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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
1. Το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Πάτµου (εφεξής ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π.) διακηρύσσει δηµόσιο πλειοδοτικό 

διαγωνισµό µε ανοιχτές προσφορές για την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώµατος χρήσης 

τµήµατος της χερσαίας ζώνης λιµένα Σκάλας Πάτµου, κείµενου στην περιοχή «Νετιά», εµβαδού 

312,04m2, µε αποκλειστικό σκοπό την εναπόθεση σκαφών. 

2. Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται σε τρία (3) έτη και το ελάχιστο αντάλλαγµα στο 

ποσό των δύο ευρώ (2,00€) ανά m2 και ανά έτος, πλέον των νοµίµων επιβαρύνσεων (ήτοι 3% 

υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, 3% Χαρτόσηµο και 20% ΟΓΑ Χαρτοσήµου, δηλαδή συνολικά 6,6% επί του 

ανταλλάγµατος).  

3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στα γραφεία του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου την 

Τετάρτη 7 Νοεµβρίου 2018 και ώρα 11:00π.µ. ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής του άρθρου 

26 του Π.∆. 715/1979. 

4. Στις προσφορές που θα κατατεθούν από τους ενδιαφερόµενους θα αναγράφεται ότι έλαβαν 

πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισµού, τους οποίους και αποδέχονται 

ανεπιφύλακτα. 

5. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 715/1979, καθώς και τις 

ειδικότερες διατάξεις που ισχύουν για τα Λιµενικά Ταµεία και διέπουν τις Χερσαίες Ζώνες 

Λιµένων. 

6. Το παραχωρούµενο ιδιαίτερο δικαίωµα χρήσης του χώρου µπορεί να ανακληθεί εκ µέρους του 

∆ηµοσίου για λόγους Εθνικής ανάγκης, άµυνας και ασφάλειας της Χώρας. Στην περίπτωση αυτή, 

ο ενδιαφερόµενος υποχρεούται να εγκαταλείψει την χρήση του χώρου µέσα σε τακτή προθεσµία 

χωρίς καµιά αξίωση από το ∆ηµόσιο ή τον φορέα διοίκησης λιµένα για αποζηµίωση. 

7. Η παρούσα περίληψη διακήρυξης θα δηµοσιευτεί άπαξ στην εφηµερίδα «Σταθµός στην 

Ενηµέρωση». Το πλήρες κείµενο της διακήρυξης έχει δηµοσιευθεί στις ιστοσελίδες του 

Προγράµµατος «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. (www.dilitap.gr). 

8. Η κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού θα γίνει από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 

∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. 

 
 Ο Πρόεδρος   

 
   
 
 
                                                                                                      Γρηγόριος Στόικος 
                                                                                                       ∆ήµαρχος Πάτµου                                                                                         
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