
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 

                                               Αρ. πρωτ.:    1146 / 04-05-2018  

Το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Καλαµάτας (Ν.Π.∆.∆.) ως  φορέας διαχείρισης και 

εκµετάλλευσης της Χερσαίας και Θαλάσσιας Ζώνης του Λιµένα Καλαµάτας έχοντας υπόψη:  

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

Ταµείων» 

2.  Τις διατάξεις του Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α΄) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες  διατάξεις» 

3.  Τις διατάξεις του Ν. 2575/1998 (ΦΕΚ 23 Α΄) «Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου   

Εµπορικής Ναυτιλίας» 

4.   Τις διατάξεις του Ν 3153/2003 (ΦΕΚ 153 Α΄) «Ναυτική επαγγελµατική εκπαίδευση, 

κατάρτιση και επιµόρφωση και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου 

Εµπορικής Ναυτιλίας» 

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

και Ναυτιλίας 

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

Ναυτιλίας 

7. Το Ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145 Α΄) Υπαίθριο εµπόριο και άλλες διατάξεις. 

8.  Την αρ. Φ. 3131/17/96/28-2-1997 Κ.Υ.Α. Υπουργών Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας.  

9.Τις διατάξεις του Ε' Κεφαλαίου του Ν 4146/2013 (ΦΕΚ 90 Α') για τη «∆ιαµόρφωση Φιλικού 

Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες 

διατάξεις» 

10. Τις διατάξεις του Π.∆. 715 της 21.8./10.9.1979 (ΦΕΚ 212 Α΄) «Περί τρόπου ενεργείας υπό 

των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.), προµηθειών, µισθώσεων και 

εκµισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγµάτων ως 

και εκτελέσεως εργασιών»  

11. Το Π.∆. 173/2001 (ΦΕΚ 149/Α/5.7.2001) περί µεταφοράς αρµοδιοτήτων του Λιµενικού 

Ταµείου Ν. Μεσσηνίας στο ∆ήµο Καλαµάτας και σύστασης Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία 

«∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Καλαµάτας», όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 75/2004 

(ΦΕΚ57/Α/27.2.2004) 

12. Την αριθµ. 20428/2553/30-8-2013 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδας και Ιονίου, που αφορά «Έναρξη λειτουργίας του 
Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία «∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο 
Καλαµάτας». 
13. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του Ν. 4071/2012 «Ρυθµίσεις για την 
τοπική ανάπτυξη την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση» ΦΕΚ 85 Α' 11.4.2012. 
14. Το από 28/11/2017 Πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ.  8 του Ν. 2323/95, όπως 
τροποποιήθηκε µε το Ν. 3377/2005 και ισχύει (Υπαίθριο στάσιµο εµπόριο). 
15. Την υπ' αριθ. 319/2017 απόφαση του ∆.Σ. του ∆.Λ.Τ.Καλαµάτας, µε την οποία 
καθορίστηκαν οι θέσεις για το υπαίθριο εµπόριο για το έτος 2018, όπως αυτή εγκρίθηκε από 
την Α∆Π∆ΕΙ, µε την αρ. πρωτ. 18418/09-02-2018 απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. 



16. Την υπ' αριθ. 161/2018 απόφαση του ∆.Σ. του ∆.Λ.Τ.Καλαµάτας σχετικά µε την 

κατάρτιση όρων διακήρυξης πλειοδοτικής δηµοπρασίας παραχώρησης χερσαίων 

χώρων λιµένα Καλαµάτας. 
∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 

ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ∆ΙΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΩΣ ΤΟΥ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ∆ΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΟΙΟΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΟΥ  ΧΩΡΟΥ - ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ  - 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΧΩΡΟΣ ΝΟΤΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ : Το τµήµα προς παραχώρηση περιγράφεται ως 

ακολούθως: : 

-Τµήµα της Χερσαίας Ζώνης Λιµένος Καλαµάτας, έκτασης χιλίων τετρακοσίων (1400τ.µ.) 

