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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

1. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου (εφεξής ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.) διακηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό 

διαγωνισμό με ανοιχτές προσφορές για την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης 

τμήματος του κτιρίου επιβατών λιμένα Σκάλας Πάτμου και του περιβάλλοντος χώρου για την 

ίδρυση και λειτουργία Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος [Επιχείρησης μαζικής εστίασης 

πλήρους επεξεργασίας (πλήρους γεύματος) ή μερικής επεξεργασίας (πρόχειρου γεύματος)], με 

προαιρετική εμπορική χρήση, εντός της αίθουσας αναμονής επιβατών, με εκτέλεση έργου.  

2. Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη και το ελάχιστο μηνιαίο 

αντάλλαγμα στο ποσό των επτακοσίων ευρώ (700,00€), 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 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου την Τρίτη 7 

Απριλίου 2020 και ώρα 11:00π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του άρθρου 26 του Π.Δ. 

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.Δ. 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 

Δημοσίου 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 Δημόσιο ή τον φορέα διοίκησης λιμένα για αποζημίωση. 

7. Η παρούσα περίληψη διακήρυξης θα δημοσιευτεί άπαξ στην εφημερίδα «Το Βήμα της Κω». Το 

πλήρες κείμενο της διακήρυξης έχει δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

και του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. (www.dilitap.gr). 

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

ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. 

 
  Ο Πρόεδρος   

 
 
                                                                                                      Εμμανουήλ Γρύλλης 

ΑΔΑ: 61ΗΨΟΡΗΜ-ΚΓΙ
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