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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ	ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ	ΓΙΑ	ΤΗΝ	ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ	ΤΟΥ	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ	ΤΗΣ	ΑΠΛΗΣ	
ΧΡΗΣΗΣ	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ	ΧΩΡΩΝ	ΑΙΓΙΑΛΟΥ	ΠΡΟΣ	ΤΡΙΤΟΥΣ,	ΜΕ	ΣΥΝΑΨΗ	ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ	

ΣΧΕΣΗΣ,	ΕΝΑΝΤΙ	ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ	

Απόφαση	Νο	579	

Ο	ΔΗΜΑΡΧΟΣ	ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ	

Έχοντας υποψη:

1. το Π.Δ . 270/81 (ΦΕΚ Α΄/77/30-3-1981) «Περι καθορισμου των οργανων, της διαδικασιας και των

ορων διενεργειας δημοπρασιων δι΄ εκποιησιν η εκμισθωσιν πραγματων των δημων και κοινοτητων».

2. το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄/114/8-6-2006) «Κυρωση του Κωδικα Δημων και Κοινοτητων», οπως εχει

τροποποιηθει και ισχυει.

3. το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7-6-2010) «Νεα Αρχιτεκτονικη της Αυτοδιοικησης και της

Αποκεντρωμενης Διοικησης – Προγραμμα Καλλικρατης», οπως εχει τροποποιηθει και ισχυει.

4. το Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ Α΄/285/19-12-2001) «Αιγιαλος, παραλια και αλλες διαταξεις», οπως εχει

τροποποιηθει και ισχυει.

5. την ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020/τευχος Β΄)  «Καθορισμος ορων,

προϋποθεσεων, τεχνικων θεματων, αναγκαιων λεπτομερειων και διαδικασιας για την παραχωρηση

απλης χρησης αιγιαλου, παραλιας, οχθης και παροχθιας ζωνης, υδατινου στοιχειου θαλασσας,

λιμνοθαλασσας, μεγαλων λιμνων και πλευσιμων ποταμων», με τα παραρτηματα αυτης, καθως και την

τροποποιητικη αυτης ΚΥΑ 56468 ΕΞ 2020/05-06-2020 (ΦΕΚ 2198/05-06-2020/τευχος Β΄).

6. την υπ΄ αριθμ. 45/2000 αποφαση Δημοτικου Συμβουλιου Λαυρεωτικης περι μεταβιβασης απο τον

Δημο Λαυρεωτικης του δικαιωματος απλης χρησης των κοινοχρηστων χωρων αιγιαλου και παραλιας,

των παραλιων «ΧΑΡΑΚΑΣ (2 ΘΕΣΕΙΣ)», «ΑΣΗΜΑΚΗ», «ΛΙΜΑΝΙ ΠΑΣΣΑ», «ΠΟΥΝΤΑ ΖΕΖΑ», «ΘΟΡΙΚΟ»,

«ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ», «ΠΑΝΟΡΑΜΑ» και «2ο ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ» σε τριτους, εναντι ανταλλαγματος»

(ΑΔΑ: ΨΘ8ΘΩΛ1-Λ6Ν).

7. την υπ΄ αριθμ. 105/2020 Αποφαση της Οικονομικης Επιτροπης (ΑΔΑ: ΨΝΚ3ΩΛ1-ΧΜ2).

8. Τα σχετικα για καθε δημοπρατουμενη θεση αιγιαλου εγγραφα της Εφορειας Αρχαιοτητων



Ανατολικης Αττικης με τη συμφωνη γνωμη της.

9. Τα υπ΄ αριθμ. 40427/05-06-2020  και 44782/19-06-2020 εγγραφα της Κτηματικης Υπηρεσιας

Αθηνων-Ανατολικης Αττικης, με τα οποια εσταλησαν οι υποδειξεις της Προϊσταμενης της και οι

αιτουμενες τροποποιησεις και εκφραστηκε η συμφωνη γνωμη της σχετικα με το περιεχομενο της

παρουσης διακηρυξης.

Προκηρύσσει:	

δημοπρασια πλειοδοτικη, φανερη και προφορικη για την παραχώρηση	του	δικαιώματος	της	απλής	

χρήσης	αιγιαλού	προς	τρίτους,	με	σύναψη	μισθωτικής	σχέσης,	έναντι	ανταλλάγματος,	οπως

περιγραφεται κατωτερω:

1.	Περιγραφή	χώρων	παραχώρησης	

Οι χωροι παραχωρησης του δικαιωματος της απλης χρησης αιγιαλου προς τριτους, με συναψη

μισθωτικης σχεσης,  εναντι ανταλλαγματος,  συμφωνα με τα οριζομενα στο Ν.  2971/2001, οπως εχει

τροποποιηθει και ισχυει, και την ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/Β/15.05.2020), καθως

και την τροποποιητικη αυτης ΚΥΑ 56468 ΕΞ 2020/05-06-2020 (ΦΕΚ 2198/Β΄/05-06-2020), οριζονται

ως εξης:

Α/Α	 Θέση	 Δημοτική	
Κοινότητα	

Συντεταγμένες	ΕΓΣΑ	‘87	
	

											Χ																													Υ	

Εμβαδό	 Τιμή	
εκκίνησης	

δημοπρασίας	

Περιγραφή	

1 ΧΑΡΑΚΑΣ (1) Κερατεα 497282.408,   4168591.722
 497335.813,   4168576.415
 497333.384,   4168567.75
 497279.975,   4168583.057
 497282.408,   4168591.722

500 τ.μ. 24.000,00 € Ομπρελες -
ξαπλωστρες

2 ΧΑΡΑΚΑΣ (2) Κερατεα 497414.389,   4168511.546
 497420.42,     4168518.227
 497461.66,     4168481.003
 497455.63,     4168474.322
 497414.389,   4168511.546