τετραγωνικών µέτρων, κείµενο νότια -νοτιοδυτικά της παιδικής χαράς, όπως αυτό εµφαίνεται 

υπό τα σηµεία 1,2,3,4,5,6,7,8,1, στο συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα, το οποίο 

συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας και το 

οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας έναντι ελάχιστου ανταλλάγµατος 21,00 

ευρώ ανά τ.µ. ανά έτος ( ήτοι 21,00 Χ 1400τ.µ. = 29.400,00 ευρώ/έτος Χ 2 έτη = 58.800,00 

€) πλέον τέλους χαρτοσήµου (3,6%) και ΕΚΟΕΜΝ (3%). 

- Το ως άνω Τµήµα, της αποκλειστικής διαχείρισης και εκµετάλλευσης του ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για την εγκατάσταση 

και λειτουργία ψυχαγωγικών παιγνίων, απαγορευοµένης ρητώς πάσης άλλης χρήσης του 

τµήµατος αυτού υπό του παραχωρησιούχου. 

Β.   ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης του παραπάνω χώρου θα είναι 2 έτη και θα ξεκινά από 
την έγκριση της απόφασης παραχώρησης από την Α∆Π∆ΕΙ . 
 

 Γ. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 

1. Το αντάλλαγµα όπως αυτό θα διαµορφωθεί µετά το πέρας της διαγωνιστικής διαδικασίας, 
θα καταβληθεί από τον παραχωρησιούχο σε 24 µηνιαίες δόσεις, οι οποίες θα κατατίθενται 
στον  λογαριασµό του ∆.Λ.Τ.Καλαµάτας, που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα, ακριβώς το 
πρώτο πενθήµερο κάθε ηµερολογιακού µήνα. Κάθε καθυστέρηση καταβολής του 
ανταλλάγµατος θα καθιστά τον παραχωρησιούχο υπερήµερο για το καθυστερούµενο 
αντάλλαγµα, για το οποίο και θα οφείλει τόκους υπερηµερίας µέχρι της καταβολής του και 
επιπλέον ο παραχωρησιούχος θα υπόκειται στις από το νόµο προβλεπόµενες συνέπειες, της 
µονοµερούς δηλαδή καταγγελίας της παραχώρησης.  

 

2. Τον παραχωρησιούχο βαρύνουν τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης και για δύο κατά 

ανώτατο όριο επαναλήψεις του διαγωνισµού σε δύο εφηµερίδες, καθώς και η πληρωµή της 
δαπάνης του καταναλισκοµένου ηλεκτρικού ρεύµατος, στον παραχωρηθέντα χώρο. 
 
3. Ο παραχωρησιούχος δεν δικαιούται µείωση του ανταλλάγµατος από της απόφασης 
παραχώρησης και εφεξής. 

 

∆. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1.    Χρόνος & Τόπος διεξαγωγής διαγωνισµού 

Η δηµοπρασία θα γίνει στην Καλαµάτα και στα γραφεία του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου 



(Μιαούλη 30) την 25η του µηνός Μαΐου του έτους 2018,  ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00η µ. 
µ. (πέρας κατάθεσης δικαιολογητικών). 

 

