
ΠΡΑΚΤΙΚΟ      8/2015 
 

Της συνεδρίασης του ∆.Σ. του ΝΠ∆∆ :  «∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Κυθήρων» 
 

Αριθµ. Απόφασης : 26/2015               ΘΕΜΑ: « ∆ιακήρυξη  για την 
εκµίσθωση   χώρου   για   τοποθέτηση     
κινητής ΚΑΝΤΙΝΑΣ, σε χώρο που 
παραχωρήθηκε στο ∆ΛΤΚ από  την  Επιτροπή  
Εγχωρίου  Περιουσίας.» 

 
Στα Κύθηρα σήµερα 26/6/2015 ηµέρα  Παρασκευή και ώρα 15:00  ήρθε σε 

συνεδρίαση το Νοµικό Πρόσωπο " ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Κυθήρων ",   µετά την από 
έγγραφη πρόσκληση  του Προέδρου, του ∆ιοικητικού Συµβουλίου . 

 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε  σύνολο 9 
(εννέα) µελών του  ∆ιοικητικού Συµβουλίου, βρέθηκαν παρόντα 6 (έξι) : 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                                             Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
1. ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Πρόεδρος )                 
2. ΜΑΡΟΥΛΙ∆ΟΥ ΣΟΥΜΕΛΑ                                    1. ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   
3. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ                                     2..ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
4.    ΜΠΑΡΟΥΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                                              3. ΛΑΧΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
5.    ΒΕΖΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ                       
6.   ΠΑΡΑΒΑΛΟΣ ΦΑΙ∆ΩΝ 
      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Ν.Π. και αφού εισηγήθηκε το   
θέµα της  ηµερήσιας διάταξης, ενηµέρωσε το Συµβούλιο ως ακολούθως: 
 1)       την ανάγκη που έχει προκύψει στο λιµάνι του ∆ιακοφτίου, από το κλείσιµο της 
καντίνας λόγω λήξης σύµβασης και µη ολοκλήρωσης των διαδικασιών νοµιµοποίησης του 
κτηρίου µε αποτέλεσµα την µη εξυπηρέτηση των επιβατών. Εικόνα που δυσφηµεί το νησί 
µας . 
 2)      την αριθµ.09/2015 απόφαση της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και 
Αντικυθήρων, µε την οποία εξετάστηκε το από 29-1-2015 αίτηµα του Συµβουλίου µας περί 
«παραχώρηση  χρήσης χώρου 50 τ.µ. 
 3)     την αριθµ.60/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κυθήρων περί «έγκρισης της 
αριθµ.9/2015 απόφασης της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων» 
 4)      την µε ΑΠ 37573/20523/5-6-2015 απόφασης της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Αττικής περί « έγκρισης της αριθµ. 60/2015 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κυθήρων»  
Και ενηµέρωσε ότι σήµερα έπρεπε να παρθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ΛΤΚ 
απόφαση που να αφορά 
  α)     την ανάγκη διενέργειας δηµοπρασίας για εκµίσθωση χώρου τοποθέτησης 
κινητής καντίνας στο ∆ιακόφτι  
            β)    τον καθορισµό  του προς εκµίσθωση χώρου 

γ)     στον  καθορισµό – έγκριση των όρων της πλειοδοτικής δηµοπρασίας 
            δ)  στην παροχή εντολής προς τον Πρόεδρο του ∆.Λ.Τ.Κ. να προκηρύξει δηµόσια, 
ανοικτή, προφορική πλειοδοτική δηµοπρασία σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους.  
Το ∆.Σ. µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του 
Προέδρου και επιπλέον : 
Α. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/8.06.2006, Τεύχος Α’) περί Κύρωσης του 
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων.  
Β. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7.06.2010, Τεύχος Α’) περί Νέας 
Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα  
Καλλικράτης  
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Γ. Τη µε αριθµό 22/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου 
Κυθήρων(Α∆Α:7ΥΡΦΟΛΒΦ-ΩΜ5) περί συγκροτήσεως της Επιτροπής ∆ηµοπρασιών 
Εκµίσθωσης Ακινήτων.  

 

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

Ι. Εγκρίνει τη διενέργεια  δηµοπρασίας για την εκµίσθωση τµήµατος του λιµανιού στο 
 ∆ιακόφτι Κυθήρων ,προς τρίτους, µε τη σύναψη µισθωτικής σχέσης, έναντι 
ανταλλάγµατος που περιγράφεται παρακάτω, αποκλειστικά και µόνο για την άσκηση 
δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους επιβάτες των πλοίων που µετακινούνται από και 
προς το νησί των Κυθήρων ή τους τυχόν τους λουόµενους στην περιοχή. 

ΙΙ.Καθορίζει το προς παραχώρηση τµήµα στο λιµάνι του ∆ιακοφτίου µια θέση 
στάθµευσης κινητής καντίνας 50 τ.µ. 
 