500 τ.μ. 24.000,00 € Ομπρελες -
ξαπλωστρες

3 ΛΙΜΑΝΙ
ΠΑΣΑ

Λαυρεωτι
κη

 504588.895,   4169892.178
 504644.439,   4169893.3
 504644.621,   4169884.302
 504589.076,   4169883.178
 504588.895,   4169892.178

500 τ.μ. 24.000,00 € Ομπρελες -
ξαπλωστρες

4 ΠΑΝΟΡΑΜΑ Κερατεα 506287.527,   4178517.072
 506290.485,   4178517.574
 506289.649,   4178522.503
 506286.691,   4178522.002
 506287.527,   4178517.072
                   και
506295.522,    4178541.946
506301.469     4178542.739
506306.643     4178503.915
506300.696     4178503.123
506296.293     4178536.161

250 τ.μ.

(15 τ.μ.
τροχηλατο

αναψυκτηριο
και 235 τ.μ.
ομπρελες-

ξαπλωστρες)

12.000,00 € Ομπρελες -
ξαπλωστρες

και τροχηλατο
αναψυκτηριο



5 ΠΟΥΝΤΑ
ΖΕΖΑ

Λαυρεωτι
κη

505452.244,    4170098.347
505484.375,    4170143.668
505491.717,    4170138.463
505459.586,    4170093.142
505452.244,    4170098.347

500 τ.μ. 48.000,00 € Ομπρελες -
ξαπλωστρες

6 2ο ΛΙΜΑΝΑΚΙ
ΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ

Κερατεα 504127.597,    4185437.633
 504131.4,       4185445.796
 504180.807,   4185424.255
 504176.989,   4185416.104
 504127.597,   4185437.633
                   και
504121.409,    4185444.874
504125.764,    4185442.417
504124.29,      4185439.804
504119.935,    4185442.261
504121.409     4185444.874

500 τ.μ.

(15 τ.μ.
τροχηλατο

αναψυκτηριο
και 485 τ.μ.
ομπρελες-

ξαπλωστρες)

24.000,00 € Ομπρελες -
ξαπλωστρες

και τροχηλατο
αναψυκτηριο

	2.	Τρόπος	Διενέργειας	της	Δημοπρασίας	

Η δημοπρασια ειναι πλειοδοτικη, φανερη και προφορικη, διεξαγεται δε κατα την ορισθεισα ημερα και

ωρα που αναφερεται ακολουθως. Η δημοπρασια μπορει να συνεχιστει και περαν της οριζομενης στη

διακηρυξη ωρας, εφ΄ οσον εξακολουθουν, ανευ διακοπης, οι προσφορες. Για τη συνεχιση της

δημοπρασιας και περαν της οριζομενης ωρας αποφασιζει η Επιτροπη Διενεργειας Δημοπρασιων, η

αποφαση της οποιας καταχωρειται στα πρακτικα.

3.	Τρόπος	Διενέργειας	της	Δημοπρασίας	

Η δημοπρασια θα διεξαχθει την 2	Ιουλίου	2020,	ημέρα Πέμπτη	και	ώρα	από	10:00	π.μ.	εως 11:00	

π.μ., στο Δημοτικο Καταστημα Λαυρεωτικης (οδος Κουντουριωτη 1, Λαυριο), ενωπιον της Επιτροπης

Διενεργειας Δημοπρασιων που οριστηκε με την υπ΄ αριθμ. 9/2020 αποφαση Δημοτικου Συμβουλιου

Λαυρεωτικης, κατ΄ εφαρμογη του αρθρου 1 του ΠΔ 270/81.

Η κατακυρωση του αποτελεσματος της δημοπρασιας θα γινει απο την Οικονομικη Επιτροπη του Δημου

Λαυρεωτικης, συμφωνα με το αρθρο 72, παρ. 1θ του Ν. 3852/2020.

4.	Τιμή	εκκίνησης

Ως τιμη εκκινησης της δημοπρασιας ανα θεση οριστηκε το ποσον των:

--	24.000	€	για	τη	θέση	Χάρακας	1, ητοι 8 €/τ.μ. θεσης για το ετος 2020, και 20 €/τ.μ. για τα ετη 2021,

2022, για την αναπτυξη ομπρελων και ξαπλωστρων.

--	24.000	€	για	τη	θέση	Χάρακας	2, ητοι 8 €/τ.μ. θεσης για το ετος 2020, και 20 €/τ.μ. για τα ετη 2021,

2022, για την αναπτυξη ομπρελων και ξαπλωστρων.

--	24.000	€	για	τη	θέση	Λιμάνι	Πασά, ητοι 8 €/τ.μ. θεσης για το ετος 2020, και 20 €/τ.μ. για τα ετη

2021, 2022, για την αναπτυξη ομπρελων και ξαπλωστρων.



--	12.000	€	για	τη	θέση	Πανόραμα,	ητοι 8 €/τ.μ. θεσης για το ετος 2020, και 20 €/τ.μ. για τα ετη 2021,

2022, για την αναπτυξη τροχηλατου αναψυκτηριου (αυτοκινουμενου η ρυμουλκουμενου),  ομπρελων

και ξαπλωστρων.

--	48.000	€	για	τη	θέση	Πούντα	Ζέζα,	ητοι 16 €/τ.μ. θεσης για το ετος 2020, και 40 €/τ.μ. για τα ετη

2021, 2022, για την αναπτυξη ομπρελων και ξαπλωστρων.

--	24.000	€	για	τη	θέση	2ο	Λιμανάκι	Δασκαλειού, ητοι 8 €/τ.μ. θεσης για το ετος 2020, και 20 €/τ.μ.

για τα ετη 2021, 2022, για την αναπτυξη ομπρελων και ξαπλωστρων.

