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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ            Αρ. Πρωτ. 6129  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ   
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ                                     
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΥΡΟΥ                             
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 
 

ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β΄ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΜΕ 
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΘΗΡΑ 

 
 

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β΄ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ  
Έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθµ. ΚΥΑ ∆∆Π0007378/0454ΒΕΞ2017/11-05-2017 των Υπουργών 
Εσωτερικών-Οικονοµικών-Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 1636/Β/12-5-2017) 
καθώς και τις τροποποιήσεις της: 
α) ΚΥΑ ∆∆Π0008470/0514Β΄/1-6-2017 (ΦΕΚ 1970/Β/7-6-2017). 
β) ΚΥΑ ∆∆Π0009186/0575ΒΕΞ2017/13-6-2017(ΦΕΚ 2098/Β/19-6-2017) 
γ) ΚΥΑ ∆∆Π/Β0010068/0624ΒΕΞ2017/29-6-2017(ΦΕΚ 2255/Β/3-7-2017) 

2. Την υπ’ αριθµ. ∆∆Π0008701/0544ΒΕΞ2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. 
3. Το άρθρο 13 του Ν. 2971/2001 "Αιγιαλός παραλία και άλλες διατάξεις" όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 285/Α/2001). 
4. Τα άρθρα 30 και επόµενα του ∆/τος 11/12-11-1929 (399Α) «Περί ∆ιοικήσεως 

∆ηµοσίων Κτηµάτων». 
5. Το υπ΄αριθµ. πρωτ. εσωτ. 5613/5-7-2017 έγγραφο της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης 

∆ηµόσιας Περιουσίας Αιγαίου µε θέµα «Ορισµός επιτροπών διενέργειας 
δηµοπρασιών για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού των Αυτοτελών Γραφείων 
∆ηµόσιας Περιουσίας Αιγαίου». 

6. Τα υπ΄αριθµ. πρωτ. 325/17-5-2017 και 360/8-6-2017 εσωτερικά έγγραφα της 
Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Περιουσίας Αιγαίου όσον αφορά στην 
υπογραφή µισθωτηρίων συµβολαίων και οίκοθεν σηµειωµάτων πληρωµής 
τιµήµατος για απλή χρήση αιγιαλού από τους υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων 
∆ηµόσιας Περιουσίας Αιγαίου. 
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7. Τα υπ’ αρ. πρωτ. 3817/12-5-2016 και 4165/20-05-2016 έγγραφα της 
Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Περιουσίας Αιγαίου µε θέµα  "Οδηγίες περί 
δηµοπρασιών" και "Έκπτωση επί των προσδιορισθέντων τιµών Θαλασσίων Μέσων 
Αναψυχής και Καντινών" αντίστοιχα. 

8. Τα υπ΄αριθµ. πρωτ. εσωτ. 334/22-5-2017 και 352/2-6-2017 έγγραφα της 
Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Περιουσίας Αιγαίου µε θέµα «Σχετικά µε τις 
τιµές για την απλή χρήση αιγιαλού» και «Μισθωτικές αξίες  απλής χρήσης 
αιγιαλού» αντίστοιχα. 

 
 

∆ιακηρύσσει  ότι 
 

Στο Αυτοτελές Γραφείο ∆ηµόσιας Περιουσίας Σύρου,  στις  είκοσι οκτώ 
(28)  του µηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017) 
ηµέρα Παρασκευή και από ώρα 13:00 έως 15:00, θα γίνει ενώπιον της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ηµοπρασιών, δηµόσιος πλειοδοτικός προφορικός 
διαγωνισµός για την παραχώρηση του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, 
παραλίας, µίσθωσης δεκαπέντε (15) τµηµάτων κοινοχρήστου  χώρου  
αιγιαλού στη νήσο Θήρα για τοποθέτηση οµπρελοξαπλωστρών και θαλάσσιων 
µέσων αναψυχής, όπως φαίνονται στους συνηµµένους ορθοφωτοχάρτες και 
απαριθµούνται παρακάτω:  
 
 

ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΞΑΠΛΩΣΤΩΝ  
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΕ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ  

 
 

Α/
Α 

�ήµος Θέση Έκταση 
Τιµή ανά τ.µ.  

(χρήση 
οµπρελοξαπλ.) 