Το τµήµα απεικονίζεται κατά ακριβή θέση, επιφάνεια και διαστάσεις στο αντίστοιχο 
σχεδιάγραµµα που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα, το οποίο συνοδεύει συνηµµένο την 
παρούσα απόφαση και υπογράφεται από τον Πολ. Μηχανικό (ΤΕ) Κωνσταντίνο Στάθη, 
θεωρείται δε από τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Κυθήρων 

 

ΙΙΙ. Καθορίζει – εγκρίνει τους όρους της ∆ηµοπρασίας ως ακολούθως παρατίθενται και 
παρέχει στον Πρόεδρο την εντολή να προκηρύξει δηµόσια, πλειοδοτική, προφορική 
δηµοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώµατος απλής χρήσης τµήµατος του λιµανιού 
∆ιακοφτίου, προς τρίτους, µε τη σύναψη µισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγµατος, 
αποκλειστικά και µόνο για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους επιβάτες 
των πλοίων που εξυπηρετούν το νησί των Κυθήρων ή τους τυχόν τους λουόµενους στην 
περιοχή και να καλέσει τους ενδιαφερόµενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, µε τους 
κατωτέρω όρους:  

 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
1.1. ΤΟΠΟΣ, ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. 

Η δηµοπρασία θα είναι φανερή, προφορική, πλειοδοτική και θα πραγµατοποιηθεί στις 
20.07.2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα από 11:00 π.µ. έως 13:00 µ.µ., στα Γραφεία που 
στεγάζεται το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Κυθήρων, στη Χώρα Κυθήρων, Τ.Κ. 80 100, 
ενώπιον της αρµόδιας προς τούτο Επιτροπής ∆ηµοπρασιών, η οποία έχει συσταθεί 
σύµφωνα µε την υπ’  αριθµόν 22/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου 
Κυθήρων(Α∆Α:7ΥΡΦΟΛΒΦ-ΩΜ5) περί συγκροτήσεως της Επιτροπής ∆ηµοπρασιών 
Εκµίσθωσης Ακινήτων. 

 

 

1.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ –  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ  

Ο χώρο παραχώρησης του δικαιώµατος απλής χρήσης τµήµατος του λιµανιού ∆ιακοφτίου, 
προς τρίτους, µε σύναψη µισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγµατος είναι µια θέση 
στάθµευσης κινητής καντίνας 50 τ.µ. 
 
Το τµήµα απεικονίζεται κατά ακριβή θέση, επιφάνεια και διαστάσεις στο αντίστοιχο 
σχεδιάγραµµα που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα, το οποίο συνοδεύει συνηµµένο την 
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παρούσα απόφαση και υπογράφεται από τον Πολ. Μηχανικό (ΤΕ) Κωνσταντίνο Στάθη, 
θεωρείται δε από τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Κυθήρων. 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

 Ως τιµή εκκίνησης για κάθε τετραγωνικό µέτρο που θα χρησιµοποιείται για θέσεις 
στάθµευσης κινητών καντινών στις παραλίες ορίζεται το ποσόν των τριάντα Ευρώ (30,00€). 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΛΕΙΟ∆ΟΣΙΑ 

∆εν θα γίνονται δεκτοί στη δηµοπρασία όποιοι (πλειοδότες ή εγγυητές) έχουν κηρυχθεί 
έκπτωτοι από συναφή δηµοπρασία του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Κυθήρων ή  της 
Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων ή του ∆ήµου Κυθήρων, εντός 
της τελευταίας πενταετίας.  
Οποιοσδήποτε έχει καταλάβει αυθαίρετα συγκεκριµένο τµήµα αιγιαλού ή οποιοδήποτε 
άλλο τµήµα του κοινόχρηστου χώρου του αιγιαλού ή γενικότερα έκταση της Εγχώριας 
Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων, θα αποκλείεται της συµµετοχής, στον διαγωνισµό 
εκµίσθωσης.  

ΑΡΘΡΟ 4ο 
ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
Η πλειοδοτική δηµοπρασία θα είναι ανοικτή, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί κατά 
την ορισθείσα ηµέρα και ώρα που αναφέρεται παραπάνω.  

Η δηµοπρασία θα λάβει χώρα ενώπιον της Επιτροπής ∆ηµοπρασιών . 

Η δηµοπρασία, συνολικά ή κατά τµήµα, µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόµενης στη 
διακήρυξη ώρας, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της 
δηµοπρασίας και πέραν της οριζόµενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή ∆ηµοπρασιών, η 
απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.  

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά τη σειρά εκφώνησης µαζί 
µε το ονοµατεπώνυµο του πλειοδότη.  

Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον εκάστοτε πλειοδότη και η δέσµευση αυτή 
µεταβιβάζεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόµενους, ο τελευταίος των οποίων 
είναι υπεύθυνος για την προσφορά του µέχρι να του γνωστοποιηθεί η ολοκλήρωση της 
προβλεπόµενης από το Νόµο εγκριτικής διαδικασίας, οπότε και καθίσταται οριστικός 
µισθωτής. Κάθε µεταγενέστερη της πρώτης προσφοράς θα αυξάνεται τουλάχιστον κατά 
50,00€ από την προηγούµενη. 

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή 
∆ηµοπρασίας, πριν από την έναρξή της και πρέπει για το λόγο αυτό να έχει και να 
καταθέσει νόµιµο πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι µετέχει για δικό του 
λογαριασµό.  

