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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος 

Τηλ. Επικ/νίας. : 22413-61339, 22413-61301   

E-mail : oikepitropi@rhodes.gr,  URL : www.rhodes.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Από το πρακτικό της με αριθμό 24
ης

 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίασης 2021 

της 11
ης

 Ιουνίου 2021 

 

Αριθμός Απόφασης  425/2021 

 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 01
ο
   

 Α) Έγκριση καθορισμού των χώρων και των τιμών των προς παραχώρηση τμημάτων αιγιαλού, 

παραλίας, Β)Έγκριση και καθορισμός των όρων της πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του 

δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας σε τρίτους. (Εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/26842/04-06-2021 

της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών). 

Στη Ρόδο σήμερα Παρασκευή 11
η
 Ιουνίου 2021 με την δια περιφοράς διαδικασία  η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Ρόδου (σύμφωνα με την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 760/08-09-2019 

(676ΧΩ1Ρ-ΧΑΞ) «Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου (άρθρα 74 Ν.3852/2010, 71 

Ν.4555/2018, 2 Ν.4623/2019 και εγκύκλιο ΥΠΕΣ ΑΡ. 90/2019», την με αρ. 276/23-09-2020 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου «Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους» και την υπ’ αριθμό 2116/29-

09-2020 απόφαση Δημάρχου (Α.Δ.Α.:9ΑΟΦΩ1Ρ-79Φ) «Ορισμός Αντιδημάρχων ως  τακτικά μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 

της Οικονομικής Επιτροπής και Δημάρχου Δήμου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη, με αριθμ. πρωτ.: 

2/28237/11-06-2021, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 77, παράγραφος 6 του 
Ν.4555/2018, το άρθρο 184 του Ν.4635/2019 και τα διαλαμβανόμενα στην Εγκύκλιο 163/33282/29-5-2020 του 

Υπ. Εσωτερικών και τις Εγκυκλίους 18318/13-3-2020, 40 με αρ.πρωτ.: 20930/31-3-2020 και 426/2020 με αρ. 

πρωτ.: 77233/13-11-2020 του ΥΠΕΣ και, αποφασίζει την έκδοση των κατωτέρω αποφάσεων. 

    Αφού διαπιστώθηκε βάσει της ανωτέρω νομοθεσίας ότι συμμετέχουν τουλάχιστον τα 2/3 των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών, συναινούν με την δια περιφοράς 

διαδικασία άνω των 2/3 μελών ήτοι δέκα (10) μέλη, η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη λήψη απόφασης. 

   ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

ενώ κλήθηκαν για τη συμμετοχή 

1.  Καμπουράκης Β. Αντώνης  

2.  Καρίκης Ευστράτιος  

3.  Καμπούρης Τηλέμαχος    

4.  Φλοσκάκης Νεκτάριος    

5.  Κιαχαγιά - Μαγιόγλου Τσαμπίκα .  

6.  Coliadis Alexandre-Basile (Aλέξης)  

7.  Μανέττας Βασίλειος  

8.  Σπυρόπουλος Σπύρος  

9. Διακοσταματίου Σάββας (Δήλωσε αποχή από 

την συζήτηση και ψηφοφορία του 01
ου 

θέματος της 

ημερήσιας διάταξης) 
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10. Παλαιολόγου Μιχαήλ (Δήλωσε αποχή από την 

συζήτηση και ψηφοφορία του 01
ου 

θέματος της 

ημερήσιας διάταξης) 

 

11. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος 

(Δήλωσε την παρουσία στη συνεδρίαση και 

συγχρόνως την αποχή του από την ψηφοφορία των 

θεμάτων) 

 

 

Τα μέλη της μειοψηφίας κ. Διακοσταματίου Σάββας και κ. Παλαιολόγου Μιχαήλ δήλωσαν το εξής: 
Αποχή από την ψηφοφορία. Δεν αναφέρεται αν υπάρχουν, προς παραχώρηση, νέες θέσεις ή αν πρόκειται για 

επαναδημοπρατούμενες λόγω λήξεως του χρόνου της προηγούμενης μίσθωσης ή λόγω άγονου από τις δημοπρασίες του 

έτους 2020. Επιπλέον λόγω της διαδικασίας (δια περιφοράς συνεδρίαση) δεν υπάρχει δυνατότητα γνώσης των μελών της 

οικονομικής επιτροπής των προτεινόμενων θέσεων μέσω των  ορθοφωτοχάρτων που πρέπει να συνοδεύουν την εισήγηση 

αλλά ούτε έχουν σταλεί ηλεκτρονικά. 

 

Το μέλος της μειοψηφίας κ. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος δήλωσε το εξής: 
.… Κύριοι πρέπει να σας δηλώσω την παρουσία μου στην 24η έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της οικονομικής 

επιτροπής για τις 11.06.2021 και συγχρόνως την αποχή μου από την ψηφοφορία των θεμάτων για τους λόγους τους 

οποίους  έχω εκφράσει στο παρελθόν επανειλημμένα.  

 

Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, για τρία (03) θέματα της 

ημερήσιας διάταξης, καθώς και την απόφαση για την έγκριση της έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης, στη 

συνέχεια τέθηκε υπόψη, η εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/26842/04-06-2021 της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, η  οποία έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: Οριοθέτηση και έγκριση παραχωρούμενων χώρων για απλή χρήση αιγιαλού, παραλίας. 

       Στην ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’) όπως τροποποιήθηκε, 

συμπληρώθηκε και ισχύει, των Υπουργείων Οικονομικών, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο 

άρθρο 1 ορίζεται η παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας.  

Δικαιούχοι παραχώρησης είναι οι Δήμοι (άρθρο 3) στην χωρική αρμοδιότητα των οποίων βρίσκονται οι εν 

λόγω χώροι. 

      Η παραχώρηση του άρθρου 1 αρχίζει από τη δημοσίευση της ως άνω ΚΥΑ στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως και ισχύει μέχρι 31/12/2022 (άρθρο 6). 

Ύστερα από τα παραπάνω , εισηγούμεθα: 

α) Τον καθορισμό των χώρων και των τιμών των προς παραχώρηση τμημάτων αιγιαλού, παραλίας. 

β) Την έγκριση και καθορισμό των όρων της πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος 

απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας σε τρίτους και την κατάρτιση των όρων της Δημοπρασίας. 

Κατατίθεται σχέδιο διακήρυξης δημοπρασίας ως παρακάτω: 

Ο Δήμαρχος Ρόδου έχοντας υπόψη: 

1. Tον Ν. 2971/01 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Tο Π.Δ. 270/81 «περί των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή 

εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Tον Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Tον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Tον Ν. 4555/2018 «Κλεισθένης I» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Tον Ν.4607/2019, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Tο άρθρο 20 του Ν. 4690/2020. 

8. Tον Ν. 4688/2020 «Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες 

διατάξεις». 
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9. Tον Ν. 4484/2020 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και 

άλλες διατάξεις. 

10. Την ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/ΥΠΟΙΚ 15.5.2020 «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, 

αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης 

και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλευσίμων ποταμών» (ΦΕΚ 1864/Β/15.5.2020) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

11. Την αρ. 147/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου περί αποδοχής της παραχώρησης του 

δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου 

θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών. 

12. Την αρ. ......./2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίστηκε το τίμημα/ αντάλλαγμα 

της παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας στο Δήμο Ρόδου και με την οποία επίσης 

καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρων αιγιαλού-παραλίας για 

εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, ξαπλωστρών και την 

λειτουργία αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου τροχήλατου αναψυκτηρίου. 

13.  Το με αριθμό πρωτοκόλλου ………… έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου Α΄ περί της 

παροχής γνώμης και υποδείξεων επί της διακήρυξης και τον καθορισμό του ανταλλάγματος.  

