
                         

 

                                                                                                                                 

Ν.Π.∆.∆.: «∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ»  

 

 

                 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α              

Από το Πρακτικό της υπ΄αριθ. 1/ 17 Ιανουαρίου 2020  συνεδρίασης 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ : «∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». 

 

Αριθµός Απόφασης: 4/2020 

Περίληψη: Καθορισµός των όρων δηµόσιου πλειοδοτικού 

διαγωνισµού για την παραχώρηση δικαιώµατος απλής χρήσης 

χώρου της χερσαίας ζώνης λιµένα Βραχατίου για την 

εγκατάσταση και λειτουργία ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ το έτος 2020. 

 

   Στο Βραχάτι και στο δηµοτικό κατάστηµα σήµερα την 17η του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2020, 

ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και ώρα 12.30 µ.µ., συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Βόχας, υπό την Προεδρία του κ. ∆αληβίγκα Γεωργίου, 

ύστερα από την µε αριθ. πρωτ. 278/13-01-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε 

σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 234, 240 και 244 παρ.4 του ν.3463/2006 και του άρθρου 67 του 

ν.3852/2010. Επίσης αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος της 

δηµοτικής κοινότητας Βραχατίου και στην ιστοσελίδα του δήµου. 

   Στη συνεδρίαση αυτή ήταν παρόντα τα πέντε (5) από τα επτά (7) µέλη και έτσι υπήρχε η νόµιµη 

απαρτία. 

Παρόντες                                                                                              Απόντες 

1. ∆αληβίγκας Γεώργιος, Πρόεδρος                        1)Κελέκου Αλεξάνδρα, δηµ.σύµβουλος 

2. Μπούρας Νικόλαος, Αντιπρόεδρος                                2)Πανταζής Παναγιώτης, δηµο.σύµβουλος                            

3. Καλλίρη Μαρία, δηµ. σύµβουλος,                                              

4. Πλατής Κων/νος, εκπρόσωπος ∆΄Λ/Τ Κιάτου 

5. Στεργιόπουλος Λεωνίδας, δηµ.σύµβουλος 

 

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη και η Σαρρή Αργυρώ, υπάλληλος του δήµου Βέλου-Βόχας Ν.Κορινθίας 

για την τήρηση των πρακτικών συνεδρίασης. 

Ο Πρόεδρος πήρε το λόγο για το 1
ο
  θέµα της ηµερήσιας διάταξης και λέγει ότι µε την αρ. 43/2019 

(Α∆Α: 6Β4ΛΟΞ2Π-ΩΚΦ) σε ορθή επανάληψη απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  η οποία 

εγκρίθηκε µε την υπ΄αρ. 292307 π.ε/08-01-2020 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου (Α∆Α: 9Ψ34ΟΡ1Φ-Τ2Μ) , το διοικητικό µας 

συµβούλιο προέβη στον καθορισµό θέσεων υπαίθριου εµπορίου στη χερσαία ζώνη λιµένα Βραχατίου για 

ΑΔΑ: Ω7ΙΔΟΞ2Π-ΣΡ9



το έτος 2020. Με την ως άνω απόφαση καθορίσθηκε µια θέση έκτασης 1500τ.µ.  βόρεια του Ιερού Ναού 

Αγ.∆ηµητρίου για την εγκατάσταση και λειτουργία λούνα πάρκ, η  οποία αναφέρεται  ως θέση: 1α στο 

από 26-11-2019 τοπογραφικό διάγραµµα της Τεχνικής Υπηρεσίας ∆ήµου Βέλου-Βόχας που αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος της αρ. 43/2019 απόφασης. 

   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος λέγει ότι  προκειµένου ο φορέας µας να εφαρµόσει διαφανείς διαδικασίες 

εξασφαλίζοντας παράλληλα τα συµφέροντά του, θα πρέπει να εγκρίνουµε  την παραχώρηση του 

παραπάνω χώρου έκτασης 1.500τ.µ. για την εγκατάσταση και λειτουργία ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ το έτος 2020, 

µε την διαδικασία του δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 715/1979 

(ΦΕΚ 212-Α΄), οι όροι του οποίου θα καθορισθούν µε την παρούσα  απόφαση . 

