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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
Φανερού δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης αιγιαλών 

∆ήµου Κεφαλονιάς 
 
 Ο ∆ήµαρχος  Κεφαλονιάς Αλέξανδρος Παρίσης έχοντας υπόψη: 
- Την µε αριθ. ∆∆Π0007387/0454Β΄/ΕΞ2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών - 
Οικονοµικών - Περιβάλλοντος & Ενέργειας, 
- Την µε αριθ. ∆∆Π0008470/0514Β/ΕΞ2017 τροποποίηση της ως άνω ΚΥΑ, 
- Τις διατάξεις του Π∆ 270/1981, 
- Την µε αριθ. 100/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
διακηρύσσει ότι: 
            Εκτίθεται  σε φανερό δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό η εκµίσθωση των κάτωθι τµηµάτων αιγιαλού:  
1. Αγία Κυριακή Θ1  ∆.Ε. Αργοστολίου, θαλάσσια µέσα αναψυχής (10 τ.µ.), 
2. Αγία Κυριακή Πλατιά Άµµος Θ2 ∆.Ε. Αργοστολίου, οµπρέλες-ξαπλώστρες (385 τ.µ.),  
3. Αγία Κυριακή Πλατιά Άµµος Θ3 ∆.Ε. Αργοστολίου, κινητή καντίνα (15τ.µ.),  
4. Μέγας Λάκκος Σουλλάρων Θ3 ∆.Ε. Παλικής, οµπρέλες-ξαπλώστρες (190 τ.µ.),  
5. Παραλία Ξι  ∆.Ε. Παλικής, θαλάσσια µέσα αναψυχής (100 τ.µ.),   
6. Λαγγαδάκια  Γέρο Γόµπος Θ1 ∆.Ε. Παλικής, κινητή καντίνα (15 τ.µ.), 
7. Βαρικό Άγιος ∆ηµήτρης Θ3 ∆.Ε. Παλικής, θαλάσσια µέσα αναψυχής (49 τ.µ.), 
8. Βαρικό Άγιος ∆ηµήτρης Θ2 ∆.Ε. Παλικής, κινητή καντίνα (15 τ.µ.), 
9. Πετανοί ∆.Ε. Παλικής, οµπρέλες-ξαπλώστρες (175 τ.µ.), 
10. Φύκια ∆. Ε. Παλικής, θαλάσσια µέσα αναψυχής (50 τ.µ.), 
11. Πετανοί ∆. Ε. Παλικής, θαλάσσια µέσα αναψυχής (50 τ.µ.), 
12. Θέση Μανιά Κουνόπετρα ∆.Ε. Παλικής, θαλάσσια µέσα αναψυχής (50 τ.µ.), 
13. Αθέρας ∆.Ε. Παλικής, θαλάσσια µέσα αναψυχής (40 τ.µ.), 
14. Λουρδάς Θ4 ∆.Ε. Λειβαθούς, θαλάσσια µέσα αναψυχής (50 τ.µ.), 
15. Κανάλι (Κάµπος)  Βλαχάτων ∆.Ε. Λειβαθούς, οµπρέλες-ξαπλώστρες (240 τ.µ.), 
16. Πόρος Αράγια ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων, θαλάσσια µέσα αναψυχής (50 τ.µ.), 
17. Σκάλα Θ6 (έµπροσθεν επιχ. Αφών Σολωµού) ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων, θαλάσσια µέσα αναψυχής (100 τ.µ.), 
18. Καµίνια Θ2 ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων, οµπέλες-ξαπλώστρες (400 τ.µ.), 
19. Καµίνια Θ3 ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων, θαλάσσια µέσα αναψυχής µη µηχανοκίνητα (50 τ.µ.), 
20. Κορώνι Θ1 ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (250 τ.µ.), 
21. Κορώνι Θ2 ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων, κινητή καντίνα (15 τ.µ.), 
22. Κατελειός Αγία Βαρβάρα Θ1 ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (450 τ.µ.), 
23. Κατελειός Αγία Βαρβάρα Θ2 ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (50 τ.µ.). 
 Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο χώρο συνεδριάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής στο ισόγειο του 
∆ηµοτικού Θεάτρου στις 30 Μαρτίου 2018 ηµέρα Παρασκευή. 
 Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται ενώπιον της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών από ώρα 
9:00 π.µ. έως 10:00 π.µ. και η υποβολή των προσφορών θα ξεκινήσει στις 10:30 π.µ. 
Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας εφόσον εξακολουθούν άνευ 
διακοπής οι προσφορές. 

