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ηελ Μεζζήλε  ζήκεξα ηελ 27ε Απξηιίνπ 2021  θαη ψξα 13:00 κ.κ ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα ηνπ 

Γήκνπ ΜΔΗΝΗ κεηαμχ ησλ:  

Α) Ονύηζε Θωλζηαληίλνπ,  Αληηδεκάξρνπ, λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ  Μεζζήλεο κε Α.Φ.Μ 

998762513 θαη  

Β) Πθνλδύιε Βαζηιηθήο ηνπ Θενθάλε    κε    Α.Φ.Μ 143835252 Γ.Ο.Τ. Θαιακάηαο    ε νπνία 

δηαζέηεη έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο κε Κ.Α.Γ. 93.29.11.05 (Τπεξεζίεο κίζζσζεο νκπξειψλ ή/θαη 

θαζηζκάησλ παξαιηψλ (πιαδ)) ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ.,   ζπκθωλήζεθαλ ηα αθόινπζα: 

Ο πξψηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Γήκνπ,  θαινχκελνο ζην εμήο 

εθκηζζσηήο, έρνληαο ππφςε:  

α) ηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ Ν.3852/2010,  

β) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2971/2001 (ΦΔΚ 285/Α/2001), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηνπο Ν.  

4607/2019 (ΦΔΚ 65/Α/2019), Ν. 4688/2020 (ΦΔΚ 101/Α/2020), Ν. 4690/2020 (ΦΔΚ 104/Α/2020) 

θαη Ν. 4787/2021 (ΦΔΚ 44/Α/2021) θαη ηζρχεη,  

γ) ηελ ΚΤΑ αξηζκ. 47458 ΔΞ 2020 (ΦΔΚ 1864/15.05.2020 ηεχρνο Β’), φπσο απηή έρεη 

ηξνπνπνηεζεί κε ηελ ΚΤΑ 56468 ΔΞ 2020/5-6-2020 (ΦΔΚ 2198/Β/2020) θαη ηζρχεη, 

δ) ηηο αξηζ. 319/2020 θαη 48/2021 απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, 

ε) ην  κε  αξηζ. πξση. 3832 ΑΠΑ 2021/20-01-2021 έγγξαθν ηεο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο Μεζζελίαο 

γηα ηελ έγθξηζε ηνπ αληαιιάγκαηνο παξαρψξεζεο ηεο απιήο ρξήζεο αηγηαινχ, 

ζη) ηελ 103/2021 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ φξσλ δηαθήξπμεο 

πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απιήο ρξήζεο ρψξνπ αηγηαινχ 

θαη παξαιίαο γηα ηελ αλάπηπμε νκπξειψλ θαη μαπισζηξψλ, 

δ) ηελ 120/2021 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ ηεο 

δεκνπξαζίαο  

ε) ηελ κε  αξηζ. πξση. 6972/23-04-2021 (Γήκνπ Μεζζήλεο) ζχκθσλε γλψκε ηεο Κηεκαηηθήο 

Τπεξεζίαο Μεζζελίαο, 

ζ) ηελ  4403/27-04-2021 εγγπεηηθή επηζηνιή γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, έθδνζεο 

Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ.   

η) ην ππ’ αξηζ Θ530/27-04-2021  δηπιόηππν είζπξαμεο ππέξ Γήκνπ ζε πνζνζηό 70%  

πνζνύ 380,80 επξώ (πιένλ ραξηνζήκνπ θαη ΝΓΑ ραξ/κνπ 3,6%)  πνζνύ 13,71 επξώ επί 

ηεο πξώηεο δόζεο, 

ηα) ην ππ’ αξηζ 1669/2021 δηπιόηππν είζπξαμεο ηεο Γ.Ν.. Θαιακάηαο  ππέξ ηνπ 

Γεκνζίνπ ζε πνζνζηό 30 % πνζνύ 163,20 επξώ (πιένλ ραξηνζήκνπ θαη ΝΓΑ ραξ/κνπ 

3,6%) πνζνύ 5,88 επξώ επί ηεο πξώηεο δόζεο. 

 

 

ζπλάπηεη ζπκθωλεηηθό κίζζωζεο κε ηνλ δεχηεξν ζπκβαιιφκελν, ζην εμήο θαινχκελν κηζζσηή, 

γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινχ θαη παξαιίαο ζηελ ζέζε κε θσδηθφ 

(Ξ.Ο.20)  Αλάιεςεο εκβαδνχ 339,98 η.κ. θαη ζπληεηαγκέλεο  

Α/Α Χ Υ 
0 319191.37 4096921.08 

1 319186.58 4096929.86 

2 319156.73 4096913.59 

3 319161.51 4096904.81 

 

, ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ φξνπο: 
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Άξζξν 1 

Πθνπόο – Αληηθείκελν 

 

θνπφο ηεο ζχκβαζεο απηήο είλαη ε παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινχ, 

παξαιίαο φπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ αλάπηπμε νκπξειψλ θαη 

μαπισζηξψλ. 

