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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΛΙΜΕΝΙΚΟ  ΤΑΜΕΙΟ  ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ  

Αριθµός  µελών κατά  Νόµο :  9 
Συνεδρίαση :  18η /2016 

 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της αριθµ. 18/2016 Συνεδρίασης του ∆.Σ.  
του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδος 

 
Αριθµ. Απόφασης 112/2016 

ΘΕΜΑ: Έγκριση τροποποίησης όρων διακήρυξης ανάδειξης επωφελέστερου πλειοδότη- 
αναδόχου για την «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΚΑΙ 

ΛΟΥΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙ∆ΙΚΗ ΘΕΣΗ "ΠΛΑΖ ΚΑΣΤΡΟ” ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» 
 
 Στη Λευκάδα σήµερα την 27η του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2016, ηµέρα Τρίτη  και 
ώρα 10:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων επιτροπών του ∆ήµου Λευκάδας, συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδος, 
ύστερα από την αριθµ. 993/23-12-2016 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, η οποία επιδόθηκε νόµιµα σε κάθε µέλος του ∆.Σ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
αρ. 67 του Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, καθώς από τα εννέα (9) µέλη βρέθηκαν 
παρόντα έξι (6) µέλη: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Κωνσταντίνος Βλάχος, Πρόεδρος 1. Αθανάσιος Κονιδάρης, Μέλος 
2. Νικόλαος Βικέντιος, Αντιπρόεδρος 2. Κωνσταντίνος Καββαδάς, Μέλος 
3. Ευάγγελος Χαλικιάς, Μέλος 3. Βησσαρία Πολίτη, Μέλος 
4. Νικόλαος Μπραντζουκάκης, Μέλος   
5. Σπυρίδων Πολίτης, Αν. Μέλος   
6.  ∆ηµήτριος Προκοπίου, Αν. Μέλος   
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του ∆.Λ.Τ.Λ. Γεωργία ∆ιαµάντη για την 
τήρηση των πρακτικών. 
 Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, επειδή η 
δηµοπρασία για την παραχώρηση χρήσης του τουριστικού περιπτέρου κηρύχθηκε άγονη, θα 
πρέπει να γίνουν ορισµένες τροποποιήσεις στους όρους της διακήρυξης. Το κυριότερο 
αίτηµα των ενδιαφεροµένων ήταν η διάρκεια της παραχώρησης, η οποία αυξάνεται σε 22 
συν 3 χρόνια. Επίσης, µετά από επικοινωνία µε το Υπουργείο Ναυτιλίας, στο κείµενο της 
διακήρυξης προστίθεται η φράση «ως η πλέον προσιδιάζουσα και καταλλήλως 
εφαρµοζόµενη διαδικασία για τους κοινόχρηστους χώρους της χερσαίας ζώνης λιµένα, 
σύµφωνα µε τις 113/90 και 309/2014 Γνωµοδοτήσεις του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους» 
όπου αναφέρεται το Π.∆. 715/79. Έγιναν επίσης τροποποιήσεις όσον αφορά στο 
χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των έργων και στην περίπτωση τυχόν αθέτησής του. Τέλος, 
έγιναν τροποποιήσεις στο άρθρο που αναφέρεται στις συνέπειες της παράβασης των όρων 
της παραχώρησης, µε την προσθήκη διατάξεων που ισχύουν. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο λαµβάνοντας υπόψη: 
 α) την εισήγηση του Προέδρου, 

β) το Β.∆. 14/19-1-39 (ΦΕΚ 24Α) «Περί κωδικοποιήσεως των περί Λιµενικών Ταµείων 
 κείµενων διατάξεων», 

γ) το αρ. 244 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων», 
δ) το αρ. 24 του Ν 2971/2001 (ΦΕΚ Α΄285) όπως ισχύει, 
ε) την µε αριθµ. 8321.6/01/12/12-03-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Ναυτιλίας, 
στ) το Π.∆. 715/79 (ΦΕΚ 212Α),   

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα 
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 Εγκρίνει την τροποποίηση των όρων διακήρυξης για την ανάδειξη επωφελέστερου 
πλειοδότη-αναδόχου για την «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΚΑΙ 

ΛΟΥΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙ∆ΙΚΗ ΘΕΣΗ "ΠΛΑΖ ΚΑΣΤΡΟ” 
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ», ως εξής: 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ  ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗ - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 
ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΙ∆ΙΚΗ ΘΕΣΗ «ΠΛΑΖ ΚΑΣΤΡΟ» ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

 

Το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Λευκάδος, εφεξής «∆.Λ.Τ.Λ.», διακηρύσσει 

δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό για την ανάδειξη του επωφελέστερου για τα 

συµφέροντα του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδος πλειοδότη, σύµφωνα µε το 

Π.∆. 715/1979 (ΦΕΚ Α΄212), ως την πλέον προσιδιάζουσα και καταλλήλως 

εφαρµοζόµενη διαδικασία για τους κοινόχρηστους χώρους της χερσαίας ζώνης 

λιµένα, σύµφωνα µε τις αριθµ. 113/90 και 309/2014 Γνωµοδοτήσεις του Νοµικού 

Συµβουλίου του Κράτους, στον οποίο θα παραχωρηθεί η χρήση και εκµετάλλευση 

του τουριστικού περιπτέρου µετά των εν γένει πέριξ αυτού λουτρικών 

εγκαταστάσεων, τα οποία βρίσκονται στην ειδική θέση «Πλαζ Κάστρο», εντός της 

Χερσαίας Ζώνης του Λιµένα Λευκάδας, µε µηνιαίο αντάλλαγµα, αναπροσαρµοζόµενο 

ετησίως σύµφωνα µε τον ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής 

Αρχής. 

        Σκοπός του παρόντος διαγωνισµού είναι η επιλογή πλειοδότη-

παραχωρησιούχου για την προσωρινή παραχώρηση χρήσης εγκαταστάσεων του 

τουριστικού περιπτέρου µετά των εν γένει λουτρικών εγκαταστάσεων, τα οποία 

βρίσκονται στην ειδική θέση «Πλαζ Κάστρο», Χερσαίας Ζώνης Λιµένα Λευκάδας, για 

εκµετάλλευση µε χρήση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος που θα 

εξυπηρετεί τις ανάγκες του κοινού, σύµφωνα µε τις διατάξεις ΚΥΑ Φ3131/17/96/97 

(ΦΕΚ Κ178Β΄ / 1997-∆ιορθ.Σφάλµ.στο ΦΕΚ-443 Β΄) και τις αποφάσεις αριθµ… 

…………. και …………….. του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδος, που έχουν 

εγκριθεί µε τις υπ’ αριθµ. ………………………  αποφάσεις της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.  

1) ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

Η παρούσα διακήρυξη για την ανάδειξη πλειοδότη - παραχωρησιούχου 

γίνεται µε τους όρους που προβλέπονται από το Π.∆ 715/79, ως την πλέον 

προσιδιάζουσα και καταλλήλως εφαρµοζόµενη διαδικασία για τους κοινόχρηστους 

χώρους της χερσαίας ζώνης λιµένα σύµφωνα µε τις αριθµ. 113/90 και 309/2014 

Γνωµοδοτήσεις του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ώστε το ∆.Λ.Τ.Λ. να 

προσκοµίσει το µέγιστο όφελος. Η προσωρινή παραχώρηση χρήσης χώρου που 

βρίσκεται µέσα στην «Ζώνη Λιµένα» γίνεται σύµφωνα µε το αρ. 24 του Ν.2971/2001 

(ΦΕΚ Α΄ 285), όπως τροποποιήθηκε µε το αρ. 34 του Ν.3153/2003 (ΦΕΚ Α΄153). 

Σχετική είναι και η εγκύκλιος αρ. 8321.6/01/12/12-3-2012 του Υπουργείου Ναυτιλίας. 
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Για τους προς παραχώρηση χρήσης χώρους δεν ισχύει το καθεστώς των 

εµπορικών µισθώσεων, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 6946/2009 απόφαση Εφετείου 

Αθηνών και τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 2971/2001 (Α΄285). 

Σε όλες τις µακροχρόνιες παραχωρήσεις ισχύουν και οι ειδικοί όροι 

παραχώρησης που περιγράφονται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1», οι οποίοι θα πρέπει να 

γίνουν αποδεκτοί από τον τελικό πλειοδότη. 

 

2) ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΟ ΑΚΙΝΗΤΟ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ο υπόψη χώρος ευρίσκεται εντός Χερσαίας Ζώνης Λιµένα Λευκάδας, όπως 

καθορίστηκε µε την από 9 Ιουνίου 1970 Απόφαση του Νοµάρχη Λευκάδας (ΦΕΚ 

175/∆/14-08-1970).  

Ο παραχωρούµενος χώρος του συγκροτήµατος του υπάρχοντος τουριστικού 

περιπτέρου µετά των εν γένει λουτρικών εγκαταστάσεων Πλαζ Λευκάδας απαρτίζεται 

από δύο  κτίρια επιφάνειας 500 τ.µ. έκαστο, επί ακινήτου συνολικής εκτάσεως 8.900 

τ.µ., όπως αυτή προσδιορίζεται-εµφαίνεται στο από Ιούνιο 1966 τοπογραφικό 

διάγραµµα Χερσαίας ζώνης Λιµένα Λευκάδας. 

Τα όρια της χερσαίας ζώνης του Λιµένα στην θέση του τουριστικού 

περιπτέρου έχουν καθοριστεί και προσδιορίζονται επακριβώς στην υπ’ αριθµ. 

8146/9-6-1970 απόφαση του Νοµάρχη Λευκάδας και στο συνηµµένο σε αυτή 

τοπογραφικό σχεδιάγραµµα (ΦΕΚ 175/∆/14-08-1970). 

Ειδικότερα, οι χώροι των οποίων θα παραχωρηθεί το ιδιαίτερο δικαίωµα 

χρήσης και αφορούν την παρούσα είναι: 

Όσον αφορά στο πρώτο κτίριο: Συγκρότηµα εγκαταστάσεων πλαζ κύριας 

χρήσης. 

Όσον αφορά στο δεύτερο κτίριο: 1) αίθουσα για την εξυπηρέτηση τριακοσίων 

(300) ατόµων, 2) µαγειρεία και εστιατόριο, 3) W.C, ανδρών και γυναικών, 4) 

αποδυτήρια - W.C, ντους προσωπικού, 5) υπόγειο µε δύο αποθήκες και χώρο 

κεντρικής θέρµανσης, 6) διαµορφωµένοι υπαίθριοι χώροι. 

  

3) ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

Η δηµοπρασία θα γίνει την …. /…../ …..     ηµέρα ………και ώρα 

………(λήξη προσφορών), από επιτροπή διαγωνισµού, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων 

Επιτροπών του ∆ήµου Λευκάδας,  Αντ. Τζεβελέκη & Υπ. Αθ. Κατωπόδη, 311 00 

Λευκάδα, ∆ιοικητήριο, 2ο κτίριο, 1ος όροφος.     

                                        

4) ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 

Η διάρκεια της παραχώρησης θα είναι είκοσι δύο (22) έτη µε δυνατότητα 

παράτασης αυτής για άλλα τρία (3) έτη, κατόπιν νέας απόφασης παραχώρησης, 

ύστερα από αίτηµα του πλειοδότη – παραχωρησιούχου κοινοποιούµενου επί 

αποδείξει στο ∆.Λ.Τ.Λ τουλάχιστον τρεις µήνες πριν τη λήξη της διάρκειας της 

παραχώρησης, και η οποία (παράταση) θα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του 

∆.Λ.Τ.Λ.. Μετά το πέρας της παραπάνω διάρκειας (είτε της 22ετίας είτε της επιπλέον 

τριετίας), η παραχώρηση λύεται αυτοδικαίως και ο πλειοδότης (όπως και στην 

περίπτωση λύσεως της παραχώρησης για οιονδήποτε λόγο) οφείλει να εγκαταλείψει 
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τον παραχωρούµενο χώρο και οι οποιεσδήποτε κατασκευές, πλην των κινητών 

πραγµάτων ιδιοκτησίας του πλειοδότη-παραχωρησιούχου, παραµένουν στην 

ιδιοκτησία του ∆.Λ.Τ.Λ.. 

 
5) ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ 

 Ως πρώτη προσφορά του µηνιαίου ανταλλάγµατος, που θα αποτελεί και την 

τιµή εκκίνησης του διαγωνισµού, ορίζεται το ποσό των 4.000 (τεσσάρων χιλιάδων) 

ευρώ καθώς και ποσοστό 5% (πέντε τοις εκατό) επί των ετησίων ακαθάριστων 

εσόδων (τζίρου) της επιχείρησης. 

Ο µισθωτής-παραχωρησιούχος υποχρεούται και στην καταβολή οιασδήποτε 

µορφής φόρων (χαρτοσήµου κλπ.) αφορούν το καταβαλλόµενο µίσθωµα, καθώς και 

κρατήσεων υπέρ ΕΚΟΕΜΝ. 

Ο µισθωτής–παραχωρησιούχος δεν δικαιούται σε µείωση του ανταλλάγµατος 

από της κατακυρώσεως της παραχώρησης και εφεξής. 

 

5α)ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

Το συµφωνηθέν  µηνιαίο αντάλλαγµα (αυξανόµενο ετησίως κατά το ποσοστό του 

επίσηµου τιµαρίθµου) θα καταβάλλεται στο ∆.Λ.Τ.Λ. από την ηµεροµηνία της 

έναρξης λειτουργίας έως την δέκατη ηµέρα εκάστου µηνός και θα αναπροσαρµόζεται 

ετησίως σύµφωνα µε τον ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής 

Αρχής. Όσον αφορά στο καταβλητέο ποσοστό επί των ετησίων ακαθαρίστων 

εσόδων, αυτό θα καταβάλλεται  εντός του πρώτου µηνός του επόµενου έτους. Το 

ανωτέρω αντάλλαγµα θα καταβάλλεται στο λογαριασµό που τηρεί το ∆.Λ.Τ.Λ. στην 

Τράπεζα Πειραιώς. 