Το ∆.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του κ.Προέδρου και έλαβε υπόψη:  

• Τις διατάξεις του ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α΄) όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 4607/2019 (ΦΕΚ 65-Α/24-4-

2019) 

• Τις διατάξεις του ν.2575/98 (ΦΕΚ 23 Α΄) 

• Τις διατάξεις του ν.3153/2003 (ΦΕΚ 153 Α΄) 

• Τις διατάξεις του Β.∆. 14/19-01-39 (ΦΕΚ 24 Α΄) «Κωδικοποίηση διατάξεων περί Λιµενικών Ταµείων» 

• Την αρ. 8210/01/12/24-02-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης-Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

• Την αρ. 8321.6/01/12/12-03-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης-Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας 

• Την αρ. Φ3131/17/96/28-2-97 (ΦΕΚ 178/Β/1997) «περί χορήγησης αδειών άσκησης υπαίθριου εµπορίου 

στους χερσαίους χώρους τοπικής αρµοδιότητας Λιµενικών Ταµείων κ.λ.π.) Κοινή Υπουργική Απόφαση 

• Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ.6 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014). 

• Τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/τ.Α) 

• Τις διατάξεις του Ν.2323/95 (ΦΕΚ 145/Α/1995) «Υπαίθριο εµπόριο και άλλες διατάξεις» 

• Τις διατάξεις  του άρθρου 56 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14-4-2014) 

• Τις διατάξεις του Π.∆. 715/1979 (ΦΕΚ 212-Α΄) «περί τρόπου ενεργείας υπό των Νοµικών Προσώπων 

∆ηµοσίου ∆ικαίου προµηθειών, µισθώσεων και εκµισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, 

εκποιήσεων κινητών πραγµάτων ως και εκτελέσεων εργασιών» 

• Την αρ.113/1990 Γνωµοδότηση του Γ΄ Τµήµατος του Ν.Σ.Κ. 

• Την αρ. 309/2014 Γνωµοδότηση του Γ΄Τµήµατος του Ν.Σ.Κ. 

• Την αρ. Κ1-581/2-4-2014 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 

• Το αρ. 3113.6/24703/16/21-3-2016 έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής 

• Το υπ΄αρ.8321.2Φ4/38/14/17-10-2014  έγγραφο της ∆/νσης Ο.Λ.Ε.Λ. του Υπουργείου Ναυτιλίας και 

Αιγαίου µε θέµα «Παραχωρήσεις χώρων της Ζώνης Λιµένα µε δηµοπρασία». 

• την αρ. 43/2019 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου η οποία εγκρίθηκε µε την υπ΄αρ. 292307 

π.ε/8-1-2020 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής 

Ελλάδας και Ιονίου, που συνοδεύεται από το από 26/11/2019 τοπογραφικό διάγραµµα της 

Τεχνικής Υπηρεσίας ∆ήµου 
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ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Α. Εγκρίνει  την παραχώρηση χώρου της χερσαίας ζώνης Λιµένα Βραχατίου έκτασης 1.500τ.µ. που βρίσκεται 

βόρεια του Ιερού Ναού Αγ. ∆ηµητρίου  στην παραλία της δηµοτικής κοινότητας Βραχατίου,  όπως αυτή 

αποτυπώνεται ως θέση (1 α ) στο από 26-11-2019 τοπογραφικό διάγραµµα της Τ.Υ. του δήµου Βέλου-Βόχας το 

οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της υπ΄αρ.43/2019 απόφασης σε ορθή επανάληψη (Α∆Α: 6Β4ΛΟΞ2Π-

ΩΚΦ) η οποία εγκρίθηκε µε την υπ΄αρ. 292307 π.ε/08-01-2020 (Α∆Α: 9Ψ34ΟΡ1Φ-Τ2Μ) Απόφαση του 

Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, για την 

εγκατάσταση και λειτουργία ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ το έτος 2020,  µε την διαδικασία του δηµόσιου πλειοδοτικού 

διαγωνισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 715/1979 (ΦΕΚ 212-Α΄), ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού που θα συγκροτηθεί µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου. 