14. Την υπ’ αρ. 2093/28-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Ρόδου «Ορισμός Αντιδημάρχου Οικονομικών, 

Προσόδων και Ενεργειακών Επενδύσεων». 

15. Την υπ’ αρ. 323/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου περί ορισμού των μελών της Επιτροπής 

διεξαγωγής δημοπρασιών. 

Διακηρύσσει 

     Δημοπρασία φανερή, πλειοδοτική και προφορική για την παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης 

αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων 

λιμνών και πλεύσιμων ποταμών προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, όπως 

παρακάτω:  

Άρθρο 1
ο 

Περιγραφή μισθίου  

  Οι χώροι παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού προς τρίτους με σύναψη 

μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος καθώς και το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς, ορίζονται και 

περιγράφονται στο παράρτημα A της παρούσας το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.  

Η άσκηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας, πλην των αναφερόμενων στο παράρτημα A, δεν επιτρέπεται 

και επιφέρει τις κυρώσεις που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

Άρθρο 2ο 

Τόπος, ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας 

     Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την .......... Ιουνίου 2021, ημέρα ............και ώρα έναρξης ....... π.μ., στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Ρόδου εντός του Δημαρχιακού Μεγάρου Ρόδου επί της πλατείας 

Ελευθερίας στην πόλη της Ρόδου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής . 

Άρθρο 3ο 

Τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας & πλειοδοσία 

     Η τιμή της πρώτης προσφοράς προσδιορίσθηκε σύμφωνα με τα αναφερόμενα  στο άρθρο 16 Α του ν. 

2971/2001, όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4607/2019  και σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 42 του ν. 4607/2019, διορθώθηκε και εγκρίθηκε δε από την Κτηματική 

Υπηρεσία Δωδεκανήσου Α΄. Επίσης λήφθηκε υπόψη η παρ. γ του άρθρου 17 της ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/ΥΠΟΙΚ 

15.5.2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 13, Παρ 3 του Ν4787/2021 σύμφωνα με την οποία  

«Για το έτος 2021 το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος καθορίζεται σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό 

(60%) του υπολογισθέντος ανταλλάγματος, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 της υπό στοιχεία 

47458ΕΞ2020/15.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 

Εσωτερικών (Β’ 1864). » 
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   Οι διαγωνιζόμενοι θα πλειοδοτούν προφορικά ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών. Κάθε νέα 

προσφορά των διαγωνιζόμενων προκειμένου να γίνει δεκτή θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη της υπερισχύουσας 

προσφοράς τους , κατά το βήμα της δημοπρασίας το οποίο ορίζεται στο ελάχιστο ποσό των 100,00€ ή 

πολλαπλάσιο του ποσού αυτού. 

   Αναλυτικά οι θέσεις οι δραστηριότητες και οι τιμές πρώτης προσφοράς περιγράφονται  στο συνημμένο 

παράρτημα Α της παρούσας  

Άρθρο 4
ο 

Δικαιολογητικά συμμετοχής στη δημοπρασία 

   Κάθε πλειοδότης πρέπει να παρουσιάσει και αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος μαζί με τον τελευταίο πλειοδότη, θα 

προσυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα καταστεί αλληλεγγύως και εις ολόκληρο συνυπεύθυνος 

με τον τελευταίο πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.  

Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία  οφείλουν να προσκομίσουν:  

1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο και σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης αν πρόκειται για 

Νομικό Πρόσωπο. Αυτός που πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει ρητά στην Επιτροπή 

Διενέργειας Δημοπρασιών και μάλιστα πριν από την έναρξη της δημοπρασίας, παρουσιάζοντας και το νόμιμο 

δικαιολογητικό (συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, εξουσιοδότηση κλπ) άλλως θεωρείται ότι μετέχει για δικό 

του λογαριασμό.  

2. Έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές από τις διατάξεις του 

άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως κάθε φορά ισχύει, χρήσεις, προκειμένου να του επιτραπεί η παραχώρηση 

των χώρων του άρθρου 1 της παρούσας  

3. Πιστοποιητικό περί μη οφειλής στο  Δήμο Ρόδου (Δημοτική ενημερότητα)  

4. Βεβαίωση περί μη οφειλής στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρόδου (ΔΕΥΑΡ). 

5. Βεβαίωση περί μη οφειλής στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ρόδου Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία 

(Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε.) 

6. Ειδικά για όσους ενδιαφέρονται να μισθώσουν χώρο για την εκμετάλλευση θαλασσίων μέσων αναψυχής 

απαιτείται η υποβολή ακριβούς και θεωρημένου από την αρμόδια Λιμενική Αρχή αντιγράφου της αίτησης που 

υπέβαλαν για τη χορήγηση άδειας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων σύμφωνα με τον Γενικού Κανονισμού 

Λιμένων αριθμ.60. 

7. Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα αναφέρεται ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και αποδέχονται 

αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα (και οι δύο). 

8. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία.  

   Η εγγύηση εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία 

κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν 

επίσης να εκδίδονται ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο 

παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που 

λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση προσφέροντα. 

Η εγγύηση εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις 

εκατόν (10%) επί του ορίου πρώτης προσφοράς  που θεσπίζεται με την παρούσα για κάθε τμήμα ξεχωριστά 

όπως αναλυτικά περιγράφονται στο παράρτημα Α της παρούσας . 

     Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Ρόδου και θα αναγράφεται: α) η ημερομηνία έκδοσης, 

β) ο εκδότης, γ) ο αριθμός εγγύησης, δ) η σχετική απόφαση διακήρυξης και η ημερομηνία του διαγωνισμού, ε) 

το ποσό της εγγύησης, στ) την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του διαγωνιζόμενου υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση, ζ) η ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης (ενενήντα -90-  ημέρες από την επόμενη 

διενέργειας του διαγωνισμού).  Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει απαραιτήτως, επί ποινή αποκλεισμού, να 

αναφέρει τα ακριβή στοιχεία της θέσης του χώρου που ζητείται προς παραχώρηση μέσω της διαδικασίας 

δημοπράτησης. 

 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την καταβολή της προβλεπόμενης από την παρούσα 

εγγύησης πιστής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης., για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον δέκα 
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τοις εκατόν (10%) επί του μισθώματος που επιτεύχθηκε κατά τη δημοπρασία, η οποία θα επιστραφεί μετά τη 

λήξη της μισθωτικής περιόδου και την πρότερη εξόφληση του μισθώματος.      

Για κάθε δημοπρατούμενη θέση απαιτούνται ξεχωριστά δικαιολογητικά.  

Τα ανωτέρω  δικαιολογητικά επισυνάπτονται στη σύμβαση παραχώρησης. 

Άρθρο 5
ο 

Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας 

   Η δημοπρασία είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική, διεξάγεται δέ κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα. Η 

δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν, άνευ 

διακοπής, οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η 

Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά. Η σειρά 

δημοπράτησης αποφασίζεται από την  επιτροπή.  Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά, 

κατά σειρά εκφωνήσεως, μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον 

εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δέ αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους 

και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία της δημοπρασίας 

μπορούν να υποβάλλουν γραπτώς τυχόν ενστάσεις κατά της διαδικασίας. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην 

Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, μνημονεύονται στο πρακτικό και η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει γι' 

αυτές με πλήρη αιτιολογία, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών. Η 

δημοπρασία κατακυρώνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής υπέρ αυτού που προσέφερε το 

μεγαλύτερο ποσό. Με τη συμμετοχή του στη δημοπρασία ο κάθε ενδιαφερόμενος αυτοδίκαια αποδέχεται 

πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης. Αυτός που πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, 

οφείλει να το δηλώσει ρητά στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών και μάλιστα πριν από την έναρξη της 

δημοπρασίας, παρουσιάζοντας και το νόμιμο δικαιολογητικό (συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, εξουσιοδότηση 

κλπ) άλλως θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό. Η απόφαση της αρμόδιας  Επιτροπής της 

δημοπρασίας περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους 

όρους της παρούσας  διακήρυξης αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται σε  

απλό χαρτί. 

