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ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη για την προφορική φανερή και πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση  τμήματος 

γεωτεμαχίου συνολικής έκτασης (Ε2= 1000,11 τ.μ)  στο Λιμάνι Μεσολογγίου (Ο.Τ 245) για την ίδρυση  και 

λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Κατηγορία IV. Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών: 

Υποκατηγορία Α1, Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος»  

ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2021 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ι.Π. Μεσολογγίου  

Έχοντας υπόψη  

1. Το Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) περί «Καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας 
δημοπρασίας κλπ» όπως ισχύουν  

2. Τα αριθ. 507/30-3-2021 και αριθ. 578/16-4-2021 έγγραφα της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου ΙΠ 

Μεσολογγίου από τα οποία προκύπτει ότι είναι επιτρεπτή η λειτουργία αναψυκτηρίου (ως περιορισμένης 

έκτασης δραστηριότητες εστίασης & αναψυχής) στο υπό εκμίσθωση τμήματος γεωτεμαχίου συνολικής 

έκτασης (Ε2= 100,11 τ.μ) που βρίσκεται στο Λιμάνι Μεσολογγίου (Ο.Τ 245)  

3. Το αριθ. 8128/6-5-20221 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικής Ανάπτυξης περί άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός του (Ο.Τ 245) του ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ Μεσολογγίου 

4. Την αριθ.  17/2021  απόφαση Δ.Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΙΠ Μεσολογγίου (ΑΔΑ: ΩΘΟΔ465ΙΩ6-

Ψ56) με την οποία ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής εκτίμησης μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων του 

άρθρου 7 του ΠΔ 270/81 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΙΠ Μεσολογγίου για το έτος 2021  

5. Την αριθ 35/2021 απόφαση Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΙΠ Μεσολογγίου (ΑΔΑ ΨΙΦΕ465ΙΩ6-

97Ν)  περί  συγκρότησης της Επιτροπής εκτίμησης μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων του άρθρου 7 του ΠΔ 

270/81 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΙΠ Μεσολογγίου για το έτος 2021 

6. Την αριθ. 20/2021 απόφαση Δ.,Σ  του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΙΠ Μεσολογγίου (ΑΔΑ: 6ΤΨΕ465ΙΩ6-ΦΩΝ)  
με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκμίσθωση και μίσθωση ακινήτων του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΙΠ Μεσολογγίου έτους 2021 

7. Το αριθ. πρωτ. 284/2-6-2021 πρακτικό της Επιτροπής εκτίμησης μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων έτους 2021 
8. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων, που στην 

περίπτωση των ΝΠΔΔ των ΟΤΑ ασκούνται από τα ΔΣ αυτών, άρθρο 240 του Ν. 3463/2006) 

9. Την αριθ 24/2021 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΙΠ Μεσολογγίου, περί 
αποδοχής του αριθ. πρωτ. 284/2-6-2021 πρακτικό της Επιτροπής εκτίμησης μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων 
έτους 2021 και β) περί καθορισμού των  όρων της προφορικής φανερής και πλειοδοτικής δημοπρασίας για την 
εκμίσθωση τμήματος γεωτεμαχίου συνολικής έκτασης (Ε2= 1.000,11 τ.μ) στο Λιμάνι Μεσολογγίου (Ο.Τ 245) , για 
την ίδρυση  και λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Κατηγορία IV. Επιχείρηση παροχής 
υπηρεσιών: Υποκατηγορία Α1, Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος» 

 



ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  

Προφορική φανερή και πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση τμήματος γεωτεμαχίου συνολικής έκτασης (Ε2= 
1.000,11 τ.μ) στο Λιμάνι Μεσολογγίου (Ο.Τ 245) , για την ίδρυση  και λειτουργία καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος «Κατηγορία IV. Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών: Υποκατηγορία Α1, Επιχείρηση μαζικής εστίασης 
παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος» 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αντικείμενο δημοπρασίας –Περιγραφή Ακινήτου  

Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση τμήματος γεωτεμαχίου συνολικής έκτασης 1000,11 τ.μ.  στο 

Λιμάνι Μεσολογγίου (Ο.Τ 245) το οποίο βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως και εκτός χερσαίας ζώνης και σύμφωνα 

με το ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ Μεσολογγίου η χρήση του είναι «ελεύθεροι χώροι-αστικό πράσινο» . 

Ως εκ τούτου, εντός του χώρου, επιτρέπονται : α)κατασκευές και εγκαταστάσεις σε κοινόχρηστους χώρους 

σύμφωνα με το άρθρο 7 του π.δ. 59/2018 και τα οριζόμενα των άρθρων 20,21 του Ν.4067/2012(ΝΟΚ), Β) 

λειτουργία  καταστήματος  υγειονομικού ενδιαφέροντος «Κατηγορία IV, Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών: 

Υποκατηγορία Α1, Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος) σύμφωνα με τις 

εκάστοτε υγειονομικές διατάξεις. 

Εξαιτίας της θέσης του χώρου, δηλαδή βρίσκεται σε άμεση επαφή με το περιβάλλον και το τοπίο  της 

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου το οποίο φιλοξενεί και διατηρεί τις παραδοσιακές ΠΕΛΑΔΕΣ, το κτίριο επιτρέπεται 

να κατασκευασθεί είτε από ξύλο είτε από λυόμενη κατασκευή( προκάτ) σύμφωνα με τα οριζόμενα των άρθρων 

29,30 του ν. 4495/2017. Δεν επιτρέπεται η κατασκευή από τσιμεντόλιθους, ή οπλισμένο σκυρόδεμα ενώ 

προβλέπεται και η κατασκευή στεγασμένων υπαίθριων χώρων. Οποιαδήποτε άλλη κατασκευή αναγκαία για τη 

λειτουργία του εν λόγω καταστήματος θα δύναται να πραγματοποιηθεί κατόπιν εγκρίσεως του Δ.Σ. του Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου Ι.Π. Μεσολογγίου και σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο αφού πρώτα κατατεθεί 

συγκεκριμένο σχέδιο - πρόταση. 

 Σημειώνεται ότι η λειτουργία του εν λόγω κτιρίου δεν θα επηρεάζει την λειτουργία της παρακείμενης Ζώνης του 

Λιμένα Μεσολογγίου. 

Το εν λόγω κτίριο θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.  

Ο εν λόγω χώρος εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΙΠ Μεσολογγίου και εμφαίνεται 

στο θεωρημένο  τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα αποτελώντας αναπόσπαστο 

τμήμα αυτής  

 

Άρθρο 2ο 

Τόπος – χρόνος διενέργειας της δημοπρασίας 

Η δημοπρασία θα είναι προφορική, φανερή και πλειοδοτική και θα διεξαχθεί  στις 14 Ιουλίου  ημέρα Τετάρτη  

και  ώρα  από 10:00 π.μ. έως11:30.  στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου (Λιμάνι Μεσολογγίου) 

ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής  που  έχει καθοριστεί  με την αριθ. 20/2021 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου  

κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται 

Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν να 

κατατίθενται προσφορές χωρίς διακοπή. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας πέραν της οριζόμενης ώρας 

αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρίζεται στα πρακτικά. Σε εφαρμογή της ανωτέρω 

παραγράφου, δεν γίνονται δεκτοί στη δημοπρασία, ακόμα και αν αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη, όσοι προσέλθουν 

μετά την οριζόμενη από τη διακήρυξη ώρα λήξης.  

 

Άρθρο 3ο  

Μίσθωμα  

Κριτήριο για την ανάθεση, θα είναι το υψηλότερο ετήσιο αντάλλαγμα, το οποίο θα αποδίδει ο μισθωτής 

στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ΙΠ Μεσολογγίου 



Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης) για τη μίσθωση του αναφερόμενου ακινήτου ορίζεται το 

ποσό των 10.000  (ήτοι  833,34 €/μήνα.) 

Το μίσθωμα που θα καθορισθεί σύμφωνα με το πρακτικό της επιτροπής της δημοπρασίας  θα μείνει σταθερό 

από την ημέρα υπογραφής του συμφωνητικού και για ένα έτος .Μετά την πάροδο του πρώτου μισθωτικού 

έτους θα καταβάλλεται ετήσια αύξηση 2% υπολογιζόμενη κάθε φορά στο προηγουμένως καταβαλλόμενο 

μίσθωμα. H προαναφερθείσα ποσοστιαία αναπροσαρμογή του μισθώματος θα ισχύει και σε περίπτωση κατά 

την οποία ο μισθωτής παραμείνει στο μίσθιο πέραν του ως άνω ορισθέντος συμβατικού χρόνου συνεπεία 

αναγκαστικής παράτασης του χρόνου λήξης αυτής. Το πρώτο μίσθωμα θα καταβληθεί µε την υπογραφή της 

σύμβασης. Ο μισθωτής βαρύνεται εξ ολοκλήρου και µε το τέλος χαρτοσήμου. Το μίσθωμα θα είναι μηνιαίο και 

θα προκαταβάλλεται στην Ταμειακή Υπηρεσία που εξυπηρετεί το νπ ή σε λογαριασμό που θα υποδειχθεί από 

το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ΙΠ Μεσολογγίου κατά το πρώτο τριήμερο εκάστου  ημερολογιακού μήνα, χωρίς 

σχετικό ειδοποιητήριο..Με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος του Νομικού Προσώπου από την σύμβαση 

ή το Νόμο, σε περίπτωση ολικής ή μερικής καθυστέρησης καταβολής του μισθώματος, το νομικό πρόσωπο  

υποχρεούται να προβεί στην είσπραξή του μετά των αναλογούντων τόκων υπερημερίας, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., κατόπιν της αποστολής σχετικής προειδοποιητικής επιστολής όχλησης για την 

καταβολή. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής του μισθώματος ο οφειλέτης υπόκειται στην πληρωμή των 

προσαυξήσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις του Νόμου, ανεξάρτητα από τα μέτρα 

αναγκαστικής εκτέλεσης που μπορούν να ληφθούν για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων δόσεων.  

