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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΒΑΡΗΣ Ν. ΣΥΡΟΥ

   Από το Δήμο Σύρου- Ερμούπολης ανακοινώνεται ότι στην Ερμούπολη και στο κατάστημα του 
Δήμου της και ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής, την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 θα γίνει δημόσια 
προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση ενός (1)  χώρου  στην παραλία Βάρης Ν. 
Σύρου ως εξής:

 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΒΑΡΗΣ
Τμήμα της παραλίας, επιφάνειας 50  τ.μ.  το οποίο πλάτος υπολογίζεται μετά από τα πέντε (5)  

μέτρα τουλάχιστον από το κύμα, για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην υπ’ αρ. Δ1 α/ΓΠ.οικ. 30603/15.5.2020  KYA όπως εχει τροποποιηθεί και ισχύει μεχρι 
σήμερα.  

Η δημοπρασία θα γίνει με τους παρακάτω όρους:
1.-Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και θα γίνει στο Δημαρχείο Δήμου 
Σύρου-Ερμούπολης την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 από ώρα 12:00μ.μ έως 12.30μ.μ, μπροστά στην 
αρμόδια Επιτροπή.

Στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η δημοπρασία δεν πραγματοποιηθεί, ή αποβεί άγονος, 
θα επαναληφθεί, χωρίς να απαιτείται νέα δημοσίευση  της περίληψης διακήρυξης την Τρίτη 
22/06/2021 στο ίδιο μέρος και ώρα.  

2. - Η διάρκεια της μίσθωσης του χώρου της παραλίας ορίζεται από την  ημερομηνία υπογραφής του 
σχετικού συμφωνητικού, μεταξύ Δήμου και μισθωτή  έως  31/12/2021 . 

3.- Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της 
δημοπρασίας, ως εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση 
του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων, για παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει 
μέρος στη δημοπρασία ή άλλον που να ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου, ομολογιών 
δημοσίου, Τράπεζας ή Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας, που αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες, ποσού 
ίσου προς το ένα δέκατο (1/10), επί του μισθώματος του ενός ημερολογιακού έτους, δηλαδή  ποσού 
ενενήντα ευρώ   (90,00 €) 
που θα αντικατασταθούν πριν από την  υπογραφή των συμβάσεων, με άλλες εγγυητικές καλής 
εκτέλεσης , ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) επί του ετήσιου μισθώματος που επιτεύχθηκε.
Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία οφείλει να προσκομίσει επίσης:

 αντίγραφο δελτίου ταυτότητας 
 βεβαίωση περί μη οφειλής από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου
 εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας (με 

θεώρηση από το ΓΕΜΗ) και αντίγραφο δελτίου ταυτότητας του εκπροσώπου (η εκπροσώπηση 
του νομικού προσώπου προκύπτει από το καταστατικό της εταιρείας ή από σχετική απόφαση 
του διοικητικού συμβουλίου)

4.-Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή της 
δημοπρασίας πριν από την έναρξη του συναγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει και το, για 
το σκοπό αυτό, νόμιμο πληρεξούσιο.
5.- Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει 
αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
6.-Ο τελευταίος πλειοδότης εάν έχει προβεί στη ρύθμιση χρεών με το Δήμο Σύρου-Ερμούπολης και 
εφόσον αναδειχθεί ως πλειοδότης, σε περίπτωση που δεν καταβάλει έστω και μία δόση από αυτές της 
ρύθμισης αυτόματα θα λύεται η σύμβαση μεταξύ αυτού και του Δήμου.
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 7.- Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, προσκομίζοντας τα 
εξής:

 αντίγραφο δελτίου ταυτότητας, δημοτική  ενημερότητα, εκκαθαριστικό φορολογίας 
εισοδήματος  φορολογικού έτους  2019 καθώς και Ε9 

Ο εγγυητής θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλεγγύως και σε 
ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

8.-Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση, από τυχόν μη έγκριση των 
πρακτικών της δημοπρασίας, από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.
 9.- Ως κατώτατο όριο ετήσιου μισθώματος (τιμή εκκίνησης) για  τμήμα της παραλίας Βάρης 
επιφάνειας 50 τ.μ. , ορίζεται το ποσό των εννιακοσίων ευρώ (900,00€), ήτοι 50 τ.μ. χ 18,00€

