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Θέμα 1ο : Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Διαδημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου Χίου και του Δήμου Ψαρών για την προμήθεια πλωτής προβλήτας. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ         ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

Στη Χίο σήμερα, ……………….., οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής 

συμβαλλόμενοι» και σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.2971/2001 το οποίο αναφέρει: 

‘’1. Για τη μελέτη προγραμμάτων ανάπτυξης και εκτέλεσης λιμενικών έργων στη ζώνη 

λιμένα, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών στη ζώνη αυτή οι φορείς διοίκησης και 

εκμετάλλευσης λιμένων μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με τους 

ΟΤΑ ή άλλους φορείς του δημόσιου τομέα. Στις συμβάσεις αυτές είναι δυνατή η 

συμμετοχή και επιχειρήσεων των ΟΤΑ, Συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων, 

συνεταιρισμών, επιμελητηρίων και επιστημονικών φορέων δημοσίου ή ιδιωτικού 

δικαίου που εποπτεύονται από το Δημόσιο.  

2. Οι προγραμματικές συμβάσεις εγκρίνονται από το Γενικό Γραμματέα της 

Περιφέρειας μετά από σύμφωνη γνώμη του ΓΕΝ και του Υπουργείου Εμπορικής 

Ναυτιλίας. Οι όροι και οι προϋποθέσεις των προγραμματικών συμβάσεων 

καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης και Εμπορικής Ναυτιλίας.  

3. Στις προγραμματικές συμβάσεις ορίζονται το έργο, τα δικαιώματα και οι 

υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, οι πόροι που θα διαθέτουν, τα ποσά 

χρηματοδότησης, τα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης των έργων ή των προγραμμάτων 

ή παροχής υπηρεσιών, καθώς και το αρμόδιο διοικητικό όργανο επίλυσης τυχόν 

διαφορών που θα προκύψουν. ‘’ 

 

1. ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Κώστα Βρατσάνο  

Δήμαρχο, σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που 

επικυρώθηκε με την αρ………………….. απόφαση της Δ/νσης Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Νομού Χίου. 

 

2. ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ, νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Μπελέγρη Μιχάλη, 

Πρόεδρό του. 

 

 

Άρθρο 1 

Προοίμιο 

1.1 Σκοπός της προγραμματικής σύμβασης είναι: 

 η αντικατάσταση, συντήρηση επισκευή και λειτουργία, των πλωτών 

προβλητών του Λιμένα Ψαρών. Συγκεκριμένα στο πλαίσιο της εν λόγω 

σύμβασης, στην οποία Φορέας υλοποίησης είναι το Δ.Λ.Τ. Χίου, θα γίνει η 

προμήθεια και εγκατάσταση πλωτών προβλητών στη θαλάσσια ζώνη του 

λιμένος Ψαρών.  

 η προμήθεια ενός τρέιλερ για ανέλκυση σκαφών 5-10m και ωφέλιμου 

βάρους 9ton.   

1.2 Το όφελος που θα προκύψει από την σωστή λειτουργία της προγραμματικής 

σύμβασης, θα είναι: 

 η αποκατάσταση των πλωτών προβλητών που υπήρχαν εκεί και 

καταστράφηκαν λόγω των θυελλωδών ανέμων που επικράτησαν τις 

τελευταίες ημέρες, αλλά και λόγω παλαιότητας αφού η ηλικία τους 

ξεπερνούσε τα τριάντα έτη. Έτσι δεν θα μειωθούν οι θέσεις πρόσδεσης των 



σκαφών στον Λιμένα των Ψαρών, αλλά θα γίνει και αισθητική αναβάθμιση 

της περιοχής. 

 η διευκόλυνση των επαγγελματιών και ερασιτεχνών αλιέων της νήσου 

Ψαρών καθώς με την προμήθεια του ειδικού τρέιλερ θα λυθεί το πρόβλημα 

της ανέλκυσης και μεταφοράς των αλιευτικών σκάφων.  

Άρθρο 2 

Αντικείμενο της σύμβασης 

 Με την παρούσα προγραμματική σύμβαση προβλέπεται: 

2.1    Να γίνει προμήθεια πλωτών προβλητών μήκους 30 μέτρων μεταφορά τους 

στο Λιμάνι των Ψαρών και η προμήθεια τρέιλερ για ανέλκυση σκαφών 5-10m και 

ωφέλιμου βάρους 9ton. 

2.2 Να γίνει προμήθεια καταλλήλων καδενών και λοιπών υλικών και μικροϋλικών 

που απαιτούνται για την ασφαλή αγκυροβολία των πλωτών προβλητών και, 

2.3 Να γίνει απομάκρυνση των παλαιών και εγκατάσταση των νέων πλωτών 

προβλητών στη θέση που ήταν εγκατεστημένες αυτές που καταστράφηκαν. 

 

Ο προϋπολογισμός του έργου, θα καλυφθεί από πιστώσεις του Δήμου Ψαρών το 

ποσό που αντιστοιχεί στην προμήθεια της παρ. 2.1 του ανωτέρω άρθρου και από 

πιστώσεις του Δ.Λ.Τ. Χίου οι δαπάνες που αντιστοιχούν στις παρ. 2.2 και 2.3 του 

ανωτέρω άρθρου. 

 

 Ο κύριος του έργου (Δ.Λ.Τ. Χίου) θα εκπονήσει το σύνολο των μελετών που 

απαιτούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, θα λάβει όλες τις αδειοδοτήσεις από 

τους αρμόδιους φορείς και θα κάνει όλες της απαιτούμενες διαδικασίες (δημοπρασία 

κλπ) για την υλοποίηση της προμήθειας της πλωτής εξέδρας και του τρέιλερ. 

