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ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΕΝΤΟΣ ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΡΟΥΝΤΑ Τ.Κ. 

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΓΙΟΥ 
 

Ο  ΡΟΕΔΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ του Ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285 Αϋ) «Αιγιαλόσ, παραλία και άλλεσ  διατάξεισ». 

2. Σθν αρ. 8321.6/01/12/12-03-2012 Εγκφκλιο του Τπουργείου Ανάπτυξθσ-

Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ « Οδθγίεσ για τθν εκμετάλλευςθ τθσ ηϊνθσ λιμζνα ςτα 

πλαίςια τθσ παραχϊρθςθσ του ιδιαίτερου δικαιϊματοσ χριςθσ των χϊρων αυτισ». 

3. Σο ΦΕΚ 1165 Δ/2005  «Κακοριςμόσ των ορίων του αιγιαλοφ και δθμιουργία ηϊνθσ 

παραλίασ. 

4. Σο ΦΕΚ 99 ΑΑΠ’/2016 αρικμ.  απόφ. 359/1996 «Περί εξομοίωςθσ ςε ηϊνθ λιμζνα τθσ 

λιμενικισ εγκατάςταςθσ Ποφντασ, Σ.Κ. ΑΓ. Γεωργίου  Διμου Μονεμβαςίασ». 

5. Σθν υπ’ αρικμ.  25/2018 απόφαςθ Δ.. ςε ορκι επανάλθψθ του ΔΛΣΜ που αφορά των 

Κακοριςμό ηωνϊν αντικειμενικϊν αξιϊν για τθν παραχϊρθςθ του ιδιαίτερου 

δικαιϊματοσ χριςθσ ςτθν εξομοιοφμενθ  ηϊνθ λιμζνα Ποφντασ». 

6. Σο άρκρο 38 του 715/1979  περί τρόπου ενεργείασ υπό των ΝΠΔΔ προμθκειϊν 

μιςκϊςεων και εκμιςκϊςεων εν γζνει, αγορϊν ι εκποιιςεων ακινιτων, εκποιιςεωσ 

κινθτϊν πραγμάτων ωσ και εκτελζςεωσ εργαςιϊν» ωσ πλζον προςιδιάηουςα εν 

προκειμζνω, αναλόγωσ και καταλλιλωσ εφαρμοηόμενθ. 

7. Σθν υπ. αρίκμ. 31/2002 εγκφκλιο του ΤΠΕΧΩΔΕ/Δ/νςθ ΟΚΚ/ τμιμα Β’. 

8. Σθν υπ’ αρικμ. 11726/05 (ΦΕΚ 838/Β’/21-06-2006 περί κατάργθςθσ πιςτοποιθτικϊν. 

9. Σθν υπϋαρικϋ. 113/1990 γνωμοδότθςθ του ΝΚ. 

10. Σο νόμο 4264 (ΦΕΚ Α 118/15-5-2014) Άςκθςθ εμπορικϊν δραςτθριοτιτων εκτόσ  

καταςτιματοσ και άλλεσ διατάξεισ. 

11. Σο άρκρο 34 του Ν. 3153/2003 περί τροποποίθςθσ του άρκρ. 24 του Ν. 2971/2001. 

12. Σισ διατάξεισ του Ν.2323/1995 (ΦΕΚ.145/Α'/13-07-1995), “Τπαίκριο Εμπόριο και         

άλλεσ διατάξεισ” 

13. Σισ διατάξεισ τθσ ΚΤΑ 3131/17/96 (ΦΕΚ.178/Β'/12-03-1997), “Χοριγθςθ αδειϊν άδειασ 
και λειτουργία καταςτθμάτων υγειονομικζσ ενδιαφζροντοσ ςτουσ χερςαίουσ χϊρουσ 

14. Σθν αρικμ. 48/2018 απόφαςθ (ΑΔΑ: ΩΣΨΗΟΕΘΔ-ΝΘ1) του Δθμοτικοφ Λιμενικοφ Σαμείου 
Μονεμβαςίασ με τθν οποία κακορίςτθκαν οι όροι τθσ δθμοπραςίασ. 



 
 
 

Ρ  Ο Κ Η  Υ Σ Σ Ε Ι 
ΦΑΝΕΟ  ΡΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΡΑΑΧΩΗΣΗ ΚΔΚΑΚΣΕΡΟΤ ΔΚΚΑΚΩΜΑΣΟ ΑΠΛΗ ΧΡΗΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΣΗΝ 

ΕΞΟΜΟΚΟΤΜΕΝΗ Ε  ΖΩΝΗ  ΛΚΜΕΝΑ ‘’ΠΟΤΝΣΑ’’ ΓΚΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΙΕΣΗΗ ΣΡΟΧΗΛΑΣΗ  

ΑΤΣΟΚΚΝΟΤΜΕΝΗ Θ ΜΗ ΚΑΝΣΚΝΑ. 

 

ΑΘΟ  1° 

 ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ  ΠΑΡΑΧΩΡΟΤΜΕΝΟΤ  ΧΩΡΟΤ-ΣΜΗΜΑΣΟ  ΕΞΟΜΟΚΟΤΜΕΝΗ 
ΖΩΝΗ ΛΚΜΕΝΑ ΠΟΤΝΣΑ  ΣΗ Σ.Κ. ΑΓ ΓΕΩΡΓΚΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ 

ΜΟΝΕΜΒΑΚΑ. 
 

