
Χρήση αιγιαλού Δήμου Ρόδου: Διακήρυξη δημοπρασίας 18ης/4/2018 

Αναρτήθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας θέσεων του Δήμου Ρόδου  (Αφάντου, Φαληράκι, 

Λαδικό, Καλλιθέα)  Νομού Δωδεκανήσου 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ Α' 

ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 

ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ, ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ, ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

 

ΟΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΠΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ Α' 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

• Το άρθρο 13 του Ν. 2971/2001 "Αιγιαλός παραλία και άλλες διατάξεις" (285 Α), όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 παρ. 1 του Ν. 4467/2017 (56 Α') και ισχύει. 

 

• Την αριθ. πρωτ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11-05-2017 (1636 Β') ΚΥΑ Εσωτερικών, 

Οικονομικών & Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

• Την αριθμ. πρωτ. ΔΔΠ0008701/0544Β /ΕΞ2017/07.06.2017 (2042 Β') Απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών. 

 

• Τις διατάξεις του Π.Δ. 142/2017 "Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών" (181 Α'). 

 

• Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΔΠ Β 0003982ΕΞ2018/07-03-2018 (ΑΔΑ: ΨΦΝΟΗ-ΘΟΩ) απόφαση 

του Υπουργού Οικονομικών. 

 

Διακηρύσσει ότι : 

 

Την 18η του μηνός Απριλίου του έτους 2018, ημέρα τΕΤΆΡΤΗ και με ώρα έναρξης 11:00 π.μ. 

θα διεξαχθεί δημόσιος πλειοδοτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παραχώρηση του 



δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας, σε θέσεις  του Δήμου 

Ρόδου, Νήσου Ρόδου, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω, ανά θέση: 

 

Α. ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Α1. Υπό δημοπράτηση θέσεις (κωδικός θέσης-τοπωνύμιο-επιφάνεια-σκοπός-τιμή 

εκκίνησης- 

διάρκεια παραχώρησης-συνολική τιμή εκκίνησης-συντεταγμένες) 

Δήμος Ρόδου, Νήσος Ρόδου 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΔΩΔΕ02: ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΦΑΝΤΟΥ - ΠΡΙΝ ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΒΑΝΤΗΣ, συνολικού 

εμβαδού Ε=300 τ.μ. για ΟΜΠΡΕΛΕΣ με τιμή εκκίνησης 20 ευρώ/τ.μ.,  

ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 6.000,00 €/έτος x 2 έτη = 12.000,00 € 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 2 έτη. 

ΟΜΠΡΕΛΕΣ - ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 

X=874911.461 Y=4023120.696  

X=874916.988 Y=4023118.359  

X=874936.463 Y=4023164.410  

X=874930.937 Y=4023166.747 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΔΩΔΕ03: ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΦΑΝΤΟΥ - ΠΡΙΝ ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΒΑΝΤΗΣ, συνολικού 

εμβαδού Ε=200 τ.μ. για ΟΜΠΡΕΛΕΣ με τιμή εκκίνησης 20 ευρώ/τ.μ.,  

ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 4.000,00 €/έτος x 2 έτη = 8.000,00 € 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 2 έτη. 

ΟΜΠΡΕΛΕΣ - ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 

X=874850.861 Y=4022947.241  

X=874837.146 Y=4022909.666  

X=874841.843 Y=4022907.952  

X=874855.558 Y=4022945.527 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΔΩΔΕ07: ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ, συνολικού εμβαδού Ε=496 τ.μ. για 

ΟΜΠΡΕΛΕΣ με τιμή εκκίνησης 20 ευρώ/τ.μ., 

ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 9.920,00 €/έτος x 2 έτη = 19.840,00 € 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 2 έτη. 



ΟΜΠΡΕΛΕΣ - ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 

X=877467.359 Y=4030675.274  

X=877482.208 Y=4030669.317  

X=877470.665 Y=4030640.546 

X=877455.816 Y=4030646.504 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΔΩΔΕ08: ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΥΜΝΙΣΤΩΝ - ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ, συνολικού εμβαδού Ε=360 

τ.μ. για ΟΜΠΡΕΛΕΣ με τιμή εκκίνησης 20 ευρώ/τ.μ.,  

ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 7.200,00 €/έτος x 2 έτη =14.400,0 € 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 2 έτη. 

ΟΜΠΡΕΛΕΣ - ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 

X=878026.290 Y=4028386.681  

X=878021.457 Y=4028379.089  

X=878055.201 Y=4028357.610 

X=878060.034 Y=4028365.202 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΔΩΔΕ10: ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΜΟΝΑΞΙΑ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ, συνολικού 

εμβαδού Ε=496 τ.μ. για ΟΜΠΡΕΛΕΣ με τιμή εκκίνησης 20 ευρώ/τ.μ.,  

ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 9.920,00 €/έτος x 2 έτη = 19.840,00 € 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 2 έτη. 