    

Άρθρο 3 

Περιεχόμενο της σύμβασης 

3.1 Η παρούσα προγραμματική σύμβαση περιέχει: 

α. Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων. 

β. Τους πόρους που θα διατεθούν. 

γ. Το ποσό χρηματοδότησης. 

δ. Το χρόνο και τον τόπο ισχύος της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.  

ε. Επίλυση διαφωνιών και παρακολούθηση υλοποίησης της σύμβασης. 

 

     Άρθρο 4 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 

Στα πλαίσια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι 

αναλαμβάνουν τις πιο κάτω υποχρεώσεις: 

Ο ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ:  

Θα διαθέσει το ποσό που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση όσων αναφέρονται στο 

άρθρο 2 παρ. 2.1 της παρούσης. 

ΤΟ Δ.Λ.Τ ΧΙΟΥ:  

 θα διαθέσει το ποσό που θα απαιτηθεί και θα υλοποιήσει το προαναφερθέν 

αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης, όπως λεπτομερώς αναφέρονται 

στο άρθρο 2 παρ. 2.2 και 2.3 της παρούσης 

 θα εκπονήσει το σύνολο των μελετών που απαιτούνται σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, θα λάβει όλες τις αδειοδοτήσεις από τους αρμόδιους φορείς και θα 

κάνει όλες της απαιτούμενες διαδικασίες (δημοπρασία κλπ) για την υλοποίηση 

της προμήθειας της πλωτής εξέδρας και του τρέιλερ. 

 Θα αναλάβει την συντήρηση και λειτουργία των πλωτών προβλητών. 



 Η χρήση η κατοχή και η εκμετάλλευση των πλωτών προβλητών θα ανήκει εξ 

ολοκλήρου στο Λιμενικό Ταμείο Χίου. 

 Το Δ.Λ.Τ. Χίου δεν δύναται να μεταφέρει σε άλλο λιμάνι τους πλωτούς 

προβλήτες παρά μόνο με έγγραφη σύμφωνη γνώμη του Δήμου Ψαρών. 

 

     Άρθρο 5 

Πόροι – Χρηματοδότηση 

5.1 Βασική πηγή χρηματοδότησης αποτελεί τόσο ο Δήμος Ψαρών όσο και το Δ.Λ.Τ. 

Χίου οι οποίοι θα καταβάλουν το σύνολο του προϋπολογισμού του έργου, δηλαδή 

75.000,00 ευρώ.  

Συγκεκριμένα:  

ο Δήμος Ψαρών θα συμμετέχει δια του ποσού των 60.000,00€ (40.000,00€ για την 

πλωτή εξέδρα και 20.000,00€ για το τρέιλερ) και 

το Δ.Λ.Τ. Χίου θα συμμετέχει δια του ποσού των 15.000.00 € 

Οι πιστώσεις θα δίδονται ύστερα από εγκεκριμένες πιστοποιήσεις και παραλαβή των 

υλικών από την αρμόδια επιτροπή του Δ.Λ.Τ. Χίου. 

 5.2 Για την εκτέλεση της προγραμματικής σύμβασης οι συμβαλλόμενοι φορείς 

μπορούν να χρηματοδοτούνται και 

α. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

β. από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό 

γ. από προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

δ. από άλλα Εθνικά προγράμματα 

ε. από άλλα περιφερειακά προγράμματα 

  

Άρθρο 6 

Χρονοδιάγραμμα παροχής υπηρεσιών 

6.1 Η προμήθεια και εκτέλεση των εργασιών θα ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούλιο του 

έτους 2015. Παράταση αυτής της προθεσμίας θα είναι εφικτή μόνο εάν υπάρξουν 

απρόβλεπτες καταστάσεις και μετά από σχετική έγκριση και των δύο συμβαλλόμενων 

φορέων. 

 

     Άρθρο 7 

Επίλυση διαφωνιών – Παρακολούθηση υλοποίησης της Σύμβασης 

7.1 Μεταξύ των συμβαλλομένων συμφωνείται να συσταθεί Κοινή Επιτροπή που θα 

παρακολουθεί την τήρηση των όρων της σύμβασης και θα λύνει τις διαφορές που 

τυχόν προκύπτουν. 

7.2 Η Κοινή επιτροπή αποτελείται από α) τον Δήμαρχο Ψαρών ή τον οριζόμενο από 

τούτον αντιδήμαρχο β) τον Πρόεδρο του Δ. Λιμενικού Ταμείου Χίου ή τον οριζόμενο 

αντιπρόεδρο  και γ) από τον διευθυντή της Δ/νσης Τ.Υ. του Δήμου Χίου ή τον 

αναπληρωτή του. 

7.3 Η Κοινή Επιτροπή προεδρεύεται από τον Δήμαρχο Ψαρών ή τον οριζόμενο 

αντιδήμαρχο και για τη λειτουργία της θα εφαρμόζονται ανάλογα οι κανόνες που 

ισχύουν για το Δημοτικό Συμβούλιο (σύγκλιση-απαρτία, λήψη αποφάσεων κ.λ.π.). 

Γραμματέας της Κοινής Επιτροπής θα ορίζεται υπάλληλος του Δήμου Ψαρών. 