Σμιμα   εντόσ Εξομοιοφμενθσ Ηϊνθσ Λιμζνα «Ποφντασ» ζκταςθσ 15,00 τ.μ.   και 
ςυγκεκριμζνα όπωσ αυτό εμφαίνεται υπό τα κεφαλαία γράμματα Κ1-Κ2-Κ3-Κ4 ςτο από Μαρτίου 
2018 ςυνθμμζνο τοπογραφικό διάγραμμα Σ01 που ςυντάχκθκε και υπογράφτθκε από τθν Μαρία 
Μαηαράκθ -Διπλ. Πολ. Μθχανικό του Διμου Μονεμβαςίασ. Σο τμιμα αυτό και μόνο, (Κ1-Κ2-Κ3-
Κ4) το οποίο ευρίςκεται εντόσ τθσ Εξομοιοφμενθσ Ηϊνθσ Λιμζνα, παραχωρείται για τοποκζτθςθ 
μίασ τροχιλατθσ καντίνασ για τθν εξυπθρζτθςθ των λουόμενων και των επιβατϊν πλοίων τθσ 
οποίασ θ άδεια λειτουργίασ κα εκδοκεί ςτο όνομα του παραχωρθςιοφχου. Ο μζγιςτοσ χϊροσ που 
μπορεί να καλφψει θ τροχιλατθ καντίνα κα είναι 15,00τμ. 

 

ΑΘΟ  2° 

ΧΡΟΝΚΚΗ ΔΚΑΡΚΕΚΑ 
Θ χρονικι διάρκεια τθσ παραχϊρθςθσ του παραπάνω χϊρου ορίηεται ςε τρία  (3) ζτθ, 

αρχόμενθ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ άδειασ λειτουργίασ τθσ καντίνασ και εφόςον ζχει 

εγκρικεί θ απόφαςθ παραχϊρθςθσ χριςθσ του χϊρου από τθν Αποκεντρωμζνθ  Διοίκθςθ 

Πελοποννιςου. 

                    Θ Λιμενικι Αρχι δφναται οποτεδιποτε να απαγορεφει για εφλογο χρονικό διάςτθμα 
τθν είςοδο και άςκθςθ δραςτθριοτιτων υπαίκριου εμπορίου ςτθν εξομοιοφμενθ ςε ηϊνθ 
λιμζνα’’ Ποφντασ’’ για λόγουσ δθμόςιασ τάξθσ ι αςφάλειασ ι και ομαλισ λειτουργίασ των 
λιμενικϊν εν γζνει δραςτθριοτιτων κακϊσ και ςε περιπτϊςεισ πρόβλεψθσ για εκδιλωςθ 
επικινδφνων καιρικϊν φαινομζνων, ςφμφωνα με το Άρκρο 11 τθσ ΚΤΑ 3131/17/96 
(ΦΕΚ.178/Β'/97). 

 
 

ΑΘΟ  3° 

 ΤΕΛΟΣ ΡΑΑΧΩΗΣΗΣ 
 
1. Κακορίηεται ωσ ελάχιςτο τζλοσ παραχϊρθςθσ εφ ϋ άπαξ  για το τμιμα  (Κ1-Κ2-Κ3-Κ4) το 

ποςό των  2.500,00€/ζτοσ, με το ςφςτθμα των προφορικϊν προςφορϊν, οι οποίεσ πρζπει να 
είναι ανϊτερεσ κατά 150,00 € (ΕΥΩ) τουλάχιςτον επί τθσ προθγοφμενθσ προςφοράσ. 



 
2. Σο τζλοσ παραχϊρθςθσ  όπωσ αυτό κα διαμορφωκεί μετά το πζρασ τθσ διαγωνιςτικισ 

διαδικαςίασ, κα καταβάλλεται από τον παραχωρθςιοφχο  προκαταβολικά, για το 1ο ζτοσ τθσ 
παραχϊρθςθσ, αμζςωσ μετά τθν ζγκριςθ τθσ απόφαςθσ παραχϊρθςθσ από τθν 
αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Πελοποννιςου. Για το επόμενα ζτθ, το τζλοσ κα καταβάλλεται 
εντόσ του πρϊτου δεκαιμερου του μινα Απριλίου. θμειϊνεται ότι  επί του ανωτζρω ποςοφ 
υπάρχει επιπλζον επιβάρυνςθ φψουσ 3% υπζρ ΕΚΟΕΜΝ κακϊσ και 3,6% υπζρ χαρτόςθμο 
και ΟΓΑ χαρτοςιμου. 

 
3. Σο τζλοσ παραχϊρθςθσ δεν υπόκειται ςε καμία ανακεϊρθςθ για οποιονδιποτε λόγω ι 

αιτία, αλλά παραμζνει ςτακερό και αμετάβλθτο μζχρι τθ λιξθ τθσ παραχϊρθςθσ. 
 
 
 

ΑΘΟ  4° 

  
 ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΡΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

                  ΧΟΝΟΣ & ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτα γραφεία του  Δθμοτικοφ Λιμενικοφ Σαμείου Μονεμβαςίασ ςτθν 
Διεφκυνςθ Πλατεία Θρϊων 4, Σ.Κ.  230-53 ςτθ Νεάπολθ  Δ.Ε. Βοιϊν του Διμου Μονεμβαςίασ, 
τθν 25θ Μαΐου 2018 θμζρα Ραραςκευι και ϊρα ζναρξθσ 11:00  και λιξθσ 12:00 μεςθμβρινι, 
ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ, που αποτελείται από τουσ: α) Στακάκθσ Ραραςκευάσ,  Πολ. 
Δομ. Ζργων ΣΕ, Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν Δόμθςθσ & Περιβάλλοντοσ Διμου Μονεμβαςίασ, 
τακτικό Μζλοσ ωσ Πρόεδρο επιτροπισ, με αναπλθρωτι του τον Ρανάγο Άγγελο, Μθχ. Μθχ. ΣΕ. β) 
Μπουτζρθσ Γεϊργιοσ, Μζλοσ και Αντιπρόεδροσ του Δ.. του Λιμενικοφ Σαμείου Μονεμβαςίασ, 
τακτικό μζλοσ με αναπλθρωτι του τον Χριςτάκο Σταφρο μζλοσ του Δ.. Λιμενικοφ Σαμείου ωσ 
αναπλθρωματικό μζλοσ και γ) Γεωργακάκου Αικατερίνθ, Μζλοσ  του Δ.. του Λιμενικοφ Σαμείου 
Μονεμβαςίασ, τακτικό μζλοσ με αναπλθρωτι του τθν Σοφία Δουμάνθ μζλοσ του Δ.. Λιμενικοφ 
Σαμείου ωσ αναπλθρωματικό μζλοσ. 

