
 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθνος  7-03-2019 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  

ΔΗΜΟΣ  ΚΥΘΝΟΥ Αρ. Πρωτ. 459 

Ταχ. Δ/νση:      Xώρα Κύθνου  

Ταχ. Κώδικας: 84006  

Πληροφορίες: Ρ. Γρεβενίτη  

Τηλέφωνο:       22813-61104 

Fax:                  22810-31474 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 

ΕΤΟΥΣ 2019. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΝΟΥ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1.   ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11-05-2017 Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών 

και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦEK 1636/Β/12-05-2017) και οι τροποποιητικές 

αυτής: 1) ΚΥΑ ΔΔΠ0008470/0514Β΄/1-6-2017 (ΦΕΚ 1970/Β/7-6-2017), 2) ΚΥΑ 

ΔΔΠ0009186/0575ΒΕΞ2017/13-6-2017(ΦΕΚ 2098/Β/19-6-2017), 3) ΚΥΑ 

ΔΔΠ/Β0010068/0624ΒΕΞ2017/29-6-2017(ΦΕΚ 2255/Β/3-7-2017), 

2. το με αρ. 3817/12-05-2016 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας 

Αιγαίου με θέμα: «Οδηγίες περί δημοπρασιών» , 

3. το με αρ. πρωτ. 4165/20-05-2016 έγγραφο με θέμα: «Έκπτωση επί των 

προσδιορισθέντων τιμών Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής και Καντινών», 

4. την αριθ. 11/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  

5. την αριθ. 11/2019  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

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

όρων διενέργειας δημοπρασιών δι εκποίησιν ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και 

κοινοτήτων» 

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

8. τις διατάξεις του Ν.2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, 



9. το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

10. το άρθ. 176, παρ. 1, εδάφιο γ του Ν. 3852/2010 (Αρμοδιότητες της Οικονομικής 

Επιτροπής) 

 

ΠΡΟΚΥΡΗΤΤΕΙ : 

 

δημόσιο, πλειοδοτικό, προφορικό διαγωνισμό για την ανάδειξη πλειοδοτών εκμίσθωσης, 

τμημάτων των αιγιαλών - παραλίων των διοικητικών ορίων του Δήμου, όπως παρακάτω: 

  Άρθρο 1ο 

Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και θα γίνει στο Δημαρχείο του 

Δήμου Κύθνου σε ημέρα και ώρα που θα καθοριστούν με τη διακήρυξη στου Δημάρχου, 

μπροστά στην αρμόδια Επιτροπή. 

Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άκαρπη, τότε θα επαναληφθεί σε τόπο, σε ημέρα 

και ώρα που θα καθοριστούν με την ίδια διακήρυξη του Δημάρχου. 

Άρθρο 2ο 

Η διάρκεια της μίσθωσης των χώρων των παραλιών ορίζεται από την ημερομηνία 

υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού, μεταξύ Δήμου και μισθωτή έως και 31/12/2019 . 

Άρθρο 3ο 

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

της δημοπρασίας, ως εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία, γραμμάτιο σύστασης 

παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή 

αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων, για 

παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον 

που να ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου, ομολογιών δημοσίου, Τράπεζας ή 

Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας, που αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες, ποσού ίσου προς το ένα 

δέκατο (1/10), επί του μισθώματος του ενός ημερολογιακού έτους, δηλαδή  

α ) για την εκμίσθωση χώρων στην παραλία Απόκρουση για ομπρέλες και ξαπλώστρες 150 

τ.μ. το ποσό της εγγυητικής είναι 225,00 €. 

β) για την εκμίσθωση χώρου στην παραλία Απόκρουση για θαλάσσια σπορ 10 τ.μ. το ποσό 

της εγγυητικής είναι 132,00 €. 

γ) για την εκμίσθωση του χώρου στην παραλία Επισκοπή για ομπρέλες και ξαπλώστρες 200 

τ.μ. το ποσό της εγγυητικής είναι 300,00 €. 