 

Άρθρο 8 

Όροι και προϋποθέσεις ισχύος της παρούσας 

8.1 Η παρούσα προγραμματική σύμβαση ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι πριν την 

έναρξη των εργασιών το Δ.Λ.Τ. Χίου θα συγκεντρώσει όλα τα δικαιολογητικά και τις 

αδειοδοτήσεις σύμφωνα με το Νόμο 2971/01 και λοιπές κείμενες σχετικές διατάξεις . 



8.2  Το Δ.Λ.Τ.Χ. θα διασφαλίσει την ολοκλήρωση της προμήθειας και των εργασιών 

που αποτελούν αντικείμενο της παραπάνω προγραμματικής σύμβασης. 

8.3 Αντίγραφο του φακέλου με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω θα 

κατατεθεί στο Δήμο Ψαρών. 

 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας ώστε να 

μην προκύψει κίνδυνος πρόκλησης οπουδήποτε ατυχήματος και λειτουργικού 

προβλήματος στη ζώνη του Λιμένα.  

 

 

Θέμα 2ο : Καθορισμός χώρων πλανόδιου – στάσιμου εμπορίου. 

 

Προτείνεται να δοθούν τρεις θέσεις για στάσιμο – πλανόδιο εμπόριο, δύο θέσεις για 

αυτοκινούμενη καντίνα και μια για διοργάνωση εκθέσεων κλπ. συναφών εκδηλώσεων 

στην χερσαία ζώνη Λιμένα Χίου. Συγκεκριμένα, για την άσκηση στάσιμου - υπαίθριου 

εμπορίου δίνεται μία θέση έναντι του καταστήματος “La Bussola”,  μία έναντι του  

ξενοδοχείου “Χανδρής” και μία στην περιοχή του κόκκινου φανού. Δύο θέσεις για 

τοποθέτηση αυτοκινούμενης καντίνας, μια στην περιοχή του κόκκινου φανού και μια 

στην περιοχή της παλαιάς ιχθυόσκαλας (περιοχή πράσινου φανού). Ως χώρο για 

διοργάνωση εκθέσεων και λοιπόν συναφών εκδηλώσεων, τον πεζόδρομο από την 

περιοχή απέναντι από το κατάστημα «la bussola» μέχρι την περιοχή απέναντι από το 

ξενοδοχείο «Χανδρής». 

Η εγκατάσταση για όλες τις παραπάνω δραστηριότητες θα γίνετε ύστερα από σχετικό 

αίτημα και αφού οι ενδιαφερόμενοι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις κατά περίπτωση 

(άδειες άσκησης επαγγέλματος  κλπ). 

 

Το αντάλλαγμα προτείνεται να είναι 100,00€ ανά τ.μ. 

 Η περίοδος παραχώρησης προτείνεται από την ημερομηνία κοινοποίησης στον 

ενδιαφερόμενο της απόφασης του ειδικού δικαιώματος χρήσης χώρου και αφού 

καταβάλλει το καθορισμένο αντάλλαγμα και όχι νωρίτερα της 1ης Μαρτίου 2015 και 

μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. 

 

 

Θέμα 3ο : Διενέργεια διαγωνισμού για την παραχώρηση τμήματος χερσαίου χώρου, 

για δημιουργία υδατοδρομίου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Χίου. 

 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση της τουριστικής κίνησης σε όλη τη νησιωτική 

Ελλάδα. Η δημιουργία υδατοδρομίου θα αυξήσει την εισροή επισκεπτών στο νησί της 

Χίου, των Ψαρών και των Οινουσσών με θετικά αποτελέσματα για την τοπική κοινωνία 

των νησιών τόσο τουριστικά όσο και οικονομικά.  

 

            Για τους ανωτέρω λόγους προτείνεται η διενέργεια διαγωνισμού για την παραχώρηση 

τμήματος της Χερσαίας Ζώνης των Λιμένων Χίου, Ψαρών και Οινουσσών με σκοπό 

την ίδρυση, κατασκευή, λειτουργία και  εκμετάλλευση εγκατάστασης υδατοδρομίου με 

δαπάνη του παραχωρησιούχου, χωρίς οικονομικό κόστος για το Διαδημοτικό Λιμενικό 

Ταμείο Χίου. 

 

Τα τμήματα  που προτείνονται προς παραχώρηση περιγράφονται ως ακολούθως : 

1. Χερσαία Ζώνη Λιμένα Χίου, περιοχή Μπούρτζι επιφάνειας 12,51 επί 8,5 τμ για 

λειτουργία Υδατοδρομίου σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα που 



επισυνάπτεται το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

(επισυναπτόμενο 1) 

2. Χερσαία Ζώνη Ψαρών, περιοχή κεντρικού Λιμένα εκτάσεως150 τμ για λειτουργία 

Περιφερειακού Υδατοδρομίου σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα που 

επισυνάπτεται το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

(επισυναπτόμενο 2) 

3. Χερσαία Ζώνη Οινουσσών, περιοχή κεντρικού Λιμένα εκτάσεως 150 τμ για 

λειτουργία Περιφερειακού Υδατοδρομίου σύμφωνα με το τοπογραφικό 

διάγραμμα που επισυνάπτεται το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

παρούσας. (επισυναπτόμενο 3) 

**** Στο τέλος των εισηγήσεων ακολουθούν τα σχετικά σχεδιαγράμματα. 

 

Θέμα 4ο: Συζήτηση επί αιτήσεως της εταιρείας Κόσμος ΕΚΠ για παραχώρηση χρήσης 

χώρου για εγκατάσταση  σωσίβιας λέμβου. 