Η απόφαση της Επιτροπής ∆ηµοπρασίας περί αποκλεισµού ενδιαφερόµενου να 
συµµετάσχει στη δηµοπρασία, επειδή δεν πληροί τους προβλεπόµενους όρους της 
παρούσας διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά.  

Τα πρακτικά της δηµοπρασίας συντάσσονται σε απλό χαρτί. 

Μετά τη λήξη της ∆ηµοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή, από τον 
τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του. Αν κάποιος από  αυτούς είναι αγράµµατος, 
υπογράφει αντ’  αυτού άλλος, βάσει ειδικού νοµίµου πληρεξουσίου ή δύο πρόσωπα  εκ των 
παρισταµένων κατά τη διενέργεια της δηµοπρασίας, τα οποία καλεί η επιτροπή διενέργειας 
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της δηµοπρασίας και τα οποία βεβαιώνουν  στο πρακτικό της δηµοπρασίας ότι ο τελευταίος 
πλειοδότης ή ο εγγυητής του  δήλωσε άγνοια γραµµάτων.   

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωµα προς αποζηµίωση σε περίπτωση µη 
έγκρισης της δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου 
Κυθήρων ή της αρµόδιας ∆ιοικητικής Αρχής.  

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται  µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από της κοινοποιήσεως 
προς αυτόν, µε αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί 
κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, να προσέλθει µαζί µε 
τον εγγυητή για τη σύνταξη και την υπογραφή  της συµβάσεως, άλλως η κατατεθείσα 
εγγύηση καταπίπτει  υπέρ του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Κυθήρων , άνευ δικαστικής 
παρεµβάσεως και ενεργείται αναπλειστηριασµός εις βάρος αυτού και του εγγυητή, οι οποίοι 
αµφότεροι  ευθύνονται, αδιαίρετα, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την τυχόν διαφορά 
προς τα κάτω  του αποτελέσµατος της  νέας δηµοπρασίας σε σχέση µε το αρχικώς 
επιτευχθέν αποτέλεσµα.  

Από της λήξεως της προθεσµίας της προηγούµενης παραγράφου η σύµβαση θεωρείται ότι 
καταρτίσθηκε οριστικά.  

 
ΑΡΘΡΟ 5ο 
ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ  

Η µίσθωση της καντίνας θα έχει διάρκεια έως 31-12-2017, εφόσον τηρηθούν από τον 
εκάστοτε πλειοδότη απολύτως όλοι οι όροι της προκήρυξης και θα διαιρούνται σε 3 
επιµέρους µισθωτικές περιόδους ήτοι: 

• Μισθωτική περίοδος Α: από υπογραφή συµφωνητικού – 31/12/2015 
• Μισθωτική περίοδος Β: 01/01/2016 – 31/12/2016 
• Μισθωτική περίοδος Γ: 01/01/2017 – 31/12/2017 

Το ετήσιο µίσθωµα της πρώτης µισθωτικής περιόδου, µετά των επ’ αυτού αναλογούντων 
προσαυξήσεων, θα καταβληθεί υποχρεωτικά µε την υπογραφή της συµβάσεως µίσθωσης 
και η προηγούµενη καταβολή του συνιστά αναγκαία προϋπόθεση για την υπογραφή της 
σύµβασης.  

Η ετήσια αναπροσαρµογή του µισθώµατος για καθέναν από τους ανωτέρω προς 
παραχώρηση  χώρους ορίζεται σε 2,5% επί του µισθώµατος της αµέσως προηγούµενης 
µισθωτικής περιόδου.  

Το σύνολο του καταβλητέου µισθώµατος κάθε επόµενης της πρώτης µισθωτικής περιόδου 
(ετήσιο µίσθωµα), µετά των επ’ αυτού αναλογούντων προσαυξήσεων, θα καταβάλλεται το 
αργότερο µέχρι την 31/3 εκάστης µισθωτικής περιόδου, επί ποινή αυτοδίκαιης λύσης της 
σύµβασης σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής του. Στην περίπτωση αυτήν άµεσα θα 
προκηρύσσεται νέα δηµοπρασία για τη σύναψη νέας µίσθωσης.  

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το µίσθωµα θα επιβαρύνεται µε όλες τις νόµιµες 
προσαυξήσεις. 

Μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της µίσθωσης δεν επιτρέπεται η παραµονή του 
µισθωτή στον παραχωρούµενο χώρο. Ο µισθωτής υποχρεούται να εγκαταλείψει  άµεσα  της 
χρήση, χωρίς πρόσθετες διατυπώσεις, αποµακρύνοντας ταυτόχρονα κάθε εξοπλισµό και 
αντικείµενο που είχε θέσει στην εξυπηρέτησή της, ως και  τις τυχόν διατάξεις έδρασης 
(βάσεις, εµπήξεις, πακτώσεις κλπ.).  
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ΑΡΘΡΟ 6ο 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 

Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να τηρεί την καθαριότητα τόσο του παραχωρηθέντος 
χώρου, όσο και του ενδιάµεσου ελεύθερου (εφόσον υπάρχει) . Τυχόν ζηµιές θα 
επιβαρύνουν το µισθωτή και η αποκατάστασή τους θα γίνει µε επίβλεψη του ∆ηµοτικού 
Λιµενικού Ταµείου Κυθήρων . 