ΟΜΠΡΕΛΕΣ - ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 

X=877415.015 Y=4030519.407  

X=877429.686 Y=4030513.023  

X=877417.317 Y=4030484.598  

X=877402.646 Y=4030490.982 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΔΩΔΕ11: ΚΕΝΤΡΟ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΞΕΝ/ΧΕΙΟΥ FALIRAKI 

BEACH, συνολικού εμβαδού Ε =494 τ.μ. για ΟΜΠΡΕΛΕΣ με τιμή εκκίνησης 35 ευρώ/τ.μ.,  

ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 17.290,00 €/έτος x 2 έτη = 34.580,00 € 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 2 έτη. 

ΟΜΠΡΕΛΕΣ - ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 

X=877252.533 Y=4029719.770  



X=877250.093 Y=4029757.691  

X=877263.067 Y=4029758.526  

X=877265.506 Y=4029720.604 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΔΩΔΕ12: ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΥΜΝΙΣΤΩΝ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ, συνολικού εμβαδού Ε=360 

τ.μ. για ΟΜΠΡΕΛΕΣ με τιμή εκκίνησης 20 ευρώ/τ.μ., 

ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 7.200,00 €/έτος x 2 έτη =14.400,0 € 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 2 έτη. 

ΟΜΠΡΕΛΕΣ - ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 

X=877924.491 Y=4028482.356  

X=877916.406 Y=4028478.402  

X=877933.976 Y=4028442.468  

X=877942.062 Y=4028446.421 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΔΩΔΕ14: ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ, συνολικού εμβαδού Ε=496 τ.μ. για 

ΟΜΠΡΕΛΕΣ με τιμή εκκίνησης 20 ευρώ/τ.μ.,  

ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 9.920,00 €/έτος x 2 έτη = 19.840,00 € 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 2 έτη. 

ΟΜΠΡΕΛΕΣ - ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 

X=877519.307 Y=4030796.260  

X=877534.157 Y=4030790.302  

X=877522.613 Y=4030761.532  

X=877507.764 Y=4030767.489 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΔΩΔΕ15: ΛΑΔΙΚΟ - ΕΝΑΝΤΙ ΒΑΓΙΑΝΟΥ, συνολικού εμβαδού Ε=144 τ.μ. για 

ΟΜΠΡΕΛΕΣ με τιμή εκκίνησης 25 ευρώ/τ.μ., 

ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 3.600,00 €/έτος x 2 έτη = 7.200,00 €  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 2 έτη. 

ΟΜΠΡΕΛΕΣ - ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 

X=877656.622 Y=4027503.171  

X=877672.229 Y=4027470.608  

X=877668.622 Y=4027468.879  



X=877653.015 Y=4027501.442 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΔΩΔΕ17: ΦΑΛΗΡΑΚΙ, συνολικού εμβαδού Ε=496 τ.μ. για ΟΜΠΡΕΛΕΣ με τιμή 

εκκίνησης 20 ευρώ/τ.μ.,  

ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 9.920,00 €/έτος x 2 έτη = 19.840,00 € 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 2 έτη. 

ΟΜΠΡΕΛΕΣ - ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 

X=877368.520 Y=4030393.957  

X=877384.091 Y=4030390.279  

X=877376.964 Y=4030360.109  

X=877361.393 Y=4030363.788 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΔΩΔΕ18: ΝΕΡΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, συνολικού εμβαδού Ε=144,5 τ.μ. για 

ΟΜΠΡΕΛΕΣ με τιμή εκκίνησης 20 ευρώ/τ.μ.,  

ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 2.890,00 €/έτος x 2 έτη = 5.780,00 € 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 2 έτη. 

ΟΜΠΡΕΛΕΣ - ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 

X=879851.833 Y=4033600.124  

X=879867.582 Y=4033593.721  

X=879864.380 Y=4033585.847  

X=879848.632 Y=4033592.250 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΔΩΔΕ19: ΝΕΡΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, συνολικού εμβαδού Ε=240 τ.μ. για ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

με τιμή εκκίνησης 20 ευρώ/τ.μ., 

ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 4.800,00 €/έτος x 2 έτη = 9.600,00 € 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 2 έτη. 