 

Η παραπάνω εταιρεία αιτείται χώρο 32 τμ για τοποθέτηση καπονιών ανέλκυσης – 

καθέλκυσης στο χώρο δίπλα στον οικίσκο λιμενεργατών για χρονική διάρκεια ενός 

έτους. 

Η εν λόγω παραχώρηση δύναται να παραχωρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

2575/1998 κεφ.β άρθρο 2 παρ. 4 

 

 

Θέμα 5ο: Συζήτηση σχετικά με την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στην 

χερσαία ζώνη του αλιευτικού καταφυγίου Καστέλου, για την πραγματοποίηση 

εκδηλώσεων γάμου. 

 

    Σε συνέχεια του εγγράφου που απέστειλε το επιμελητήριο Χίου καλείται το ΔΣ να 

αποφασίσει για τις περαιτέρω ενέργειες. 



 



 
 

Θέμα 6ο :  Αποκατάσταση βλαβών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων λιμένα Ψαρών 

έτους 2015 ποσού 4.800,00€. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Με την παρούσα τεχνική έκθεση, προβλέπεται η συντήρηση των ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων, καθώς και η αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα, πίνακες, φωτιστικά 

κ.λ.π. (αν και όποτε αυτά προκύψουν) στα παρακάτω αναφερόμενα στο λιμάνι των 

Ψαρών: 

 

Στο Λιμάνι των Ψαρών υπάρχουν εγκατεστημένα: 

 18 φωτιστικά χαμηλά (3,00μ) Λιμενικού φωτισμού (11+7πλατείας) 

 7 φωτιστικά ψηλά (9,00μ) λιμανιού 

 2 φάροι Λιμένα διαστάσεων 0,70*0,70*7,00m και 0,70*0,70*6,00m αντίστοιχα 

 1 πυλώνας φωτισμού 16μ. ύψους 

 Πυροσβεστικό συγκρότημα 

 2 πίλλαρ σκαφών και 

 2 παγομηχανές 

 

Αρχικά, θα γίνει μία πρώτη αυτοψία στο Λιμάνι.  Στην συνέχεια ο έλεγχος αυτός θα 

επαναλαμβάνεται μία φορά το μήνα.   

Θα υπάρξει έλεγχος πινάκων (απαραίτητη η ύπαρξη ρελλέ διακόπτη, ηλεκτροπληξίας), 

έλεγχος φωτιστικών σωμάτων και δικτύων.  

Όποτε απαιτείται αντικατάσταση σε ντουί, λαμπτήρες κ.λ.π. στα φωτιστικά του 

Λιμενικού φωτισμού θα γίνεται από τον ανάδοχο. 



Τα όποια υλικά απαιτηθούν για την αποκατάσταση προβλημάτων θα τα προμηθεύσει 

το Δ.Λ.Τ.  και στη συνέχεια θα γίνει η αποκατάσταση των προβλημάτων από τον 

ανάδοχο. 

Κρίνεται απαραίτητο, να υπάρξει μητρώο επισκέψεων και βλαβών το οποίο 

συμπληρώνεται από τον ανάδοχο, (θα αναφέρει αναλυτικά, τους ελέγχους που έγιναν, 

τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν, τις εργασίες και το προσωπικό που 

απασχολήθηκε, τα υλικά που απαιτήθηκαν, κ.λ.π.) και θα τηρείται στο Δ.Λ.Τ.   

Ο Ανάδοχος οφείλει, να ασφαλίσει το προσωπικό και να λαμβάνει όλα τα μέτρα 

προστασίας για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο 

ανάδοχος έχει την υποχρέωση αποκατάστασης των βλαβών σε κοινωφελή δίκτυα και 

βλάβες σε παρακείμενες ιδιοκτησίες, που προξένησε κατά την εκτέλεση της εργασίας.    

Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή 

ατυχημάτων, του προσωπικού και  των ατόμων που βρίσκονται κοντά στη εκτελούμενη 

εργασία. (Περίφραξη του χώρου, κατάλληλη σήμανση και απομάκρυνση σε ασφαλές 

σημείο των μηχανημάτων σε ώρες που δεν εκτελούν την εργασία). 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους φόρους τέλη και κρατήσεις, βάσει των κειμένων 

διατάξεων. 

Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει μέχρι 3 (τρεις) δόσεις και μετά την τμηματική 

ολοκλήρωση των εργασιών και την παραλαβή τους από την αρμόδια επιτροπή του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου 

Η παραλαβή της παρεχόμενης Υπηρεσίας θα γίνει παρουσία του αναδόχου από 

επιτροπή παραλαβής που συστήνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από την τεχνική περιγραφή, η επιτροπή 

παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την απόρριψη τής παραλαμβανόμενης Υπηρεσίας ή 

την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών αυτής. 

Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις ως άνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός 

της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, το Δ.Λ.Τ.Χ. δικαιούται να προβεί στην 

τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον 

προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο. 

 

Η εκτιμούμενη δαπάνη μέχρι την 31/12/2015, ανέρχεται στο ποσό των 4.800,00€ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του 

Δ.Λ.Τ. με Κ.Α. 30.7336.007. 

 

 

Θέμα 7ο :  Αποκατάσταση βλαβών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων λιμένα 

Οινουσσών έτους 2015 ποσού 4.800,00€. 