 

Άρθρο 4ο  

Διάρκεια μίσθωσης 

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη με δυνατότητα παράτασης της μισθώσεως για  τρία (3) 

επιπλέον έτη με την προϋπόθεση ότι ο μισθωτής θα αιτηθεί την παράταση τουλάχιστον  έξι   (6) μήνες πριν 

από τη λήξη της μισθώσεως .Αρμόδιο όργανο να αποφασίσει για την παράταση είναι το Διοικητικό Συμβούλιο.  

Η διάρκεια της μισθώσεως αρχίζει από την πρώτη του μηνός μετά την υπογραφή του συμφωνητικού και λήγει 

μετά την παρέλευση της αντίστοιχης ημέρας  του παραπάνω διαστήματος, οπότε ο μισθωτής υποχρεώνεται να 

παραδώσει το εκμισθούμενο ακίνητο αναντίρρητα και χωρίς άλλη ειδοποίηση, διαφορετικά θα ευθύνεται σε 

αποζημίωση του εκμισθωτή 

Άρθρο 5ο   
 Όροι, προϋποθέσεις και δικαιώματα συμμετοχής.  

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν όλα τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα,, υπό την προϋπόθεση ότι 

δεν έχουν βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες και μη ρυθμισμένες οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο  και το Δημοτικό 

Λιμενικό Ταμείο ΙΠ Μεσολογγίου, από οποιαδήποτε αιτία και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις της παρούσης.  

5.1 Από τη δημοπρασία αποκλείεται όποιος έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για έναν από 

του ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης – πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος 

(ΕΕL 300).  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195) και στο 

άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της 

αναθέτουσας αρχής ή του οικονομικού φορέα.  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2803/2000 (Α΄ 48).  



δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, 

για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή 

απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 

ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309), η 

οποία ενσωματώνεται με το Ν. 3691/2008 (Α΄166) και αντικαθίστανται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2331/1995 

(Α΄173).  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 

την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101), η οποία ενσωματώνεται με 

το Ν. 4198/2013 (Α΄ 215).  

ζ) της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της χρήσης πλαστών εγγράφων, της μεταφοράς 

λαθρομεταναστών, της δωροδοκίας, της ψευδορκίας, της δόλιας χρεοκοπίας, της λαθρεμπορίας, της 

παράβασης της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, της μαστροπείας, της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της 

απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της κλοπής, της ληστείας, της ασέλγειας, της προσβολής της 

γενετήσιας αξιοπρέπειας, της παράνομης οπλοκατοχής, της παράνομης οπλοφορίας, της παράνομης 

οπλοχρησίας, της αρπαγής ανηλίκου και οποιαδήποτε εγκλήματα κατά των ηθών.  

5.2. Η υποχρέωση αποκλεισμού ενδιαφερόμενου εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 

εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για ένα ή περισσότερα από τα ανωτέρω αδικήματα, είναι μέλος 

του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

5.3. Αν στη δημοπρασία συμμετέχουν αλλοδαποί πρέπει οπωσδήποτε να κατέχουν τη νόμιμη άδεια διαμονής  

που τους παρέχει το δικαίωμα άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.  

5.4 Η συμμετοχή στη δημοπρασία αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα 

τους όρους της διακήρυξης και έχει την πλήρη γνώση του χώρου που θα εκμισθωθεί καθώς και την χρήση του.  

5.5. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή της δημοπρασίας, 

πριν τη έναρξη του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς 

θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.  

5.6 Για την εκπροσώπηση Νομικού Προσώπου απαιτείται η προσκόμιση του Φ.Ε.Κ. σύστασης και 

εκπροσώπησης του νομικού προσώπου καθώς και κάθε τροποποίηση αυτού µε τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ καθώς 

και ΦΕΚ του καταστατικού συστάσεως και πιστοποιητικό περί µη λύσης τους. Τα Νομικά Πρόσωπα με τη 

μορφή ΕΠΕ ή ΟΕ ή ΕΕ, καθώς και οι Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείας εκπροσωπούνται από το Διαχειριστή 

τους ή από άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, προσκομίζοντας επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού και 

επίσημο εξουσιοδοτικό έγγραφο µε το οποίο αποφασίζεται η συμμετοχή στη διακήρυξη και ορίζεται το 

πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να υπογράψει την προσφορά, καθώς και ο αντίκλητος µε πλήρη στοιχεία 

ταυτότητας και διεύθυνσης αυτού που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση µε την 

παρούσα).  

5.7. Η απόφαση της επιτροπής διενέργειες της δημοπρασίας περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να 

συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, 

αναγράφεται στα πρακτικά. 

 

 



Άρθρο 6ο  

Τρόπος υποβολής προσφορών 

 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει αυτοπρόσωπη παρουσία των φυσικών προσώπων ή σε 

περίπτωση εταιρειών των νόμιμων εκπροσώπων τους προσώπων. Για την περίπτωση μη αυτοπρόσωπης 

παρουσίας και την εκπροσώπηση από τρίτο πρόσωπο απαιτείται ειδικό πληρεξούσιο. 

Οι προσφορές των πλειοδοτών γράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφώνησης του ονοματεπωνύμου του 

πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβιβάζεται 

διαδοχικά από τον πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει υποχρεωτικά τον τελευταίο πλειοδότη. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, υποχρεούνται να προσκομίσουν Φάκελο Προσφορά της Δημοπρασίας θα 

περιέχει δύο επιμέρους φακέλους επί ποινή αποκλεισμού ως εξής:  

6.1. Υποφάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». Μέσα στο φάκελο τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

συμμετοχής, όπως αυτά αναγράφονται στο Άρθρο 7 της παρούσας. 

6.2. Υποφάκελο Οικονομικής Προσφοράς, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Μέσα στο φάκελο τοποθετείται η οικονομική προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας. 

6.3. Οι Φάκελοι Προσφοράς του Διαγωνισμού υποβάλλονται σε κλειστούς και σφραγισμένους φακέλους οι 

οποίοι άπαντες θα αναγράφουν τα εξής: 

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 

ΕΚΤΑΣΗΣ (Ε2=1000.11 τ.μ) ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (Ο.Τ 245) ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Κατηγορία IV, Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών: 

Υποκατηγορία Α1, Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος», τα πλήρη 

στοιχεία του Υποψηφίου (επωνυμία και διεύθυνση) ή κάθε συμμετέχοντα χωριστά σε περίπτωση σύμπραξης 

και η φράση «να ανοιχτεί μόνο από την Αρμόδια Επιτροπή». 

6.4. Οι Φάκελοι Προσφοράς υποβάλλονται με οποιονδήποτε τρόπο υπό τη ρητή προϋπόθεση ότι θα 

περιέλθουν στο πρωτόκολλο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΙΠ Μεσολογγίου το αργότερο μέχρι την 

ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται ανωτέρω στον όρο 2 της παρούσας. Επίσης είναι επιτρεπτή και η 

ταχυδρομική αποστολή των Φακέλων Προσφοράς στην ταχυδρομική διεύθυνση : Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 

ΙΠ Μεσολογγίου (Λιμάνι Μεσολογγίου) Τ.Κ. 30200 με αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου για την 

εμπρόθεσμη παραλαβή του Φακέλου, καθώς και του περιεχομένου του. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής 

αποστολής, οι προσφορές θα πρέπει να παραληφθούν και να πρωτοκολληθούν ομοίως μέχρι την 

προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού.  

6.5. Εκπρόθεσμη άφιξη και πρωτοκόλληση Φακέλου Προσφοράς έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του 

Υποψηφίου λόγω απαράδεκτης προσφοράς.  

6.6. Δεν θα γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται εναλλακτικές προσφορές, προσφορές υπό αίρεση ή/και 

επιφύλαξη, αντιπροσφορές οποιασδήποτε φύσης, καθώς επίσης και όποια προσφορά δεν πληροί τους 

όρους της παρούσας Διακήρυξης ή αντιβαίνει στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  

6.7. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν του Υποψηφίους για εκατόν είκοσι (120) ημέρες προσμετρούμενες 

από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν 

ημερομηνία λήξης προγενέστερη της παραπάνω αναφερόμενης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

6.8. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξυσίματα, 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, κατά 

τον έλεγχο, να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά 

απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της 

Επιτροπής διενέργειας της δημοπρασίας .  



6.9. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της 

Διακήρυξης που είναι όλοι ουσιώδεις. 