 

ΑΘΟ  5° 

  ΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΜΕΝΩΝ 
Όςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτον διαγωνιςμό, πρζπει να προςζλκουν ςτον τόπο και 

ςτον χρόνο που ορίηονται παραπάνω. Θ δθμοπραςία μπορεί να ςυνεχιςτεί και πζραν τθσ 
οριηόμενθσ ςτθ διακιρυξθ ϊρασ, εφ’ όςον εξακολουκοφν άνευ διακοπισ οι προςφορζσ. 

Κανείσ δεν μπορεί να εκπροςωπεί ςτθν ίδια δθμοπραςία, περιςςότερεσ από μία εταιρείεσ ι 
ζνωςθ προμθκευτϊν, οφτε να ςυμμετάςχει χωριςτά για τον εαυτό του και να εκπροςωπεί 
εταιρεία που ςυμμετζχει ςτον διαγωνιςμό. τθν περίπτωςθ αυτι αποκλείονται όλεσ οι 
προςφορζσ, εκτόσ αν αποςυρκοφν από τον ενδιαφερόμενο όλεσ οι προςφορζσ που κατζκεςε, 
εκτόσ από μία με τθν οποία κα ςυμμετάςχει ςτον διαγωνιςμό. 

 
 

 

ΑΘΟ  6° 

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΡΙ ΡΟΙΝΗ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ. 
 



1. Αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό. τθν αίτθςθ κα αναφζρονται τα πλιρθ ςτοιχεία 
του, ιτοι επαγγελματικι διεφκυνςθ, δ/νςθ κατοικίασ, τθλζφωνα επικοινωνίασ, Α.Δ.Σ., 
Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Τ., των προςϊπων που αναφζρονται ςτθν αίτθςθ. 

2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ. 
3. Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτον Διαγωνιςμό με διάρκεια τουλάχιςτον 7 μινεσ, υπζρ του 

ΔΘΜΟΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΜΟΝΕΜΒΑΙΑ προςκομίηοντασ είτε γραμμάτιο ςφςταςθσ 
παρακατακικθσ του Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων ι εγγυθτικι επιςτολι 
αναγνωριςμζνθσ Σράπεηασ για ποςό ίςο προσ το 10% του  ετιςιου τζλουσ παραχϊρθςθσ, 
δθλ. 250,00€. 
        Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό κα αντικαταςτακεί μετά τθν 
κατοχφρωςθ του διαγωνιςμοφ με άλλθ, καλισ χριςθσ του ανταλλάγματοσ και 
εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων από πλευράσ παραχωριςιοφχου, ποςοφ ίςου με το 10% 
επί του ςυνολικοφ μιςκϊματοσ, όπωσ αυτό κα ζχει προςδιοριςκεί από τθ δθμοπραςία, 
και κα επιςτραφεί ςτον παραχωρθςιοφχο ςτο τζλοσ τθσ παραχϊρθςθσ, αφοφ ζχει 
αποδϊςει και τθν τελευταία δόςθ του ανταλλάγματοσ και ζχει εκπλθρϊςει όλεσ τισ 
λοιπζσ υποχρεϊςεισ του, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ υποχρζωςθσ απομάκρυνςθσ 
  από το χϊρο τισ τροχιλατθσ καντίνασ. ε αντίκετθ περίπτωςθ θ εγγυθτικι εκπίπτει υπζρ     
του Λιμενικοφ   Σαμείου Μονεμβαςίασ, χωρίσ άλλθ δικαςτικι παρζμβαςθ ι άλλθ 
διαδικαςία. 

4. Υπεφκυνθ Διλωςθ Ν. 1599/86  ςτθν οποία υποχρεωτικϊσ κα αναγράφονται τα πλιρθ 
ςτοιχεία του ενδιαφερομζνου ςυμμετζχοντα ςτο διαγωνιςμό. (όνομα και επίκετο, 
πατρϊνυμο, μθτρϊνυμο, ΑΔΣ, ΑΦΜ, επάγγελμα, διεφκυνςθ, τθλζφωνο, διεφκυνςθ 
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου) κακϊσ και τα πλιρθ ςτοιχεία του εγγυθτι του. ε 
περίπτωςθ που πρόκειται για νομικό πρόςωπο κα αναγράφονται τα πλιρθ ςτοιχεία τθσ 
εταιρείασ (εταιρικι επωνυμία, διακριτικόσ τίτλοσ, ςκοπόσ, ονοματεπϊνυμο νομίμου 
εκπροςϊπου, ζδρα, ΑΦΜ, τθλζφωνο, θλεκτρονικι διεφκυνςθ). 

α) ότι ζχει λάβει γνϊςθ για  τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ του προσ παραχϊρθςθ τμιματοσ. 

β) ότι ο πλειοδότθσ κα αςκεί αυτοπροςϊπωσ το επάγγελμα, ενϊ ςτθν περίπτωςθ 
εταιριϊν ο νόμιμοσ εκπρόςωπόσ τθσ. 