 

Με την παρούσα τεχνική έκθεση, προβλέπεται η συντήρηση των ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων, καθώς και η αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα, πίνακες, φωτιστικά 

κ.λ.π. (αν και όποτε αυτά προκύψουν) στο λιμάνι των Οινουσσών: 

 

Στο Λιμάνι των Οινουσσών υπάρχουν εγκατεστημένα: 

 4 πίνακες ρεύματος 

 18 πίλλαρ παροχής ρεύματος στα σκάφη 

 και 78 χαμηλά φωτιστικά. 

 

Αρχικά, θα γίνει μία πρώτη αυτοψία στο Λιμάνι.  Στην συνέχεια ο έλεγχος αυτός θα 

επαναλαμβάνεται μία φορά την εβδομάδα.   

Θα υπάρξει έλεγχος πινάκων (απαραίτητη η ύπαρξη ρελλέ διακόπτη, ηλεκτροπληξίας), 

έλεγχος φωτιστικών σωμάτων και δικτύων.  



Όποτε απαιτείται αντικατάσταση σε ντουί, λαμπτήρες κ.λ.π. στα φωτιστικά του 

Λιμενικού φωτισμού θα γίνεται από τον ανάδοχο. 

Τα όποια υλικά απαιτηθούν για την αποκατάσταση προβλημάτων θα τα προμηθεύσει 

το Δ.Λ.Τ.  και στη συνέχεια θα γίνει η αποκατάσταση των προβλημάτων από τον 

ανάδοχο. 

Κρίνεται απαραίτητο, να υπάρξει μητρώο επισκέψεων και βλαβών το οποίο 

συμπληρώνεται από τον ανάδοχο, (θα αναφέρει αναλυτικά, τους ελέγχους που έγιναν, 

τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν, τις εργασίες και το προσωπικό που 

απασχολήθηκε, τα υλικά που απαιτήθηκαν, κ.λ.π.) και θα τηρείται στο Δ.Λ.Τ.   

Ο Ανάδοχος οφείλει, να ασφαλίσει το προσωπικό και να λαμβάνει όλα τα μέτρα 

προστασίας για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο 

ανάδοχος έχει την υποχρέωση αποκατάστασης των βλαβών σε κοινωφελή δίκτυα και 

βλάβες σε παρακείμενες ιδιοκτησίες, που προξένησε κατά την εκτέλεση της εργασίας.    

Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή 

ατυχημάτων, του προσωπικού και  των ατόμων που βρίσκονται κοντά στη εκτελούμενη 

εργασία. (Περίφραξη του χώρου, κατάλληλη σήμανση και απομάκρυνση σε ασφαλές 

σημείο των μηχανημάτων σε ώρες που δεν εκτελούν την εργασία). 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους φόρους τέλη και κρατήσεις, βάσει των κειμένων 

διατάξεων. 

Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει μέχρι 3 (τρεις) δόσεις και μετά την τμηματική 

ολοκλήρωση των εργασιών και την παραλαβή τους από την αρμόδια επιτροπή του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου 

Η παραλαβή της παρεχόμενης Υπηρεσίας θα γίνει παρουσία του αναδόχου από 

επιτροπή παραλαβής που συστήνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από την τεχνική περιγραφή, η επιτροπή 

παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την απόρριψη τής παραλαμβανόμενης Υπηρεσίας ή 

την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών αυτής. 

Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις ως άνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός 

της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, το Δ.Λ.Τ.Χ. δικαιούται να προβεί στην 

τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον 

προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο. 

 

Η εκτιμούμενη δαπάνη μέχρι την 31/12/2015, ανέρχεται στο ποσό των 4.800,00€ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  Το σύνολο της δαπάνης θα καλυφθεί από τον 

προϋπολογισμό του Δ.Λ.Τ. με Κ.Α.30.7336.008. 

 

Θέμα 8ο :  Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.800,00€  για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού 

ασφαλείας στο Δ.Λ.Τ. Χίου.  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Παροχής υπηρεσίας τεχνικού ασφαλείας στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 

Χίου. 

 

 Σκοπιμότητα εργασιών  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 3850/2010, είναι υποχρεωτικό 

να γίνει  η παροχή  υπηρεσίας τεχνικού ασφαλείας με συμβουλευτικές 



αρμοδιότητες καθώς και η επίβλεψη των συνθηκών εργασίας όπως 

προβλέπεται στα άρθρα 14 και 15 του Ν.3850/2010.     

 

 Περιγραφή εργασιών  

 

Παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά σε θέματα 

σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των εργατικών 

ατυχημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης το 

οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την επιθεώρηση εργασίας. Ο εργοδότης έχει 

την υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που 

καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο. 

Ειδικότερα ο τεχνικός ασφαλείας α) συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, 

προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής 

νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και 

ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας καθώς και 

διαμόρφωσης και διευθέτησης  των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και 

γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας β) ελέγχει την ασφάλεια των 

εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους καθώς και των 

παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και 

επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφαλείας των εργαζομένων και 

πρόληψης των ατυχημάτων ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους 

των τμημάτων ή των διευθύνσεων της επιχείρησης. 
  

Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο τεχνικός ασφαλείας έχει υποχρέωση:  

Α)Να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας των 

εργαζομένων, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων 

υγείας και ασφάλειας να προτείνει μέτρα αντιμετώπισης της και να επιβλέπει την 

εφαρμογή τους. 

Β) Να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας. 

Γ) Να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και να αξιολογεί τα 

αποτελέσματα των ερευνών του και να προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων 

ατυχημάτων. 

Δ) Να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για την 

διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων. 