Η διαφορα στις τιμες για το ετος 2020 υφισταται διοτι συμφωνα με το αρθρο 17 της ΚΥΑ 47458 ΕΞ

2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/Β΄/15.05.2020),  κατ΄ εξαιρεση για το εν λογω ετος, το υψος του

καταβαλλομενου ανταλλαγματος καθοριζεται σε ποσοστο 40% του υπολογισθεντος ανταλλαγματος,

συμφωνα με τις προβλεπομενες προϋποθεσεις του αρθρου 7 της ως ανω ΚΥΑ.

5.	Σύμφωνη	γνώμη	Προϊσταμένου	Κτηματικής	Υπηρεσίας	

Το αργοτερο εντος (7) επτα εργασιμων ημερων πριν την κατα νομο δημοσιευση της προκηρυξης της

Δημοπρασιας, ο οικειος Δημος αποστελλει εγγραφως με καθε προσφορο μεσο (π.χ. τηλεομοιοτυπια, e-

mail κ.τ.λ.) στην αρμοδια Κτηματικη Υπηρεσια αντιγραφο σχεδιου της προκηρυξης της Δημοπρασιας,

με τη θεση με τις συντεταγμενες και το εμβαδον του κοινοχρηστου χωρου που παραχωρειται,  την

ιδιοτητα του, το ειδος της χρησης και το οριο πρωτης προσφορας, συνοδευομενο απο υποβαθρο

ορθοφωτοχαρτη η αποσπασμα του τοπογραφικου διαγραμματος καθορισμου οριογραμμων αιγιαλου

και παραλιας, κατα τα οριζομενα στο παρον αρθρο.

Ο Προϊσταμενος της Κτηματικης Υπηρεσιας υποχρεουται να ενημερωσει εντος (7) επτα εργασιμων

ημερων απο τη ληψη της προκηρυξης τον οικειο Δημο εγγραφως με καθε προσφορο μεσο (π.χ.

τηλεομοιοτυπια, e-mail κ.τ.λ.) εαν το περιεχομενο της προκηρυξης συμφωνει με την κειμενη νομοθεσια

περι αιγιαλου και παραλιας, την ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/Β΄/15.05.2020) και την

τροποποιητικη αυτης ΚΥΑ 56468 ΕΞ 2020/05-06-2020 (ΦΕΚ 2198/Β΄/05-06-2020). Παρερχομενης

απρακτης της ανωτερω προθεσμιας, τεκμαιρεται η συμφωνη γνωμη του Προϊσταμενου της Κτηματικης

Υπηρεσιας ως προς το περιεχομενο της προκηρυξης.

Αν ο Προϊσταμενος της Κτηματικης Υπηρεσιας διαπιστωσει οτι δεν πληρουνται οι προϋποθεσεις της

κειμενης νομοθεσιας περι αιγιαλου, και της ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/Β΄/15.05.2020)

καθως και της τροποποιητικης αυτης ΚΥΑ 56468 ΕΞ 2020/05-06-2020 (ΦΕΚ 2198/Β΄/05-06-2020),

υποδεικνυει στον οικειο Δημο ειτε να αποσχει απο τη διενεργεια δημοπρασιας, εφοσον δεν ειναι δυνατη

η παραχωρηση απλης χρησης του συγκεκριμενου κοινοχρηστου χωρου, ειτε να προβει στην

αναπροσαρμογη οποιουδηποτε ορου της προκηρυξης, που κρινει οτι αντικειται στις ανωτερω διαταξεις,

συμπεριλαμβανομενης της αναπροσαρμογης της τιμης εκκινησης.

6.	Δικαιολογητικά	συμμετοχής	



Οι συμμετεχοντες στη δημοπρασια (αφορα πλειοδοτες και εγγυητες) οφειλουν να προσκομισουν:

1. Δελτιο αστυνομικης ταυτοτητας η Διαβατηριο.

2.  Αποσπασμα Ποινικου Μητρωου απο το οποιο να προκυπτει οτι δεν εχουν καταδικασθει για τα

αδικηματα του ΠΔ 180/1979 «Περι των ορων λειτουργιας καταστηματων πωλησεων

οινοπνευματωδων ποτων και κεντρων διασκεδασεως».

3. Άδεια λειτουργιας (οπου απο το νομο απαιτειται) / γνωστοποιηση λειτουργιας καταστηματος

υγειονομικου ενδιαφεροντος.

4. Έναρξη δραστηριοτητας στην αρμοδια Δ.Ο.Υ. επιχειρησης υπαγομενης στις επιτρεπτες απο τις

διαταξεις του αρθρου 13 του Ν. 2971/2001, οπως καθε φορα ισχυει, χρησεις (δραστηριοτητες που

εξυπηρετουν τους λουομενους η την αναψυχη του κοινου), προκειμενου να του επιτραπει η

παραχωρηση δικαιωματος απλης χρησης αιγιαλου.

5. Φορολογικη ενημεροτητα εκδοσης τελευταιων τριαντα (30) ημερων πριν απο την υποβολη της.

6. Βεβαιωση ασφαλιστικης ενημεροτητας απο το ΙΚΑ.

7. Πιστοποιητικο περι μη οφειλης στο Δημο Λαυρεωτικης.

8. Πιστοποιητικο περι μη οφειλης στις Δημοτικες Επιχειρησεις του Δημου Λαυρεωτικης (ΔΕΥΑΤΗΛ &

ΔΑΝΕΤΑΛ).

9.  Υπευθυνη Δηλωση,  στην οποια θα αναφερεται οτι ελαβαν γνωση των ορων της διακηρυξης και

αποδεχονται αυτους πληρως και ανεπιφυλακτα.

10. Εγγυητικη επιστολη συμμετοχης, οπως οριζεται ακολουθως.

