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Πξνθήξπμε  πξνθνξηθήο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ παξαρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο 
ρξήζεο ρώξνπ αηγηαινύ θαη παξαιίαο γηα ηελ ιεηηνπξγία  απηνθηλνύκελνπ ή ξπκνπιθνύκελνπ 
ηξνρήιαηνπ αλαςπθηεξίνπ (θαληίλαο) 
 

Ο Γήκαξρνο  Μεζζήλεο 

 
Λακβάλνληαο ππφςε : 

1. Σηο 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. 4787/2021 (ΦΔΚ 44/Α/2021), Ν. 4916/2022 
(ΦΔΚ 65/Α/2022) θαη ηζρχεη. 

2. Σελ Κ.Τ.Α. 47458 ΔΞ 2020/15-5-2020 (ΦΔΚ 1864/Β/15-5-2020), κε ηελ νπνία θαζνξίζηεθαλ νη φξνη, 
νη πξνυπνζέζεηο , ηα ηερληθά ζέκαηα, νη αλαγθαίεο ιεπηνκέξεηεο  θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ 
παξαρψξεζε απιήο ρξήζεο αηγηαινχ , παξαιίαο, φρζεο θαη παξφρζηαο δψλεο, πδάηηλνπ ζηνηρείνπ 
ζάιαζζαο, ιηκλνζάιαζζαο, κεγάισλ ιηκλψλ θαη πιεχζηκσλ πνηακψλ, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε 
ηελ Κ.Τ.Α. 56468 ΔΞ 2020/5-6-2020 ( ΦΔΚ 2198/Β/2020) θαη ηελ ΚΤΑ αξηζ. 51872ΔΞ2021/28-4-
2021 (ΦΔΚ 1798/Β/2021) θαη ηζρχεη. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 270/1981 (ΦΔΚ 77/Α/1981). 
4. Σελ 27/2022 απφθαζε ηνπ  Γ.. κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη πξνο παξαρψξεζε  ζέζεηο επί ηνπ 

αηγηαινχ θαη παξαιίαο ζην Γήκν Μεζζήλεο γηα ηελ ιεηηνπξγία απηνθηλνχκελσλ ή ξπκνπιθνχκελσλ 
ηξνρήιαησλ αλαςπθηεξίσλ (θαληηλψλ) γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ινπνκέλσλ θαη ηελ αλάπηπμε 
νκπξειψλ & μαπιψζηξσλ 

5. Σελ 186/2021  απφθαζε ηνπ  Γ.. κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην αληάιιαγκα γηα ηηο παξαρσξήζεηο ηνπ 
δηθαηψκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινχ θαη παξαιίαο. 

6. Σν ππ’ αξηζκ. πξση.  8108 ΑΠΑ 2022/08-02-2022  έγγξαθφ ηεο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο Μεζζελίαο 
κε ην νπνίν εγθξίζεθε ην σο άλσ θαζνξηζζέλ αληάιιαγκα, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 7 ηεο 
Κ.Τ.Α. 47458 ΔΞ 2020/15-5-2020 (ΦΔΚ 1864/Β/15-5-2020).  

7. Tν ππ’ αξ. πξση. 22730ΑΠΑ/2022/31-03-2022 έγγξαθν κε ην νπνίν εθθξάδεηαη ε  ζχκθσλε γλψκε 
ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο Μεζζελίαο επί ηνπ ζρεδίνπ δηαθήξπμεο θαηφπηλ 
παξαηεξήζεσλ ,νη νπνίεο ελζσκαηψζεθαλ ζηε δηαθήξπμε, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 
13 ηεο ΚΤΑ 47458ΔΞ2020(ΦΔΚ1864/Β/15-5-20 ) 

8. Σελ ππ’ αξ. 94/2022 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Μεζζήλεο πεξί έγθξηζεο ησλ 
φξσλ ηεο δεκνπξαζίαο, 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ 
 

Γεκνπξαζία απιή πιεηνδνηηθή θαλεξή θαη πξνθνξηθή  γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απιήο 
ρξήζεο ρψξνπ επί ηνπ αηγηαινχ  - θνηλφρξεζηεο παξαιίαο γηα ηελ ιεηηνπξγία απηνθηλνύκελνπ ή 
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ξπκνπιθνύκελνπ ηξνρήιαηνπ αλαςπθηεξίνπ (θαληίλαο) κε ηε δέζκεπζε φηη δελ ζα θαηαζθεπαζζεί 
νηνδήπνηε έξγν επί ηεο παξαιίαο θαη ζα ηεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 
θαηαζθεπψλ – δηακνξθψζεσλ πνπ ζέηεη ε Κ.Τ.Α. 47458 ΔΞ 2020/15-5-2020 (ΦΔΚ 1864/Β/15-5-2020), 
φπσο απηή ηζρχεη. 