 

Άρθρο 7ο  

 Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής  

Ο Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής των Ενδιαφερομένων θα περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού τα 

εξής δικαιολογητικά, με τη σειρά και την αρίθμηση της Παρούσας 

7.1 Αίτηση υποβολής προσφοράς υπογεγραμμένη από τον Υποψήφιο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του. Θα 

αναφέρονται αναλυτικά το μίσθιο για το οποίο ο υποψήφιος επιθυμεί να καταθέσει προσφορά και τα πλήρη 

στοιχεία του: Επαγγελματική δ/νση ή δ/νση κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ των 

προσώπων που αναφέρονται στην Αίτηση. 

7.2 Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86, όπου ο υποψήφιος θα αναφέρει ότι: α) : «Έλαβα γνώση των όρων 

της διακήρυξης και τους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα  και ότι έλαβα γνώση του ακινήτου και της 

κατάστασης νομικής και πραγματικής  στην οποία αυτό βρίσκεται και την αποδέχομαι  πλήρως και 

ανεπιφύλακτα και αποδέχομαι  ότι ευθύνομαι   αλληλέγγυα και εις ολόκληρον  με τον μισθωτή  για την 

εκπλήρωση των όρων της σύμβασης και για όλες τις υποχρεώσεις  και ότι παραιτούμαι   από το  ευεργέτημα 

της διζήσεως και διαιρέσεως». 

β) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του, σχετικό με οποιαδήποτε αναβολή ή ακύρωση της 

δημοπρασίας   

γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι δεν έχει κηρυχθεί 

έκπτωτος ως μισθωτής ακινήτων κυριότητας Δήμων ή Ελληνικού Δημοσίου για παράβαση όρων μίσθωσης, η 

υποβολής πλαστών δικαιολογητικών 

7.3  Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας του φυσικού προσώπου που υποβάλει 

προσφορά, ή του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου 

7.4 Εγγύηση συμμετοχής : Για να γίνει δεκτός κάποιος στην δημοπρασία, πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή 

της δημοπρασίας ποσό που αντιστοιχεί στο 10% επί του οριζόμενου ποσού στην διακήρυξη (συνολικού 

ετήσιου ενοικίου) σύμφωνα με την τιμή εκκίνησης  που αντιστοιχεί στο ποσό των …………………..€.. Το 

παραπάνω ποσοστό επέχει θέση εγγύησης και μπορεί να συνίσταται σε γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης 

του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων  για παρακατάθεση σε αυτό  του ποσού από αυτόν που επιθυμεί να 

λάβει μέρος στην δημοπρασία. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής  ή το γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης 

του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων πρέπει να έχει εκδοθεί κατά  την κείμενη  νομοθεσία  και θα πρέπει 

να έχει ισχύ  για εξήντα ημέρες  προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας της δημοπρασίας 

. Η εν λόγω εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στους συμμετέχοντες και µη κληροδοτήσαντες, μετά την 

υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης, σε κάθε δε περίπτωση εντός εξήντα (60) ημερών από τη διενέργεια της 

δημοπρασίας .Κάθε υποψήφιος πρέπει να φέρει και αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος μαζί με τον τελευταίο 

πλειοδότη υποχρεούται να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και τη σχετική σύμβαση μίσθωσης, 

καθιστάμενος έτσι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της 

σύμβασης και για όλες τις υποχρεώσεις, παραιτούμενος του ευεργετήματος της διζήσεως και διαιρέσεως  . 

7.5. Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του νπ ότι δεν έχουν βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες και μη ρυθμισμένες 

οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ΙΠ Μεσολογγίου, από οποιαδήποτε αιτία  

7.6 Πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας, ή βεβαίωση ότι είναι ενήμερος ως προς τις ασφαλιστικές του 

υποχρεώσεις από τους φορείς στους οποίους καταβάλλει τις ατομικές του εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

(κύριας και επικουρικής) π.χ. «μη μισθωτών ΕΦΚΑ», το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο 

υποβολής των προσφορών  



7.7 Πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας του συμμετέχοντος ή βεβαίωση ότι είναι ενήμερος ως προς τις 

φορολογικές του υποχρεώσεις, το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής των 

προσφορών  

7.8. Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου του τόπου κατοικίας του από το οποίο να προκύπτει ότι  δεν τελεί υπό 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ,ή αναγκαστικής 

διαχείρισης, ή πτωχευτικού συµβιβασµού, ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία από τις κατά περίπτωση 

εφαρμοζόμενες εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, ή πιστοποιητικό   δικαστικής φερεγγυότητας  

7.9  Αντίγραφο ποινικού μητρώου (αν δεν προσκομισθεί αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία για τον 

πλειοδότη), και λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαδικασία έγκρισης των πρακτικών και ανακήρυξης του μισθωτή 

ή Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση προσκόμισης εντός πέντε (5) 

εργασίμων ημερών από την επομένη της διενέργειας της δημοπρασίας, σε περίπτωση ανάδειξής του ως 

μισθωτή  αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή ισοδυνάμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασής του, τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχει 

καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας καθώς και τα 

προβλεπόμενα κατωτέρω αδικήματα: ϊ) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ϋ) δωροδοκία, iii) απάτη, και 

ϊν) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου 

είναι : φυσικά πρόσωπα, ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. & Ε.Ε., διαχειριστές ΕΠΕ, Πρόεδρος/ 

Διευθύνων Σύμβουλος για Α.Ε. Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.Στις 

περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE 

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τα μέλη και τους 

διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 

κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε όλες τις 

υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους 

νόμιμους εκπροσώπους τους.  

Τα ίδια δικαιολογητικά απαιτούνται και για τον εγγυητή του   

 

Για τα Νομικά Πρόσωπα:  

Τα Νομικά Πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας με όλες τις τυχόν 

τροποποιήσεις καθώς και επικυρωμένο απόσπασμα Πρακτικών του αρμοδίου οργάνου του Νομικού 

Προσώπου με το οποίο αποφασίζετε η συμμετοχή στην δημοπρασία, ορίζεται το ή τα πρόσωπα που 

εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά, καθώς και ο Αντίκλητος, που εξουσιοδοτείται να 

παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή της δημοπρασίας. Σε περίπτωση Αλλοδαπής 

Επιχείρησης, τα ανάλογα πιστοποιητικά που ισχύουν στη χώρα εγκατάστασης της Επιχείρησης και βεβαίωση 

της αρμόδιας αρχής της χώρας έκδοσης ή γνωμοδότηση δικηγόρου για το καθεστώς ισχύος των 

πιστοποιητικών αυτών. 

Α) Πιστοποιητικό Γραμματείας Πρωτοδικών, του τελευταίου διμήνου, της έδρας του διαγωνιζομένου, ή ανάλογο 

έγγραφο για τις Αλλοδαπές Επιχειρήσεις, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση 

πτώχευσης ούτε τελεί σε αναγκαστική διαχείριση και ανάλογο Πιστοποιητικό ότι δεν εκκρεμεί αίτηση για την 

κήρυξη του διαγωνιζομένου σε κατάσταση πτώχευσης, ούτε αναγκαστικής διαχείρισης, ή πιστοποιητικό   

δικαστικής φερεγγυότητας  

Β)Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του νόμιμου εκπροσώπου του Νομικού Προσώπου σχετικά με την πλήρη 

αποδοχή των όρων της παρούσας καθώς και το ότι εξέτασε το μίσθιο και το βρήκε κατάλληλο για την χρήση 

την οποία προορίζεται και ότι είναι της πλήρους αρεσκείας του και ανεπιφύλακτης αποδοχής του  

Γ) Αποδεικτικό Φορολογικής, Δημοτικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, του 

Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΙΠ Μεσολογγίου και Ασφαλιστικών 

Οργανισμών του Νομικού Προσώπου καθώς και του νόμιμου εκπρόσωπου. 



Δ) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, ή προκειμένου του νόμιμου εκπρόσωπου 

του Νομικού Προσώπου. 

Για Κοινοπραξία:  

 Για το κάθε μέλος της ξεχωριστά θα υποβάλει όλα τα παραπάνω έγγραφα και πιστοποιητικά, ανάλογα με τη 

νομική του μορφή. Επίσης κάθε μεμονωμένο μέλος της Κοινοπραξίας θα καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 

1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι οι συμμετέχουσες Επιχειρήσεις ή τα άτομα που συνέστησαν την 

Κοινοπραξία με μόνο σκοπό να αναλάβουν, με την ίδια πάντα σύνθεση, τη μίσθωση και εκμετάλλευση του 

ανώτερου μίσθιου του ν.π, ενέχονται και ευθύνονται έναντι του ν.π σχετικά με τη συμμετοχή τους στην 

Δημοπρασία ενιαία, αδιαίρετα και εις ολόκληρον, μέχρι τη σύσταση της προβλεπόμενης Α.Ε. και την 

υπογραφή της Σύμβασης, εφόσον η Κοινοπραξία προτίθεται να προχωρήσει σε σύσταση Α.Ε. ή σχετικά με 

την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό και την τήρηση των όρων της Σύμβασης καθ’ όλη τη διάρκειά της. 