δ) για την εκμίσθωση του χώρου στην παραλία Λουτρών για ομπρέλες και ξαπλώστρες 150 

τ.μ. το ποσό της εγγυητικής είναι 225,00 € 



Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία οφείλει να προσκομίσει επίσης:  

 -αντίγραφο δελτίου ταυτότητας  

 -βεβαίωση περί μη οφειλής από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου  

-φορολογική ενημερότητα (βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δημόσιο)  

-εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας (με 

θεώρηση από το ΓΕΜΗ) και αντίγραφο δελτίου ταυτότητας του εκπροσώπου 

Άρθρο 4ο 

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή της 

δημοπρασίας πριν από την έναρξη του συναγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει 

και το, για το σκοπό αυτό, νόμιμο πληρεξούσιο. 

Άρθρο 5ο 

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει 

αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο 

πλειοδότη. 

Άρθρο 6ο 

Ο τελευταίος πλειοδότης εάν έχει προβεί στη ρύθμιση χρεών με το Δήμο Κύθνου και 

εφόσον αναδειχθεί ως πλειοδότης, σε περίπτωση που δεν καταβάλει έστω και μία δόση από 

αυτές της ρύθμισης αυτόματα θα λύεται η σύμβαση μεταξύ αυτού και του Δήμου. 

 

Άρθρο 7ο 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, προσκομίζοντας τα 

εξής:  

αντίγραφο δελτίου ταυτότητας, δημοτική και φορολογική ενημερότητα, εκκαθαριστικό 

φορολογίας εισοδήματος έτους 2017 ή 2018 καθώς και Ε9  

Ο εγγυητής θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλεγγύως και σε 

ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. 

Άρθρο 8ο 

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση, από τυχόν μη έγκριση των 

πρακτικών της δημοπρασίας, από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα. 

Άρθρο 9ο 

Ως κατώτατο όριο ετήσιου μισθώματος (τιμή εκκίνησης) ορίζονται ως εξής:  

 για την εκμίσθωση χώρων στην παραλία Απόκρουση για ομπρέλες και ξαπλώστρες 

150 Τ.Μ.*15 ευρώ =2250 ευρώ , δηλαδή δεκαπέντε (15) συνολικά σετ (30 καρεκλών 

και 15 ομπρελών). 



 για την εκμίσθωση χώρων στην παραλία Απόκρουση για θαλάσσια σπορ 10 Τ.Μ.*15 

ευρώ =150 ευρώ πλέον το ποσό των 1.500€ (τιμή εκκίνησης όταν το μίσθωμα για 

ομπρέλες και ξαπλώστρες κυμαίνεται από 11-15€/τ.μ. μείον 20% έκπτωση)= 1320 

ευρώ. 

 για την εκμίσθωση του χώρου στην παραλία Επισκοπή για ομπρέλες και ξαπλώστρες 

200 Τ.Μ. *15 ευρώ =3000 ευρώ , δηλαδή δεκαπέντε (20) συνολικά σετ (40 

καρεκλών και 20 ομπρελών). 

 για την εκμίσθωση του χώρου στην παραλία Λουτρών για ομπρέλες και ξαπλώστρες 

150 Τ.Μ. *15 ευρώ =2250 ευρώ , δηλαδή δεκαπέντε (15) συνολικά σετ (30 

καρεκλών και 15 ομπρελών). 

Ένα σετ (μια ομπρέλα και δυο ξαπλώστρες) αντιστοιχεί σε δέκα τετραγωνικά τα πέντε τα 

καταλαμβάνει το σετ και τα αλλά πέντε πρέπει να είναι ελεύθερα. 

Άρθρο 10ο 

Το μίσθωμα θα καταβληθεί σε δυο (2) ισόποσες δόσεις (η 1η με την υπογραφή της 

σύμβασης και η 2η έως 31/7/2019) καθώς η μίσθωση ξεκινάει από την υπογραφή της 

σύμβασης έως τις 31/12/2019. 

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής έστω και μιας δόσης η σύμβαση παραχώρησης 

παύει να ισχύει , λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας και είναι δυνατή η σύναψη νέας 

σύμβασης παραχώρησης από την Κτηματικής Υπηρεσίας Κυκλάδων Α’. 

