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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Έχοντας Υπόψη 

1) το Π.∆ 270/81 (ΦΕΚ 77Α/30-03-81) 

2) τις διατάξεις του Ν 2971/2001 όπως έχουν τροποποιηθεί µε το Ν.4607/2019  

3) το άρθρο 199 του ∆.Κ.Κ (Ν.3463/06)  

4) την υπ αριθµ 16-137/9-6-2020 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου 

Κεντρικής Κέρκυρας & ∆ιαποντίων Νήσων περί αποδοχής παραχώρησης 

απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας και περαιτέρω παραχώρησής τους 

5) την υπ αριθµ 31785/21-9-2020 Απόφαση ∆ηµάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και 

∆ιαποντίων Νήσων περί «Ορισµός Αντιδηµάρχων και Εντεταλµένων 

∆ηµοτικών Συµβούλων στο ∆ήµο Κεντρικής Κέρκυρας & ∆ιαποντίων 

Νήσων, µεταβίβαση αρµοδιοτήτων σε αυτούς και εξουσιοδότηση 

υπογραφής»  

6) την υπ αριθµ 2-1/8-6-2021 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας ζωής του ∆ήµου 

περί έγκρισης θέσεων για παραχώρηση του δικαιώµατος απλής χρήσης 

αιγιαλού 

7) την υπ αριθµ απόφαση 26-1/11-6-2021της οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 

περί έγκρισης των όρων δηµοπράτησης παραχώρησης απλής χρήσης 

αιγιαλού 

8) το υπ αριθµ 45239/17-6-2021 έγγραφο Κτηµατικής Υπηρεσίας στο Ν. 

Κέρκυρας 

9) την υπ αριθµ 30-1/29-6-2021 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής  

10) την υπ αριθµ 34-2/16-7-2021 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ ΣΕ Ι 
 

∆ηµοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την  µεταβίβαση του 

δικαιώµατος  απλής χρήσης αιγιαλού σε τρίτους για εκµετάλλευση, έναντι 

ανταλλάγµατος για δύο έτη, όπως περιγράφονται παρακάτω και καλεί τους 

ενδιαφερόµενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσµία δέκα (10) ηµερολογιακών 

ηµερών από τη δηµοσίευση της διακήρυξης. 

 

 

 

Κέρκυρα          16/07/2021  

Αρ. Πρωτ.:      24353 

 

 

 

 
       

 



Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί την 26 Ιουλίου 2021, ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 10:00 π.µ. στο 

∆ηµοτικό Κατάστηµα  (Λ. Αλεξάνδρας 6
Α
) µε τους κάτωθι όρους: 

 
Περιγραφή του ακινήτου 

Τα δηµοπρατούµενα τµήµατα ανά ∆.Ε. και ανά παραλία (όπως αυτά προσδιορίζονται στους 

συν/νους ορθοφωτοχάρτες που αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας) ορίζονται ως 

κατωτέρω : 
 

Ελάχιστο όριο κατώτερης προσφοράς  
Κατώτατα όρια προσφοράς κατά θέση για  τη χρονική διάρκεια της εκµίσθωσης ορίζονται  τα 

ποσά  που αναγράφονται κατωτέρω (ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ  ΕΚΠΤΩΣΗ 40% 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  ΛΟΓΩ COVID 19): 

 

1) ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΘΑΛΛΑΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 
∆. Ε. ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ 
∆ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΑ 

Τ.Μ. 

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ  

(TIMH 2021 +TIMH 

2022 = ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ) € 
 

1 

ΠΕΡΑΜΑ, ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΟΙΚΙΑΣ «ΣΠΙΝΟΥΛΑ ΛΕΩΝΙ∆Α» 

ΠΟΥ ΣΥΝΟΡΕΥΕΙ ΜΕ ΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ «SENDITO» ΣΤΟ 

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 

20,16 
241,92+403,20= 

645,12 

2 
ΑΓΙΟΣ ΓΟΡ∆ΙΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΥ 

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ, ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 
51,07 

1378,89+2298,15= 

3677,04 

 

∆. Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ 
∆ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΑ 

Τ.Μ. 

