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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ
ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
Ο Πρόεδρος του
∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδος
Έχοντας υπόψη:
α) το αρ. 24 παρ. 2 του Ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285Α) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις»,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β)
την
αριθµ.
8321.6/01/12/12-3-2012
(Α∆Α:
Β443Φ-Ω4Β)
εγκύκλιο
του
ΥΠ.Α.Α.Ν./Γ.Γ.Λ.Λ.Π./∆.Ο.Λ.Ε.Λ. Β΄,
γ) το Π.∆. 715/79 (ΦΕΚ 212Α) «Περί τρόπου ενεργείας υπό των Νοµικών Προσώπων
∆ηµοσίου ∆ικαίου προµηθειών, µισθώσεων και εκµισθώσεων εν γένει, αγορών ή
εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγµάτων ως και εκτελέσεων εργασιών»,
δ) την αριθµ. 11037/5110/16-6-2016 (ΦΕΚ 124, τ.Α.Α.Π.) απόφαση Γ.Γ. Αποκ/νης ∆ιοίκησης
Πελ/σου, ∆υτ. Ελλάδας & Ιονίου «Περί εξοµοίωσης χώρου µε χερσαία και θαλάσσια ζώνη
λιµένα της λιµενικής εγκατάστασης Βασιλικής Λευκάδας»,
ε) την αριθµ. 113/1990 Γνωµοδότηση Γ΄ Τµήµατος Ν.Σ.Κ.,
στ) το αριθµ. 8321.2Φ4/38/14/17-10-2014 έγγραφο της ∆/νσης Ο.Λ.Ε.Λ. του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου µε θέµα «Παραχωρήσεις χώρων της Ζώνης Λιµένα µε δηµοπρασία»,
ζ) την αριθµ. 23/2018 (Α∆Α: 670ΜΟΡΛΠ-ΖΑΗ) απόφαση ∆.Σ. του ∆.Λ.Τ.Λ.,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
δηµοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την έναντι ανταλλάγµατος
παραχώρηση του δικαιώµατος απλής χρήσης τµήµατος εξοµοιούµενης ζώνης λιµένα
Βασιλικής για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων που περιγράφεται παρακάτω και καλούµε
τους ενδιαφερόµενους να λάβουν γνώση και να εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον.
Ο χώρος που θα παραχωρηθεί µέσω δηµοπρασίας βρίσκεται ακριβώς στην προβολή
του προαυλίου των Σχολείων ∆ηµοτικού & Γυµνασίου Βασιλικής, δυτικά της εξοµοιούµενης
ζώνης λιµένα Βασιλικής. Έχει συνολικό εµβαδό 49,96 τ.µ. και απόσταση από το κρηπίδωµα
(θάλασσα) (διάδροµος πλάτους 0,80µ. στο ένα τµήµα του χώρου και 1,50 µ. µπροστά από τη
σκάλα του λιµανιού) για την απρόσκοπτη διέλευση πεζών και επιβατών των σκαφών του
λιµένα.
Ο χώρος είναι αποτυπωµένος σε τοπογραφικό διάγραµµα που συνέταξε η ∆/νση
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας
διακήρυξης.
Κατώτατο αντάλλαγµα (τιµή εκκίνησης) για τη χρήση του χώρου ορίζεται σε 35,00€
ανά τ.µ., το οποίο επιβαρύνεται µε 3% υπέρ ΕΚΟΕΜΝ και 3,6% υπέρ χαρτοσήµου και ΟΓΑ
χαρτοσήµου.
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Η ∆ηµοπρασία θα διεξαχθεί στο ∆ιοικητήριο, Αντ. Τζεβελέκη & Υπ. Αθ. Κατωπόδη,
αίθουσα συνεδριάσεων Επιτροπών του ∆ήµου Λευκάδας, 2ο κτίριο, 1ος όροφος, στις
29/3/2018, ηµέρα Πέµπτη και:
• Από ώρα 10:00 π.µ έως 10:15 π.µ. για την κατάθεση των δικαιολογητικών
• Από ώρα 10:15 έως 10:40 (λήξη προσφορών) δηµοπρασία
Η δηµοπρασία θα είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική και διεξάγεται κατά την
παραπάνω ορισθείσα ηµέρα και ώρα. Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της
οριζόµενης ώρας στην διακήρυξη, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για
την συνέχιση της δηµοπρασίας και πέραν της οριζόµενης ώρας αποφασίζει η επιτροπή, η
απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.