ΟΜΠΡΕΛΕΣ - ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 

X=879538.465 Y=4033329.380  

X=879549.953 Y=4033291.065 

X=879555.700 Y=4033292.788  

X=879544.212 Y=4033331.103 

 



ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΔΩΔΕ23: ΚΑΘΑΡΑ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ, συνολικού εμβαδού Ε=174 τ.μ. για 

ΟΜΠΡΕΛΕΣ με τιμή εκκίνησης 26 ευρώ/τ.μ.,  

ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 4.524,00 €/έτος x 2 έτη = 9.048,00 € 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 2 έτη. 

ΟΜΠΡΕΛΕΣ - ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 

X=877500.478 Y=4029119.073  

X=877496.994 Y=4029114.188  

X=877520.606 Y=4029097.351  

X=877524.089 Y=4029102.236 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΔΩΔΕ24: ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΘΑΡΑ & ΓΥΜΝΙΣΤΩΝ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ, 

συνολικού εμβαδού Ε=360 τ.μ. για ΟΜΠΡΕΛΕΣ με τιμή εκκίνησης 20 ευρώ/τ.μ.,  

ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 7.200,00 €/έτος x 2 έτη = 14.400,00 € 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 2 έτη. 

ΟΜΠΡΕΛΕΣ - ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 

X=877945.635 Y=4028622.432  

X=877936.756 Y=4028623.905  

X=877930.208 Y=4028584.445  

X=877939.086 Y=4028582.971 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΔΩΔΕ25: ΚΑΘΑΡΑ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΞΕΝ/ΔΕΙΟΥ LIDO, συνολικού 

εμβαδού Ε=450 τ.μ. για ΟΜΠΡΕΛΕΣ με τιμή εκκίνησης 35 ευρώ/τ.μ.,  

ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 15.750,00 €/έτος x 2 έτη =31.500,0 € 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 2 έτη. 

ΟΜΠΡΕΛΕΣ - ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 

X=877403.235 Y=4029235.363  

X=877411.577 Y=4029238.739  

X=877430.336 Y=4029192.392  

X=877421.993 Y=4029189.015 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΔΩΔΕ27: ΦΑΛΗΡΑΚΙ, συνολικού εμβαδού Ε=174 τ.μ. για ΟΜΠΡΕΛΕΣ με τιμή 

εκκίνησης 26 ευρώ/τ.μ.,  



ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 4.524,00 €/έτος x 2 έτη = 9.048,00 € 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 2 έτη. 

ΟΜΠΡΕΛΕΣ - ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 

X=877759.039 Y=4028743.363  

X=877756.598 Y=4028737.881  

X=877783.091 Y=4028726.085  

X=877785.531 Y=4028731.566 

 

 Β. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 

Β1. Δημοσίευση Διακήρυξης 

 

Η Διακήρυξη της δημοπρασίας δημοσιεύεται καταρχάς, και επί ποινή ακυρότητας της 

διαδικασίας, ταυτόχρονα στο Διαύγεια HTTPS://diavaeia.qov.gr και στη διαδικτυακή πύλη 

του ΥΠΟΙΚ με επιμέλεια του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας, δέκα (10) 

τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας διεξαγωγής της δημοπρασίας. Παράλληλα 

τοιχοκολλάται στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας και των αντίστοιχων ΟΤΑ. 

 

Τα αποδεικτικά τοιχοκόλλησης των ΟΤΑ αποστέλλονται άμεσα με κάθε πρόσφορο μέσο 

στην Κτηματική Υπηρεσία. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν γνώση της διακήρυξης με δική τους επιμέλεια και ευθύνη. 

 

Β2. Δικαιολογητικά και ποοϋποθέσεις συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Δημοποασία 

 

Για τη συμμετοχή στην ηλεκτρονική δημοπρασία και επί ποινή αποκλεισμού, απαιτείται με 

μέριμνα του ενδιαφερόμενου, να περιέλθουν στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία και εντός 

της αποκλειστικής προθεσμίας των επτά (7) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΥΠΟΙΚ. τα παρακάτω: 

 

- Αίτηση σε μορφή pdf είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στις κατά τόπους 

αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες είτε ηλεκτρονικά μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών/ 

αιτήσεων υπηρεσιών δημόσιας περιουσίας στον επίσημο ιστότοπο του Υπουργείου 

Οικονομικών fwww.minfin.qr. Στην αίτησή του ο ενδιαφερόμενος 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 τον κωδικό θέσης (θέση- τοπωνύμιο, όπως περιγράφεται 

στη διακήρυξη) για την οποία ενδιαφέρεται. Η συμμετοχή των νομικών προσώπων γίνεται 

δια του νομίμου εκπροσώπου τους. 

