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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ   

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 
Ανοικτής, προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής 
χρήσης τμημάτων αιγιαλού για ομπρέλες και ξαπλώστρες και παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού 
για θαλάσσια μέσα αναψυχής του Δήμου Χερσονήσου προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, 
έναντι ανταλλάγματος για τα έτη 2021-2022. 
 
Αντικείμενο της παρούσας δημοπρασίας αποτελούν η παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος 
της απλής χρήσης των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού και παραλίας εντός των χωρικών ορίων του 
Δήμου Χερσονήσου, αποκλειστικά για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους 
λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού σύμφωνα με τις διατάξεις και τους περιορισμούς του Ν. 
2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 285/19.12.2001) και της Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. 
ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, 
τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης 
αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, 
μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. ΚΥΑ 56468 ΕΞ 2020/5-
6-2020 (ΦΕΚ 2198/5-6-2020 τεύχος Β’), ΚΥΑ 66404 ΕΞ2020/29-06-2020 (ΦΕΚ 2697/29-06-2020 τεύχος 
Β’), ΚΥΑ 77616 ΕΞ 2020/23-07-2020 (ΦΕΚ 3072/23-07-2020 τεύχος Β’) : «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και Εσωτερικών «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων 
λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και 
παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων 
ποταμών» (Β’ 1864)» και ισχύει, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και 
ειδικότερα: 
 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: ΔΥΟ (2) ΕΤΗ, ΗΤΟΙ 2021-2022 
 
Α/Α Δημοτική 

Ενότητα 
Τοποθεσία Είδος 

παραχώρησης 
Εμβαδό 

παραχώρησης 
σε τ.μ. 

Ετήσια τιμή 
εκκίνησης 

σε € 

Συνολική Τιμή  
Εκκίνησης σε € 

(ετήσια τιμή 
εκκίνησης Χ 2 έτη) 

3α Γουβών Δυτικό όριο 
ιδιοκτησίας 

Στεφανουδάκη-
Χρονάκη για 

θαλάσσια μέσα 

Θαλάσσια μέσα 
αναψυχής 

50 2.000,00 € 4.000,00 € 

16 Γουβών Ανατολικά ΑΡΙΝΑ 
50τ.μ. για θαλάσσια 

σπορ 

Θαλάσσια μέσα 
αναψυχής 

50 2.000,00 € 4.000,00 € 

34 Γουβών Έμπροσθεν ΣΤΕ 
(Σχολής Τουριστικών 

Επαγγελμάτων) 

Ομπρέλες-
ξαπλώστρες 

500 3.500,00 € 7.000,00 € 

 

    Γούρνες, 28.04.2021 
    Αρ. Πρωτ.: 6888/2021 
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50 Γουβών Δυτικό άκρο πρώην 
Αμερικάνικης Βάσης 

Ομπρέλες-
ξαπλώστρες 

500 4.500,00 € 9.000,00 € 

51α Γουβών Έμπροσθεν ΑΒΚ 289 
για θαλάσσια σπορ 

Θαλάσσια μέσα 
αναψυχής  

50 2.000,00 € 4.000,00 € 

76 Γουβών Από 160μ. έως 202μ. 
ανατολικά 

AMIRANDES 

Ομπρέλες-
ξαπλώστρες 

500 4.500,00 € 9.000,00 € 

121 Χερσονήσου Ξεν/χειο LAGUNA – 
θαλάσσια σπορ 

Θαλάσσια μέσα 
αναψυχής 

40 2.280,00 € 4.560,00 € 

280α Μαλίων Έμπροσθεν 
ξενοδοχείου 

"CAROLINA MARE" 
(πρώην SUN BEACH) - 

για θαλάσσια σπορ 

Θαλάσσια μέσα 
αναψυχής 

25 1.175,00 € 2.350,00 € 

 
 
 
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Χερσονήσου στις Γούρνες (Πρώην 
Αμερικάνικη Βάση Γουρνών), στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, την 14 Μαΐου   
ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.  
 
Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη τουλάχιστον 2% από την τιμή εκκίνησης. Τα ανωτέρω 
ποσά επιβαρύνονται με χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου (3,6%), καταβλητέα από τον πλειοδότη. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης στα γραφεία του Δήμου, σε 
όλα τα δημοτικά καταστήματα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00– 13:00 ή από την ιστοσελίδα 
του Δήμου Χερσονήσου www.hersonisos.gr. Τηλέφωνο: 2813404632,-616. 
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση 
που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη μέρα των δημοπρασιών. 
 
 
 

Ο Δήμαρχος 
 
 
 

Ιωάννης Σέγκος 