Όλα τα στοιχεία που θα υποβληθούν στην δημοπρασία  θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Ειδικά 

τα έγγραφα νομιμοποίησης καθώς και όλα τα πιστοποιητικά, των Αλλοδαπών Επιχειρήσεων, θα είναι στην 

γλώσσα της χώρας έκδοσης και θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική. 

 Όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά θα είναι πρωτότυπα και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν επίσημα 

επικυρωμένα αντίγραφα, πλην των δημοσίων εγγράφων από ελληνικές  δημόσιες αρχές, για τα οποία δεν 

απαιτείται επικύρωση. 

Η έλλειψη οποιουδήποτε από τα ανωτέρω δικαιολογητικά καθιστά την προσφορά ανύπαρκτη και 

απαράδεκτη. Τα ίδια δικαιολογητικά ισχύουν και στην περίπτωση που κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό 

άλλου προσώπου. 

 

Άρθρο 8ο  

 Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς 

Η οικονομική προσφορά του Προσφέροντος, θα είναι σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα αναγράφει στο 

εξωτερικό του, με ευκρίνεια το όνομα του Υποψηφίου και την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και θα 

αναφέρει: 

Το  προσφερόμενο οικονομικό αντάλλαγμα ολογράφως και αριθμητικώς 

Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει μέσα στο φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς για 

την αξιολόγηση της συμμετοχής του με ποινή αποκλεισμού, σχέδιο εκμετάλλευσης και λειτουργίας για τον 

τρόπο που σκάφτεται να αξιοποιήσει το χώρο όπου κατ ελάχιστο πρέπει να αναφέρονται: το είδος και μορφή 

επιχείρησης, κόστος επένδυσης, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο 

εξειδικεύει την προσφορά κατ εκτίμηση του προσφέροντα. 

 

Άρθρο  9ο  

Εγγύηση και εγγυητής 

Η εγγυητική επιστολή του άρθρου 7 (7.4) του παρόντος αντικαθίσταται, μετά  την υπογραφή της σύμβασης 
και για όλη την διάρκεια της μίσθωσης µε άλλη καλής εκτελέσεως , η οποία θα είναι ίση με το ανωτέρω 
ποσοστό επί του ετησίου συνολικού συμβατικού τιμήματος που θα επιτευχθεί για την εξασφάλιση της 
έγκαιρης και της  εντός των υπό της διακήρυξης οριζομένων προθεσμιών καταβολής του μισθώματος .  
Η ισχύς της εγγυητικής επιστολής είναι 12ετής και σε περίπτωση δε παρατάσεως της μισθώσεως, ο 

πλειοδότης  οφείλει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή ανάλογης διάρκειας, όσο δηλαδή και το διάστημα 

της σύμβασης μίσθωσης, σε διαφορετική περίπτωση δεν γίνεται δεκτή. 

Σε περίπτωση μη προσέλευσης του τελευταίου πλειοδότη, εντός του χρονικού διαστήματος των δέκα (10) 

ημερών από την ημερομηνία επίδοσης σ΄ αυτόν της απόφασης έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας, η 

εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει υπέρ του Ν.Π. 



Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει για τη συμμετοχή του στη δημοπρασία υπεύθυνη δήλωση του Ν. 

1599/1986 τρίτου προσώπου με την οποία ο τρίτος θα εγγυάται προσωπικά υπέρ του μισθωτού και με την 

οποία θα δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της προκήρυξης  του διαγωνισμού , ότι αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα τους όρους της  προκήρυξης του διαγωνισμού καθώς επίσης ότι έχει πλήρη γνώση της 

πραγματικής κατάστασης του υπό εκμίσθωση χώρου και ότι κατά την  υπογραφή της σύμβασης της 

μίσθωσης θα συνυπογράψει αυτή ως εγγυητής και θα είναι αλληλέγγυα και σε ολόκληρο υπεύθυνος για την 

τήρηση των όρων της μίσθωσης και ότι ο εγγυητής παραιτείται, από τώρα, από το δικαίωμα της ένστασης της 

διζήσεως. Ο εγγυητής οφείλει πριν την υπογραφή να προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά που κατέθεσε και ο 

συμμετέχων και αναφέρονται ανωτέρω.  

 

Άρθρο 10ο  

Αποσφράγιση προσφορών-Αξιολόγηση  

 Κρίση αποτελεσμάτων της δημοπρασίας   

10.1 Για την επιλογή αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παρούσα. Κριτήριο βάσει του οποίου θα ανατεθεί η παραχώρηση του αντικείμενου, είναι το ανώτερο 

αντάλλαγμα από τις οικονομικές προσφορές που θα κριθούν αποδεκτές.  

10.2 Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες.  Προσφορές που παραβιάζουν τους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται, μετά από 

προηγούμενη γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, ως απαράδεκτες. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται 

προσφορές εάν εμφανίζουν επουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή η 

Επιτροπή για την διενέργεια και αξιολόγηση των προσφορών διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει διευκρινίσεις 

από τους συμμετέχοντες. Διευκρινίζεται ρητά ότι με τις ανωτέρω διευκρινίσεις δεν δύναται να συμπληρωθεί 

δικαιολογητικό συμμετοχής το οποίο δεν είχε κατατεθεί στο φάκελο της προσφοράς. 

10.3 Προσφορές που παραβιάζουν τους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται, μετά από προηγούμενη 

γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, ως απαράδεκτες. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται προσφορές εάν 

εμφανίζουν επουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή για 

την διενέργεια και αξιολόγηση των προσφορών διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει διευκρινίσεις από τους 

συμμετέχοντες. Διευκρινίζεται ρητά ότι με τις ανωτέρω διευκρινίσεις δεν δύναται να συμπληρωθεί 

δικαιολογητικό συμμετοχής το οποίο δεν είχε κατατεθεί στο φάκελο της προσφοράς. 

10.4 Η Επιτροπή Διενέργειας της δημοπρασίας με πρακτικό - εισήγησή της, εισηγείται, την κατακύρωση του 

διαγωνισμού, στον εντός των όρων της Προκήρυξης διαγωνιζόμενο, με την υψηλότερη οικονομική προσφορά, 

ή την επανάληψή του διαγωνισμού εφ’ όσον κρίνει ότι το αποτέλεσμα δεν είναι προς το συμφέρον του νπ. 

Την οριστική απόφαση λαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΙΠ Μεσολογγίου  

10.5 Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ΙΠ Μεσολογγίου επιφυλάσσει για τον εαυτό του το ανέλεγκτο δικαίωμα να 

ακυρώσει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, χωρίς εξ αυτού να γεννάται προς τους υποψηφίους 

οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση από προσυμβατική ευθύνη ή από οποιονδήποτε άλλο λόγο ή αιτία. 

10.6 Η απόφαση της κατακύρωσης της δημοπρασίας στον αναδειχθέντα πλειοδότη γνωστοποιείται σε όλους 

τους συμμετέχοντες, των οποίων ανοίχθηκαν οι οικονομικές προσφορές 

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

προβολή σχετικών ενστάσεων, αξιώσεων, και διεκδίκησης τυχόν αποζημιώσεων Λόγοι ακύρωσης της 

δημοπρασίας μπορεί, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 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 στις ανάγκες και τα συμφέροντα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΙΠ Μεσολογγίου 

10.7 Η Επιτροπή του διαγωνισμού για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών 

προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που 

ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της 

διαδικασίας αποσφράγισης δεν γίνονται αποδεκτές και δεν αποσφραγίζονται.  

 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται με σειρά υποβολής των προσφορών στο πρωτόκολλο του νπ, με 

την εξής διαδικασία:  

α) Αποσφραγίζεται ο φάκελος «Δικαιολογητικών Συμμετοχής», μονογράφονται από όλα τα μέλη της 

Επιτροπής όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία κατά φύλλο. 

 β) Αποσφράγιση των προσφορών γίνεται παρουσία των νομίμων εκπροσώπων εκείνων που υπέβαλαν 

προσφορά ή των νομίμων εκπροσώπων, εφόσον το δηλώσουν. 

 γ) Σε περίπτωση κατά την οποία μια προσφορά δεν πληροί τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

που ορίζονται στην παρούσα απορρίπτεται, η απόρριψή της καταγράφεται στο πρακτικό και ο συμμετέχων 

αποκλείεται από το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.  

δ) Σε περίπτωση που η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών ξεπεράσει τις πέντε ώρες και δεν έχει 

ολοκληρωθεί, συνεχίζεται την επόμενη ημέρα του διαγωνισμού με έναρξη 10:00 π.μ.  

ε) Η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλουν προσφορές, καθώς και των 

δικαιολογητικών που υπέβαλαν κατά τον διαγωνισμό, σε πρακτικό το οποίο και υπογράφει.  

