πάκτωση, µε έδραση µε σύστηµα µεταλλικής πλάκας και κοχλία µε σκοπό 

την εξασφάλιση της ασφάλειας των λουοµένων λόγω καιρικών συνθηκών (ανέµων) και µε τέτοιο τρόπο ώστε 

να είναι δυνατή η χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια άµεση αποξήλωση, µετακίνηση ή µεταφορά τους.  

Μετά το πέρας της περιόδου χρήσης οι διατάξεις έδρασης (βάσεις, εµπήξεις –πακτώσεις, κ.λπ.) θα πρέπει να 

αποκαλύπτονται και να αφαιρούνται χωρίς να παραµένουν εγκιβωτισµένες στην άµµο σε αναµονή της 

επόµενης περιόδου. 

ΑΡΘΡΟ 33ο  

Η παραχώρηση υπόκειται πάντοτε σε µονοµερή ανάκληση από το ∆ηµόσιο: 

(α) για λόγους δηµόσιου συµφέροντος, εθνικής άµυνας, συγκοινωνιακούς, δηµόσιας τάξης και ασφάλειας ή 

δηµόσιας υγείας και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. 

(β) Λόγω µη τήρησης από το ∆ήµο, των όρων, προϋποθέσεων και οικονοµικών υποχρεώσεων που τίθενται 

µε την παρούσα απόφαση και το άρθρο 13 του ν.2971/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

(γ) εφόσον η δηµοτική εταιρεία του άρθ. 266 δεν κοινοποιήσει εµπρόθεσµα τον ισολογισµό της στην οικεία 

Κτηµατική Υπηρεσία Μεσσηνίας. 

Στις περιπτώσεις β και γ η ανάκληση της παραχώρησης συνεπάγεται τη βεβαίωση σε βάρος του ∆ήµου και 

υπέρ του δηµοσίου τόσο του καταβληθέντος όσο και τυχόν οφειλόµενου ανταλλάγµατος 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 Μεσσηνίας. 

Επιπλέον η µη τήρηση των όρων της παρούσας από τους υπερού συνεπάγεται τη λήψη όλων των 

προβλεποµένων από την κείµενη νοµοθεσία µέτρων για την προστασία των κοινοχρήστων χώρων, 
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ανεξάρτητα από την σύναψη σύµβασης παραχώρησης και την καταβολή ανταλλάγµατος. Η χρήση των 

χώρων αιγιαλού-παραλίας χωρίς τη σύναψη σύµβασης παραχώρησης ή χωρίς την προσυπογραφή της 

Κτηµατικής Υπηρεσίας Μεσσηνίας η σύµβαση είναι αυθαίρετη και λαµβάνονται όλα τα µέτρα προστασίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 34ο  

Η παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού δεν υποκαθιστά τυχόν άδειες άλλων αρχών ή υπηρεσιών ή 

φορέων όπου απαιτούνται κάθε φορά για την άσκηση δραστηριοτήτων στους κοινόχρηστους χώρους για τους 

οποίους παραχωρήθηκε το δικαίωµα της απλής χρήσης.  

 

ΑΡΘΡΟ 35ο  

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

δηµοπρασίας µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος  

Κυπαρισσίας, στο δηµοσιότερο µέρος της έδρας του ∆ήµου, στο πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στον 

πίνακα ανακοινώσεων των δηµοτικών καταστηµάτων όλων των ∆ηµοτικών Ενοτήτων. 

 

ΑΡΘΡΟ 36ο  

Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται , οίκοθεν από τον ∆ήµαρχο , εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ, αυτήν πλειοδότης 

. 

Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται , κατόπιν αποφάσεως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου όταν :  

α) Το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή ή το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ή την αρµόδια 

διοικητική αρχή, λόγω ασύµφορου του επιτευχθέντος αποτελέσµατος ή σφάλµατος στη διενέργεια της 

δηµοπρασίας 

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

σύµβαση µίσθωσης, καθώς και όταν, µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του 

αποτελέσµατος της δηµοπρασίας αποφάσεως, δεν προσέλθει αυτός εµπροθέσµως για τη σύνταξη και 

υπογραφή της σύµβασης. 

Στην περίπτωση (β) η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη, ως ελάχιστον δέ 

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

δηµοτικού συµβουλίου, µόνον έπειτα από τη σύµφωνη γνώµη του Προϊστάµενου της Κτηµατικής Υπηρεσίας.  

Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του ∆ηµάρχου, αναφεροµένης στους 

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

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

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

δηµοπρασία. 

ΑΡΘΡΟ 37ο  

Σε περιπτώσεις του άρθρου 9 παρ. β της Κ.Υ.Α. ∆∆Π0007378/0454ΒΕΞ2017/12-5-2017 (ΦΕΚ 1636/12-5-

2017 τεύχος Β’) , για τις περιοχές που τελούν υπό καθεστώς προστασίας του Υπ. Περιβάλλοντος & 

Ενέργειας, ισχύει το παράρτηµα 3 (Ι & ΙΙ ) της Κ.Υ.Α. αυτής, όπως αυτούσιο επισυνάπτεται στην παρούσα 

διακήρυξη δηµοπρασίας.  Στο παράρτηµα 3 ( Ι ) της ΚΥΑ ∆∆Π 0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/12-5-2017 

τεύχος Β΄) και των παραρτηµάτων αυτής όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, στους περιβαλλοντικούς όρους 
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για την απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας, αναφέρει ότι για τις περιοχές του δικτύου NATURA 2000, οι 

οποίες διέπονται από ειδικό καθεστώς προστασίας, βάση του Ν.1650/86, όπως ισχύει, ισχύουν οι όροι και 

περιορισµοί που αναφέρονται στις διατάξεις χαρακτηρισµού τους. 

        Στο παράρτηµα 3 ( ΙΙ ) της ΚΥΑ ∆∆Π 0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/12-5-2017 τεύχος Β΄ όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει µε το ΦΕΚ 1970/2017, στις θέσεις απαγόρευσης για απλή χρήση αιγιαλού 

και παραλίας, στην παρ. 3, αναφέρει το παράκτιο τµήµα από Νέδα προς Βορρά µέχρι το ρέµα 

Μπραζέρη προς νότο, του Κυπαρισσιακού κόλπου, για απαγόρευση λειτουργίας επιχειρήσεων 

θαλάσσιας αναψυχής και απαγόρευση τοποθέτησης επίπλων θαλάσσης.   

 

ΑΡΘΡΟ 38ο  

Πληροφορίες για τη δηµοπρασία  παρέχονται από το Τµήµα Εσόδων και Περιουσίας στο ∆ηµοτικό 

Κατάστηµα Κυπαρισσίας. 

Τηλέφωνο: 2761360749 κ. Μπουντουβά Βασιλική. 

Η διακήρυξη µε τα τοπογραφικά διαγράµµατα βρίσκεται αναρτηµένη και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 

Τριφυλίας:  www.dimostrifylias.gr, - προκηρύξεις διαγωνισµοί. 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 

 

ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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