 

Άξζξν 2 

Γηάξθεηα κίζζωζεο 

 

Η δηάξθεηα ηεο παξνχζαο κίζζσζεο αξρίδεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο κίζζσζεο θαη ιήγεη 

ηελ 31/12/2022. 

 

Άξζξν 3  

Κίζζωκα 

 

Σν ζπλνιηθφ κίζζσκα νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ € 4.352,00 Δπξψ (πνζφ πιεηνδνζίαο € 5440,00 

κεησκέλν θαηά 40 % γηα ην έηνο 2021 βάζεη ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ θαη Ν. 4787/2021 (ΦΔΚ 

44/Α/2021))  γηα νιφθιεξε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο πιένλ ραξηνζήκνπ θαη ΟΓΑ ραξ/κνπ 3,6% 

θαη ζα θαηαβιεζεί σο εμήο:  

 

α) πέξ ηνπ Γήκνπ πνζνζηό (70% επί ηνπ κηζζώκαηνο γηα ην έηνο 2021 πιένλ 

ραξηνζήκνπ & ΝΓΑ ραξηνζήκνπ θαη 60% επί ηνπ κηζζώκαηνο γηα ην έηνο 2022 πιένλ 

ραξηνζήκνπ & ΝΓΑ ραξηνζήκνπ) : 

1ε Γόζε έηνπο 2021 :380,80 επξώ κε ηελ ππνγξαθή ηνπ παξόληνο ζπκθωλεηηθνύ, 

πιένλ ραξηνζήκνπ θαη ΝΓΑ ραξ/κνπ 3,6% (ήηνη πνζνύ 13,71 επξώ)  

2ε Γόζε έηνπο 2021: 380,80  επξώ κέρξη θαη 31/05/2021, πιένλ ραξηνζήκνπ θαη ΝΓΑ 

ραξ/κνπ 3,6%(ήηνη πνζνύ 13,71  επξώ)  

3ε Γόζε έηνπο 2021: 380,80 επξώ κέρξη θαη 30/06/2021, πιένλ ραξηνζήκνπ θαη ΝΓΑ 

ραξ/κνπ 3,6%(ήηνη πνζνύ 13,71  επξώ)  

1ε Γόζε έηνπο 2022: 544,00 επξώ κέρξη θαη 31/03/2022, πιένλ ραξηνζήκνπ θαη ΝΓΑ 

ραξ/κνπ 3,6%(ήηνη πνζνύ 19,58 επξώ)  

2ε Γόζε έηνπο 2022: 544,00  επξώ κέρξη θαη 30/04/2022, πιένλ ραξηνζήκνπ θαη ΝΓΑ 

ραξ/κνπ 3,6%(ήηνη πνζνύ 19,58 επξώ)  

3ε Γόζε έηνπο 2022: 544,00 επξώ κέρξη θαη 31/05/2022, πιένλ ραξηνζήκνπ θαη ΝΓΑ 

ραξ/κνπ 3,6%(ήηνη πνζνύ 19,58 επξώ)  

 

β)πέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνζηό (30% επί ηνπ κηζζώκαηνο γηα ην έηνο 2021 πιένλ 

ραξηνζήκνπ & ΝΓΑ ραξηνζήκνπ θαη 40% επί ηνπ κηζζώκαηνο γηα ην έηνο 2022 πιένλ 

ραξηνζήκνπ & ΝΓΑ ραξηνζήκνπ):  

1ε Γόζε έηνπο 2021 :163,20 επξώ κε ηελ ππνγξαθή ηνπ παξόληνο ζπκθωλεηηθνύ, 

πιένλ ραξηνζήκνπ θαη ΝΓΑ ραξ/κνπ 3,6% (ήηνη πνζνύ 5,88 επξώ)  

2ε Γόζε έηνπο 2021: 163,20  επξώ κέρξη θαη 31/05/2021, πιένλ ραξηνζήκνπ θαη ΝΓΑ 

ραξ/κνπ 3,6%(ήηνη πνζνύ 5,88 επξώ)  

3ε Γόζε έηνπο 2021: 163,20  επξώ κέρξη θαη 30/06/2021, πιένλ ραξηνζήκνπ θαη ΝΓΑ 

ραξ/κνπ 3,6%(ήηνη πνζνύ 5,88 επξώ)  

1ε Γόζε έηνπο 2022: 362,67 επξώ κέρξη θαη 31/03/2022, πιένλ ραξηνζήκνπ θαη ΝΓΑ 

ραξ/κνπ 3,6%(ήηνη πνζνύ 13,06 επξώ)  

2ε Γόζε έηνπο 2022: 362,67  επξώ κέρξη θαη 30/04/2022, πιένλ ραξηνζήκνπ θαη ΝΓΑ 

ραξ/κνπ 3,6%(ήηνη πνζνύ 13,06  επξώ)  

3ε Γόζε έηνπο 2022: 362,67  επξώ κέρξη θαη 31/05/2022, πιένλ ραξηνζήκνπ θαη ΝΓΑ 

ραξ/κνπ 3,6%(ήηνη πνζνύ 13,06  επξώ)  

 

 

Γηα κνλνεηείο ζπκβάζεηο, ην αληάιιαγκα ρξήζεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ είηε θαηαβάιιεηαη ζην ζχλνιφ 

ηνπ κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ,είηε ζε ηξεηο ηζφπνζεο δφζεηο, φπνπ  ε 1ε δφζε θαηαβάιιεηαη 
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πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ελψ  ε 2ε θαη 3ε δφζε απνζηέιινληαη γηα βεβαίσζε  ζηελ 

αξκφδηα Γ.Ο.Τ.. 