10.- Το μίσθωμα θα καταβληθεί ως εξής: α) κατ εξαίρεση (σύμφωνα με το αρθ. 13 του Ν.4787/2021) 
για το έτος 2021: το 60% του ετήσιου επιτευχθέντος μισθώματος  σε 3 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η 
πρώτη δόση θα καταβληθεί με τη σύναψη της μίσθωσης  και το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης θα 
συνοδεύει τη σύμβαση οι δε υπολειπόμενες δύο δόσεις θα αποσταλλούν για βεβαίωση στην αρμόδια 
Δ.Ο.Υ σύμφωνα με τις παρ. β & γ του αρθ. 17 της ΚΥΑ. 
    Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής έστω και μιας δόσης η σύμβαση παραχώρησης παύει να 
ισχύει , λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας και είναι δυνατή η σύναψη νέας σύμβασης 
παραχώρησης από την περιφερειακή Διεύθυνση/ Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας.
11.- Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται, μέσα σε πέντε ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της 
απόφασης, για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, να προσέλθει, μαζί με τον εγγυητή του, για τη 
σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει 
υπέρ του Δήμου, χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και 
του εγγυητή του και ενέχονται και οι δύο για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της 
δημοπρασίας από την προηγούμενη  δημοπρασία.
 12.- Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του 
μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου.
13.-Ο Δήμος δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιά, φθορά, βλάβη, που ήθελε προκληθεί στα θαλάσσια μέσα 
αναψυχής ή σε οποιαδήποτε από τις εγκαταστάσεις του μισθωτή από οποιαδήποτε αιτία και 
οποιοδήποτε λόγο και ο μισθωτής κανένα δικαίωμα αποκτά για αποζημίωση από τις τυχόν ζημιές.
14.- Απαγορεύεται η ανέγερση από το μισθωτή κάθε είδους κτίσματος ή σταθερής κατασκευής όπως 
στέγαστρα, τσιμεντοστρώσεις, επιχωματώσεις κ.λ.π. Απαγορεύεται επίσης οποιαδήποτε παρέμβαση 
στον αιγιαλό- παραλία που θα αλλοιώσει το χαρακτήρα και θα προκαλέσει ζημιά στο περιβάλλον.
 15. - Ο μισθωτής υποχρεούται να φροντίσει για την καθαριότητα του αιγιαλού- παραλίας που 
μισθώνει .
Ο μισθωτής υποχρεούνται επίσης, να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, της υπέρ αυτού δουλείες και 
τα όρια αυτού ακέραια και να το προστατεύει από κάθε καταπάτηση. Τέλος υποχρεούται να διαθέτει 
ικανό αριθμό σταχτοδοχείων, για την τοποθέτηση σε αυτά των αποτσίγαρων από τους λουόμενους, τα 
οποία πρέπει να είναι τοποθετημένα στη βάση των ομπρελών.

16.-  Απαγορεύεται στο μισθωτή κάθε εργασία που μπορεί να ρυπάνει το χώρο, καθώς και το άναμμα 
φωτιάς ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και γενικότερα 
απαγορεύεται κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει ζημιά.
17.- Απαγορεύεται η τοποθέτηση από το μισθωτή θαλασσίων μέσων αναψυχής κάτω από τις ομπρέλες 
τις οποίες έχει τοποθετήσει ο Δήμος στο χώρο της παραλίας, καθώς επίσης και σε όλους τους χώρους 
της παραλίας, οι οποίοι δεν διατίθενται για εκμετάλλευση, όπως αυτοί απεικονίζονται στο σχετικό 
τοπογραφικό διάγραμμα.
18.- Ο τελευταίος πλειοδότης πρέπει να έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη δραστηριότητα και ο 
εξοπλισμός που θα διαθέτει να είναι ομοιόμορφος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα της 
προαναφερόμενης ΚΥΑ. 
19.- Ο μισθωτής, υποχρεούται να λαβαίνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς διαφύλαξης ή έκθεσης 
των θαλάσσιων μέσων, για την προστασία των λουομένων και κάθε διερχομένου, για την αποφυγή 
ατυχημάτων. 
20.-Σε καμία περίπτωση δεν θα αίρεται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας του αιγιαλού –παραλίας από τις 
δραστηριότητες που θα γίνονται πάνω σε αυτόν. Ο μισθωτής οφείλει να έχει αναρτημένη πινακίδα σε 
εμφανές σημείο που θα αναγράφονται οι τιμές κατά είδος (π.χ. τιμή ομπρέλας, ξαπλώστρας, 
ποδηλάτου θαλάσσης, κανό ανά ώρα ή ημέρα κ.λ.π.) καθώς και η διάρκεια της μίσθωσης.
21.- Απαγορεύεται απόλυτα η  σιωπηρά αναμίσθωση καθώς και υπεκμίσθωση του μισθίου από το 
μισθωτή. Απαγορεύεται επίσης η χρησιμοποίηση του χώρου για τοποθέτηση μέσων αναψυχής ή 
άλλων μέσων, που ανήκουν σε τρίτους.
22.- Οι μισθωτές είναι υποχρεωμένοι να αναρτήσουν σε εμφανές σημείο πινακίδα 