Απαγορεύεται η οποιουδήποτε είδους κατασκευή εγκαταστάσεων άνευ αδείας της αρµόδιας 
Υπηρεσίας ∆όµησης και όλων των συναρµόδιων διοικητικών αρχών και υπηρεσιών.  

Ο µισθωτής οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις του ως µισθωτής, όπως αυτές ορίζονται στο 
νόµο,  τους όρους της παρούσας διακήρυξης και τη σύµβαση µισθώσεως. Υποχρεούται να 
διατηρεί την κατοχή του παραχωρηθέντος χώρου, τον ίδιο το χώρο τις δουλείες και τα όριά 
του σε καλή κατάσταση, προστατεύων αυτόν από κάθε προσβολή ή καταπάτηση, άλλως 
ευθύνεται σε αποζηµίωση.  

Το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Κυθήρων δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή για την 
πραγµατική κατάσταση του παραχωρηθέντος χώρου, της οποία τεκµαίρεται ότι ο µισθωτής 
έχει λάβει γνώση και συνεπώς δεν υποχρεούται σε επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος, 
ούτε σε λύση της σύµβασης για τον λόγο αυτόν. 

Ο µισθωτής υποχρεούται άµα τη λήξη της µίσθωσης να παραδώσει τον παραχωρηθέντα 
χώρο στην κατάσταση  στην οποία τον παρέλαβε, άλλως ευθύνεται σε αποζηµίωση.  

Ο µισθωτής δεν δικαιούται να ζητήσει τη µείωση ή τη µη καταβολή µισθώµατος για 
οποιοδήποτε λόγο, ακόµη και για περιπτώσεις βλάβης από θεοµηνία ή άλλη τυχαία αιτία.  

Απαγορεύεται απολύτως, επί ποινή διακοπής της σύµβασης, κάθε σιωπηρή ή ρητή 
αναµίσθωση, ως και η υπεκµίσθωση ή η καθ’ οιονδήποτε τρόπο περαιτέρω παραχώρηση, 
µε ή χωρίς αντάλλαγµα, της χρήσης του  παραχωρηθέντος χώρου  από τον µισθωτή.   

Απαγορεύεται η δηµόσια, κατά παράβαση των κείµενων διατάξεων, εκτέλεση µουσικής ή 
οποιαδήποτε άλλη ηχητική ή οπτική όχληση που δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα 
διακήρυξη.  

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ – ΕΓΓΥΗΤΗΣ  

Μεταξύ του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Κυθήρων και του µισθωτή θα υπογραφεί 
συµφωνητικό µίσθωσης, εντός της προθεσµίας που ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας. Το 
µισθωτήριο συµβόλαιο συντάσσεται σε τρία (3) αντίγραφα που υπογράφονται από τα 
συµβαλλόµενα µέρη, αφού καταβληθεί από το µισθωτή το σύνολο του µισθώµατος, µετά 
των επ’ αυτού αναλογούντων προσαυξήσεων, που αντιστοιχεί στη πρώτη µισθωτική 
περίοδο. 

Στο µισθωτήριο συµβόλαιο προσδιορίζονται σαφώς τα στοιχεία του µισθωτή 
(συµπεριλαµβανοµένου του ΑΦΜ αυτού), η διάρκεια της µίσθωσης, η ακριβής θέση και το 
εµβαδόν του τµήµατος κοινόχρηστου χώρου που παραχωρείται, η ιδιότητα του (αιγιαλός, 
παραλία, κ.λ.π.), το είδος της χρήσης, το καταβλητέο αντάλλαγµα και ο τρόπος καταβολής 
του. Στην ως άνω σύµβαση µίσθωσης θα προσαρτάται το αντίστοιχο σχεδιάγραµµα του 
τµήµατος που παραχωρείται, εξαχθέν από το Παράρτηµα της παρούσας ∆ιακήρυξης, ώστε 
να προκύπτει η ακριβής θέση, η επιφάνεια και οι διαστάσεις του παραχωρούµενου 
τµήµατος. Επί του σχεδιαγράµµατος αυτού, ο µισθωτής θα θέσει την υπογραφή του 
δηλώνοντας ότι έλαβε γνώση του επί αυτού οριζοµένου τµήµατος επί του οποίου θα 
ασκηθεί η εµπορική του δραστηριότητα.  

ΑΔΑ: ΩΤΦΘΟΛΒΦ-ΔΙΣ



Στο συµφωνητικό που θα υπογραφεί θα ορίζεται ρητώς ότι ο µισθωτής έχει λάβει γνώση 
των διατάξεων της παρούσας και ότι δεσµεύεται να τηρεί τις υποχρεώσεις του, ως 
µισθωτής, όπως αυτές ορίζονται στο νόµο και τη διακήρυξη.  

Αντίγραφο του µισθωτηρίου υποβάλλεται µε την προβλεπόµενη διαδικασία στην αρµόδια 
∆.Ο.Υ.  

Ο µισθωτής υποχρεούται να παρέχει αξιόχρεο εγγυητή που θα υπογράψει µαζί µε τον 
πλειοδότη τα πρακτικά της δηµοπρασίας και στην συνέχεια την σύµβαση της µίσθωσης. Ο 
εγγυητής αυτός καθίσταται  αλληλέγγυος και εις ολόκληρο υπεύθυνος µαζί µε το µισθωτή 
για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης, παραιτούµενος του ευεργετήµατος της 
διαίρεσης και διζήσεως.  