Ο πξνο δεκνπξάηεζε ρψξνο γηα ηελ ιεηηνπξγία απηνθηλνχκελνπ ή ξπκνπιθνχκελνπ ηξνρήιαηνπ 
αλαςπθηεξίνπ (θαληίλαο) είλαη ν εμήο : 

Θέζε  Κσδ. ζέζεο η.κ. 
παξαρσξνύκελ
νπ ρώξνπ 

πληεηαγκέλεο παξαρσξνύκελνπ 
ρώξνπ 

Α/Α Υ Τ 

Υεισλαξηά Κ. 12 15 η.κ. 0 315371.65 4086780.41 

 
1 315374.71 4086784.37 
2 315372.33 4086786.20 
3 315369.28 4086782.24 

 

Η ζέζε θαη ην εκβαδφλ ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ απνηππψλεηαη ζην επηζπλαπηφκελν δηάγξακκα . 
 

 
Άξζξν 1ν 

Ο πξνο παξαρψξεζε ρψξνο, ν νπνίνο απέρεη ηνπιάρηζηνλ 100 κέηξα απφ εγθαηεζηεκέλεο επηρεηξήζεηο 
(μελνδνρεία, θέληξα αλαςπρήο θιπ),  νξηνζεηείηαη επί ηνπ αηγηαινχ θνηλφρξεζηεο παξαιίαο, έρεη επηθάλεηα 
15 η.κ. θαη παξαρσξείηαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία απηνθηλνύκελνπ ή ξπκνπιθνύκελνπ 
ηξνρήιαηνπ αλαςπθηεξίνπ (θαληίλαο), εθνδηαζκέλεο κε θαηάιιειε άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη ζχκθσλα κε 
ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ παξ. 4(β) ηνπ άξζξνπ 14 ηεο αξηζκ. Τ1γ/Γ.Π./νηθ.47829/21-06-2017 (2161 B΄) 
απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο. ηα απηνθηλνύκελα ή ξπκνπιθνύκελα ηξνρήιαηα αλαςπθηήξηα 
απαγνξεύεηαη ε αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ. 
Γηα ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο απαηηείηαη ε πξνεγνύκελε ππνβνιή γλσζηνπνίεζεο 
ιεηηνπξγίαο από ηνλ ελδηαθεξόκελν.   
Απαγνξεύεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο ζηνλ παξαρσξεκέλν ρώξν πξηλ ηελ νινθιήξσζε 
ηεο δηαδηθαζίαο γλσζηνπνίεζεο ιεηηνπξγίαο.   
ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο κε ηνλ αλσηέξσ φξν ν Γήκνο ζα πξνβαίλεη ζηελ επηβνιή ησλ 
πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ ΚΤΑ 16228/17-05-2017 (ΦΔΚ 1723/Β/2017) θπξψζεσλ. 
 

Άξζξν 2ν 
Ηκέξα δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο νξίδεηαη ε  14ε-04- 2022, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα έλαξμεο ε 10:00 
π.κ. 
Η δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ζην 
Γεκαξρείν Μεζζήλεο, ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ηνπ Γήκνπ . 
Οη ελδηαθεξφκελνη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δεκνπξαζία ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ :  

1. Φσηνηππία Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο  ηνπ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΟ  θαη ηνπ ΔΓΓΤΗΣΗ. ε πεξίπησζε πνπ ηελ 
αίηεζε θαηαζέηεη λνκηθφ πξφζσπν, ζπκπιεξσκαηηθά ζα θαηαηίζεηαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο θαη 
απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηεο, φπνπ απαηηείηαη,  γηα ηελ εθπξνζψπεζή ηεο ζηε δεκνπξαζία.  

2. Βεβαίσζε απφ ηελ Σακεηαθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ πεξί κε νθεηιήο πξνο ην Γήκν, ηνπ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΟ  
(θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ) θαη ηνπ ΔΓΓΤΗΣΗ(Γεκνηηθή Δλεκεξφηεηα). 

3. Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο γηα ρξέε πξνο ην Γεκφζην, ηνπ 
ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΟ (θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ)  θαη ηνπ ΔΓΓΤΗΣΗ(Φνξνινγηθή Δλεκεξφηεηα), ε 
νπνία λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα εκέξεο πξηλ ηελ δηεμαγσγή ηεο δεκνπξαζίαο. 

4. Έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. επηρείξεζεο ππαγφκελεο ζηηο επηηξεπηέο απφ ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 2971/2001 θαη ζπγθεθξηκέλα επηρείξεζεο πνπ λα δηαζέηεη Κ.Α.Γ. 56.10.19.01 ή 
ππεχζπλε δήισζε φηη ζα πξνζθνκηζηεί πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

5. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΟ  φηη έρεη ιάβεη γλψζε ησλ φξσλ ηεο 
δηαθήξπμεο θαη ησλ φξσλ ηεο Κ.Τ.Α. 47458 ΔΞ 2020/15-5-2020 (ΦΔΚ 1864/Β/15-5-2020) φπσο απηή έρεη 
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη θαη ησλ παξαξηεκάησλ απηήο θαη φηη ηνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. 
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6. Τπεχζπλε δήισζε φηη δελ είλαη ππφηξνπνο απζαίξεηνο θάηνρνο αηγηαινχ παξαιίαο , ν ίδηνο θαη ν /ε 
ζχδπγφο ηνπ /ηεο θαη νη εηαηξίεο ζηηο νπνίεο ηα αλσηέξσ πξφζσπα είλαη εηαίξνη ,φπσο ε έλλνηα ηνπ 
ππφηξνπνπ απζαίξεηνπ θαηφρνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 45 ηνπ Ν.4688/2020(ΦΔΚ 101/Α/2020) 

7. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο άδεηαο παξακνλήο γηα αιινδαπνχο εθηφο ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ. ή βεβαίσζεο 
λφκηκεο δηακνλήο  εάλ έρνπλ ηζαγέλεηα θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ. 

8. Δγγπεηηθή επηζηνιή, σο θάησζη ζην άξζξν 3 ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο. 
 

 
Άξζξν 3ν 

Σν ειάρηζην φξην πξψηεο πξνζθνξάο, θαζψο θαη ην πνζφ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο 
ζηε δεκνπξαζία θαζνξίδνληαη σο θάησζη :  

Θέζε  Κσδ. 
ζέζεο 

η.κ. 
παξαρσ
ξνύκελν
π ρώξνπ 

Διάρηζην 
όξην πξώηεο 
πξνζθνξάο  

Πνζό εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο 
ζπκκεηνρήο ζηε 
δεκνπξαζίαο 

Υεισλαξηά Κ. 12 15 η.κ. 500,00 € 50,00 € 

 
Βάζεη ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 4916/2022 (ΦΔΚ 65/Α/2022), γηα ην έηνο 2022 ην ύςνο ηνπ 
θαηαβαιιόκελνπ αληαιιάγκαηνο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηό 65% ηνπ ππνινγηζζέληνο αληαιιάγκαηνο 
ζύκθσλα κε ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο ΚΤΑ  ππ’ αξ. 47458 ΔΞ 2020(ΦΔΚ 1864/ Β’/2020). 
 
Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 10% ηεο αξρηθήο ηηκήο εθθίλεζεο ηεο δεκνπξαζίαο.  Η 
εγγπεηηθή επηζηνιή δχλαηαη λα είλαη ζε γξακκάηην Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθή 
επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο. Απηή αληηθαζίζηαηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κε ηνηαχηε 
γηα ηελ πιήξσζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, αλεξρνκέλε ζε χςνο 10% επί ηνπ επηηεπρζέληνο ζπλνιηθνχ 
κηζζψκαηνο, θαη ε νπνία ζα θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο 
ζχκβαζεο , φπσο ελδεηθηηθά ηελ κε εκπξφζεζκε πιεξσκή ηνπ αληαιιάγκαηνο, ηελ θαηάιεςε επηπιένλ 
ρψξνπ απφ ηνλ ζπκβαηηθά νξηδφκελν,  ηελ κε ηήξεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζην παξάξηεκα 3 ηεο Κ.Τ.Α. 
47458 ΔΞ 2020/15-5-2020 (ΦΔΚ 1864/Β/15-5-2020) φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Κ.Τ.Α.56468 ΔΞ 
2020(ΦΔΚ 2198/Β/5-6-20) θαη ηζρχεη. 
 

