
  

           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ   Ορθή επανάληψη 
ΔΗΜΟΣ ANTIΠΑΡΟΥ        Αντίπαρος, 2  Ιουλίου 2020 
Ταχ. Δ/νση: Αντίπαρος       Αριθμ. πρωτ.:1935 
Ταχ. Κώδικας:84 007 
Τηλέφωνο: 22840 61570 
FAX : 22840 61218  
e-mail : info@antiparos.gr 
 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 

 
Καθορίζουμε τους όρους της διακήρυξης για την διενέργεια δημόσιου ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την 
παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους ως εξής: 
 

Ο Δήμαρχος Αντιπάρου, 

Λαμβάνοντας υπόψη: 
1. τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 47458ΕΞ2020 (ΦΕΚ 1864Β/15-05-2020) Κοινή Απόφαση των Υπουργών 

Εσωτερικών, Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ.Αριθμ. 
56468 ΕΞ 2020/ΦΕΚ 2198/05-06-2020 

2. τα οριζόμενα στην υπ. αριθμ. Δ1 α/ΓΠ.οικ. 30603/15.5.2020 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Κανόνες 
τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της Επικράτειας, προς 
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ.αριθμ. 
Δ1α/Γ.Π.οικ. 38424 ΦΕΚ 2420/18-06-2020 

3. τις διατάξεις του Ν 2971/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4467/2017, το Ν. 4607/2019, και τον 
Ν.4688/2020 (ΦΕΚ 101Α/24-05-2020), 

4. τα οριζόμενα στο άρθρο20 του Ν.4690/2020 (ΦΕΚ 104Α/30-05-2020), 
5. το Π.Δ. 270/8 
6. Με την υπ. αρ. 43/24-06-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η παραχώρηση 

απλής χρήσης παραλιών για εκμίσθωση θαλασσίων ειδών με απευθείας ανάθεση ή δημοπρασία για την 
εκμίσθωση τμημάτων των παραλιών. 

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα: 
i. την υπ’ αρ. 47458ΕΞ2020 (ΦΕΚ 1864Β/15-05-2020) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ.Αριθμ. 56468 ΕΞ 2020/ΦΕΚ 2198/05-06-2020  
ii. την υπ. αριθμ. Δ1 α/ΓΠ.οικ. 30603/15.5.2020 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε 
οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ.αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 38424 ΦΕΚ 2420/18-06-2020 
iii. την υπ. αρ. 43/24-06-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 
 Δημοπρασία πλειοδοτική , φανερή και προφορική για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας με 
σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος, ως εξής: 
 

α/α Τοποθεσία 
Άσκηση 

Δραστηριότητας 
Τετραγωνικ

ά μέτρα 
Τιμή /τμ για 1

η
 

προσφορά 

1 
ΑΓΙΟΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ 

Εκμίσθωση ομπρελών με 
ξαπλώστρες με ή χωρίς 

τραπεζάκι 100 30,00 € 

2 ΒΑΘΥΣ ΒΟΛΟΣ 

Εκμίσθωση ομπρελών με 
ξαπλώστρες με ή χωρίς 

τραπεζάκι 200 30,00 € 

3 Α ΨΑΡΑΛΗΚΗ 

Εκμίσθωση ομπρελών με 
ξαπλώστρες με ή χωρίς 

τραπεζάκι 100 30,00 € 

 

ΑΔΑ: ΨΕΓΕΩΨΘ-Θ7Ε



4 ΒΑΘΥΣ ΒΟΛΟΣ 
Εναπόθεση θαλάσσιων 

μέσων αναψυχής 10 100,00 € 

 Στον κατωτέρω πίνακα φαίνονται οι συντεταγμένες των υπό παραχώρηση θέσεων τμημάτων αιγιαλού και παραλίας. 

    
Συντεταγμένες κορυφών πολυγώνου της 

έκτασης 

ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ 100ΤΜ Α/Α Χ Υ 

  0 596400.52 4100050.07 

  1 596401.52 4100046.64 

  2 596427.44 4100053.71 

  3 596426.32 4100057.42 

 
 

    
Συντεταγμένες κορυφών πολυγώνου της 

έκτασης 

Α ΨΑΡΑΛΥΚΗ 100ΤΜ Α/Α Χ Υ 

  0 596245.02 4099190.64 

  1 596271.34 4099197.38 

  2 596271.87 4099194.07 

  3 596246.07 4099186.67 

 