2. Όροι Συµµετοχής Ενδιαφεροµένων 

(Α). Μέχρι της προσδιορισθείσας ως άνω ηµέρας και το αργότερο έως την 12:00η µ.µ., οι 
ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου 
Καλαµάτας, σε κλειστό σφραγισµένο φάκελο, επί ποινή αποκλεισµού, µε την ένδειξη 
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», µε την 
παρέλευση της οποίας καµία προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή: 
i. Ενυπόγραφη αίτηση συµµετοχής στον πλειοδοτικό διαγωνισµό, στην οποία υποχρεωτικώς 
θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφεροµένου (όνοµα και επίθετο, πατρώνυµο, 
µητρώνυµο, Α∆Τ, ΑΦΜ, επάγγελµα, διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου. Σε περίπτωση που πρόκειται για νοµικό πρόσωπο, εταιρική επωνυµία, 
διακριτικός τίτλος, σκοπός, ονοµατεπώνυµο νοµίµου εκπροσώπου, έδρα, ΑΦΜ, τηλέφωνο, 
ηλεκτρονική διεύθυνση). Επίσης υπεύθυνη δήλωση ότι ο ενδιαφερόµενος έλαβε πλήρη 
γνώση των όρων της παρούσης διακήρυξης τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Σε 
περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος είναι νοµικό πρόσωπο, η αίτηση υπογράφεται από το 
νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρίας και υποχρεωτικώς συνοδεύεται από απόφαση του 
συλλογικού του οργάνου στην οποία δηλώνεται το ενδιαφέρον συµµετοχής στον παρόντα 
διαγωνισµό και υπεύθυνη δήλωση για την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσης. 
Όποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου πρέπει να το δηλώσει στην επιτροπή του 
διαγωνισµού και να καταθέσει σε αυτήν το νόµιµο πληρεξούσιο, πριν την έναρξη της 
διαγωνιστικής διαδικασίας. 
α. Εφόσον πρόκειται για νοµικό πρόσωπο, το ισχύον καταστατικό αυτού νοµίµως εξηγµένο 
από τα αρχεία του ΓΕΜΗ, ΦΕΚ ή ανακοίνωση ΓΕΜΗ περί σύστασης και ισχύουσας 
εκπροσώπησης, καθώς και πρακτικό εξουσιοδότησης του συλλογικού του οργάνου προς το 
πρόσωπο που υπογράφει την αίτηση συµµετοχής, τις προσκοµιζόµενες υπεύθυνες δηλώσεις 
και παρίσταται κατά το στάδιο των προσφορών. 
β. Πρόσφατα πιστοποιητικά από τις αρµόδιες αρχές: περί τροποποιήσεων ή µη του 
καταστατικού τους, περί µη πτώχευσης, περί µη θέσης σε εκκαθάριση, περί µη υποβολής 
αίτησης για θέση σε αναγκαστική εκκαθάριση, περί µη λύσης και περί µη κατάθεσης αίτησης 
για λύση, περί µη κατάθεσης αίτησης για πτώχευση - δήλωση παύσης πληρωµών, περί µη 
κατάθεσης αίτησης για συνδιαλλαγή και περί µη υπαγωγής σε συνδιαλλαγή. Επίσης 
υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του νοµικού προσώπου ότι δεν έχει επέλθει 
µέχρι την ηµέρα κατάθεσης της προσφοράς καµία άλλη τροποποίηση πλην των 
αναφεροµένων στα υποβληθέντα µε την προσφορά πιστοποιητικά. Στην περίπτωση 
ατοµικών επιχειρήσεων, προσκοµίζεται πρόσφατη βεβαίωση της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. περί µη 
διακοπής εργασιών, καθώς και όποιο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά εκδίδεται για φυσικά 
πρόσωπα.».  
γ. Λεπτοµερή κατάλογο των µηχανηµάτων - παιγνίων που θα εγκαταστήσει. 
- Πιστοποίηση από την Ανεξάρτητη Αρχή ‘’Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)’’ 

και εγγραφή στο Μητρώο της  Ε.Ε.Ε.Π.  (ΦΕΚ 3225 Β /2014) 
δ. Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων.  
ε. Πρόσφατη Φορολογική και Ασφαλιστική ενηµερότητα. 
στ. Αντίγραφο ποινικού µητρώου και σε περίπτωση νοµικού προσώπου, αντίγραφο ποινικού 
µητρώου του νοµίµου εκπροσώπου. 
ζ. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων 
υπέρ του ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  για ποσό ίσο προς το 
προτεινόµενο ελάχιστο µηνιαίο όριο ανταλλάγµατος του προς παραχώρηση τµήµατος (ήτοι 
21,00 Χ 1400τ.µ. = 29.400,00 ευρώ/έτος : 12 µήνες = 2.450,00€/µήνα) . 
η. Έγγραφη προσφορά ίση τουλάχιστον µε το προτεινόµενο ελάχιστο αντάλλαγµα του προς 
παραχώρηση τµήµατος επί ποινή αποκλεισµού, επί της οποίας απαραιτήτως αναγράφεται ότι 
ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης τους οποίους και 
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως. 
(Β). Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού την ηµέρα και στον τόπο του διαγωνισµού, και ώρα 12:00, 
ανοίγει τους φακέλους µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής και ελέγχει την τυπική πληρότητα 
αυτών. Εφόσον διαπιστωθεί η τυπική πληρότητα των υποβαλλόµενων δικαιολογητικών, ο 
Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει την προσφορά εκάστου πλειοδότου και συνεχίζεται ο 
διαγωνισµός δια προφορικών προσφορών µέχρις αναδείξεως του τελευταίου πλειοδότου. Η 