(TIMH 2021 +TIMH 

2022 = ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ) € 
 

1 ΓΟΥΒΙΑ, ΜΝΗΜΕΙΟ ΣΕΡΒΩΝ 23,54 
338,97+564,96= 

903,94 

2 ΣΩΤΗΡΙΩΤΙΣΣΑ, ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΜΙΚΡΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ  33,37 
760,84+1268,06= 

2028,90 

 

 

∆. Ε.  ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ 
∆ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΑ 

Τ.Μ. 

(TIMH 2021 +TIMH 

2022 = ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ) € 
 

1 
ΑΜΠΕΛΑΚΙ  ∆ΕΞΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ (ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ) 
10,98 

158,11+263,52 

=421,63 

2 
ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑΣ , ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΑΚΡΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 

∆ΕΞΙΑ ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ «ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ» 
22,41 

806,76+1344,60= 

2151,36 

 

∆. Ε. ΠΑΡΕΛΙΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ 
∆ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΑ 

Τ.Μ. 

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ  

(TIMH 2021 +TIMH 

2022 = ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ) € 



 

1 

ΚΟΝΤΟΓΥΑΛΟΣ, 10µ. ∆ΕΞΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΘΡΟ  

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ ΚΑΙ 60µ. ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 

«BODEGA» 

61.04 
1904,44+3.174,08= 

5078,53 

2 
ΓΛΥΦΑ∆Α, ∆ΕΞΙΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΟΥ  

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ  LOUIS GRAND HOTEL GLYFADA 
67,33 

2423,88+4.039,80= 

6463,68 

3 ΕΡΜΟΝΕΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ  32.93 
497,90+829,84= 

1327,74 

4 

ΓΛΥΦΑ∆Α,ΤΡΙΑΚΌΣΙΑ (300) ΜΈΤΡΑ ∆ΕΞΙΆ ΑΠΌ ΤΗ 

∆ΕΞΙΆ ΒΌΡΕΙΑ ΠΛΕΥΡΆ (ΜΑΝΤΡΌΤΟΙΧΟΣ ΣΤΗΝ 

ΠΑΡΑΛΙΑ)ΤΟΥ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟΥ «LOUIS HOTEL» ΚΑΙ 

ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (85) ΜΈΤΡΑ ∆ΕΞΙΆ ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΎΡΓΟ 

ΤΟΥ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ,ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ.   

57,44 
2067,84+3.446.40= 

5514,24 

 

∆. Ε. ΦΑΙΑΚΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ 
∆ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΑ 

Τ.Μ. 

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ  

(TIMH 2021 +TIMH 

2022 = ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ) € 

1 

∆ΑΣΙΑ ∆ΕΚΑ (10) ΜΕΤΡΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 

∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΩΗΝ «CLUB 

MED» 

28,40 
521,42+869,04= 

1390,46 

2 

∆ΑΣΙΑ, ΘΕΣΗ ΜΕΡΛΙΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ (24)  ΜΕΤΡΑ 

∆ΕΞΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΕΞΙ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΙΟΥ ΠΟΥ 

ΕΚΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 

87,16 
1600,26+2667,10= 

4267,36 

3 

ΥΨΟΣ,  340 Μ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 

ΠΟΣΤΟ, ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ 

ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΣΤΟΣ “SUGAR”  
10,31 

185,58+309,30= 

494,88 

4 
∆ΑΣΙΑ, ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΑΚΡΟ  

ΠΑΡΑΛΙΑΣ  
7,27 

130,86+218,10= 

348,96 

 

2) ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΜΠΡΕΛΩΝ & ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 

 

∆. Ε.  ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ 
∆ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΑ 

Τ.Μ. 

(TIMH 2021 +TIMH 

2022 = ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ) € 

 

1 ΑΜΠΕΛΑΚΙ  ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ  97,61 

702,79+1171,32= 

1874,11 

 

∆. Ε. ΠΑΡΕΛΙΩΝ 



Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ 
∆ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΑ 

Τ.Μ. 