Γηα δηεηείο θαη ηξηεηείο ζπκβάζεηο ,ην αληάιιαγκα ρξήζεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ  θαηαβάιιεηαη  γηα ην 

1ν έηνο σο αλσηέξσ, ελψ γηα ην 2ν  έηνο θαηαβάιιεηαη είηε ζην ζχλνιφ ηνπ κέρξη 31-3-2022, είηε  

ζε δφζεηο  πνπ απηέο απνζηέιινληαη άκεζα γηα βεβαίσζε ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ.. 

Βάζεη ηεο ηειεπηαίαο παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ 7 ηεο ΘΑ 47458 ΔΜ 2020/15.05.2020 

(ΦΔΘ 1864/15.05.2020 ΡΔΣΝΠ Β’) : 

Πε πεξίπηωζε κε εκπξόζεζκεο θαηαβνιήο κε επζύλε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ έζηω θαη κίαο 

δόζεο  ε ζύκβαζε παξαρώξεζεο παύεη λα ηζρύεη θαη ιακβάλνληαη όια ηα πξνβιεπόκελα 

από ηελ θείκελε λνκνζεζία κέηξα πξνζηαζίαο (άξζξν 27 ηνπ Λ. 2971/2001, όπωο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Λ. 4607/2019). 

 

Άξζξν 4 

πνρξεώζεηο 

 

Α. Σν κίζζην ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα  ην ζθνπφ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο.  

Β. α) Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε επέκβαζε πνπ αιινηψλεη ηε θπζηθή κνξθνινγία θαη ηα βηνηηθά 

ζηνηρεία ησλ ρψξσλ αηγηαινχ, παξαιίαο, φρζεο θαη παξφρζηαο δψλεο, κεγάισλ ιηκλψλ θαη 

πιεχζηκσλ πνηακψλ θαζψο θαη ηνλ θνηλφρξεζην ραξαθηήξα απηψλ. 

β) Η αλάπηπμε ησλ νκπξειψλ, μαπισζηξψλ θαη ησλ ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο ζχκθσλα κε ηηο 

παξαγξάθνπο 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2971/2001, φπσο ηζρχεη, κπνξεί λα θαιχπηεη κέρξη ην 

εμήληα ηνηο εθαηφ (60%) ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ, κε ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 

ειεχζεξε πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ θάζεηα θαη παξάιιεια πξνο ηε ζάιαζζα θαη ε χπαξμε ειεχζεξεο 

δψλεο απφ ηελ αθηνγξακκή πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) κέηξσλ.  

γ) Ο κηζζσηήο νθείιεη λα ηεξεί φια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ λνκνζεζία κέηξα πξνζηαζίαο γηα 

ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θσξνλντνχ  Covid 19 φπσο απηά θαζνξίδνληαη απφ ηηο εθάζηνηε 

ζρεηηθέο ηζρχνπζεο θνηλέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παλδεκίαο.  

δ) Ο κηζζσηήο νθείιεη λα κεξηκλά γηα ηνλ θαζεκεξηλφ θαζαξηζκφ ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, ηελ 

αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ ηεο αθηήο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ, θαζψο επίζεο θαη γηα ηε ιήςε 

κέηξσλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ινπνκέλσλ θαη ησλ δηεξρνκέλσλ ζηνλ παξαρσξνχκελν ρψξν. 

ε) Ο κηζζσηήο νθείιεη λα ηεξεί φιεο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα αλαθεξφκελα ζην 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 «ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ - ΓΙΑΜΟΡΦΩΔΩΝ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΥΡΗΗ 

ΔΝΣΟ ΑΙΓΙΑΛΟΤ ΠΑΡΑΛΙΑ - ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ - ΤΣΑΔΙ». 

ζη) Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 5 (γ) θαη 5(δ) ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 

2971/2001, φπσο ηζρχεη, ν κηζζσηήο δελ επηηξέπεηαη λα κεηαβηβάζεη νιηθά ή κεξηθά ην δηθαίσκα 

ηνπ ζε άιινλ ή λα ζπλάςεη νπνηαδήπνηε ζρέζε γη’ απηφ κε ή ρσξίο αληάιιαγκα, πνπ λα αθνξά ηελ 

έθηαζε πνπ ηνπ παξαρσξήζεθε. 

δ) Μεηά ην ηέινο ηεο ρξήζεο (ιήμε ηεο ζπκβαηηθήο ζρέζεο) νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη ζα πξέπεη λα 

επαλέξρνληαη ζηελ αξρηθή ηνπο θαηάζηαζε, αθαηξνπκέλσλ φισλ ησλ εηδψλ πνπ έρνπλ 

ηνπνζεηεζεί θαηά ηε ρξήζε. 

