
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ                                                    

30
η
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ           

                                                                                              ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 189/2022                                                  

                                                                                        

Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας 

Δημοπρασιών Εκποίησης Μίσθωσης ή Εκμίσθωσης 

Κινητών και Ακινήτων του Δήμου που αφορά την 

εκμίσθωση δύο (2) καταστημάτων σε Κ.Χ. εντός της 

χερσαίας ζώνης λιμένος Σαλαμίνας (εντός της Δημοτικής 

Ιχθυαγοράς) αρμοδιότητας Δήμου Σαλαμίνας, για τη 

στέγαση επιχειρήσεων ιχθυοπωλείων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος και επαναδημοπράτηση με νέους όρους. 

 

 

   Στη Σαλαμίνα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 12
η
 του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ  του 

έτους 2022 ημέρα της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ και ώρα 11.00 π.μ. συνήλθε σε Έκτακτη 

(τηλεφωνική) Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Σαλαμίνος, ύστερα από την υπ’ 

αριθμ. 12308/12-7-2022 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, Δημάρχου Σαλαμίνος, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο 

ανακοινώσεων του Δήμου και κοινοποιήθηκε στα μέλη  αυτής, σύμφωνα με τις Διατάξεις του 

άρθρου 75 του Δ.Κ.Κ. Ν.3852/10, (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και βρέθηκε σε απαρτία 

με την παρουσία και των εννέα (9) μελών της.   

 ΠΑΡΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ                                       ΑΠΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ  
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ             

ΚΑΠΑΡΑΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΚΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                     

ΒΑΚΑΛΗΣ   ΑΝΤΩΝΙΟΣ       ΚΑΝΕΝΑ 

ΑΛΑΪΣΚΑΣ   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

ΤΣΑΒΑΡΗΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ                      

ΔΟΥΜΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                  

ΓΚΙΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ   

ΝΑΝΝΟΥ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ 

   

       Αρχίζοντας τη Συνεδρίαση, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήμαρχος Σαλαμίνος, εισηγείται το θέμα ημερήσιας 

διάταξης που αφορά την: Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών 

Εκποίησης Μίσθωσης ή Εκμίσθωσης Κινητών και Ακινήτων του Δήμου που αφορά την 

εκμίσθωση δύο (2) καταστημάτων σε Κ.Χ. εντός της χερσαίας ζώνης λιμένος Σαλαμίνας 

(εντός της Δημοτικής Ιχθυαγοράς) αρμοδιότητας Δήμου Σαλαμίνας, για τη στέγαση 

επιχειρήσεων ιχθυοπωλείων υγειονομικού ενδιαφέροντος και επαναδημοπράτηση με 

νέους όρους. 

Κατόπιν  θέτει υπόψη του σώματος το από 11-7-2022 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας 

δημοπρασιών το οποίο έχει ως εξής: 

Στη Σαλαμίνα και στο Δημοτικό Κατάστημα, η Επιτροπή Διενέργειας δημοπρασιών  

α)εκποίησης  μίσθωσης ή εκμίσθωσης κινητών και ακινήτων του Δήμου  η οποία  ορίσθηκε με 

την 17/22 απόφαση Δημ. Σ/λίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.270/81, συνήλθε σήμερα 

στις 11-7-2022, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10.15 π.μ., για τη διενέργεια της διακηρυχθείσας 

φανερής προφορικής πλειοδοτικής επαναδημοπράτησης που αφορά την εκμίσθωση δύο (2) 

καταστημάτων σε κοινόχρηστο χώρο, (εντός της Δημοτικής Ιχθυαγοράς), αρμοδιότητας 

Δήμου Σαλαμίνας και βρέθηκε σε πλήρη απαρτία. 
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             ΠΑΡΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ                                               ΑΠΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ  
 

     ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 ΚΑΠΑΡΑΛΙΩΤΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    ΚΑΝΕΝΑ 

     ΝΑΝΝΟΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ                                                    

 

  Αντικείμενο παραχώρησης είναι (2) καταστήματα σε κοινόχρηστο χώρο, εντός της 

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

Δήμου Σαλαμίνας, για τη στέγαση επιχειρήσεων ιχθυοπωλείων, υγειονομικού 

ενδιαφέροντος. 

  Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπ’ όψη της την με αριθμ. 11733/4-7-2022 Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του κ. Δημάρχου Σαλαμίνος, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα 

του Δήμου και τοιχοκολλήθηκε στα δημοσιότερα σημεία της πόλης σύμφωνα με τους όρους 

της οικείας διακήρυξης, οι οποίοι καταρτίσθηκαν με την αριθμ. 137/2022 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής Σαλαμίνος, προχώρησε στην διενέργεια του διαγωνισμού. 

 Ο Πρόεδρος την 10.30 π.μ. ώρα κήρυξε τη λήξη του χρόνου της διαδικασίας παραλαβής 

των φακέλων προσφορών στην Επιτροπή και κατόπιν επικοινώνησε με την υπηρεσία 

Πρωτοκόλλου του Δήμου προκειμένου να παραλάβει όσους φακέλους προσφορών τυχόν είχαν 

κατατεθεί έως 10.15 π.μ. στο Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής.  

Το πρωτόκολλο απάντησε ότι δεν είχε κατατεθεί καμία προσφορά . Επίσης ούτε ενώπιον 

της Επιτροπής παρουσιάστηκε κανένας ενδιαφερόμενος.   