(TIMH 2021 +TIMH 

2022 = ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ) € 

1 
ΜΥΡΤΙΩΤΙΣΣΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 
277.48 

1664,88+2774,80= 

4439,68 

2 ΕΡΜΟΝΕΣ ∆ΕΞΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟΥ GRAND 

MEDITERANNEO ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ  
101,56 

767,80+1279,66= 

2047,45 

 

∆. Ε. ΦΑΙΑΚΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ 
∆ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΑ 

Τ.Μ. 

(TIMH 2021 +TIMH 

2022 = ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ) € 

1 

ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ  ∆ΕΞΙΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «VERDE 

BLUE» ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ 

ΘΑΛΛΑΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

207.97 

2.620,42+4367,37= 

6987,79 

                                                                       

 
Ευθύνη του ∆ήµου 
      Ρητά  συµφωνείται µεταξύ των συµβαλλοµένων ότι εάν για την άσκηση της χρήσης που 

θα επιλεγεί απαιτηθεί οποιαδήποτε άδεια δηµόσιας ή άλλης αρχής και δεν χορηγηθεί αυτή 

στο µισθωτή,  ή τυχόν χορηγηθείσα ανακληθεί, έστω και για λόγους που θα αφορούν το 

µίσθιο, ουδεµία απολύτως ευθύνη και υποχρέωση θα υπέχει από την αιτία αυτή ο ∆ήµος 

Κέρκυρας έναντι του µισθωτή, ούτε θα αποτελεί η αιτία αυτή λόγο λύσεως της παρούσας 

µίσθωσης ή µείωσης του µισθώµατος. Η συµµετοχή στη δηµοπρασία σηµαίνει και πλήρη 

αποδοχή για το συµµετέχοντα όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης, που θα αποτελούν 

και όρους της σύµβασης µίσθωσης που θα υπογραφεί µε τον πλειοδότη.   
      Ο   τελευταίος πλειοδότης κανένα δικαίωµα προς αποζηµίωση δεν αποκτά εκ της µη 

εγκρίσεως των πρακτικών της δηµοπρασίας. 
      Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή για την πραγµατική κατάσταση στην οποία 

ευρίσκεται το µίσθιο, της οποίας τεκµαίρεται ότι έχει λάβει γνώση αυτός,  ούτε συνεπώς 

υποχρεούται σε επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος ούτε και την λύση της µισθώσεως για 

οποιαδήποτε λόγο και αιτία συµπεριλαµβανοµένης και της µείωσης του εµβαδού του 

παραχωρούµενου χώρου για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. 
 

1. Τόπος και τρόπος ∆ηµοπρασίας  
       Η ∆ηµοπρασία  είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική και θα  διενεργηθεί στο  

∆ηµοτικό Κατάστηµα Γραφ. ∆ηµοτικής Περιουσίας  (Λ. Αλεξάνδρας 6 Α) ενώπιων  της 

αρµόδιας από το νόµο επιτροπής, στις 26 Ιουλίου 2021, ηµέρα ∆ευτέρα  
 

Επισηµαίνουµε ότι η συγκέντρωση των δικαιολογητικών θα γίνει  από τους 

ενδιαφερόµενους και θα κατατεθούν στην αρµόδια επιτροπή την ώρα  της δηµοπρασίας. 
      Αν κανείς πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την 

ενεργούσα την δηµοπρασία Επιτροπή προ της ενάρξεως της δηµοπρασίας , παρουσιάζων και 

των  προς τούτο νόµιµων πληρεξούσιων άλλως θεωρείται ως µετέχον δι’ ίδιον λογαριασµών. 
      Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον εκάστοτε πλειοδότη,  η δε δέσµευση 

µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον 

τελευταίο πλειοδότη. 
      Κάθε µεταγενέστερη της πρώτης  προσφοράς  θα αυξάνεται τουλάχιστον  κατά 

εκατό (100,00) ευρώ  από την προηγούµενή της. 