στην οποία θα αναγράφεται στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, η τιμή ενοικιάσεως και η φράση  ‘’ 
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ, στα τηλέφωνα : 2281361019 ή 
2281361018 (Τμήμα Δημοτικών Προσόδων και Πόρων του Δήμου) και στο Λιμεναρχείο στο τηλέφωνο 
: 2281088888 .
  23.- Πρέπει άμεσα να παραδίδονται στις Αρμόδιες Αρχές, τα τυχόν ευρισκόμενα αντικείμενα : 
τιμαλφή, φωτογραφικές μηχανές, ρούχα κ.λ.π.
 24.-  Απαγορεύεται η πώληση διαφόρων ειδών, όπως αντηλιακών, μαγιό, αναψυκτικών, ειδών 
φαγητού και η ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων ή οποιωνδήποτε άλλων αντικειμένων ή 
κατασκευών, φωτισμού κ.λ.π. 
 25.- Απαγορεύεται η λειτουργία μουσικής στο χώρο των ομπρελών. 
26.- Επαγγελματίες για τους οποίους έχουν διαπιστωθεί στο παρελθόν παράπονα, έγγραφα ή 
προφορικά από λουόμενους στην Δημοτική Αρχή, η Επιτροπή δημοπράτησης έχει το δικαίωμα να τους 
αποκλείσει από τον διαγωνισμό .
27.- Η ανάπτυξη των ομπρελών-ξαπλωστρών  στον χώρο, θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την 
σχετική ΚΥΑ καθώς και τη νομοθεσία που ισχύει και αφορά τους «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε 
οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19»
 28.- Ο μισθωτής υποχρεούται, όταν λήξει η σύμβαση, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που 
το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
29.- Η σύμβαση αυτή θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά μετά την έγκριση του αποτελέσματος της 
δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα. Σύμφωνα με την προαναφερόμενη ΚΥΑ , αντίγραφο 
του Πρακτικού Κατακύρωσης της Δημοπρασίας και του συναφθέντος –σε εκτέλεση του Πρακτικού - 
μισθωτηρίου συμβολαίου, συνοδευόμενα από το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την απόδειξη 
καταβολής του οφειλόμενου ποσοστού υπέρ του δημοσίου  αποστέλλονται στην Κτηματική Υπηρεσία 
Κυκλάδων. Αμέσως μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου , ο μισθωτής έχει το δικαίωμα 
να εγκατασταθεί στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο.

Σε περίπτωση μη τελικής συνυπογραφής του μισθωτηρίου από τον Προϊστάμενο την Κτηματική 
Υπηρεσία Κυκλάδων για τους λόγους που αναφέρονται στην ΚΥΑ, το μισθωτήριο συμβόλαιο είναι 
άκυρο και ο μισθωτής υποχρεούται να αποχωρήσει από τον κοινόχρηστο χώρο , χωρίς καμία αξίωση 
αποζημίωσης έναντι του Δημοσίου.
30. Ο παραχωρούμενος χώρος αποτυπώνεται με επιμέλεια του Δήμου και χωρίς καμία επιβάρυνση του 
αντισυμβαλλόμενου ενώ τα έξοδα της σύνταξης του μισθωτηρίου συμβολαίου ή συμφωνητικού, 
καθώς και τα έξοδα δημοσίευσης σε εφημερίδα,  θα βαρύνουν το μισθωτή.
31. Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης εφαρμόζονται όσα αναφέρονται στο άρθρο 10 της ΚΥΑ 
47458ΕΞ2020 (ΦΕΚ 1864Β/15-05-2020) και στον Ν. 2971/2001 όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα 
με τον Ν. 4607/2019 και τον Ν. 4688/2020.

                                                                                          Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ
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