Β. Καθορίζει τους όρους διεξαγωγής της δηµοπρασίας για την παραχώρηση του ανωτέρω χώρου χερσαίας ζώνης 

λιµένα Βραχατίου , ως εξής:  

 

ΑΡΘΡΟ 1 

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της δηµοπρασίας 

Η δηµοπρασία είναι φανερή και προφορική και θα γίνει στα γραφεία του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Βόχας 

στη δηµοτική κοινότητα Βραχατίου την 11
η
 του µηνός Φεβρουαρίου έτους 2020, ηµέρα Τρίτη και  ώρα από 

11.00 π.µ. έως  11.30 π.µ. ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής. 

Εάν η δηµοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί την 18
η
  του µηνός Φεβρουαρίου έτους 2020 ηµέρα της 

εβδοµάδος Τρίτη  και ώρα από 11.00 π.µ.  έως 11.30 π.µ. , σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 240 παρ.2 236 

παρ.1 και 192 παρ.1 του Ν.3463/2006. Αν και η δεύτερη δηµοπρασία δεν φέρει αποτέλεσµα , η παραχώρηση 

µπορεί να γίνει µε απευθείας συµφωνία, τους όρους της οποίας καθορίζει το διοικητικό συµβούλιο του ∆ηµοτικού 

Λιµενικού Ταµείου Βόχας 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

Τρόπος διενέργειας της δηµοπρασίας - ∆ικαιολογητικά 

Η δηµοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ηµέρα και ώρα όπως αναφέρεται  

στο άρθρο 1. Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόµενης στο άρθρο 1 ώρας, εφόσον 

εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δηµοπρασίας και πέραν της οριζοµένης ώρας 

αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά. 

Όποιος επιθυµεί να συµµετάσχει στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει στην αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά 

την ηµέρα και ώρα διενέργειας της δηµοπρασίας, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

• Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας του συµµετέχοντος και του εγγυητή του 

• Σε περίπτωση εταιρείας θεωρηµένο φωτοαντίγραφο συστάσεώς της 

• Σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης αν είναι εταιρεία και έγγραφο νοµιµοποίησης του 

συµµετέχοντα 
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• Απόσπασµα ποινικού µητρώου πρόσφατης έκδοσης (όχι πέραν του τριµήνου)  

• Πιστοποιητικό  Εισαγγελικής Αρχής πρόσφατης έκδοσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

διώκεται ως φυγόποινος ή φυγόδικος 

• Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 του συµµετέχοντος  ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης 

και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα 

• Εγγυητική επιστολή (όπως αναφέρεται στο άρθρο 4) 

• Φορολογική  Ενηµερότητα  

• Ασφαλιστική Ενηµερότητα 

• ∆ηµοτική ενηµερότητα περί µη οφειλής στο ∆ήµο Βέλου-Βόχας  

• Βεβαίωση περί µη οφειλής στο ΝΠ∆∆ του ∆ήµου Βέλου-Βόχας: «∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Βόχας» 

• Έναρξη δραστηριότητας από ∆.Ο.Υ για υπηρεσίες ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, ψυχαγωγικά θεάµατα 

• Να διαθέτουν Τεχνικό Ασφαλείας 

• Να έχουν σε ισχύ πιστοποίηση µηχανηµάτων βάσει των ∆ιεθνών, Ευρωπαϊκών και Ελληνικών 

προτύπων, από διαπιστευµένο φορέα  ή πιστοποιηµένους επιθεωρητές.  

 

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να το δηλώσει πριν την έναρξη του διαγωνισµού στην 

επιτροπή δηµοπρασίας στην οποία πρέπει να παρουσιάσει και τον αντίστοιχο νόµιµο πληρεξούσιο έγγραφο, 

αλλιώς θεωρείται ότι µετέχει για δικό του λογαριασµό. 