Άξζξν 4ν 
Η παξαρψξεζε ηνπ ρψξνπ μεθηλάεη  απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ θαη  ιήγεη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 
2022. 
Μεηά ηελ ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξαρψξεζεο ν κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ην κίζζην 
(ρψξν αηγηαινχ – παξαιίαο) φπσο ηνλ παξέιαβε, δειαδή λα έρεη απνκαθξχλεη θάζε ηη πνπ έρεη ζρέζε κε 
ηελ εκπνξηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα θαη αιινηψλεη ηνλ θνηλφρξεζην ραξαθηήξα ηνπ παξαρσξεκέλνπ ρψξνπ, 
άιισο ζα θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ ην ζχλνιν ηεο εγγχεζεο παξάιιεια δε ν Γήκνο ζα πξνβαίλεη ζηνλ 
θαζαξηζκφ ηνπ κηζζίνπ κε ηελ απνκάθξπλζε θάζε ηη απφ ηελ εκπνξηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα κε άκεζε 
βεβαίσζε ησλ δαπαλψλ ζηνλ πιεηνδφηε άλεπ εηέξαο εηδνπνηήζεσο. 
 

Άξζξν 5ν 
Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκφ άιινπ, νθείιεη λα δειψζεη απηφ ζηελ επηηξνπή ηεο δεκνπξαζίαο 
πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηελ νπνία πξέπεη λα παξνπζηάζεη ην γηα ην ζθνπφ απηφ λφκηκν 
πιεξεμνχζην πνπ λα έρεη ζπληαρζεί ζε ζπκβνιαηνγξάθν. 

Άξζξν 6ν 
Κάζε πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ πιεηνδφηε. Σν πνζφ ηεο ηειεπηαίαο (κεγαιχηεξεο) πιεηνδνζίαο 
είλαη δεζκεπηηθφ θαη γηα ηνπο ακέζσο θαηά ζεηξά πιεηνδνζίαο επφκελνπο πιεηνδφηεο. 