 

- Υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής), στην οποία 

αναγράφεται ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα, ότι αποδέχεται τους όρους που διέπουν τη διαδικασία της διεξαγωγής των 

ηλεκτρονικών πλειοδοτικών δημοπρασιών, ότι αναγνωρίζει την εγκυρότητα του 

συστήματος διεξαγωγής των ηλεκτρονικών δημοπρασιών, καθώς και ότι έχει στην κατοχή 

του κατά το χρόνο αποστολής της αίτησής του ισχυρά τα υπόλοιπα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά (άρθρο 10 της ΥΑ με αριθμό ΔΔΠ0008701/0544Β /ΕΞ2017/07.06.2017). 

 

- Εγγυητική επιστολή, για ποσό ίσο με το ένα δέκατο (1/10) της τιμής εκκίνησης της 

δημοπρασίας, ως εγγύηση για την έγκυρη συμμετοχή στη δημοπρασία στην οποία θα 

αναφέρεται ρητά: «Για συμμετοχή στην από 18-04-2018 ηλεκτρονική δημοπρασία της 

Κτηματικής Υπηρεσίας και ειδικότερα για τον κωδικό θέσης: .............., με σκοπό την 

παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού - κοινόχρηστης παραλίας για 

............................ (σετ ομπρελών-ξαπλωστρών/Καντίνα)». Η Εγγυητική επιστολή 

επιστρέφεται μετά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης με τον 

τελευταίο πλειοδότη. 

 

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να διεκδικήσει περισσότερες από μια 

δημοπρατούμενες θέσεις, τα παραπάνω δικαιολογητικά κατατίθενται για κάθε θέση 

ενδιαφέροντος χωριστά. 

 

Εφόσον τα δικαιολογητικά του ενδιαφερόμενου γίνουν αποδεκτά από την αρμόδια 

Επιτροπή Διεξαγωγής των Δημοπρασιών της Κτηματικής Υπηρεσίας θα πρέπει με δική του 

ευθύνη και επιμέλεια να προβεί στις παρακάτω ενέργειες: 

 

1. Να εγγράφει στο μητρώο συμμετεχόντων, κατόπιν πρόσκλησης που θα του αποσταλεί 

από την Κτηματική Υπηρεσία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

 

2. Να εκπαιδευτεί στο σύστημα ηλεκτρονικών δημοπρασιών, σύμφωνα με οδηγίες που θα 

του αποστείλει η τριμελής επιτροπή της Κτηματικής Υπηρεσίας. Η εκπαίδευση 

περιλαμβάνει και εικονική δημοπρασία, και λαμβάνει χώρα σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, 

το αργότερο 2 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας. Το ΥΠΟΙΚ δεν ευθύνεται για 

τυχόν λανθασμένη χρήση του συστήματος εκ μέρους των συμμετεχόντων. 

 

Β3. Ενημέρωση των ενδιαφερομένων 



 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται και από τα γραφεία της έδρας της 

Κτηματικής Υπηρεσίας, στην πόλη της Ρόδου (οδός ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ αρ. 12,  Τ.Κ. 721 

00, τηλ. 2241364100 - e-mail: kthmddkn@otenet.gr) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Οδηγίες για τον τρόπο συμμετοχής στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες αναρτώνται για τους 

ενδιαφερόμενους πολίτες στον επίσημο ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών 

(www.minfin.qr"). και εδώ 

 

Β4. Τρόπος Διενέονειας της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας 

 

Διενεργείται διαδικτυακά υπό την εποπτεία της Τριμελούς Επιτροπής διενέργειας 

Δημοπρασιών της Κτηματικής Υπηρεσίας η οποία κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας θα 

βρίσκεται στο κατάστημα της Κτηματικής Υπηρεσίας. 

 

Ο τύπος της δημοπρασίας είναι «απλή πλειοδοτική» δηλ. οι δημοπρατούμενες θέσεις 

κατακυρώνονται στον ενδιαφερόμενο που θα προσφέρει το υψηλότερο τίμημα. 

 

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 προσφορά γίνεται αποδεκτή, 

εφόσον είναι τουλάχιστον ίση με την τιμή εκκίνησης και εντός του χρόνου που ορίζεται από 

τη διακήρυξη. Δεν επιτρέπεται να δίνεται προσφορά ίση με την τελευταία υψηλότερη 

έγκυρη προσφορά. 

 

Οι προσφορές γίνονται αποδεκτές εφ' όσον είναι χρονικά έγκυρες, δηλ. το σύστημα τις 

επεξεργάζεται εντός του χρόνου διενέργειας της δημοπρασίας και τυχόν παρατάσεών του. 