Άρθρο 6
ο 

Δικαίωμα αποζημίωσης 

    Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της 

δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του Δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα. Σε 

περίπτωση μη τελικής συνυπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής 

Υπηρεσίας Δωδεκανήσου για οποιοδήποτε ,το μισθωτήριο συμβόλαιο είναι άκυρο και ο πλειοδότης δεν έχει 

καμία αξίωση αποζημίωσης έναντι του  Δήμου Ρόδου.  

Άρθρο 7
ο 

Επανάληψη της δημοπρασίας 

 Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται, οίκοθεν από το Δήμαρχο (ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο), εάν δεν 

παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν πλειοδότης. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται, κατόπιν αποφάσεως του αρμοδίου 

οργάνου του Δήμου, όταν: α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό 

Συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική Αρχή, λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος 

στη διενέργεια της δημοπρασίας β) όταν  μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης 

αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης, καθώς και όταν, μετά την κοινοποίηση στον 

τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως, δεν προσέλθει αυτός 

εμπροθέσμως για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία 

επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη, ως ελάχιστο δέ όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι 

τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Δήμου , μόνον 

έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη του Προϊστάμενου της Κτηματικής Υπηρεσίας. 

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου, η οποία θα αναφέρεται 

στους όρους της πρώτης διακήρυξης και θα δημοσιεύεται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της 

διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δέ σύμφωνα με τα όσα προαναφέρθηκαν. Σε περίπτωση επανάληψης 

της δημοπρασίας λόγω έκπτωσης του πλειοδότη, η τιμή εκκίνησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη του πενήντα 

τοις εκατό (50%) του ανταλλάγματος που κατακυρώθηκε στην αρχική δημοπρασία και πάντως όχι μικρότερη 

του ανταλλάγματος των διατάξεων του άρθρου 16Α, όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 37 του 
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ν. 4607/2019 ή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 42 του ν. 4607/2019. 

Άρθρο 8
ο
 

Διαδικασία και όροι μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης προς τρίτους. 

   Η παραχώρησης της απλή χρήση των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, 

υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών σε τρίτους, κατόπιν 

δημοπρασίας, γίνεται με σύμβαση παραχώρησης που συνάπτεται από το Δήμο και τον υπερ’ ού με 

προσυπογραφή της από την Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσου. Στη σύμβαση παραχώρησης προσδιορίζονται 

σαφώς τα στοιχεία του υπερ’ ού, το είδος της παραχώρησης, η διάρκεια της σύμβασης, η θέση με τις 

συντεταγμένες και το εμβαδόν του κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται, η ιδιότητα του (αιγιαλός, παραλία 

κτλ), το είδος της χρήσης και το καταβλητέο αντάλλαγμα. Επίσης, επί της σύμβασης αναγράφονται οι αριθμοί 

των παραστατικών καταβολής των υπέρ του Δημοσίου και του Δήμου ποσών, που αντιστοιχούν στο 

καταβληθέν αντάλλαγμα χρήσης, πριν την υπογραφή της σύμβασης. Ο προς παραχώρηση χώρος αποτυπώνεται, 

με αναφορά στις συντεταγμένες του και το εμβαδόν του, σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή 

«OPEN» της ΕΚΧΑ ΑΕ., ή σε απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών 

αιγιαλού και παραλίας όπου αυτός υφίσταται, αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της αίτησης, που ελέγχεται και 

θεωρείται από τον οικείο Δήμο και επισυνάπτεται στη σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης, μαζί με τα 

δικαιολογητικά του άρθρου 3 της ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/ΥΠΟΙΚ 15.5.2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Άρθρο 9
ο 

Διαδικασία Σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης, που συνάπτεται από Δήμο, κατόπιν δημοπρασίας – 

Μισθωτήριο Συμβόλαιο 

   Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δημοπρασίας, ο Δήμος ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. 

τηλεομοιοτυπία, e-mail κτλ.) την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία για το ύψος του τελικώς επιτευχθέντος 

ανταλλάγματος και τα στοιχεία του πλειοδότη, προκειμένου αυτή να εκδώσει και να του αποστείλει επίσης με 

κάθε πρόσφορο μέσο, οίκοθεν σημείωμα του σχετικά με το ύψος του προς καταβολή από τον υπερού υπέρ του 

Δημοσίου ποσοστού επί του καθορισθέντος ανταλλάγματος, προκειμένου να καταβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.. 

Στη συνέχεια, ο Δήμος αποστέλλει στην οικεία Κτηματική Υπηρεσία αντίγραφο του Πρακτικού Κατακύρωσης 

της Δημοπρασίας και τη συναφθείσα, σε εκτέλεση του Πρακτικού, σύμβαση παραχώρησης με τον πλειοδότη, 

σε τρία (3) αντίγραφα προς προσυπογραφή αυτών από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας, 

συνοδευόμενα από τα δικαιολογητικά του άρθρου 3 της ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/ΥΠΟΙΚ 15.5.2020 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, το υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη ή το απόσπασμα του τοπογραφικό διαγράμματος 

καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας, το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την απόδειξη 

καταβολής του οφειλόμενου ποσού υπέρ του Δημοσίου, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς και την απόδειξη 

καταβολής του ποσού, που αντιστοιχεί στο Δήμο. Στη σύμβαση παραχώρησης πρέπει να έχουν ενσωματωθεί, 

επί ποινή ανάκλησής της, οι τυχόν υποδείξεις του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα 

προαναφερθέντα. Αμέσως μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μεταξύ του Δήμου και του 

μισθωτή και την προσυπογραφή αυτού από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου, 

ο μισθωτής έχει δικαίωμα να εγκατασταθεί στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο. 

Άρθρο 10
ο 

Δικαιολογητικά κατά την υπογραφή της σύμβασης 

Ο μισθωτής θα βαρύνεται αποκλειστικά με τις κάθε είδους δαπάνες χρήσης του μισθίου ήδη από την υπογραφή 

της σύμβασης, υποχρεούται δε να καταρτίσει όλες τις απαιτούμενες προς τούτο συμβάσεις με τους οργανισμούς 

κοινής ωφελείας επ’ ονόματι και για λογαριασμό του (δαπάνες ηλεκτροφωτισμού, ύδατος, αποχέτευσης, 

αποκομιδής απορριμμάτων καθώς και κάθε άλλη συναφής δαπάνη). 

Άρθρο 11
ο 

Αντάλλαγμα 

Για τις συναφθείσες  συμβάσεις το αντάλλαγμα χρήσης καταβάλλεται ως εξής: 

Ποσοστό 70% για το πρώτο έτος και 60% το επόμενο έτος καταβάλλεται υπέρ του Δήμου Ρόδου. 

Για το πρώτο έτος καταβάλλεται είτε στο σύνολό του με την υπογραφή της σύμβασης είτε σε τρείς (3) ισόποσες 

δόσεις μετά από αίτημα του ενδιαφερομένου, της πρώτης δόσης άμεσα καταβλητέας πριν την υπογραφή της 

σύμβασης. Οι υπολειπόμενες δόσεις είναι μηνιαίες, αναγράφονται στη σύμβαση παραχώρησης και 

αποστέλλονται για βεβαίωση στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ρόδου (παράδειγμα καταβλητέων δόσεων: 
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Σύμβαση και 1η δόση 30-06-2021, 2η δόση μέχρι 31-07-2021, 3η δόση μέχρι 31-08-2021). 