∆εν έχουν δικαίωµα ξεχωριστής συµµετοχής στη δηµοπρασία σύζυγοι και συγγενείς πρώτου βαθµού. Επίσης όσοι 

συµµετέχουν στη δηµοπρασία σας εγγυητές, µπορούν να συµµετέχουν στη δηµοπρασία ως εγγυητές µόνο για έναν 

πλειοδότη. Κατά τη διαδικασία της δηµοπρασίας έχουν δικαίωµα να παρευρίσκονται στο χώρο που διενεργείται η 

δηµοπρασία µόνο ο ενδιαφερόµενος και ο αντίστοιχος εγγυητής του. Η απόφαση της επιτροπής δηµοπρασίας  περί 

αποκλεισµού ενδιαφεροµένου να συµµετέχει στην δηµοπρασία επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας 

διακηρύξεως προβλεπόµενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δηµοπρασίας συντάσσονται επί 

απλού χάρτου. 

Ο διαγωνισµός θα είναι φανερός και οι διαγωνιζόµενοι θα πλειοδοτούν προφορικά ενώπιον της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού. Οι προσφορές θα γράφονται στο πρακτικό µε τη σειρά που εκφωνήθηκαν µε το ονοµατεπώνυµο του 

πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον πλειοδότη και η δέσµευση αυτή µεταφέρεται αλληλοδόχως 

από τον πρώτο στους επόµενους και τελικά επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη. 

Οι συµµετέχοντες στη δηµοπρασία µπορούν να υποβάλλουν γραπτώς τυχόν ενστάσεις κατά της διαδικασίας. Οι 

ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, µνηµονεύονται στο πρακτικό και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

του ∆.Λ.Τ.Βόχας αποφασίζει για αυτές µε πλήρη αιτιολογία, µετά από σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού. 

Η δηµοπρασία κατακυρώνεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆.Λ.Τ.Βόχας υπέρ αυτού που 

προσέφερε το µεγαλύτερο ποσό. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

Ελάχιστο όριο προσφοράς 
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Κατώτατο όριο ανταλλάγµατος  ορίζεται το ποσόν των 6.500,00 ευρώ το οποίο επιβαρύνεται µε κρατήσεις 3,6%  

υπέρ χαρτοσήµου ΟΓΑ και 3% υπέρ ΕΚΟΕΜΝ. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

Εγγυητικό Επιστολή 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή ως εγγύηση γραµµάτιο σύστασης 

παρακαταθήκης του Ταµείου Παρ/κών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή βεβαίωση 

του Ταµείου Παρ/κών και ∆ανείων για παρακατάθεση  ποσού ίσου µε το ένα δωδέκατο (1/12) του  ελάχιστου 

ορίου  προσφοράς ανταλλάγµατος (6.500,00 ευρώ), ήτοι: 541,70 ευρώ . 

Η εγγύηση συµµετοχής στη δηµοπρασία, µετά την έγκριση της απόφασης παραχώρησης θα αντικατασταθεί από 

αυτόν στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός, µε άλλη εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων, ποσού ίσου µε τα 

δύο δωδέκατα (2/12) του ανταλλάγµατος που επιτεύχθηκε, η οποία  θα ισχύει για όλη τη διάρκεια της 

παραχώρησης, και  θα επιστραφεί µε την παράλληλη εξόφληση του ανταλλάγµατος. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

∆ιάρκεια παραχώρησης 

Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται  από την ηµεροµηνία έγκρισης των πρακτικών της δηµοπρασίας από τον 

Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, έως την 30 Οκτωβρίου 

έτους 2020. 

Μετά την λήξη της παραχώρησης ο τελευταίος πλειοδότης είναι υποχρεωµένος να αποµακρύνει όλες τις κινητές 

εγκαταστάσεις του λουνα παρκ (µηχανήµατα, αυτοκίνητα κ.λ.π.) και να παραδώσει το χώρο στην κατάσταση που 

τον παρέλαβε. Σε περίπτωση µη τήρησης των όρων αυτών ο τελευταίος πλειοδότης ευθύνεται σε καταβολή 

αποζηµίωσης, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Προθεσµία καταβολής του ανταλλάγµατος 

Το αντάλλαγµα καταβάλλεται ως εξής: 

α) ποσοστό 50% επί του τελικού ανταλλάγµατος που επιτεύχθηκε, αµέσως µετά την έγκριση των πρακτικών της 

δηµοπρασίας από τον Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου  

β) ποσοστό 50%  σε τρεις (3) ισόποσες  µηνιαίες δόσεις, την 20
η
 εκάστου επόµενου µηνός έτους 2019  

Σε περίπτωση καθυστέρησης της καταβολής έστω και µιας εκ των ανωτέρω δόσεων, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 

∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Βόχας, θα λαµβάνει απόφαση για την άµεση αποβολή του οφειλέτη από τον χώρο. 