Άξζξν 7ν 
Ο αλαδεηρζεζφκελνο ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο ππνρξενχηαη λα παξνπζηάζεη αμηφρξεν εγγπεηή, ν νπνίνο ζα 
ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαζηζηάκελνο αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλνο κεη’ 
απηνχ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. Δπίζεο ν ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο ππνρξενχηαη εληφο 
δέθα εκεξψλ απφ ηεο θνηλνπνηήζεσο ηεο εγθξίζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο, λα πξνζέιζεη 
κεηά ηνπ εγγπεηνχ ηνπ, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, άιισο ε θαηαηεζείζα εγγχεζε θαηαπίπηεη ππέξ 
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ηνπ Γήκνπ άλεπ δηθαζηηθήο παξεκβάζεσο, αλεμάξηεηα κε ηελ απνδνρή ηνπ πνζνχ ηεο κείδνλνο 
πιεηνδνζίαο απφ άιινλ πιεηνδφηε, ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε ελεξγείηαη αλαπιεηζηεξηαζκφο ζε βάξνο 
ηνχηνπ (ηειεπηαίνπ πιεηνδφηε) θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ, ελερνκέλσλ θαη ησλ δχν ζε νιφθιεξν γηα ηελ επί 
έιαηηνλ δηαθνξά ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο λέαο δεκνπξαζίαο απφ ηελ πξνεγνχκελε. Ο δε αξρηθφο 
ππεξζεκαηηζηήο, ν/ε ζχδπγνο απηνχ θαη νη ζπγγελείο ηνπ εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο κέρξη θαη ηνπ δεχηεξνπ 
βαζκνχ, θαζψο θαη νη εηαηξείεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ φινη νη παξαπάλσ, απνθιείνληαη απφ ηε 
δεκνπξαζία. 
ην κηζζσηήξην ζπκβφιαην πξνζδηνξίδνληαη ζαθψο ηα ζηνηρεία ηνπ κηζζσηή, ε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, ε 
ζέζε θαη ην εκβαδφλ ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ πνπ παξαρσξείηαη, ε ηδηφηεηα ηνπ (αηγηαιφο, παξαιία, 
θ.ι.π.), ην είδνο ηεο ρξήζεο θαη ην θαηαβιεηέν αληάιιαγκα. Ο ρψξνο απηφο απνηππψλεηαη κε επηκέιεηα ηνπ 
Γήκνπ Μεζζήλεο θαη ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ ζε επηζπλαπηφκελν ζην 
κηζζσηήξην απφζπαζκα  νξζνθσηνράξηε απφ ηελ εθαξκνγή <<OPEN>>ηεο ΔΚΥΑ Α.Δ. 
ην ζπκθσλεηηθφ πνπ ζα ππνγξαθεί ζα νξίδεηαη ξεηψο φηη ν κηζζσηήο έρεη ιάβεη γλψζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο 
ΚΤΑ αξ. 47458ΔΞ 2020 (Φ.Δ.Κ. 1864/Σ.β’/15-05-2020) «Καζνξηζκφο φξσλ, πξνυπνζέζεσλ, ηερληθψλ 
ζεκάησλ, αλαγθαίσλ ιεπηνκεξεηψλ θαη δηαδηθαζίαο γηα ηελ παξαρψξεζε απιήο ρξήζεο αηγηαινχ, 
παξαιίαο, φρζεο θαη παξφρζηαο δψλεο, πδάηηλνπ ζηνηρείνπ ζάιαζζαο, ιηκλνζάιαζζαο, κεγάισλ ιηκλψλ θαη 
πιεχζηκσλ πνηακψλ» φπσο απηή ηζρχεη θαη δεζκεχεηαη λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ σο κηζζσηήο φπσο 
απηέο νξίδνληαη ζηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο. Αληίγξαθν ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ, ζε ηξία (3) αληίγξαθα, 
ζπλνδεπφκελν κε αληίγξαθν ηνπ Πξαθηηθνχ Καηαθχξσζεο ηεο Γεκνπξαζίαο, ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ αξ.3 
ηεο ΚΤΑ ,ηα ππφβαζξα νξζνθσηνράξηε , ηνπ πξσηφηππνπ δηπιφηππνπ είζπξαμεο γηα ηελ απφδεημε 
θαηαβνιήο ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ην άξζξν 7 ηεο ΚΤΑ 47458ΔΞ 2020(ΦΔΚ1864/Β/2020) νθεηιφκελνπ 
πνζνζηνχ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη απφδεημε θαηαβνιήο ηνπ πξνβιεπφκελνπ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζην 
Γήκν, απνζηέιινληαη απφ ην Γήκν Μεζζήλεο ζηελ Κηεκαηηθή Τπεξεζία Μεζζελίαο, πξνο πξνζππνγξαθή 
ηνπο. ην κηζζσηήξην ζπκβφιαην πξέπεη λα έρνπλ ελζσκαησζεί, επί πνηλή αθπξφηεηαο ηεο κηζζσηηθήο 
ζχκβαζεο, νη ηπρφλ ππνδείμεηο ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο Μεζζελίαο, 
θαζψο θαη λα αλαγξάθεηαη, επί πνηλή αθπξφηεηαο ηεο ζχκβαζεο, ν αξηζκφο ηνπ δηπινηχπνπ είζπξαμεο ηνπ 
πνζνζηνχ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ.  
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, αληηγξάθνπ ηνπ Πξαθηηθνχ 
Καηαθχξσζεο ηεο Γεκνπξαζίαο, ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ αξ.3 ηεο ΚΤΑ ,ηνπ ππνβάζξνπ νξζνθσηνράξηε 
, ηνπ πξσηφηππνπ δηπιφηππνπ είζπξαμεο γηα ηελ απφδεημε θαηαβνιήο ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ην άξζξν 
7 ηεο ΚΤΑ 47458ΔΞ 2020(ΦΔΚ1864/Β/2020) νθεηιφκελνπ πνζνζηνχ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη απφδεημε 
θαηαβνιήο ηνπ πξνβιεπφκελνπ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζην Γήκν ,ην κηζζσηήξην ζπκβφιαην 
είλαη άθπξν θαη ν κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα απνρσξήζεη απφ ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν, ρσξίο θακία αμίσζε 
απνδεκίσζεο έλαληη ηνπ Γεκνζίνπ.  
Μφλν κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ κεηαμχ ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ κηζζσηή θαη ηελ 
πξνζππνγξαθή ηνπ απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο Μεζζελίαο , ν κηζζσηήο έρεη 
δηθαίσκα λα εγθαηαζηαζεί ζηνλ παξαρσξνχκελν θνηλφρξεζην ρψξν. 
 