Τιµή εκκίνησης  τριετούς 
µίσθωσης (κατόπιν έκπτωσης 

20%) 
Χρήση 

1 Θήρας 

Καµάρι θέση 1 
(κάτω από το 
κεντρικό 
πάρκινγκ 
(Συρίγου)) 

300 τ.µ. 21,50 ευρώ/τ.µ. 21.480,00 ευρώ 
Θαλάσσια 
µέσα 
αναψυχής 

2 Θήρας 

Καµάρι θέση 2 
(από το µόλο 
που βρίσκεται 
µετά το 
ξενοδοχείο 
¨OCEANIS 
BAY¨ έως και 
20 µέτρα νότια) 

200 τ.µ. 9,75 ευρώ/τ.µ. 7.080,00 ευρώ 
Θαλάσσια 
µέσα 
αναψυχής 

3 Θήρας 

Καµάρι θέση 3 
(30 µέτρα 
βόρεια από το 
µόλο που 
βρίσκεται µετά 
το ξενοδοχείο 
¨OCEANIS 
BAY¨ έως και 
50 µέτρα 
βόρεια) 

200 τ.µ. 10,00 ευρώ/τ.µ. 6.000,00 ευρώ 
Οµπρελο-
ξαπλώστρες 
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4 Θήρας 

Περίσσα θέση 
4 (ανάµεσα στα 
καταστήµατα  
¨MEDITERRAN
EAN DIVE 
CENTER¨ και 
¨POSEIDON¨) 

300 τ.µ. 14,00 ευρώ/τ.µ. 13.680,00 ευρώ 
Θαλάσσια 
µέσα 
αναψυχής 

5 Θήρας 

Περίβολος 
θέση 5 
(ανάµεσα στα 
καταστήµατα  
¨ΚΟΥΖΙΝΑ¨ και 
¨ΜΕΡΑ¨) 

300 τ.µ. 14,00 ευρώ/τ.µ. 13.680,00 ευρώ 
Θαλάσσια 
µέσα 
αναψυχής 

6 Θήρας 

Περίβολος 
θέση 6 (κάτω 
από την 
ιδιοκτησία 
Ιωάννη 
Χρυσού) 

300 τ.µ. 19,00 ευρώ/τ.µ. 18.480,00 ευρώ 
Θαλάσσια 
µέσα 
αναψυχής 

7 Θήρας 

Βλυχάδα 
Τοπικής 
Κοινότητας 
Μεγαλοχωρίου 

400 τ.µ. 16,50 ευρώ/τ.µ. 19.800,00 ευρώ 
Οµπρελο-
ξαπλώστρες 

8 Θήρας 

Βλυχάδα 
Τοπικής 
Κοινότητας 
Μεγαλοχωρίου 
µετά τη ¨Θέση 
7¨ στη Βλυχάδα 
Τοπικής 
Κοινότητας 
Μεγαλοχωρίου 
Θήρας 

400 τ.µ. 11,50 ευρώ/τ.µ. 13.800,00 ευρώ 
Οµπρελο-
ξαπλώστρες 

9 Θήρας 

Καµπιά 
Τοπικής 
Κοινότητας 
Ακρωτηρίου 
Θήρας 

155 τ.µ. 10,00 ευρώ/τ.µ. 4.650,00 ευρώ 
Οµπρελο-
ξαπλώστρες 

10 Θήρας 

Μπαξέδες 
∆ηµοτικής 
Κοινότητας 
Οίας (αριστερά 
από το πηγάδι 
Παράβαλου) 

400 τ.µ. 10,00 ευρώ/τ.µ. 12.000,00 ευρώ 
Οµπρελο-
ξαπλώστρες 

11 Θήρας 

Μπαξέδες 
∆ηµοτικής 
Κοινότητας 
Οίας 
(τοπωνύµιο 
Κυρά Παναγιά) 

250 τ.µ. 10,00 ευρώ/τ.µ. 7.500,00 ευρώ 
Οµπρελο-
ξαπλώστρες 

12 Θήρας 

Κουλούµπος 
∆ηµοτικής 
Κοινότητας 
Οίας Θήρας 
(περιοχή 
ΚΑΡΡΑ) 

400 τ.µ. 10,00 ευρώ/τ.µ. 12.000,00 ευρώ 
Οµπρελο-
ξαπλώστρες 

13 Θήρας 

Αγίας 
Παρασκευής 
Τοπικής 
Κοινότητας 

500 τ.µ. 10,00 ευρώ/τ.µ. 15.000,00 ευρώ 
Οµπρελο-
ξαπλώστρες 
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Βόθωνα Θήρας 

14 Θήρας 

Έξω Γιαλός 
∆ηµοτικής 
Κοινότητας 
Καρτεράδου 

140 τ.µ. 10,00 ευρώ/τ.µ. 4.200,00 ευρώ 
Οµπρελο-
ξαπλώστρες 

15 Θήρας 

Έξω Γιαλός 
∆ηµοτικής 
Κοινότητας 
Καρτεράδου 
Θήρας (150 
µέτρα βόρεια 
από το 
εργοστάσιο 
τοµατοπολτού 
¨Santo¨)  

2.000 τ.µ. 0,633 ευρώ/τ.µ. 3.800,00 ευρώ 
Θαλάσσια 
µέσα 
αναψυχής 

 

*Ο υπολογισµός των τιµών εκκίνησης γίνεται ως εξής: 

Καµάρι θέση 1 (κάτω από το κεντρικό πάρκινγκ (Συρίγου)) (21.480,00 ευρώ) 

{[(300τµ*21,50€/τµ)+2.500,00]*0,80}*3 έτη=7.160,00 ευρώ* 3 έτη=21.480,00 
ευρώ θαλάσσια µέσα αναψυχής 300 τ.µ. 