Τέλος η Επιτροπή  Δημοπρασιών Μίσθωσης – Εκμίσθωσης και Εκποίησης Κινητών και 

Ακινήτων Πραγμάτων Δήμου Σαλαμίνος, με βάση τα ανωτέρω κηρύσσει άγονο το διαγωνισμό 

διότι δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος και αποστέλλει το παρόν Πρακτικό Διενέργειας 

Πλειοδοτικού Διαγωνισμού στην Οικονομική Επιτροπή για έγκριση  σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 5 παρ.8 του Π.Δ. 270/81.  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, λόγω του ότι ο διαγωνισμός κηρύχθηκε ήδη δύο φορές άγονος, 

προτείνει, να αλλαχθεί η χρήση του χώρου των καταστημάτων και να στεγαστούν επιχειρήσεις 

οπωρολαχανοπωλείων. Κατόπιν καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν 

σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της το από 11-7-2022 πρακτικό της 

Επιτροπής Δημοπρασιών Μίσθωσης – Εκμίσθωσης και Εκποίησης Κινητών και Ακινήτων 

Πραγμάτων Δήμου Σαλαμίνος, τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81,  

                                       Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 

 1.-  Εγκρίνει το από 11-7-2022 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών Εκποίησης 

Μίσθωσης ή Εκμίσθωσης κινητών και ακινήτων του Δήμου, σύμφωνα με το οποίο ο 

διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος διότι δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος και  

2.- Επαναδημοπρατεί την  εκμίσθωση των δύο (2) καταστημάτων σε κοινόχρηστο χώρο, (εντός 

της Δημοτικής Ιχθυαγοράς), αρμοδιότητας Δήμου Σαλαμίνας με νέους όρους, αλλάζοντας τη 

χρήση του χώρου των καταστημάτων για να στεγαστούν επιχειρήσεις οπωρολαχανοπωλείων 

ως εξής: 

 

Ο Δήμαρχος Σαλαμίνας  έχοντας υπόψη: 

1.- Το Νόμο 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/01) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». 

2.-Το άρθρο 34 του Ν. 3153/2003. 

3.- Τις διατάξεις του Ν. 1080/1980, του Β.Δ 24/1958 (ΦΕΚ Α 171/1958) και του Ν. 

1512/1985. 

3.- 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 
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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. 

4.- Την υπ’ αριθμ. 58/2020  απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 

Σαλαμίνας. (ΑΔΑ: ΩΑΑ3ΟΞΑΚ-4ΔΓ) 

5.- 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». 

7.- Την με αριθμό 17/2022 απόφαση του Δ.Σ Σαλαμίνας, Επιτροπής Εκτίμησης Κινητών και 

Ακινήτων του Δήμου Σαλαμίνας, την με αριθμό 28/2022 απόφαση του Δημάρχου 

Σαλαμίνας καθώς και την με ημερομηνία 16-5-2022 έκθεση της Επιτροπής Εκτίμησης 

Κινητών και Ακινήτων του Δήμου Σαλαμίνας και 

 

8.-Την με αριθμό 230/2021 απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η 

παρούσα  και εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος  για την έκδοση της. 

      ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

     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 οπωρολαχανοπωλείων,  με τους ακόλουθους όρους:  

 Άρθρο 1
ο
 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 

5
η
 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10.00 – 10.15 π.μ. 

στο Δημοτικό Κατάστημα Σαλαμίνας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου, ενώπιον Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.17/2022 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Σαλαμίνας.  Ο τυχόν επαναληπτικός διαγωνισμός θα γίνει 

ενώπιον της ίδιας Επιτροπής Διαγωνισμού στον ίδιο τόπο την ημερομηνία και ώρα που θα 

ορισθεί με την περιληπτική διακήρυξη του  Δημάρχου.  

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό μπορούν να καταθέτουν τις έγγραφες 

προσφορές τους στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου, έως την ώρα 10.00 π.μ. της ημέρας 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα, δεν λαμβάνονται υπόψη, θεωρούμενες μη νόμιμες 

και  επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Η διακήρυξη του διαγωνισμού και το σχεδιάγραμμα κάτοψης της ιχθυαγοράς το οποίο 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και ενιαίο σύνολο με τη διακήρυξη, διατίθενται από το γραφεία 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαλαμίνας, μέχρι την 1
η
 -08-2022 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ 

και ώρα 14.00 μ.μ., καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου Σαλαμίνας. 

Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να τα ελέγξουν από άποψη πληρότητας 

σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον 

διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εντός τριών (3) ημερών εγγράφως 

στον Δήμο Σαλαμίνας (γραφείο Οικονομικής Επιτροπής) και να ζητήσουν νέο πλήρες 

αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη 

πληρότητας του ληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές 

απαντήσεις εκ μέρους του Δήμου. 

Άρθρο 2
ο
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 

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 οπωρολαχανοπωλείων,  δηλαδή:  

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

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. 

2.- Το με στοιχεία Γιώτα έντεκα (Ι-11) κατάστημα για στέγαση επιχείρησης 

οπωρολαχανοπωλείου 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. 

ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 

Τα καταστήματα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη στέγαση επιχείρησης 

οπωρολαχανοπωλείων και να λειτουργούν όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες του έτους, όπως 

αυτές καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.  