Ο χρόνος μετράται αποκλειστικά από το σύστημα διεξαγωγής ηλεκτρονικών δημοπρασιών. 

 

Οι συμμετέχοντες δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνουν σχόλια στις προσφορές τους, ούτε 

αυτά λαμβάνονται υπ' όψιν κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της δημοπρασίας. 

 

Η προσφορά κάθε συμμετέχοντα εφόσον γίνει αποδεκτή από το ηλεκτρονικό σύστημα τον 

δεσμεύει, δεν τροποποιείται και δεν ανακαλείται. Κάθε νέα προσφορά του ίδιου 

συμμετέχοντα, εφόσον γίνει αποδεκτή από το ηλεκτρονικό σύστημα ακυρώνει όλες τις 

προηγούμενες προσφορές του, τον δεσμεύει, δεν τροποποιείται και δεν ανακαλείται. Ο 

τελευταίος πλειοδότης δεσμεύεται από την προσφορά του και η δημοπρατούμενη θέση 

κατακυρώνεται σε αυτόν. 

 



Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας στο συμμετέχοντα εμφανίζονται: η τιμή εκκίνησης, η 

κατάταξή του, το ιστορικό των προσφορών του και ο χρόνος του συστήματος διεξαγωγής 

των ηλεκτρονικών δημοπρασιών. 

 

Η διάρκεια του πλειστηριασμού είναι τριάντα λεπτά (30'). Εάν όμως εντός του τελευταίου 

τρίλεπτου πριν τη λήξη του χρόνου της ηλεκτρονικής δημοπρασίας υπάρχει αποδεκτή από 

το σύστημα προσφορά, το πέρας του χρονικού διαστήματος θα παρατείνεται αυτομάτως 

για ένα τρίλεπτο. Η παράταση επαναλαμβάνεται εφ' όσον στο διάστημα των 3 λεπτών 

υπάρξει έστω και μια έγκυρη προσφορά, μέχρι να παρέλθει άπρακτο τρίλεπτο παράτασης. 

 

Μετά τη λήξη του διαγωνισμού καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή. 

 

Για τα τυχόν προβλήματα του λογισμικού και της υλικοτεχνικής υποδομής των 

συμμετεχόντων δεν ευθύνεται το ΥΠΟΙΚ. 

 

Ακύρωση δημοπρασίας επιτρέπεται αποκλειστικά μόνο σε περίπτωση σφάλματος του 

συστήματος διεξαγωγής των ηλεκτρονικών δημοπρασιών που καθιστά αδύνατη την 

ολοκλήρωση της δημοπρασίας κατόπιν έκδοσης σχετικού πρακτικού που υπογράφεται από 

την τριμελή Επιτροπή Διεξαγωγή των Δημοπρασιών της Κτηματικής Υπηρεσίας και 

απόφασης έγκρισης του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας. Σε περίπτωση 

αποκατάστασης του σφάλματος πριν τη λήξη του χρόνου ολοκλήρωσης της δημοπρασίας, η 

Επιτροπή Διεξαγωγής των Δημοπρασιών της Κτηματικής Υπηρεσίας κατά την κρίση της 

μπορεί να συνεχίσει τη δημοπρασία και να παρατείνει το χρόνο διεξαγωγής της. Η 

δημοπρασία δε διακόπτεται για λόγους προβλήματος υποδομής του συμμετέχοντα ή 

αδυναμίας υποβολής προσφοράς αυτού. 

 

Η απόφαση της Επιτροπής Διεξαγωγής της Δημοπρασίας περί αποκλεισμού 

ενδιαφερομένου να συμμετέχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας 

διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά 

συντάσσονται εφ' απλού χάρτου. 

 

Μετά τη λήξη του διαγωνισμού καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή. 

 

Β5. Υπογραφήή πρακτικών ηλεκτρονικής δημοπρασίας 

 

Η αναφορά με το αποτέλεσμα και το ιστορικό της δημοπρασίας εξάγεται ηλεκτρονικά από 

το σύστημα διεξαγωγής των ηλεκτρονικών δημοπρασιών εκτυπώνεται από την Τριμελή 

Επιτροπή Διεξαγωγής των Δημοπρασιών της Κτηματικής Υπηρεσίας και ενσωματώνεται στα 

πρακτικά της δημοπρασίας που εκδίδει η Επιτροπή. Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής 



Υπηρεσίας εκδίδει Απόφαση έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας την οποία 

κοινοποιεί άμεσα εγγράφως και με απόδειξη ή ηλεκτρονικά (με ψηφιακή υπογραφή) στους 

συμμετέχοντες. Αφού παρέλθει ο χρόνος υποβολής των ενστάσεων (δύο ημέρες από την 

κοινοποίηση της Απόφασης έγκρισης των πρακτικών της Δημοπρασίας στους 

συμμετέχοντες), με μέριμνα του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας καλείται ο 

τελευταίος πλειοδότης, ο οποίος οφείλει να προσέλθει για υπογραφή της σύμβασης 

παραχώρησης απλής χρήσης εφόσον προσκομίσει τα δικαιολογητικά του άρθρου 10 της ΥΑ. 