Η μη συμμορφωση στους παραπανω ορους αποτελει λογο μη συμμετοχης στη δημοπρασια.

Τα υπ΄ αριθμ. 3, 4, 5, 7 δικαιολογητικα επισυναπτονται στη συμβαση παραχωρησης, συμφωνα με το

αρθρο 3 της ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/Β΄/15.05.2020).

Εγγυηση συμμετοχης / καλης εκτελεσης

Ουδεις γινεται δεκτος στη δημοπρασια, αν δεν προσαγαγει, για τη συμμετοχη του στη δημοπρασια, ως

εγγυηση, στην Επιτροπη Διενεργειας Δημοπρασιων, γραμματιο συστασεως Παρακαταθηκης του

Ταμειου Παρακαταθηκων και Δανειων περι παρακαταθεσεως σε αυτο,  απο αυτον που επιθυμει να

λαβει μερος στη δημοπρασια, η αλλου, ο οποιος ενεργει για λογαριασμο του διαγωνιζομενου, ομολογιων

Δημοσιου, Τραπεζης η Οργανισμου κοινης ωφελειας, που αναγνωριζεται για εγγυοδοσιες, ποσου ισου

προς το ενα δεκατο (1/10) του οριζομενου ελαχιστου οριου πρωτης προσφορας της διακηρυξης, που

θα αντικατασταθει, μετα την υπογραφη της συμβασης, με αλλο, για την καλη εκτελεση των ορων της

συμβασης, ποσου ισου με το ενα δεκατο (1/10) επι του μισθωματος που επιτευχθηκε κατα τη

δημοπρασια,  το οποιο θα επιστραφει μετα τη ληξη της μισθωτικης  περιοδου,   και την  προτερη

εξοφληση του  μισθωματος.

Επισημαινεται οτι:

Καθε ενδιαφερομενος πρεπει να παρουσιασει και εγγυητη, ο οποιος μαζι με τον τελευταιο πλειοδοτη,

θα προσυπογραψει τα πρακτικα της δημοπρασιας και θα καταστει αλληλεγγυως και εις ολοκληρο



υπευθυνος με τον τελευταιο πλειοδοτη για την εκπληρωση των ορων της συμβασης.

Αυτος που πλειοδοτει για λογαριασμο αλλου, οφειλει να το δηλωσει ρητα στην Επιτροπη Διενεργειας

Δημοπρασιων και μαλιστα πριν απο την εναρξη της δημοπρασιας,  παρουσιαζοντας και το νομιμο

συμβολαιογραφικο πληρεξουσιο, διαφορετικα θεωρειται οτι μετεχει για δικο του λογαριασμο.

7. Δικαίωμα	αποζημίωσης

Ο τελευταιος πλειοδοτης δεν αποκτα δικαιωμα προς αποζημιωση απο τη μη εγκριση των πρακτικων

της δημοπρασιας απο το αρμοδιο οργανο του Δημου η της διοικητικης αρχης που εχει την αντιστοιχη

αρμοδιοτητα.

Σε περιπτωση μη προσυπογραφης της συμβασης παραχωρησης απο τον Προϊσταμενο της Κτηματικης

Υπηρεσιας Αθηνων-Ανατολικης Αττικης, λογω μη τηρησης των υποδειχθεισων απο αυτον

τροποποιησεων η μη συναποστολης στην κτηματικη υπηρεσια, μαζι με τα τρια (3) αντιγραφα της

μισθωτικης συμβασης, του πρωτοτυπου διπλοτυπου εισπραξης, η συμβαση παραχωρησης ειναι ακυρη

και ο μισθωτης οφειλει να μην εγκατασταθει στον κοινοχρηστο χωρο του αιγιαλου, ενω δεν εχει καμια

αξιωση αποζημιωσης εναντι του Δημοσιου.

8.	Επανάληψη	της	δημοπρασίας	

Η δημοπρασια επαναλαμβανεται, οικοθεν απο τον Δημαρχο, εαν δεν παρουσιασθηκε κατ΄ αυτην

πλειοδοτης.

Η δημοπρασια επαναλαμβανεται, κατοπιν αποφασεως του Δημοτικου Συμβουλιου, οταν:

α) το αποτελεσμα αυτης δεν εγκριθει απο την Οικονομικη Επιτροπη η το Δημοτικο Συμβουλιο η την

αρμοδια Διοικητικη Αρχη, λογω ασυμφορου του επιτευχθεντος αποτελεσματος η σφαλματος στη

διενεργεια της δημοπρασιας.

β) μετα την κατακυρωση της δημοπρασιας, ο τελευταιος πλειοδοτης αρνειται να υπογραψει τα

πρακτικα, η τη συμβαση μισθωσης, καθως και οταν, μετα την κοινοποιηση στον τελευταιο πλειοδοτη

της εγκριτικης επι του αποτελεσματος της δημοπρασιας αποφασεως, δεν προσελθει αυτος

εμπροθεσμως για τη συνταξη και υπογραφη της συμβασης.

Στην περιπτωση (β) η δημοπρασια επαναλαμβανεται εις βαρος του τελευταιου πλειοδοτη, ως ελαχιστο

δε οριο προσφορας οριζεται το επ΄ ονοματι τουτου κατακυρωθεν ποσον, δυναμενο να μειωθει με

αποφαση του δημοτικου συμβουλιου.