 

Για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας ο τεχνικός ασφαλείας έχει υποχρέωση: 

Α) Να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι να τηρούν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας, να 

τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που 

συνεπάγεται η εργασία τους. 

Β) να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των 

εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας. 

Γ) Ο τεχνικός ασφαλείας έχει κατά την άσκηση του έργου του ηθική ανεξαρτησία 

απέναντι στον εργοδότη  και στους εργαζομένους. Τυχόν διαφωνία του με τον 

εργοδότη για θέματα της αρμοδιότητας του δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο 

καταγγελίας της σύμβασής του. Σε κάθε περίπτωση η απόλυση του τεχνικού 

ασφαλείας θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη. 

Δ) Ο τεχνικός ασφαλείας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο. 

 

Προσόντα Τεχνικού ασφαλείας  

 

Ο τεχνικός ασφαλείας  πρέπει να έχει  τα παρακάτω προσόντα:  



1. Όσον αφορά τον τίτλο σπουδών:  

Α) πτυχίο πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού 

Ιδρύματος (Α.Ε.Ι .) του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, 

που το αντικείμενο σπουδών έχει  σχέση με τις εγκαταστάσεις και την 

παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, που χορηγείται 

από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.).  

Β) πτυχίο πανεπιστημιακής σχολής εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του 

εξωτερικού , που το αντικείμενο σπουδών έχει  σχέση με τις εγκαταστάσεις 

και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όταν 

αυτή προτείνεται από την κείμενη διαδικασία.  

Γ) πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι .)ή ισότιμων 

σχολών του εξωτερικού ή πτυχίο των πρώην σχολών υπομηχανικών και 

των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

(Κ.Α.Τ.Ε.Ε.).  

 

2. όσον αφορά την Προϋπηρεσία:  

Α) Προϋπηρεσία, που υπολογίζεται από την απόκτηση απολυτηρίου ή 

πτυχίου, για τους τεχνικούς των περιπτώσεων Α’και Β’ της παραγράφου 1 

τουλάχιστον διετή.  

Β) Προϋπηρεσία, που υπολογίζεται από την απόκτηση απολυτηρίου ή 

πτυχίου, για τους τεχνικούς της περίπτωσης Γ’ της παραγράφου 1 

τουλάχιστον πενταετή.  

Γ) Γ ια τους τεχνικούς ασφαλείας που έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα 

επιμόρφωσης σε θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, 

διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 

3850/2010 που εκτελείται από τα αρμόδια Υπουργεία ή εκπ αιδευτικούς ή 

άλλους δημόσιους οργανισμούς ή από εξειδικευμένα Κέντρα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) πιστοποιημένα για την υγεία και την 

ασφάλεια των εργαζομένων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 

διατάξεις, η προϋπηρεσία που προβλέπεται στις περιπτώσε ις 2Α και 2Β 

μειώνεται για τους τεχνικούς της περίπτωσης 2Α κατά ένα έτος, και για 

τους τεχνικούς της περίπτωσης 2Β κατά τρία έτη.  

 

Ειδικότητες Τεχνικού ασφαλείας  

  

Οι υπηρεσίες μπορούν να ανατεθούν σε άτομα που διαθέτουν:  

Α)Πτυχίο Α.Ε.Ι . ε ιδικοτήτων Μηχανολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου 

Μηχανικού, Χημικού Μηχανικού ή Χημικού.  

Β) Πτυχίο Τ.Ε.Ι . ε ιδικοτήτων Τμήματος Μηχανολογίας, Τμήματος 

Ηλεκτρολογίας ή Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής.  

Γ) Κάθε άλλη ειδικότητα Α.Ε.Ι . και Τ.Ε.Ι . που το αντικείμενο σπουδών έχει 

σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία των 

Επιχειρήσεων.  

 

Η χρονική περίοδος εκτέλεσης των εργασιών αυτών θα έχει  διάρκεια ενός 

έτους και ο πραγματικός χρόνος ετήσιας απασχόλησης θα είναι 25 ώρες 

ετησίως.  

Η πληρωμή θα γίνεται με έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών 

ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών.  



Η μηνιαία δαπάνη των εργασιών αυτών προεκτιμάτε στα 150,00€ (εκατόν  

πενήντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ, των εισφορών 

ασφάλισης και   του αναλογούντος φόρου.   

 

Για τις εργασίες αυτές υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον 

προϋπολογισμό του Δ.Λ.Τ. Χίου οικονομικού έτους 2015 με ΚΑ 6495  

 



 
Θέμα 9Ο :Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.376,21€ για εξόφληση προμηθειών επί εισιτηρίων επιβατών και οχημάτων τη χρονική περίοδο 

από 01/11/2013 έως 31/08/2014 της εταιρείας Hellenic Seaways ΑΝΕ. 

 

Η εταιρεία Hellenic Seaways έχει εξοφλήσει στην Υπηρεσία μας δικαιώματα από εισπράξεις επί εισιτηρίων επιβατών και οχημάτων για 

τα πλοία της για την περίοδο από 01/11/2013 έως και 31/08/2014. Σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 20 του Ν. 3622/2007    «Η 

αμοιβή των υπευθύνων για την απόδοση του ειδικού τέλους οχημάτων και επιβατών καθορίζεται σε ποσοστό 5% στο εισπραττόμενο 

ποσό για τους επιβάτες και σε ποσοστό 4% στο εισπραττόμενο ποσό για τα οχήματα. Η εν λόγω αμοιβή καταβάλλεται στον δικαιούχο με 

απόφαση του φορέα διοίκησης, μετά τη διενέργεια ελέγχου από αυτόν και σύμφωνα με τη διαδικασία εξόφλησης των δαπανών του».  
Μετά τον σχετικό έλεγχο προέκυψε ότι πρέπει να καταβληθεί στην παραπάνω εταιρεία  ποσό των  7376,21€ (συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ). Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να γίνει ψήφιση πίστωσης του παραπάνω ποσού, σύμφωνα με τον αναλυτικό πίνακα που 

ακολουθεί.  