 

6) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΟΥ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

Οι υπό παραχώρηση κτιριακές εγκαταστάσεις (όπως ενδεικτικά το κτίριο που 

µέχρι πρότινος χρησιµοποιείτο ως αναψυκτήριο) χρήζουν επισκευών καθώς και 

υλοποίησης έργων για την διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Οι εργασίες  

επισκευής και ενίσχυσης των κτιρίων θα εκτελεστούν σύµφωνα µε την «Στατική 

Μελέτη αποκατάστασης  τουριστικού περιπτέρου και των λουτρικών εγκαταστάσεων 

στην ειδική θέση “Πλαζ Κάστρο” Λευκάδας» που εγκρίθηκε από το ∆.Λ.Τ.Λ.. Η 

µελέτη διαµόρφωσης θα συνταχθεί και θα κατατεθεί από τον πλειοδότη και όλες οι 

εργασίες θα εκτελεσθούν υπό την επίβλεψη της Τ.Υ. του ∆ήµου Λευκάδας. 

Ο πλειοδότης-παραχωρησιούχος, στον οποίο θα γίνει η παραχώρηση 

σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης, υποχρεούται στην πραγµατοποίηση, µε δική 

του µέριµνα, ευθύνη και οικονοµική επιβάρυνση, όλων των εργασιών επισκευής - 

ενίσχυσης των κτιρίων και διαρρυθµίσεων βάσει των σχετικών µελετών και σε 

εφαρµογή δήλωσης Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75Α) που θα υπογράφεται από τον 

ενδιαφερόµενο και µηχανικό µελετητή. Επίσης το ∆.Λ.Τ.Λ. θα ελέγχει ανά πάσα 

στιγµή µε επιβλέψεις από υπαλλήλους της υπηρεσίας τη συµµόρφωση µε τις 

προδιαγραφές στην φάση επισκευής των εγκαταστάσεων και της διαµόρφωσης του 

χώρου. Το ∆.Λ.Τ.Λ. δεν υποχρεούται σε ουδεµία οικονοµική επιβάρυνση για την 
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επισκευή και την αποκατάσταση των υπό παραχώρηση κτιριακών εγκαταστάσεων. 

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει, αφού λάβουν υπόψη τους τις µελέτες του ∆.Λ.Τ.Λ., την 

κατάσταση του κτιρίου, τις τεχνικές απαιτήσεις και τους όρους παραχώρησης, να 

συντάξουν και να υποβάλουν τις απαιτούµενες τεχνικές µελέτες, καθώς και το 

προσφερόµενο µηνιαίο ποσό ανταλλάγµατος για την χρήση. 

Τονίζεται ρητά ότι οι δαπάνες συντάξεως µελετών, οποίες θα συνταχθούν 

από τον ανάδοχο-παραχωρησιούχο του έργου θα βαρύνουν αποκλειστικά αυτόν. 

 

7) ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

∆εκτοί στον διαγωνισµό γίνονται Έλληνες πολίτες ή πολίτες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή από οποιαδήποτε άλλη (εκτός Ε.Ε.) Ευρωπαϊκή χώρα ή εταιρείες µε έδρα 

την Ελλάδα ή σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλη (εκτός Ε.Ε.) Ευρωπαϊκή 

χώρα. 

Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό, επί ποινή αποκλεισµού, πρέπει να 

κατατεθούν: 

1. Προκειµένου για φυσικά πρόσωπα: 

1.1 Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο 

να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί αµετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας 

ποινή για: Κατασκοπεία, διασπορά ψευδών ειδήσεων, εγκλήµατα για υποµνήµατα, 

δωροδοκία, καταπίεση, απιστία, πρόκληση ναυαγίου από πρόθεση, βιασµό, 

εξαναγκασµό σε ασέλγεια, αποπλάνηση, µαστροπεία, εκµετάλλευση πορνών, 

σωµατεµπορία, κλοπή, υπεξαίρεση, υφαίρεση, ληστεία, εκβίαση, απάτη, 

λαθρεµπορία, παραβίαση των νόµων για ναρκωτικά και περί προστασίας του 

εθνικού νοµίσµατος και των διατάξεων περί παρανόµου αλιείας µε εκρηκτικές, 

τοξικές, ναρκωτικές διαβρωτικές, χηµικές και φυτικές ύλες ή ουσίες που παράγουν 

ηλεκτρικές εκκενώσεις, για παράβαση του Α.Ν 192/36 (ΦΕΚ 438 Α΄) και γενικά σε 

ποινή µε την οποία καταγνώσθηκε έστω και µερική αποστέρηση των πολιτικών 

δικαιωµάτων. 

1.2 Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, έκδοση τελευταίου τριµήνου ότι δεν διώκεται 

ως φυγόδικος ή φυγόπονος έστω και για ένα από τα αδικήµατα της προηγούµενης 

παραγράφου. 

1.3 Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαµήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, 

αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και 

επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης 

αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού 

ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

1.4 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο 

να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους 

κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή , τα δικαιολογητικά των 

παραπάνω εδαφίων εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που 

είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό το οποίο 

ΑΔΑ: 78ΜΒΟΡΛΠ-8Τ4



∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ 

Σελίδα 6 από 14 

προσκοµίζεται φέρον την σφραγίδα της συνθήκης της Χάγης (apostille) και σε 

επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. 

 

2. Προκειµένου για  εταιρείες και κοινοπραξίες: 

2.1 Αντίγραφο καταστατικού της εταιρείας ή κοινοπραξίας, καθώς και ΦΕΚ σύστασης 

και ισχύουσας εκπροσώπησης (για τις Ανώνυµες Εταιρείες και Ε.Π.Ε.). 

2.2 Τα αναφερόµενα στις παραγράφους 1.2 και 1.3 δικαιολογητικά τα οποία 

εκδίδονται επ' ονόµατι του ή των νοµίµου/-ων εκπροσώπου/-ων του νοµικού 

προσώπου).              

 2.3 Πιστοποιητικό περί µη ύπαρξης ληξιπρόθεσµων οφειλών του νοµικού 

προσώπου προς την αρµόδια ∆.Ο.Υ., τα ταµεία κοινωνικής ασφάλισης του 

προσωπικού του και το ∆.Λ.Τ.Λ.. 

2.4 Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαµήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, 

αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και 

επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης 

αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού 

ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

 

3. Επιπλέον δικαιολογητικά 

Επιπλέον ο  υποψήφιος  για  την παραδεκτή συµµετοχή του πρέπει να πληροί τις 

παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις και συγκεκριµένα τα παρακάτω κριτήρια 

επαγγελµατικής ικανότητας και οικονοµικής / χρηµατοοικονοµικής  επάρκειας, άλλως 

η προσφορά του απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Ειδικότερα: 

3.1  Θα πρέπει να έχει πενταετή τουλάχιστον ανάλογη εµπειρία σε τουριστικά 

αντικείµενα ή στον τοµέα της ενδιαίτησης. 