 

2. Σκοπός της ∆ηµοπρασίας – περιορισµοί – Υποχρεώσεις µισθωτή 
     Η παραχώρηση  των αιγιαλών – παραλίων  γίνεται αποκλειστικά  για  την  άσκηση 

δραστηριοτήτων  που  εξυπηρετούν  τους  λουόµενους  ή  την  αναψυχή του κοινού  µε τους 

όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 47458ΕΞ2020(ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β') 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
    Η άσκηση άλλης  δραστηριότητας  πέραν των δραστηριοτήτων που προβλέπονται, 

επιφέρει τις  κυρώσεις   της σχετικής ΚΥΑ  και της  εκάστοτε ισχύουσας  νοµοθεσίας  για τον 

αιγιαλό  και την παραλία,  την όχθη και την παρόχθια ζώνη µεγάλων λιµνών και πλεύσιµων 

ποταµών.  
    Όλες οι εγκαταστάσεις θα είναι σύµφωνες µε την ΚΥΑ και ποιο συγκεκριµένα µε το 

παράρτηµα «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΓΙΑ 

ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ- ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ» 

(ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν. 2971/2001) 
    Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέµβαση που αλλοιώνει τη φυσική µορφολογία και τα βιοτικά 

στοιχεία των χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, καθώς και τον 

κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτών. 
    Απαγορεύεται αυστηρώς η τοποθέτηση οποιουδήποτε αντικειµένου, εκτός των ορίων των 

παραχωρουµένων τµηµάτων.  
    ∆εν επιτρέπονται οι διαπληκτισµοί των αντισυµβαλλοµένων µε πελάτες τους ή άλλους 

λουόµενους και γενικά ενέργειες που δυσφηµίζουν την παραλία και τον τόπο. 
   Ο µισθωτής  υποχρεούται να διατηρεί την παραλία καθαρή να µην αναιρεί τον κοινόχρηστο 

χαρακτήρα µε πράξεις ή παραλήψεις του. Να εξασφαλίζει τον χώρο από πλευράς υγιεινής, 

αισθητικής καθώς και ρύπανσης ή αλλοίωσης του περιβάλλοντος. Απαγορεύεται η περίφραξη 

του χώρου και η δηµιουργία µόνιµων εγκαταστάσεων, η µεταβολή της χρήσης του 

παραχωρηµένου χώρου . 

Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέµβαση του µισθωτή που αλλοιώνει την φυσική 

µορφολογία και τα βιοτικά      στοιχεία των χώρων αιγιαλού , παραλίας και τον κοινόχρηστο 

χαρακτήρα αυτών. ∆εν πρέπει η άσκηση δραστηριότητας του µισθωτή να υποβαθµίζει το 

περιβάλλον. Οποιεσδήποτε κατασκευές πρέπει να είναι σύµφωνες µε το παράρτηµα 3 των 

τεχνικών προδιαγραφών κατασκευών-διαµορφώσεων απλής χρήσης εντός αιγιαλού-παραλίας  

της  ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020 ΦΕΚ 1864/15-05-20 τεύχος Β΄). 

Με την µίσθωση δεν πρέπει  να αναιρείται ούτε να παρεµποδίζεται το κοινόχρηστο του 

αιγιαλού. 

• Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή για την πραγµατική  κατάσταση του 

µισθίου, ούτε για τυχόν µείωση του µισθωµένου χώρου, αφού ο µισθωτής τεκµαίρεται ότι 

έλαβε γνώση του µισθίου και το αποδέχεται ως έχει. 

• Απαγορεύεται στον µισθωτή η οποιαδήποτε σιωπηρή ή έµµεση ή άµεση υποµίσθωση 

ή υπεκµίσθωση των κοινοχρήστων χώρων από τους µισθωτές χωρίς έγκριση του Υπουργού 

Οικονοµικών .Απαγορεύεται η παραµονή του µισθωτή στους κοινόχρηστους χώρους µετά τη 

λήξη , µε οποιοδήποτε τρόπο της µισθωτικής σχέσης και οφείλουν να παραδώσουν του 

κοινόχρηστους χώρους στην αρχική τους κατάσταση αµέσως µετά τη λήξη της σύµβασης µε 

οποιοδήποτε τρόπο. 

• Απαγορεύεται στο µισθωτή  να µετατρέπει το µίσθιο σε οποιαδήποτε άλλη 

κερδοφόρα επιχείρηση π.χ. πώληση φρούτων, ξηρών καρπών κλπ. που είναι διαφορετική από 

την άδεια λειτουργίας της.  