Η σύµβαση θεωρείται ότι καταρτίσθηκε οριστικά µετά την έγκριση του αποτελέσµατος από 
τα κατά το νόµο αρµόδια όργανα. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι ενδιαφερόµενοι συµµετοχής πρέπει να υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους και να 
έχουν σε φάκελό µόνο για την συµµετοχή τους και χωρίς να έχουν δικαίωµα προσθήκης 
µετά την κατάθεση του, τα εξής δικαιολογητικά, µε ποινή αποκλεισµού:  
Α) Γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή 
εγγυητική επιστολή  αναγνωρισµένης τράπεζας, τρίµηνης τουλάχιστον διάρκειας, ποσού 
ίσου µε το 10% του ετήσιου µισθώµατος που ορίζεται ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 
στη διακήρυξη, το οποίο θα αντικατασταθεί, από τον πλειοδότη,  κατά την υπογραφή της 
σύµβασης, µε άλλο (γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών 
και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή  αναγνωρισµένης τράπεζας), διάρκειας καλύπτουσας 
πλήρως το συνολικό χρόνο παραχώρησης και ποσού ίσου µε το 10% της συνολικής 
συµβατικής αξίας των µισθωµάτων όλων των µισθωτικών περιόδων, µετά των επ’ αυτών 
αναλογούντων επιβαρύνσεων, όπως τα µισθώµατα αυτά θα διαµορφωθούν µε τις ετήσιες 
αναπροσαρµογές που ορίζονται στο άρθρο 5 της παρούσας. Εφόσον µέχρι τη ηµέρα της 
δηµοπρασίας συνεχίζουν να υπάρχουν προβλήµατα µε τις τράπεζες το ύψος  της εγγυητικής 
µπορεί να δοθεί στην Επιτροπή ∆ηµοπρασιών σε µετρητά(150,00€). 
Β) Σε περίπτωση συµµετοχής Φυσικού Προσώπου:  
1) Φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής ταυτότητας του ίδιου και του εγγυητή.  
2) Φορολογική ενηµερότητα για τον ίδιο και τον εγγυητή.  
3) Ασφαλιστική ενηµερότητα, για τον ίδιο και τον εγγυητή, από φορέα κύριας ασφάλισης 
(π.χ. Ο.Α.Ε.Ε., Ο.Γ.Α. κ.λ.π.). Σε περίπτωση συµµετοχής προσώπου µε φορέα ασφάλισης 
το Ι.ΚΑ., αντίγραφο του Ατοµικού Λογαριασµού Ασφάλισης ή και της κάρτας ανεργίας 
(Ο.Α.Ε.∆.). Για τα προστατευόµενα µέλη βεβαίωση ασφάλισης για το κύριο µέλος και 
υπεύθυνη δήλωση του προστατευόµενου µέλους ότι δεν είναι ασφαλισµένο σε κάποιο άλλο 
ασφαλιστικό φορέα. Σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού προσκοµίζεται υποχρεωτικά 
και ασφαλιστική ενηµερότητα από το Ι.Κ.Α. και σε περίπτωση µη απασχόλησης 
προσωπικού θα κατατίθεται αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν 
απασχολεί προσωπικό.  
4) Βεβαίωση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Κυθήρων περί µη οφειλής, από 
οποιαδήποτε αιτία του συµµετέχοντος και του εγγυητή του, προς το ∆ήµο  Κυθήρων και 
την Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων (δηµοτική ενηµερότητα). 
5) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έλαβε γνώση της παρούσας διακήρυξης, τους 
όρους της οποίας αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.  
6) Απόσπασµα ποινικού µητρώου (ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας ∆ιοικητικής ή 
∆ικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασης  τους για αλλοδαπούς)  του τελευταίου 
τριµήνου, από το  οποίο προκύπτει ότι  δεν έχει καταδικαστεί  για αδίκηµα σχετικό µε την 
επαγγελµατική του δραστηριότητα. 
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7) Σε περίπτωση εκπροσώπησης: Έγγραφο ειδικής πληρεξουσιότητας (συµβολαιογραφικό 
πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του 
υποψηφίου στον διαγωνισµό από οποιαδήποτε αρµόδια αρχή) προς εκείνον που υποβάλλει 
το Φάκελο.  
8) Αξιόχρεο εγγυητή που θα υπογράψει µαζί µε τον πλειοδότη τα πρακτικά της 
δηµοπρασίας και στη συνέχεια τη σύµβαση µισθώσεως. Ο εγγυητής αυτός θα είναι 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος µαζί µε το µισθωτή για την εκπλήρωση των 
όρων της συµβάσεως, παραιτούµενος του ευεργετήµατος της διαιρέσεως και διζήσεως.  
9) Για υπηκόους χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φωτοαντίγραφο επικυρωµένο της 
άδειας διαµονής τους από αστυνοµική αρχή. Για υπηκόους τρίτων χωρών – µη µελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικυρωµένο φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας  διαµονής που τους 
επιτρέπει την άσκηση  ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας. 