προφορική προσφορά δέον να είναι ανωτέρα του ελαχίστου ορίου κατά δύο τοις εκατόν 
τουλάχιστον τούτου. Στην προφορική πλειοδοσία δύναται να παρίστανται µόνο όσοι έχουν 
υποβάλει φάκελο συµµετοχής ή πληρεξούσιοι αυτών µε νόµιµα δικαιολογητικά. 
Γ). Εφόσον η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού διαπιστώσει ότι ελλείπει κάποιο εκ των 
δικαιολογητικών της παρ. (α) του παρόντος άρθρου ανακοινώνει τούτο προς τον 
ενδιαφερόµενο και συντάσσει αιτιολογηµένο πρακτικό αποκλεισµού. Η διαδικασία υποβολής 
προφορικών ανοικτών προσφορών συνεχίζει µε τους λοιπούς. 
(∆). Κατά του πρακτικού αποκλεισµού και το αργότερο εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από 
τη λήξη διενέργειας του διαγωνισµού, δύναται να υποβληθεί εγγράφως ενώπιον της 
Επιτροπής ένσταση, επί της οποίας η Επιτροπή αποφαίνεται οριστικώς, εντός είκοσι 
τεσσάρων (24) ωρών από την υποβολή της. Σε περίπτωση όπου η ένσταση γίνει δεκτή, η 
διαδικασία υποβολής ανοικτών προσφορών επαναλαµβάνεται το αργότερο εντός τεσσάρων 
(4) εργασίµων ηµερών, µεταξύ των αρχικών συµµετεχόντων και εκείνου του οποίου η 
ένσταση έγινε δεκτή, κατόπιν πρόσκλησης αυτών από την Επιτροπή µε παν πρόσφορο 
τρόπο. 

 

3.   Ανοικτές Προσφορές 
(α). Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου περί της τυπικής πληρότητας των δικαιολογητικών 
των συµµετεχόντων, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει την προσφορά εκάστου 
πλειοδότη και ο διαγωνισµός συνεχίζεται δια προφορικών προσφορών, µέχρι αναδείξεως του 
τελευταίου πλειοδότη. Η προφορική προσφορά δέον να είναι ανωτέρα του ελαχίστου ορίου 

κατά δύο τοις εκατόν τουλάχιστον τούτου. 

(β) Κάθε αντιπροσφορά πρέπει να είναι ανώτερη τουλάχιστον κατά 100,00 ευρώ από την 
αµέσως προηγούµενη.  
(γ). Πάσα προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη, η δε υποχρέωση αυτή µεταβαίνει 
αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο 
πλειοδότη. 
(δ). Οι προσφορές εγγράφονται στο πρακτικό διενέργειας διαγωνισµού και στον πίνακα του 
πλειοδοτικού διαγωνισµού, ο οποίος, εφόσον ο διαγωνισµός συνεχίσει µε προφορικές 
προσφορές, υπογράφεται και από τους πλειοδότες. 
(ε). Κατά της νοµιµότητας διεξαγωγής του διαγωνισµού και κατά τη διάρκεια αυτού, δύναται 
να υποβληθεί εγγράφως ενώπιον της Επιτροπής ένσταση, επί της οποίας η Επιτροπή, αφού 
διακόψει προσωρινώς τον διαγωνισµό, αποφαίνεται αµέσως και οριστικώς. Μετά την 
απόφαση της Επιτροπής, ο διαγωνισµός συνεχίζεται κανονικά έως την ανάδειξη τελευταίου 
πλειοδότη. 