 
Καµάρι θέση 2 (από το µόλο που βρίσκεται µετά το ξενοδοχείο ¨OCEANIS BAY¨ έως 

και 20 µέτρα νότια) (7.080,00 ευρώ) 

{[(200τµ*9,75€/τµ)+1.000,00]*0,80}*3 έτη=2.360,00 ευρώ* 3 έτη=7.080,00 
ευρώ θαλάσσια µέσα αναψυχής 200 τ.µ. 

 
Καµάρι θέση 3 (30 µέτρα βόρεια από το µόλο που βρίσκεται µετά το ξενοδοχείο 

¨OCEANIS BAY¨ στο Καµάρι Θήρας έως και 50 (6.000,00 ευρώ) 

(200τµ*10,00€/τµ)*3 έτη=2.000,00 ευρώ* 3 έτη=6.000,00 ευρώ 
οµπρελοξαπλώστρες 200 τ.µ. 

 
Περίσσα θέση 4 (ανάµεσα στα καταστήµατα  ¨MEDITERRANEAN DIVE CENTER¨ και 

¨POSEIDON¨ στην Περίσσα Θήρας) (13.680,00 ευρώ) 

{[(300τµ*14,00€/τµ)+1.500,00]*0,80}*3 έτη=4.560,00 ευρώ* 3 έτη=13.680,00 
ευρώ θαλάσσια µέσα αναψυχής 300 τ.µ. 

 
 
Περίβολος θέση 5 (ανάµεσα στα καταστήµατα  ¨ΚΟΥΖΙΝΑ¨ και ¨ΜΕΡΑ¨ στον 

Περίβολο Θήρας) (13.680,00 ευρώ) 

{[(300τµ*14,00€/τµ)+1.500,00]*0,80}*3 έτη=4.560,00 ευρώ* 3 έτη=13.680,00 
ευρώ θαλάσσια µέσα αναψυχής 300 τ.µ. 

 
Περίβολος θέση 6 (κάτω από την ιδιοκτησία Ιωάννη Χρυσού στον Περίβολο Θήρας 

στον Περίβολο Θήρας) (18.480,00 ευρώ) 

{[(300τµ*19,00€/τµ)+2.000,00]*0,80}*3 έτη=6.160,00 ευρώ* 3 έτη=18.480,00 
ευρώ θαλάσσια µέσα αναψυχής 300 τ.µ. 
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Βλυχάδα Τοπικής Κοινότητας Μεγαλοχωρίου (19.800,00 ευρώ) 

(400τµ*16,50€/τµ)*3 έτη=6.600,00 ευρώ* 3 έτη=19.800,00 ευρώ 
οµπρελοξαπλώστρες 400 τ.µ. 

 
Βλυχάδα Τοπικής Κοινότητας Μεγαλοχωρίου µετά τη ¨Θέση 7¨ στη Βλυχάδα Τοπικής 

Κοινότητας Μεγαλοχωρίου Θήρας (13.800,00 ευρώ) 

(400τµ*11,50€/τµ)*3 έτη=4.600,00 ευρώ* 3 έτη=13.800,00 ευρώ 
οµπρελοξαπλώστρες 400 τ.µ. 

 
Καµπιά Τοπικής Κοινότητας Ακρωτηρίου Θήρας (4.650,00 ευρώ) 

(155τµ*10,00€/τµ)*3 έτη=1.550,00 ευρώ* 3 έτη=4.650,00 ευρώ 
οµπρελοξαπλώστρες 155 τ.µ. 

 
Μπαξέδες ∆ηµοτικής Κοινότητας Οίας (αριστερά από το πηγάδι Παράβαλου) 

(12.000,00 ευρώ) 

(400τµ*10,00€/τµ)*3 έτη=4.000,00 ευρώ* 3 έτη=12.000,00 ευρώ 
οµπρελοξαπλώστρες 400 τ.µ. 

 
Μπαξέδες ∆ηµοτικής Κοινότητας Οίας (τοπωνύµιο Κυρά Παναγιά) (7.500,00 ευρώ) 

(250τµ*10,00€/τµ)*3 έτη=2.500,00 ευρώ* 3 έτη=7.500,00 ευρώ 
οµπρελοξαπλώστρες 250 τ.µ. 