Για το δεύτερο έτος είτε καταβάλλεται στο σύνολό του μέχρι 31-3-2022 είτε, σε περίπτωση που έχει υποβληθεί 

αίτημα του ενδιαφερομένου κατά την σύναψη της σύμβασής του για καταβολή σε δόσεις, τα σχετικά ποσά 

αποστέλλονται άμεσα για βεβαίωση στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ρόδου, της πρώτης δόσης καταβλητέας 

μέχρι 31-3-2022, ενώ οι υπολειπόμενες δόσεις είναι μηνιαίες (παράδειγμα καταβλητέων δόσεων: 1η δόση μέχρι 

31-03-2022, 2η δόση μέχρι 30-04-2022, 3η δόση μέχρι 31-05-2022) . 

    Ποσοστό 30% για το πρώτο έτος και 40% για καθένα από τα επόμενα έτη καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

   Το μίσθωμα, όπως αυτό διαμορφωθεί κατά τη δημοπράτηση, θα επιβαρύνεται και με το τέλος χαρτοσήμου 

3,60%. Τα ως άνω χρονικά περιθώρια ισχύουν και για την καταβολή του οριζόμενου στη σύμβαση 

παραχώρησης ανταλλάγματος χρήσης στο Δήμο Ρόδου , ο οποίος οφείλει  και  στην περίπτωση 

καθυστερήσεων, να ενημερώσει άμεσα την οικεία Κτηματική Υπηρεσία. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης 

καταβολής, με ευθύνη του ενδιαφερομένου, έστω και μιας δόσης, η σύμβαση παραχώρησης παύει να 

ισχύει και λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα προστασίας (άρθρο 27 

του ν.2971/2001, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4607/2019). 

Άρθρο 12
ο 

Διάρκεια παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας 

 Η παραχώρηση αφορά σε δύο έτη, με λήξη των συμβάσεων παραχώρησης απλής χρήσης αποκλειστικά την 31η 

.12.2022.  

Άρθρο 13
ο 

Ευθύνη Δήμου 

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για λύση της σύμβασης για τους λόγους που προβλέπονται , στις 

κείμενες διατάξεις ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος, άνευ απoχρώvτoς λόγου.  

Άρθρο 14
ο 

Περιορισμοί-υποχρεώσεις-απαγορεύσεις υπερ’ ού 

Οι υπέρ’ ού, στους οποίους θα  παραχωρηθεί το δικαίωμα απλής χρήσης για την άσκηση των δραστηριοτήτων 

του άρθρου 1 της ΚΥΑ 47458/2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υπόκεινται στους παρακάτω 

περιορισμούς-υποχρεώσεις-απαγορεύσεις: 

(α)  Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση που αλλοιώνει τη φυσική μορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία των 

χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών καθώς 

και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτών.  

(β)  Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ελεύθερη διέλευση του κοινού και ανάλογα με τη σύσταση του εδάφους 

του αιγιαλού, με τη διαδικασία και τους όρους των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, 

όπως ισχύει.  

(γ)  Η ανάπτυξη των ομπρελών, ξαπλωστρών και των θαλάσσιων μέσων αναψυχής  θα πρέπει να γίνεται  

σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 13 του ν.2971/2001, όπως ισχύει. Θα πρέπει επίσης να 

εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση του κοινού κάθετα και παράλληλα προς τη θάλασσα και η ύπαρξη 

ελεύθερης ζώνης από την ακτογραμμή πλάτους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων. Σε κάθε περίπτωση η 

κάλυψη γίνεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί μη εξάπλωσης πανδημίας (covid-

19).   

(δ)     Για αιγιαλό, παραλία, όχθη, παρόχθια ζώνη, υδάτινο στοιχείο της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και 

πλεύσιμου ποταμού, που έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000, η κάλυψη δεν μπορεί να υπερβαίνει το 

τριάντα τοις εκατό (30%) του παραχωρούμενου χώρου και εφόσον δεν επηρεάζονται οι στόχοι 

διατήρησης για το προστατευτέο αντικείμενο. Η παραβίαση των ανωτέρω όρων επιφέρει την ανάκληση 

της παραχώρησης.  

 (ε)  Οφείλουν να μεριμνούν για τον καθημερινό καθαρισμό των κοινοχρήστων χώρων, την αισθητική του 

χώρου της ακτής και του περιβάλλοντος χώρου, καθώς επίσης να μεριμνούν για τη λήψη μέτρων για την 

ασφάλεια των λουομένων και των διερχομένων στον παραχωρούμενο χώρο.  

 

ΑΔΑ: ΨΘ9ΡΩ1Ρ-ΡΞΦ



8/29 

 

 

 

(στ) Οφείλουν να τηρούν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ–ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ 

ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ», της ΚΥΑ 47458/2020 

(ζ)  Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 5 (γ) και 5(δ) του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως 

ισχύει, ο υπερ’ ού δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει ολικά ή μερικά το δικαίωμα του σε άλλον ή να 

συνάψει οποιαδήποτε σχέση γι’ αυτό με ή χωρίς αντάλλαγμα, που να αφορά στην έκταση που του 

παραχωρήθηκε.  

 (η)  Μετά το τέλος της χρήσης (για κάθε  έτος ) οι κοινόχρηστοι χώροι θα πρέπει να επανέρχονται στην 

αρχική τους κατάσταση, αφαιρουμένων όλων των ειδών που έχουν τοποθετηθεί κατά τη χρήση.  

(θ)  Σύμβαση παραχώρησης που ο υπερ’ ού συνάπτει με το Δήμο, χωρίς να φέρει την προσυπογραφή της 

οικείας Κτηματικής Υπηρεσίας, όπως περιγράφεται στο άρθρο 13 της ΚΥΑ, είναι άκυρη και ο υπερ’ ού 

δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει το κοινόχρηστο χώρο.  

 (ι)  Οι υπέρ’  ού υπόκεινται σε όλες τις υποχρεώσεις και τους περιορισμούς της  ΚΥΑ 47458/2020 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει και των παραρτημάτων της. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεως των όρων 

της παρούσας καθώς και εν γένει της νομοθεσίας περί αιγιαλού και παραλίας ν. 2971/2001 (Α΄285), όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ανεξάρτητα από το καθορισθέν αντάλλαγμα, επιβάλλονται  όλα τα μέτρα 

προστασίας και οι κυρώσεις του της κειμένης νομοθεσίας  

Άρθρο 15
ο 

Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις παραχώρησης 
 

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/ΥΠΟΙΚ 15.5.2020 όπως 

τροποποιήθηκε και ιχύει. «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και 

διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων 

λιμνών και πλευσίμων ποταμών» (ΦΕΚ 1864/Β/15.5.2020) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στον Ν. 

4688/2020 «Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

101/Α/24.4.2020).  

Στους παραχωρούμενους χώρους είναι δυνατή η τοποθέτηση αρθρωτού ξύλινου δαπέδου, όπου επιτρέπεται.  