 

Ε. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Μετά το πέρας του διαγωνισµού, η Επιτροπή διενεργείας τούτου, συντάσσει πρακτικό 
προτείνοντας αιτιολογηµένα στη διοίκηση του ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ την 
παραχώρηση ή την επανάληψη του διαγωνισµού.  
2. Το ανωτέρω πρακτικό µετά του πίνακα του πλειοδοτικού διαγωνισµού υποβάλλεται στη 
διοίκηση του ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, το οποίο αποφασίζει περί 
κατακυρώσεως του αποτελέσµατος του διαγωνισµού εντός δέκα πέντε ηµερών, εκτός εάν εξ 
ειδικών λόγων επιβάλλεται η αναβολή λήψης απόφασης επί εύλογο χρονικό διάστηµα. 
3. Η διοίκηση του ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ µε αιτιολογηµένη 
απόφασή της, δύναται να µην αποδεχθεί το αποτέλεσµα του διαγωνισµού αν ήθελε κρίνει 
ασύµφορο τούτον ή και να αποφασίσει υπέρ της κατακύρωσης επ’ ονόµατι ουχί του 
τελευταίου πλειοδότη ή και να ακυρώσει τον διενεργηθέντα διαγωνισµό. Σε κάθε µία από τις 
περιπτώσεις αυτές, ουδέν δικαίωµα αποζηµίωσης δηµιουργείται υπέρ του τελευταίου 
πλειοδότη.  
4. Στην περίπτωση όπου δύο ή περισσότεροι πλειοδότες προσέφεραν το αυτό αντάλλαγµα, 
το ανωτέρω αρµόδιο όργανον, αποφασίζει αιτιολογηµένα την κατακύρωση στον 
συγκεντρώνοντα πλείονα ουσιαστικά προσόντα, αν δε οι πλειοδότες παρουσιάζουν τα αυτά 
ουσιαστικά προσόντα, η κατακύρωση ενεργείται διά κληρώσεως  ενεργουµένης υπό τούτου 
εν δηµοσία συνεδρίαση. Σε κάθε µία από τις περιπτώσεις αυτές, ουδέν δικαίωµα 
αποζηµίωσης δηµιουργείται υπέρ των µη προκριθέντων.  
5. Σε περίπτωση όπου η διοίκηση του ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
θεωρήσει ασύµφορο το επιτευχθέν αποτέλεσµα ή ουδείς πλειοδότης προσήλθε κατά τον 
διενεργηθέντα διαγωνισµό, ο διαγωνισµός επαναλαµβάνεται.  
6. Εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από της κατακύρωσης του διαγωνισµού στον 



προκριθέντα πλειοδότη, επιστρέφονται άπασες οι εγγυήσεις στους λοιπούς συµµετέχοντες.  
7. Μετά την έγκριση του πρακτικού κατακύρωσης του διαγωνισµού από την αποκεντρωµένη 
διοίκηση και το αργότερο εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από την έγκριση αυτή, καλείται ο 
προκριθείς πλειοδότης, να παραλάβει την εγκριτική απόφαση της παραχώρησης χώρου αφού 
καταβάλει το 1/24 του επιτευχθέντος ανταλλάγµατος για όλη την διάρκεια της 
παραχώρησης(2 έτη), καθώς και εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων υπέρ του ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
για ποσό ίσο προς το διπλάσιο του επιτευχθέντος µηνιαίου µισθώµατος, η οποία παραµένει 
µέχρι την λήξη της παραχώρησης ως εγγύηση για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της 
σύµβασης. 
8. Εάν ο προκριθείς πλειοδότης δεν προσέλθει για να παραλάβει την εγκριτική απόφαση της 
παραχώρησης χώρου καταβάλλοντας το αναλογούν αντάλλαγµα, εντός της κατά την 
παράγραφο  7 του παρόντος άρθρου προθεσµίας, η διοίκηση του ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 
ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ κηρύσσει αυτόν έκπτωτο, καταπιπτούσης υπέρ του ∆.Λ.Τ.Κ. της 
κατατεθειµένης εγγυήσεως. Η διοίκηση δύναται να συνάψει νέα παραχώρηση και άνευ 
διαγωνισµού σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη, ο οποίος υποχρεούται σε πληρωµή της 
τυχόν επί έλαττον διαφοράς του ανταλλάγµατος µέχρι λήξης του ορισθέντος στην παρούσα 
διακήρυξη χρόνου παραχώρησης και στην ανόρθωση της, κατά τις περιστάσεις 
προξενηθείσας στο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ζηµίας, από την αθέτηση 
της υποχρέωσης του. Οι κατά το προηγούµενο εδάφιο υποχρεώσεις του αναδειχθέντος 
πλειοδότη βεβαιούνται διά καταλογισµού, ενεργουµένου µε αιτιολογηµένη απόφαση της 
διοίκησης, το δε καταλογιζόµενο ποσό, εισπράττεται κατά την διαδικασία είσπραξης των 
∆ηµοσίων Εσόδων.  

