
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ                                     
Αριθ. Πρωτ: 8892/3-6-2022     
                                              
                      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

          για την παραχώρηση  δικαιώματος απλής  χρήσης χώρου καταστημάτων, 

    εντός  κοινόχρηστου  χώρου  - χερσαίας ζώνης λιμένα Σαλαμίνας, επί του κτιρίου 

 της Δημοτικής Ιχθυαγοράς , αρμοδιότητας Δήμου Σαλαμίνας 

                                  

                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ                                                                                

    καλεί τους ενδιαφερόμενους, σε δημόσιο κλειστό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την 

παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου  δύο (2) καταστημάτων  σε κοινόχρηστο 

χώρο,  εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Σαλαμίνας (εντός της Δημοτικής Ιχθυαγοράς), 

αρμοδιότητας  Δήμου Σαλαμίνας, για τη στέγαση επιχειρήσεων ιχθυοπωλείων, 

υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις Διατάξεις του Ν.  2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/01) 

«Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις»,   του άρθρου  34 του Ν. 3153/2003, τις διατάξεις του 

Ν. 1080/1980, του Β.Δ 24/1958 (ΦΕΚ Α 171/1958) και του Ν. 1512/1985, την με αριθμό 

6103/1962 απόφαση του –τότε- Νομάρχη Αττικής (ΦΕΚ 20/Β/63 με την οποία   τροποποιήθηκε 

η με αριθμό 180324/21-1-1952 απόφαση του  υπουργού Δημοσίων Έργων και το ΦΕΚ με 

αριθμό  20/21-1-1963 με το οποίο εγκρίθηκε η τροποποίηση της χερσαίας ζώνης λιμένα 

Σαλαμίνας  με το συνοδεύον αυτό σκαρίφημα, την με αριθμ. 58/2020  απόφαση του Δ.Σ. του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας,  την εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 8321.6/01/12 της Γ.Γ 

Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής «Οδηγίες για την εκμετάλλευση της Ζώνης Λιμένα στα πλαίσια 

της παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης των χώρων αυτής». 

 

 Οι όροι του διαγωνισμού καθώς και τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσουν οι 

ενδιαφερόμενοι ορίσθηκαν με την υπ’ αρίθμ. 137/2022 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου.  

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14-06-2022  ημέρα ΤΡΙΤΗ  και ώρα 10.00- 10.15 π.μ  στο 

Δημοτικό Κατάστημα, Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας 

δημοπρασιών Μίσθωσης-Εκμίσθωσης και Εκποίησης Κινητών και Ακινήτων Πραγμάτων.  

Αντικείμενο παραχώρησης είναι δυο (2) καταστήματα  που βρίσκονται εντός της 

Δημοτικής Ιχθυαγοράς  του Δήμου Σαλαμίνας (στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα 

Σαλαμίνας) όπως ακριβώς εμφαίνονται στο τοπογραφικό  διάγραμμα  το οποίο είναι 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και ενιαίο σύνολο με αυτήν. Η Δημοτική 

Ιχθυαγορά είναι ένα ισόγειο κτίριο δεκατριών (13) καταστημάτων στην περιοχή 

«Βουρκάρι» Σαλαμίνας, εντός της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης και έχει πρόσωπα προς 

μεν το Βορρά έναντι του αριθμού 300 της Λ. Σαλαμίνας  προς δε το Νότο στον 

λιμένα και αποτελείται από δεκατρία (13) καταστήματα και πέντε (5) κοινόχρηστες 

τουαλέτες με προθάλαμο στην νοτιοανατολική γωνία του, συνολικού εμβαδού 21,00 

τετραγωνικών μέτρων.  Από τα καταστήματα αυτά στην παρούσα διακήρυξη 

περιλαμβάνονται και αποτελούν αντικείμενό της, τα παρακάτω λεπτομερώς 

περιγραφόμενα  δύο (2) καταστήματα, προορισμένα για τη στέγαση επιχείρησης 

ιχθυοπωλείων,  δηλαδή:  

1.- Το με στοιχεία Γιώτα  τρία   (Ι-3) κατάστημα  για στέγαση επιχείρησης 

ιχθυοπωλείου το οποίο εμφαίνεται με τα στοιχεία αυτά στο παραπάνω αναφερόμενο 

σχεδιάγραμμα κάτοψης, βρίσκεται στη δυτική πλευρά της ιχθυαγοράς με κατεύθυνση 

από Βορρά προς Νότο και είναι το τέταρτο κατάστημα εντός της στοάς, στη δυτική 

πλευρά της . Έχει εμβαδόν 50,60 τετραγωνικά μέτρα και έχει είσοδο από ανατολικά 

(από τη στοά) και δεύτερη είσοδο (για φορτοεκφόρτωση) από τη δυτική  πλευρά του. 
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2.- Το με στοιχεία Γιώτα  έντεκα (Ι-11) κατάστημα για στέγαση επιχείρησης 

ιχθυοπωλείου το οποίο εμφαίνεται με τα στοιχεία αυτά στο παραπάνω αναφερόμενο 

σχεδιάγραμμα κάτοψης, βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της ιχθυαγοράς με 

κατεύθυνση από Βορρά προς Νότο και είναι το πρώτο κατάστημα εντός της στοάς, στην 

ανατολική πλευρά της. Έχει εμβαδόν 50,10 τετραγωνικά μέτρα και έχει είσοδο από 

δυτικά (από τη στοά) και δεύτερη είσοδο (για φορτοεκφόρτωση) από την ανατολική 

πλευρά του. 

 
     Ολόκληρη η διακήρυξη θα βρίσκεται αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου 

Σαλαμίνας www.salamina.gr  και αντίγραφό της θα διατίθεται κατά τις εργάσιμες ημέρες τις 

ώρες 08:00-14:00 από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σαλαμίνας, Λεωφ. Κ. Καραμανλή & 

Αμμοχώστου 1, Τ.Κ.18900, 2ος όροφος (τηλ. 213 2027 360). Επίσης θα δημοσιευθεί σε μία 

ημερήσια Εφημερίδα. 

 

 

                                                Ο  Δήμαρχος  Σαλαμίνος 

 

 

                                         ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

http://www.salamina.gr/
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