5. εφόςον οι ενδιαφερόμενοι ςυμμετζχουν ςτουσ διαγωνιςμοφσ με εκπροςϊπουσ τουσ, 
υποβάλλουν μαηί με τθν προςφορά, βεβαίωςθ εκπροςϊπθςθσ, βεβαιοφμενου του 
γνθςίου τθσ υπογραφισ του εκπροςωποφμενου, από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι 
αρχι ι ςυμβολαιογράφο. Εφόςον πρόκειται για νομικό πρόςωπο, το καταςτατικό τθσ 
εταιρίασ, το ΦΕΚ ςφςταςθσ και τελευταίασ εκπροςϊπθςθσ κακϊσ και το πρακτικό 
εξουςιοδότθςθσ του ςυλλογικοφ του οργάνου προσ το πρόςωπο που τθν εκπροςωπεί. 

6.  Βεβαίωςθ των οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Μονεμβαςίασ περί μθ οφειλισ 

(Δθμοτικι Ενθμερότθτα). 

7.  Βεβαίωςθ Φορολογικισ Ενθμερότθτασ. 

8. Αντίγραφο Ροινικοφ Μθτρϊου. 

Οι παραπάνω βεβαιϊςεισ πρζπει να είναι πρόςφατθσ ζκδοςθσ και ςε ιςχφ κατά το χρόνο 

τθσ δθμοπραςίασ, από τισ οποίεσ να εξάγεται ότι τόςο ο ενδιαφερόμενοσ όςο και ο 

οριηόμενοσ ωσ εγγυθτισ ( ςτο άρκρο 5) είναι δθμοτικά και φορολογικά ενιμεροι. 

9. Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/86 με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ του, ότι 

ζλαβε γνϊςθ των όρων διακιρυξθσ και τουσ οποίουσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα ςτο 

ςφνολο τουσ.  

10.  Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 



κα πρζπει επίςθσ να δθλϊνεται ότι μζχρι τθν θμζρα ςυμμετοχισ ςτθν δθμοπραςία : 

 α) Δεν ζχουν καταδικαςκεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ 

δραςτθριότθτασ ι για κάποιο από τα αναφερόμενα ςτο άρκρ. 6 παρ. 2 εδάφιο α (αρ. 1) 

του ΠΔ 118/07 αδικιματα. 

Β) Δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, παφςθ εργαςιϊν, αναγκαςτικι διαχείριςθ, 

πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ και επίςθσ ότι δεν ζχει κινθκεί 

εναντίον τουσ διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθσ, αναγκαςτικισ 

διαχείριςθσ, πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι άλλθ ανάλογθ διαδικαςία.  

 

 

ΑΘΟ  7° 

 ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ο Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ ανακοινϊνει τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ  τθν θμζρα και ςτον 

τόπο του διαγωνιςμοφ και ϊρα 11:00π.μ., και καλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ όπωσ κατακζςουν με 

ςειρά τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ τα οποία ελζγχονται για τθν τυπικι πλθρότθτα τουσ. το 

άνοιγμα των φακζλων δφναται να παρίςτανται μόνο όςοι ζχουν υποβάλει φάκελο ςυμμετοχισ. 

Εφόςον ελεγχτοφν ωσ προσ τθν πλθρότθτα τουσ τα υποβαλλόμενα δικαιολογθτικά, ο 

Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ ανακοινϊνει τθν ζναρξθ τθσ προφορικισ πλειοδοτικισ δθμοπραςίασ. 

Κάκε νζα προςφορά κα πρζπει να είναι ανϊτερθ από τθν αμζςωσ προθγοφμενθ, 

τουλάχιςτον κατά 150,00€. 

               Οι προςφορζσ των πλειοδοτϊν γράφονται ςτα πρακτικά κατά ςειρά εκφωνιςεωσ με το 
ονοματεπϊνυμο του πλειοδότθ. Κάκε προςφορά είναι υποχρεωτικι για τον πλειοδότθ, θ 
υποχρζωςθ δε αυτι μεταβαίνει αλλθλοδιαδόχωσ από τον πρϊτο ςτουσ ακολοφκουσ και 
επιβαρφνει οριςτικά τον τελευταίο πλειοδότθ. 
               Θ απόφαςθ τθσ επιτροπισ περί αποκλειςμοφ ενδιαφερόμενου να ςυμμετάςχει ςτθ 
δθμοπραςία, επειδι δεν πλθροί τουσ υπό τθσ οικείασ διακθρφξεωσ, προβλεπόμενουσ όρουσ, 
αναγράφεται ςτα πρακτικά. 

Ο Πρόεδροσ ςτθν ςυνζχεια ανακοινϊνει τον πλειοδότθ και λιγει τθν ςυνεδρίαςθ. 

Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ δεν αποκτά δικαίωμα αποηθμίωςθσ λόγω μθ ζγκριςθσ των πρακτικϊν 
τθσ δθμοπραςίασ από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα. 
 
Επιτρζπεται υποβολι ενςτάςεωσ ενϊπιον τθσ επιτροπισ κατά τθσ νομιμότθτασ τθσ 
Διακθρφξεωσ, τθσ ςυμμετοχισ πλειοδότθ ι νομιμότθτασ τθσ διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ, θ 
οποία εκδικάηεται όπωσ ορίηεται από τισ ςχετικζσ διατάξεισ. Οι ενςτάςεισ αυτζσ υποβάλλονται 
μόνο υπό των ςυμμετεχόντων ςτο διαγωνιςμό εγγράφωσ κατά τθν διάρκεια τοφτου ι εντόσ 24 
ωρϊν από τθσ λιξθσ διενζργειασ αυτοφ. 
Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ. 

Ο πλειοδότθσ είναι υποχρεωμζνοσ να παρουςιάηει αξιόχρεο εγγυθτι, ο οποίοσ κα 

προςυπογράψει τα πρακτικά τθσ δθμοπραςίασ και κα είναι αλλθλζγγυοσ και κακϋ ολοκλθρία 

υπεφκυνοσ με τον πλειοδότθ για τθν εκπλιρωςθ των όρων τθσ παραχϊρθςθσ. 