Γ) Σε περίπτωση συµµετοχής Νοµικού Προσώπου:  

Γ.1. Προσωπικές Εταιρείες (Ο.Ε. , Ε.Ε.)  
1) Καταστατικό και τροποποιήσεις αυτού.  
2) Πιστοποιητικό από την αρµόδια αρχή που να προκύπτει το καταστατικό και όλες οι 
τροποποιήσεις αυτού (πιστοποιητικό µεταβολών).  
3) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί µη πτώχευσης, 
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλης ανάλογης 
κατάστασης της εταιρείας και των εταίρων.  
4) Φορολογική ενηµερότητα της εταιρείας και των εταίρων.  
5) Ασφαλιστική ενηµερότητα της εταιρείας και των εταίρων της εταιρείας. Σε περίπτωση 
µη απασχόλησης προσωπικού θα κατατίθεται αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του Ν. 
1599/1986 ότι δεν απασχολεί προσωπικό.  
6) Βεβαίωση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Κυθήρων περί µη οφειλής, από 
οποιαδήποτε αιτία, της εταιρείας και των εταίρων καθώς και του εγγυητή προς το ∆ήµο 
Κυθήρων ,την Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων και του 
∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Κυθήρων  (δηµοτική ενηµερότητα). 
7) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έλαβε γνώση της παρούσας διακήρυξης, τους 
όρους της οποίας αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.  
8) Απόσπασµα ποινικού µητρώου (ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας ∆ιοικητικής ή 
∆ικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασης  τους για αλλοδαπούς)  του τελευταίου 
τριµήνου, από το  οποίο προκύπτει ότι τα  µέλη της δεν έχουν καταδικαστεί  για αδίκηµα 
σχετικό µε την επαγγελµατική τους δραστηριότητα. 
9) Σε περίπτωση εκπροσώπησης: Έγγραφο ειδικής πληρεξουσιότητας (συµβολαιογραφικό 
πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του 
υποψηφίου στον διαγωνισµό από οποιαδήποτε αρµόδια αρχή) προς εκείνον που υποβάλλει 
το Φάκελο.  

Γ.2. Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Α.Ε., Ε.Π.Ε.): 
1) Το ΦΕΚ τ Α.Ε. & ΕΠΕ στο οποίο δηµοσιεύθηκε η άδεια σύστασης της εταιρείας και η 
έγκριση του Καταστατικού της.  
2) Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού µε όλες τις τροποποιήσεις αυτού εφόσον έχουν 
γίνει.  
3) Πιστοποιητικό της αρµόδιας Αρχής για τις τροποποιήσεις του καταστατικού και τα ΦΕΚ 
τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. στα οποία δηµοσιεύθηκαν τυχόν τροποποιήσεις του Καταστατικού της 
Εταιρείας. 
4) Επικυρωµένο αντίγραφο πρακτικού της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 
Εταιρείας, κατά την οποία εκλέχτηκαν τα µέλη του εν ενεργεία ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
της Εταιρείας (για Α.Ε.). 
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5) Επικυρωµένο αντίγραφο πρακτικού του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε το οποίο το 
τελευταίο συγκροτήθηκε σε σώµα και αποφασίσθηκε ο τρόπος εκπροσώπησης της 
εταιρείας  (για Α.Ε.). 
6) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής περί µη πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής 
διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλης ανάλογης κατάστασης της εταιρείας. 
7) Φορολογική ενηµερότητα της εταιρείας, καθώς και σε περίπτωση Α.Ε., του Προέδρου 
και του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου αυτής και σε περίπτωση Ε.Π.Ε. του διαχειριστή αυτής.  
8) Ασφαλιστική ενηµερότητα της εταιρείας, καθώς και σε περίπτωση Α.Ε., του Προέδρου 
και του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου αυτής και σε περίπτωση Ε.Π.Ε. του διαχειριστή αυτής. Σε 
περίπτωση µη απασχόλησης προσωπικού θα κατατίθεται αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του 
Ν. 1599/1986 ότι δεν απασχολεί προσωπικό.  
9) Βεβαίωση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Κυθήρων περί µη οφειλής, από 
οποιαδήποτε αιτία, της εταιρείας και του εγγυητή, καθώς και σε περίπτωση Α.Ε., του 
Προέδρου και του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου αυτής και σε περίπτωση Ε.Π.Ε. του 
διαχειριστή αυτής, προς  το ∆ήµο Κυθήρων  , την Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας 
Κυθήρων και Αντικυθήρων και του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Κυθήρων  (δηµοτική 
ενηµερότητα). 
10) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έλαβε γνώση της παρούσας διακήρυξης, τους  
όρους της οποίας αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.  
11) Απόσπασµα ποινικού µητρώου (ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας ∆ιοικητικής ή 
∆ικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασης  τους για αλλοδαπούς)  του τελευταίου 
τριµήνου, από το  οποίο προκύπτει ότι ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος (για τις 
Α.Ε.) και ο διαχειριστής (για τις Ε.Π.Ε.) δεν έχουν καταδικαστεί  για αδίκηµα σχετικό µε 
την επαγγελµατική τους δραστηριότητα. 
12) Απόφαση του ∆.Σ. της εταιρείας για συµµετοχή στον παρόντα διαγωνισµό και του 
προσώπου που εξουσιοδοτείται µε την απόφαση αυτή να συµµετέχει (για τις Α.Ε.).  
13) Σε περίπτωση εκπροσώπησης: Έγγραφο ειδικής πληρεξουσιότητας (συµβολαιογραφικό 
πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρηµένο για το γνήσιο της υπογραφής του 
υποψηφίου στον διαγωνισµό από οποιαδήποτε αρµόδια αρχή) προς εκείνον που υποβάλλει 
το Φάκελο.  