3.2 Η ανάλογη δραστηριότητά του θα πρέπει να είναι κερδοφόρα στις περισσότερες 

από τις χρήσεις λειτουργίας της (τρεις τουλάχιστον από τις πέντε τελευταίες χρήσεις). 

3.3    Ο κύκλος εργασιών της δραστηριότητας του, κατά την προηγούµενη του   

∆ιαγωνισµού τριετία (2014 - 2016), θα πρέπει να είναι αθροιστικά ίσος ή  ανώτερος 

του ποσού των 2.500.000 ευρώ. 

3.4  Ο υποψήφιος θα πρέπει να απασχολεί, κατά το έτος που προηγείται του   

διαγωνισµού (2016) αλλά και το τρέχον έτος, τουλάχιστον είκοσι πέντε εργαζόµενους, 

µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας. 

3.5  Ο υποψήφιος, οι νόµιµοι εκπρόσωποι και οι εταίροι/µέτοχοι του θα πρέπει να µην 

έχουν ασκήσει εµπορική δραστηριότητα που να οδηγήθηκε σε  πτώχευση, ειδική 

εκκαθάριση, υπαγωγή στο άρθρο 99 του ν. 3588/2007(ΦΕΚ153Α΄), όπως ισχύει 

τροποποιηµένος, ή άλλη αντίστοιχη νοµική διαδικασία. 

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισµού, µαζί µε τα 

προαναφερόµενα υπό στοιχ. 3.1. έως 3.5. δικαιολογητικά, οποιαδήποτε πρόσφορα 

αποδεικτικά στοιχεία για την απόδειξη της επαγγελµατικής τους ικανότητας και της 

οικονοµικής /χρηµατοοικονοµικής επάρκειας (ενδεικτικά ισολογισµούς χρήσεων 

2014- 2016, καταστάσεις προσωπικού, πιστοποιητικά δικαστικών Αρχών κλπ.), ενώ 
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θα γίνονται δεκτές και υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986 για όσα εξ αυτών δεν 

µπορούν να βεβαιωθούν µε σχετικό πιστοποιητικό ή βεβαίωση δηµόσιας αρχής. 

 
8) ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

8.1 Για την επιλογή από το ∆.Λ.Τ.Λ. του πλειοδότη- παραχωρησιούχου στον οποίο 

θα γίνει η παραχώρηση χρήσης, θα προηγηθεί δηµόσια πρόσκληση-ανακοίνωση της 

διακήρυξης του ∆ιαγωνισµού τουλάχιστον σαράντα (40) ηµέρες προ της διενέργειας 

του διαγωνισµού, δια της δηµοσίευσης περίληψης αυτής σε µία τουλάχιστον τοπική 

εφηµερίδα, σε µία τουλάχιστον εφηµερίδα των Αθηνών, δια της τοιχοκολλήσεως 

αυτής στα γραφεία του ∆.Λ.Τ.Λ. και στο ∆ήµο Λευκάδας καθώς και ανάρτηση αυτής 

στην ιστοσελίδα του ∆.Λ.Τ.Λ.. 

8.2 Οι προσφορές θα είναι έγγραφες, στην ελληνική γλώσσα, µέσα σε φάκελο 

σφραγισµένο που θα αναγράφει:     

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΡΟΣ: ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ- 

         ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

ΣΤΗΝ ΕΙ∆ΙΚΗ ΘΕΣΗ «ΠΛΑΖ ΚΑΣΤΡΟ» ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

 
Οι φάκελοι των ενδιαφεροµένων θα κατατεθούν αυτοπροσώπως ή µε 

εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο, όταν πρόκειται για εταιρεία ή κοινοπραξία, είτε 
ταχυδροµικώς επί αποδείξει, προτού εκπνεύσει η προθεσµία υποβολής. 

Εντός του φακέλου θα τοποθετηθούν: 
8.2.1  Φάκελος σφραγισµένος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά», στον οποίο θα 
περιλαµβάνονται όλα τα δικαιολογητικά του υποψηφίου και η εγγυητική επιστολή 
συµµετοχής, καθώς επίσης και δήλωση του φυσικού προσώπου ή του εκπροσώπου 
σε περίπτωση εταιρείας, µε την οποία θα δηλώνει: «Ότι έλαβε γνώση των όρων της 
διακηρύξεως του διαγωνισµού, αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους 
όρους του διαγωνισµού και ότι έλαβε γνώση των συνθηκών του αντικειµένου του 
διαγωνισµού (κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου)». 
8.2.2  Φάκελος σφραγισµένος και συµπληρωµένος µε τα στοιχεία του κυρίως 
φακέλου και την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». 
Η Τεχνική Προσφορά θα περιλαµβάνει: 

α. Τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόµενου και του αντικειµένου. 

β. ∆ήλωση του διαγωνιζόµενου για τη χρήση που προορίζει το υφιστάµενο κτίριο, 

σύµφωνα µε τις διαρρυθµίσεις που προτείνει, καθώς και τις ώρες λειτουργίας και το 

απασχολούµενο προσωπικό, αφού λάβει υπόψη του τις επιτρεπόµενες χρήσεις στη 

συγκεκριµένη περιοχή από τις αρµόδιες υπηρεσίες (Αρχαιολογία κ.λπ.). 

γ. Τοπογραφικό διάγραµµα – διάγραµµα κάλυψης του κτιρίου και του περιβάλλοντος 

χώρου, στο οποίο θα εµφαίνονται αναλυτικά οι προτεινόµενες διαµορφώσεις,  

δ. Τεχνική Έκθεση-Τεχνική Μελέτη και Περιγραφή εργασιών επισκευής και 

διαµόρφωσης του τουριστικού περιπτέρου, στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά η 

προτεινόµενη εµφάνιση του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου,   τα υλικά και τα 

χρώµατα που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν καθώς και το χρονοδιάγραµµα 
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εκτέλεσης των εργασιών. Περαιτέρω θα περιλαµβάνει τις προτάσεις του υποψήφιου 

αναδόχου ως προς τη διαµόρφωση του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου, η 

οποία θα υπογράφεται από τον ενδιαφερόµενο και τον µελετητή µηχανικό, και θα 

συνοδευτεί από τη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρεται ότι ο 

ενδιαφερόµενος, αν καταστεί ανάδοχος, θα υποχρεωθεί για την εκτέλεση των 

αναφερόµενων στην  «Τεχνική Μελέτη και Περιγραφή εργασιών διαµόρφωσης και 

επισκευής του τουριστικού περιπτέρου και των λουτρικών εγκαταστάσεων στην 

ειδική θέση “Πλαζ Κάστρο” Λευκάδας» και στην εφαρµογή της µελέτης στατικής 

αποκατάστασης των κτιρίων που συνέταξε το ∆ΛΤΛ, εντός συγκεκριµένου και 

αυστηρά τηρούµενου χρονοδιαγράµµατος. που θα προσδιορίζεται αναλυτικά στην 

ανωτέρων τεχνική µελέτη. Σηµειώνεται ότι το τηρούµενο χρονοδιάγραµµα  δεν 

µπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος από τη λήψη όλων των αδειών – εγκρίσεων. Σε 