 Στην συνέχεια και μετά από τη διαδικασία ελέγχου των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» ακολουθεί η 

αποσφράγιση των φακέλων των «Οικονομικών Προσφορών» των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές 

κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα λοιπά στοιχεία (Δικαιολογητικά Συμμετοχής) μονογράφονται όλα τα περιεχόμενά 

τους και καταγράφονται οι τιμές των προσφορών σε πίνακα που συνοδεύει το πρακτικό της Επιτροπής, με 

σειρά πλειοδοσίας. Σε περίπτωση που οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων συμπίπτουν, δηλαδή 

είναι ισόποσες και δεν μπορεί να κατακυρωθεί σε πλειοδότη, η διαδικασία  συνεχίζεται δια της υποβολής 

προφορικών προσφορών αποκλειστικά από τους συμμετέχοντες που ισοψηφούν. Η περαιτέρω πλειοδοσία 

με προφορικές προσφορές που υποβάλλονται γίνεται σε διαδοχικούς γύρους από τους διαγωνιζόμενους. Σε 

κάθε γύρο οι πλειοδότες υποβάλουν προσφορά κατά τη σειρά υποβολής της αρχικής προσφοράς τους.. Εάν 

διαγωνιζόμενος δεν υποβάλλει προφορική προσφορά καταγράφεται στο πρακτικό και δεν συμμετέχει σε άλλο 

γύρο. Η πλειοδοσία συνεχίζεται με τον τρόπο αυτό έως ότου δεν υπάρχει πλέον μεγαλύτερη προσφορά από 

τους συμμετέχοντες. Για την πλειοδοσία τηρείται από την αρμόδια Επιτροπή πρακτικό, στο οποίο για κάθε 

γύρο καταχωρούνται οι προσφορές που πλειοδοτούν και το προσφερόμενο από κάθε έναν αντάλλαγμα 

υπογράφεται από τους διαγωνιζόμενους. Αν εκείνος που πλειοδότησε αρνηθεί να το υπογράψει, γίνεται 

σχετική μνεία στο πρακτικό και η συγκεκριμένη προσφορά θεωρείται άκυρη και δεν λαμβάνεται υπόψη. Κατά 

την διαδικασία των προφορικών προσφορών δικαιούνται να παρίστανται μόνο όσοι υπέβαλαν ισόποσες 

προσφορές ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους.  

 Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, δεν 

συμμετέχουν στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, αλλά επιστρέφονται.  

Άρθρο 11Ο  

Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής-Έκπτωση  

11.1 Εάν ο αναδειχθείς πλειοδότης, του αντικειμένου της διακήρυξης, δεν προσέλθει εντός της παραπάνω 

οριζόμενης προθεσμίας να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, είτε δεν τα προσκομίσει με τις ανωτέρω 

προϋποθέσεις, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής της Δημοπρασίας, κηρύσσεται έκπτωτος και 



διατάσσεται η κατάπτωση υπέρ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ι.Π. Μεσολογγίου  της εγγύησης 

συμμετοχής του στο διαγωνισμό. Παράλληλα, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ι.Π. Μεσολογγίου  διατηρεί το 

δικαίωμα να επιλέξει, με απόφαση του Δ.Σ. και χωρίς καμία περαιτέρω διαδικαστική πράξη, τον αμέσως 

επόμενο κατά σειρά πλειοδότη, στον οποίο και θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και θα 

κληθεί να υποβάλει τα δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου τηρουμένης της αυτής διαδικασίας. 

11.2 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση καταγγελίας της μίσθωσης λόγω παράβασης των 

υποχρεώσεων του εκμισθωτή και για την ικανοποίηση κάθε αξίωσης του αυτού από καθυστερούμενα 

ανταλλάγματα ή άλλη αιτία 

11.3 Εφόσον κατά τη διάρκεια της εκμίσθωσης η εγγύηση μειωθεί λόγω επιβολής προστίμου ή άλλου λόγου 

που προβλέπεται από τη διακήρυξη, ο εκμισθωτής είναι υποχρεωμένος να προβεί στην συμπλήρωσή της 

μέχρι του αρχικού ποσού μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ειδοποίησή του από την αρμόδια Υπηρεσία του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ι.Π Μεσολογγίου . Εάν μειωθεί το ποσό της εγγυητικής επιστολής (όλο ή μέρος 

του) κατά την κρίση του αρμόδιου οργάνου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου  λόγω ποινής υπέρ του , εκτός 

των λοιπών στην παρούσα προβλεπομένων περιπτώσεων έκπτωσης και ανεξάρτητα από αυτές, σε 

περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας,  διατηρείται επί πλέον το δικαίωμα του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ι.Π Μεσολογγίου να απαιτήσει αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής 

ζημίας από οποιαδήποτε τέτοια παράβαση. 

11.4 Σε κάθε περίπτωση, στον πλειοδότη που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, επιβάλλονται, με 

απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ι.Π. Μεσολογγίου που καλεί τον ενδιαφερόμενο προς 

παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης  κατά περίπτωση 

β. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ι.Π. Μεσολογγίου  ή τυχόν 

διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου, οπότε εκτός της οφειλομένης 

αποζημίωσης στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ι.Π. Μεσολογγίου  καταπίπτει για λόγους ποινής υπέρ του. με 

απόφαση του αρμοδίου οργάνου του η εγγύηση συμμετοχής που κατατέθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.  

 

Άρθρο 12ο  

Ενστάσεις 

Κατά της νομιμότητας της Διακήρυξης, της συμμετοχής πλειοδότου ή της νομιμότητας διεξαγωγής της, 

επιτρέπεται υποβολή ενστάσεων ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Οι εν λόγω ενστάσεις υποβάλλονται 

ενώπιον της Επιτροπής μόνο από τους συμμετέχοντες στη δημοπρασία εγγράφως κατά τη διάρκεια αυτής ή 

εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη λήξη της διενέργειας αυτής. Η Επιτροπή αποφαίνεται οριστικώς 

επί των τελευταίων ενστάσεων εντός προθεσμίας δυο (2) ημερών από τη λήξη της δημοπρασίας 

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή της δημοπρασίας αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση 

από την αρμόδια επιτροπή δημοπρασιών 

 

Άρθρο 13ο  

Υπογραφή Σύμβασης 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με 

αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του 

αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του στα γραφεία του Νομικού 

Προσώπου  για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, άλλως η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ 

του Νομικού Προσώπου χωρίς δικαστική παρέμβαση. 



Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μικρότερο 

τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης. Μετά το πέρας της 

παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά. 

 Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ι.Π. Μεσολογγίου διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τα αποτελέσματα της 

δημοπρασίας χωρίς να γεννάται  στους προσφέροντες  και συμμετέχοντες οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση  

από προσυμβατική ευθύνη ή από οποιονδήποτε λόγο  ή αιτία. Οι  συμμετέχοντες στο διαγωνισμό  με μόνη 

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

προβολή σχετικών ενστάσεων , αξιώσεων και διεκδίκησης τυχόν αποζημιώσεων. 

Λόγοι ακύρωσης μπορεί να είναι μεταξύ άλλων : 

Μη ικανοποιητική συμμετοχή 

 Μη ικανοποιητικό ύψος οικονομικής προσφοράς 

Λόγοι που ανάγονται στις ανάγκες και τα συμφέροντα  του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ι.Π Μεσολογγίου.  

 

Άρθρο 14ο  

Χρήση μισθίου  
Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο  ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Κατηγορία IV, Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών: Υποκατηγορία Α1, 
Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος» Σε περίπτωση αθέτησης των 
παραπάνω, δικαιούται το Νομικό Πρόσωπο να καταγγείλει τη σύμβαση μίσθωσης Ο μισθωτής θα 
αναλάβει, την κατασκευή την επισκευή και την συντήρηση του ακινήτου µε δαπάνες του, σύμφωνα µε τις 
οδηγίες και τις υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών μετά από την υποβολή  αιτήματός του και έγκρισης 
από το Διοικητικό Συμβούλιο και σύμφωνα µε μελέτη που θα συνταχθεί και θα υποβληθεί προς έγκριση 
από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου που υποστηρίζει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ι.Π. 
Μεσολογγίου   
Το  Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ι.Π. Μεσολογγίου διατηρεί το δικαίωμα της μονομερούς λύσης της σύμβασης 
σε περίπτωση που δεν θα τηρηθούν οι ανωτέρω όροι ειδοποιώντας ένα (1) μήνα νωρίτερα τον μισθωτή . 

Ο  μισθωτής υποχρεούται σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της επιχείρησής του να τηρεί τους κανόνες 
των υγειονομικών και Αστυνομικών Διατάξεων, την κείμενη νομοθεσία και να συμμορφώνεται στις εκάστοτε 
οδηγίες από τις αρμόδιες Αρχές . 

14.1 Ο αναδειχθείς πλειοδότης είναι υποχρεωμένος στην προσκόμιση αντίγραφου Ασφαλιστηρίου Αστικής 

Ευθύνης,  

Άδειες λειτουργίας μισθίου 

Ο μισθωτής οφείλει και αναλαμβάνει τη ρητή υποχρέωση να πληροφορηθεί ο ίδιος από τις αρμόδιες αρχές, 
πριν τη συμμετοχή του στη δημοπρασία, για τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας 
λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, που ενδιαφέρεται να λειτουργήσει και αν 
πλειοδοτήσει να εφοδιασθεί με ευθύνη του µε τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας του µε δαπάνες του. Σε 
περίπτωση, που ο μισθωτής για οποιονδήποτε λόγο δεν αποκτήσει την απαιτούμενη άδεια, ή οποιαδήποτε 
άλλη άδεια απαιτείται προς τούτο, ή ανακληθεί, ή αφαιρεθεί η τυχόν χορηγηθείσα άδεια,  ο εκμισθωτής 
(Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ι.Π Μεσολογγίου) δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη  στην περίπτωση αυτή.  