Η απόφαση της επιτροπής περί αποκλεισµού ενδιαφεροµένου να συµµετέχει στην
δηµοπρασία, επειδή δεν πληροί τους προβλεπόµενους όρους από την διακήρυξη,
αναγράφεται στα πρακτικά σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους:
Άρθρο 1
Η παραχώρηση του τµήµατος αφορά µόνο την τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων και θα
ισχύει για το έτος 2018.
Άρθρο 2
∆εκτοί στο διαγωνισµό είναι Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα (ΕΠΕ, ΟΕ κλπ) τα οποία κατέχουν
άδεια λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος και δεν έχουν προβολή στην
ζώνη λιµένα Βασιλικής, βρίσκονται δε κοντά στον προς δηµοπράτηση χώρο.
1. Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει στην αρµόδια επιτροπή,
επί ποινή αποκλεισµού:
α) Γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Τ.Π.&∆ ή εγγυητική επιστολή Τραπέζης
ποσού ίσου προς το 1/10 του ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς,
β) Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας του συµµετέχοντος και του εγγυητή του,
γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης της
δηµοπρασίας και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα,
δ) Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος,
ε) Υπεύθυνη δήλωση ότι το κατάστηµά του δεν έχει προβολή στη ζώνη λιµένα
Βασιλικής και περί της απόστασης του καταστήµατός του από τον δηµοπρατούµενο
χώρο,
στ) Ενηµερότητα από τον ∆ήµο Λευκάδας και από το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο
Λευκάδος,
2. Εάν ο συµµετέχων είναι νοµικό πρόσωπο, επί ποινή αποκλεισµού πρέπει να
υποβάλλει, επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Α. Προκειµένου για Α.Ε
Πρακτικό του ∆.Σ. της εταιρίας, στο οποίο να αποφασίζεται η συµµετοχή στο
διαγωνισµό, να ορίζεται και να εξουσιοδοτείται ο εκπρόσωπος στην διαδικασία του
διαγωνισµού.
Β. Προκειµένου περί άλλων Ν.Π
Πρακτικό που θα αποφασίζεται η συµµετοχή στην δηµοπρασία και θα ορίζεται ο
εκπρόσωπος που θα συµµετέχει στην διαδικασία της δηµοπρασίας.
Άρθρο 3
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή
δηµοπρασίας προ της έναρξης του διαγωνισµού και να παρουσιάσει για το σκοπό αυτό
νόµιµο πληρεξούσιο έγγραφο, άλλως θεωρείται ότι µετέχει για δικό του λογαριασµό.
Άρθρο 4
Οι προσφορές των πλειοδοτών-παραχωρησιούχων αναγράφονται στα πρακτικά κατά την
σειρά εκφωνήσεως µετά του ονοµατεπωνύµου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι
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υποχρεωτική για το πλειοδότη- παραχωρησιούχο, η υποχρέωση δε αυτή µεταβαίνει
αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο
πλειοδότη-παραχωρησιούχο.
Η κάθε προφορική προσφορά, η οποία θα γίνεται επί της συνολικής τιµής κάθε τµήµατος,
πρέπει να είναι
κατά πενήντα ευρώ (50,00 €) τουλάχιστον µεγαλύτερη από την
προηγούµενη.
Άρθρο 5
Ο τελευταίος πλειοδότης-παραχωρησιούχος δεν αποκτά δικαίωµα για αποζηµίωση λόγω µη
έγκρισης των πρακτικών της δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο ή λόγω ακύρωσης των
πρακτικών από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
Άρθρο 6
Κατά της νοµιµότητας της διακηρύξεως, της συµµετοχής πλειοδότη- παραχωρησιούχου ή της
νοµιµότητας διεξαγωγής του διαγωνισµού ,επιτρέπεται υποβολή ενστάσεων ενώπιον της
Επιτροπής, η οποία αποφαίνεται οριστικώς επί τούτων. Οι ενστάσεις αυτές υποβάλλονται
µόνο από τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό εγγράφως κατά τη διάρκεια τούτου ή εντός
είκοσι τεσσάρων ωρών από της λήξης του διαγωνισµού.
Άρθρο 7
Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι πλειοδότες- παραχωρησιούχοι προσφέρουν το αυτό
αντάλλαγµα-την αυτή προσφορά, το ανωτέρω αρµόδιο όργανο (Επιτροπή ∆ιαγωνισµού),
αποφασίζει αιτιολογηµένα την κατακύρωση στον συγκεντρώνοντα πλείονα ουσιαστικά
προσόντα, αν δε οι πλειοδότες παρουσιάζουν τα ίδια ουσιαστικά προσόντα, η κατακύρωση
ενεργείται δια κληρώσεως που ενεργείται από την επιτροπή σε δηµόσια συνεδρίαση. Σε κάθε
περίπτωση κανένα δικαίωµα αποζηµιώσεως δηµιουργείται υπέρ των µη προκριθέντων.