Η εγκατάσταση του χρήστη στον παραχωρούμενο χώρο γίνεται με ευθύνη του ιδίου. Αν για 

οποιοδήποτε λόγο που δεν ανάγεται στο πρόσωπο του αντισυμβαλλομένου καταστεί αδύνατη 

η εγκατάσταση του, ο αντισυμβαλλόμενος δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση, αλλά δεν 

δικαιούται αποζημίωση, εκτός αν την εγκατάσταση εμπόδισε ο Δήμος με παράνομες και 

αντισυμβατικές ενέργειες οργάνων του που έγιναν υπαίτια. 

Ο χρήστης οφείλει να μεταχειρίζεται το χώρο (κατάστημα) με επιμέλεια, να το διατηρεί σε 

καλή κατάσταση και απόλυτη καθημερινή καθαριότητα, να το συντηρεί, να προβαίνει σε όλες 

τις αναγκαίες και επωφελείς δαπάνες και να αποκαθιστά τις ζημιές που προκλήθηκαν από 

συνήθη ή κακή χρήση, χωρίς δικαίωμα αναζήτησης των δαπανών στις οποίες θα υποβληθεί. 

Επίσης, οφείλει να συμμορφώνεται προς όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, να λάβει τις 

απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις για την λειτουργία του καταστήματος, να τηρεί τους όρους 

και τις προϋποθέσεις αυτών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις εκάστοτε  υποδείξεις 

του  Δήμου και γενικότερα να συμμορφώνεται προς και να τηρεί όλες τις εφαρμοστέες 

αστυνομικές, υγειονομικές και φορολογικές διατάξεις. 
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Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε αξίωση, υποχρέωση και οφειλή που 

γεννιέται κατά τη λειτουργία του χώρου ή επ’ ευκαιρία αυτού. Οφείλει επίσης να αποζημιώσει 

τον Δήμο, σε περίπτωση που  αυτός (ο Δήμος) ζημιωθεί ή κληθεί να καταβάλλει προς τρίτον 

οποιοδήποτε ποσό για αιτία, που οφείλεται στη λειτουργία του χώρου ή έχει γεννηθεί με 

αφορμή αυτή. 

Ο Δήμος Σαλαμίνας δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση παραχώρησης ύστερα από 

έγγραφη προειδοποίηση τριών (3) μηνών χωρίς να υποχρεούται να καταβάλει οιαδήποτε 

αποζημίωση: α)  εάν η χρήση του χώρου καταστεί αναγκαία για την εκτέλεση λιμενικών έργων 

ή για λόγους εθνικής ανάγκης, άμυνας και ασφάλειας ή β) στην περίπτωση που η ιδιόχρησή 

του χώρου καταστεί αναγκαία για τον  Δήμο Σαλαμίνας, Ρητά απαγορεύεται η χρήση χώρου 

έκτασης μεγαλύτερης της παραχωρούμενης. Η παραχώρηση άλλων χώρων του λιμένος για 

οποιαδήποτε χρήση αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα του  Δήμου και δεν δημιουργεί κανένα 

δικαίωμα υπέρ του χρήστη. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αυθαίρετη χρήση χώρου, 

υποχρεούται ο χρήστης στην καταβολή ανταλλάγματος χρήσης διπλάσιου του επιτευχθέντος 

κατά τον διαγωνισμό και για ολόκληρη την καταλαμβανόμενη έκταση. Η απαίτηση ή η 

καταβολή του πρόσθετου ανταλλάγματος δεν θεωρείται με κανέναν τρόπο ως σιωπηρή 

συναίνεση νομιμοποίησης της αυθαίρετης χρήσης και δεν εξαλείφει ούτε αναστέλλει τις εξ 

αυτής απορρέουσες έννομες συνέπειες. Δημοτικά τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων, καθώς και η 

αξία του καταναλισκομένου ηλεκτρικού ρεύματος και νερού, όπως μετρείται από ενδιάμεσο 

γνώμονα, βαρύνουν τον χρήστη. 

Σε περίπτωση προσβολής της νομής, ο χρήστης υποχρεούται να ειδοποιεί αμελλητί και 

εγγράφως τον  Δήμο  και σε περίπτωση επείγοντος να λαμβάνει άμεσα εξασφαλιστικά μέτρα. 

Απαγορεύεται η μερική ή ολική καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση της χρήσεως του χώρου, 

με ή χωρίς αντάλλαγμα, η πρόσληψη συνεταίρου, η σύσταση εταιρείας ή  άλλο ανάλογο 

γεγονός. 

Ο  Δήμος κατά τη διάρκεια της παραχώρησης, δεν είναι υποχρεωμένος να προβεί σε καμία 

επισκευή ή συντήρηση ή επιδιόρθωση ή μεταβολή του χώρου και των εγκαταστάσεων έστω 

και αναγκαία, ούτε στη συμπλήρωση οιασδήποτε έλλειψης. 

Ο  Δήμος έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε να προβαίνει στην επιθεώρηση του χώρου και τη 

διαπίστωση της κατάστασης αυτού και της τήρησης ή όχι των όρων της παρούσας διακήρυξης 

και της σύμβασης 

Ο  Δήμος δικαιούται με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου  του  να λύσει 

μονομερώς τη σύμβαση παραχώρησης και πριν τη λήξη αυτής, όταν έχει ανάγκη από το χώρο 

είτε ο ίδιος είτε το Δημόσιο, αλλά πάντοτε κατόπιν ειδοποιήσεως κοινοποιούμενης με 

απόδειξη στον χρήστη τουλάχιστον δύο μήνες πριν, χωρίς καμία υποχρέωση καταβολής 

αποζημίωσης, ο δε χρήστης δικαιούται να απαλλαγεί της καταβολής ή σε περίπτωση 

προκαταβολής, στην ανάληψη του μη δεδουλευμένου ανταλλάγματος. 