Λειτουργία και εκμετάλλευση 

 Ο πλειοδότης είναι υποχρεωμένος να λειτουργεί την επιχείρηση σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές 

διατάξεις τηρώντας απαρέγκλιτα τα οριζόμενα στην παρούσα και προβαίνοντας σε κάθε αναγκαία ενέργεια 

για την έκδοση των απαραίτητων για τη λειτουργία αδειών με δική του μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες αλλά 

και τυχόν υποχρεώσεις του που απορρέουν από την κείμενη  νομοθεσία και τις αντίστοιχες υγειονομικές 

διατάξεις  

Ο πλειοδότης είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει τα έξοδα που αφορούν σε χρεώσεις παροχών 

οργανισμών κοινής ωφελείας ή σε εταιρείες παροχής ύδατος, ηλεκτρικού ρεύματος κ.λπ. καθώς και κάθε 

άλλη δαπάνη που απαιτείται για τη νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης .  



14.2 Συνέπειες παράβασης των υποχρεώσεων του πλειοδότη 

Η παράβαση των διατάξεων του νόμου, των όρων που έχουν ταχθεί με την παρούσα καθώς και η μεταβολή 

του σκοπού της παρούσας εκμίσθωσης συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση του πλειοδότη αζημίως για το 

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ΙΠ Μεσολογγίου  

Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης τηρείται η νόμιμη διαδικασία. 

 

 

Άρθρο 15ο   

Υποχρεώσεις - δικαιώματα μισθωτή 

 

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και να διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου για δική του χρήση, τις 
υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, να κάνει τη συνήθη από την 
φύση χρήση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση και να παραδώσει το μίσθιο με τη λήξη 
της μίσθωσης. Ο μισθωτής δεν δικαιούται να επεκτείνει τη λειτουργία του μισθίου πέραν των ορίων που 
καθορίζονται στα σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα ή κατόψεις. 

  Ο μισθωτής  στερείται του δικαιώματος μείωσης του μισθώματος ή αποζημίωσης  για βλάβη του 
παραχωρούμενου χώρου ή ζημία της επιχείρησής του εκ θεομηνίας ή άλλης τυχαίας αιτίας επερχόμενης 
μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού εκτός εάν αυτό προκύπτει από ειδική νομοθετική διάταξη 

 Σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης ο μισθωτής έχει την αποκλειστική ευθύνη συντήρησης του μισθίου . 
Όποιες τυχόν παρεμβάσεις, επισκευές, περιφράξεις, ή κατασκευές επιχειρήσει να πράξει ο πλειοδότης με τη 
σύμφωνη πάντοτε έγγραφη  γνώμη των αρμοδίων υπηρεσιών και εφόσον επιτρέπονται αυτές κατόπιν 
χορήγησης σχετικής αδείας, θα πραγματοποιηθούν με δαπάνες του και  αυτές θα παραμείνουν σε όφελος 
του μισθίου ακινήτου,  μη δυνάμενες να συμψηφιστούν με μισθώματα. 

Μετά τη λήξη της μίσθωσης ο μισθωτής δεν θα έχει δικαίωμα ούτε να αφαιρέσει αυτές ούτε να ζητήσει 
οποιαδήποτε αποζημίωση.  Όλες οι κτιριακές, βοηθητικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις παραμένουν 
στο μίσθιο υπέρ του εκμισθωτού χωρίς δικαίωμα του μισθωτή να αξιώσει οποιαδήποτε αποζημίωση. Ενώ 
το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ι.Π. Μεσολογγίου  διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα να ζητήσει να αφαιρεθούν 
αυτές και να επαναφερθεί το μίσθιο στην αρχική του κατάσταση με δαπάνες του μισθωτή. Ο μισθωτής 
ευθύνεται και υποχρεούται έναντι του Λιμενικού Ταμείου σε αποζημίωση για πάσα βλάβη ή φθορά του 
μισθίου και του περιβάλλοντος χώρου . Ουδεμία αξίωση  αδικαιολόγητου πλουτισμού θα έχει ο μισθωτής 
κατά του εκμισθωτή για επισκευή ή τυχόν προσθήκες και μετατροπές στο μίσθιο ακίνητο ακόμα και αν 
αυτές τύχουν  της εκ των προτέρων ή υστέρων εγκρίσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου ΙΠ Μεσολογγίου 

Ο μισθωτής αναλαμβάνει, με δική του επιμέλεια και ευθύνη και με δικά του έξοδα την προστασία του 
μίσθιου και όλων των εγκαταστάσεών του και λαμβάνει κάθε είδους μέτρα ασφάλειας του μίσθιου, καθ' όλη 
τη διάρκεια της χρήσης του καθώς και τον καθαρισμό και την αποκομιδή των απορριμμάτων. 

Κάθε είδους φόροι και τέλη που αφορούν το μίσθιο, δημόσιοι και δημοτικοί, βαρύνουν τον μισθωτή και 
καταβάλλονται από αυτόν.  Ο μισθωτής οφείλει να συμμορφώνεται αμέσως  στις γραπτές υποδείξεις του 
εκμισθωτή.  Ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέτει τον έλεγχο του μισθωτή για την τήρηση των όρων της 
µμισθώσεως σε τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου του νομικού 
προσώπου, ένα υπάλληλο του νομικού προσώπου και ένα υπάλληλο της Δ/νσης τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου που υποστηρίζει το νομικό πρόσωπο . 

Κάθε δαπάνη για την εκμετάλλευση και λειτουργία του μισθίου βαρύνουν τον μισθωτή. Τυχόν λογαριασμοί 
κοινής ωφέλειας ΔΕΗ, ΔΕΥΑΜ κ.λ.π. , θα εκδίδονται στο όνομα του μισθωτή με ευθύνη του ίδιου. Με την 
έναρξη της μίσθωσης, οι μετρητές νερού (υδρόµετρο) και ρεύματος (ρολόι ∆ΕΗ) θα είναι στο όνομα του 
μισθωτή µε ευθύνη του και οι δαπάνες σύνδεσης, και κατανάλωσης θα βαρύνουν τον ίδιο.. Η μη 
συμμόρφωση του μισθωτού με τον όρο αυτό συνιστά λόγο καταγγελίας της μίσθωσης. Η μη εξόφληση των 
λογαριασμών αυτών ισοδυναμεί με μη πληρωμή του μισθώματος με όλες τις σχετικές συνέπειες. 



Η συμμετοχή στην δημοπρασία αποδεικνύει αμάχητα αφενός ότι ο προσφέρων αποδέχεται τους όρους της 
παρούσας διακήρυξης, ότι έχει επισκεφθεί και ελέγξει το υπό εκμίσθωση ακίνητο και έχει σχηματίσει πλήρη 
γνώμη της πραγματικής και νομικής κατάστασης του, βρίσκοντας το της τελείας αρεσκείας του και 
κατάλληλο για την χρήση για την οποία το προορίζει και αφετέρου ότι έχει απευθυνθεί ήδη στις αρμόδιες 
για την έκδοση των αναγκαίων αδειών νόμιμης χρήσης του ακινήτου Υπηρεσίες και έχει διαπιστώσει τη 
δυνατότητα έκδοσής τους. 

Ο μισθωτής οφείλει να κάνει καλή χρήση του μισθίου και ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά, φθορά ή βλάβη 
στο μίσθιο είτε την προκαλέσει ο ίδιος, είτε µέλη της οικογένειάς του, είτε προστηθέντα από αυτόν 
πρόσωπα. Κατά τη λήξη της μίσθωσης ή τη διάλυση της από υπαιτιότητα του μισθωτή, αυτός υποχρεώνεται 
να παραδώσει αμέσως και απροφασίστως το μίσθιο, με πρωτόκολλο, σε καλή κατάσταση. Αλλιώς, θα 
αποβληθεί βιαίως και θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει στο νομικό πρόσωπο αποζημίωση για κάθε 
μέρα παραμονής του στο μίσθιο, από την ημέρα της λήξης της μίσθωσης ή της διάλυσης της. Η 
αποζημίωση αυτή, θα είναι ποσού ίσου προς το 1/10 του καταβαλλομένου, κατά τη λήξη ή τη διάλυση της 
μίσθωσης, μηνιαίου μισθώματος. Επίσης στην περίπτωση που ο μισθωτής εγκαταλείψει το μίσθιο, πριν την 
λήξη του συμβατικού χρόνου της μισθώσεως  και η μίσθωση λυθεί με καταγγελία εκ μέρους του εκμισθωτή , 
η αναφερόμενη εγγύηση δεν επιστρέφεται , αλλά εκπίπτει υπέρ του νομικού προσώπου ως ποινική ρήτρα 
και αποζημίωση του, που συμφωνείται από τώρα ως νόμιμη, δίκαιη και εύλογη, καθίστανται δε 
ληξιπρόθεσμα και τα μη δεδουλευμένα μισθώματα. 