περίπτωση που δεν τηρηθεί το χρονοδιάγραµµα των εργασιών διαµόρφωσης και 

επισκευής του τουριστικού περιπτέρου και των λουτρικών εγκαταστάσεων στην 

ειδική θέση “Πλαζ Κάστρο” Λευκάδας και στην εφαρµογή της µελέτης στατικής 

αποκατάστασης των κτιρίων που συνέταξε το ∆.Λ.Τ.Λ., το ∆.Σ. του ∆.Λ.Τ.Λ. θα 

κηρύσσει έκπτωτο τον  πλειοδότη- παραχωρησιούχο και θα καταπίπτει η εγγυητική 

επιστολή του υπέρ του ∆.Λ.Τ.Λ.. Σε περίπτωση που οι καθυστερήσεις εκτέλεσης των 

εργασιών µπορούν να αιτιολογηθούν επαρκώς από τον Πλειοδότη- 

παραχωρησιούχο, το ∆.Σ. του ∆.Λ.Τ.Λ. µπορεί να δώσει παράταση έως έξι (6) µήνες 

για την εκτέλεση των εργασιών. Επίσης ο ενδιαφερόµενος υποχρεούται και στη λήψη 

των απαιτούµενων εγκρίσεων και αδειών από τις αρµόδιες υπηρεσίες (Αρχαιολογία, 

Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής, Υπηρεσία ∆όµησης κ.λπ.), πράγµα το οποίο θα πρέπει 

να λάβει υπόψη του κατά τη σύνταξη της τεχνικής πρότασης. 

ε. Ακριβές χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των εν λόγω εργασιών. 

στ. Φάκελος σφραγισµένος και συµπληρωµένος µε τα στοιχεία του κυρίως φακέλου 

και την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 

Η οικονοµική προσφορά θα περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία: 

α.  Πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόµενου και του αντικειµένου. 

β. Το προσφερόµενο µηνιαίο ποσό ως αντάλλαγµα παραχώρησης σε ευρώ και 

στρογγυλεµένο σε εκατοντάδα, αναγραφόµενο ολογράφως και αριθµητικά και 

δήλωση για τη αποδοχή ετήσιας αύξησης σύµφωνα µε τον ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή 

της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. 

γ. Το συνολικό ποσό της επένδυσης που προτίθεται να πραγµατοποιήσει στον υπό 

παραχώρηση χώρο (συνολικό κόστος εργασιών επισκευής- βελτιώσεων και 

διαµόρφωσης και ενδεικτικός προϋπολογισµός κατά αντικείµενο εργασιών ως και 

συνολική ενδεικτική δαπάνη). 

Οι προσφορές εννοείται ότι δεν πρέπει να έχουν ξυσίµατα, διορθώσεις κ.λπ. επί 

ποινή αποκλεισµού. 

 
9) ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗ–ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟΥ - ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

9.1   Μετά το άνοιγµα των Τεχνικών Προσφορών και αφού εκτιµηθούν τα στοιχεία 

αυτών, θα εγκριθεί κατ’ αρχήν η επωφελέστερη για το Λιµενικό Ταµείο «Τεχνική 

Μελέτη και Περιγραφή εργασιών διαµόρφωσης και επισκευής του τουριστικού 
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περιπτέρου και των λουτρικών εγκαταστάσεων στην ειδική θέση "Πλαζ Κάστρο” 

Λευκάδας». 

9.2  Στη συνέχεια η Επιτροπή θα ανοίξει τις οικονοµικές προσφορές, οι οποίες 

µονογράφονται από τα µέλη της επιτροπής και στη συνέχεια θα τις ανακοινώσει 

στους τυχόν παριστάµενους πλειοδότες. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό 

άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο στην Επιτροπή και να προσκοµίσει νόµιµο 

πληρεξούσιο. 

9.3 Πλειοδότης-παραχωρησιούχος ανακηρύσσεται ο ενδιαφερόµενος του οποίου η 

οικονοµική προσφορά σε συνδυασµό µε την Τεχνική - Μελέτη Περιγραφή εργασιών 

διαµόρφωσης και επισκευής (ύψους επένδυσης, επωφελές αυτής, χρονοδιάγραµµα 

υλοποίησης της κ.λπ.) κρίνεται ως η επωφελέστερη για τα συµφέροντα του 

∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδος. Συγκεκριµένα πλειοδότης κρίνεται ο 

ενδιαφερόµενος του οποίου το άθροισµα του συνολικού ποσού της προτεινόµενης 

από τον ίδιο επένδυσης και του συνολικού προσφερόµενου ανταλλάγµατος καθ’ όλη 

την διάρκεια της παραχώρησης χρήσης (το οποίο προκύπτει από το γινόµενο του 

µηνιαίου προσφερόµενου ανταλλάγµατος Χ 264 µήνες) αποτελούν το υψηλότερο 

ποσό µεταξύ των ενδιαφεροµένων. 

9.4 Κατά της νοµιµότητας της διακηρύξεως, της συµµετοχής πλειοδότη ή της 

νοµιµότητας διεξαγωγής του διαγωνισµού επιτρέπεται υποβολή ενστάσεων ενώπιον 

της Επιτροπής, η οποία αποφαίνεται οριστικώς επί τούτων. Οι ενστάσεις αυτές 

υποβάλλονται µόνο από τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό εγγράφως κατά τη 

διάρκεια τούτου ή εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από της λήξης του διαγωνισµού. 

9.5 Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι πλειοδότες προσφέρουν το αυτό 

αντάλλαγµα-την αυτή προσφορά, το ανωτέρω αρµόδιο όργανο (Επιτροπή 

∆ιαγωνισµού), αποφασίζει αιτιολογηµένα την κατακύρωση στον συγκεντρώνοντα 

πλείονα ουσιαστικά προσόντα, αν δε οι πλειοδότες παρουσιάζουν τα ίδια ουσιαστικά 

προσόντα, η κατακύρωση ενεργείται δια κληρώσεως που ενεργείται από την 

επιτροπή σε δηµόσια συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κανένα δικαίωµα 

αποζηµιώσεως δηµιουργείται υπέρ των µη προκριθέντων. 

9.6  Μετά το πέρας του διαγωνισµού, η Επιτροπή διενεργείας αυτού  συντάσσει 

πρακτικό, δια του οποίου προτείνει αιτιολογηµένα στο διοικούν το ∆.Λ.Τ.Λ. συλλογικό 

όργανο την παραχώρηση του ακινήτου ή την επανάληψη του διαγωνισµού αν κανείς 

πλειοδότης δεν προσήλθε ή αν κριθεί από το διοικούν συλλογικό όργανο του 

∆.Λ.Τ.Λ. ασύµφορο το επιτευχθέν αποτέλεσµα. 