Σε περίπτωση μη υπογραφής της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης η κατατεθείσα 

εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου, χωρίς δικαστική παρέμβαση. 

 

Ο υπερού δεν δικαιούται τη μείωση του ανταλλάγματος από της κατακυρώσεως της θέσης 

και εφεξής. 

 

Β6. Υποβολή ενστάσεων 

 

Ένσταση κατά της απόφασης έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας, μπορεί να 

υποβληθεί εγγράφως από τους συμμετέχοντες και να περιέλθει με μέριμνά τους ενώπιον 

του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δύο 

(2) ημερών από την κοινοποίηση της ως άνω απόφασης. 

 

Β7. Δικαιολονητικά και ΣύμΒαση παραχώρησης απλής χρήσης 

 

Εντός 5 ημερών από την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης των πρακτικών της 

δημοπρασίας, υπογράφεται σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης, μεταξύ του 

Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας και του τελευταίου πλειοδότη - υπερού. 

Η σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης υπογράφεται εφόσον ο τελευταίος πλειοδότης 

προσκομίσει τα παρακάτω: 

 

α) φορολογική ενημερότητα τελευταίου τριανταήμερου (30 ημέρες). 

β) νόμιμη άδεια λειτουργίας επιχείρησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

υπαγόμενης στις επιτρεπτές από το ν. 2971/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, χρήσεις 

(δραστηριότητες, που εξυπηρετούν τους λουσμένους ή την αναψυχή του κοινού), 

προκειμένου να του επιτραπεί η παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και 

παραλίας, 

γ) φωτοτυπία της αστυνομικής του ταυτότητας. 

δ) εγγυητική επιστολή για την ακριβή εκπλήρωση (καλή εκτέλεση) των όρων της σύμβασης 

παραχώρησης απλής χρήσης 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. 

 

Η Επιτροπή Διεξαγωγής των Δημοπρασιών της Κτηματικής Υπηρεσίας εξετάζει την 

εγκυρότητα των παραπάνω δικαιολογητικών. Εάν τα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή 

πάσχουν ακυρότητας, τότε η Επιτροπή Διεξαγωγής των Δημοπρασιών της Κτηματικής 

Υπηρεσίας εκδίδει νέο πρακτικό, όπου καταγράφονται οι λόγοι απόρριψης του 

προσφέροντα και ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας εκδίδει απόφαση έγκρισης 

του πρακτικού. Το δικαίωμα υπογραφής σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης 

μεταβιβάζεται στον προσφέροντα με τη δεύτερη υψηλότερη προσφορά, ο οποίος 

ενημερώνεται σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσης και καλείται για την υπογραφή της 

σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα 

(ομοίως αν απορριφθεί και ο δεύτερος). 

 

Η σύμβαση παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης συντάσσεται σε τρία (3) αντίτυπα 

που υπογράφονται από τα συμβαλλόμενα μέρη, μετά την εφάπαξ καταβολή ποσοστού 50% 

επί του συνολικού ανταλλάγματος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου εάν πρόκειται για ετήσια 

παραχώρηση ή της πρώτης από τις ισόποσες δόσεις που χωρίζεται αυτό σε περίπτωση 

διετούς παραχώρησης. 

 

Β8. Διάρκεια της παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης 

 

Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται ετήσια ή διετής. Αρχίζει από την υπογραφή της 

σύμβασης παραχώρησης και λήγει την  31/12/2019, όπως ειδικότερα ορίζεται ανωτέρω 

ανά θέση (κωδικό θέσης). 

 

Β9. Λήξη παραχώρησης. 

 

Μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συμβατικής διάρκειας της παραχώρησης ο 

υπερού, υποχρεούται να εγκαταλείψει τον χώρο, απομακρύνοντας όλες τις κατασκευές και 

παραδίδοντάς τον στην αρχική του κατάσταση, διαφορετικά λαμβάνονται όλα τα μέτρα 

προστασίας. 