 

  ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΑ 
Λ.Τ 
ΕΠΙΒΑΤΕΣ 

 Λ.Τ. 
ΟΧΗΜΑΤΑ   ΣΥΝΟΛΟ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΠΙΒΑΤΩΝ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 
2013  5628,99 3613,12 5.347,5 €  3.432,46 €      8.780,00 €  267,4 €   137,30 €  404,68 €     

  5225,8 2827,79 4.964,5 €  2.686,40 €      7.650,91 €  248,2 €   107,46 €  355,68 €     

ΣΥΝΟΛΟ 10854,79 6440,91 10.312,1 € 6.118,9 €   16.430,92 €  515,6 €   244,75 €  760,36 € 121,66 € 882,01 € 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 
2013 5238,61 2617,33 4.976,7 €  2.486,46 €      7.463,14 €  248,8 €     99,46 €  348,29 €     

  5119,07 2822,36 4.863,1 €  2.681,24 €      7.544,36 €  243,2 €   107,25 €  350,41 €     

ΣΥΝΟΛΟ 10357,68 5439,69 9.839,8 € 5.167,7 €   15.007,50 €  492,0 €   206,71 €  698,70 € 111,79 € 810,49 € 

ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΥΝΟΛΑ 2013 21212,47 11880,6 20151,85 11286,57 31438,42 1007,59 451,46 1459,06 233,45 1692,50 

                      

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1804,96 711,53 1.714,7 €     675,95 €      2.390,67 €  85,7 €     27,04 €  112,77 €     

  1708,55 755,13 1.623,1 €     717,37 €      2.340,50 €  81,2 €     28,69 €  109,85 €     

ΣΥΝΟΛΟ 3513,51 1466,66 3.337,8 € 1.393,3 €     4.731,16 €  166,9 €     55,73 €  222,62 € 35,62 € 258,24 € 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 0 0 0,0 € 0,0 €              -   €  0,0 €          -   €  0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΜΑΡΤΙΟΣ 0 0 0,0 € 0,0 €              -   €  0,0 €          -   €  0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ  5409,7 2680,79 5.139,2 €  2.546,75 €      7.685,97 €  257,0 €   101,87 €  358,83 €     

  5224,45 2763,09 4.963,2 €  2.624,94 €      7.588,16 €  248,2 €   105,00 €  353,16 €     

ΣΥΝΟΛΟ 10634,15 5443,88 10.102,4 € 5.171,7 €   15.274,13 €  505,1 €   206,87 €  711,99 € 113,92 € 825,91 € 



ΜΑΪΟΣ 4824,54 2085,33 4.583,3 €  1.981,06 €      6.564,38 €  229,2 €     79,24 €  308,41 €     

  4826,24 2798,38 4.584,9 €  2.658,46 €      7.243,39 €  229,2 €   106,34 €  335,58 €     

ΣΥΝΟΛΟ 9650,78 4883,71 9.168,2 € 4.639,5 €   13.807,77 €  458,4 €   185,58 €  643,99 € 103,04 € 747,03 € 

ΙΟΥΝΙΟΣ  5328,28 3190,36 5.061,9 €  3.030,84 €      8.092,71 €  253,1 €   121,23 €  374,33 €     

  4502,66 2208,43 4.277,5 €  2.098,01 €      6.375,54 €  213,9 €     83,92 €  297,80 €     

ΣΥΝΟΛΟ 9830,94 5398,79 9.339,4 € 5.128,9 €   14.468,24 €  467,0 €   205,15 €  672,12 € 107,54 € 779,66 € 

ΙΟΥΛΙΟΣ 9658,86 5170,37 9.175,9 €  4.911,85 €    14.087,77 €  458,8 €   196,47 €  655,27 €     

  6656,64 2841,66 6.323,8 €  2.699,58 €      9.023,39 €  316,2 €   107,98 €  424,17 €     

ΣΥΝΟΛΟ 16315,5 8012,03 15.499,7 € 7.611,4 €   23.111,15 €  775,0 €   304,46 €  1.079,44 € 172,71 € 1.252,15 € 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  12303,1 5630,53 11.687,9 €  5.349,00 €    17.036,95 €  584,4 €   213,96 €  798,36 €     

  11598,99 5796,5 11.019,0 €  5.506,68 €    16.525,72 €  551,0 €   220,27 €  771,22 €     

ΣΥΝΟΛΟ 23902,09 11427,03 22.707,0 € 10.855,7 €   33.562,66 €  1.135,3 €   434,23 €  1.569,58 € 251,13 € 1.820,71 € 

ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΥΝΟΛΑ 2014 73846,97 36632,1 70154,62 34800,50 104955,12 3507,73 1392,02 4899,75 783,96 5683,71 

                      

ΣΥΝΟΛΟ 95059,4 48512,7 90306,47 46087,07 136393,53 4515,32 1843,48 6358,81 1017,41 7376,21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Θέμα 10ο :  Ψήφιση πίστωσης ποσού 42.000,00€ για την προμήθεια κοντέινερ 

συμπίεσης απορριμμάτων 12m3 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

KΟΝΤΕΙΝΕΡ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 12M3 

 

Στη παρούσα τεχνική έκθεση περιγράφονται οι προδιαγραφές για την προμήθεια 

κοντέινερ συμπίεσης απορριμμάτων χωρητικότητας 12m3. Το κοντέινερ θα έχει λόγο 

συμπίεσης τουλάχιστον 4:1 (περισσότερο από 400kg/m3 για συνήθες οικιακό 

απόρριμμα). Θα αποτελεί αυτοτελή κατασκευή και αυτόνομη στη λειτουργία του, με 

μόνο απαραίτητο στοιχείο την ηλεκτρική τροφοδοσία (τριφασική παροχή) από τη ΔΕΗ. 