Άρθρο 11ο 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται, μέσα σε πέντε ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν 

της απόφασης, για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, να προσέλθει, μαζί με τον εγγυητή 

του, για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει 

καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου, χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε 

αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και ενέχονται και οι δύο για τη 

μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη 

δημοπρασία. 

Άρθρο 12ο 

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του 

μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου. 

Άρθρο 13ο 

Ο Δήμος δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιά, φθορά, βλάβη, που ήθελε προκληθεί στα θαλάσσια 

μέσα αναψυχής ή σε οποιαδήποτε από τις εγκαταστάσεις του μισθωτή από οποιαδήποτε 

αιτία και οποιοδήποτε λόγο και ο μισθωτής κανένα δικαίωμα αποκτά για αποζημίωση από τις 

τυχόν ζημιές. 



Άρθρο 14ο 

Απαγορεύεται η ανέγερση από το μισθωτή κάθε είδους κτίσματος ή σταθερής κατασκευής 

όπως στέγαστρα, τσιμεντοστρώσεις, επιχωματώσεις κ.λ.π. Απαγορεύεται επίσης 

οποιαδήποτε παρέμβαση στον αιγιαλό- παραλία που θα αλλοιώσει το χαρακτήρα και θα 

προκαλέσει ζημιά στο περιβάλλον. 

Άρθρο 15ο 

Ο μισθωτής υποχρεούται να φροντίσει για την καθαριότητα του αιγιαλού- παραλίας που 

μισθώνει .  

Ο μισθωτής υποχρεούνται επίσης, να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, της υπέρ αυτού 

δουλείες και τα όρια αυτού ακέραια και να το προστατεύει από κάθε καταπάτηση. Τέλος 

υποχρεούται να διαθέτει ικανό αριθμό σταχτοδοχείων, για την τοποθέτηση σε αυτά των 

αποτσίγαρων από τους λουόμενους, τα οποία πρέπει να είναι τοποθετημένα στη βάση των 

ομπρελών. 

Άρθρο 16ο 

Απαγορεύεται στο μισθωτή κάθε εργασία που μπορεί να ρυπάνει το χώρο, καθώς και το 

άναμμα φωτιάς ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και 

γενικότερα απαγορεύεται κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει ζημιά. 

Άρθρο 17ο 

Απαγορεύεται η τοποθέτηση από το μισθωτή θαλασσίων μέσων αναψυχής κάτω από τις 

ομπρέλες τις οποίες έχει τοποθετήσει ο Δήμος στο χώρο της παραλίας, καθώς επίσης και σε 

όλους τους χώρους της παραλίας, οι οποίοι δεν διατίθενται για εκμετάλλευση, όπως αυτοί 

απεικονίζονται στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα. 

Άρθρο 18ο 

Ο τελευταίος πλειοδότης πρέπει να έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη δραστηριότητα και 

ο εξοπλισμός που θα διαθέτει να είναι ομοιόμορφος , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

παράρτημα της προαναφερόμενης ΚΥΑ. 

Άρθρο 19ο 

Ο μισθωτής, υποχρεούται να λαβαίνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς διαφύλαξης ή 

έκθεσης των θαλάσσιων μέσων, για την προστασία των λουομένων και κάθε διερχομένου, 

για την αποφυγή ατυχημάτων. 

Άρθρο 20ο 

Σε καμία περίπτωση δεν θα αίρεται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας του αιγιαλού –παραλίας από 

τις δραστηριότητες που θα γίνονται πάνω σε αυτόν. Ο μισθωτής οφείλει να έχει αναρτημένη 

πινακίδα σε εμφανές σημείο που θα αναγράφονται οι τιμές κατά είδος (π.χ. τιμή ομπρέλας, 

ξαπλώστρας, ποδηλάτου θαλάσσης, κανό ανά ώρα ή ημέρα κ.λ.π.) καθώς και η διάρκεια της 



μίσθωσης. 