 

Άρθρο 16ο   

Αναμίσθωση –Υπεκμίσθωση 

Απαγορεύεται η σιωπηρή αναμίσθωση ή ανανέωση ή παράταση ( γραπτή ή προφορική ) , η παραχώρηση, 
ολικά ή μερικά, της χρήσης του μισθίου, καθώς και η ολική ή μερική μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης 
καθ' οποιονδήποτε τρόπο, με ή χωρίς αντάλλαγμα, σε τρίτο πρόσωπο. Η χρήση του μισθίου που τυχόν γίνει 
από τον μισθωτή μετά τη λήξη της μίσθωσης δεν λογίζεται ως ανανέωση ή σιωπηρή αναμίσθωση ή 
παράταση της διάρκειας της μίσθωσης. Υπεκμίσθωση επιτρέπεται υπό όρους και μόνο με την προηγούμενη 
έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ι.Π. Μεσολογγίου κατά τα 
αναφερόμενα στην κείμενη κάθε φορά νομοθεσία   

Απαγορεύεται απολύτως η πρόσληψη συνεταίρου, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του 
Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Ι.Π. Μεσολογγίου. Η σύσταση οποιασδήποτε μορφής εταιρείας μεταξύ του 
μισθωτή και τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, καθώς και η μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων/ 
μετόχων του μισθωτή (αν είναι Ν.Π.) επιτρέπεται υπό όρους και μόνο με την προηγούμενη έγκριση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ι.Π. Μεσολογγίου  

 

ΑΡΘΡΟ 17ο   

Γενικές Υποχρεώσεις -Λοιποί όροι   

17.1 Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ΙΠ Μεσολογγίου δεν υποχρεούται να παράσχει οποιοδήποτε παροχή 

κοινής ωφέλειας (ενδεικτικά και ουδόλως περιοριστικά ηλεκτροδότηση, υδροδότηση κλπ) στον προς 

εκμίσθωση χώρο. Όλες οι υποχρεώσεις που καθίστανται αναγκαίες η εκπορεύονται από την χρήση του 

μίσθιου επιβαρύνουν αποκλειστικά τον εκμισθωτή .  

17.2 Ο μισθωτής απαγορεύεται να επιφέρει αλλοιώσεις ως προς τις γεωμετρικές διαστάσεις του χώρου, 

ούτε να ενεργήσει επί αυτών μεταρρυθμίσεις ή να χρησιμοποιήσει αυτόν για σκοπό διάφορο του σκοπού 

της χρήσης   

17.3 Ο μισθωτής οφείλει να έχει όλες τις προβλεπόμενες (όπου απαιτείται) άδειες και εγκρίσεις και να τις 

επιδεικνύει  στα αρμόδια όργανα ελέγχου.  

17.4 Ο μισθωτής οφείλει να λαμβάνει  όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας 

και της παραλίας, σύμφωνα με το Ν.743/77 (ΦΕΚ 319 Α΄ /1977) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  



17.5 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η χρησιμοποίηση χώρου μεγαλύτερης έκτασης από τον 

παραχωρηθέντα, θα εφαρμόζεται η Έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής και Πρωτοκόλλου 

Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης  

17.6 Ο μισθωτής υποχρεούται να λαμβάνει κάθε φορά τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία και 

από τις περιστάσεις επιβαλλόμενα μέτρα, για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς ή ατυχήματος στις 

εγκαταστάσεις ή σε τρίτους στον παραχωρούμενο χώρο, για τα οποία πάντως είναι αποκλειστικά 

υπεύθυνος. Ο εκμισθωτής έχει την πλήρη ποινική και αστική ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί σε πρόσωπα και 

πράγματα στον προς εκμίσθωση χώρο.  

17.7 Ο χρήστης δεν απαλλάσσεται της πληρωμής του ανταλλάγματος εάν δεν έκανε χρήση του χώρου για 

τους οποίους πλειοδότησε, χωρίς υπαιτιότητα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου  Ι.Π Μεσολογγίου, ή σε 

περίπτωση προσωρινής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας λόγω ποινής για παραβάσεις. Επίσης δεν 

δικαιούται να ζητήσει μείωση του ανταλλάγματος για οποιοδήποτε λόγο εκτός εάν αυτό προβλεφθεί με 

ειδική διάταξη ή νομοθετική ρύθμιση  

17.8 Να τηρούν τις ισχύουσες αγορανομικές, υγειονομικές, φορολογικές και ασφαλιστικές, αναφορικά με 

την άσκηση των δραστηριοτήτων τους, υποχρεώσεις. 

17.9 Κάθε θέμα σχετικό µε την εν λόγω μίσθωση και το οποίο δεν ρυθμίζεται από τους όρους της 
παρούσας, διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3463/06 (ΦΕΚ.- 114Α /8-6-2006),  του Π.∆. 270/30-3-1981 και 
του νόμου περί μισθώσεων 

17.10  Κάθε οφειλή του πλειοδότη από την παρούσα εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου ή κάθε άλλη νόμιμη διαδικασία. Εκτελεστό τίτλο βεβαίωσης και είσπραξης, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κάθε οφειλής του πλειοδότη αποτελεί η σχετική σύμβαση και 
η απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου., Κάθε οφειλή που καθυστερεί ο 
πλειοδότης προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, βαρύνεται με τόκους υπερημερίας που καθορίζονται κάθε 
φορά για τα χρέη του στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. 

17.11 Ο μισθωτής υποχρεούται να γνωστοποιεί αμέσως στο Δήμο, κάθε αγωγή πτώχευσης σε βάρος αυτού 
καθώς και κάθε δικαστική απόφαση. Η υποχρέωση αυτή κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή και αποτελεί λόγο 
καταγγελίας της σύμβασης μίσθωσης. 

. 

Άρθρο 18ο   

Περιπτώσεις λύσης σύμβασης 

 

Η µη εμπρόθεσμη καταβολή του μισθώματος, καθώς και η µη τήρηση οποιουδήποτε όρου του παρόντος, οι 
οποίοι όλοι συμφωνούνται και ορίζονται ουσιώδεις, παρέχουν το δικαίωμα στον εκμισθωτή να καταγγείλει 
άμεσα την μίσθωση και να ζητήσει δικαστικά την απόδοση του μισθίου και των τυχόν οφειλόμενων 
μισθωμάτων ή να ζητήσει την απόδοση του μισθίου και την καταβολή των τυχόν οφειλομένων με έκδοση 
σχετικής διαταγής απόδοσης μισθίου και καταβολής μισθωμάτων, κατά τις διατάξεις του Κ.Πολ.∆.  Σε καμιά 
περίπτωση δεν επιστρέφονται καταβληθέντα μισθώματα. 

 Κάθε παράβαση συμφωνηθέντος όρου συνεπάγεται την λύση της μισθώσεως χωρίς να χρειάζεται όχληση 
ή διαμαρτυρία προς τον μισθωτή. 

Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου του μισθωτηρίου, του οποίου όλοι ανεξαιρέτως οι όροι είναι 
και συνομολογούνται ως ουσιώδεις, άλλως θεωρούνται ως ουσιώδεις, θα διατάσσεται με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου η κατάπτωση της «εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης» και θα 
λύνεται η μίσθωση, χωρίς παρέμβαση των δικαστηρίων. 

Συγχρόνως θα κινείται η διαδικασία έξωσης του μισθωτή. 

Α) Η σύμβαση  λύεται κανονικά µε τη λήξη του χρόνου της 

  Β) Πριν από τον κανονικό χρόνο λήξης της σύμβασης, στις περιπτώσεις θανάτου του μισθωτή, μόνιμης 

ανικανότητας αυτού, κατόπιν έγγραφης αίτησής του και δια καταγγελίας. Σε κάθε περίπτωση, η πρόωρη 



λύση της σύμβασης, αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και έχει συνέπεια την κατάπτωση, σαν 

ποινή υπέρ του ΝΠ, της εγγυήσεως που έχει κατατεθεί, χωρίς αυτή να συμψηφίζεται µε οφειλόμενα 

μισθώματα ή οποιεσδήποτε οφειλές. 

Γ) Σε περίπτωση θανάτου του µμισθωτή ή μόνιμης ανικανότητας αυτού, η σύμβαση  λύεται, το δε μίσθιο  

επανέρχεται στο ΝΠ και δεν αναγνωρίζονται μισθωτικά δικαιώματα στους κληρονόμους του.  

∆) Η δια καταγγελίας λύση της σύμβασης έχει τις παρακάτω συνέπειες :  

• Την κατάπτωση, σαν ποινή υπέρ ΝΠ της εγγυήσεως που έχει κατατεθεί, χωρίς αυτή να συμψηφίζεται µε 

οφειλόμενα μισθώματα ή οποιεσδήποτε οφειλές.  

• Την υποχρέωση του μισθωτή να παραδώσει το μίσθιο σε ημέρα και ώρα που θα του ορίσει η διοίκηση 

του ΝΠ για παράδοση. Η πρόσκληση για παράδοση κοινοποιείται στον μισθωτή µε δικαστικό επιμελητή 

και εν ελλείψει αυτού, µε τον αρμόδιο υπάλληλο του ΝΠ ή του οικείου Δήμου ή την Δημοτική Αστυνομία  Αν 

ο μισθωτής αρνηθεί ή καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την παράδοση του μίσθιου  και του εξοπλισμού 

του, το ΝΠ έχει το δικαίωνα να επιβάλλει πλέον της αποζημίωσης για τη χρήση αυτού, ποσό ίσο προς το 

συμβατικό μίσθωμα και ποινική ρήτρα ίση προς το πενταπλάσιο του ημερήσιου συμβατικού αναλογούντος 

μισθώματος για κάθε ημέρα καθυστέρησης του μισθίου, των επίπλων ή του εξοπλισμού του και να 

αποβάλλει το μισθωτή από το μίσθιο µε κάθε νόμιμο τρόπο.  