ε) χκβαζε παξαρψξεζεο πνπ ζπλάπηεηαη κε ην Γήκν ρσξίο λα θέξεη ηελ πξνζππνγξαθή ηεο 

νηθείαο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο, είλαη άθπξε θαη δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 

ζ) ν κηζζσηήο ππφθεηληαη ζε φιεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο ΚΤΑ αξηζκ. 47458 ΔΞ 

2020 (ΦΔΚ 1864/15.05.2020 ηεχρνο Β’)  θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηεο, φπσο απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί 

θαη ηζρχεη. ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο παξαβάζεσο ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο θαζψο θαη ελ γέλεη ηεο 

λνκνζεζίαο πεξί αηγηαινχ θαη παξαιίαο λ. 2971/2001 (Α΄ 285), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 

αλεμάξηεηα απφ ην θαζνξηζζέλ αληάιιαγκα, επηβάιινληαη θαη φια ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη νη 

θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηεο ΚΤΑ αξηζκ. 47458 ΔΞ 2020 (ΦΔΚ 1864/15.05.2020 ηεχρνο Β’). 

η) ν κηζζσηήο ππφθεηληαη ζε φιεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο 103/2021 απφθαζεο 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο 5509/05-04-2021 πξνθήξπμεο. ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο 

παξαβάζεσο ησλ φξσλ πνπ ζέηνπλ απηέο, θαζψο θαη ησλ φξσλ ηεο ΚΤΑ αξηζκ. 47458 ΔΞ 2020 

(ΦΔΚ 1864/15.05.2020 ηεχρνο Β’)  θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηεο, φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη 

ηζρχνπλ, ζπκπιεξσκαηηθά κε ηα φπνηα κέηξα πξνζηαζίαο, ζα θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ άλεπ 

δηθαζηηθήο παξεκβάζεσο ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 
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θ) ν κηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλαξηά ζε εκθαλέο ζεκείν πηλαθίδα ζπγθεθξηκέλσλ 

δηαζηάζεσλ κε ην ζρέδην θαη ηε θσηνγξαθία ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ, ψζηε λα γίλεηαη εχθνια 

αληηιεπηή ε ελδερφκελε παξαβίαζε ησλ νξίσλ ηεο παξαρψξεζεο θαη νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ζηηο 

νπνίεο ν ρξήζηεο ηνπ αηγηαινχ κπνξεί λα θαηαγγείιεη ηηο παξαβάζεηο. 

 

 

Άξζξν 5 

Αλάθιεζε παξαρώξεζεο 

 

Η παξαρψξεζε ππφθεηηαη πάληνηε ζε κνλνκεξή αλάθιεζε απφ ην Γεκφζην: 

α) Γηα ιφγνπο ππέξηεξνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, εζληθήο άκπλαο, δεκφζηαο ηάμεο, αζθάιεηαο, 

δεκφζηαο πγείαο, πξνζηαζίαο αξραηνηήησλ θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο εθαξκνγήο ησλ 

ηνπηθψλ ρσξηθψλ ζρεδίσλ θαη ηνπ ζαιάζζηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδίνπ, φπσο απηφ νξίδεηαη ζηνλ λ. 

4546/2018 (101Α΄), θαζψο θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ραξαθηήξα ησλ ρψξσλ, 

αδεκίσο γηα ην Γεκφζην. 

β) Αλ ν δηθαηνχρνο παξαρψξεζεο, αξρηθφο ή ηειηθφο, παξαβηάδεη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ ή φξνπο θαη 

πεξηνξηζκνχο πνπ έρνπλ ηεζεί κε ηελ ΚΤΑ αξηζκ. 47458 ΔΞ 2020 (ΦΔΚ 1864/15.05.2020 ηεχρνο 

Β’), φπσο απηή ηζρχεη ή πξνβαίλεη ζε κεηαβνιή ηνπ ζθνπνχ, ηεο ρξήζεο ή ηεο θχζεο ηνπ 

παξαρσξεζέληνο αθηλήηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή αλαθαιείηαη ππνρξεσηηθά ε παξαρψξεζε, 

αδεκίσο γηα ην Γεκφζην, κε ηελ έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, 

εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 27 θαη 29 θαη ηπρφλ πθηζηάκελα έξγα θαηαιακβάλνληαη απφ ην Γεκφζην. 

Η αλάθιεζε ηεο παξαρψξεζεο ζπλεπάγεηαη ηελ θαηαβνιή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληαιιάγκαηνο 

ρξήζεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ κέρξη ηε ιήμε ηεο ζπλαθζείζαο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο θαη 

επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε ησλ ρψξσλ ζε ηξίηνπο γηα ην ππνιεηπφκελν δηάζηεκα κέρξη ηε ιήμε ηεο 

παξνχζαο απνθιεηζηηθά απφ ηελ Κηεκαηηθή Τπεξεζία. 