 

 



Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ: 

1. Φωτοτυπία Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ 

2. Δθμοτικι Ενθμερότθτα 

3. Φορολογικι Ενθμερότθτα  

4. Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/86 με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ του, ότι ζλαβε 

γνϊςθ των όρων διακιρυξθσ και τουσ οποίουσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα ςτο ςφνολο τουσ, και 

εγγυάται για τον πλειοδότθ. 

 

ΑΘΟ  8° 

 ΚΑΤΑΚΥΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

1. Θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον τελευταίο πλειοδότθ ο οποίοσ υπογράφει τα πρακτικά 
μαηί με τον εγγυθτι του. 

2. Μετά το πζρασ του διαγωνιςμοφ, θ Επιτροπι διενεργείασ, διαβιβάηει τα  πρακτικά 
του Διαγωνιςμοφ ςτο Δ.. του Φορζα Διοίκθςθσ προτείνοντασ αιτιολογθμζνα τθν κατακφρωςθ ι 
τθν επανάλθψθ του διαγωνιςμοφ. Σο Δ.. αποφαςίηει περί κατακυρϊςεωσ ι μθ του 
αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ, εντόσ δζκα θμερϊν,  εκτόσ εάν εξ ειδικϊν λόγων επιβάλλεται θ 
αναβολι λιψθσ αποφάςεωσ επί εφλογου χρονικοφ διαςτιματοσ. 
ε περίπτωςθ μθ προςζλευςθσ του τελευταίου πλειοδότθ εντόσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ για 
τθν παραλαβι του εγγράφου κατακφρωςθσ αυτόσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ με απόφαςθ του Δ.. 
του Λιμενικοφ ταμείου Μονεμβαςίασ και καταπίπτει υπζρ του Λιμενικοφ ταμείου Μονεμβαςίασ,  
θ εγγφθςθ που ζχει κατατεκεί. Ακολοφκωσ το  Δθμοτικό Λιμενικό Σαμείο Μονεμβαςίασ καλεί για 
χριςθ χϊρου τον δεφτερο κατά ςειρά πλειοδότθ (ςε περίπτωςθ που ζχει λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ 
τθσ προςφοράσ του). 
      Στθν περίπτωςθ αυτι ο αρχικόσ πλειοδότθσ, υποχρεοφται ςτθν καταβολι τθσ διαφοράσ του  
οικονομικοφ ανταλλάγματοσ μζχρι λιξθσ τθσ παραχϊρθςθσ ςε αποκατάςταςθ τθσ  οικονομικισ 
ηθμιάσ που κα προκλθκεί ςτο Λιμενικό Ταμείο Μονεμβαςίασ από τθν ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ 
του. 
     Οι παραπάνω υποχρεϊςεισ του αναδειχκζντοσ πλειοδότθ βεβαιϊνονται με καταλογιςμό 
που ενεργείται με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του Δ.Σ. του Λιμενικοφ Ταμείου Μονεμβαςίασ. 

3. Θ δθμοπραςία επαναλαμβάνεται, εάν δεν παρουςιαςτεί κατ' αυτιν πλειοδότθσ, χωρίσ νζα 
δθμοςίευςθ τθν επόμενθ εβδομάδα τθν ίδια μζρα και ϊρα. 

4. ε προκεςμία  πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν από τθσ κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ ςτον 
προκρικζντα πλειοδότθ, επιςτρζφονται άπαςεσ οι εγγυιςεισ ςτουσ λοιποφσ ςυμμετζχοντεσ. 
         5. τον τελευταίο πλειοδότθ κα εκδοκεί απόφαςθ παραχϊρθςθσ χϊρου από το Δ.. του 
ΔΛΣΜ και μετά τθν ζγκριςι τθσ από τθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Πελοποννιςου, κα μπορεί ο 
παραχωρθςιοφχοσ να εγκαταςτακεί ςτον χϊρο. 

 ΑΘΟ  9° 

                       ΛΟΙΡΟΙ ΟΟΙ ΡΑΑΧΩΗΣΗΣ 
 

1. Ο Φορζασ Διοίκθςθσ δεν υποχρεοφται να παράςχει οποιοδιποτε παροχι κοινισ 
ωφζλειασ (ενδεικτικά και ουδόλωσ περιοριςτικά θλεκτροδότθςθ, υδροδότθςθ κλπ) ςτθν 
εγκατάςταςθ του παραχωρθςιοφχου ςτον παραχωροφμενο  χϊρο.  Άπαςεσ οι υποχρεϊςεισ που 
κακίςτανται αναγκαίεσ θ εκπορεφονται από τθν χριςθ του παραχωροφμενου χϊρου  
επιβαρφνουν αποκλειςτικά τον παραχωρθςιοφχο. 