Σε περιπτωση επαναληψης της δημοπρασιας λογω εκπτωσης του πλειοδοτη, η τιμη εκκινησης δεν

μπορει να ειναι μικροτερη του πενηντα τοις εκατο (50%) του ανταλλαγματος που κατακυρωθηκε στην

αρχικη δημοπρασια, και παντως οχι μικροτερη του ανταλλαγματος των διαταξεων του αρθρου 16Α,

οπως αυτο προστεθηκε με τις διαταξεις του αρθρου 37 του Ν. 4607/2019 η των διαταξεων της παρ. 6

του αρθρου 42 του Ν. 4607/2019, ο δε αρχικος υπερθεματιστης, ο/η συζυγος αυτου και οι συγγενεις

του εξ αιματος η εξ αγχιστειας μεχρι και του δευτερου βαθμου, καθως και οι εταιρειες στις οποιες

συμμετεχουν ολοι οι παραπανω, αποκλειονται απο τη δημοπρασια. Ο σχετικος ελεγχος γινεται με καθε

προσφορο μεσο.

Η επαναληπτικη δημοπρασια γνωστοποιειται με περιληπτικη διακηρυξη του δημαρχου, αναφερομενης



στους ορους της πρωτης διακηρυξης, αφου προηγηθει ενημερωση της αρμοδιας κτηματικης υπηρεσιας,

δημοσιευομενης πεντε (5) τουλαχιστον ημερες προ της ημερας της διενεργειας της δημοπρασιας,

διεξαγεται δε συμφωνα με τα οσα προαναφερθηκαν.

	

9. Σύμβαση	παραχώρησης

Μετα την ολοκληρωση της διαδικασιας της δημοπρασιας, ο Δημος ενημερωνει, με καθε προσφορο μεσο

(π.χ. τηλεομοιοτυπια, e-mail κ.τ.λ.), την αρμοδια Κτηματικη Υπηρεσια για το υψος του τελικως

επιτευχθεντος ανταλλαγματος και τα στοιχεια του πλειοδοτη, προκειμενου αυτη να εκδωσει και να του

αποστειλει επισης με καθε προσφορο μεσο, οικοθεν σημειωμα του Προϊσταμενου της σχετικα με το

υψος του προς καταβολη απο τον υπερου υπερ του Δημοσιου ποσοστου επι του καθορισθεντος

ανταλλαγματος, προκειμενου να καταβληθει στην αρμοδια Δ.Ο.Υ..

Στη συνεχεια, ο Δημος αποστελλει στην οικεια Κτηματικη Υπηρεσια αντιγραφο του πρακτικου

κατακυρωσης της Δημοπρασιας και τη συναφθεισα, σε εκτελεση του Πρακτικου, συμβαση

παραχωρησης με τον πλειοδοτη,  σε τρια (3)  αντιγραφα προς προσυπογραφη αυτων απο τον

Προϊσταμενο της Κτηματικης Υπηρεσιας, συνοδευομενα απο τα δικαιολογητικα του αρθρου 3 της ΚΥΑ

47458 ΕΞ 2020/15.05.2020, το υποβαθρο ορθοφωτοχαρτη η το αποσπασμα του τοπογραφικου

διαγραμματος καθορισμου οριογραμμων αιγιαλου και παραλιας, το πρωτοτυπο διπλοτυπο εισπραξης

για την αποδειξη καταβολης του οφειλομενου ποσου υπερ του Δημοσιου στην αρμοδια Δ.Ο.Υ., καθως

και την  αποδειξη καταβολης του ποσου που αντιστοιχει στο Δημο.

Στη συμβαση παραχωρησης πρεπει να εχουν ενσωματωθει, επι ποινη ανακλησης της, οι τυχον

υποδεικνυομενες τροποποιησεις του Προϊσταμενου της Κτηματικης Υπηρεσιας, καθως και να

αναγραφεται, επι ποινη ανακλησης της συμβασης, ο αριθμος του διπλοτυπου εισπραξης του ποσοστου

ανταλλαγματος υπερ του Δημοσιου.

Στη συμβαση παραχωρησης προσδιοριζονται σαφως τα στοιχεια του υπερου, το ειδος της

παραχωρησης (απευθειας η μη), η διαρκεια της συμβασης, η θεση με τις συντεταγμενες και το εμβαδον

του κοινοχρηστου χωρου που παραχωρειται, η ιδιοτητα του (αιγιαλος, παραλια κ.λ.π.), το ειδος της

χρησης και το καταβλητεο ανταλλαγμα. Επισης, επι της συμβασης αναγραφονται οι αριθμοι

παραστατικων καταβολης των υπερ του Δημοσιου και του Δημου ποσων, που αντιστοιχουν στο

καταβληθεν ανταλλαγμα χρησης πριν την υπογραφη της συμβασης.

Ο προς παραχωρηση χωρος αποτυπωνεται, με επιμελεια του Δημου και χωρις καμια οικονομικη

επιβαρυνση του αντισυμβαλλομενου, σε επισυναπτομενο στη συμβαση παραχωρησης υποβαθρο

ορθοφωτοχαρτη η αποσπασμα του τοπογραφικου διαγραμματος καθορισμου οριογραμμων αιγιαλου

και παραλιας, οπου αυτες υφιστανται. Τα τοπογραφικα διαγραμματα που συνοδευουν τις συμβασεις

παραχωρησης θα πρεπει να συνυπογραφονται απο τους μισθωτες,  ωστε να εξασφαλιζεται η γνωση

τους αναφορικα με τη θεση της παραχωρουμενης εκτασης.

Αμεσως μετα την υπογραφη της συμβασης παραχωρησης μεταξυ του Δημου και του μισθωτη και την

προσυπογραφη της απο τον Προϊσταμενο της οικειας Κτηματικης Υπηρεσιας, ο μισθωτης εχει το

δικαιωμα να εγκατασταθει στον παραχωρουμενο κοινοχρηστο χωρο.



10.	Διάρκεια	εκμίσθωσης	

Η διαρκεια της εκμισθωσης οριζεται απο την υπογραφη της συμβασης εως την 31η Δεκεμβριου 2022.