α)Για παραχώρηση που αφορά καντίνα ο μέγιστος χώρος, που μπορεί να καταλαμβάνει η καντίνα με το δάπεδο 

είναι 15 τ.μ. - Για παραχώρηση που αφορά χρήση θαλασσίων μέσων αναψυχής το μέγιστο εμβαδόν δαπέδου 

είναι 15 τ.μ. και επιτρέπεται η χρήση ειδικής σκηνής τύπου κιόσκι (με σταθερή κατασκευή) για τοποθέτηση 

σωστικών μέσων (ατομικών σωσιβίων κλπ.) επιφανείας 10 τ.μ., εντός του παραχωρούμενου χώρου 

Άρθρο 16
ο 

Ανάκληση παραχώρησης 

   Η παραχώρηση υπόκειται πάντοτε σε μονομερή ανάκληση από το Δημόσιο           (α) Για λόγους υπέρτερου 

δημοσίου συμφέροντος, εθνικής άμυνας, δημόσιας τάξης, ασφάλειας, δημόσιας υγείας, προστασίας 

αρχαιοτήτων και προστασίας του περιβάλλοντος εφαρμογής των τοπικών χωρικών σχεδίων και του θαλάσσιου 

χωροταξικού σχεδίου, όπως αυτό ορίζεται στον ν. 4546/2018 (101 Α΄), καθώς και για την αποκατάσταση του 

κοινόχρηστου χαρακτήρα των χώρων, αζημίως για το Δημόσιο. 

(β) Αν ο δικαιούχος παραχώρησης, αρχικός ή τελικός, παραβιάζει διατάξεις του νόμου ή όρους και 

περιορισμούς που έχουν τεθεί με την παρούσα απόφαση ή προβαίνει σε μεταβολή του σκοπού, της χρήσης ή 

της φύσης του παραχωρηθέντος ακινήτου. Στην περίπτωση αυτή ανακαλείται υποχρεωτικά η παραχώρηση, 

αζημίως για το Δημόσιο, με την έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, εφαρμόζονται τα 

άρθρα 27 και 29 και τυχόν υφιστάμενα έργα καταλαμβάνονται από το Δημόσιο. 

Η ανάκληση της παραχώρησης συνεπάγεται την καταβολή του συνόλου του ανταλλάγματος χρήσης υπέρ του 

Δημοσίου μέχρι τη λήξη της συναφθείσας σύμβασης παραχώρησης και επιτρέπεται η παραχώρηση των χώρων 

σε τρίτους για το υπολειπόμενο διάστημα μέχρι τη λήξη της παρούσας αποκλειστικά από την Κτηματική 

Υπηρεσία. 
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Άρθρο 17
ο 

Δημοσίευση Διακήρυξης 

    Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί, σύμφωνα με το άρθρ. 3 του Π.Δ. 270/81. Επίσης στον διαδικτυακό τόπο του 

προγράμματος «Διαύγεια», στον πίνακα ανακοινώσεων των Δημοτικών Καταστημάτων του Δήμου Ρόδου και 

στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου - https://www.rhodes.gr.  

 

Άρθρο 18
ο 

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

     Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Προσόδων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 

(τηλ. 2241363235, e-mail: paralies@rhodes.gr), καθώς και από την διαδικτυακή σελίδα του Δήμου Ρόδου στην 

ιστοσελίδα (www.rhodes.gr) Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους, ύστερα από αίτηση 

που υποβάλλεται στο αντίστοιχο Γραφείο. 

Άρθρο 19
ο 

Τελικές διατάξεις  

     Εφόσον ελλείπει ειδική πρόβλεψη στην παρούσα ισχύουν συμπληρωματικά οι εκάστοτε ισχύουσες κείμενες 

διατάξεις 
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Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/26842/04-06-202 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

 Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 24
ης

 έκτακτης δια περιφοράς 

συνεδρίασης 2021, η οποία στάλθηκε ηλεκτρονικά - με email σε όλα τα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής,  

 Το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019, 

 Το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωναϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης 

του (αρ. φύλλου 55/11-3-2020), 

 Την με αρ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας. 

 Τις Εγκυκλίους με αρ. 163/33282/29-5-2020, 18318/13-3-2020, 40 με αρ. πρωτ.: 20930/31-3-2020  

 Το με αρ. πρωτ.: 60249/22-9-2020 έγγραφο και την εγκύκλιο 426/2020 με αρ. πρωτ.: 77233/13-11-

2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων κατά το διάστημα 

εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του Κορωνοϊού. 

 Το Νόμο 3463/2006 

 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72  εδ.1 παραγρ. 1 και παραγρ. 3 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό 

αντικαταστήθηκε με το άρθρο 3, του Ν. 4623/2019 και τις ρυθμίσεις του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 

197/12.10.2020 τεύχος Α'). 

 Την διαπιστωτική πράξη με ημερομηνία 30-09-2020 για την σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

Εγκρίνει τον καθορισμό των χώρων και των τιμών των προς παραχώρηση τμημάτων αιγιαλού, παραλίας όπως 

αναλυτικά περιγράφονται στο παράρτημα Α΄ και τον  καθορισμό των όρων της πλειοδοτικής δημοπρασίας για 

την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας σε τρίτους και την κατάρτιση των όρων 

της Δημοπρασίας, όπως παρακάτω αναλυτικά περιγράφονται: 
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Κατάρτιση όρων Δημοπρασίας 

Άρθρο 1
ο 

Περιγραφή μισθίου  

  Οι χώροι παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού προς τρίτους με σύναψη 

μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος καθώς και το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς, ορίζονται και 

περιγράφονται στο παράρτημα A της παρούσας το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.  

Η άσκηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας, πλην των αναφερόμενων στο παράρτημα A, δεν επιτρέπεται 

και επιφέρει τις κυρώσεις που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

Άρθρο 2ο 

Τόπος, ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας 

     Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την .......... Ιουνίου 2021, ημέρα ............και ώρα έναρξης ....... π.μ., στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Ρόδου εντός του Δημαρχιακού Μεγάρου Ρόδου επί της πλατείας 

Ελευθερίας στην πόλη της Ρόδου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής . 

Άρθρο 3ο 

Τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας & πλειοδοσία 

     Η τιμή της πρώτης προσφοράς προσδιορίσθηκε σύμφωνα με τα αναφερόμενα  στο άρθρο 16 Α του ν. 

2971/2001, όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4607/2019  και σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 42 του ν. 4607/2019, διορθώθηκε και εγκρίθηκε δε από την Κτηματική 

Υπηρεσία Δωδεκανήσου Α΄. Επίσης λήφθηκε υπόψη η παρ. γ του άρθρου 17 της ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/ΥΠΟΙΚ 

15.5.2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 13, Παρ 3 του Ν4787/2021 σύμφωνα με την οποία  

«Για το έτος 2021 το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος καθορίζεται σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό 

(60%) του υπολογισθέντος ανταλλάγματος, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 της υπό στοιχεία 

47458ΕΞ2020/15.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 

Εσωτερικών (Β’ 1864). » 

   Οι διαγωνιζόμενοι θα πλειοδοτούν προφορικά ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών. Κάθε νέα 

προσφορά των διαγωνιζόμενων προκειμένου να γίνει δεκτή θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη της υπερισχύουσας 

προσφοράς τους , κατά το βήμα της δημοπρασίας το οποίο ορίζεται στο ελάχιστο ποσό των 100,00€ ή 

πολλαπλάσιο του ποσού αυτού. 

   Αναλυτικά οι θέσεις οι δραστηριότητες και οι τιμές πρώτης προσφοράς περιγράφονται  στο συνημμένο 

παράρτημα Α της παρούσας  

Άρθρο 4
ο 

Δικαιολογητικά συμμετοχής στη δημοπρασία 

   Κάθε πλειοδότης πρέπει να παρουσιάσει και αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος μαζί με τον τελευταίο πλειοδότη, θα 

προσυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα καταστεί αλληλεγγύως και εις ολόκληρο συνυπεύθυνος 

με τον τελευταίο πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.  

Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία  οφείλουν να προσκομίσουν:  

1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο και σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης αν πρόκειται για 

Νομικό Πρόσωπο. Αυτός που πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει ρητά στην Επιτροπή 

Διενέργειας Δημοπρασιών και μάλιστα πριν από την έναρξη της δημοπρασίας, παρουσιάζοντας και το νόμιμο 

δικαιολογητικό (συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, εξουσιοδότηση κλπ) άλλως θεωρείται ότι μετέχει για δικό 

του λογαριασμό.  

2. Έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές από τις διατάξεις του 

άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως κάθε φορά ισχύει, χρήσεις, προκειμένου να του επιτραπεί η παραχώρηση 

των χώρων του άρθρου 1 της παρούσας  

3. Πιστοποιητικό περί μη οφειλής στο  Δήμο Ρόδου (Δημοτική ενημερότητα)  

4. Βεβαίωση περί μη οφειλής στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρόδου (ΔΕΥΑΡ). 

5. Βεβαίωση περί μη οφειλής στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ρόδου Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία 
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(Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε.) 

6. Ειδικά για όσους ενδιαφέρονται να μισθώσουν χώρο για την εκμετάλλευση θαλασσίων μέσων αναψυχής 

απαιτείται η υποβολή ακριβούς και θεωρημένου από την αρμόδια Λιμενική Αρχή αντιγράφου της αίτησης που 

υπέβαλαν για τη χορήγηση άδειας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων σύμφωνα με τον Γενικού Κανονισμού 

Λιμένων αριθμ.60. 

7. Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα αναφέρεται ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και αποδέχονται 

αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα (και οι δύο). 

8. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία.  

   Η εγγύηση εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία 

κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν 

επίσης να εκδίδονται ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο 

παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που 

λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση προσφέροντα. 

Η εγγύηση εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις 

εκατόν (10%) επί του ορίου πρώτης προσφοράς  που θεσπίζεται με την παρούσα για κάθε τμήμα ξεχωριστά 

όπως αναλυτικά περιγράφονται στο παράρτημα Α της παρούσας . 

     Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Ρόδου και θα αναγράφεται: α) η ημερομηνία έκδοσης, 

β) ο εκδότης, γ) ο αριθμός εγγύησης, δ) η σχετική απόφαση διακήρυξης και η ημερομηνία του διαγωνισμού, ε) 

το ποσό της εγγύησης, στ) την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του διαγωνιζόμενου υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση, ζ) η ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης (ενενήντα -90-  ημέρες από την επόμενη 

διενέργειας του διαγωνισμού).  Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει απαραιτήτως, επί ποινή αποκλεισμού, να 

αναφέρει τα ακριβή στοιχεία της θέσης του χώρου που ζητείται προς παραχώρηση μέσω της διαδικασίας 

δημοπράτησης. 

 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την καταβολή της προβλεπόμενης από την παρούσα 

εγγύησης πιστής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης., για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον δέκα 

τοις εκατόν (10%) επί του μισθώματος που επιτεύχθηκε κατά τη δημοπρασία, η οποία θα επιστραφεί μετά τη 

λήξη της μισθωτικής περιόδου και την πρότερη εξόφληση του μισθώματος.      

Για κάθε δημοπρατούμενη θέση απαιτούνται ξεχωριστά δικαιολογητικά.  

Τα ανωτέρω  δικαιολογητικά επισυνάπτονται στη σύμβαση παραχώρησης. 

Άρθρο 5
ο 

Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας 

   Η δημοπρασία είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική, διεξάγεται δέ κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα. Η 

δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν, άνευ 

διακοπής, οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η 

Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά. Η σειρά 

δημοπράτησης αποφασίζεται από την  επιτροπή.  Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά, 

κατά σειρά εκφωνήσεως, μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον 

εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δέ αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους 

και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία της δημοπρασίας 

μπορούν να υποβάλλουν γραπτώς τυχόν ενστάσεις κατά της διαδικασίας. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην 

Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, μνημονεύονται στο πρακτικό και η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει γι' 

αυτές με πλήρη αιτιολογία, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών. Η 

δημοπρασία κατακυρώνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής υπέρ αυτού που προσέφερε το 

μεγαλύτερο ποσό. Με τη συμμετοχή του στη δημοπρασία ο κάθε ενδιαφερόμενος αυτοδίκαια αποδέχεται 

πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης. Αυτός που πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, 

οφείλει να το δηλώσει ρητά στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών και μάλιστα πριν από την έναρξη της 

δημοπρασίας, παρουσιάζοντας και το νόμιμο δικαιολογητικό (συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, εξουσιοδότηση 

κλπ) άλλως θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό. Η απόφαση της αρμόδιας  Επιτροπής της 

δημοπρασίας περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους 

όρους της παρούσας  διακήρυξης αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται σε  

απλό χαρτί. 
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Άρθρο 6
ο 

Δικαίωμα αποζημίωσης 

    Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της 

δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του Δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα. Σε 

περίπτωση μη τελικής συνυπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής 

Υπηρεσίας Δωδεκανήσου για οποιοδήποτε ,το μισθωτήριο συμβόλαιο είναι άκυρο και ο πλειοδότης δεν έχει 

καμία αξίωση αποζημίωσης έναντι του  Δήμου Ρόδου.  

Άρθρο 7
ο 

Επανάληψη της δημοπρασίας 

 Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται, οίκοθεν από το Δήμαρχο (ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο), εάν δεν 

παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν πλειοδότης. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται, κατόπιν αποφάσεως του αρμοδίου 

οργάνου του Δήμου, όταν: α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό 

Συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική Αρχή, λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος 

στη διενέργεια της δημοπρασίας β) όταν  μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης 

αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης, καθώς και όταν, μετά την κοινοποίηση στον 

τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως, δεν προσέλθει αυτός 

εμπροθέσμως για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία 

επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη, ως ελάχιστο δέ όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι 

τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Δήμου , μόνον 

έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη του Προϊστάμενου της Κτηματικής Υπηρεσίας. 

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου, η οποία θα αναφέρεται 

στους όρους της πρώτης διακήρυξης και θα δημοσιεύεται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της 

διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δέ σύμφωνα με τα όσα προαναφέρθηκαν. Σε περίπτωση επανάληψης 

της δημοπρασίας λόγω έκπτωσης του πλειοδότη, η τιμή εκκίνησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη του πενήντα 

τοις εκατό (50%) του ανταλλάγματος που κατακυρώθηκε στην αρχική δημοπρασία και πάντως όχι μικρότερη 

του ανταλλάγματος των διατάξεων του άρθρου 16Α, όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 37 του 

ν. 4607/2019 ή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 42 του ν. 4607/2019. 

Άρθρο 8
ο
 

Διαδικασία και όροι μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης προς τρίτους. 

   Η παραχώρησης της απλή χρήση των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, 

υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών σε τρίτους, κατόπιν 

δημοπρασίας, γίνεται με σύμβαση παραχώρησης που συνάπτεται από το Δήμο και τον υπερ’ ού με 

προσυπογραφή της από την Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσου. Στη σύμβαση παραχώρησης προσδιορίζονται 

σαφώς τα στοιχεία του υπερ’ ού, το είδος της παραχώρησης, η διάρκεια της σύμβασης, η θέση με τις 

συντεταγμένες και το εμβαδόν του κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται, η ιδιότητα του (αιγιαλός, παραλία 

κτλ), το είδος της χρήσης και το καταβλητέο αντάλλαγμα. Επίσης, επί της σύμβασης αναγράφονται οι αριθμοί 

των παραστατικών καταβολής των υπέρ του Δημοσίου και του Δήμου ποσών, που αντιστοιχούν στο 

καταβληθέν αντάλλαγμα χρήσης, πριν την υπογραφή της σύμβασης. Ο προς παραχώρηση χώρος αποτυπώνεται, 

με αναφορά στις συντεταγμένες του και το εμβαδόν του, σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή 

«OPEN» της ΕΚΧΑ ΑΕ., ή σε απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών 

αιγιαλού και παραλίας όπου αυτός υφίσταται, αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της αίτησης, που ελέγχεται και 

θεωρείται από τον οικείο Δήμο και επισυνάπτεται στη σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης, μαζί με τα 

δικαιολογητικά του άρθρου 3 της ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/ΥΠΟΙΚ 15.5.2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Άρθρο 9
ο 

Διαδικασία Σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης, που συνάπτεται από Δήμο, κατόπιν δημοπρασίας – 

Μισθωτήριο Συμβόλαιο 

   Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δημοπρασίας, ο Δήμος ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. 