2. Θ τροχιλατθ καντίνα κα είναι εφοδιαςμζνθ με κατάλλθλθ άδεια λειτουργίασ, 
εφαρμοηόμενθσ πάντα τθσ ιςχφουςασ υγειονομικισ νομοκεςίασ και ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικ. 
Τ1γ/Γ.Π/οικ. 71459/30−7−2013 εγκυκλίου του  Τπουργείου Τγείασ και κα πρζπει να απζχει 100μ 
τουλάχιςτον από εγκαταςτθμζνεσ επιχειριςεισ (ξενοδοχειακζσ μονάδεσ, κζντρα αναψυχισ, 
εςτιατόρια κτλ). 
3. Ο παραχωρθςιοφχοσ υποχρεοφται να διατθρεί τον παραχωροφμενου χϊρο ςε καλι 
κατάςταςθ, κακαρό με κακθμερινι υποχρζωςθ κακαριότθτασ, όπωσ επίςθσ και τθν κακθμερινι 
υποχρζωςθ κακαριςμοφ του χϊρου αναμονισ επιβατϊν, τισ λιμενικισ εγκατάςταςθσ Ποφντασ, 
μθ δυνάμενου ωςτόςο να επιφζρει αλλοιϊςεισ ωσ προσ τισ γεωμετρικζσ του διαςτάςεισ του 
χϊρου, άνευ αδείασ του Φορζα Διοίκθςθσ, οφτε να ενεργιςει επί αυτϊν μεταρρυκμίςεισ ι να 
χρθςιμοποιιςει αυτόν για ςκοπό διάφορο του ςκοποφ τθσ παραχϊρθςθσ, όπωσ επίςθσ  και να 
ςυμμορφϊνονται με τισ υποδείξεισ τθσ οικίασ Λιμενικισ Αρχισ. 
4. Να ζχουν τισ προβλεπόμενεσ (όπου απαιτείται) άδειεσ και εγκρίςεισ και να τισ 
επιδεικνφουν ςτα αρμόδια όργανα ελζγχου. 
5. Με τθν λιξθ τθσ παραχϊρθςθσ ο παραχωρθςιοφχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παραδϊςει 
το παραχωρθκζντα χϊρο ςτθν κατάςταςθ που τον παρζλαβε. 
6. Σο παραχωροφμενο δικαίωμα χριςθσ του χϊρου μπορεί να ανακλθκεί εκ μζρουσ του 
Δθμοςίου για λόγουσ Εκνικισ ανάγκθσ, άμυνασ και αςφάλειασ τθσ Χϊρασ. τθν περίπτωςθ αυτι, 
υποχρεοφται ο ενδιαφερόμενοσ να εγκαταλείψει τθν χριςθ του χϊρου μζςα ςε τακτι προκεςμία 
χωρίσ καμιά αξίωςθ από το Δθμόςιο ι τον φορζα διοίκθςθσ λιμζνα, για αποηθμίωςθ. 
7. Για τισ αποφάςεισ παραχϊρθςθσ δεν ζχουν εφαρμογι οι προςτατευτικζσ διατάξεισ του 
Π.Δ. 34/1995 «Κωδικοποίθςθσ διατάξεων νόμων περί εμπορικϊν μιςκϊςεων.» (287/50, 1767/62 
ςφμφωνα και με τθν διάταξθ τθσ παρ. 2 του άρκρου 22 του ν.2971/2001. 
8. Θ παροφςα Διακιρυξθ διζπεται από τισ διατάξεισ του πδ/τοσ 715/79 ωσ πλζον 
προςιδιάηουςα εν προκειμζνω, αναλόγωσ και καταλλιλωσ εφαρμοηόμενθ και τισ διατάξεισ που 
διζπουν τισ Χερςαίεσ Ηϊνεσ Λιμζνων. 
9. Ο παραχωρθςιοφχοσ υποχρεοφται να διατθρεί τον χϊρο ςε άριςτθ κατάςταςθ κακ’ όλθ 
τθν διάρκεια του ζτουσ ςυμβάλλοντασ ςτθν γενικότερθ καλι εικόνα τθσ παραλίασ. 
10. Με μζριμνα του ενδιαφερομζνου, κα λαμβάνονται όλα τα κατάλλθλα μζτρα για τθν 
αποφυγι ρφπανςθσ τθσ κάλαςςασ και τθσ παραλίασ, ςφμφωνα με το Ν.743/77 (ΦΕΚ 319 Αϋ 
/1977) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
11. ε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί θ χρθςιμοποίθςθ χϊρου μεγαλφτερθσ ζκταςθσ από τον 
παραχωρθκζντα, κα εφαρμόηεται θ διάταξθ του άρκρου 27 του ν. 2971/2001 (Αϋ- 285), θ οποία 
παραπζμπει ςτισ διατάξεισ περί προςταςίασ δθμοςίων κτθμάτων. (Ζκδοςθ Πρωτοκόλλου 
Διοικθτικισ Αποβολισ  και  Πρωτοκόλλου Αποηθμίωςθσ Αυκαίρετθσ Χριςθσ  από τθν οικεία 
Κτθματικι Τπθρεςία). 
12. Ο  χριςτθσ κα διατθρεί το χϊρο κακαρό με δικά του ζξοδα. Τποχρεοφται να λαμβάνει 
κάκε φορά τα προβλεπόμενα από τθν κείμενθ νομοκεςία και από τισ περιςτάςεισ επιβαλλόμενα 
μζτρα, για τθν αποφυγι οποιαςδιποτε ηθμιάσ ι ατυχιματοσ ςτισ εγκαταςτάςεισ  ι  ςε τρίτουσ 
ςτον παραχωροφμενο χϊρο,  για τα οποία πάντωσ είναι αποκλειςτικά  υπεφκυνοσ.  Ο  χριςτθσ 
ζχει τθν πλιρθ ποινικι και αςτικι ευκφνθ για οτιδιποτε ςυμβεί ςε πρόςωπα και πράγματα ςτον 
παραχωροφμενο  χϊρο. 
13. Ο χριςτθσ δεν απαλλάςςεται τθσ πλθρωμισ του  ανταλλάγματοσ εάν δεν ζκανε 
χριςθ του χϊρου για τουσ οποίουσ πλειοδότθςε, χωρίσ υπαιτιότθτα του Δθμοτικοφ Λιμενικοφ 
Ταμείου Μονεμβαςίασ, ι ςε περίπτωςθ προςωρινισ ανάκλθςθσ τθσ άδειασ λειτουργίασ λόγω 
ποινισ για παραβάςεισ που διζπραξε, ςφμφωνα με το άρκρο 10 τθσ υπουργικισ απόφαςθσ 
αρικ.Φ.3131/17.96. Επίςθσ δεν δικαιοφται να ηθτιςει μείωςθ του ανταλλάγματοσ για 
οποιοδιποτε λόγο. 
14. Οι καντίνεσ (αυτοκινοφμενεσ ι ρυμουλκοφμενεσ) και ο παραχωροφμενοσ χϊροσ, να είναι 
αναλόγου εμβαδοφ ϊςτε να διαςφαλίηεται θ υγιεινι και αςφάλεια των 
παραςκευαηόμενων και προςφερόμενων τροφίμων ι και ποτϊν όπωσ προβλζπεται από 



τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 
15. Είναι υπεφκυνοι ϊςτε θ καταςκευι των καντινϊν να είναι από κατάλλθλο υλικό, αδιαπότιςτο, 
το οποίο επιδζχεται κακαριςμό και απολφμανςθ ϊςτε να διαςφαλίηεται θ υγιεινι και αςφάλεια 
των τροφίμων και να παρεμποδίηεται θ αερόφερτθ επιμόλυνςθ ειδικά από τισ καιρικζσ ςυνκικεσ. 
16. Είναι υπεφκυνοι ϊςτε οι εςωτερικοί χϊροι των παραπάνω καταςκευϊν μετά το πζρασ τθσ 
εργαςίασ να κακαρίηονται και να απολυμαίνονται και ςτθ ςυνζχεια να κλείνονται ερμθτικά ϊςτε 
να προςτατεφεται ο εξοπλιςμόσ ςτο ςφνολο του. 
17. Να χρθςιμοποιοφν υποχρεωτικά ςκεφθ μιασ χριςθσ. 
18. Να φροντίηουν για επαρκι παροχι νεροφ για ανκρϊπινθ κατανάλωςθ και δεξαμενι 
ςυγκζντρωςθσ υγρϊν αποβλιτων, αποκομιδι ςτερεϊν αποβλιτων, κλπ, με ευκφνθ των 
παραχωρθςιοφχων. 
19. Να διαςφαλίηουν ότι οι πρϊτεσ φλεσ προζρχονται από νόμιμεσ επιχειριςεισ. 
20. Με δικι τουσ ευκφνθ, ςε περίπτωςθ εγκατάςταςθσ χθμικϊν-βιολογικϊν αποχωρθτθρίων, να 
διαςφαλίηουν τθν προςταςία τθσ Δθμόςιασ Τγείασ και θ διάκεςθ των λυμάτων τουσ να γίνεται 
ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. Σα ανωτζρω  αποχωρθτιρια κα διακζτουν βεβαίωςθ 
πιςτοποίθςθσ τθσ εταιρείασ καταςκευισ και βεβαίωςθ αποδοχισ των λυμάτων από τον οικείο 
Ο.Σ.Α  ε περίπτωςθ ενοικιαηόμενων αποχωρθτθρίων κα πρζπει να υποβλθκεί και θ ςφμβαςθ 
ενοικίαςθσ. 
21. Να μθν προςαρμόηουν ςε ςτακερό τρόπο ςτουσ χερςαίουσ χϊρουσ, τραπζηια ι πάγκουσ ι 
άλλα αντικείμενα. 
22. Να ςυμμορφϊνονται απροφάςιςτα με τισ ςυςτάςεισ και υποδείξεισ των εντεταλμζνων 
οργάνων. 
23. Να τθροφν τισ ιςχφουςεσ αγορανομικζσ, υγειονομικζσ, φορολογικζσ και αςφαλιςτικζσ, 
αναφορικά με τθν άςκθςθ των δραςτθριοτιτων τουσ, υποχρεϊςεισ. 
 
 
 

ΑΘΟ  10° 

 ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΡΑΙΘΙΟΥ ΕΜΡΟΙΟΥ 
(Άρκρο 6 τθσ ΚΤΑ 3131/17/96, ΦΕΚ.178/Β'/97) 

 
Μετά τθν κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ και τθν ανακιρυξθ πλειοδότθ από 
το Δ.. του Δ.Λ.Σ.Μ., τθν προςκόμιςθ των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν & τθσ εγγυθτικισ 
επιςτολισ, και τθν ζκδοςθ τθσ “Ρράξθσ Ραραχϊρθςθσ απλισ χριςθσ Χϊρου”, και τθν εγκριτικι 
πράξθ του Δ.Σ. του  παραχωροφμενου χϊρου, από τθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ 
Ρελοποννιςου εκδίδεται  θ “Άδεια Λειτουργίασ Καντίνασ” θ οποία κα περιλαμβάνει: 
 
1. Θμερομθνία ζκδοςθσ και αρικμό τθσ άδειασ. 
2. Πλιρθ ατομικά ςτοιχεία του κατόχου και του τυχόν μόνιμου αναπλθρωτι του 
(ονοματεπϊνυμο, όνομα πατζρα και μθτζρασ, τόπο - χρονολογία γεννιςεωσ, διεφκυνςθ, 
κατοικίασ, αρικμό δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι διαβατθρίου και εκδοφςα  Αρχι). 
3. Σον αρικμό φορολογικοφ μθτρϊου και τθν αρμόδια ΔΟΤ του κατόχου και του τυχόν μόνιμου 
αναπλθρωτι του. 
4. Σον αςφαλιςτικό φορζα και τον αρικμό μθτρϊου του κατόχου. 
5. Σα ςτοιχεία τθσ βεβαίωςθσ τθσ οικείασ Τγειονομικισ Τπθρεςίασ. 
6. Σθ ςυγκεκριμζνθ κζςθ εγκατάςταςθσ και τθν ακριβι ζκταςθ τθσ, κακϊσ και τουσ 
ςυγκεκριμζνουσ χϊρουσ που μπορεί να αςκεί τθ δραςτθριότθτα του ο κάτοχοσ τθσ άδειασ 
πλανόδιου υπαίκριου εμπορίου. 
7. Σα ςυγκεκριμζνα είδθ ι υπθρεςίεσ που κα αποτελοφν το αντικείμενο τθσ δραςτθριότθτασ του 
κατόχου τθσ άδειασ. 