 
Κουλούµπος ∆ηµοτικής Κοινότητας Οίας Θήρας (περιοχή ΚΑΡΡΑ) (12.000,00 ευρώ) 

(400τµ*10,00€/τµ)*3 έτη=4.000,00 ευρώ* 3 έτη=12.000,00 ευρώ 
οµπρελοξαπλώστρες 400 τ.µ. 

 
Αγίας Παρασκευής Τοπικής Κοινότητας Βόθωνα Θήρας (15.000,00 ευρώ) 

(500τµ*10,00€/τµ)*3 έτη=5.000,00 ευρώ* 3 έτη=15.000,00 ευρώ 
οµπρελοξαπλώστρες 500 τ.µ. 

 
Έξω Γιαλός ∆ηµοτικής Κοινότητας Καρτεράδου (4.200,00 ευρώ) 

(140τµ*10,00€/τµ)*3 έτη=1.400,00 ευρώ* 3 έτη=4.200,00 ευρώ 
οµπρελοξαπλώστρες 140 τ.µ. 

 
Έξω Γιαλός ∆ηµοτικής Κοινότητας Καρτεράδου Θήρας (150 µέτρα βόρεια από το 

εργοστάσιο τοµατοπολτού ¨Santo¨) (3.800,00 ευρώ)  
(2.000τµ*0,633€/τµ)*3 έτη=1.267,00 ευρώ* 3 έτη=3.800,00 ευρώ θαλάσσια 
µέσα αναψυχής 2.000 τ.µ.  

 

Κάθε νέα προσφορά, προκειµένου να γίνει δεκτή, πρέπει να είναι µεγαλύτερη της 
αµέσως προηγούµενης (υπερισχύουσας), κατά το βήµα της δηµοπρασίας το οποίο 
ορίζεται σε 3% της τιµής εκκίνησης, ή ακέραιο πολλαπλάσιο αυτού. Η πρώτη 

ΑΔΑ: 7ΞΔΠΗ-ΗΛ2



προσφορά γίνεται αποδεκτή, εφόσον είναι τουλάχιστον ίση µε την τιµή εκκίνησης. 
∆εν επιτρέπεται να δίνεται προσφορά ίση µε την τελευταία υψηλότερη έγκυρη 
προσφορά. 
 

ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ: 
Άρθρο 1. Τα προς παραχώρηση τµήµατα κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού, όπως 
περιγράφονται στους συνηµµένους ορθοφωτοχάρτες θα χρησιµοποιηθούν 
αποκλειστικά και µόνο για την τοποθέτηση ΟΜΠΡΕΛΩΝ-ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ και 
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ. 
Άρθρο 2. Ο  τύπος της δηµοπρασίας είναι «απλή πλειοδοτική (αγγλικού τύπου)», 
δηλ. οι δηµοπρατούµενες θέσεις κατακυρώνονται στον ενδιαφερόµενο που θα 
προσφέρει το υψηλότερο τίµηµα. Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί µε δηµόσιο πλειοδοτικό 
προφορικό  διαγωνισµό στο Αυτοτελές Γραφείο ∆ηµόσιας Περιουσίας Σύρου, 
ενώπιον της προς τούτο ορισθείσης επιτροπής. 
Σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη, για οποιοδήποτε λόγο, θα επαναληφθεί στις         
08-08-2017 ηµέρα Τρίτη στον ίδιο χώρο και χρόνο. 
Άρθρο 3. Η διάρκεια της παραχώρησης χρήσεως ορίζεται από την ηµέρα της 
υπογραφής της σύµβασης και λήγει την 31/12/2019. Μετά την µε οποιοδήποτε 
τρόπο λήξη της συµβατικής διάρκειας της παραχώρησης ο υπέρ ου, υποχρεούται να 
εγκαταλείψει τον χώρο, παραδίδοντάς τον στην αρχική του κατάσταση, διαφορετικά 
λαµβάνονται όλα τα µέτρα προστασίας. 
Άρθρο 4. Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία θα πρέπει να καταθέσει στην 
επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας την ηµέρα και ώρα διεξαγωγής της 
∆ηµοπρασίας τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά: 
1) Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία πρέπει να αναγράφει κατ’ ελάχιστον 
ονοµατεπώνυµο, ΑΦΜ, αριθµό δελτίου και στοιχεία αστυνοµικής ταυτότητας, 
στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, στοιχεία της 
εγγυητικής επιστολής που θα καταθέσει και τη θέση (θέση- τοπωνύµιο, όπως 
περιγράφεται στη διακήρυξη) για την οποία ενδιαφέρεται. Η συµµετοχή των νοµικών 
προσώπων γίνεται δια του νοµίµου εκπροσώπου τους. 
2) Νόµιµη απλή εξουσιοδοτική πράξη αν δεν είναι ο ίδιος ο ενδιαφερόµενος.  
3) Φορολογική ενηµερότητα τελευταίου τριανταηµέρου (30 ηµέρες). 
4) Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας. 
5) Νόµιµη άδεια λειτουργίας επιχείρησης υπαγόµενης στις επιτρεπτές από το 
ν.2971/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, χρήσεις (δραστηριότητες, που 
εξυπηρετούν τους λουόµενους ή την αναψυχή του κοινού), προκειµένου να του 
επιτραπεί η παραχώρηση δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, εκτός 
εάν διαφορετικά ισχύει από ειδικότερες διατάξεις για την έκδοση της άδειας 
λειτουργίας. 
6)Αντίγραφο (επικυρωµένο) της άδειας παραµονής για αλλοδαπούς εκτός των 
χωρών της Ε.Ε ή άδεια παραµονής εάν έχουν ιθαγένεια κράτους µέλους της Ε.Ε.   
7)Εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή γραµµάτιο του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων αξίας ίσης προς το 1/10 της τιµής εκκίνησης της 
δηµοπρασίας (δηλ. τιµή εκκίνησης τριετούς µίσθωσης) η οποία µετά τη λήξη της 
δηµοπρασίας θα επιστραφεί στους διαγωνιζόµενους, εκτός των  πλειοδοτησάντων 
που θα παραµείνουν  στην Υπηρεσία  µέχρι κατακυρώσεως της δηµοπρασίας και 
στους οποίους θα επιστραφεί µετά την υπογραφή της σύµβασης παραχώρησης απλής 
χρήσης. Στην εγγυητική επιστολή τίθεται όρος ότι θα καταπέσει άµεσα µετά την 
έγκαιρη ειδοποίηση της Υπηρεσίας. 
7)Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ, στην οποία θα 
αναγράφεται  ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα. 
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Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος επιθυµεί να διεκδικήσει περισσότερες από µία 
δηµοπρατούµενες θέσεις, τα παραπάνω δικαιολογητικά κατατίθενται για κάθε θέση 
ενδιαφέροντος χωριστά.  
Άρθρο 5. Η Επιτροπή ∆ιεξαγωγής της ∆ηµοπρασίας, πριν από τη έναρξη της 
δηµοπρασίας παραλαµβάνει το φάκελο µε την αίτηση εκδήλωσης και τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής στη δηµοπρασία και εξετάζει την πληρότητά του και την 
τήρηση των όρων της υπ’ αριθµ. ΚΥΑ ∆∆Π0007378/0454ΒΕΞ2017/11-05-2017 των 
Υπουργών Εσωτερικών-Οικονοµικών-Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 1636/Β/12-