 

Σν παξφλ ζπληάρζεθε ζε ηξία (3) αληίγξαθα, δηαβάζηεθε θαη εγθξίζεθε θαη απφ ηνπο δχν 

ζπκβαιιφκελνπο, ππνγξάθηεθε απφ απηνχο θαη έιαβε ν θαζέλαο απφ έλα φκνην αληίηππν. Σξία (3) 

αληίγξαθα ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ απνζηέιινληαη ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο Κηεκαηηθήο 

Τπεξεζίαο   Μεζζελίαο, πξνο πξνζππνγξαθή απφ απηφλ, ζπλνδεπφκελα απφ ην πξσηφηππν 

δηπιφηππν είζπξαμεο γηα ηελ απφδεημε θαηαβνιήο ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, 

ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. 

 

ε πεξίπησζε κε ηειηθήο ζπλππνγξαθήο ηνπ κηζζσηεξίνπ απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Κηεκαηηθήο 

Τπεξεζίαο   Μεζζελίαο, ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ ππνδεηρζεηζψλ απφ απηφλ ηξνπνπνηήζεσλ ή κε 

ζπλαπνζηνιήο καδί κε ηα ηξία (3) αληίγξαθα ηεο κηζζσηηθήο ζχκβαζεο ηνπ πξσηφηππνπ 

δηπιφηππνπ είζπξαμεο, ην κηζζσηήξην ζπκβφιαην είλαη άθπξν θαη ν κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα 

απνρσξήζεη απφ ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν, ρσξίο θακία αμίσζε απνδεκίσζεο έλαληη ηνπ Γεκνζίνπ.  

 

ΝΗ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ 

Ν ΚΗΠΘΥΡΖΠ Ν  ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ Ν  

ΞΟΝΗΠΡΑΚΔΛΝΠ ΡΖΠ 

ΘΡΖΚΑΡΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ 

ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ 

 ΟΝΡΠΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ  

O ΔΓΓΖΡΖΠ 

 

  

 

ΡΝ ΞΑΟΝΛ ΠΛΝΓΔΔΡΑΗ ΚΔ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ ΝΟΘΝΦΥΡΝΣΑΟΡΖ (επί ηνπ νπνίνπ απνηππψλεηαη πνιχγσλν ηνπ 

παξαρσξεκέλνπ ρψξνπ θαη νη ζπληεηαγκέλεο ησλ θνξπθψλ ηνπ) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  
<<ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ –ΔΙΑΜΟΡΦΩΕΩΝ ΓΙΑ 

ΑΠΛΗ ΥΡΗΗ ΕΝΣΟ ΑΙΓΙΑΛΟΤ ΠΑΡΑΛΙΑ – ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ – 

ΤΣΑΕΙ>> 

 

(ΑΡΘΡΟ 13 ΣΟΤ Ν. 2971/2001) 

 

 
 ΔΞΗΡΟΔΞΝΚΔΛΔΠ ΣΟΖΠΔΗΠ 

 

   Η παξαρψξεζε γίλεηαη γηα ηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ εμππεξεηνχλ ηνπο ινπφκελνπο ή 

ηελ αλαςπρή ηνπ θνηλνχ ( φπσο εθκίζζσζε ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο, αλαθιίληξσλ 

(μαπισζηξψλ), νκπξειψλ, ηξαπεδνθαζηζκάησλ, ιεηηνπξγία ηξνρήιαηνπ απηνθηλνχκελνπ ή κε 

αλαςπθηεξίνπ ). 

   Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε θαηαζθεπή, πνπ ζπλδέεηαη κφληκα κε ην έδαθνο (π.ρ. πάθησζε κε 

ζθπξφδεκα, ηζηκεληνζηξψζεηο, επηρσκαηψζεηο, θιπ.) 

   Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε γηα ειεχζεξε θαηαζθήλσζε ή γηα ιεηηνπξγία θάκπηλγθ (Ν.2160/93). 

Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε ζθελψλ θαη ε ζηάζκεπζε ηξνρφζπηησλ , απηνθηλνχκελσλ, 

απηνθηλήησλ θιπ. 

   ε θάζε πεξίπησζε παξαρψξεζεο απιήο ρξήζεο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ αηγηαινχ-παξαιίαο 

εθαξκφδνληαη νη ειάρηζηεο δπλαηέο δηακνξθψζεηο ψζηε λα δηαηεξείηαη ε κνξθνινγία ησλ αθηψλ 

θαη ε αθεξαηφηεηα ηεο αθηνγξακκήο. Γελ επηηξέπνληαη επηρσκαηψζεηο ή άιιεο δηακνξθψζεηο κε ηε 

ρξήζε κεραλεκάησλ πέξαλ ηνπ θνζθηλίζκαηνο κε ζηφρν ηνλ θαζαξηζκφ ηεο άκκνπ. 