8. Σον τφπο και τον αρικμό κυκλοφορίασ του (αυτοκινοφμενου ι ρυμουλκοφμενου) 
οχιματοσ που χρθςιμοποιείται. 
9. Σο χρονικό διάςτθμα ιςχφοσ τθσ άδειασ. 
 
 
Αντίγραφο κάκε χορθγοφμενθσ άδειασ με φωτογραφία του κατόχου επ' αυτισ, κα 
κοινοποιθκεί ςτθ Λιμενικι Αρχι Νεάπολθσ, και τθν αρμόδια Υγειονομικι Υπθρεςία. 
 
 

 

ΑΘΟ  11° 

  ΔΙΑΔΟΧΗ – ΑΝΑΡΛΗΩΣΗ ΤΩΝ ΡΑΑΧΩΗΣΙΟΥΧΩΝ 
(Άρκρο 7 τθσ ΚΥΑ 3131/17/96, ΦΕΚ.178/Β'/97) 

 
ε περίπτωςθ κανάτου του παραχωρθςιοφχου  ι αποδθμίασ του ςτο εξωτερικό κατά τθν 
διάρκεια τθσ παραχϊρθςθσ, κεωρείται ότι θ παραχϊρθςθ ζχει λυκεί μθ αναγνωριηομζνου 
ουδενόσ δικαιϊματοσ ςτουσ διαδόχουσ ι κλθρονόμουσ του χριςτθ και οι χϊροι που ζχουν 
παραχωρθκεί προσ χριςθ επανζρχονται αυτοδίκαια ςτθν διάκεςθ του Δθμοτικοφ Λιμενικοφ 
Σαμείου Μονεμβαςίασ. 
Δφναται όμωσ το  Λιμενικό Σαμείο Μονεμβαςίασ, να ανακζςει τθ ςυνζχιςθ τθσ εκμετάλλευςθσ 
τθσ επιχείρθςθσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παραχϊρθςθσ ςτουσ διαδόχουσ ι κλθρονόμουσ του 
χριςτθ εφόςον μεταξφ αυτϊν κα υπάρχει πρόςωπο ι κα υποδεικνφεται απ' αυτοφσ πρόςωπο 
κατάλλθλο για τθ ςυνζχιςθ τθσ εκμετάλλευςθσ τθσ επιχείρθςθσ, μζχρι τθσ αναδείξεωσ νζου 
οριςτικοφ χριςτθ. 
 
 

ΑΘΟ  12° 

  ΔΙΑΚΟΡΗ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΕΞ ΑΝΩΤΕΑΣ ΒΙΑΣ 
 

ε περίπτωςθ καταςτροφισ των προσ χριςθ παραχωροφμενων χϊρων  κατά 
τθ διάρκεια τθσ  παραχϊρθςθσ,  λόγω πρόςκρουςθσ, πυρκαγιάσ, κεομθνίασ, πολζμου ι άλλθσ 
αιτίασ και διακοπι τθσ λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ εκ τοφτου ο  παραχωρθςιοφχοσ ουδεμία 
αποηθμίωςθ δικαιοφται από το Δθμοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβαςίασ. 
 
 
 

ΑΘΟ  13° 

 ΜΗ ΕΦΑΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΡΕΙ ΕΜΡΟΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ 
 

Ρθτά δθλϊνεται ότι ςφμφωνα με τθν παρ. 2, εδ. Β , του, άρκρου 22 Ν. 2971/2001, οι διατάξεισ 
περί εμπορικϊν μιςκϊςεων δεν εφαρμόηονται για τισ παραχωριςεισ που κα ςυναφκοφν ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςθσ διακθρφξεωσ, δεδομζνου ότι οι προσ χριςθ παραχωροφμενοι χϊροι 
βρίςκονται εντόσ τθσ εξομοιοφμενθσ ςε ηϊνθ λιμζνα, λιμενικισ εγκατάςταςθσ ‘’ΠΟΤΝΣΑ ‘’  με 
φορζα διοίκθςθσ και λειτουργίασ το Δθμοτικό Λιμενικό Σαμείο Μονεμβαςίασ. 

 
 

 



ΑΘΟ  14° 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ 
 

       Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό κεωρείται ότι ζλαβαν γνϊςθ των όρων τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ των ιςχυουςϊν διατάξεων και προδιαγραφϊν και δθλϊνουν ότι τουσ αποδζχονται 
πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ. 
 

 

ΑΘΟ  15° 

 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ 

Ολόκλθρθ θ διακιρυξθ κα δθμοςιευκεί με φροντίδα του Προζδρου του Δ.Λ.Σ.Μ. δια 

τοιχοκολλιςεωσ αντιγράφου αυτισ, ςτον πίνακα ανακοινϊςεων των Δθμοτικοφ καταςτιματοσ 

ςτθ Νεάπολθ Δ.Ε. Βοιϊν, και ςτο πίνακα ανακοινϊςεων ςτθν ζδρα του Διμου Μονεμβαςίασ, 

ςτουσ Μολάουσ. Περίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ κα αναρτθκεί επίςθσ ςτθν ιςτοςελίδα του 

Δθμοτικοφ Λιμενικοφ Σαμείου Μονεμβαςίασ και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Μονεμβαςίασ, 

δζκα (10) τουλάχιςτον πλιρθσ θμζρεσ προ τθσ διενεργείασ τθσ δθμοπραςίασ. 

 

ΑΘΟ  16° 

ΡΛΗΟΦΟΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΟΜΕΝΩΝ 

    Πλθροφορίεσ για τθ δθμοπραςία  παρζχονται από το Λιμενικό Σαμείο, τισ  θμζρεσ Δευτζρα ζωσ 

Παραςκευι και ϊρεσ 9:00 πμ - 14:00 μμ, Σθλζφωνο: 2734360128. 

   

 

 

Ο ΡΟΕΔΟΣ Δ.Λ.Τ.Μ. 

 

   ΧΑΑΛΑΜΡΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ  