Άξζξν 8ν 
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο δελ απνθηά δηθαίσκα απνδεκίσζεο ιφγσ ηπρφλ κε έγθξηζεο ησλ πξαθηηθψλ ηεο 
δεκνπξαζίαο απφ ηα θαηά λφκν αξκφδηα φξγαλα. 
 

Άξζξν 9ν 
Σν επηηεπρζέλ κίζζσκα ζα θαηαβιεζεί απφ ηνλ αλαδεηρζεζφκελν πιεηνδφηε (κηζζσηή) κε ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζχκβαζεο, εθ ηνπ νπνίνπ:  
πνζνζηφ 30% ηνπ επηηεπρζέληνο  κηζζψκαηνο γηα ην έηνο 2022, πιένλ ραξηνζήκνπ  θαη Ο.Γ.Α. 
ραξηνζήκνπ ζα απνδνζεί ζην Κηεκαηηθή Τπεξεζία Μεζζελίαο   
πνζνζηφ 70% ηνπ επηηεπρζέληνο  κηζζψκαηνο γηα ην έηνο 2022 πιένλ ραξηνζήκνπ θαη Ο.Γ.Α. ραξηνζήκνπ 
ζην Γήκν Μεζζήλεο 
Καηόπηλ αίηεζεο ηνπ πιεηνδόηε είλαη δπλαηή ε θαηαβνιή ηνπ αληαιιάγκαηνο ζε δόζεηο, ζύκθσλα 
κε ηα νξηδόκελα ζηελ 47458 ΔΞ 2020/15-5-2020 (ΦΔΚ 1864/Β/15-5-2020) όπσο απηή ηζρύεη θαηά ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 
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ε πεξίπησζε κε εκπξφζεζκεο θαηαβνιήο έζησ θαη κίαο δφζεο ε ζχκβαζε παξαρψξεζεο παχεη λα ηζρχεη 
θαη ζα ιακβάλνληαη φια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία κέηξα πξνζηαζίαο.  
 

Άξζξν 10ν 
Ο Γήκνο δελ επζχλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηή, νχηε ππνρξενχηαη ζε επηζηξνθή ή κείσζε ηνπ κηζζψκαηνο ή 
θαη ιχζε ηεο ζχκβαζεο ρσξίο απνρξψληα ιφγν. 
Ο Γήκνο δελ επζχλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηή γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ επξίζθεηαη ην κίζζην ηεο νπνίαο 
ηεθκαίξεηαη φηη έρεη ιάβεη γλψζε θαη ζπλεπψο δελ ππνρξενχηαη ζηελ επηζηξνθή ή κείσζε ηνπ κηζζψκαηνο 
ή ιχζε ηεο κίζζσζεο. 

 
Άξζξν 11ν 

Οη Γεκνηηθνί θφξνη – ηέιε θαη θφξνη ηνπ Γεκνζίνπ βαξχλνπλ ηνλ κηζζσηή. 
 

Άξζξν 12ν 
Σα έμνδα ηεο Γεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηπρφλ επαλαιεπηηθψλ απηήο βαξχλνπλ ηνλ ηειεπηαίν 
πιεηνδφηε 

 
Άξζξν 13ν 

Η δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί επηκέιεηα ηνπ Γεκάξρνπ ηνπιάρηζηνλ δέθα εκέξεο πξηλ ηε δηελέξγεηα ηεο 
Γεκνπξαζίαο κε ηνηρνθφιιεζή ηεο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ, ζην πξφγξακκα ΓΙΑΤΓΔΙΑ, 
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ  θαη πεξίιεςε απηήο ζε δχν ηνπηθέο εθεκεξίδεο. 