	

11.	Προθεσμία	καταβολής	του	Μισθώματος	

Το μισθωμα θα καταβληθει με τον ακολουθο τροπο:

Για το πρωτο ετος ειτε στο συνολο του με την υπογραφη της συμβασης ειτε σε τρεις (3) ισοποσες

μηνιαιες δοσεις μετα απο αιτημα του ενδιαφερομενου, της πρωτης δοσης αμεσα καταβλητεας πριν την

υπογραφη της συμβασης. Οι υπολειπομενες δυο δοσεις αναγραφονται στη συμβαση παραχωρησης και

αποστελλονται για βεβαιωση στην αρμοδια Δημοσια Οικονομικη Υπηρεσια (Δ.Ο.Υ.).

Για το δευτερο ετος ειτε καταβαλλεται στο συνολο του μεχρι 31-3-2021 ειτε, σε περιπτωση που εχει

υποβληθει αιτημα του ενδιαφερομενου κατα τη συναψη της συμβασης του για καταβολη σε δοσεις, τα

σχετικα ποσα αποστελλονται αμεσα για βεβαιωση στην αρμοδια Δημοσια Οικονομικη Υπηρεσια

(Δ.Ο.Υ.), της πρωτης δοσης καταβλητεας μεχρι 31-3-2021, ενω οι υπολειπομενες δοσεις ειναι μηνιαιες.

Για το τριτο ετος ειτε καταβαλλεται στο συνολο του μεχρι 31-3-2022 ειτε, σε περιπτωση που εχει

υποβληθει αιτημα του ενδιαφερομενου κατα τη συναψη της συμβασης του για καταβολη σε δοσεις, τα

σχετικα ποσα αποστελλονται αμεσα για βεβαιωση στην αρμοδια Δημοσια Οικονομικη Υπηρεσια

(Δ.Ο.Υ.), της πρωτης δοσης καταβλητεας μεχρι 31-3-2022, ενω οι υπολειπομενες δοσεις ειναι μηνιαιες.

Τα ως ανω χρονικα περιθωρια ισχυουν για την καταβολη του οριζομενου στη συμβαση παραχωρησης

ανταλλαγματος χρησης τοσο στο Δημοσιο οσο και στους Δημους, οι οποιοι και οφειλουν στην

περιπτωση καθυστερησεων να ενημερωσουν αμεσα την οικεια Κτηματικη Υπηρεσια.

Το μισθωμα επιβαρυνεται με τελος χαρτοσημου σε ποσοστο 3,6 %.

Συμφωνα με το αρθρο 17 της ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/Β΄/15.05.2020),  κατ΄

εξαιρεση για το ετος 2020, το υψος του καταβαλλομενου ανταλλαγματος καθοριζεται σε ποσοστο 40%

του υπολογισθεντος ανταλλαγματος, συμφωνα με τις προβλεπομενες προϋποθεσεις του αρθρου 7 της

ως ανω ΚΥΑ.

Σε περιπτωση μη εμπροθεσμης καταβολης με ευθυνη του ενδιαφερομενου (μισθωτη) εστω και μιας

δοσης, η συμβαση παραχωρησης παυει να ισχυει, επιφερει την αυτοδικαιη εκπτωση του μισθωτη απο

το μισθιο, και λαμβανονται ολα τα προβλεπομενα απο την κειμενη νομοθεσια μετρα προστασιας

(αρθρο 27 του ν. 2971/2001, οπως τροποποιηθηκε και ισχυει).

12.		Υποχρεώσεις	μισθωτή	

1.  Ο μισθωτης υποκειται στην υποχρεωση τηρησης των ορων της παρουσας διακηρυξης, καθως και

των ορων και υποχρεωσεων της ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/Β΄/15.05.2020)

«Καθορισμος ορων, προϋποθεσεων, τεχνικων θεματων, αναγκαιων λεπτομερειων και διαδικασιας για

την παραχωρηση απλης χρησης αιγιαλου, παραλιας, οχθης και παροχθιας ζωνης, υδατινου στοιχειου

θαλασσας, λιμνοθαλασσας, μεγαλων λιμνων και πλευσιμων ποταμων», και της τροποποιητικης αυτης

ΚΥΑ 56468 ΕΞ 2020/05-06-2020 των ιδιων Υπουργων (ΦΕΚ 2198/Β΄/05-06-2020), και πρωτιστως

στην υποχρεωση τηρησης των διαταξεων του ν. 2971/2001, οπως τροποποιηθηκε και ισχυει.

2. Ο μισθωτης οφειλει να τηρει ολες τις τεχνικες προδιαγραφες και τα αναφερομενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ



3 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ –

ΠΑΡΑΛΙΑΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ» της ως ανω ΚΥΑ.

3.  Ο υπερου δεν επιτρεπεται να μεταβιβασει ολικα η μερικα το δικαιωμα του σε αλλον η να συναψει

οποιαδηποτε σχεση γι’ αυτο με η χωρις ανταλλαγμα, που να αφορα την εκταση που του παραχωρηθηκε.

4.   Ο μισθωτης ειναι συνυπευθυνος με το Δημο να μεριμνα για τον καθημερινο καθαρισμο του

παραχωρουμενου κοινοχρηστου χωρου, την τοποθετηση καλαισθητων δοχειων απορριματων και

γενικα για την εξασφαλιση της καθαριοτητας και της αισθητικης του χωρου της ακτης και του

περιβαλλοντος χωρου,

Επισης ο μισθωτης οφειλει να μεριμνα για τη ληψη μετρων για την ασφαλεια των λουομενων και των

διερχομενων στον παραχωρουμενο χωρο, και να τηρει τα ορια των αποστασεων (διαδρομος, ελευθερη

λωριδα κατα μηκος της ακτης) που του εχουν υποδειχθει, το ποσοστο της μεγιστης καλυψης του

παραχωρηθεντος χωρου, και να μην υπερβαινει τα τετραγωνικα μετρα τα οποια του εχουν εκμισθωθει.