Άρθρο 8
Μετά το πέρας του διαγωνισµού ,η Επιτροπή διενεργείας αυτού συντάσσει πρακτικό, δια του
οποίου προτείνει αιτιολογηµένα στο διοικούν το ∆.Λ.Τ.Λ. συλλογικό όργανο την
παραχώρηση του χώρου ή την επανάληψη του διαγωνισµού αν κανείς πλειοδότης δεν
προσήλθε ή αν κριθεί από το διοικούν συλλογικό όργανο του ∆.Λ.Τ.Λ ασύµφορο το
επιτευχθέν αποτέλεσµα. Το ανωτέρω πρακτικό µετά του πίνακα του πλειοδοτικού
διαγωνισµού υποβάλλεται στο διοικούν ∆.Λ.Τ.Λ. συλλογικό όργανο ,το οποίο αποφασίζει
περί κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού εντός δεκαπέντε ηµερών ,εκτός αν
από ειδικούς λόγους επιβάλλεται η αναβολή λήψης της απόφασης για εύλογο χρονικό
διάστηµα. Το διοικούν το ∆.Λ.Τ.Λ συλλογικό όργανο δύναται ,µε αιτιολογηµένη απόφασή του
,να µην αποδεχθεί το αποτέλεσµα του διαγωνισµού αν ήθελε κρίνει ασύµφορο τούτο ή να
αποφασίζει µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή του υπέρ της κατακυρώσεως στο όνοµα όχι
του τελευταίου πλειοδότη ή να ακυρώσει τον διενεργηθέντα διαγωνισµό.
Άρθρο 9
Σε περίπτωση επαναληπτικών διαγωνισµών δεν επιτρέπεται η συµµετοχή των
αποκλεισθέντων ή κηρυχθέντων εκπτώτων πλειοδοτών στους προηγηθέντος της
επαναλήψεως διαγωνισµούς. Ο επαναληπτικός διαγωνισµός γνωστοποιείται µε περίληψη
διακήρυξης η οποία αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιεύεται
είκοσι (20 ) τουλάχιστον ηµέρες προ της ηµέρας διενέργειας της δηµοπρασίας διεξάγεται δε
µε όσα αναφέρθηκαν παραπάνω.
Άρθρο 10
∆ια της εγγράφου, µε απόδειξη γνωστοποίησης στον προκριθέντα πλειοδότηπαραχωρησιούχο της υπέρ αυτού κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, αυτός
καλείται εντός δεκαπέντε ηµερών να προσέλθει για την παραλαβή της απόφασης
παραχώρησης µετά της εγκριτικής απόφασης από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, στην οποία
θα περιλαµβάνονται οι όροι και προϋποθέσεις της απόφασης παραχώρησης, η οποία φυσικά
θα εκδοθεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα της παρούσας διακήρυξη.
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Άρθρο 11
Εάν ο υπέρ ου κατεκυρώθη ο διαγωνισµός πλειοδότης- παραχωρησιούχος µετά την
κατακύρωση της δηµοπρασίας και ο εγγυητής του αρνηθούν να υπογράψουν τα πρακτικά,
και την παραλαβή της απόφασης παραχώρησης, µετά της εγκριτικής απόφασης από την
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση ,εντός της κατά το άρθρο 11 προθεσµίας το διοικούν ∆.Λ.Τ.Λ
συλλογικό όργανο κηρύσσει έκπτωτο τον ανακηρυχθέντα πλειοδότη καταπιπτούσης υπέρ
του ∆.Λ.Τ.Λ της κατατεθειµένης εγγυήσεως. Ακολούθως το ∆.Λ.Τ.Λ προέρχεται σε νέα
παραχώρηση και άνευ διαγωνισµού εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη- παραχωρησιούχου,
του τελευταίου υποχρεουµένου στην πληρωµή της τυχόν επί το έλαττον διαφοράς του
ανταλλάγµατος µέχρι της λήξης του στη διακήρυξη ορισθέντος χρόνου παραχώρησης και σε
ανόρθωση της κατά τις περιστάσεις προξενηθείσας ζηµίας στο ∆.Λ.Τ.Λ. ,λόγω της αθέτησης
της υποχρέωσης αυτού ,προς παραλαβή της απόφασης. Οι κατά τα άνω υποχρεώσεις του
αναδειχθέντος πλειοδότη βεβαιούνται δια καταλογισµού, ενεργούµενου δι’ αιτιολογηµένης
απόφασης του διοικούντος το ∆.Λ.Τ.Λ. συλλογικού οργάνου ,το δε καταλογιζόµενο ποσό
,εισπράττεται κατά τη διαδικασία εισπράξεως των ∆ηµοσίων εσόδων. Το ∆.Λ.Τ.Λ. δεν
ευθύνεται έναντι του παραχωρησιούχου δια την πραγµατική κατάσταση στην οποία
ευρίσκεται ο παραχωρούµενος χώρος και της οποίας όφειλε να λάβει γνώση αυτός και δεν
υποχρεούται εκ του λόγου τούτου ,σε επιστροφή ή µείωση του ανταλλάγµατος ούτε στην
λύση της παραχώρησης.