Άρθρο 21ο 

Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρά αναμίσθωση καθώς και υπεκμίσθωση του μισθίου από το 

μισθωτή. Απαγορεύεται επίσης η χρησιμοποίηση του χώρου για τοποθέτηση μέσων 

αναψυχής ή άλλων μέσων, που ανήκουν σε τρίτους. 

Άρθρο 22ο 

Οι μισθωτές είναι υποχρεωμένοι να αναρτήσουν σε εμφανές σημείο πινακίδα στην οποία θα 

αναγράφεται στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, η τιμή ενοικιάσεως και η φράση « ΓΙΑ 

ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ, στα τηλέφωνα :  

2281361102 ή 2281361107 και στο Λιμεναρχείο στο τηλέφωνο : 2281032290». 

Άρθρο 23ο 

Πρέπει άμεσα να παραδίδονται στις Αρμόδιες Αρχές, τα τυχόν ευρισκόμενα αντικείμενα: 

τιμαλφή, φωτογραφικές μηχανές, ρούχα κ.λ.π. 

Άρθρο 24ο 

Απαγορεύεται η πώληση διαφόρων ειδών, όπως αντηλιακών, μαγιό, αναψυκτικών, ειδών 

φαγητού και η ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων ή οποιωνδήποτε άλλων αντικειμένων ή 

κατασκευών, φωτισμού κ.λ.π. 

Άρθρο 25ο 

Απαγορεύεται η λειτουργία μουσικής στο χώρο των ομπρελών. 

Άρθρο 26ο 

Επαγγελματίες για τους οποίους έχουν διαπιστωθεί στο παρελθόν παράπονα, έγγραφα ή 

προφορικά από λουόμενους στην Δημοτική Αρχή, η Επιτροπή δημοπράτησης έχει το 

δικαίωμα να τους αποκλείσει από τον διαγωνισμό . 

Άρθρο 27ο 

Η ανάπτυξη των ομπρελών στον χώρο, δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των πέντε ( 5 ) 

τετραγωνικών μέτρων ανά σετ . 

Άρθρο 28ο 

Ο μισθωτής υποχρεούται, όταν λήξει η σύμβαση, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση 

που το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. 

Άρθρο 29ο 

Η σύμβαση αυτή θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά μετά την έγκριση του αποτελέσματος 

της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα. Σύμφωνα με την προαναφερόμενη 

ΚΥΑ , αντίγραφο του Πρακτικού Κατακύρωσης της Δημοπρασίας και του συναφθέντος –σε 

εκτέλεση του Πρακτικού - μισθωτηρίου συμβολαίου, συνοδευόμενα από το πρωτότυπο 

διπλότυπο είσπραξης για την απόδειξη καταβολής του οφειλόμενου ποσοστού υπέρ του 



δημοσίου αποστέλλονται στην Κτηματική Υπηρεσία Κυκλάδων Α’. Αμέσως μετά την 

υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου , ο μισθωτής έχει το δικαίωμα να εγκατασταθεί 

στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο.  

Σε περίπτωση μη τελικής συνυπογραφής του μισθωτηρίου από τον Προϊστάμενο της 

Κτηματικής Υπηρεσίας Κυκλάδων Α’ για τους λόγου ς που αναφέρονται στην ΚΥΑ, το 

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

κοινόχρηστο χώρο , χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης έναντι του Δημοσίου.  

Άρθρο 30ο 

Ο παραχωρούμενος χώρος αποτυπώνεται με επιμέλεια του Δήμου και χωρίς καμία 

επιβάρυνση του αντισυμβαλλόμενου όπως επίσης τα έξοδα της σύνταξης του μισθωτηρίου 

συμβολαίου ή συμφωνητικού, καθώς και τα έξοδα δημοσίευσης σε εφημερίδα. 

Άρθρο 31ο 

Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης εφαρμόζονται όσα αναφέρονται στην παρ. 7 του άρθρου 

7 της υπ. αριθμ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 Κ.Υ.Α  

 

Ο Δήμαρχος Κύθνου 

 

 

 

Γαρδέρης Σταμάτιος 
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