 

Πρόωρη λήξη της σύμβασης με ευθύνη του υπερού, άνευ οικονομικών επιπτώσεων, είναι 

δυνατή μόνο για λόγους ανωτέρας βίας (ασθένεια, θάνατος, διακοπή εργασιών) ή εφόσον 

γίνει σχετική γνωστοποίηση από τον ενδιαφερόμενο έως την 31/1 πριν την έναρξη της 

θερινής περιόδου. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο υπερού υποχρεούται να καταβάλλει το 



σύνολο του προβλεπόμενου στη σύμβαση ανταλλάγματος, κατόπιν σχετικής βεβαίωσης του 

ποσού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. από την Κτηματική Υπηρεσία. 

 

Β10.Υπεκμίσθωση, Αναμίσθωση 

 

Απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο περαιτέρω υπεκμίσθωση των κοινοχρήστων χώρων 

από τους μισθωτές, καθώς και τυχόν σιωπηρή αναμίσθωση. Σε περίπτωση μη τήρησης του 

ως άνω όρου, η σύμβαση ακυρώνεται και λαμβάνονται τα σχετικά μέτρα προστασίας 

(ΠΚΑΑΧ) αλληλέγγυα και εις ολόκληρο τόσο στο μισθωτή όσο και στον υπεκμισθωτή. 

 

Β11. Προθεσμία καταβολής του ανταλλάγματος. 

 

Η καταβολή του ανταλλάγματος γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 7, της αριθ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11-05-2017,(1636 Β'), Απόφασης των 

Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «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. 

 

Β12. Ανάκληση Παραχώρησης 

 

Α) Η παραχώρηση υπόκειται πάντοτε σε μονομερή ανάκληση από το Δημόσιο 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. 

 

Β) Σε περίπτωση διαπίστωσης μη τήρησης των όρων του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της υπ' αριθμ. ΔΔΠ0007378/0454Β’/H-05-2017 (1636 

Β), απόφασης ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και εν γένει της περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί αρχαιοτήτων στους παραχωρούμενους χώρους 

ανακαλείται η σύμβαση και λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα από την ΚΥΑ μέτρα, για την 

προστασία των κοινοχρήστων χώρων κατά παντός υπευθύνου. 

 

Η ανάκληση πραγματοποιείται με απόφαση του προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας. 

 

Ειδικότερα για ανακλήσεις της περίπτωσης Α), τυχόν ποσό ανταλλάγματος που αντιστοιχεί 

στην περίοδο μη χρήσης από τον υπερού επιστρέφεται. 



 

Β13. Λήψη Μέτρων Προστασίας 

 

Το Δημόσιο, ως κύριος και διαχειριστής των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας, 

διατηρεί το δικαίωμα για την προστασία τους, καθώς και όλες τις ερευνητικές και 

ελεγκτικές αρμοδιότητες του, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (Δ/γμα 11/ 12-

11-1929, Α.Ν. 263/1968, Ν. 2971/2001 κ.τ.λ.) και ασκούνται από τις κατά τόπους αρμόδιες 

Κτηματικές Υπηρεσίες. Ο χρήστης υποχρεούται να βοηθά και να συνδράμει στους ελέγχους 

των αρμοδίων οργάνων στην ευρύτερη περιοχή του. 

 

Β14.  Επανάληωψη της δημοπρασίας 

 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται εντός 3 εργασίμων ημερών με εντολή του Προϊσταμένου 

της Κτηματικής Υπηρεσίας, εφόσον αυτή αποβεί άγονη (άρθρο 11 της με αριθμό 

ΔΔΠ0008701/0544ΒΕΞ2017 ΥΑ του Υπουργού Οικονομικών όπως ισχύει), με τους όρους της 

παρούσας, σύμφωνα με την οριζόμενη στην παράγραφο Β1 της παρούσας διαδικασία. 

 

Η διακήρυξη για την επαναληπτική ηλεκτρονική δημοπρασία εκδίδεται και δημοσιεύεται 

την επομένη ημέρα της διεξαγωγής της άγονης δημοπρασίας. 

 

Β15. Υποχρώσεις υπερού η παραχώρηση 

 

Ο υπερού η παραχώρηση υπόκειται στις υποχρεώσεις των διατάξεων του ν. 2971/2001, 

καθώς και στους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων της με αρ. 

ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11-05-2017 (1636 Β') ΚΥΑ Εσωτερικών, Οικονομικών & 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, περί "Απευθείας παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του 

δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, μεγάλων 

λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' 

βαθμού", όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

Ο παραχωρημένος χώρος θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την άσκηση της 

δραστηριότητας για την οποία παραχωρήθηκε. 

 

Ο υπερού υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του παραχωρούμενου κοινόχρηστου 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 

Δημοσίων Κτημάτων. 