• Το ΝΠ έχει το δικαίωμα περαιτέρω να απαιτήσει και αποζημίωση για κάθε ζημιά  την οποία θα υποστεί 

από την παράβαση των υποχρεώσεων του μισθωτή.  

• Σε κάθε περίπτωση λύσης της σύμβασης, το ΝΠ έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση όλων των επίπλων, 

σκευών και λοιπών ειδών εξοπλισμού, που ανήκουν στο μισθωτή μέχρι έξι (6) μήνες, είτε η εκμετάλλευση 

του μισθίου γίνει µε αυτεπιστασία του ΝΠ  είτε ανατεθεί σε τρίτο πρόσωπο 

Άρθρο 19ο  

Λήξη μίσθωσης 
Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης και χωρίς καμία ειδοποίηση ή όχληση εκ μέρους του 
εκμισθωτή να παραδώσει το μίσθιο στην αρμόδια Επιτροπή, η οποία συντάσσει πρωτόκολλο παραλαβής, 
Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται από την πληρωμή του μισθώματος εάν δεν έκανε χρήση του μισθίου για 
λόγους που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητα του εκμισθωτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο   

Παράδοση- Παραλαβή 

 
Η παράδοση του μισθίου και του υπάρχοντος εξοπλισμού, στον μισθωτή από το ΝΠ  και μετά τον 

καθοιονδήποτε τρόπο λύσης της σύμβασης μίσθωσης, γίνεται µε πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής. Η 

παράδοση στον μισθωτή θα γίνει στον τόπο που βρίσκεται το μίσθιο εντός δέκα (10) ημερών από την 

πρόσκληση για την παράδοση. Κατά τη λήξη της μίσθωσης ο μισθωτής υποχρεούται και οφείλει να 

αποδώσει το μίσθιο.  

Ο μισθωτής για όσο χρόνο μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της σύμβασης κάνει χρήση του μίσθιου 

(αυθαίρετη ή μη) οφείλει να καταβάλει στο ν.π. ως αποζημίωση για τη χρήση ποσό ίσο με το μίσθωμα της 

σύμβασης που έληξε, εφόσον αυτό που θα επιτευχθεί με τη νέα δημοπρασία θα είναι μικρότερο, ίσο δε 

προς το νέο μίσθωμα αν αυτό είναι μεγαλύτερο του προηγούμενου.  

Κατά την απόδοση του μισθίου από τον μισθωτή στο ΝΠ, ο μισθωτής υποχρεούται να προσκομίζει 

εξοφλημένους τους λογαριασμούς που έχουν εκδοθεί μέχρι  τότε από διάφορους κοινωφελείς οργανισμούς 

ή ∆ήµο (ήτο ΟΤΕ, ∆ΕΗ, τέλη ύδρευσης, αποχέτευσης, καθαριότητας κλπ). Επίσης, ο μισθωτής 



υποχρεούται να εξοφλήσει και αυτούς τους λογαριασμούς που τυχόν θα εκδοθούν στη συνέχεια και θα 

αφορούν δαπάνες και υποχρεώσεις μέχρι  την ημέρα απόδοσης του μισθίου στο ΝΠ , άλλως τα ποσά αυτά 

θα εισπράττονται µε κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, την οποία ο μισθωτής οφείλει να ανανεώσει 

προ της λήξεως της και αν λήγει κατά την ημέρα απόδοσης του μισθίου. Εάν δεν ανανεωθεί προ της λήξεώς 

της, το ΝΠ δικαιούται να ζητήσει την κατάπτωση της εγγυήσεως πριν τη λήξη της. Η επιστροφή της 

εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης  ή του γραμματίου παρακαταθήκης από το 

ΝΠ στο μισθωτή γίνεται, εάν δεν καταπέσει, μετά την εξόφληση όλων των υποχρεώσεων του μισθωτή 

 

 

Άρθρο 21ο   

Δημοσίευση  διακήρυξης 

Η παρούσα διακήρυξη δημοσιεύεται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη διενέργεια της 
δημοπρασίας, με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεως στα γραφεία του νομικού 
προσώπου και στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος στην έδρα του Δήμου Ι.Π. 
Μεσολογγίου και στις Δημοτικές Ενότητες Αιτωλικού και Οινιαδών  Περίληψη αυτής θα δημοσιευθεί σε μια 
τοπική εβδομαδιαία εφημερίδα, σε μια ημερήσια εφημερίδα δέκα (10) πλήρεις ημέρες προ της διενέργειας 
της δημοπρασίας και θα αναρτηθεί και στον διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» στο διαδίκτυο και στη σελίδα 
του Δήμου. Ι.Π. Μεσολογγίου 

Έξοδα δημοπρασίας 

Τα τυχόν έξοδα δημοσιεύσεως της διακήρυξης (καθώς και της τυχόν επαναληπτικής δημοσιεύσεως) και 
γενικά τα πάσης φύσεως έξοδα της δημοπρασίας, τα έξοδα συντάξεως και υπογραφής του σχετικού 
μισθωτηρίου, μαζί µε τα απαιτούμενα αντίγραφα, χαρτόσημα,  βαρύνουν τον  τελευταίο πλειοδότη, υπέρ 
του οποίου θα εγκριθούν τα πρακτικά της δημοπρασίας 

 

ΑΡΘΡΟ 22ο   

Επανάληψη δημοπρασίας  

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Πρόεδρο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν πλειοδότης.  

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου όταν: 

Β) διότι οι προσφορές που δόθηκαν απορρίφθηκαν για τυπικούς και ουσιαστικούς λόγους, όπως 

προσδιορίζονται αυτοί στην παρούσα διακήρυξη,  

Γ) αν το αποτέλεσμά της δεν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΙΠ 

Μεσολογγίου λόγω ασύμφορης προσφοράς ή σφάλματος κατά τη διενέργειά της. 

Δ) αν μετά την κατακύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης ή ο εγγυητής του, 

αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, 

Ε) μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, δε 

έρθει αυτός ή ο εγγυητής του για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης, 

Στ) δεν αντικαταστήσει ο τελευταίος πλειοδότης την εγγύηση συμμετοχής με εγγύηση καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης 

Στις περιπτώσεις β, γ και δ, η δημοπρασία επαναλαμβάνεται σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του 

εγγυητή του, σαν ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό που προσφέρθηκε απ’ αυτόν δυνάμενο να 

μειωθεί μόνο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΙΠ Μεσολογγίου:. 

Αντιπροσφορές κατά νόμο δεν γίνονται δεκτές 

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Προέδρου αναφερομένης 

στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης κατά τα ανωτέρω, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες 

προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.  

 

 



ΑΡΘΡΟ 23ο   

Επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασιών  

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής που έχει οριστεί με την 20/2021 απόφαση Δ.,Σ  του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΙΠ Μεσολογγίου (ΑΔΑ: 6ΤΨΕ465ΙΩ6-ΦΩΝ)  η οποία έχει οριστεί ως εξής:  

 

 

Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά μέλη 

Λύρος Κωνσταντίνος Πρόεδρος του Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου ΙΠ Μεσολογγίου-Πρόεδρος της 

Επιτροπής 

Σκανδάλου Κυριακή 

Αλετράς Αντώνιος Μυλωνά Παναγιώτη . 

Σαρδελή-Παπαγιαννοπούλου Πηνελόπη Τσιλιμέκη –Μαντζουράτου Φωτεινή 

 

Για την γραμματειακή υποστήριξη με την ανωτέρω απόφασης έχει οριστεί η υπάλληλος του Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου Ι.Π. Μεσολογγίου Σταθοπούλου Αναστασία του Γεωργίου, κλάδου ΤΕ Πληροφορικής  

  

ΑΡΘΡΟ 24ο   

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

 

Πληροφορίες θα παρέχονται στο Τηλέφωνο:2631055010, κατά τις εργάσιμες ημέρες, από 9:00  πμ έως 

14:00 μ.μ .  

Περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευθεί: σε μια ημερήσια και μια εβδομαδιαία εφημερίδα της ΠΕ 

Αιτωλ/νίας  

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των γραφείων του Δημοτικού 

Λιμενικού ΙΠ Μεσολογγίου , στο Πρόγραμμα Διαύγεια  και στην ιστοσελίδα του Δήμου ΙΠ Μεσολογγίου  

στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://messolonghi.gov.gr 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την διακήρυξη  εφόσον 

έχουν στείλει προηγουμένως αίτησή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση  του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 

ΙΠ Μεσολογγίου: limenikotam@1426.syzefxis.gov.gr. Στην αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να 

δηλώσουν τα στοιχεία τους (πλήρη επωνυμία – διεύθυνση – τηλέφωνο – φαξ - διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου).  

 
 

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

ΚΩΣΤΑΣ ΛΥΡΟΣ   

http://messolonghi.gov.gr/
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