5. Απαγορευεται η ανεγερση καθε ειδους κτισματος η τοποθετηση κατασκευασματος που συνδεεται

σταθερα με το εδαφος (πακτωση με σκυροδεμα, τσιμεντοστρωσεις, πλακοστρωσεις, επιχωματωσεις

κλπ.),  καθως και η τοποθετηση σκηνων και η σταθμευση τροχοσπιτων,  αυτοκινητων κλπ.  Η

τοποθετηση σχετικων ενημερωτικων πινακιδων επιβαλλεται να γινει εντος κοινοχρηστων χωρων.

6.  Ο δικαιουχος υποχρεουται στη χρηση υλικων εναρμονισμενων με το περιβαλλον (ξυλο, υφασμα κλπ.)

και απαγορευεται η τοποθετηση ειδων απο πλαστικο, ψυγειων, μπαρ κλπ.

7.  Ο παραχωρημενος χωρος θα ειναι ελευθερος, χωρις περιορισμους, και σε καμια περιπτωση δεν θα

περιοριζεται ο κοινοχρηστος χωρος του αιγιαλου, ενω δεν θα επιτρεπεται καμια εγκατασταση μονιμου

χαρακτηρα επ΄ αυτου, ουτε η διελευση τροχοφορων.

8. Συμφωνα με την παρ. 6 του αρθρου 13 του Ν. 2971/2001, οπως αυτος τροποποιηθηκε και ισχυει, η

αναπτυξη των ομπρελων και ξαπλωστρων, συμφωνα με τις παραγραφους 4 και 5 του ιδιου αρθρου,

οπως ισχυει, μπορει να καλυπτει μεχρι το εξηντα τοις εκατο (60%) του παραχωρουμενου χωρου, με

τροπο ωστε να εξασφαλιζεται η ελευθερη προσβαση του κοινου καθετα και παραλληλα προς τη

θαλασσα και η υπαρξη ελευθερης ζωνης απο την ακτογραμμη πλατους τουλαχιστον πεντε (5) μετρων.

9. Για αιγιαλο, παραλια, οχθη, παροχθια ζωνη, υδατινο στοιχειο της θαλασσας, λιμνοθαλασσας, λιμνης

και πλευσιμου ποταμου, που εχει ενταχθει στο δικτυο Natura 2000, η καλυψη δεν μπορει να υπερβαινει

το τριαντα τοις εκατο (30%) του παραχωρουμενου χωρου και εφοσον δεν επηρεαζονται οι στοχοι

διατηρησης για το προστατευτεο αντικειμενο. Η παραβιαση των ανωτερω ορων επιφερει την

ανακληση της παραχωρησης.

	

13.	Λήξη	παραχώρησης	

Μετα τη με οποιοδηποτε τροπο ληξη της συμβατικης διαρκειας της παραχωρησης ο δικαιουχος της

παραχωρησης υποχρεουται να εγκαταλειψει το χωρο, αφαιρουμενων απο τον ιδιο ολων των ειδων που

εχουν τοποθετηθει κατα τη χρηση και παραδιδοντας τον στην αρχικη του κατασταση, διαφορετικα

λαμβανονται ολα τα μετρα προστασιας.

Απαγορευεται η εγκατασταση του μισθωτη στον κοινοχρηστο χωρο του αιγιαλου πριν τη συναψη της

συμβασης με το Δημο και την προσυπογραφη αυτης απο τον Προϊσταμενο της Κτηματικης Υπηρεσιας.



Ειδικοτερα,  συμβαση παραχωρησης που ο υπερου συναπτει με το Δημο χωρις να φερει την

προσυπογραφη της οικειας Κτηματικης Υπηρεσιας, ειναι ακυρη και ο υπερου δεν επιτρεπεται να

χρησιμοποιησει τον κοινοχρηστο χωρο.

Ο μισθωτης υποχρεουται, με τη ληξη της μισθωσης, να παραδωσει το μισθιο στην κατασταση στην

οποια το παρελαβε, διαφορετικα ευθυνεται σε αποζημιωση.

Απαγορευεται η παραμονη του μισθωτη στους κοινοχρηστους χωρους μετα τη ληξη, με οποιονδηποτε

τροπο, της μισθωτικης σχεσης.

	

14.	Υπεκμίσθωση	

Απαγορευεται η καθ΄ οιονδηποτε τροπο περαιτερω υπεκμισθωση των κοινοχρηστων χωρων απο τους

μισθωτες.

15.	Ευθύνη	Δήμου	

Ο Δημος δεν ευθυνεται εναντι του μισθωτη, ουτε υποχρεουται σε επιστροφη η μειωση του μισθωματος

η και λυση της συμβασης ανευ αποχρωντος λογου.

16.	Πρόσθετοι	όροι	

Συμφωνα με το αρθρο 14 της ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/Β΄/15.05.2020), στους

χωρους στους οποιους επιτρεπεται η τοποθετηση τροχηλατων αναψυκτηριων (καντινων), οι καντινες

πρεπει να απεχουν τουλαχιστον εκατο (100) μετρα απο τις εγκατεστημενες επιχειρησεις

(ξενοδοχειακες επιχειρησεις, κεντρα αναψυχης κ.λ.π.) και επισης τουλαχιστον (100) εκατο μετρα

μεταξυ τους.

Ο μεγιστος χωρος που μπορει να καταλαμβανει το τροχηλατο αναψυκτηριο (καντινα) δεν μπορει να

υπερβαινει τα 15 τ.μ.