τηλεομοιοτυπία, e-mail κτλ.) την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία για το ύψος του τελικώς επιτευχθέντος 

ανταλλάγματος και τα στοιχεία του πλειοδότη, προκειμένου αυτή να εκδώσει και να του αποστείλει επίσης με 

κάθε πρόσφορο μέσο, οίκοθεν σημείωμα του σχετικά με το ύψος του προς καταβολή από τον υπερού υπέρ του 

Δημοσίου ποσοστού επί του καθορισθέντος ανταλλάγματος, προκειμένου να καταβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.. 

Στη συνέχεια, ο Δήμος αποστέλλει στην οικεία Κτηματική Υπηρεσία αντίγραφο του Πρακτικού Κατακύρωσης 
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της Δημοπρασίας και τη συναφθείσα, σε εκτέλεση του Πρακτικού, σύμβαση παραχώρησης με τον πλειοδότη, 

σε τρία (3) αντίγραφα προς προσυπογραφή αυτών από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας, 

συνοδευόμενα από τα δικαιολογητικά του άρθρου 3 της ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/ΥΠΟΙΚ 15.5.2020 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, το υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη ή το απόσπασμα του τοπογραφικό διαγράμματος 

καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας, το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την απόδειξη 

καταβολής του οφειλόμενου ποσού υπέρ του Δημοσίου, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς και την απόδειξη 

καταβολής του ποσού, που αντιστοιχεί στο Δήμο. Στη σύμβαση παραχώρησης πρέπει να έχουν ενσωματωθεί, 

επί ποινή ανάκλησής της, οι τυχόν υποδείξεις του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα 

προαναφερθέντα. Αμέσως μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μεταξύ του Δήμου και του 

μισθωτή και την προσυπογραφή αυτού από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου, 

ο μισθωτής έχει δικαίωμα να εγκατασταθεί στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο. 

Άρθρο 10
ο 

Δικαιολογητικά κατά την υπογραφή της σύμβασης 

Ο μισθωτής θα βαρύνεται αποκλειστικά με τις κάθε είδους δαπάνες χρήσης του μισθίου ήδη από την υπογραφή 

της σύμβασης, υποχρεούται δε να καταρτίσει όλες τις απαιτούμενες προς τούτο συμβάσεις με τους οργανισμούς 

κοινής ωφελείας επ’ ονόματι και για λογαριασμό του (δαπάνες ηλεκτροφωτισμού, ύδατος, αποχέτευσης, 

αποκομιδής απορριμμάτων καθώς και κάθε άλλη συναφής δαπάνη). 

Άρθρο 11
ο 

Αντάλλαγμα 

Για τις συναφθείσες  συμβάσεις το αντάλλαγμα χρήσης καταβάλλεται ως εξής: 

Ποσοστό 70% για το πρώτο έτος και 60% το επόμενο έτος καταβάλλεται υπέρ του Δήμου Ρόδου. 

Για το πρώτο έτος καταβάλλεται είτε στο σύνολό του με την υπογραφή της σύμβασης είτε σε τρείς (3) ισόποσες 

δόσεις μετά από αίτημα του ενδιαφερομένου, της πρώτης δόσης άμεσα καταβλητέας πριν την υπογραφή της 

σύμβασης. Οι υπολειπόμενες δόσεις είναι μηνιαίες, αναγράφονται στη σύμβαση παραχώρησης και 

αποστέλλονται για βεβαίωση στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ρόδου (παράδειγμα καταβλητέων δόσεων: 

Σύμβαση και 1η δόση 30-06-2021, 2η δόση μέχρι 31-07-2021, 3η δόση μέχρι 31-08-2021). 

Για το δεύτερο έτος είτε καταβάλλεται στο σύνολό του μέχρι 31-3-2022 είτε, σε περίπτωση που έχει υποβληθεί 

αίτημα του ενδιαφερομένου κατά την σύναψη της σύμβασής του για καταβολή σε δόσεις, τα σχετικά ποσά 

αποστέλλονται άμεσα για βεβαίωση στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ρόδου, της πρώτης δόσης καταβλητέας 

μέχρι 31-3-2022, ενώ οι υπολειπόμενες δόσεις είναι μηνιαίες (παράδειγμα καταβλητέων δόσεων: 1η δόση μέχρι 

31-03-2022, 2η δόση μέχρι 30-04-2022, 3η δόση μέχρι 31-05-2022) . 

    Ποσοστό 30% για το πρώτο έτος και 40% για καθένα από τα επόμενα έτη καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

   Το μίσθωμα, όπως αυτό διαμορφωθεί κατά τη δημοπράτηση, θα επιβαρύνεται και με το τέλος χαρτοσήμου 

3,60%. Τα ως άνω χρονικά περιθώρια ισχύουν και για την καταβολή του οριζόμενου στη σύμβαση 

παραχώρησης ανταλλάγματος χρήσης στο Δήμο Ρόδου , ο οποίος οφείλει  και  στην περίπτωση 

καθυστερήσεων, να ενημερώσει άμεσα την οικεία Κτηματική Υπηρεσία. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης 

καταβολής, με ευθύνη του ενδιαφερομένου, έστω και μιας δόσης, η σύμβαση παραχώρησης παύει να 

ισχύει και λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα προστασίας (άρθρο 27 

του ν.2971/2001, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4607/2019). 

Άρθρο 12
ο 

Διάρκεια παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας 

 Η παραχώρηση αφορά σε δύο έτη, με λήξη των συμβάσεων παραχώρησης απλής χρήσης αποκλειστικά την 31η 

.12.2022.  

Άρθρο 13
ο 

Ευθύνη Δήμου 

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για λύση της σύμβασης για τους λόγους που προβλέπονται , στις 

κείμενες διατάξεις ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος, άνευ απoχρώvτoς λόγου.  

Άρθρο 14
ο 
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Περιορισμοί-υποχρεώσεις-απαγορεύσεις υπερ’ ού 

Οι υπέρ’ ού, στους οποίους θα  παραχωρηθεί το δικαίωμα απλής χρήσης για την άσκηση των δραστηριοτήτων 

του άρθρου 1 της ΚΥΑ 47458/2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υπόκεινται στους παρακάτω 

περιορισμούς-υποχρεώσεις-απαγορεύσεις: 

(α)  Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση που αλλοιώνει τη φυσική μορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία των 

χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών καθώς 

και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτών.  

(β)  Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ελεύθερη διέλευση του κοινού και ανάλογα με τη σύσταση του εδάφους 

του αιγιαλού, με τη διαδικασία και τους όρους των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, 

όπως ισχύει.  

(γ)  Η ανάπτυξη των ομπρελών, ξαπλωστρών και των θαλάσσιων μέσων αναψυχής  θα πρέπει να γίνεται  

σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 13 του ν.2971/2001, όπως ισχύει. Θα πρέπει επίσης να 

εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση του κοινού κάθετα και παράλληλα προς τη θάλασσα και η ύπαρξη 

ελεύθερης ζώνης από την ακτογραμμή πλάτους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων. Σε κάθε περίπτωση η 

κάλυψη γίνεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί μη εξάπλωσης πανδημίας (covid-

19).   