 
Άξζξν 14ν 

Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε επέκβαζε πνπ αιινηψλεη ηε θπζηθή κνξθνινγία θαη ηα βηνηηθά ζηνηρεία ησλ 
ρψξσλ αηγηαινχ θαη παξαιίαο, θαζψο θαη ηνλ θνηλφρξεζην ραξαθηήξα απηψλ. 
Ο κηζζσηήο  νθείιεη λα εμαζθαιίδεη θαη λα κελ εκπνδίδεη ηελ ειεχζεξε θαη απξφζθνπηε πξφζβαζε ησλ 
πνιηηψλ ζηελ παξαιία θαη ηνλ αηγηαιφ. 
Ο κηζζσηήο  νθείιεη λα κεξηκλά γηα ηνλ θαζεκεξηλφ θαζαξηζκφ ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, ηελ αηζζεηηθή 
ηνπ ρψξνπ ηεο αθηήο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ, θαζψο επίζεο λα κεξηκλά γηα ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ 
αζθάιεηα ησλ ινπνκέλσλ θαη ησλ δηεξρνκέλσλ ζηνλ παξαρσξνχκελν ρψξν. 
Ο κηζζσηήο  νθείιεη λα ηεξεί ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο πνπ ηίζεληαη ζην παξάξηεκα 2.Ι 
«ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΛΗ ΥΡΗΗ ΑΙΓΙΑΛΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑ», φιεο ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο θαη ηα αλαθεξφκελα ζην παξάξηεκα 3 «ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ – 
ΓΙΑΜΟΡΦΩΔΩΝ ΑΠΛΗ ΥΡΗΗ ΔΝΣΟ ΑΙΓΙΑΛΟΤ – ΠΑΡΑΛΙΑ – ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ - ΤΣΑΔΙ» ηεο  
Κ.Τ.Α. 47458 ΔΞ 2020/15-5-2020 (ΦΔΚ 1864/Β/15-5-2020) , θαζψο θαη ηνπο φξνπο πνπ ηίζεληαη απφ ην 
ππνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, γηα ηνπο ρψξνπο αηγηαινχ θαη παξαιίαο εληφο θεξπγκέλσλ 
αξραηνινγηθψλ ρψξσλ. 
Ο κηζζσηήο νθείιεη λα ηεξεί φια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ λνκνζεζία κέηξα πξνζηαζίαο γηα ηνλ 
πεξηνξηζκφ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θoξνλντνχ  Covid 19 φπσο απηά θαζνξίδνληαη απφ ηηο εθάζηνηε ζρεηηθέο 
ηζρχνπζεο θνηλέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παλδεκίαο.  
Ο 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.  
Ο κηζζσηήο  νθείιεη λα παξαδψζεη ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ζηελ αξρηθή ηνπο θαηάζηαζε ακέζσο κεηά 
ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο, αθαηξνπκέλσλ φισλ ησλ εηδψλ πνπ είραλ ηνπνζεηεζεί θαηά ηε ρξήζε. 
Ο κηζζσηήο ππφθεηηαη ζε φιεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο Κ.Τ.Α. 47458 ΔΞ 2020/15-5-
2020 (ΦΔΚ 1864/Β/15-5-2020), φπσο απηή ηζρχεη. 
ε πεξίπησζε παξαβάζεσλ ησλ φξσλ ηεο Κ.Τ.Α. 47458 ΔΞ 2020/15-5-2020 (ΦΔΚ 1864/Β/15-5-2020), 
φπσο ηζρχεη θαη ελ γέλεη ηεο λνκνζεζίαο πεξί αηγηαινχ θαη παξαιίαο (Ν. 2971/2001, φπσο έρεη 
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη) αλεμάξηεηα απφ ην θαζνξηζζέλ αληάιιαγκα, ζα επηβάιινληαη θαη φια ηα κέηξα 
πξνζηαζίαο.  

 
Άξζξν 15ν 

Ο πιεηνδφηεο ππνρξενχηαη εληφο δηαζηήκαηνο ελφο κελφο  απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 
παξαρψξεζεο λα ππνβάιεη γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο ηνπ απηνθηλνύκελνπ ή ξπκνπιθνύκελνπ 
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ηξνρήιαηνπ αλαςπθηεξίνπ (θαληίλαο).Ο Γήκνο νπδεκία ππνρξέσζε – επζχλε έρεη έλαληη ηνπ κηζζσηνχ 
ζε πεξίπησζε κε δπλαηφηεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηνχ θαηαζηήκαηνο. Η ππνβνιή γλσζηνπνίεζεο 
ιεηηνπξγίαο είλαη απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ πιεηνδφηε – κηζζσηή. 