Ο χρήστης δικαιούται να προβεί σε μετατροπές ή προσθήκες και βελτιώσεις αυστηρώς εντός 

του παραχωρούμενου χώρου, μόνο μετά από έγκριση του Δήμου. 

Άρθρο 3
ο
 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα  εφόσον είναι 

επαγγελματίες πώλησης ιχθύων και κατέχουν όλες τις κατά νόμο άδειες. Καθένας που 

συμμετέχει στο διαγωνισμό μπορεί να εκδηλώνει ενδιαφέρον και να υποβάλλει πρόταση μόνο 

για ένα από τα παραπάνω καταστήματα προσδιορίζοντας επακριβώς και με σαφήνεια  σε ποιο 

κατάστημα αφορά η προσφορά του. 
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Οι διαγωνιζόμενοι, εφ’ όσον είναι φυσικά πρόσωπα παρίστανται αυτοπροσώπως ή από 

άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

 Εφόσον είναι προσωπικές εταιρείες (δηλαδή Ο.Ε. και Ε.Ε.)  ή Ε.Π.Ε. και ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. 

εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.  

            Οι εταιρείες Ο.Ε. και Ε.Ε. και ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά 

που αναφέρονται πιο πάνω στο αρθρ.2 και ως διαγωνιζόμενο νομικό πρόσωπο αλλά και για κάθε 

ένα από τα μέλη τους . 

            Οι εταιρείες Ε.Π.Ε πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται πιο πάνω 

στο αρθρ.2 και ως διαγωνιζόμενο νομικό πρόσωπο αλλά και για τον διαχειριστή τους. 

 Οι Α.Ε. εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.  

           Οι εταιρείες Α.Ε. πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται πιο πάνω 

στο αρθρ.2 και ως διαγωνιζόμενο νομικό πρόσωπο αλλά και για κάθε ένα από τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου τους. 

Η εξουσιοδότηση θεωρείται νόμιμη όταν η υπογραφή του εξουσιοδοτούντος έχει θεωρηθεί από 

αρμόδια Δημόσια Αρχή. 

Οι  ως άνω εταιρείες οφείλουν να καταθέσουν καταστατικό με τις τυχόν τροποποιήσεις, 

καθώς και πιστοποιητικό τροποποιήσεων πρόσφατο (εκδοθέν εντός του τελευταίου 10ημερου 

προ του διαγωνισμού), ώστε να είναι δυνατοί οι έλεγχοι της χρονικής διάρκειας της 

εκπροσώπησης.  

Επί πλέον το καταστατικό των Ε.Π.Ε. και Μον. Ε.Π.Ε., θα συνοδεύεται από τα 

αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. 

 

Οι Α.Ε., οφείλουν να καταθέσουν: α) Το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για τη 

συγκρότησή του, την εκπροσώπηση, και τη χρονική διάρκεια λειτουργίας του μαζί με το 

Φ.Ε.Κ., που αυτό έχει δημοσιευθεί, β) και την απόφαση για τη συμμετοχή στον συγκεκριμένο 

διαγωνισμό και την υποβολή προσφοράς,  και γ) Αντίγραφο του καταστατικού σύστασης της 

Α.Ε., με όλα τα συμβόλαια με τις τυχόν τροποποιήσεις, που θα συνοδεύονται από τα 

αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. 

Από τα παραπάνω έγγραφα, τα  ιδιωτικά  θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα 

αντίγραφα. 

Φωτοτυπίες ιδιωτικών εγγράφων ανεπικύρωτες δε θα γίνονται δεκτές, εκτός αν 

συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, με την οποία ο υποψήφιος 

επιβεβαιώνει ότι οι φωτοτυπίες είναι γνήσια αντίγραφα από τα πρωτότυπα που βρίσκονται στα 

χέρια του. 

 Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία 

εταιρείες. Δεν μπορεί επίσης να συμμετέχει στη δημοπρασία (ξεχωριστά) και για το δικό του 

λογαριασμό, αυτός που εκπροσωπεί διαγωνιζόμενη εταιρεία ή είναι μέλος Διοικητικού 

συμβουλίου τέτοιας εταιρείας. Δεν μπορεί να συμμετέχει  στη δημοπρασία για το δικό του 

λογαριασμό υπάλληλος εταιρείας, η οποία λαμβάνει μέρος σε αυτή ή ειδικοί σύμβουλοι που 

μισθοδοτούνται ή αμείβονται με οποιονδήποτε τρόπο από την εταιρεία αυτή.  

 

Οποιοσδήποτε θελήσει να πλειοδοτήσει για λογαριασμό άλλου οφείλει να το δηλώσει 

στην  Επιτροπή Διαγωνισμού πριν αρχίσει η δημοπρασία, παρουσιάζοντας συμβολαιογραφικό 

πληρεξούσιο με σχετική ειδική εντολή (και φυσικά  προσκομίζοντας και όλα τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά που αφορούν αυτόν για λογαριασμό του οποίου πλειοδοτεί)  διαφορετικά θα 

θεωρηθεί ότι λαμβάνει μέρος για λογαριασμό του. 

