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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 
ΔΗΜΟ ΧΕΡΟΝΗΟΤ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΕΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΤΙΑ   

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
 
Επαναληπτικήσ ανοικτήσ, προφορικήσ πλειοδοτικήσ δημοπραςίασ για την παραχϊρηςη του 
δικαιϊματοσ απλήσ χρήςησ τμημάτων αιγιαλοφ για ομπρζλεσ και ξαπλϊςτρεσ και παραχϊρηςη 
απλήσ χρήςησ αιγιαλοφ για θαλάςςια μζςα αναψυχήσ του Δήμου Χερςονήςου προσ τρίτουσ, με 
ςφναψη μιςθωτικήσ ςχζςησ, ζναντι ανταλλάγματοσ για το ζτοσ 2022. 
 
Αντικείμενο τθσ παροφςασ δθμοπραςίασ αποτελεί θ παραχϊρθςθ με αντάλλαγμα του δικαιϊματοσ τθσ 
απλισ χριςθσ των κοινόχρθςτων χϊρων αιγιαλοφ και παραλίασ εντόσ των χωρικϊν ορίων του Διμου 
Χερςονιςου, αποκλειςτικά για τθν άςκθςθ δραςτθριοτιτων που εξυπθρετοφν τουσ λουόμενουσ ι τθν 
αναψυχι του κοινοφ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ και τουσ περιοριςμοφσ του Ν. 2971/2001 «Αιγιαλόσ, 
παραλία και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 285/19.12.2001) και τθσ Κ.Τ.Α. υπ’ αρ. ΚΤΑ 47458 ΕΞ 
2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεφχοσ Β’) «Κακοριςμόσ όρων, προχποκζςεων, τεχνικϊν 
κεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειϊν και διαδικαςίασ για τθν παραχϊρθςθ απλισ χριςθσ αιγιαλοφ, 
παραλίασ, όχκθσ και παρόχκιασ ηϊνθσ, υδάτινου ςτοιχείου κάλαςςασ, λιμνοκάλαςςασ, μεγάλων 
λιμνϊν και πλεφςιμων ποταμϊν», όπωσ τροποποιικθκε με τισ υπ’ αρ. ΚΤΑ 56468 ΕΞ 2020/5-6-2020 
(ΦΕΚ 2198/5-6-2020 τεφχοσ Β’), ΚΤΑ 66404 ΕΞ2020/29-06-2020 (ΦΕΚ 2697/02-07-2020 τεφχοσ Β’), ΚΤΑ 
77616 ΕΞ 2020/16-07-2020 (ΦΕΚ 3072/23-07-2020 τεφχοσ Β’), ΚΤΑ 51872 ΕΞ 2021/28.04.2021 (ΦΕΚ 
1798/29.04.2021 τεφχοσ Β’), ΚΤΑ 78157 ΕΞ 2021/30-06-2021 (ΦΕΚ 2872/01-07-2021 τεφχοσ Β’) & ΚΤΑ 
49552 ΕΞ 2022/12-04-2022 (ΦΕΚ 1952/19-04-2022 τεφχοσ Β’) και ιςχφει, οι οποίεσ αποτελοφν 
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ, με διάρκεια παραχϊρηςησ ενόσ (1) ζτουσ, ήτοι για το ζτοσ 2022, 
και ειδικότερα για τα κάτωθι τμήματα:  

 
Α/Α 

 
Δημοτική 
Ενότητα 

 
Σοποθεςία 

 
Είδοσ 

παραχϊρηςησ 

 
Εμβαδό 

παραχϊρηςησ 
ςε τ.μ. 

 
Ετήςια τιμή 

εκκίνηςησ ςε € 

16 Γουβϊν Ανατολικά ΑΡΙΝΑ 50τ.μ. 
για καλάςςια ςπορ 

Θαλάςςια μζςα 
αναψυχισ 

 
50 

 
2.000,00 € 

 
34 

 
Γουβϊν 

Ζμπροςκεν ΣΕ (χολισ 
Σουριςτικϊν 

Επαγγελμάτων) 

Ομπρζλεσ-
ξαπλϊςτρεσ 

 
500 

 
3.500,00 € 

 
50 

 
Γουβϊν 

Δυτικό άκρο πρϊθν 
Αμερικάνικθσ Βάςθσ 

Ομπρζλεσ-
ξαπλϊςτρεσ 

 
500 

 
4.500,00 € 

76 Γουβϊν Από 160μ. ζωσ 202μ. 
ανατολικά AMIRANDES 

Ομπρζλεσ-
ξαπλϊςτρεσ 

500 4.500,00 € 

 

    Γοφρνεσ, 16.05.2022 
    Αρ. Πρωτ.: 8896/2022 
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Η επαναλθπτικι δθμοπραςία κα διενεργθκεί ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα Χερςονιςου ςτισ Γοφρνεσ 
(Πρϊθν Αμερικάνικθ Βάςθ Γουρνϊν), ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, τθν 3η 
Ιουνίου ημζρα Παραςκευή και ϊρα 10:00 π.μ., ενϊπιον τθσ αρμόδιασ επιτροπισ διαγωνιςμοφ.  
 
Η πρϊτθ προςφορά πρζπει να είναι ανϊτερθ τουλάχιςτον 2% από τθν τιμι εκκίνθςθσ. Σα ανωτζρω 
ποςά επιβαρφνονται με χαρτόςθμο και ΟΓΑ χαρτοςιμου (3,6%), καταβλθτζα από τον πλειοδότθ. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να λάβουν γνϊςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ ςτα γραφεία του Διμου, ςε 
όλα τα δθμοτικά καταςτιματα κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ 9:00– 13:00 ι από τθν ιςτοςελίδα 
του Διμου Χερςονιςου www.hersonisos.gr. Σθλζφωνο: 2813404632,-616,-620. 
Αντίγραφο τθσ διακιρυξθσ χορθγείται ι αποςτζλλεται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ φςτερα από αίτθςθ 
που υποβάλλεται ςτθν παραπάνω διεφκυνςθ μζχρι και τθν προθγοφμενθ μζρα των δθμοπραςιϊν. 
 

 
181 

 
Μαλίων 

 
Ανατολικά όρια BLUE 
SEA – καλάςςια ςπορ 

 
Θαλάςςια μζςα 

αναψυχισ 

 
25 

 
1.175,00 € 

 
280α 

 
Μαλίων 

Ζμπροςκεν ξενοδοχείου 
"CAROLINA MARE" (πρϊθν 

SUN BEACH) - για 
καλάςςια ςπορ 

 
Θαλάςςια μζςα 

αναψυχισ 

 
25 

 
1.175,00 € 

Ο Δήμαρχοσ 
 
 
 

   Ιωάννησ ζγκοσ 