• Ο µισθωτής οφείλει  να εξασφαλίζει και να µην εµποδίζει την ελεύθερη και 

απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στην παραλία και τον αιγιαλό, εκτός αν τούτο 

επιβάλλεται για λόγους εθνικής άµυνας , δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, προστασίας 

αρχαίων, του περιβάλλοντος ή της δηµόσιας υγείας.  

• Η µίσθωση γίνεται µε σκοπό την εξυπηρέτηση των λουοµένων  ή την αναψυχή του 

κοινού. 



• Η σύµβαση αυτή θα λύεται µονοµερώς εφόσον δεν τηρούνται οι όροι των εγκυκλίων 

του ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,  των  Π.∆., των αποφάσεων των ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ και η µη 

τήρηση όρων της παρούσης σύµβασης . 

• Οι εκµεταλλευόµενοι τα πόστα υποχρεούνται να παρακολουθούν την εκπαίδευση  

που ο ∆ήµος ή το Λιµεναρχείο ήθελε οργανώσει για αντιµετώπιση ρύπανσης της θάλασσας 

και να συµµετέχουν οι ίδιοι και όλο το προσωπικό σε πραγµατικά ή έκτακτα περιστατικά 

οποτεδήποτε και αν συµβούν  καθ’ όλη   τη διάρκεια του έτους στην περιοχή του ∆ήµου και 

υπό την αιγίδα του Λιµεναρχείου σε όλη την Κέρκυρα. 

• Σε περίπτωση λουτρικής εγκατάστασης , κατά την έννοια του άρθρου 1 περίπτωση β 

του π.δ 23/2000(18Ά) οι ∆ήµοι υποχρεούνται να τηρούν τα οριζόµενα στις διατάξεις του 

άρθρου 7 του ως άνω π.δ για πρόσληψη ναυαγοσωστών, τοποθέτηση κατάλληλων 

παρατηρητηρίων ναυαγοσωστών και γενικώς για τη λήψη µέτρων προστασίας και ασφάλειας 

των λουοµένων, των εργαζοµένων και όσων γενικά κινούνται στους χώρους αυτούς. Οι 

∆ήµοι, µέσω των εντεταλµένων οργάνων τους έχουν υποχρέωση, σε κάθε περίπτωση που 

διαπιστώνουν καταπατήσεις  ή αυθαίρετες επεµβάσεις επί των κοινοχρήστων χώρων, να 

ενηµερώνουν άµεσα τη Κτηµατική Υπηρεσία Κέρκυρας για τη λήψη µέτρων, σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα στην κείµενη νοµοθεσία. Σε περίπτωση µεταβίβασης του δικαιώµατος 

παραχώρησης της απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων από ∆ήµο σε επιχείρηση του 

άρθρου 266 της παρούσας ή τρίτο αυτοί καθίστανται συνυπεύθυνοι στις ανωτέρω 

υποχρεώσεις. 

• Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να επισηµαίνει επί του εδάφους τα όρια του 

παραχωρούµενου χώρου µε τρόπο, αναγνωρίσιµο και εύκολα αντιληπτό από του χρήστες του 

αιγιαλού, της παραλίας, της όχθης ή παρόχθιας ζώνης. Επίσης είναι υποχρεωµένος να αναρτά 

σε εµφανές σηµείο πινακίδα συγκεκριµένων διαστάσεων µε το σχέδιο και τη φωτογραφία του 

παραχωρούµενου χώρου, ώστε να γίνεται εύκολα αντιληπτή η ενδεχόµενη παραβίαση των 

ορίων της παραχώρησης και οι αρµόδιες υπηρεσίες στις οποίες ο χρήστης του αιγιαλού 

µπορεί να καταγγέλλει τις παραβάσεις. 