 
Άξζξν 16ν 

Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη νίθνζελ απφ ηνλ Γήκαξρν εάλ δελ παξνπζηαζηεί ζε απηή πιεηνδφηεο.  
Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη κεηά απφ απφθαζε δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ φηαλ : 
Α) Σν απνηέιεζκα απηήο δελ εγθξηζεί απφ ηελ Ο.Δ. ή ηελ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ιφγσ αζχκθνξνπ 
επηηεπρζέληνο απνηειέζκαηνο ή ζθάικαηνο ζηελ δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο, 
Β) κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηεο δεκνπξαζίαο ν ηειηθφο πιεηνδφηεο θαη ν εγγπεηήο ηνπ αξλνχληαη λα 
ππνγξάςνπλ ηα πξαθηηθά ή ηελ ζχκβαζε κίζζσζεο, επίζεο, φηαλ κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ ηειεπηαίν 
πιεηνδφηε ηεο εγθξηηηθήο επί ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο απφθαζεο, δελ πξνζέιζεη 
εκπξνζέζκσο γηα ηελ ζχληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  
ηε Β πεξίπησζε ε δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη εηο βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδφηε θαη ηνπ εγγπεηή 
απηνχ. 
 
ε πεξίπησζε επαλάιεςεο ηεο δεκνπξαζίαο ιφγσ έθπησζεο ηνπ πιεηνδφηε, ε ηηκή εθθίλεζεο δελ κπνξεί 
λα είλαη κηθξφηεξε ηνπ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ αληαιιάγκαηνο πνπ θαηαθπξψζεθε ζηελ αξρηθή 
δεκνπξαζία θαη πάλησο φρη κηθξφηεξε ηνπ αληαιιάγκαηνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 16Α, φπσο απηφ 
πξνζηέζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 4607/2019 ή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 42 
ηνπ λ. 4607/2019, ν δε αξρηθφο ππεξζεκαηηζηήο, ν/ε ζχδπγνο απηνχ θαη νη ζπγγελείο ηνπ εμ αίκαηνο ή εμ 
αγρηζηείαο κέρξη θαη ηνπ δεχηεξνπ βαζκνχ, θαζψο θαη νη εηαηξείεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ φινη νη 
παξαπάλσ, απνθιείνληαη απφ ηε δεκνπξαζία. ηε Β πεξίπησζε ε δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη εηο 
βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδφηε θαη ηνπ εγγπεηή απηνχ, σο ειάρηζην φξην πξνζθνξάο νξίδεηαη ην επ’ 
νλφκαηη ηνχηνπ θαηαθπξσζέλ πνζφ, δπλάκελν λα κεησζεί κε απφθαζε Γ θαη φρη θάησ απφ ηελ ειάρηζηε 
ηηκή εθθίλεζεο πνπ έρεη εγθξηζεί απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο Μεζζελίαο κε ηελ ππ’ 
αξηζκ  πξση. 8108 ΑΠΑ 2022/08-02-2022 εγθξηηηθή Απφθαζή ηνπ.  
 
Η επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία γλσζηνπνηείηαη κε πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ηνπ δεκάξρνπ αλαθεξνκέλεο 
ζηνπο φξνπο ηεο πξψηεο δηαθήξπμεο θαη δεκνζηεπνκέλεο, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξαο πξν ηεο εκέξαο 
ηεο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο, δηεμάγεηαη δε ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξζεθαλ. 

 
Άξζξν 17ν 

ε πεξίπησζε πνπ έλα ή πεξηζζφηεξα άξζξα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο βξίζθνληαη ζε αληίθαζε κε ηα φζα 
πξνβιέπνληαη ζηελ Κ.Τ.Α. 47458 ΔΞ 2020/15-5-2020 (ΦΔΚ 1864/Β/15-5-2020), φπσο ηζρχεη, ππεξηζρχνπλ 
ηα φζα πξνβιέπνληαη ζηελ ΚΤΑ απηή.  
 Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 270/81. 

 
ΑΡΘΡΟ 18 ν 

Πιεξνθόξεζε ελδηαθεξνκέλσλ 
 

Πιεξνθνξίεο γηα ηηο δεκνπξαζίεο παξέρνληαη απφ ην Σκήκα Δζφδσλ Πεξηνπζίαο Αδεηνδνηήζεσλ θαη 
Ρπζκίζεσλ Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ ζην Γεκαξρείν Μεζζήλεο. 
Αξκφδηνη Τπάιιεινη Καινγεξνπνχινπ Παγψλα Ναηαιία, Νηπκέλνπ ηαπξνχια 
Σειέθσλα : 2722360123, 2722360102 (θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο). 
 

 Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 
 
 

ΓΔΩΡΓΙΟ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 
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