 



Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση που αλλοιώνει τη φυσική μορφολογία και τα βιοτικά 

στοιχεία των χώρων αιγιαλού, παραλίας, καθώς και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτών. 

 

Απαγορεύεται 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 η στάθμευση 

τροχόσπιτων, αυτοκινήτων κλπ. Η τοποθέτηση σχετικών ενημερωτικών πινακίδων 

επιβάλλεται να γίνει εντός των κοινόχρηστων χώρων. 

 

Λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων των άρθρων 2 και 13 του ν. 2971/2001, 

επιτρέπονται, αποκλειστικά προς διευκόλυνση της πρόσβασης και κυκλοφορίας των 

λουσμένων και για την ασφάλεια αυτών κατά την παραμονή τους εντός των 

προαναφερθέντων κοινοχρήστων χώρων, κατασκευές μη μόνιμου χαρακτήρα που 

περιοριστικά προβλέπονται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 της ΚΥΑ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ 

ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ». 

 

Ο υπερού η παραχώρηση υποχρεούται στη χρήση υλικών εναρμονισμένων με το 

περιβάλλον (ξύλο, ύφασμα) και απαγορεύεται η τοποθέτηση ειδών από πλαστικό, 

ψυγείων, μπαρ κλπ. 

 

Ο υπερού η παραχώρηση πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός ώστε να μην τίθενται 

θέματα αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των μισθωτών που ασκούν ομοειδή 

δραστηριότητα. 

 

Ο παραχωρημένος χώρος θα είναι ελεύθερος, χωρίς περιορισμούς και σε καμία περίπτωση 

δεν θα περιορίζεται ο κοινόχρηστος χώρος του αιγιαλού, ενώ δεν θα επιτρέπεται καμία 

εγκατάσταση μόνιμου χαρακτήρα επ' αυτού, ούτε η διέλευση τροχοφόρων. 

 

Η μέγιστη κάλυψη του παραχωρούμενου χώρου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% αυτού, 

ώστε να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και 

ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής πλάτους τουλάχιστον τριών (3) μέτρων, για την 

ελεύθερη κίνηση των λουσμένων και την αποφυγή ατυχημάτων. 

 

Ο παραχωρούμενος - κοινόχρηστος χώρος απαγορεύεται να περιφραχθεί και πρέπει να 

εξασφαλίζεται από πλευράς υγιεινής, αισθητικής και ρύπανσης ή αλλοίωσης του 

περιβάλλοντος. Ο υπερού η παραχώρηση υποχρεούται να μεριμνεί για τον καθημερινό 

καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων, για την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων 

απορριμμάτων και γενικά για την καθαριότητα της ακτής και του περιβάλλοντος αυτής 

χώρου. Υποχρεούται, επίσης, να τηρεί τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 23/2000 και 



γενικά να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας των λουσμένων, 

των εργαζομένων, αλλά και όσων κινούνται στους χώρους αυτούς. 

 

Απαγορεύεται ρητά η τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστρών και τραπεζοκαθισμάτων πέραν 

των ορίων της παραχώρησης. 

 

Συμφωνείται απερίφραστα ότι το Δημόσιο ουδεμία ευθύνη φέρει για πιθανές καταστροφές 

που ενδεχομένως θα προκληθούν εξαιτίας ισχυρής κυματαγωγής ή άλλου φυσικού 

φαινομένου στην περιουσία του υπερού η παραχώρηση. 

 

Β16.  Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις για τους εκμεταλλευτές καντινών. 

 

Στους κοινόχρηστους χώρους για τους οποίους παραχωρείται το δικαίωμα της απλής 

χρήσης επιτρέπεται η τοποθέτηση τροχήλατων καντινών-αυτοκινούμενων ή μη-

εφοδιασμένων με κατάλληλη άδεια λειτουργίας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 

παραγράφου Α με αριθμ. Υΐγ/Γ.Π/οικ. 71459/30-7-2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας. 

Ο μέγιστος χώρος που δύναται να μισθωθεί γι' αυτή τη χρήση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 

15 τ.μ. Οι καντίνες πρέπει να απέχουν τουλάχιστον εκατό (100) μέτρα από τις 

εγκατεστημένες επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, κέντρα αναψυχής κτλ). Για τις παραχωρήσεις 

καντινών δεν ισχύουν οι διατάξεις περί υπαίθριου εμπορίου. 

 

ΑΔΑ: 67Ω2Η-ΙΛΗ 

 

Ρόδος, 30.03.2018 

 

Ο Προϊστάμενος 

της Κτηματικής Υπηρεσίας 

Δωδεκανησίων Α' 

Παναγιώτης Τριανταφύλλας 

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α' 