• Για οποιαδήποτε άλλη λεπτοµέρεια που δε ρυθµίζει το παρόν ισχύουν οι διατάξεις 

της σχετικής ΚΥΑ του Ν. 2971/01 και του Κανονισµού ∆ιαχείρισης και λειτουργίας  

κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού - παραλίας του ∆ήµου Κέρκυρας  

   Ο µισθωτής υποχρεούται να αποδέχεται τον έλεγχο της αρµόδιας επιτροπής του ∆ήµου 

χωρίς διαπληκτισµούς και να συµµορφώνεται στις παρατηρήσεις της.  
     Για οποιαδήποτε παράβαση των όρων της παρούσης, οι οποίοι κηρύσσονται όλοι 

ουσιώδεις, ως και των υποχρεώσεων του µισθωτού, ισχύουν κατά του µισθωτού όλες οι 

διατάξεις του Κ. Πολ. ∆. που αφορούν την Ειδική ∆ιαδικασία των µισθωτικών διαφορών 

 

      ∆ικαίωµα συµµετοχής δικαιολογητικά  
       Για να γίνει δεκτός κανείς στη δηµοπρασία αυτή, οφείλει να παρουσιάσει αξιόχρεο 

εγγυητή κατά την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της 

δηµοπρασίας και το συµφωνητικό µεταξύ ∆ήµου και ενοικιαστού, καθιστάµενος 

αλληλεγγύως και σ’ ολόκληρο υπεύθυνος µετά αυτού ως οφειλέτης για την εκπλήρωση των 

όρων της συµβάσεως. ∆εν θα γίνει δεκτός κανείς στην δηµοπρασία ο οποίος έχει εκτελέσει 

έργα άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής γεγονός που αποδεικνύεται µε επίσηµα έγγραφα. 

Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε των συµµετεχόντων στην δηµοπρασία παραπλάνησε την 

επιτροπή διενέργειας αυτής, υποβάλλοντας ψευδή στοιχεία ή δηλώσεις, ο ∆ήµος 

επιφυλάσσεται να ασκήσει εις βάρος του όλα τα εκ του Νόµου ένδικα µέσα προκειµένου να 

κινηθεί ποινική δίωξη εναντίον του.  
      ∆εκτοί στη δηµοπρασία γίνονται Έλληνες πολίτες , αλλοδαποί πολίτες  ηµεδαπά και 

αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται νόµιµα στην Ελλάδα. Για να 

συµµετάσχει κάποιος εκ των ανωτέρω στη δηµοπρασία υποχρεούται να καταθέσει στην 

επιτροπή διενέργειας αυτής επί ποινή αποκλεισµού τα κάτωθι αναλυτικώς περιγραφόµενα  

δικαιολογητικά: 
 



α) Αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό. Στην αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, θα 

αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του: Επαγγελµατική δ/νση ή δ/νση κατοικίας, τηλέφωνα  

επικοινωνίας, Α∆Τ, ΑΦΜ, ∆ΟΥ των προσώπων που αναφέρονται στην αίτηση καθώς και τον 

τρόπο εξόφλησης της σύµβασης (εφάπαξ ή µε δόσεις). 
β) Έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος και του εγγυητή του: φωτοαντίγραφο  

αστυνοµικής ταυτότητας  εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο καθώς και του εγγυητή του καθώς 

και τον ΑΦΜ και την ∆ΟΥ που ανήκουν. Εάν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο επίσηµο 

αντίγραφο του αρχικού  καταστατικού του νοµικού προσώπου ή επικυρωµένο αντίγραφο 

από δικηγόρο ή από δηµόσια αρχή , καθώς και κάθε τροποποίηση αυτού µε τα αντίστοιχα 

ΦΕΚ και σε περίπτωση ΑΕ επιπλέον επικυρωµένο απόσπασµα πρακτικών του ∆.Σ του µε 

το οποίο αποφασίζεται η συµµετοχή στη διακήρυξη και ορίζεται το πρόσωπο που 

εξουσιοδοτείται να υπογράψει την προσφορά , καθώς και ο αντίκλητος µε πλήρη στοιχεία 

ταυτότητας και διεύθυνσης αυτού που εξουσιοδοτείται να παραλαµβάνει τα έγγραφα που 

έχουν σχέση µε την παρούσα 
γ) προκειµένου περί εταιρειών  πιστοποιητικό περί µη λύσεως και πτωχεύσεως από το 