    
Συντεταγμένες κορυφών πολυγώνου της 

έκτασης 

ΒΑΘΥΣ ΒΟΛΟΣ ΘΑΛΛΑΣΙΑ ΜΕΣΑ 10ΤΜ Α/Α Χ Υ 

  0 591163.35 4092306.82 

  1 591161.76 4092304.31 

  2 591165.46 4092302.86 

  3 591166.39 4092305.37 

 
Η δημοπρασία θα γίνει με τους παρακάτω όρους: 
1.-Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Δήμου Αντιπάρου την 
ημέρα Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 και ώρα 09.30 πμ. με ώρα λήξης προσέλευσης των ενδιαφερομένων και κατάθεσης 
δικαιολογητικών για την συμμετοχή στην δημοπρασία έως 10.00 πμ. μπροστά στην αρμόδια Επιτροπή. 
2. - Η διάρκεια της μίσθωσης των χώρων των παραλιών ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού 
συμφωνητικού, μεταξύ Δήμου και μισθωτή έως και 31/12/2022 . 

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 τριετούς μισθώματος της τιµής εκκίνησης της δημοπρασίας Οι οποίες  θα αντικατασταθούν πριν 
από την υπογραφή των συμβάσεων, με άλλες εγγυητικές καλής εκτέλεσης , ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) επί του 
τριετούς μισθώματος που επιτεύχθηκε. 

 
Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία οφείλει να προσκομίσει επίσης: 

i. αντίγραφο δελτίου ταυτότητας 

ii. βεβαίωση περί μη οφειλής από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου 

iii. φορολογική ενημερότητα (βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δημόσιο) 

    
Συντεταγμένες κορυφών πολυγώνου της 

έκτασης 

ΒΑΘΥΣ ΒΟΛΟΣ 200ΤΜ Α/Α Χ Υ 

  0 591079.64 4092294.66 

  1 591077.00 4092303.39 

  2 591098.89 4092308.55 

  3 591101.14 4092299.95 

ΑΔΑ: ΨΕΓΕΩΨΘ-Θ7Ε



iv. 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) 
v. Σε περίπτωση χρήσης του χώρου αιγιαλού/παραλίας για θαλάσσια μέσα αναψυχής (σε υποδεικνυόμενες από την 
παρούσα διακήρυξη θέσεις)  προσκομίζεται: είτε άδειας εκμίσθωσης Θ.Μ.Α απο την αρμόδια Λιμενική αρχή είτε α) 
αντίγραφο της αίτησης χορήγησης άδειας Θ.Μ.Α. προς την αρμόδια Λιμενική αρχή και (β) το πρακτικό της Επιτροπής 
του αρ.35 του Γ.Κ.Λ20  με θετική εισήγηση. 
 
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 Αντιπάρου 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. 
7.- Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, προσκομίζοντας τα εξής: 
- αντίγραφο δελτίου ταυτότητας, -δημοτική και φορολογική 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) 

 

 
10.- Το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος (ετήσιο επιτευχθέν μίσθωμα) για το 2020 καθορίζεται σε ποσοστό 
40% του υπολογισθέντος ανταλλάγματος , σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις του άρθρου 7 της ΚΥΑ 
47458ΕΞ2020 (ΦΕΚ 1864/β/15-05-2020). Το μίσθωμα θα καταβληθεί ως εξής: α) κατ εξαίρεση για το έτος 2020: το 
40% 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 αποσταλούν για βεβαίωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ σύμφωνα με τις παρ. β & γ του αρθ. 17 της ΚΥΑ. β) για τα 
έτη 2021 & 2022, θα καταβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της της ΚΥΑ. 
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής έστω και μιας δόσης με ευθύνη του ενδιαφερόμενου έστω και μιας δόσης 
η σύμβαση παραχώρησης παύει να ισχύει, λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα 
προστασίας (άρθρο 27 του Ν. 2971/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) 
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 