Άρθρο  1 
        Η µίσθωση  θα αρχίζει  από την υπογραφή  της σύµβασης και θα λήγει στις 31-12-2019. Μετά την 
παρέλευση της παραπάνω ηµεροµηνίας οι µισθώσεις θα λήγουν αυτοδίκαια χωρίς να απαιτείται καµία 
περαιτέρω διαδικασία οπότε και θα επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 
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Άρθρο  2 
 Απαγορεύεται  ρητά  η ανέγερση κάθε είδους κτίσµατος ή σταθερής κατασκευής όπως 
τσιµεντοστρώσεων, πλακοστρώσεων, επιχωµατώσεων κ.λ.π. 
             Οι καντίνες θα είναι τροχήλατες, αυτοκινούµενες ή µη εφοδιασµένες µε κατάλληλη άδεια λειτουργίας και 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της παραγράφου Α µε αριθ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 71459/30-7-2013 εγκυκλίου του 
Υπουργείου Υγείας. 

Άρθρο  3 
    Απαγορεύεται οποιαδήποτε παρέµβαση στον αιγιαλό-παραλία που θα αλλοιώσει το χαρακτήρα και θα 
προκαλέσει ζηµιά στο περιβάλλον. 
        Απαγορεύεται επίσης οποιαδήποτε εκροή αποβλήτων στον περιβάλλοντα  και θαλάσσιο χώρο. 

Άρθρο  4 
     Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία θα πρέπει να προσκοµίσει: 
 Α) ως εγγύηση γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή Εγγυητική Επιστολή Τράπεζας-
συµµετοχής στη δηµοπρασία-ποσού ίσου µε το 20% της τιµής εκκίνησης για κάθε θέση. Η εγγυητική αυτή 
επιστολή  ή το γραµµάτιο θα επιστραφούν στους συµµετέχοντες-µη πλειοδότες µετά την κατακύρωση του 
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας και την υπογραφή του συµφωνητικού παραχώρησης από τον πλειοδότη. Στους 
πλειοδότες η εγγυητική συµµετοχής θα επιστραφεί µε την υπογραφή του συµφωνητικού και αφού αυτοί 
προσκοµίσουν εγγυητική καλής εκτέλεσης, η οποία θα έχει προσαρµοστεί στο 20% του ύψους του 
ανταλλάγµατος, όπως αυτό διαµορφώθηκε µετά τη δηµοπρασία. 
   Β) Φορολογική ενηµερότητα. 
     Γ) Βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο και στη ∆ΕΥΑ. 
    ∆)  Έναρξη επιτηδεύµατος. 
 Ε) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει τα εξής: α) ότι σε περίπτωση που ανακηρυχθεί 
πλειοδότης θα λειτουργήσει υποχρεωτικά τη θέση για την οποία πλειοδότησε και αποκλειστικά και µόνο στο 
σηµείο το οποίο δηµοπρατήθηκε, β) ότι οι δραστηριότητες που θα ασκεί δεν θα αναιρούν ούτε κατ’ ελάχιστο τον 
κοινόχρηστο χαρακτήρα αιγιαλού και παραλίας, γ) ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους 
αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα, της υπ΄ αριθ. ∆∆Π0007387/0454Β΄/ΕΞ2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
των Υπουργών Εσωτερικών - Οικονοµικών - Περιβάλλοντος & Ενέργειας καθώς και της µε αριθ. 
∆∆Π0008470/0514Β/ΕΞ2017 τροποποίηση της ως άνω ΚΥΑ και δ) ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα 
αποζηµίωσης σχετικό µε οποιαδήποτε αναβολή ή ακύρωση της δηµοπρασίας. 
 Σε περίπτωση που ο συµµετέχων είναι νοµικό πρόσωπο οφείλει ο νόµιµος εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτηµένο 
προς το σκοπό αυτό πρόσωπο να προσκοµίσει όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά και επιπλέον: 
- Αντίγραφο καταστατικού του νοµικού προσώπου µε τις τυχόν τροποποιήσεις του από τις οποίες προκύπτει 
σαφώς ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού. 
- Εξουσιοδότηση του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρίας για τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό. 
Αν κάποιος λάβει µέρος στη δηµοπρασία για λογαριασµό άλλου, οφείλει  να το δηλώσει στην Επιτροπή προ της 
ενάρξεως, παρουσιάζοντας νόµιµη εξουσιοδότηση µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής διαφορετικά 
θεωρείται ότι συµµετέχει ο ίδιος στη δηµοπρασία για δικό του λογαριασµό. 