αρµόδιο Πρωτοδικείο ή το ΓΕΜΗ 
δ) Υπεύθυνη δήλωση  µε την οποία δηλώνεται ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσης 

διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ρητώς , πλήρως και ανεπιφύλακτα . Επίσης θα δηλώνεται 

ότι επισκέφθηκε το µίσθιο πριν τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας, το εξέτασε επισταµένως, 

διαπίστωσε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται και στη θέση που βρίσκεται και το έκρινε 

κατάλληλο για την χρήση για την οποία το προορίζει και ότι άνευ ουδεµίας επιφυλάξεως θα 

το παραλάβει εφόσον κατακυρωθεί εις αυτόν , στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται  και 

από τον εγγυητή. 
Τέλος θα δηλώνεται ότι  γνωρίζει ότι η παραχώρηση χρήσης µε την παρούσα διαδικασία δεν 

υποκαθιστά την άδεια λειτουργίας/βεβαίωση Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής η οποία δίδεται 

από την  αρµόδια Λιµενική αρχή. 
ε) Βεβαίωση από την ταµειακή υπηρεσία του ∆ήµου περί µη ύπαρξης βεβαιωµένης   ή 

ενήµερης ρύθµισης  οφειλής α) του συµµετέχοντος και β) του εγγυητή του 
στ) Γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και δανείων και 

συγκεκριµένα µόνο  από το παράρτηµα του Παρακαταθηκών της Κέρκυρας, ή εγγυητική 

επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας ποσού ίσου µε το 1/10 του ελαχίστου ορίου (όπως 

αυτό προκύπτει για την διετία) της πρώτης προσφοράς, ως εγγύηση στην επιτροπή 

διενέργειας  της δηµοπρασίας .Η εγγύηση  αυτή θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή της 

σύµβασης µίσθωσης από άλλη εγγύηση, η οποία θα εκδοθεί από το Ταµείο Παρακαταθηκών 

και ∆ανείων Κέρκυρας  η από αναγνωρισµένη Τράπεζα και θα ανέρχεται σε ποσό ίσο µε το  

1/10 του συνολικού ποσού του µισθώµατος  (όπως αυτό προκύπτει για την διετία) το οποίο 

θα επιτευχθεί κατά την δηµοπρασία .  
 

     ∆ιάρκεια της µίσθωσης - Σύµβαση 
      Η διάρκεια της παραχώρησης χρήσης εκάστου τµήµατος παραλίας, άρχεται µε την 

υπογραφή της συµβάσεως και λήγει στις 31/12/2022. 
      Ο τελευταίος πλειοδότης  υποχρεούται όπως εντός 3 ηµερών από της κοινοποιήσεως σ΄ 

αυτόν της αποφάσεως της ∆ιοικητικής Αρχής,  περί εγκρίσεως του αποτελέσµατος της 

δηµοπρασίας να  προσέλθει µε τον εγγυητή του, για την σύνταξη και υπογραφή της 

συµβάσεως  άλλως η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου χωρίς δικαστική 

παρέµβαση. Ενεργείται δε αναπλειστηριασµός εις βάρος του και του εγγυητή του, 

ενεχοµένων  αµφοτέρων για την επί ελάτων διαφορά του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας 

από της προηγούµενης τοιαύτης. 
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσµίας των τριών ηµερών η σύµβαση θεωρείται ότι 

καταρτίστηκε οριστικά.  
      Απαγορεύεται η παραµονή του µισθωτή στους κοινόχρηστους χώρους µετά τη λήξη, µε 

οποιοδήποτε τρόπο , της µισθωτικής σχέσης. 
     Ο µισθωτής υποχρεούται µε την λήξη της µισθώσεως να παραδώσει το µίσθιο σε όποια 

κατάσταση το παρέλαβε, άλλως ευθύνεται σε αποζηµίωση. 



     Σιωπηρή ανά µίσθωση ως και υπεκµίσθωση του µισθίου από τον µισθωτή απαγορεύεται 

απολύτως. 
 