Ο συμμετέχων για λογαριασμό τρίτου οφείλει με την κατάθεση της προσφοράς να δηλώσει 

τούτο εγγράφως και να καταθέσει προς τούτο σχετική εξουσιοδότηση με επικυρωμένο το 

γνήσιο της υπογραφής, άλλως θεωρείται ότι η προσφορά υποβάλλεται για δικό του 

λογαριασμό. 

Προσφορές που υποβάλλονται για λογαριασμό νομικών προσώπων κατατίθενται είτε από το 

νόμιμο εκπρόσωπο τους είτε από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτόν κατά τους όρους του 

προηγουμένου άρθρου. Ο  Δήμος δικαιούται να ζητήσει νομιμοποιητικά έγγραφα. 
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Από το διαγωνισμό αποκλείονται: 

1.- Ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που είναι οφειλέτες ληξιπρόθεσμων 

οφειλών προς τον  Δήμο ή νομικό πρόσωπο του Δήμου, είτε έχουν βεβαιωθεί στις οικείες 

Δ.Ο.Υ. είτε όχι. Στην περίπτωση εξόφλησης των κατά τα ανωτέρω οφειλών τους οι 

συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα υποβάλλουν στην Επιτροπή Διενέργειας αυτού είτε το 

αποδεικτικό ενημερότητας που εκδίδεται από την οικεία Δ.Ο.Υ. είτε οποιοδήποτε άλλο 

παραστατικό, από το οποίο να προκύπτει ότι έχει τακτοποιηθεί η εκκρεμούσα οφειλή προς 

τον Δήμο. 

2.- Ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που βρίσκονται σε επιδικία με τον Δήμο ή 

νομικό πρόσωπο του και αφορά στην εκ μέρους τους παράβαση συμβατικών όρων ή 

πρόσωπα που είχαν στο παρελθόν αντιδικία και έχει εκδοθεί απόφαση που δέχεται την εκ 

μέρους τους παράβαση των όρων μίσθωσης. 

 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν να περιλάβουν  στην προσφορά τους τα κάτωθι: 

1. Το προσφερόμενο μηνιαίο αντάλλαγμα για την παραχώρηση χρήσης του καταστήματος 

για το οποίο κατατίθεται η προσφορά τους. 

2. Πιστοποιητικό (το οποίο θα έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 30 ημερών από την 

υποβολή του) αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής σύμφωνα με τα ισχύοντα στην 

χώρα εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, 

εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη 

κατάσταση και ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 

εκκαθάριση, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη 

διαδικασία.  

3. Ισχύοντα πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

4. Αποδεικτικό (δημοτική ενημερότητα) ότι δεν επιβαρύνονται με οποιασδήποτε μορφής 

ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο και τα νομικά πρόσωπα του Δήμου Σαλαμίνας, 

είτε ατομικά, είτε μετέχοντας σε εταιρεία (άρθρο 285 -Ν.3463/06).    

 

 

 

 

 

5. Επικυρωμένο αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. 

 

6. Υπεύθυνη δήλωση επί εντύπου του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνει ο 

διαγωνιζόμενος ότι: «το μίσθωμα που προσφέρω στον διαγωνισμό, το θεωρώ και το αποδέχομαι 

ως εύλογο δίκαιο και ανάλογο των μισθωτικών συνθηκών, του μισθίου (των καλών προοπτικών 

ανάπτυξης επιχείρησης στο συγκεκριμένο μίσθιο λόγω και της πλεονεκτικής θέσης αυτού) , της 

οικονομικής κατάστασης εμού του ιδίου αλλά και της χώρας, και παραιτούμαι από κάθε ένσταση 

και δικαίωμα μου περί μείωσης του μισθώματος για οποιοδήποτε λόγο και αιτία». 

7.- Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο ή αντίστοιχο νομικό φορέα, εκδόσεως 

τουλάχιστον ενός εξάμηνου πριν την ημέρα του διαγωνισμού, στο οποίο θα αναφέρεται το 

επάγγελμά του. 

 8. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος δεν έχει 

καταδικασθεί για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 

2 του πδ 180/1979 όπως αυτό ισχύει, ούτε για  : α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 

κατά το άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της αριθμό. 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ε,Ε., 

β) δωροδοκία κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26
ης

 /5/1997(21) και στο άρθρο 

3 παρ. 1 της κοινής δράσης αριθ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, γ) απάτη κατά την έννοια 

του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρ. 

Κοινοτήτων, δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της 
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αριθ. 91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου, ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ.), στ) πλαστογραφία 

(216-218 Π.Κ.), ζ) Ψευδορκία (224 Π.Κ.), η)δωροδοκία (235-237 Π.Κ.), θ) δόλια χρεοκοπία 

(398 Π.Κ.). Το απόσπασμα ποινικού μητρώου θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 

15 ημερών πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού.  

     Το ίδιο πρέπει να προσκομίσουν  οι ομόρρυθμοι εταίροι ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων 

εταιριών και οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές των λοιπών εταιρειών . 

9.-  Οι εκπρόσωποι ιδρύματος ή άλλου νομικού προσώπου που λειτουργεί νόμιμα στην 

Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (ΕΟΧ) ή σε άλλες τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων 

Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, 

και έχουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα ή γραμμάτιο 

συστάσεως Εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε πρώτη ζήτηση πιστωτικού παρακαταθήκης του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού 2.000 ευρώ, ισχύος 45 τουλάχιστον ημερών 

προσμετρούμενων από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής επιστρέφεται στον πλειοδότη με την κατάθεση  εγγυητικής 

επιστολής καλής εκτέλεσης, ενώ στους λοιπούς συμμετέχοντες μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες 

μέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της κατακύρωσης. 

10. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι 

τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

11. Εφόσον ο συμμετέχων δεν είναι κάτοικος Σαλαμίνας απαιτείται υπεύθυνη δήλωση με 

θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής περί διορισμού αντικλήτου, ο οποίος θα είναι κάτοικος  

Σαλαμίνας (με πλήρη διεύθυνση και τηλέφωνα  επικοινωνίας), και υπεύθυνη δήλωση του 

αντικλήτου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι αποδέχεται τον διορισμό του. 

Στον αντίκλητο µπορεί να γίνει από το ∆ήµο κάθε συναφής µε τη δηµοπρασία 

κοινοποίηση. 

12. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν του έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από διαγωνισμούς του 

Δημοσίου. 

Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται 

υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

     Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών, που θα διαπιστωθεί μετά από τον έλεγχο, θα 

συνεπάγεται τον αποκλεισμό του συμμετέχοντος εκείνου, του οποίου τα δικαιολογητικά  

βρέθηκαν  ελλιπή  ή  ανακριβή.   

Με τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται ρητά: 

α) ότι έχουν επισκεφτεί οι ίδιοι το χώρο και έχουν σχηματίσει πλήρη και σαφή γνώση της 

πραγματικής κατάστασης του χώρου και με βάση τις διαπιστώσεις τους, υπέβαλαν την  

προσφορά τους. 

β) ότι έχουν λάβει γνώση όλων των όρων για την έκδοση άδειας λειτουργίας αυτού. 

γ) ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους για ακύρωση, υπαναχώρηση, μείωση της 

προσφερθείσας τιμής κατά το διαγωνισμό, καθώς και από κάθε αξίωσή τους για αποζημίωση, 

σε περίπτωση  που για οποιονδήποτε λόγο δεν κάνουν χρήση του παραχωρούμενου χώρου. 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψηφίου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν 

εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Υποψηφίου Αναδόχου ή, στα κράτη 

όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση , με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου ενώπιον 

δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συμβολαιογράφου στην οποία θα βεβαιώνεται αφενός ότι τα 

πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 
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περιπτώσεις και αφετέρου ότι ο υποψήφιος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Το 

δικαιολογητικό αυτό θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά του υποψηφίου εντός 

του Φακέλου δικαιολογητικών. 

Άρθρο 4
ο
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο αναγράφονται: 

 • Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 • Ο αριθμός της διακήρυξης 

 • Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

 . Το κατάστημα για το οποίο κατατίθεται η προσφορά 

 • Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος. 

Στο φάκελο  επίσης θα περιέχονται τα απαιτούμενα σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας. 

Επίσης ο φάκελος θα περιέχει και σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ», μέσα στον οποίο (και σε ένθετο έγγραφο) θα αναγράφεται ολογράφως και 

αριθμητικώς το προσφερόμενο μηνιαίο αντάλλαγμα και το κατάστημα για το οποίο 

προσφέρεται.  

Η Επιτροπή του διαγωνισμού ελέγχει καταρχήν τα εξωτερικά στοιχεία του φακέλου των  

προσφορών που έχουν κατατεθεί εμπρόθεσμα  και ταξινομεί τις προσφορές που έχουν 

κατατεθεί για καθένα από τα καταστήματα. Στη συνέχεια αποσφραγίζει τους φακέλους για 

καθένα κατάστημα ξεχωριστά και με τη σειρά που αυτά (τα καταστήματα) έχουν αναγραφεί 

στην παρούσα, μονογράφει ένα προς ένα τα περιεχόμενα δικαιολογητικά, αναγιγνώσκει εις 

επήκοον όλων των παρισταμένων το περιεχόμενό τους, απορρίπτει προσφορές που δεν είναι 

σύμφωνες με τους όρους της παρούσας ή χορηγεί κατά τη κρίση της προθεσμία συμπλήρωσης 

τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών (πλην της εγγυητικής επιστολής) και μετά ταύτα 

αποσφραγίζει τους φακέλους με τις οικονομικές προσφορές και αφού τις μονογράψει και 

ελέγξει ανακοινώνει τις προσφερόμενες τιμές για καθένα κατάστημα ξεχωριστά. Ειδικότερα, 

οι προσφορές πρέπει να είναι δαχτυλογραφημένες, δεν πρέπει να έχουν ξάσματα, σβησίματα, 

προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση ή προσθήκη, 

αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη  από τον προσφέροντα, το δε 

αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει να κατά τον έλεγχο να 

μονογράψει και να σφραγίσει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, 

όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση κατά την οποία δύο ή περισσότερες από τις υψηλότερες προσφορές για κάποιο 

κατάστημα είναι μεταξύ τους ίσες, ο διαγωνισμός συνεχίζεται προφορικά μεταξύ των 

πλειοδοτών αυτών μέχρι να αναδειχθεί ο τελευταίος πλειοδότης για το συγκεκριμένο 

κατάστημα. 

Μετά το πέρας του διαγωνισμού η Επιτροπή συντάσσει εισηγητική έκθεση (Πρακτικό) στην 

οποία διατυπώνει επαρκώς αιτιολογημένη γνώμη περί του συμφέροντος ή μη της προσφοράς 

του πλειοδότη και προτείνει στο αρμόδιο όργανο του Δήμου την κατακύρωση του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού ή την επανάληψή του. 