9.7 Το ανωτέρω πρακτικό µετά του πίνακα του πλειοδοτικού διαγωνισµού 

υποβάλλεται στο διοικούν  ∆.Λ.Τ.Λ. συλλογικό όργανο, το οποίο αποφασίζει περί 

κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού εντός δεκαπέντε ηµερών, εκτός 

αν από ειδικούς λόγους επιβάλλεται η αναβολή λήψης της απόφασης για εύλογο 

χρονικό διάστηµα. Το διοικούν το ∆.Λ.Τ.Λ συλλογικό όργανο δύναται µε 

αιτιολογηµένη απόφασή του να µην αποδεχθεί το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, αν 

ήθελε κρίνει ασύµφορο τούτο, ή να αποφασίζει µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή του 

υπέρ της κατακυρώσεως στο όνοµα όχι του τελευταίου πλειοδότη ή να ακυρώσει τον 

διενεργηθέντα διαγωνισµό.  

9.8 Σε περίπτωση επαναληπτικών διαγωνισµών δεν επιτρέπεται η συµµετοχή των 
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αποκλεισθέντων ή κηρυχθέντων εκπτώτων πλειοδοτών στους προηγηθέντος της 

επαναλήψεως διαγωνισµούς. 

9.9 Εάν οι µελέτες του πλειοδότη-παραχωρησιούχου επωφελέστερου 

ενδιαφεροµένου δεν τύχουν της εγκρίσεως του Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής του 

Νοµού Λευκάδας και των εγκρίσεων και αδειών των αρµόδιων υπηρεσιών, τότε 

αυτόµατα πλειοδότης-παραχωρησιούχος κηρύσσεται εκ των υπολοίπων 

ενδιαφεροµένων εκείνος του οποίου η οικονοµική προσφορά σε συνδυασµό µε την 

Τεχνική Μελέτη - Περιγραφή εργασιών διαµόρφωσης και επισκευής προσφορά (ύψος 

επένδυσης, επωφελές αυτής, χρονοδιάγραµµα υλοποίησής της κ.λπ.) κρίνεται ως η 

επωφελέστερη για τα συµφέροντα του ∆.Λ.Τ.Λ., σύµφωνα µε τον τρόπο 

υπολογισµού που προβλέπεται στην παρούσα. Αν ούτε αυτού οι µελέτες τύχουν των 

εγκρίσεων και αδειών των αρµόδιων υπηρεσιών, ακολουθείται η ίδια διαδικασία για 

την αµέσως επόµενη επωφελέστερη προσφορά κ.ο.κ.. Αν το ∆.Λ.Τ.Λ. κρίνει ότι καµιά 

από τις ως άνω επόµενες προσφορές δεν είναι επωφελής, µπορεί να διακόψει τη 

διαδικασία και να επαναλάβει το διαγωνισµό. 
9.10 ∆ια της εγγράφου µε απόδειξη γνωστοποίησης στον προκριθέντα πλειοδότη-
παραχωρησιούχο της υπέρ αυτού κατακύρωσης του αποτελέσµατος του 
διαγωνισµού, αυτός καλείται εντός δεκαπέντε ηµερών να προσέλθει για την 
παραλαβή της απόφασης παραχώρησης µετά της εγκριτικής απόφασης από την 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, στην οποία θα περιλαµβάνονται οι όροι και προϋποθέσεις 
της απόφασης παραχώρησης, η οποία φυσικά θα εκδοθεί σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα της παρούσας διακήρυξης. 
9.11 Εάν ο υπέρ ου κατεκυρώθη ο διαγωνισµός πλειοδότης- παραχωρησιούχος δεν 
προσέλθει προς παραλαβή της απόφασης παραχώρησης εντός της κατά σηµείο 9.10 
προθεσµίας, το διοικούν το ∆.Λ.Τ.Λ. συλλογικό όργανο κηρύσσει έκπτωτο τον 
ανακηρυχθέντα πλειοδότη καταπιπτούσης υπέρ του ∆.Λ.Τ.Λ της κατατεθειµένης 
εγγυήσεως. Ακολούθως το ∆.Λ.Τ.Λ. προέρχεται σε νέα παραχώρηση και άνευ 
διαγωνισµού εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη- παραχωρησιούχου, του τελευταίου 
υποχρεουµένου στην πληρωµή της τυχόν επί το έλαττον διαφοράς του 
ανταλλάγµατος µέχρι της λήξης του στη διακήρυξη ορισθέντος χρόνου παραχώρησης 
και σε ανόρθωση της κατά τις περιστάσεις προξενηθείσας ζηµίας στο ∆.Λ.Τ.Λ.,.λόγω 
της αθέτησης της υποχρέωσης αυτού,.προς υπογραφή της απόφασης. Αι κατά τα 
άνω υποχρεώσεις του αναδειχθέντος πλειοδότη βεβαιούνται δια καταλογισµού, 
ενεργούµενου δι’ αιτιολογηµένης απόφασης του διοικούντος το ∆.Λ.Τ.Λ. συλλογικού 
οργάνου,.το δε καταλογιζόµενο ποσό εισπράττεται κατά τη διαδικασία εισπράξεως 
των ∆ηµοσίων εσόδων. 
9.12 Το ∆.Λ.Τ.Λ. δεν ευθύνεται έναντι του παραχωρησιούχου δια την πραγµατική 
κατάσταση στην οποία ευρίσκεται ο παραχωρούµενος χώρος και της οποίας όφειλε 
να λάβει γνώση αυτός και δεν υποχρεούται εκ του λόγου τούτου σε επιστροφή ή 
µείωση του ανταλλάγµατος ούτε στην λύση της παραχώρησης. 
9.13 Το ∆.Λ.Τ.Λ. δεν υποχρεούται  στην εγκατάσταση του παραχωρησιούχου στον 
παραχωρούµενο χώρο-κτίριο ούτε απαλλάσσεται αυτός της πληρωµής του 
ανταλλάγµατος, εάν δεν έκανε χρήση αυτού, χωρίς υπαιτιότητα του ∆.Λ.Τ.Λ.. 
 

10)   ΕΓΓΥHΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 10.1 Κάθε προσφορά συνοδεύεται από γραµµάτιο παρακαταθήκης του Ταµείου 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγύηση πιστωτικού ιδρύµατος (εγγυητική επιστολή) 

ποσού ίσου µε του προτεινόµενου ελάχιστου µηνιαίου ανταλλάγµατος καθώς και 
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ποσού 2% επί του συνολικού ποσού προϋπολογισµού προτεινόµενων έργων και 

σύµφωνα µε τη δήλωση ενδιαφεροµένου για τη συνολική δαπάνη, η οποία θα λήγει 

ένα µήνα µετά την ηµεροµηνία υποβολής προσφοράς στο διαγωνισµό. 

10.2 Προ της έκδοσης της απόφασης παραχώρησης ο υπέρ ου κατακυρώθηκε ο 

διαγωνισµός υποχρεούται να αυξήσει την κατατεθειµένη από αυτόν εγγύηση, ώστε 

αυτή να ανέλθει σε ποσό ίσο µε το διπλάσιο του επιτευχθέντος µηνιαίου 

ανταλλάγµατος, η οποία και παραµένει µέχρι λήξης της παραχώρησης ως εγγύηση 

για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της απόφασης. 

Στους υπολοίπους συµµετέχοντας στο διαγωνισµό η εγγύηση επιστρέφεται εντός 

πέντε ηµερών από της κατακυρώσεως του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. 