5-2017) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σε περίπτωση απόρριψης εκάστου 
ενδιαφεροµένου από τη διαδικασία, η απάντηση της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής των 
∆ηµοπρασιών πρέπει να είναι αιτιολογηµένη.  
Άρθρο 6. Ο συµµετέχων καταθέτει την προσφορά του, στην Επιτροπή ∆ιεξαγωγής 
της ∆ηµοπρασίας. Ο Πρόεδρος εκφωνεί όλες τις προσφορές µεγαλοφώνως. Οι 
προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά µε το ονοµατεπώνυµο ή 
την επωνυµία του πλειοδότη µε τη σειρά που εκφωνούνται. Κάθε προσφορά είναι 
δεσµευτική για τον εκάστοτε πλειοδότη, η δέσµευση δε αυτή µεταφέρεται 
αλληλοδιαδοχικά από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον 
τελευταίο πλειοδότη.   
Άρθρο 7.  Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να το δηλώσει προς 
την Επιτροπή ∆ιεξαγωγής της ∆ηµοπρασίας, πριν την έναρξη αυτής, παρουσιάζοντας 
νόµιµη απλή εξουσιοδοτική πράξη, αλλιώς θεωρείται ότι µετέχει για δικό του 
λογαριασµό. 
Άρθρο 8. Η ∆ηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόµενης στη 
διακήρυξη ώρας, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη 
συνέχιση της δηµοπρασίας και πέραν της οριζόµενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή 
∆ιεξαγωγής της ∆ηµοπρασίας, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.   
Άρθρο 9. Η έκδοση των πρακτικών της ∆ηµοπρασίας γίνεται από την Επιτροπή που 
διενήργησε τη ∆ηµοπρασία και υπογράφονται από τα µέλη της Επιτροπής και τον 
τελευταίο πλειοδότη. Η έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας γίνεται από τον 
Προϊστάµενο της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Περιουσίας Αιγαίου. 
Άρθρο 10. Ο υπέρ ου δεν δικαιούται τη µείωση του ανταλλάγµατος από της 
κατακυρώσεως της θέσης και εφεξής. 
Άρθρο 11. Ο υπέρ ου υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του παραχωρηµένου 
χώρου, τα όρια αυτού και εν γένει τον παραχωρούµενο κοινόχρηστο χώρο σε καλή 
κατάσταση, άλλως λαµβάνονται όλα τα µέτρα προστασίας των διατάξεων περί 
προστασίας των ∆ηµοσίων Κτηµάτων. 
Άρθρο 12. Μετά τη λήξη του διαγωνισµού καµία προσφορά δεν γίνεται δεκτή. 
Άρθρο 13. Ο Προϊστάµενος της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Περιουσίας 
Αιγαίου, εκδίδει απόφαση έγκρισης των πρακτικών της δηµοπρασίας την οποία 
κοινοποιεί άµεσα εγγράφως και µε απόδειξη ή ηλεκτρονικά (µε ψηφιακή υπογραφή) 
στους πλειοδότες. 
Άρθρο 14. Ένσταση κατά της απόφασης έγκρισης των πρακτικών της ∆ηµοπρασίας, 
µπορεί να υποβληθεί εγγράφως από τους συµµετέχοντες και να περιέλθει µε µέριµνά 
τους ενώπιον του Προϊσταµένου της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Περιουσίας 
Αιγαίου, εντός της αποκλειστικής προθεσµίας των δύο (2) ηµερών από την 
κοινοποίηση της ως άνω απόφασης. 
Άρθρο 15. Αφού παρέλθει ο χρόνος υποβολής ενστάσεων µε µέριµνα του 
Προϊσταµένου της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Περιουσίας Αιγαίου καλείται 
ο τελευταίος πλειοδότης, ο οποίος οφείλει, εντός 5 ηµερών από τη κοινοποίηση της 
εγκριτικής απόφασης των πρακτικών, να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης 
παραχώρησης απλής χρήσης προσκοµίζοντας εγγυητική επιστολή για την ακριβή 
εκπλήρωση (καλή εκτέλεση) των όρων της σύµβασης παραχώρησης απλής χρήσης 
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κοινοχρήστου χώρου η οποία εκδίδεται για ποσό ίσο µε το 1/10 του επιτευχθέντος 
τιµήµατος της δηµοπρασίας και επιστρέφεται µετά τη λήξη της παραχώρησης. Στην 
εγγυητική επιστολή τίθεται όρος ότι θα καταπέσει άµεσα µετά την έγκαιρη 
ειδοποίηση της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση µη υπογραφής της σύµβασης παραχώρησης 
απλής χρήσης η κατατεθείσα αρχική εγγύηση συµµετοχής στη δηµοπρασία 
καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου. 
Άρθρο 16.  Εάν τα δικαιολογητικά που θα προσκοµισθούν δεν είναι πλήρη  ή 
πάσχουν ακυρότητας εκδίδεται από την Επιτροπή ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών νέο 
πρακτικό, όπου καταγράφονται οι λόγοι απόρριψης του προσφέροντα και ο 
Προϊστάµενος της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Περιουσίας Αιγαίου εκδίδει 
απόφαση έγκρισης πρακτικού. Το δικαίωµα υπογραφής σύµβασης παραχώρησης 