 

ΣΤ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 

1. Η δαπάνη για την κατασκευή, λειτουργία και εκµετάλλευση του χώρου εγκατάστασης 
ψυχαγωγικών παιγνίων βαρύνει αποκλειστικά τον παραχωρησιούχο. Τα έξοδα λειτουργίας 
της επιχείρησης όπως πχ ∆.Ε.Η, Ο.Τ.Ε, τέλη καθαριότητας - φωτισµού & ύδρευσης θα 
βαρύνουν αποκλειστικά τον παραχωρησιούχο ο οποίος είναι ο µόνος υπόχρεος και 
υπεύθυνος για την καθαριότητα του περιβάλλοντος χώρου. 
2. Το ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ δεν ευθύνεται έναντι του 
παραχωρησιούχου για την πραγµατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το παραχωρούµενο 
τµήµα και του οποίου οφείλει να λάβει γνώση προ της συµµετοχής του στον παρόντα 
διαγωνισµό και δεν υποχρεούται εκ του λόγου τούτου, σε επιστροφή ή µείωση του 
ανταλλάγµατος ούτε σε λύση της παραχώρησης.  
3. Το ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ δεν υποχρεούται στην εγκατάσταση του 
παραχωρησιούχου στον παραχωρούµενο χώρο ούτε απαλλάσσεται ούτος της πληρωµής, 
του ανταλλάγµατος, εάν  δεν κάνει χρήση αυτού, άνευ υπαιτιότητας του ∆.Λ.Τ.Κ. Οµοίως 
το ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ δεν αναλαµβάνει ουδεµία υποχρέωση 
οικονοµικής ή άλλης φύσης επί του παραχωρούµενου τµήµατος και τυχόν εντός αυτού 
κατασκευές (ενδεικτικά και ουδόλως περιοριστικά ηλεκτροδότηση, υδροδότηση κλπ). 
Άπασες οι υποχρεώσεις που καθίστανται αναγκαίες η εκπορεύονται από την χρήση των 
παραχωρούµενου τµήµατος επιβαρύνουν αποκλειστικά τον παραχωρησιούχο.  
4. Ο παραχωρησιούχος ουδεµία δύναται εκ της τοιαύτης λύσης να αξιώσει αποζηµίωση 
δικαιούµενος µόνον στην απαλλαγή ή στην περίπτωση προκαταβολής στην ανάληψη του µη 
δεδουλευµένου ανταλλάγµατος.  
5. Σε περίπτωση ανάκλησης της παραχώρησης µονοµερώς από το ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ παν δικαίωµα συσταθέν από τον παραχωρησιούχο υπέρ τρίτου 
θεωρείται ως µη υπάρχον έναντι του παραχωρούντος.  
6. Ο παραχωρησιούχος, επί παρανόµου διατάραξης ή αποβολής αυτού εκ του 
παραχωρούµενου χώρου -τµήµατος, έχει, κατά παντός τρίτου, άπασες τις αγωγές που έχει 
και το ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ προς προστασία της νοµής και 
κατοχής τούτου, υποχρεούµενος άµα όπως αµελλητί ειδοποιεί εγγράφως το ∆.Λ.Τ.Κ., περί 
πάσης παρανόµου ενεργείας τρίτου επί εκάστου παραχωρούµενου χώρου.  

7. Το προς παραχώρηση τµήµα διατηρεί τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του εκτός και αν 

προβλέπεται διαφορετικά, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2971/2001. 