   Προθεσµίες καταβολής του µισθώµατος    
Σύµφωνα µε την ΚΥΑ 47458ΕΞ2020(ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β'), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, το µίσθωµα µπορεί να καταβληθεί  εφάπαξ και για τα δύο έτη ή 

µετά από αίτηση σε δόσεις  ως εξής: 
Για το έτος 2021  

α) το ποσό υπέρ του ∆ηµοσίου 30% καταβάλλεται  σε τρείς  δόσεις: 

-  Η πρώτη δόση  πριν τη υπογραφή της σύµβασης, 

-  Η δεύτερη δόση  µέχρι 31/08/2021 και  

-  Η τρίτη δόση µέχρι 30/09/2021. 

β) το ποσό υπέρ του ∆ήµου 70% καταβάλλεται σε τρεις δόσεις: 

-  Η πρώτη δόση  πριν τη υπογραφή της σύµβασης, 

-  Η δεύτερη δόση  µέχρι 31/08/2021 και  

-  Η τρίτη δόση µέχρι 30/09/2021. 

 

Για το έτος 2022 

α) το ποσό υπέρ του ∆ηµοσίου 40% καταβάλλεται σε τρεις δόσεις: 

-  Η πρώτη δόση  µέχρι 31/03/2022 

-  Η δεύτερη δόση  µέχρι 30/04/2022 και  

-  Η τρίτη δόση µέχρι 31/05/2022. 

β)  το ποσό υπέρ του ∆ήµου 60% καταβάλλεται  σε τρεις δόσεις: 

- Η πρώτη δόση µέχρι 31/03/2022  

- Η δεύτερη δόση  µέχρι 30/04/2022,  

- Η τρίτη δόση µέχρι 31/05/2022.  

 

• Το συνολικό αντάλλαγµα  που καταβάλλεται από τους  µισθωτές υπόκειται σε τέλη 

χαρτοσήµου, 3% (πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 20% επ’ αυτού), σύµφωνα µε τις διατάξεις 

της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Κώδικα Τελών και Χαρτοσήµου. Τα ως άνω τέλη 

βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον µισθωτή. 

• Η Κτηµατική Υπηρεσία φροντίζει άµεσα για την σύνταξη των σχετικών Χρηµατικών 

Καταλόγων µε ηµεροµηνίες  πληρωµής των δόσεων ως αναφέρονται στον ανωτέρω 

πίνακα και τα σχετικά ποσά αποστέλλονται άµεσα για βεβαίωση στην αρµόδια  ∆ΟΥ. 

Για τα οφειλόµενα µισθώµατα εν γένει εφαρµόζονται κατά του µισθωτού και εγγυητή, 

όλες οι διατάξεις των νόµων περί εισπράξεως δηµοσίων εσόδων 

 

      Ενστάσεις  
    Ενστάσεις για την διεξαγωγή της δηµοπρασίας θα κατατίθενται στην επιτροπή που 

έχει διενεργήσει τη δηµοπρασία αυθηµερόν και θα εκδικάζονται µε τη συµµετοχή του 

Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου. 
 

∆ηµοσίευση διακήρυξης 
      

 
Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί για ένα 10ήµερο στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  

στα καταστήµατα των ∆ηµοτικών Ενοτήτων καθώς επίσης  στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα 

του ∆ήµου και σε µια ηµερήσια τοπική εφηµερίδα (τα έξοδα δηµοσίευσης στην εφηµερίδα 

θα βαρύνουν τους πλειοδότες). 
 



Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 
      Πληροφορίες για τη δηµοπρασία  παρέχονται από το Τµήµα ∆ηµοτικής Περιουσίας 

κατά τις εργάσιµες ηµέρες  και ώρες 9:00 – 14:00  στο Μαράσλειο Μέγαρο,  Λεωφόρος 

Αλεξάνδρας 6
 

Α και στο Τηλέφωνο 2661362724 καθώς και µε ηλεκτρονική 

αλληλογραφία  στο dimperiousia@corfu.gov.gr 
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόµενους ύστερα 

από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση µέχρι την προηγούµενη της 

διεξαγωγής του διαγωνισµού. 
 

 

Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών και ∆ιοίκησης 

 

Γεώργιος  - Ηλίας Παντελιός 

 