Άρθρο  5 
         Ο µισθωτής  υποχρεούται να συνοδεύεται από αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράφει τα πρακτικά 
της δηµοπρασίας. Καθίσταται δε εξ  ολοκλήρου και αλληλεγγύως υπεύθυνος µε το µισθωτή για την εκπλήρωση 
των όρων επίσης σύµβασης. Ο εγγυητής υποχρεούται επίσης να προσκοµίσει φορολογική ενηµερότητα καθώς 
και βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο και τη ∆ΕΥΑ.  

Άρθρο  6 
 Στη δηµοπρασία θα συµµετέχουν µόνο αυτοί των οποίων τα δικαιολογητικά κριθούν πλήρη. Η σειρά 

υποβολής της οικονοµικής προσφοράς από τους συµµετέχοντες θα είναι τυχαία και κάθε προσφορά πρέπει να 

είναι αυξηµένη κατά 150,00  ευρώ από την προηγούµενη προσφορά. Επίσης κάθε επόµενη προσφορά δεν 

µπορεί να είναι ανώτερη των 2.000,00 € από την προηγούµενη προσφορά.Ο  µισθωτής δεν αποκτά κανένα 

δικαίωµα από τη µη έγκριση  των πρακτικών της δηµοπρασίας από τα αρµόδια όργανα. 

Άρθρο  7 
       Ο µισθωτής υποχρεούται να υπογράψει το συµφωνητικό παραχώρησης µαζί µε τον εγγυητή του σε 
διάστηµα δέκα (10) ηµερών από τη γνωστοποίηση της λήψης της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής για την 
έγκριση των πρακτικών κατακύρωσης. Το µίσθωµα για το πρώτο έτος της παραχώρησης θα καταβληθεί στο 
Ταµείο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς εφάπαξ µε την υπογραφή του συµφωνητικού παραχώρησης και ποσοστό 30% 
θα αποδοθεί στο Ελληνικό ∆ηµόσιο. Επίσης ο µισθωτής βαρύνεται αποκλειστικά µε τέλος χαρτοσήµου 
ποσοστού 3,6% επί του επιτευχθέντος µισθώµατος. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία 
ο µισθωτής κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου ως ποινική ρήτρα η εγγυητική επιστολή 
συµµετοχής και πλειοδότης ανακηρύσσεται ο επόµενος στη σειρά.  
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Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αν το αποτέλεσµα αυτής δεν 
εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή λόγω ασυµφόρου του επιτευχθέντος αποτελέσµατος ή λόγω σφάλµατος 
στη διενέργεια της δηµοπρασίας. Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται µε βάση τη δοθείσα τελευταία 
προσφορά κατά την προηγούµενη δηµοπρασία.  
Για το δεύτερο έτος της παραχώρησης το µίσθωµα θα καταβληθεί µέχρι τις 30-01-2019. Σε περίπτωση µη 
εµπρόθεσµης καταβολής η σύµβαση παραχώρησης παύει να ισχύει λαµβάνονται όλα τα µέτρα προστασίας και ο 
∆ήµος ενηµερώνει άµεσα την αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία Κεφαλληνίας . 

Άρθρο  8 
           Ο µισθωτής υποχρεούται όπως µε τη λήξη της µίσθωσης παραχωρήσει το µίσθιο στην κατάσταση που το 
παρέλαβε  διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση. Η σιωπηρά αναµίσθωση καθώς και η υπεκµίσθωση του 
µισθίου από το µισθωτή απαγορεύεται απολύτως.  