απλής χρήσης µεταβιβάζεται στον προσφέροντα µε τη δεύτερη υψηλότερη 
προσφορά, ο οποίος ενηµερώνεται και καλείται για την υπογραφή της σύµβασης 
(οµοίως αν απορριφθεί και ο δεύτερος). 
Άρθρο 17. Επαναλαµβάνεται η δηµοπρασία µε εντολή του Προϊσταµένου της 
Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Περιουσίας Αιγαίου, εφόσον αυτή αποβεί 
άγονη. Η επαναληπτική δηµοπρασία διακηρύσσεται µε περιληπτική διακήρυξη που 
συντάσσεται από την Επιτροπή ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών την επόµενη ηµέρα της 
διεξαγωγής της δηµοπρασίας (εφόσον αυτή έχει αποβεί άγονη). ∆ηµοσιεύεται στο 
∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στη διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου Οικονοµικών και διενεργείται 
σύµφωνα µε τους όρους της αρχικής εντός τριών (3) ηµερών από τη δηµοσίευση. 
Τοιχοκολλάται στα γραφεία της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Περιουσίας 
Αιγαίου, του Αυτοτελούς Γραφείου ∆ηµόσιας Περιουσίας Σύρου και του αντίστοιχου 
Ο.Τ.Α.. 
Άρθρο 18.  Προ της υπογραφής της σύµβασης ο υπέρ ου δεν µπορεί να λάβει στην 
κατοχή του τον παραχωρούµενο κοινόχρηστο χώρο. Η διάρκεια της σύµβασης 
ορίζεται για περίοδο αρχοµένης της υπογραφής της σύµβασης και λήγουσα αυστηρά 
την 31/12/2019. 
Άρθρο 19.  Η σύµβαση παραχώρησης του δικαιώµατος απλής χρήσης συντάσσεται 
σε τρία (3) αντίτυπα που υπογράφονται από τα συµβαλλόµενα µέρη και κοινοποιείται 
εντός δέκα (10) ηµερών από τη σύναψή της στο δικαιούχο ∆ήµο. 
Η καταβολή του ανταλλάγµατος γίνεται σύµφωνα µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 7, της αριθ. ∆∆Π 0007378/0454Β' ΕΞ2017/11-05-2017 
Απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας,(ΦΕΚ1636Β'/12-05-2017), «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», όπως ισχύει. 
Το υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου ποσό, ποσοστό 50% πλέον Χαρτοσήµου & ΟΓΑ 
3,6% επί του συνολικού µισθώµατος, θα καταβληθεί  σε τρεις ισόποσες δόσεις:  η 
πρώτη µε την σύναψη της σύµβασης, η δεύτερη µέχρι την 31-3-2018 και η τρίτη 
δόση µέχρι την    31-3-2019.  
Το υπέρ του ∆ήµου Θήρας ποσό, ποσοστό 50% πλέον Χαρτοσήµου & ΟΓΑ 3,6% επί 
του συνολικού µισθώµατος, θα καταβληθεί  σε πέντε ισόποσες δόσεις:  η πρώτη µε 
την σύναψη της σύµβασης, η δεύτερη µέχρι την 31-3-2018, η τρίτη µέχρι την  31-
5-2018, η τέταρτη µέχρι την 31-3-2019 και η πέµπτη δόση µέχρι την 31-5-2019.  
Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής έστω και µίας δόσης, είτε αυτή αφορά στο 
ποσοστό του ανταλλάγµατος υπέρ του δηµοσίου είτε στο ποσοστό του 
ανταλλάγµατος υπέρ του δήµου, η σύµβαση παραχώρησης παύει να ισχύει, 
λαµβάνονται όλα τα µέτρα προστασίας και είναι δυνατή η σύναψη νέας σύµβασης 
παραχώρησης από την Περιφερειακή ∆ιεύθυνση /Αυτοτελές Γραφείο ∆ηµόσιας 
Περιουσίας. Για το υπέρ του δήµου αντάλλαγµα και σε περίπτωση καθυστέρησης 
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καταβολής έστω µίας δόσης, ο δήµος ενηµερώνει άµεσα την αρµόδια Περιφερειακή 
∆ιεύθυνση/Αυτοτελές Γραφείο ∆ηµόσιας Περιουσίας, προκειµένου να ακολουθηθεί η 
διαδικασία του προηγούµενου εδαφίου. 
Άρθρο 20. Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρά αναµίσθωση ή η περαιτέρω 
υπεκµίσθωση των κοινοχρήστων χώρων από τους µισθωτές µε οποιοδήποτε τρόπο 
σε οποιονδήποτε µε ή χωρίς αντάλλαγµα. 
Άρθρο 21. Ο χρήστης δεν αντλεί κανένα δικαίωµα από µισθωτική σύµβαση αφού 
πρόκειται για απλή παραχώρηση χρήσεως αιγιαλού του Ν.2971/2001 και όχι για 
µίσθωση. 
Άρθρο 22. Ο χρήστης πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός ώστε 1) να µην τίθενται 
θέµατα αθέµιτου ανταγωνισµού µεταξύ των µισθωτών που ασκούν οµοειδή 
δραστηριότητα και 2) να µην δηµιουργούνται θέµατα υποβάθµισης ή ρύπανσης του 
περιβάλλοντος από την άσκηση της δραστηριότητας. 
Άρθρο 23. Ο χρήστης θα χρησιµοποιεί τον παραχωρούµενο χώρο, κατά τρόπο που 
να µην παραβιάζεται ο προορισµός του ως κοινόχρηστος. 
Άρθρο 24. Απαγορεύεται : α) οποιαδήποτε επέµβαση που αλλοιώνει τη φυσική 
µορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία των χώρων αιγιαλού και παραλίας, καθώς και τον 
κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτών, όπως η ανέγερση κάθε είδους κτίσµατος ή 