    

ΞΟΝΠΒΑΠΗΚΝΡΖΡΑ – ΞΟΝΠΞΔΙΑΠΗΚΝΡΖΡΑ 

 

   Με ηελ επηθχιαμε ηεο ππνρξεσηηθήο ηνπνζέηεζεο δηαδξφκνπ πξφζβαζεο πξνο ηελ αθηνγξακκή, 

γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ΑκεΑ, ζηνπο παξαρσξνχκελνπο ρψξνπο ζε αθηέο, επηηξέπεηαη ε 

ηνπνζέηεζε δηαδξφκσλ πξφζβαζεο ηνπνζεηεκέλσλ ηφζν παξάιιεια φζν θαη θάζεηα ζηελ αθηή, 

πιάηνπο κέρξη 1 κ. , ζην επίπεδν ηεο άκκνπ ή ειάρηζηα εθαηνζηά πάλσ απφ απηή (γηα ιφγνπο 

νξηδνληίσζεο ηεο επηθάλεηαο βάδηζεο). 

   Γηα κήθνο παξαρσξνχκελεο επηθάλεηαο κέρξη 30 κ. επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε δχν (2) δηαδξφκσλ 

πξφζβαζεο ζην ζαιάζζην κέησπν (εγθάξζηεο δηαβάζεηο) αλά παξαρσξνχκελε επηθάλεηα αηγηαινχ-

παξαιίαο, ελψ γηα κήθνο παξαρσξνχκελεο επηθάλεηαο πνπ ππεξβαίλεη ηα 30κ. επηηξέπεηαη ε 

ηνπνζέηεζε πεξηζζφηεξσλ δηαδξφκσλ κε αλαινγία ελφο δηαδξφκνπ αλά 20 επί πιένλ κέηξα κήθνπο 

παξαρσξνχκελεο έθηαζεο. 

   Γηα ηελ θπθινθνξία παξάιιεια κε ηελ αθηή επηηξέπεηαη επίζεο ε ηνπνζέηεζε ελφο (1) 

δηαδξφκνπ παξάιιεια κε ηελ αθηή αλά δχν ζεηξέο νκπξειψλ , πνπ ζα ζπλδέεηαη εγθάξζηα κε ηνπο 

θάζεηνπο πξνο ηελ αθηή δηαδξφκνπο. 

 

ΦΡΔΠΖ 

 

   Η πξνζηαζία, θξνληίδα θαη ζπληήξεζε ηνπ πθηζηακέλνπ πξαζίλνπ απνηειεί απφ θνηλνχ 

ππνρξέσζε ηνπ αξκφδηνπ Γήκνπ θαη ηνπ επηρεηξεκαηία πνπ έρεη ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ ρψξνπ. 

 

ΑΟΣΔΠ – ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΣΟΖΠΖΠ ΙΗΘΥΛ 

 

   ηηο θαηαζθεπέο-δηακνξθψζεηο εληφο ηνπ παξαρσξεζέληνο ρψξνπ γηα ηνπνζέηεζε νκπξειψλ , 

αλαθιίληξσλ (μαπισζηξψλ)  θαη ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ην 

δπλαηφλ θπζηθά πιηθά θηιηθά θαη ελαξκνληζκέλα κε ην πεξηβάιινλ ρσξίο εμεδεηεκέλνπο 

ρξσκαηηζκνχο. Σέηνηα πιηθά είλαη απηά πνπ ζπλήζσο εκπεξηέρνπλ θαζφινπ ή ειάρηζηε επεμεξγαζία 

θαη ε ρξήζε ηνπο δελ ζπλεηζθέξεη ζηελ θαηαζπαηάιεζε νξπθηψλ πφξσλ. 

Παξαδείγκαηα πιηθψλ αλάινγα κε ην αληηθείκελν δίλνληαη ζηε ζπλέρεηα: 

 

Νκπξέιεο : Ξχιηλνο ηζηφο απφ εκπνηηζκέλν μχιν, ζθειεηφο απφ εκπνηηζκέλν μχιν ελαιιαθηηθά 

απφ αλνμείδσην ή γαιβαληζκέλν ράιπβα ή αινπκίλην. Δπηθάιπςε απφ χθαζκα , μχιν, Rattan, 

πιεθηά θχθηα, μεξά θχιια, ρφξηα, ςάζα, πιεγκέλν θαιάκη. 
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Μαπιώζηξεο : Oη μαπιψζηξεο κπνξεί λα είλαη ζηαζεξέο ή αλαθιηλφκελεο, μχιηλεο, 

κεηαιιηθέο (αινπκηλίνπ) ή πιαζηηθέο, ζηαζεξέο ή ηξνρήιαηεο. Δπελδχνληαη κε χθαζκα θαη κπνξεί 

λα δηαζέηνπλ πθαζκάηηλα καμηιάξηα. 

 

 Ρξαπεδάθηα : Σα ηξαπεδάθηα νξζνγψληα ή θπθιηθά δχλαληαη λα ζπκπιεξψλνπλ κφλν ηε 

ζπλεζηζκέλε δηάηαμε-ζεη (μαπιψζηξα + ηξαπεδάθη + νκπξέια + μαπιψζηξα). Μπνξεί λα είλαη 

μχιηλα , κεηαιιηθά (γαιβαληζκέλνπ ράιπβα ή αινπκηλίνπ) ή πιαζηηθά. 