Η ανωτέρω έκθεση μαζί με τα δικαιολογητικά και το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού 

υποβάλλονται προς το αρμόδιο όργανο του Δήμου, το οποίο αποφασίζει περί της 

κατακυρώσεως ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού το οποίο μπορεί με αιτιολογημένη 

απόφασή του να προβεί σε διαπραγματεύσεις για βελτίωση της προσφοράς, να κατακυρώσει 

το αποτέλεσμα του διαγωνισμού σε άλλο συμμετέχοντα πλην του τελευταίου πλειοδότη, να 

κρίνει τον διαγωνισμό άκαρπο, να επαναλάβει αυτόν ή να συνάψει σύμβαση με απευθείας 
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συμφωνία με όρους επωφελέστερους των προσφερθέντων από τον τελευταίο πλειοδότη. Στις 

περιπτώσεις αυτές δεν υφίσταται δικαίωμα ή αξίωση των συμμετεχόντων ή του τελευταίου 

πλειοδότη κατά του  Δήμου. Η κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης γίνεται με 

συστημένη επιστολή. 

Ο Δήμος επιφυλάσσει για τον εαυτό του το ανέλεγκτο δικαίωμα να διακόψει με αιτιολογημένη 

απόφασή του τη διαδικασία του διαγωνισμού, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού και για 

οποιονδήποτε λόγο, χωρίς εξ αυτού να γεννάται προς τους υποψηφίους οποιοδήποτε δικαίωμα 

ή αξίωση από προσυμβατική ευθύνη ή από οποιονδήποτε άλλο λόγο ή αιτία. Οι υποψήφιοι με 

μόνη τη συμμετοχή τους ρητά αποδέχονται τον ανωτέρω όρο και παραιτούνται από την 

προβολή σχετικών ενστάσεων, αξιώσεων, και διεκδίκησης τυχόν αποζημιώσεων. 

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι λόγοι διακοπής της διαδικασίας μπορεί να είναι: 

α) Μη ικανοποιητικός αριθμός ενδιαφερομένων. 

β) Μη ικανοποιητικό ύψος των οικονομικών προσφορών. 

γ) Δημιουργία υποψίας ότι υπάρχει συνεννόηση μεταξύ των ενδιαφερομένων για έλεγχο του 

αποτελέσματος της διαδικασίας. 

δ) Λόγοι που ανάγονται στην εσωτερική λειτουργία, τις ανάγκες και τα συμφέροντα του 

Δήμου. 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση 

της κατακυρωτικής απόφασης στα γραφεία του Δήμου  για την υπογραφή της σύμβασης 

παραχώρησης της  χρήσης. 

Ο τελευταίος πλειοδότης είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει εγγυητική επιστολή σε πρώτη 

ζήτηση, αόριστης χρονικής διάρκειας, αναγνωρισμένης τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην 

Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή γραμμάτιο παρακαταθήκης του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού ίσου με το άθροισμα πέντε (5) μηνιαίων 

ανταλλαγμάτων ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση των όρων της διακήρυξης και της 

σύμβασης. Η εγγυητική επιστολή θα παραμείνει στον Δήμο σε όλη τη διάρκεια της 

παραχώρησης και θα επιστραφεί άτοκα στο χρήστη μετά τη λήξη της περιόδου παραχώρησης 

της χρήσης και εφόσον διαπιστωθεί η εκπλήρωση όλων των εκ της διακήρυξης και  της 

σύμβασης παραχώρησης υποχρεώσεων αυτού. 

Εάν ο τελευταίος πλειοδότης δεν προσέλθει εντός της οριζόμενης στην παρούσα Διακήρυξη 

προθεσμίας για να υπογράψει την ανωτέρω σύμβαση, διατάσσεται η κατάπτωση υπέρ  του 

Δήμου της εγγύησης συμμετοχής του στο διαγωνισμό. Ο πλειοδότης, που δεν προσήλθε για να 

υπογράψει, ευθύνεται για κάθε θετική ή αποθετική ζημιά του  Δήμου ο οποίος  δικαιούται να 

επιλέξει τον αμέσως επόμενο κατά σειρά αξιολόγησης διαγωνιζόμενο, στον οποίο και θα 

κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και θα παραχωρηθεί ο χώρος. 

Άρθρο 5
ο
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ – ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

Ελάχιστο προσφερόμενο μηνιαίο αντάλλαγμα για την παραχώρηση χρήσης  ορίζεται το ποσό 

των τετρακοσίων είκοσι πέντε (425,00)  Ευρώ  για καθένα από τα καταστήματα,  για τον 

πρώτο χρόνο της παραχώρησης. Το αντάλλαγμα θα προσαυξάνεται ετησίως κατά ποσοστό ίσο 

προς τον δείκτη τιμών καταναλωτή του αμέσως προηγούμενου δωδεκαμήνου προσαυξημένου 

κατά 2 μονάδες. 
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Το συμφωνηθέν αντάλλαγμα είναι καταβλητέο από την υπογραφή της σύμβασης. Το 

αντάλλαγμα κάθε μήνα  προκαταβάλλεται στον  Δήμο εντός του πρώτου πενθήμερου κάθε 

συμβατικού μήνα. 

Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί το αντάλλαγμα εμπρόθεσμα το αρμόδιο όργανο Διοίκησης 

του Δήμου μπορεί να επιβάλει πρόστιμο μέχρι διπλάσιο του οφειλομένου ανταλλάγματος, 

εκτός από τις λοιπές κυρώσεις που προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη. 