Γ.3. Σε περίπτωση άλλης εταιρικής µορφής, αντίστοιχα πιστοποιητικά µε τα ανωτέρω 
αναφερόµενα για τα νοµικά πρόσωπα.  
Σε όλες τις περιπτώσεις οι ενηµερότητες και τα πιστοποιητικά θα πρέπει να ισχύουν 
την ηµέρα του διαγωνισµού. Σε περίπτωση λήξεως οιασδήποτε ενηµερότητας προ της 
ηµεροµηνίας υπογραφής της συµβάσεως ο εκάστοτε πλειοδότης θα πρέπει απαραιτήτως να 
προσκοµίσει νέα, άλλως δεν θα υπογράφεται η σύµβαση και θα διενεργείται εις βάρος 
αυτού και του εγγυητή αναπλειστηριασµός, σύµφωνα µε το άρθρο 4 της παρούσας.  
 
ΑΡΘΡΟ 9ο 
ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  

9.1.ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΕΣ (ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ) ΚΑΝΤΙΝΕΣ  
Ο ενδιαφερόµενος (ανακηρυχθής πλειοδότης) θα πρέπει να προσκοµίσει σε εύλογο χρονικό 
διάστηµα τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειµένου να του εκδώσουµε την άδεια 
λειτουργίας  της καντίνας, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία – προδιαγραφές- 
προϋποθέσεις και όρων που καθορίζονται στη παράγραφο Α της µε αρ. 
Υ1γ/Γ.Π/οι.71459/30-7-2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας, ως και κάθε άλλης 
σχετικής διάταξης υγειονοµικής ή µη. Οι καντίνες θα πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 100 
µέτρα από εγκατεστηµένες επιχειρήσεις (ξενοδοχεία- κέντρα αναψυχής κλπ).    

  

9.2. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
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Πρέπει ο χώρος να κρατείται καθαρός. Ο µισθωτής οφείλει να λειτουργήσει την επιχείρησή 
του ευθύς αµέσως µετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών παραχώρησης χρήσης.  

Η καντίνα θα λειτουργεί ανάλογα µε τις το πρόγραµµα του µισθωτή ,ο οποίος θα πρέπει 
όµως να ενηµερώνεται από το Λ/Χ Νεάπολης Βοιών / Β΄Λ/Τ Κυθήρων για τις αφίξεις  και 
τις αναχωρήσεις των πλοίων που εξυπηρετούν την επιβατική κίνηση  και όχι µόνο του 
νησιού. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ θα λειτουργεί 2 ώρες πριν την άφιξη των πλοίων και θα 
παραµένει ανοικτή µέχρι και την αναχώρησή τους. 

9.3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ  
Ο µισθωτής της καντίνας οφείλουν να διαθέτουν τουλάχιστον τέσσερις (4) φορητούς 
πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως των 6 κιλών ο καθένας καθώς και φορητή δεξαµενή ύδατος 
τουλάχιστον 3 κ.µ. που να διαθέτει υδροστόµιο µε ηµισύνδεσµο τύπου storch Φ62, συµβατό 
µε την Π.Υ. που θα τοποθετηθεί µε τρόπο ώστε να µην προσβάλει την αισθητική και το 
περιβάλλον.  
 
10. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
Το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Κυθήρων  ουδεµία ευθύνη φέρει, σε περίπτωση που, για 
οποιονδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η έκδοση οιασδήποτε άδειας και έγκρισης 
λειτουργίας από τις αρµόδιες αρχές (υγειονοµικές, πολεοδοµικές, δασικές ή άλλες), όπου 
αυτές απαιτούνται. Σε περίπτωση που ο µισθωτής, για λόγους που δεν ανάγονται σε δική 
του ευθύνη, δεν λάβει οποιαδήποτε από τις απαιτούµενες (αναγκαίες) άδειες ή εγκρίσεις για 
την σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης µίσθωσης λειτουργία της επιχείρησής του, η 
σύµβαση θα λύεται αζηµίως για αµφότερα τα µέρη. Τυχόν δε µίσθωµα που θα έχει 
καταβληθεί µέχρι το χρόνο της λύσεως δεν θα αναζητείται.  

Η επιχείρηση θα λειτουργήσει σύµφωνα µε τις ισχύουσες Υγειονοµικές, Αγορανοµικές, 
Αστυνοµικές, Τουριστικές και λοιπές σχετικές µε τη λειτουργία διατάξεις, η παράβαση των 
οποίων συνεπάγεται εκτός της ποινικής δίωξης και την ακύρωση των εκµισθώσεων.  