 

      Γηάδξνκνη πξόζβαζεο : Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο πξνηηκάηαη ε ρξήζε πδαηνπεξαηψλ θαη 

ζεξκναπσζεηηθψλ ςπρξψλ πιηθψλ κε αληηνιηζζεξή επηθάλεηα. Καηάιιεια πιηθά είλαη ην 

εκπνηηζκέλν μχιν ζηεξεσκέλν πάλσ ζε μχιηλα δνθάξηα. Σα μχιηλα ζηνηρεία ηνπνζεηνχληαη 

ειεχζεξα ή ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο κε εηδηθνχο κεηαιιηθνχο ζπλδέζκνπο απφ αλνμείδσην ή 

γαιβαληζκέλν ράιπβα. Απνθιείεηαη ε ρξήζε ζθπξνδέκαηνο , αζθάιηνπ, θνηλψλ  πιαθηδίσλ 

δαπέδνπ, ελψ επηηξέπεηαη (ππφ πξνυπνζέζεηο) ε ηνπνζέηεζε ηνπηθήο πέηξαο πάλσ ζε άκκν ρσξίο 

ηε ρξήζε ζπλδεηηθνχ πιηθνχ. 

 

      Σεηξνιηζζήξεο – θνππαζηέο : ( φπνπ απαηηείηαη , γηα εμππεξέηεζε ΑκεΑ). 

 

Απφ μχιν εκπνηηζκέλεο μπιείαο θαηεξγαζκέλν ή αθαηέξγαζην ή                     αλνμείδσην ράιπβα 

316, πιηθφ πνπ ελδείθλπηαη γηα ρξήζε  

θνληά ζηε ζάιαζζα. Απφ ην ίδην πιηθφ θαηαζθεπάδνληαη θαη νη κεηαιιηθνί ζθειεηνί ησλ ιπφκελσλ 

θαηαζθεπψλ γηα ηε είζνδν θαη έμνδν απφ ην λεξφ ησλ ΑκεΑ. Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γαιβαληζκέλνο ράιπβαο κε δχν ζηξψζεηο θαη ηειηθή ζηξψζε απφ πνιπεζηεξηθή βαθή πνπ απαηηεί 

φκσο θαη ηαθηηθή ζπληήξεζε. 

 

   Αξζξωηό (θνπκπωηό) μύιηλν δάπεδν : (φπνπ πξνβιέπεηαη θαη φπνπ επηηξέπεηαη). 

πλίζηαηαη απφ επί κέξνπο ηεκάρηα κέγηζηεο επηθάλεηαο ελφο (1) η.κ. ,απφ μχια εκπνηηζκέλεο 

μπιείαο θαηεξγαζκέλα ή αθαηέξγαζηα , πάλσ ζε μχιηλα δνθάξηα ρσξίο κφληκε ζηήξημε , πνπ 

ελδείθλπηαη γηα ρξήζε θνληά ζηε ζάιαζζα θαη κε κέγηζην χςνο δέθα (10) εθαηνζηψλ. Σα ηεκάρηα 

απηά θνπκπψλνπλ κεηαμχ ηνπο ή κπνξνχλ λα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κέζσ εηδηθψλ κεηαιιηθψλ 

απφ αλνμείδσην ή γαιβαληζκέλν ράιπβα.  

 

     ΦΥΡΗΠΚΝΠ – ΖΣΖΡΗΘΔΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 

 

   Δπηηξέπεηαη κφλνλ ρακειφο θαη πεξηνξηζκέλνο θσηηζκφο ζην απνιχησο αλαγθαίν γηα ιφγνπο 

αζθαιείαο θαη θαζνδήγεζεο , ψζηε λα κε αιινηψλεηαη ε ζρέζε κε ηε θχζε. Σνπνζεηνχληαη 

θσηηζηηθά ζψκαηα πνπ παξέρνπλ δηάρπην θσηηζκφ θαη έρνπλ ηέηνηα δηακφξθσζε ψζηε λα 

εκπνδίδεηαη ν ζρεκαηηζκφο θσηεηλήο δέζκεο πνπ ζα κπνξνχζε λα απνπξνζαλαηνιίζεη δψα, λα 

ελνριήζεη επηζθέπηεο θαη πεξίνηθνπο θαζψο θαη πισηά κέζα. ε πεξίπησζε πνπ ν θσηηζκφο 

εμαζθαιίδεηαη απφ θσηηζηηθά ζψκαηα ζε ηζηνχο απηνί ηνπνζεηνχληαη εθηφο ησλ νξίσλ ησλ 

δηακνξθσκέλσλ δηαδξφκσλ θπθινθνξίαο. Οη θαισδηψζεηο θζάλνπλ ζηα θσηηζηηθά ζεκεία 

ζπλήζσο ππνδαπέδηα (πξνζηαηεπκέλα εληφο κεηαιιηθψλ ζηεγαλψλ ζσιελψζεσλ-θαλαιηψλ ) είηε 

θαη’ εμαίξεζε ελαέξηα πάληα κε αζθαιή , θαιαίζζεην θαη ζπληεηαγκέλν ηξφπν. πληζηάηαη ε 

ειεθηξνδφηεζε κε ρακειή ηάζε 48 V  (IP65) γηα ιφγνπο αζθαιείαο. 

   Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε ερεηηθψλ ζπζηεκάησλ ζην δεκφζην ρψξν. Η παξαγφκελε ζηάζκε 

ζνξχβνπ απφ κνπζηθή ή ζρεηηθέο ρξήζεηο ηεο θχξηαο επηρείξεζεο νθείιεη λα κελ μεπεξλάεη ηα 50 

ληεζηκπέι ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο παξαρσξνχκελεο επηθάλεηαο. 

 

ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΝΗ ΘΑΡΑΙΖΤΖΠ ΞΑΟΑΣΥΟΖΘΔΗΠΑΠ ΕΥΛΖΠ ΑΗΓΗΑΙΝ-ΞΑΟΑΙΗΑΠ   

 

   ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο αηγηαινχ θαη παξαιίαο πνπ παξαρσξνχληαη γηα λα ηνπνζεηεζνχλ 

νκπξέιεο θαη αλάθιηληξα (μαπιψζηξεο), σο «ζεη» λνείηαη ν ζπλδπαζκφο 1 νκπξέια κε ηξαπεδάθη 

θαη 2 μαπιψζηξεο ηνπνζεηεκέλεο εθαηέξσζελ ηνπ ηζηνχ. Γηα ηηο αλάγθεο ησ ππνινγηζκψλ 

πξνβιέπεηαη φηη έλα ηέηνην ηππηθφ ζεη θαηαιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ επηθάλεηα 5,0 η.κ. 

(μαπιψζηξα+ νκπξέια + ηξαπεδάθη+ μαπιψζηξα). Σν εκβαδφλ πνπ θαηαιακβάλνπλ ηα ζπλνιηθά 

ηνπνζεηνχκελα «ζεη» δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξν απφ ην 50% ηεο επηθάλεηαο πνπ έρεη 

ζπλνιηθά παξαρσξεζεί. 

   Μεηαμχ ηεο πξψηεο ζεηξάο ζεη αλαθιίληξσλ-νκπξειψλ θαη αθηνγξακκήο ζα πξέπεη λα παξακέλεη 

αθάιππηνο ρψξνο (ειεχζεξε ισξίδα), ππνρξεσηηθνχ πιάηνπο 5 κ. ν νπνίνο ζα δηεπθνιχλεη ηελ 

ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ ινπνκέλσλ παξάιιεια κε ηε ζάιαζζα. 

   Καηά ηε δηάξθεηα παξαρψξεζεο ηφζν νη νκπξέιεο , φζν θαη ηα αλάθιηληξα (μαπιψζηξεο) 

δχλαληαη λα παξακέλνπλ αλνηθηά γηα φιν ην εηθνζηηεηξάσξν. Μεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ ρξήζεο 

ηφζν ηα  αλάθιηληξα (μαπιψζηξεο), φζν θαη νη νκπξέιεο θαη ηα ινηπά είδε αλαςπρήο (ζαιάζζηα 

πνδήιαηα, θαλφ θιπ) απνκαθξχλνληαη απφ ην ρψξν ηνπ αηγηαινχ, παξαιίαο θιπ. 
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ΔΓΟΑΠΖ ΘΑΡΑΠΘΔΥΛ, ΠΡΔΟΔΥΠΖ, ΞΑΘΡΥΠΖ 

 

   Δπηηξεπφκελνη ηξφπνη ζχλδεζεο ησλ θηλεηψλ θαηαζθεπψλ επί ηνπ αηγηαινχ θαη ηεο παξαιίαο είλαη 

εθείλνη πνπ δελ αιινηψλνπλ ηε θπζηθή κνξθνινγία ηνπο θαη δελ ελέρνπλ  ραξαθηεξηζηηθά κφληκεο 

ζχλδεζεο κε ην έδαθνο. ην πιαίζην απηφ, νη αλσηέξσ θηλεηέο  θαηαζθεπέο ζπλδένληαη κε ην 

έδαθνο κε δηαηάμεηο πξνζσξηλήο ζηήξημεο ή έδξαζεο (απιήο έκπεμεο – πάθησζεο π.ρ. ηχπνπ 

αλεζηξακκέλνπ Σ , ρσξίο ζθπξφδεκα) θαη εάλ πξφθεηηαη γηα θξεπίδσκα , ρσξίο πάθησζε , κε 

έδξαζε κε ζχζηεκα κεηαιιηθήο πιάθαο θαη θνριία κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο ησλ 

ινπνκέλσλ ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ (αλέκσλ) θαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ρσξίο 

ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα άκεζε απνμήισζε, κεηαθίλεζε ή κεηαθνξά ηνπο. 

   Μεηά ην πέξαο ηεο πεξηφδνπ ρξήζεο νη δηαηάμεηο έδξαζεο (βάζεηο, εκπήμεηο – παθηψζεηο, θιπ.) 

ζα πξέπεη λα απνθαιχπηνληαη θαη λα αθαηξνχληαη ρσξίο λα παξακέλνπλ εγθηβσηηζκέλεο ζηελ άκκν 

ζε αλακνλή ηεο επφκελεο πεξηφδνπ. 
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