8. Με την λήξη της παραχώρησης ο παραχωρησιούχος είναι υποχρεωµένος να παραδώσει 

τον παραχωρηθέντα χώρο - τµήµα στην κατάσταση που τον παρέλαβε. Σε περίπτωση µη 
τήρησης των όρων αυτών ευθύνεται σε καταβολή αποζηµίωσης. 



9. Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρή παραχώρηση χρήσης καθώς και έγγραφη 

παραχώρηση του χώρου από τον τελευταίο πλειοδότη. Ο παραχωρησιούχος δεν επιτρέπεται 
να µεταβιβάσει ολικά ή µερικά το δικαίωµά του σε άλλον ή να συνάψει οποιαδήποτε σχέση γι' 
αυτό, µε ή χωρίς αντάλλαγµα (π.χ. υπεκµίσθωση κ.λ.π.) που να αφορά την έκταση που 
παραχωρήθηκε ή τις εγκαταστάσεις και γενικά τα έργα πάνω σε αυτή, χωρίς την 
προηγούµενη έγκριση του φορέα διοίκησης και εκµετάλλευσης Λιµένα. Οµοίως απαγορεύεται 
απόλυτα η χρήση του παραχωρούµενου χώρου - τµήµατος για σκοπό άλλον από αυτόν της 
εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιγνίων.  
10. Το παραχωρούµενο δικαίωµα χρήσης του χώρου µπορεί να ανακληθεί εκ µέρους του 
∆ηµοσίου για λόγους Εθνικής ανάγκης, άµυνας και ασφάλειας της Χώρας. Στην περίπτωση 
αυτή, υποχρεούται ο ενδιαφερόµενος να εγκαταλείψει την χρήση του χώρου µέσα σε τακτή 
προθεσµία χωρίς καµιά αξίωση από το ∆ηµόσιο ή τον φορέα διοίκησης λιµένα για 
αποζηµίωση. 
11. Η παράβαση των διατάξεων του νόµου και η παράβαση των όρων και περιορισµών που 
έχουν τεθεί στην πράξη παραχώρησης καθώς και η µεταβολή του σκοπού ή της χρήσης της 
παραχώρησης ή της έκτασης που έχει παραχωρηθεί για χρήση, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη 
έκπτωση του παραχωρησιούχου αζηµίως για τον φορέα διοίκησης λιµένα, για την οποία 
εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη, η οποία κοινοποιείται σε αυτόν, στην οικεία Λιµενική 
Αρχή και στην Κτηµατική Υπηρεσία. 
12. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η χρησιµοποίηση χώρου µεγαλύτερης έκτασης από τον 
παραχωρηθέντα, θα εφαρµόζεται η διάταξη του άρθρου 27 του ν. 2971/2001 (Α΄- 285), η 
οποία παραπέµπει στις διατάξεις περί προστασίας δηµοσίων κτηµάτων. (Έκδοση 
Πρωτοκόλλου ∆ιοικητικής Αποβολής και Πρωτοκόλλου Αποζηµίωσης Αυθαίρετης Χρήσης 
από την οικεία Κτηµατική Υπηρεσία.) 
13. Για τις αποφάσεις παραχώρησης δεν έχουν εφαρµογή οι προστατευτικές διατάξεις του 
Π.∆. 34/1995 «Κωδικοποίησης διατάξεων νόµων περί εµπορικών µισθώσεων.» (287/50, 
1767/62 κ.λπ.). 
Η παρούσα ∆ιακήρυξη διέπεται από τις διατάξεις του πδ/τος 715/1979 και τις ειδικότερες 
διατάξεις που ισχύουν για τα ∆ηµοτικά Λιµενικά Ταµεία. Κατά της νοµιµότητας της διακήρυξης 
αυτής επιτρέπεται η υποβολή έγγραφων ενστάσεων ενώπιον της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από της λήξης διενέργειας αυτού. Επί των 
υποβαλλόµενων ενστάσεων αποφαίνεται οριστικώς η Επιτροπή εντός τεσσάρων (4) 
εργασίµων ηµερών, µε αιτιολογηµένη απόφαση, η οποία δύναται να προσβληθεί στα αρµόδια 
δικαστήρια.»  
 

Ο Πρόεδρος του ΝΠ∆∆  ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Καλαµάτας 

 

                                                        ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 