Άρθρο 12
Το ∆.Λ.Τ.Λ. δεν υποχρεούται
στην εγκατάσταση του παραχωρησιούχου στον
παραχωρούµενο χώρο ούτε απαλλάσσεται αυτός της πληρωµής του ανταλλάγµατος, εάν
δεν έκανε χρήση αυτού, χωρίς υπαιτιότητα του ∆.Λ.Τ.Λ
Άρθρο 13
Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται όταν λήξει η απόφαση παραχώρησης, να παραδώσει
το χώρο στη κατάσταση που τον παρέλαβε, διαφορετικά υποχρεούται σε αποζηµίωση, να
διατηρεί την κατοχή του χώρου , τις υπέρ αυτού δουλείας , τα όρια αυτού και εν γένει και
το χώρο σε καλή κατάσταση, να τον προστατεύει από κάθε καταπάτηση µε τις
απαραίτητες αγωγές και εξουσιοδοτείται για το λόγο αυτό µε το παρόν, αλλιώς ευθύνεται
σε αποζηµίωση. Με µέριµνα του ενδιαφεροµένου θα λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα µέτρα
για την αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας και τη παραλίας σύµφωνα µε το Ν. 743/77
(ΦΕΚ 319 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Απαγορεύεται στους ενδιαφεροµένους να προβούν σε οποιαδήποτε κατασκευή, χωρίς
προηγούµενη έγκριση εκ µέρους αρµοδίων Υπηρεσιών.
Απαγορεύεται επίσης, η εκτέλεση έργων διαµόρφωσης του παραχωρούµενου χώρου και
κάθε µεταβολή αυτού από επιχωµατώσεις, προσχώσεις θαλασσίων εκτάσεων κλπ.,
Στην παρούσα παραχώρηση δεν έχουν εφαρµογή οι προστατευτικές διατάξεις του Π.∆.
34/95 (ΦΕΚ 30 Α΄) «Κωδικοποίηση διατάξεων νόµων περί εµπορικών µισθώσεων».
Ο παραλιακός χώρος θα διατηρήσει το κοινόχρηστο του χαρακτήρα και δεν θα
εµποδίζεται καθ’ οποιανδήποτε τρόπο η προσπέλαση του κοινού προς την θάλασσα.
Άρθρο 14
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ
ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ
1. Οι ενδιαφερόµενοι υποχρεούνται να διατηρούν το χώρο που τους παραχωρείται καθαρό
µε δικά τους έξοδα και να συµµορφώνονται προς τις υποδείξεις της οικείας Λιµενικής
Αρχής.
2. Κατά την χρήση του λιµενικού χώρου θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η οµαλή
λειτουργία του λιµένα, η άνετη και ασφαλής κυκλοφορία των πεζών και οχηµάτων και η
ασφάλεια των πελατών των καταστηµάτων καθώς και να διασφαλίζεται η ελεύθερη
διέλευση του κοινού κατά µήκος του πεζοδροµίου και η προσέγγισή του στη θάλασσα.
3. Σε περίπτωση που θα αποφασιστεί από τον φορέα διοίκησης η κατασκευή λιµενικών ή
άλλων δηµοσίου συµφέροντος ή εξυπηρετούµενων την κοινή χρήση έργων στον
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παραχωρούµενο χώρο ή αλλαγή χρήσης αυτού, οι ενδιαφερόµενοι θα εγκαταλείπουν
των χώρο σε τακτή προθεσµία χωρίς καµία αξίωση για αποζηµίωση.
4. Οι ενδιαφερόµενοι δεν επιτρέπεται να µεταβιβάσουν µερικά ή ολικά το δικαίωµά τους σε
άλλον ή να συνάψουν οποιαδήποτε σχέση γι’ αυτό, µε ή χωρίς αντάλλαγµα (π.χ.