Άρθρο  9 
    Από τα ετήσια έσοδα της µίσθωσης των αιγιαλών ποσοστό 30% θα καταβληθεί υπέρ του ∆ηµοσίου 
πριν την υπογραφή του µισθωτηρίου και θα αποδεικνύεται µε την προσκόµιση του σχετικού γραµµατίου στην 
Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου. Για το δεύτερο έτος της παραχώρησης το ποσοστό 30% υπέρ του ∆ηµοσίου θα 
καταβληθεί µαζί µε το ποσοστό του ∆ήµου και το αργότερο µέχρι 30-01-2019 όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 της 
παρούσας.       

Άρθρο  10 
           Τα πρακτικά της δηµοπρασίας υπόκεινται  στην έγκριση της  Οικονοµικής Επιτροπής.               
                                                                                   Άρθρο  11 
            Ο πλειοδότης υποχρεούται να λειτουργήσει οπωσδήποτε τη θέση για την οποία πλειοδότησε. Σε 
αντίθετη περίπτωση κηρύσσεται έκπτωτος, παρακρατείται από το ∆ήµο η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
και η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται. Όσοι παραιτηθούν ή κηρυχθούν έκπτωτοι των θέσεων για τις οποίες θα 
πλειοδοτήσουν  θα βαρύνονται επιπλέον µε τη διαφορά που θα προκύψει από  την επανάληψη της δηµοπρασίας 
και δεν θα µπορούν  να συµµετέχουν  στην επαναληπτική δηµοπρασία ούτε αυτοί ούτε οι εγγυητές τους. 
                                                                                 Άρθρο  12 
          Οι µισθωτές υποχρεούνται να διατηρούν το χώρο του µισθίου καθαρό καθόλη τη διάρκεια της χρήσης 
και να τοποθετήσουν κάδους απορριµµάτων καλαίσθητους µικρού µεγέθους µε σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση 
των λουοµένων. 

Άρθρο  13 
         Για την ασφάλεια και προστασία των λουοµένων  στις θέσεις των θαλασσίων αθληµάτων θα παραµείνει  
σηµατοδοτηµένος διάδροµος που δεν θα υπερβαίνει σε πλάτος τα 10 µέτρα. 
Οι µισθωτές χώρου για θαλάσσια αθλήµατα υποχρεούνται  επίσης να διαθέτουν τη λέµβο τους, εφόσον 
διαθέτουν, για τις ανάγκες του ναυαγοσώστη, όπου αυτός υφίσταται.        