Σχετικά µε τις επιτρεπόµενες χρήσεις, την προσβασιµότητα, την προσπελασιµότητα, τη 
σήµανση, τη φύτευση, το φωτισµό, τις ηχητικές εγκαταστάσεις, τους περιορισµούς στην 
κατάληψη της παραχωρηθείσας ζώνης και την έδραση των κατασκευών, τη στερέωση και 
την πάκτωση αυτών ισχύουν όλες οι απαγορεύσεις και προβλέψεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 
Α «Τεχνικές Προδιαγραφές Κατασκευών – ∆ιαµορφώσεων  για απλή χρήση εντός Αιγιαλού 
και Παραλίας – Περιορισµοί – Συστάσεις» που συνοδεύει την ΚΥΑ 
∆∆Π0005159/586ΒΈΞ2015/07.04.2015 (ΦΕΚ 578/09.04.2015 τεύχος Β’). Οι όροι, 
προϋποθέσεις και απαγορεύσεις του ανωτέρω Παραρτήµατος αποτελούν αναπόσπαστο 
µέρος της παρούσας. 

Το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Κυθήρων  δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή, ούτε 
υποχρεούται σε επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος ή και λύση της σύµβασης άνευ 
αποχρώντος λόγου.  

Εάν όρος της παρούσας προκήρυξης είναι ασαφής ή δεν αναφέρεται ισχύουν τα 
καθοριζόµενα στις διατάξεις των νόµων, προεδρικών διαταγµάτων, αποφάσεων και 
κανονισµών που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη.  

Όλοι οι όροι της διακήρυξης και του συµφωνητικού µίσθωσης θεωρούνται ουσιώδεις και η 
παραβίασή τους, εν όλω ή εν µέρει, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση της σύµβασης και 
την αποβολή του µισθωτή από το µίσθιο καθώς και κάθε άλλες κυρώσεις (διοικητικές, 
αστικές ή ποινικές) που προβλέπει ο Νόµος.  

Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της δηµοπρασίας και της σύµβασης, ως επίσης και η 
καθυστέρηση του µισθώµατος για οποιοδήποτε λόγο και αιτία αν οφείλεται, έχει σαν 
αποτέλεσµα την αυτοδίκαιη λύση της µίσθωσης, την αποµάκρυνση του µισθωτή και την 
κατάπτωση της κατατεθείσας εγγυητικής επιστολής. Ο µισθωτής σε περίπτωση που η 
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µίσθωση λυθεί από υπαιτιότητά του, υποχρεώνεται στην καταβολή, ως ποινική ρήτρα και 
των υπολοίπων, µέχρι την κανονική λήξη της µίσθωσης, µισθωµάτων (31.12.2017).  

11. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (άρθρο 6 του Π∆ 270/81). 

Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Κυθήρων  
εάν δεν παρουσιασθεί κατ' αυτήν πλειοδότης. Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν 
αποφάσεως του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Κυθήρων  όταν: α) το αποτέλεσµα αυτής 
δεν εγκριθεί από αυτήν ή την αρµόδια ∆ιοικητική Αρχή λόγω ασύµφορου του 
επιτευχθέντος αποτελέσµατος ή σφάλµατος στη διενέργεια της δηµοπρασίας β) µετά την 
κατακύρωση της δηµοπρασίας, ο πλειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, ή τη 
σύµβαση µίσθωσης και επίσης όταν µετά την κοινοποίηση στον πλειοδότη της εγκριτικής 
επί του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός ή και ο εγγυητής 
εµπροθέσµως για την σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης. Στην ως άνω περίπτωση (β) η 
δηµοπρασία, επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 της παρούσας. Η επαναληπτική δηµοπρασία 
γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Κυθήρων  
αναφεροµένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιευοµένης, κατά τα ανωτέρω, 
πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες προ της ηµέρας της διενέργειας της δηµοπρασίας, διεξάγεται 
δε σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν.  
 
12. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ -  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 
Η διακήρυξη θα δηµοσιευτεί τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν από τη διενέργεια της 
δηµοπρασίας στις εφηµερίδες κατά τα ορίζοντα στη παρ. 2 άρθρου. 4 του Π.∆. 270/81 & Ν. 
3548/2007, και θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του γραφείου του ∆ηµοτικού 
Λιµενικού Ταµείου Κυθήρων  και του ∆ήµου Κυθήρων, ως και στις αντίστοιχες 
ιστοσελίδες τους.   
Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται  από το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Κυθήρων  
(τηλ. 2736031755) και το ∆ήµο Κυθήρων (τηλ. 2736031213 – κ. Άννα Μπουρνά). 
 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 26/2015 
 

                      Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.  
 
 
                      Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.                                       Τα  Μέλη    
                                                                               
          ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                              ΜΑΡΟΥΛΙ∆ΟΥ ΣΟΥΜΕΛΑ                                                                                                                      
                                                                                       
                                                                                         ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ    
                                
                                                                                         ΜΠΑΡΟΥΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ5.                                                                                       
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                
                                                                                         ΒΕΖΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ          
 
                                                                                          ΠΑΡΑΒΑΛΟΣ ΦΑΙ∆ΩΝ                   
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β΄  
ΤΗΣ ΜΕ Α/Α 26/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄  
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