α
/
α 

Τοποθεσία 
Άσκηση 

Δραστηριότητας 
Τετραγωνικ

ά μέτρα 

Τιμή /τμ 
για 1

η
 

προσφο
ρά 

Τιμή 
εκκίνησης 
ανά έτος 

Ποσό 
εγγύησης 
τριετούς 

μίσθωσης 

1 
ΑΓΙΟΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΣ 

Εκμίσθωση 
ομπρελών με 

ξαπλώστρες με ή 
χωρίς τραπεζάκι 

100 30,00 € 
3.000,00 

€ 

9.000,00*1/10 
= 

900,00€ 

2 
ΒΑΘΥΣ 
ΒΟΛΟΣ 

Εκμίσθωση 
ομπρελών με 

ξαπλώστρες με ή 
χωρίς τραπεζάκι 

200 30,00 € 
6.000,00 

€ 

18.000,00*1/1
0 
= 

1.800,00€ 

3 
Α 

ΨΑΡΑΛΗΚ
Η 

Εκμίσθωση 
ομπρελών με 

ξαπλώστρες με ή 
χωρίς τραπεζάκι 

100 30,00 € 
3.000,00 

€ 

9.000,00*1/10 
= 

900,00€ 

4 
ΒΑΘΥΣ 
ΒΟΛΟΣ 

Εναπόθεση 
θαλάσσιων μέσων 

αναψυχής 
10 100,00 € 

1.000,00 
€ 

3.000,00*1/10 
= 

300,00€ 

ΑΔΑ: ΨΕΓΕΩΨΘ-Θ7Ε



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.- 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. Μετά την 
υπογραφή του συμφωνητικού (άδεια απλής χρήσης αιγιαλού) ο μισθωτής υποχρεούται να προσκομίσει άμεσα στο 
Δήμο τη δήλωση έναρξης εργασιών της εν λόγω δραστηριότητας καθώς και τυχόν εγκρίσεις/ αδειοδοτήσεις που 
απαιτούνται για τη νόμιμη λειτουργία της εν λόγω δραστηριότητας της επιχείρησης 
18.- 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. 
19.-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. 
20.- 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. 
21.- Πρέπει άμεσα να παραδίδονται στις Αρμόδιες Αρχές, τα τυχόν ευρισκόμενα αντικείμενα : τιμαλφή, 
φωτογραφικές μηχανές, ρούχα κ.λ.π. 
22.- 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. 

23.- Απαγορεύεται η λειτουργία μουσικής στο χώρο των ομπρελών. 
24.- 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 . 
25.- 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» 
26.- Ο μισθωτής υποχρεούται, όταν λήξει η σύμβαση, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε, 
διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. 
27.- 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 της Κτηματικής Υπηρεσίας 
Κυκλάδων Α’ 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. 
28.- Ο παραχωρούμενος χώρος αποτυπώνεται με επιμέλεια του Δήμου ενώ τα έξοδα της σύνταξης του μισθωτηρίου 
συμβολαίου ή συμφωνητικού. 
29.-Οι υπερού στους οποίους έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα απλής χρήσης για την άσκηση των δραστηριοτήτων του 
άρθρου 1 της ΚΥΑ 47458ΕΞ2020, υπόκεινται στους περιορισμούς- υποχρεώσεις-απαγορεύσεις που ορίζονται στο 
άρθρο 12 της ΚΥΑ, σε όλα τα άρθρα της ΚΥΑ καθώς και στα παραρτήματά της. 
Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεως των όρων της παρούσας καθώς και εν γένει της νομοθεσίας περί αιγιαλού 
και παραλίας ν. 2971/2001 (Α΄ 285), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Ν. 4607/2019 και Ν. 4688/2020, ανεξάρτητα 
από το καθορισθέν αντάλλαγμα, επιβάλλονται και όλα τα μέτρα προστασίας και οι κυρώσεις του άρθρου 15 της 
παρούσας. 

 
Ο Δήμαρχος Αντιπάρου 

 
 
 
 

Αναστάσιος Φαρούπος 

ΑΔΑ: ΨΕΓΕΩΨΘ-Θ7Ε



Εμβαδόν: 100.43 τ.μ.

Ιδιότητα:

A/A X Y

0 596245.02 4099190.64

1 596271.34 4099197.38

2 596271.87 4099194.07

3 596246.07 4099186.67

ΑΔΑ: ΨΕΓΕΩΨΘ-Θ7Ε



Εμβαδόν: 100.01 τ.μ.

Ιδιότητα:

A/A X Y

0 596400.52 4100050.07

1 596401.52 4100046.64

2 596427.44 4100053.71

3 596426.32 4100057.42

ΑΔΑ: ΨΕΓΕΩΨΘ-Θ7Ε



Εμβαδόν: 10.31 τ.μ.

Ιδιότητα:

A/A X Y

0 591163.35 4092306.82

1 591161.76 4092304.31

2 591165.46 4092302.86

3 591166.39 4092305.37

ΑΔΑ: ΨΕΓΕΩΨΘ-Θ7Ε



Εμβαδόν: 200.76 τ.μ.

Ιδιότητα:

A/A X Y

0 591079.64 4092294.66

1 591077.00 4092303.39

2 591098.89 4092308.55

3 591101.14 4092299.95

ΑΔΑ: ΨΕΓΕΩΨΘ-Θ7Ε
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