10.3  Εγγύηση καλής εκτέλεσης της απόφασης παραχώρησης. 
Ο πλειοδότης- παραχωρησιούχος στον οποίο θα γίνει η παραχώρηση του χώρου, 
υποχρεούται στην κατάθεση εγγύησης καλής εκτέλεσης των εργασιών διαµόρφωσης 
- επισκευής που περιλαµβάνονται στην τεχνική και οικονοµική προσφορά του, ίσης 
προς το 2% του προσφερόµενου προϋπολογισµού των εργασιών που προτείνει 
(χωρίς Φ.Π.Α.). Αυτή θα κατατεθεί µετά την έγκριση της απόφασης παραχώρησης 
και θα λήγει τουλάχιστον έξι (6) µήνες µετά τον συµβατικό χρόνο κατασκευής των 
εργασιών. 
10.4 Σε περίπτωση κατάπτωσης εγγύησης, αυτή ενεργείται δι’ αποφάσεως του 
διοικούντος το ∆.Λ.Τ.Λ. συλλογικό όργανο, το προϊόν δε αυτής εισάγεται ως έσοδο 
στον προϋπολογισµό του ∆.Λ.Τ.Λ.. 

10.5 Μετά τη λήξη της παραχώρησης, την ολοσχερή εξόφληση του ανταλλάγµατος 

και τη βεβαίωση του ∆.Λ.Τ.Λ. περί της εκπλήρωσης όλων των εκ της παραχώρησης 

και του Π∆ 715/79 απορρεουσών υποχρεώσεων, διατάσσεται εντός µηνός το 

βραδύτερον, µε βάση αιτιολογηµένο πρωτόκολλο του ∆.Λ.Τ.Λ., η απόδοση της 

εγγύησης. 

11)   ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 

Η παραλαβή των εργασιών θα γίνει από επιτροπή που θα συγκροτήσει το 

∆.Λ.Τ.Λ.. 

Το ∆.Λ.Τ.Λ. υποχρεούται να συνέλθει εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από την 

έγγραφη δήλωση περαίωσης εργασιών του πλειοδότη και θα υποχρεούται να προβεί 

στην: 

α.  Πιστοποίηση της συµµόρφωσης των κατασκευών σύµφωνα µε τις µελέτες της 

προσφοράς και τους λοιπούς τεχνικούς όρους της παραχώρησης,  

β.  Τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο των υλικών και εργασιών,  

γ.  Συµµόρφωση   προς   τους   γενικούς   όρους   της   παραχώρησης,  επί  των 

οποίων θα συντάξει πρωτόκολλο παρατηρήσεων. 

Εάν προκύψει µη συµµόρφωση του αναδόχου προς τους όρους της 

παραχώρησης, γίνεται από το ∆.Λ.Τ.Λ. προσωρινή παραλαβή και δίδεται προθεσµία 

µέχρι δύο (2) µήνες για την συµµόρφωσή του. 

Εάν κατά την τελική παράδοση εξακολουθούν να υφίστανται παρεκκλίσεις 

από τους όρους της παραχώρησης, αποφασίζει σχετικά το ∆.Λ.Τ.Λ. για το ποσό 

καταλογισµού ή και την άρση της παραχώρησης ανάλογα µε την σοβαρότητα των 

παρεκκλίσεων από τους όρους παραχώρησης και της σχετικής απόφασης. 

Σε περίπτωση που το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των εργασιών υπερβαίνει το 
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ένα έτος και η εξέλιξη του έργου γίνεται τµηµατικά, δύναται να γίνει τµηµατική 

παραλαβή των προβλεπόµενων εργασιών, µε την προϋπόθεση ότι αυτές 

εξασφαλίζουν τη λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων. 

12)   ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Το  ∆.Λ.Τ.Λ. οφείλει να συνδράµει και διευκολύνει τον πλειοδότη σε 

θέµατα διαδικασιών, ώστε να εκτελεστούν τα προτεινόµενα έργα του 

παραχωρηθέντος χώρου το ταχύτερο δυνατό. 

Η άδεια λειτουργίας θα χορηγηθεί από το ∆.Λ.Τ..Λ., αφού υποβληθούν 

από τον πλειοδότη - εκµεταλλευτή της επιχείρησης όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά, 

όπως προβλέπεται από το αρ. 3 του Ν.2323/95 (ΦΕΚ 145Α), την Κ.Υ.Α. 

Φ.3131/17/96/97 (ΦΕΚ 178Β) και τις ισχύουσες διατάξεις περί καταστηµάτων 

υγειονοµικών ενδιαφέροντος. 

13)  ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

13.1 Το ∆.Λ.Τ.Λ. δεν υποχρεούται σε εγκατάσταση του παραχωρησιούχου. 

13.2 Απαγορεύεται η ολική ή µερική υπεκµίσθωση ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο 

µεταβίβαση της εκµετάλλευσης της επιχείρησης, εν όλω ή εν µέρει, σε άλλο 

πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό, χωρίς την έγκριση του Λιµενικού Ταµείου. 

13.3 Το κτίριο θα µελετηθεί και διαρρυθµιστεί έτσι, ώστε να είναι σύµφωνο µε τις 

ισχύουσες υγειονοµικές, πυροσβεστικές, λιµενικές κλπ διατάξεις, που ισχύουν για 

την συγκεκριµένη χρήση και θέση του χώρου και είναι προαπαιτούµενο νια την 

χορήγηση της άδειας λειτουργίας αυτού. 

13.4 Ο παραχωρησιούχος-πλειοδότης επί παρανόµου διαταράξεως επί του 

παραχωρούµενου χώρου ή αποβολής αυτού εκ του παραχωρούµενου χώρου,  

υποχρεούται όπως αµελλητί ειδοποιήσει εγγράφως το ∆ΛΤΛ.    

  13.5 Παν οικοδόµηµα, εγκατάσταση, παράπηγµα κ.λπ., γινόµενο από το τον 

παραχωρησιούχο επί του παραχωρούµενου χώρου, είτε σύµφωνα µε την 

απόφαση παραχώρησης είτε οίκοθεν, περιέρχεται στην κυριότητα του ∆.Λ.Τ.Λ. 

µετά τη λήξη ή λύση της παραχώρησης, χωρίς αποζηµίωση, µη δυναµένου του 

παραχωρησιούχου να αφαιρέσει τα προστεθέντα κατασκευάσµατα. 

 13.6 O παραχωρησιούχος-πλειοδότης υποχρεούται να διατηρεί τον 

παραχωρούµενο χώρο σε καλή κατάσταση  και δεν δύναται να επιφέρει 

αλλοιώσεις στον παραχωρούµενο χώρο, άνευ αδείας του ∆.Λ.Τ.Λ., ούτε να 

χρησιµοποιήσει τούτο για σκοπό διάφορο του συµφωνηθέντος. 