(δ)     Για αιγιαλό, παραλία, όχθη, παρόχθια ζώνη, υδάτινο στοιχείο της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και 

πλεύσιμου ποταμού, που έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000, η κάλυψη δεν μπορεί να υπερβαίνει το 

τριάντα τοις εκατό (30%) του παραχωρούμενου χώρου και εφόσον δεν επηρεάζονται οι στόχοι 

διατήρησης για το προστατευτέο αντικείμενο. Η παραβίαση των ανωτέρω όρων επιφέρει την ανάκληση 

της παραχώρησης.  

 (ε)  Οφείλουν να μεριμνούν για τον καθημερινό καθαρισμό των κοινοχρήστων χώρων, την αισθητική του 

χώρου της ακτής και του περιβάλλοντος χώρου, καθώς επίσης να μεριμνούν για τη λήψη μέτρων για την 

ασφάλεια των λουομένων και των διερχομένων στον παραχωρούμενο χώρο.  

(στ) Οφείλουν να τηρούν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ–ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ 

ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ», της ΚΥΑ 47458/2020 

(ζ)  Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 5 (γ) και 5(δ) του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως 

ισχύει, ο υπερ’ ού δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει ολικά ή μερικά το δικαίωμα του σε άλλον ή να 

συνάψει οποιαδήποτε σχέση γι’ αυτό με ή χωρίς αντάλλαγμα, που να αφορά στην έκταση που του 

παραχωρήθηκε.  

 (η)  Μετά το τέλος της χρήσης (για κάθε  έτος ) οι κοινόχρηστοι χώροι θα πρέπει να επανέρχονται στην 

αρχική τους κατάσταση, αφαιρουμένων όλων των ειδών που έχουν τοποθετηθεί κατά τη χρήση.  

(θ)  Σύμβαση παραχώρησης που ο υπερ’ ού συνάπτει με το Δήμο, χωρίς να φέρει την προσυπογραφή της 

οικείας Κτηματικής Υπηρεσίας, όπως περιγράφεται στο άρθρο 13 της ΚΥΑ, είναι άκυρη και ο υπερ’ ού 

δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει το κοινόχρηστο χώρο.  

 (ι)  Οι υπέρ’  ού υπόκεινται σε όλες τις υποχρεώσεις και τους περιορισμούς της  ΚΥΑ 47458/2020 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει και των παραρτημάτων της. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεως των όρων 

της παρούσας καθώς και εν γένει της νομοθεσίας περί αιγιαλού και παραλίας ν. 2971/2001 (Α΄285), όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ανεξάρτητα από το καθορισθέν αντάλλαγμα, επιβάλλονται  όλα τα μέτρα 

προστασίας και οι κυρώσεις του της κειμένης νομοθεσίας  

Άρθρο 15
ο 

Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις παραχώρησης 
 

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/ΥΠΟΙΚ 15.5.2020 όπως 

τροποποιήθηκε και ιχύει. «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και 

διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων 

λιμνών και πλευσίμων ποταμών» (ΦΕΚ 1864/Β/15.5.2020) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στον Ν. 

4688/2020 «Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

101/Α/24.4.2020).  

Στους παραχωρούμενους χώρους είναι δυνατή η τοποθέτηση αρθρωτού ξύλινου δαπέδου, όπου επιτρέπεται.  
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α)Για παραχώρηση που αφορά καντίνα ο μέγιστος χώρος, που μπορεί να καταλαμβάνει η καντίνα με το δάπεδο 

είναι 15 τ.μ. - Για παραχώρηση που αφορά χρήση θαλασσίων μέσων αναψυχής το μέγιστο εμβαδόν δαπέδου 

είναι 15 τ.μ. και επιτρέπεται η χρήση ειδικής σκηνής τύπου κιόσκι (με σταθερή κατασκευή) για τοποθέτηση 

σωστικών μέσων (ατομικών σωσιβίων κλπ.) επιφανείας 10 τ.μ., εντός του παραχωρούμενου χώρου 

Άρθρο 16
ο 

Ανάκληση παραχώρησης 

   Η παραχώρηση υπόκειται πάντοτε σε μονομερή ανάκληση από το Δημόσιο           (α) Για λόγους υπέρτερου 

δημοσίου συμφέροντος, εθνικής άμυνας, δημόσιας τάξης, ασφάλειας, δημόσιας υγείας, προστασίας 

αρχαιοτήτων και προστασίας του περιβάλλοντος εφαρμογής των τοπικών χωρικών σχεδίων και του θαλάσσιου 

χωροταξικού σχεδίου, όπως αυτό ορίζεται στον ν. 4546/2018 (101 Α΄), καθώς και για την αποκατάσταση του 

κοινόχρηστου χαρακτήρα των χώρων, αζημίως για το Δημόσιο. 

(β) Αν ο δικαιούχος παραχώρησης, αρχικός ή τελικός, παραβιάζει διατάξεις του νόμου ή όρους και 

περιορισμούς που έχουν τεθεί με την παρούσα απόφαση ή προβαίνει σε μεταβολή του σκοπού, της χρήσης ή 

της φύσης του παραχωρηθέντος ακινήτου. Στην περίπτωση αυτή ανακαλείται υποχρεωτικά η παραχώρηση, 

αζημίως για το Δημόσιο, με την έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, εφαρμόζονται τα 

άρθρα 27 και 29 και τυχόν υφιστάμενα έργα καταλαμβάνονται από το Δημόσιο. 

Η ανάκληση της παραχώρησης συνεπάγεται την καταβολή του συνόλου του ανταλλάγματος χρήσης υπέρ του 

Δημοσίου μέχρι τη λήξη της συναφθείσας σύμβασης παραχώρησης και επιτρέπεται η παραχώρηση των χώρων 

σε τρίτους για το υπολειπόμενο διάστημα μέχρι τη λήξη της παρούσας αποκλειστικά από την Κτηματική 

Υπηρεσία. 

Άρθρο 17
ο 

Δημοσίευση Διακήρυξης 

    Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί, σύμφωνα με το άρθρ. 3 του Π.Δ. 270/81. Επίσης στον διαδικτυακό τόπο του 

προγράμματος «Διαύγεια», στον πίνακα ανακοινώσεων των Δημοτικών Καταστημάτων του Δήμου Ρόδου και 

στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου - https://www.rhodes.gr.  

Άρθρο 18
ο 

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

     Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Προσόδων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 

(τηλ. 2241363235, e-mail: paralies@rhodes.gr), καθώς και από την διαδικτυακή σελίδα του Δήμου Ρόδου στην 

ιστοσελίδα (www.rhodes.gr) Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους, ύστερα από αίτηση 

που υποβάλλεται στο αντίστοιχο Γραφείο. 

Άρθρο 19
ο 

Τελικές διατάξεις  

     Εφόσον ελλείπει ειδική πρόβλεψη στην παρούσα ισχύουν συμπληρωματικά οι εκάστοτε ισχύουσες κείμενες 

διατάξεις 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ.425 /2021  
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      Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Τηλέμαχος Καμπούρης 
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 ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρίκης Ευστράτιος 

Φλοσκάκης Νεκτάριος                                                                             

Κιαχαγιά - Μαγιόγλου Τσαμπίκα    

Coliadis Alexandre-Basile (Αλέξης)  

Μανέττας Βασίλειος 

                              Σπυρόπουλος Σπύρος 

        

 

                                                                                

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

    

 

 
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

α/α 

η αναπληρώτρια 

 

 
Παπαγεωργίου Μαρία 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 

Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Δήμαρχος Ρόδου 
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