Η απόφαση αυτή θα κοινοποιείται άµεσα στη Λιµενική Αρχή . 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

Όροι της παραχώρησης- ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων 

Ο χώρος θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά και µόνο για την εγκατάσταση και λειτουργία ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ. 

∆ιαφοροποίηση της χρήσης απαγορεύεται. 
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Μετά την παύση της λειτουργίας του λούνα πάρκ (30/10/2020), ο παραχωρησιούχος υποχρεούται σε άµεση 

απόσυρση όλου του εξοπλισµού  από τον παραχωρούµενο χώρο εντός δεκαπέντε (15) ηµερών. 

To ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Βόχας δεν υποχρεούται  σε εγκατάσταση του τελευταίου πλειοδότη και δεν 

ευθύνεται έναντι αυτού για την όποια κατάσταση βρίσκεται ο προς παραχώρηση χώρος για την οποία έχει λάβει 

γνώση  και ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή µείωση του ανταλλάγµατος από της κατακύρωσης της δηµοπρασίας 

και εφεξής. Ακόµα, αποκλείεται στον παραχωρησιούχο  η µονοµερής λύση της παραχώρησης για το λόγο αυτό.  

Υποµίσθωση δεν επιτρέπεται και συνεπάγεται την έξωση του παραχωρησιούχου και παντός τρίτου. 

Οι δαπάνες συντήρησης που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια της χρήσης και οφείλονται σε κακή χρήση εκ µέρους 

του παραχωρησιούχου, βαρύνουν τον ίδιο. Αυτός δεν δικαιούται να ενεργήσει στο χώρο καµιά απολύτως 

τροποποίηση ή προσθήκη ή αφαίρεση που να µεταβάλλει την αρχική του µορφή χωρίς την άδεια του φορέα, ούτε 

να επιφέρει αλλοιώσεις. Τυχόν παρέµβαση χωρίς την άδεια του φορέα συνεπάγεται την έξωση του 

παραχωρησιούχου, λόγω παράβασης των όρων της διακήρυξης.  

Ο παραχωρησιούχος βαρύνεται µε τις δαπάνες για την υδροληψία, αποχέτευση, ηλεκτρική ενέργεια, τηλεφωνικής 

σύνδεσης και οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς τις αρµόδιες υπηρεσίες. 

Το ∆.Λ.Τ.Βόχας διατηρεί το δικαίωµα της µονοµερούς λύσης της παραχώρησης, εφόσον ο παραχωρησιούχος δεν 

ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του. Επίσης επιφυλάσσει το δικαίωµα για µονοµερή λύση της παραχώρησης 

εφόσον τούτο καταστεί αναγκαίο για ιδιόχρηση του χώρου, ή αλλαγή της χρήσης ή για κατασκευή λιµενικών 

έργων στο χώρο ή τούτο επιβάλλουν λόγοι εθνικοί (άµυνα, ασφάλεια). 

Σε περίπτωση που το ∆.Λ.Τ.Βόχας αποφασίσει την λύση της παραχώρησης για οποιοδήποτε λόγο, αυτή µπορεί να 

γίνει µονοµερώς από τον φορέα, υποχρεωµένου του παραχωρησιούχου να αποδώσει ελεύθερο το χώρο µέσα σε 15 

ηµέρες από της κοινοποίησης προς αυτόν της περί τούτου απόφασης του ∆.Σ. του φορέα, αναντιρρήτως και άνευ 

προβολής οποιασδήποτε αξίωσης προς αποζηµίωση. 

Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται µόλις λήξει η παραχώρηση, να αποδώσει το χώρο ελεύθερο και σε καλή 

κατάσταση µετά τις τυχόν προσθήκες και βελτιώσεις τους, χωρίς να δικαιούται να αφαιρέσει από αυτό κανένα 

οικοδοµήσιµο υλικό. 

Ο παραχωρησιούχος δεν έχει δικαίωµα αποζηµίωσης από το ∆.Λ.Τ.Βόχας ή µείωσης του ανταλλάγµατος για 

βλάβη της επιχείρησης από θεοµηνία ή άλλη τυχαία αιτία που θα επέλθει σε αυτόν από την κατακύρωση της 

δηµοπρασίας, ούτε και απαλλάσσεται της καταβολής του ανταλλάγµατος εάν δεν έκανε χρήση του χώρου χωρίς 

υπαιτιότητα του φορέα. 

Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να παρέχει άριστη ποιότητα αγαθών και υπηρεσιών, να εξυπηρετεί τους πολίτες 

µε τον απαιτούµενο σεβασµό, να φροντίζει µε υπευθυνότητα και σχολαστικότητα την τήρηση των 

συµφωνηθέντων. Ο ίδιος και το προσωπικό του οφείλουν να συµπεριφέρονται προς τους πολίτες µε πνεύµα καλής 

θέλησης, κατανόησης και ανεκτικότητας. 

Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της επιχείρησής του να µη προκαλεί 

ενοχλητικούς θορύβους και γενικά να τηρεί τους κανόνες κοινής ησυχίας και των Αστυνοµικών ∆ιατάξεων 

λαµβάνοντας τις σχετικές άδειες και όλα τα απαιτούµενα από τη νοµοθεσία µέτρα ασφαλούς λειτουργίας.  

 

ΑΡΘΡΟ 8 

∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης 
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Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα του Προέδρου σε µια ηµερήσια εφηµερίδα της Κορίνθου, 

για δύο φορές (η πρώτη δηµοσίευση θα γίνει τουλάχιστον είκοσι ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας της 

δηµοπρασίας), η δαπάνη της οποίας θα βαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη. 

Επίσης θα τοιχοκολληθεί  στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος δηµοτικής κοινότητας 

Βραχατίου (έδρα του ΝΠ∆∆) και στο δηµοσιότερο µέρος της έδρας του δήµου, και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 

του ∆ήµου. 

 

ΑΡΘΡΟ 9  

Υποχρεώσεις -τεχνικές προδιαγραφές 

Ο τελευταίος πλειοδότης υπόκειται στις υποχρεώσεις του ν.2971/2001 καθώς και στους όρους και τις 

προϋποθέσεις της αρ. 8321.6/01/12/12-03-2012 Εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας: «Οδηγίες για την εκµετάλλευση της Ζώνης Λιµένα στα πλαίσια της παραχώρησης του ιδιαίτερου 

δικαιώµατος χρήσης των χώρων αυτής». 

Η ακριβής οριοθέτηση επί του εδάφους θα γίνεται µε ειδικούς πασσαλοδείκτες µε ευθύνη του ΝΠ∆∆. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 

Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από την υπάλληλο του δήµου κα Σαρρή Αργυρώ όλες τις εργάσιµες 

ηµέρες και ώρες (τηλ. 2741050302). 

 

Γ.- Μέλη της επιτροπής δηµοπρασίας ορίζονται οι : α)Μαρία Καλλίρη και β)Λεωνίδας Στεργιόπουλος, µε 

αναπληρωτές τους : α)Κορωναίο Παρασκευά και β)Μπούρα Νικόλαο, οι οποίοι µε έναν µηχανικό ή υποµηχανικό 

υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήµου, θα συγκροτήσουν την τριµελή επιτροπή του άρθρου 41 του Π.∆. 

715/79 . 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ: 

∆αληβίγκας Γεώργιος                                                                 1.-Ν.Μπούρας 

                                                                                                    2.-Μ.Καλλίρη 

                                                                                                    3.-Κ.Πλατής 

              

                                                                                                    4.-Λ.Στεργιόπουλος                                                                                          

                                                                                            

                                                                                                 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

∆ΑΒΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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