υπεκµίσθωση κλπ.) που αφορά την έκταση που παραχωρήθηκε ή τις εγκαταστάσεις και
γενικά τα έργα πάνω σε αυτή, χωρίς προηγούµενη έγκριση του φορέα διοίκησης και
εκµετάλλευσης του λιµένα. Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται η εφαρµογή των διατάξεων
περί παραχωρήσεων ιδιαιτέρου δικαιώµατος χρήσης χώρων.
5. Το παραχωρούµενο δικαίωµα χρήσης του χώρου µπορεί να ανακληθεί εκ µέρους του
∆ηµοσίου για λόγους εθνικής ανάγκης, άµυνας και ασφάλειας της χώρας. Στην
περίπτωση αυτή, υποχρεούται ο ενδιαφερόµενος να εγκαταλείψει την χρήση του χώρου
µέσα σε τακτή προθεσµία χωρίς καµία αξίωση από το ∆ηµόσιο ή τον φορέα διοίκησης
του λιµένα για αποζηµίωση.
6. Με µέριµνα των ενδιαφερόµενων θα λαµβάνονται όλα τα µέτρα για την αποφυγή
ρύπανσης της θάλασσας σύµφωνα µε τον Ν.743/77 (ΦΕΚ 319 Α’ /17-10-77) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Στον παραχωρούµενο χώρο απαγορεύεται οποιαδήποτε κατασκευή προσωρινού ή
µόνιµου χαρακτήρα ή εκτέλεση έργων διαµόρφωσης αυτού και κάθε µεταβολή αυτού,
χωρίς την έγκριση του ∆.Λ.Τ.Λ.. Ο παραχωρούµενος χώρος θα παραδίδεται στην
προτέρα του κατάσταση µετά τη λήξη της παραχώρησης.
8. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η χρήση χώρου µεγαλύτερης έκτασης από τον
παραχωρηθέντα, όπως επίσης οποιαδήποτε παράβαση των διατάξεων του νόµου ή της
απόφασης παραχώρησης, καθώς και η µεταβολή του σκοπού ή της χρήσης της
παραχώρησης, θα ανακαλείται η παραχώρηση δικαιώµατος χρήσης χώρου µε
απόφαση του ∆.Σ. του ∆.Λ.Τ.Λ.. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση καθυστέρησης
καταβολής του αντιτίµου χρήσης του χώρου πέραν ευλόγου χρονικού διαστήµατος µετά
την έγκριση της παραχώρησης. Επίσης, θα εφαρµόζεται η διάταξη του άρθρου 27 του
Ν.2971/2001, η οποία παραπέµπει στις διατάξεις περί προστασίας δηµοσίων κτηµάτων
(Έκδοση Πρωτοκόλλου ∆ιοικητικής Αποβολής και Πρωτοκόλλου Αποζηµίωσης
Αυθαίρετης Χρήσης από την οικεία Κτηµατική Υπηρεσία).
9. Για τις παραχωρήσεις χρήσεις χώρων της χερσαίας ζώνης λιµένα δεν έχουν εφαρµογή
οι προστατευτικές διατάξεις του Π.∆. 34/1995 περί εµπορικών µισθώσεων.
10. Ο χρήστης 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 χρήστης
έχει την πλήρη ποινική και αστική ευθύνη για οτιδήποτε συµβεί σε πρόσωπα και
πράγµατα στον παραχωρούµενο χώρο.
11. Οι ενδιαφερόµενοι υποχρεούνται να προστατεύουν τα δένδρα που υπάρχουν στον
παραχωρούµενο χώρο.
12. Επιτρέπεται να τοποθετηθούν οµπρέλες βάσει σχεδίου που έχει δοθεί στους
ενδιαφερόµενους από το ∆.Λ.Τ.Λ..
Άρθρο 15
∆ιακήρυξη της δηµοπρασίας θα δηµοσιευθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του ∆ΛΤΛ,
περίληψη δε της διακήρυξης σε µία εβδοµαδιαία εφηµερίδα του Νοµού µας. Τα δε έξοδα
δηµοσίευσης, καθώς και τυχόν έξοδα επανάληψης της δηµοπρασίας, θα βαρύνουν ισοµερώς
τους µισθωτές που θα προκύψουν από την έγκριση του αποτελέσµατος, θα καταβληθούν δε
µε την έγκριση της απόφασης παραχώρησης.

Ο Πρόεδρος
Ευάγγελος Χαλικιάς
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