Για τις παραχωρησεις τροχηλατων αναψυκτηριων δεν ισχυουν οι διαταξεις περι υπαιθριου εμποριου,

συμφωνα με την 409/1999 γνωμοδοτηση του ΝΣΚ.

Στους παραχωρουμενους χωρους ειναι δυνατη η τοποθετηση αρθρωτου ξυλινου δαπεδου, οπου

επιτρεπεται. Ειδικα για παραχωρηση που αφορα τροχηλατο αναψυκτηριο (καντινα), ο μεγιστος χωρος

που μπορει να καταλαμβανει η καντινα με το δαπεδο ειναι 15 τ.μ.

Απαγορευεται ο καθορισμος ανταλλαγματος με βαση τα τεμαχια των ομπρελων και των ξαπλωστρων,

οπως και ο συμψηφισμος του ανταλλαγματος με την οποιαδηποτε παροχη υπηρεσιων απο τον υπερου

προς το Ελληνικο Δημοσιο.

Συμφωνα με το αρθρο 17 περ. στ΄ της ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ1864/Β΄/15.05.2020),  για

τις μισθωσεις εκτασης αιγιαλου και παραλιας για το ετος 2020, στο πλαισιο προστασιας των πολιτων

απο την πανδημια,  ισχυουν οι διαταξεις της αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ .30603/15.5.2020 κοινης αποφασης των

Υπουργων Οικονομικων, Αναπτυξης και Επενδυσεων, Προστασιας του Πολιτη, Παιδειας και

Θρησκευματων, Εργασιας και Κοινωνικων Υποθεσεων, Υγειας και Εσωτερικων με θεμα «Κανονες

τηρησης αποστασεων σε οργανωμενες ιδιωτικες και μη, παραλιες στο συνολο της επικρατειας, προς

περιορισμο της διασπορας του κορωνοϊου Covid-19» (Β΄ 1861).



17.	Ανάκληση	παραχώρησης	

Η παραχωρηση υποκειται παντοτε σε μονομερη ανακληση απο το Δημοσιο:

α) Για λογους υπερτερου δημοσιου συμφεροντος, εθνικης αμυνας, δημοσιας ταξης, ασφαλειας,

δημοσιας υγειας, προστασιας αρχαιοτητων και προστασιας του περιβαλλοντος εφαρμογης των

τοπικων χωρικων σχεδιων και του θαλασσιου χωροταξικου σχεδιου, οπως αυτο οριζεται στον ν.

4546/2018 (101Α΄), καθως και για την αποκατασταση του κοινοχρηστου χαρακτηρα των χωρων,

αζημιως για το Δημοσιο.

β)  Αν ο δικαιουχος παραχωρησης,  αρχικος η τελικος,  παραβιαζει διαταξεις του νομου η ορους και

περιορισμους που εχουν τεθει με την ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 και την τροποποιητικη αυτης

ΚΥΑ 56468 ΕΞ 2020/05-06-2020 η προβαινει σε μεταβολη του σκοπου, της χρησης η της φυσης του

παραχωρηθεντος ακινητου. Στην περιπτωση αυτη ανακαλειται υποχρεωτικα η παραχωρηση, αζημιως

για το Δημοσιο, με την εκδοση σχετικης αποφασης του Υπουργου Οικονομικων, εφαρμοζονται τα

αρθρα 27 και 29 του Ν. 2971/2001, οπως τροποποιηθηκε και ισχυει, και τυχον υφισταμενα εργα

καταλαμβανονται απο το Δημοσιο.

Η ανακληση της παραχωρησης συνεπαγεται την καταβολη του συνολου του ανταλλαγματος χρησης

υπερ του Δημοσιου μεχρι τη ληξη της συναφθεισας συμβασης παραχωρησης και επιτρεπεται η

παραχωρηση των χωρων σε τριτους για το υπολειπομενο διαστημα μεχρι τη ληξη της ΚΥΑ 47458 ΕΞ

2020/15.05.2020, οπως τροποποιηθηκε και ισχυει με την ΚΥΑ 56468 ΕΞ 2020/05-06-2020,

αποκλειστικα απο την οικεια Κτηματικη Υπηρεσια.

18.	Δημοσίευση	

Η διακηρυξη θα δημοσιευτει, με φροντιδα του Δημαρχου Λαυρεωτικης, συμφωνα με τα οριζομενα στο

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

διενεργείας	 δημοπρασιών	 δι΄	 εκποίησιν	 ή	 εκμίσθωσιν	 πραγμάτων	 των	 δήμων	 και	 κοινοτήτων»,

τουλαχιστον δεκα (10) ημερες πριν απο τη διενεργεια της δημοπρασιας. Θα αναρτηθει στο προγραμμα

ΔΙΑΥΓΕΙΑ , στον πινακα ανακοινωσεων των Δημοτικων Καταστηματων Λαυρεωτικης, Κερατεας και στο

Γραφειο της Τοπικης Κοινοτητας Αγιου Κωνσταντινου, καθως και στην επισημη ιστοσελιδα του Δημου

Λαυρεωτικης www.lavreotiki.gr.

19.	Πληροφόρηση	ενδιαφερομένων	

Πληροφοριες για τη δημοπρασια παρεχονται απο τη Γραμματεια της Οικονομικης Επιτροπης του

Δημου Λαυρεωτικης, κατα τις εργασιμες ημερες και ωρες, τηλ. 2292 3 20147,  fax 2292 0 69130, e-mail:

nitsa@lavrio.gr.

Αντιγραφο της διακηρυξης χορηγειται στους ενδιαφερομενους, υστερα απο αιτηση που υποβαλλεται

στο αντιστοιχο Γραφειο μεχρι και την προηγουμενη ημερα της δημοπρασιας.

Δημήτρης	Λουκάς	

				Δήμαρχος	Λαυρεωτικής