 13.7 Κάθε παράβαση ενός  εκ των προηγουµένων υποχρεώσεων  

(13.4,13.5,13.6) εκ της οποίας επήλθε ζηµία στο ∆.Λ.Τ.Λ ο παραχωρησιούχος 

υπόκειται σε αποζηµίωση, η οποία βεβαιούται δια καταλογισµού ενεργουµένου 

δια αιτιολογηµένης αποφάσεως του διοικούντος το ∆.Λ.Τ.Λ. συλλογικού οργάνου 

και σε περίπτωση µη καταβολής της,  εισπράττεται κατά  την διαδικασία 

είσπραξης δηµοσίων εσόδων. 

13.08 Τα έξοδα όλων των δηµοσιεύσεων επιβαρύνουν τον πλειοδότη - 

παραχωρησιούχο. 

13.9 Το ∆.Λ.Τ.Λ. δύναται δι’ ειδικώς αιτιολογηµένης απόφασης του διοικούντος 
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αυτό συλλογικού οργάνου να ανακαλεί την απόφαση παραχώρησης, όταν 

καταστεί εις τούτο αναγκαία η ιδιόχρηση του παραχωρούµενου χώρου, αλλά 

πάντοτε κατόπιν προειδοποίησης κοινοποιούµενης επί αποδείξει προς τον 

παραχωρησιούχο τρεις τουλάχιστον µήνες προ της ηµεροµηνίας ιδιόχρησης. 

Λυοµένης της παραχώρησης  µονοµερώς υπό του ∆.Λ.Τ.Λ. παν δικαίωµα 

συσταθέν υπό του  παραχωρησιούχου υπέρ τρίτου θεωρείται ως µην υπάρχον 

έναντι του ∆.Λ.Τ.Λ. 

13.10 Παράβαση οιουδήποτε όρου της απόφασης παραχώρησης επάγεται, κατά 

την κρίση του διοικούντος το ∆.Λ.Τ.Λ. συλλογικού οργάνου, λύση της 

παραχώρησης και έξωση του παραχωρησιούχου, κατά τη διαδικασία του Κώδικα 

Πολιτικής ∆ικονοµίας, πέραν των λοιπών δι’ αυτόν επιζηµίων συνεπειών, περί 

των οποίων οι διατάξεις του Π.∆. 715/79, του Ν.2971/2001(ΦΕΚ Α΄ 285) όπως 

τροποποιήθηκε µε το αρ. 34 του Ν.3153/2003 (ΦΕΚ Α΄153) και της εγκυκλίου αρ. 

8321.6/01/12/12-3-2012 του Υπουργείου Ναυτιλίας.  

13.11 Στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν πέραν των άλλων οι «Ειδικοί όροι 

διακήρυξης», που ισχύουν σε όλες τις παραχωρήσεις του ∆.Λ.Τ.Λ., όπως 

αναφέρονται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1». 
 
        

                                          ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ∆.Λ.Τ.Λ. ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΝΩ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 
 

1. Οι ενδιαφερόµενοι θα διατηρούν το χώρο που τους παραχωρείται καθαρό και 

θα συµµορφώνονται προς τις υποδείξεις της οικείας Λιµενικής Αρχής. 

2. Οι ενδιαφερόµενοι θα έχουν όλες τις προβλεπόµενες από το Νόµο άδειες για την 

λειτουργία του, δηλαδή άδειες πολεοδοµίας για όλες τις µελέτες και εγκρίσεις από 

όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, δηλαδή Αρχαιολογία, YEN, ΓΕΝ κλπ. 

3. Σε περίπτωση που αποφασισθεί αιτιολογηµένα από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 

∆.Λ.Τ.Λ, η κατασκευή λιµενικών ή άλλων δηµοσίου συµφέροντος ή 

εξυπηρετούντων την κοινή χρήση έργων στον παραχωρούµενο χώρο, θα πρέπει ο 

ενδιαφερόµενος να εγκαταλείψει τη χρήση του, µέσα σε τακτή προθεσµία, χωρίς 

καµία αξίωση για αποζηµίωση. 

4. Το παραχωρούµενο δικαίωµα χρήσης του τουριστικού περιπτέρου µπορεί να 

ανακληθεί εκ µέρους του ∆ηµοσίου για λόγους Εθνικής Άµυνας και ασφάλειας της 

χώρας. Στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται ο ενδιαφερόµενος να εγκαταλείψει τη 

χρήση του χώρου, µέσα σε τακτή προθεσµία χωρίς καµία αξίωση από το ∆ηµόσιο 

ή το Λιµενικό Ταµείο για αποζηµίωση. 

5. Με µέριµνα του ενδιαφεροµένου θα λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα µέτρα για 

την αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας και τη παραλίας σύµφωνα µε το Ν. 743/77 

(ΦΕΚ 319 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Απαγορεύεται στους ενδιαφεροµένους να προβούν σε οποιαδήποτε 

κατασκευή, εκτός των αναφεροµένων στην µελέτη, χωρίς προηγούµενη έγκριση 
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εκ µέρους αρµοδίων Υπηρεσιών εκτός όσων είναι απολύτως αναγκαία για την 

εύρυθµη λειτουργία των εγκαταστάσεων και δεν είχαν αρχικώς προβλεφθεί, υπό 

τον όρο ότι ο ανάδοχος- παραχωρησιούχος θα λάβει όλες τις αναγκαίες εκ του 

νόµου άδειες. 

7. Απαγορεύεται επίσης η εκτέλεση έργων διαµόρφωσης του παραχωρούµενου 

χώρου και κάθε µεταβολή αυτού από επιχωµατώσεις, προσχώσεις θαλασσίων 

εκτάσεων κλπ., εκτός όσων είναι απολύτως αναγκαία για την εύρυθµη λειτουργία 

των εγκαταστάσεων και δεν είχαν αρχικώς προβλεφθεί, υπό τον όρο ότι ο 

Ανάδοχος θα λάβει όλες τις αναγκαίες εκ του νόµου άδειες. 

8. Στην παρούσα παραχώρηση δεν έχουν εφαρµογή οι προστατευτικές διατάξεις 

του Π.∆. 34/95 (ΦΕΚ 30 Α΄) «Κωδικοποίηση διατάξεων νόµων περί εµπορικών 

µισθώσεων». 

9. Ο παραλιακός χώρος θα διατηρήσει το κοινόχρηστο του χαρακτήρα και δεν θα 

εµποδίζεται καθ’ οποιανδήποτε τρόπο η προσπέλαση του κοινού προς την 

θάλασσα. 

10. Μετά τη λήξη της παραχώρησης, τα µόνιµης φύσεως έργα και εγκαταστάσεις 

περιέχονται στην κυριότητα του ∆ηµοσίου χωρίς καµία αποζηµίωση. 

11. Ο παραχωρούµενος χώρος καθώς και αυτός που θα προκύψει από 

ενδεχόµενη κατασκευή έργων θα διατηρήσουν τον κοινόχρηστο χαρακτήρα τους. 

                                                                                                             

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 112/2016. Αφού συντάχθηκε το παρόν, διαβάστηκε 

και υπογράφηκε ως ακολούθως. 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

Ακριβές απόσπασµα 

Λευκάδα, 27/12/2016 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 
 

Κωνσταντίνος Βλάχος 
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