Άρθρο  14 
          Η σειρά έκθεσης  των θέσεων και πρώτη προσφοράς µισθώµατος για κάθε θέση ορίζεται  ως κατωτέρω: 
1. Αγία Κυριακή Θ1  ∆.Ε. Αργοστολίου, θαλάσσια µέσα αναψυχής (10 τ.µ.) (τιµή εκκίνησης: 700,00 ευρώ). 
2. Αγία Κυριακή Πλατιά Άµµος Θ2 ∆.Ε. Αργοστολίου, οµπρέλες-ξαπλώστρες (385 τ.µ.) (τιµή εκκίνησης: 2.000 
ευρώ),  
3. Αγία Κυριακή Πλατιά Άµµος Θ3 ∆.Ε. Αργοστολίου, κινητή καντίνα (15τ.µ.) (τιµή εκκίνησης: 1.500 ευρώ),  
4. Μέγας Λάκκος Σουλλάρων Θ3 ∆.Ε. Παλικής, οµπρέλες-ξαπλώστρες (190 τ.µ.) (τιµή εκκίνησης: 2.470 ευρώ),  
5. Παραλία Ξι  ∆.Ε. Παλικής, θαλάσσια µέσα αναψυχής (100 τ.µ.) (τιµή εκκίνησης: 3.000 ευρώ),   
6. Λαγγαδάκια  Γέρο Γόµπος Θ1 ∆.Ε. Παλικής, κινητή καντίνα (15 τ.µ.) (τιµή εκκίνησης: 975,00 ευρώ) , 
7. Βαρικό Άγιος ∆ηµήτρης Θ3 ∆.Ε. Παλικής, θαλάσσια µέσα αναψυχής (49 τ.µ.) (τιµή εκκίνησης: 1.300 ευρώ) , 
8. Βαρικό Άγιος ∆ηµήτρης Θ2 ∆.Ε. Παλικής, κινητή καντίνα (15 τ.µ.) (τιµή εκκίνησης: 1.800 ευρώ), 
9. Πετανοί ∆.Ε. Παλικής, οµπρέλες-ξαπλώστρες (175 τ.µ.) (τιµή εκκίνησης: 2.275 ευρώ), 
10. Φύκια ∆. Ε. Παλικής, θαλάσσια µέσα αναψυχής (50 τ.µ.) (τιµή εκκίνησης: 1.500 ευρώ) , 
11. Πετανοί ∆. Ε. Παλικής, θαλάσσια µέσα αναψυχής (50 τ.µ.) (τιµή εκκίνησης: 2.000 ευρώ) , 
12. Θέση Μανιά Κουνόπετρα ∆.Ε. Παλικής, θαλάσσια µέσα αναψυχής (50 τ.µ.) (τιµή εκκίνησης: 1.000 ευρώ), 
13. Αθέρας ∆.Ε. Παλικής, θαλάσσια µέσα αναψυχής (40 τ.µ.) (τιµή εκκίνησης: 1.300 ευρώ), 
14. Λουρδάς Θ4 ∆.Ε. Λειβαθούς, θαλάσσια µέσα αναψυχής (50 τ.µ.) (τιµή εκκίνησης: 4.000 ευρώ), 
15. Κανάλι (Κάµπος) Βλαχάτων ∆.Ε. Λειβαθούς, οµπρέλες-ξαπλώστρες (240 τ.µ.) (τιµή εκκίνησης: 2.400 ευρώ), 
16. Πόρος Αράγια ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων, θαλάσσια µέσα αναψυχής (50 τ.µ.) (τιµή εκκίνησης: 1.000 ευρώ) , 
17. Σκάλα Θ6 (έµπροσθεν επιχ. Αφών Σολωµού) ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων, θαλάσσια µέσα αναψυχής (100 τ.µ.) 
(τιµή εκκίνησης: 4.000 ευρώ) , 
18. Καµίνια Θ2 ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων, οµπέλες-ξαπλώστρες (400 τ.µ.) (τιµή εκκίνησης: 4.000 ευρώ), 
19. Καµίνια Θ3 ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων, θαλάσσια µέσα αναψυχής µη µηχανοκίνητα (50 τ.µ.) (τιµή εκκίνησης: 
1.000 ευρώ), 
20. Κορώνι Θ1 ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (250 τ.µ.) (τιµή εκκίνησης: 2.000 ευρώ), 
21. Κορώνι Θ2 ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων, κινητή καντίνα (15 τ.µ.) (τιµή εκκίνησης: 975,00 ευρώ), 
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22. Κατελειός Αγία Βαρβάρα Θ1 ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (450 τ.µ.) (τιµή εκκίνησης: 4.500 
ευρώ), 
23. Κατελειός Αγία Βαρβάρα Θ2 ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (50 τ.µ.) (τιµή εκκίνησης: 4.500 
ευρώ). 

Άρθρο  15 
 Η παρούσα διακήρυξη καθώς και οι όροι της σύµβασης µίσθωσης που θα συναφθεί διέπονται από τις 
διατάξεις του Ν. 2971/2001 και από τους όρους της µε αριθ. της υπ΄ αριθ. ∆∆Π0007387/0454Β΄/ΕΞ2017 Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών - Οικονοµικών - Περιβάλλοντος & Ενέργειας καθώς και της 
µε αριθ. ∆∆Π0008470/0514Β/ΕΞ2017 τροποποίηση της ως άνω ΚΥΑ. 
           Κάθε παράβαση  των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους όρους  της διακήρυξης καθώς και των 
διατάξεων του νόµου θα έχει σαν συνέχεια την καταγγελία της σύµβασης και την άµεση αποµάκρυνση του 
µισθωτή.                                  

Άρθρο  16 
 Για τη σύνταξη και υπογραφή της διακήρυξης, της δηµοσίευσης αυτής καθώς και την υπογραφή της 
σύµβασης µισθώσεως και οποιουδήποτε  άλλου αναγκαίου εγγράφου εξουσιοδοτείται ο  ∆ήµαρχος Αλέξανδρος 
Παρίσης. 

Άρθρο  17 
         Η συµµετοχή  στη δηµοπρασία σηµαίνει ρητή αποδοχή των όρων της διακήρυξης. 
           Αφού συντάχθηκε  η πράξη αυτή υπογράφεται ως ακολούθως: 
                                                                     
                                                                  Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς 
 
                        Αλέξανδρος Παρίσης 
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