τοποθέτηση κατασκευάσµατος που συνδέεται σταθερά µε το έδαφος (πάκτωση µε 
σκυρόδεµα, τσιµεντοστρώσεις, πλακοστρώσεις, επιχωµατώσεις κλπ.), καθώς και η 
τοποθέτηση σκηνών και τοποθέτηση τροχόσπιτων, αυτοκινήτων κλπ. 
Άρθρο 25. Ο κάθε χρήστης υποχρεούται να βοηθά και να συνδράµει τους 
επιτηρητές της παραλίας στην ευρύτερη περιοχή του εάν και εφόσον υπάρχουν. 
Άρθρο 26. Ο χρήστης υποχρεούται άµεσα και µε δική του ευθύνη και έξοδα να 
τοποθετήσει δύο (2) και πλέον καλαίσθητα δοχεία απορριµµάτων να ανακυκλώνει 
ανελλιπώς τα ανακυκλούµενα υλικά και να διατηρεί κατά τη διάρκεια χρήσης του 
αιγιαλού, την ακτή και τον περιβάλλοντα χώρο καθαρό και ευπρεπή. 
Άρθρο 27. Στους κοινοχρήστους χώρους αιγιαλού και παραλίες, 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 είναι 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 διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία των λουοµένων παράλληλα µε τη 
θάλασσα. 
Άρθρο 28. Πρέπει να τηρούνται όλες οι προδιαγραφές του παραρτήµατος 4 
«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ − ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ 
ΕΝΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ − ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ» της ΚΥΑ 
∆∆Π007378/0454ΒΕΞ2017/11-5-2017(ΦΕΚ 1636/Β/12-05-2017) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 Άρθρο 29. Για παραχώρηση που αφορά χρήση θαλασσίων µέσων αναψυχής, 
επιτρέπεται η τοποθέτηση ενός ξύλινου δαπέδου προς εξυπηρέτηση του 
παραχωρησιούχου και το µέγιστο εµβαδόν του είναι 15 τ.µ.  
Άρθρο 30. Σε περίπτωση πρόωρης λήξης της παραχώρησης, µε υπαιτιότητα του 
χρήστη, αυτός υποχρεούται στην καταβολή όλου του αντιτίµου που αφορά στον 
υπόλοιπο χρόνο µέχρι την λήξη της χρήσης. 
Άρθρο 31. Η µη τήρηση των όρων της υπ’ αριθµ. ΚΥΑ 
∆∆Π0007378/0454ΒΕΞ2017/11-05-2017 των Υπουργών Εσωτερικών-Οικονοµικών-
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Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 1636/Β/12-5-2017) όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει από τους υπέρ ων συνεπάγεται τη λήψη όλων των προβλεποµένων από την 
κείµενη νοµοθεσία µέτρων για την προστασία των κοινοχρήστων χώρων, ανεξάρτητα 
από την σύναψη σύµβασης παραχώρησης και την καταβολή ανταλλάγµατος. Η 
χρήση των χώρων του αιγιαλού –παραλίας χωρίς τη σύναψη σύµβασης 
παραχώρησης ή χωρίς την προσυπογραφή της Π∆/ΑΓ∆Π η σύµβαση είναι αυθαίρετη 
και λαµβάνονται όλα τα µέτρα προστασίας. 
Άρθρο 32. Η παραχώρηση υπόκειται πάντοτε σε µονοµερή ανάκληση από το 
∆ηµόσιο για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, εθνικής άµυνας, δηµόσιας τάξης και 
ασφάλειας, προστασίας αρχαίων, του περιβάλλοντος ή της δηµόσιας υγείας, αλλά και 
για λόγους κατασκευής λιµενικών έργων.  
Άρθρο 33. Η ∆ιακήρυξη της δηµοπρασίας δηµοσιεύεται καταρχάς, και επί ποινή 
ακυρότητας της διαδικασίας, ταυτόχρονα στο ∆ιαύγεια HTTPS://diavgeia.gov.gr και 
στη διαδικτυακή πύλη του ΥΠΟΙΚ µε επιµέλεια του Προϊσταµένου της Π.∆.∆.Π., δέκα 
(10) τουλάχιστον ηµέρες προ της ηµεροµηνίας διεξαγωγής της δηµοπρασίας. 
Παράλληλα τοιχοκολλάται στα γραφεία της Π.∆.∆.Π., του Αυτοτελούς Γραφείου 
∆ηµόσιας Περιουσίας Σύρου και του αντίστοιχου ΟΤΑ. 
Τα αποδεικτικά τοιχοκόλλησης του ΟΤΑ αποστέλλονται άµεσα µε κάθε πρόσφορο 
µέσο στην Π.∆.∆.Π. και στο αρµόδιο Αυτοτελές Γραφείο. 
Οι ενδιαφερόµενοι λαµβάνουν γνώση της διακήρυξης µε δική τους επιµέλεια και 
ευθύνη. 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερώνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 
από το Αυτοτελές Γραφείο ∆ηµόσιας Περιουσίας  Σύρου (οδός Ν. Μανδηλαρά 31, 
Τ.Κ. 84100, Ερµούπολη Σύρου), τηλέφωνα 22810/79708-79711 και e-mail: 
syzefxis@2863.syzefxis.gov.gr . 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
Β΄ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 

                                                                   ΛΕΜΠΟΤΕΣΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 
 
 
 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 18-7-2017 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  
ΑΙΓΑΙΟΥ 
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