Δημοτικά τέλη, τέλη χαρτοσήμου, κρατήσεις υπέρ τρίτων, λοιπά τέλη ή εισφορές που αφορούν 

τη χρήση του χώρου καθώς και η αξία του καταναλισκομένου ηλεκτρικού ρεύματος και 

καταναλώσεως ύδατος του καταστήματος, όπως μετρείται από ενδιάμεσο γνώμονα, βαρύνουν 

τον χρήστη. 

Ο χρήστης στερείται του δικαιώματος μείωσης του ανταλλάγματος για βλάβη του χώρου ή 

ζημία της επιχείρησης του εκ θεομηνίας ή άλλης τυχαίας αιτίας ή  από λόγους ανωτέρας βίας, 

επερχόμενης μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού και δεν απαλλάσσεται της πληρωμής του 

ανταλλάγματος εάν δεν έκαμε χρήση μερική ή ολική του χώρου σε διάστημα ή και ολόκληρη 

την ετήσια χρονική περίοδο  της παραχώρησης. 

Άρθρο 6
ο
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 

Η παραχώρηση της χρήσης διαρκεί τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης και υπό την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, δεν μπορεί να παραταθεί, να 

ανανεωθεί ή να συνεχιστεί με άλλον τρόπο. 

Ο Δήμος μπορεί με μία ή περισσότερες αποφάσεις να παρατείνει την διάρκεια της 

παραχώρησης μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του νέου διαγωνισμού για χρονικό 

διάστημα έως 1 έτους. Η παράταση αυτή είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη υπό τους ίδιους 

όρους της παρούσας και της σύμβασης που θα υπογραφεί. 

Σιωπηρή παράταση δεν επιτρέπεται. 

 

Άρθρο 7
ο
 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 

Με την λήξη της σύμβασης παραχώρησης ο χρήστης υποχρεούται να αποδώσει αμέσως το 

χώρο και το κατάστημα ελεύθερο μετά των βελτιώσεων του, χωρίς να δικαιούται να αφαιρέσει 

οποιοδήποτε υλικό, πλην εργαλείων, επίπλων και σκευών, ενώ υποχρεούται να επαναφέρει τα 

πράγματα στην πρότερα κατάσταση, αν το ζητήσει ο Δήμος. 

Προς τούτο, πριν την παράδοση του χώρου από τον χρήστη, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 

θα προβαίνει στην βεβαίωση των βλαβών και θα προσκαλείται ο χρήστης όπως μέσα σε 

εύλογη προθεσμία ενεργήσει την επισκευή τούτων. Παρερχομένης της προθεσμίας άπρακτης, 

ο  Δήμος θα προβαίνει στην αποκατάσταση των βλαβών και θα βεβαιώνει βάσει έκθεσης της 

Τεχνικής Υπηρεσίας την δαπάνη που θα πρέπει να γίνει για την αποκατάσταση, η οποία και θα 

αφαιρείται από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

Ο χρήστης, εκτός των οριζομένων στο άρθρο 9 της παρούσας, υποχρεούται στην καταβολή του 

αναλογούντος τριπλασίου ανταλλάγματος για όσο χρονικό διάστημα κατέχει παρανόμως το 

χώρο. 
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Άρθρο 8
ο
 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΤΗ 

Η παράβαση των διατάξεων του νόμου και οποιουδήποτε όρου ή περιορισμού της Πράξης 

Παραχώρησης καθώς και η μεταβολή του σκοπού ή της χρήσης ή της έκτασης που έχει 

παραχωρηθεί συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση του παραχωρησιούχου αζημίως για τον 

Δήμο και την έξωση του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2971/2001 (Α’-285)  

και τις διατάξεις περί προστασίας δημοσίων κτημάτων (Έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής 

Αποβολής και Πρωτοκόλλου Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης), την κατάπτωση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης, καθώς και την αποκατάσταση κάθε περαιτέρω ζημιάς που θα 

υποστεί ο  Δήμος από την αιτία αυτή. 

Άρθρο 9
ο
 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Κατά της νομιμότητας της διακήρυξης, της συμμετοχής πλειοδότη, της νομιμότητας 

διεξαγωγής του διαγωνισμού, επιτρέπεται υποβολή ενστάσεων ενώπιον της Επιτροπής, η οποία 

αποφαίνεται οριστικώς. 

Οι  ενστάσεις υποβάλλονται  από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό εγγράφως κατά την 

διάρκεια τούτου ή εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από την λήξη διενέργειας αυτού. 

Άρθρο 10
ο
 

ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ 

Σύμφωνα με την παρ. 2, εδ.Β, του, άρθρου 22 Ν. 2971/2001, οι διατάξεις περί εμπορικών 

μισθώσεων δεν εφαρμόζονται για τις παραχωρήσεις που θα συναφθούν στο πλαίσιο της 

παρούσης διακηρύξεως, δεδομένου ότι οι προς χρήση παραχωρούμενοι χώροι βρίσκονται 

εντός της χερσαίας ζώνης του Λιμένα Σαλαμίνας. 

Άρθρο 11
ο
 

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 

Τα  τέλη χαρτοσήμου, ο Φ.Π.Α., η κράτηση υπέρ του ΟΓΑ και τα έξοδα δημοσίευσης της 

σχετικής περιληπτικής διακήρυξης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη, σε περίπτωση δε 

αρνήσεως εισπράττονται κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως των Δημοσίων εσόδων. 
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