Τα απορρίμματα θα τοποθετούνται αρχικά σε διαμέρισμα υποδοχής το οποίο θα έχει 

θυρίδα που θα κλείνει. Το σύστημα συμπίεσης πρέπει να τίθεται σε λειτουργία μέσω 

χειριστηρίου που θα βρίσκεται πλησίον του στομίου φόρτωσης. Το χειριστήριο όπως 

και η θέση της ηλεκτρικής παροχής θα είναι επί ποινή αποκλεισμού και στις δύο 

πλευρές του κοντέινερ (με την ύπαρξη κατάλληλου μεταγωγικού διακόπτη όσον 

αφορά στην ηλεκτρική παροχή που να εξασφαλίζει την ύπαρξη τάσης στους 

ρευματολήπτες στην μία από τις δύο πλευρές του κοντέινερ κάθε φορά). Ο 

μεταγωγικός διακόπτης θα βρίσκεται σε πλήρως προστατευμένη θέση από εξωτερική 

παρέμβαση. 

Επίσης θα υπάρχει διακόπτης εναλλαγής της σειράς των φάσεων στον πίνακα του 

κοντέινερ προκειμένου να είναι δυνατή η λειτουργία του σε οποιαδήποτε θέση 

τριφασικής ηλεκτρικής παροχής χωρίς να είναι απαραίτητη η μετατροπή της 

συνδεσμολογίας του ρευματολήπτη. 

Μόνο η έναρξη του κύκλου θα ελέγχεται από το χρήστη, ενώ η διακοπή του θα είναι 

αυτόματη. Θα πρέπει να υπάρχει μηχανισμός και στις δύο πλευρές του κοντέινερ, επί 

ποινή αποκλεισμού, ο οποίος θα ακινητοποιεί όλο το σύστημα λειτουργίας σε 

περίπτωση έκτακτης ανάγκης (emergency stop). Είναι επιθυμητή η εγκατάσταση στο 

κοντέινερ συστήματος τηλεειδοποίησης για πληρότητα κοντέινερ σε απορρίμματα 80% 

και 100%. 

Τα απορρίμματα πρέπει να προωθούνται και να συμπιέζονται στο πίσω μέρος της 

υπερκατασκευής είτε από την πλάκα συμπίεσης η οποία θα κινείται με την βοήθεια 

υδραυλικού(ων) τηλεσκοπικού(ων) κυλίνδρου(ων), είτε από αρθρωτό κινητό στοιχείο 

με τη βοήθεια υδραυλικού εμβόλου. Θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικά σύστημα 

ασφάλειας για να σταματά αυτόματα από τυχόν δυσλειτουργία του υδραυλικού 

κυκλώματος και μηχανισμοί ανακουφίσεως για την αποφυγή υπερφορτίσεων του 

απορριμματοκιβωτίου. 

Ο ηλεκτροϋδραυλικός εξοπλισμός θα είναι κατάλληλα προστατευμένος και 

διευθετημένος για ευκολία στη συντήρηση και επισκευή του, και εναρμονισμένος με τα 

ισχύοντα διεθνή και ελληνικά πρότυπα κατασκευής. Τα υδραυλικά έμβολα κίνησης του 

συστήματος καθώς και οι σωληνώσεις του υδραυλικού κυκλώματος δεν θα πρέπει σε 

καμία περίπτωση να έρχονται σε επαφή με τα απορρίμματα, για την αποφυγή 

διαφόρων εμπλοκών αλλά και την διευκόλυνση του ελέγχου και της επισκευής των. Οι 

ελαστικές σωληνώσεις πιέσεως, τα ρακόρ, οι μεταλλικοί σωλήνες και οι σύνδεσμοι του 

υδραυλικού συστήματος συμπιέσεως των απορριμμάτων πρέπει να είναι απόλυτα 

στεγανοί και μεγάλης αντοχής, η οποία να υπερκαλύπτει την ανώτατη πίεση εργασίας 

του συστήματος. 

Η εκκένωση της κιβωτάμαξας θα γίνεται από την θύρα εκκένωσης (που βρίσκεται στο 

πίσω μέρος του κοντέινερ και η οποία ανοίγει προς τα πάνω στηριζόμενη με 

αρθρώσεις στο πάνω μέρος και ασφαλιζόμενη με πείρους στη βάση) είτε υδραυλικά 

είτε με ανατροπή του κοντέινερ με κλίσεις το πολύ 75°. Η οπίσθια θύρα θα πρέπει να 

εξασφαλίζει πλήρη στεγανότητα. 



Η κιβωτάμαξα πρέπει να είναι απολύτως στεγανή ώστε να καθιστά αδύνατη την 

διαφυγή υγρών απορριμμάτων από τις αρθρώσεις ή και από άλλα σημεία της. Όλες 

οι συγκολλήσεις της κιβωτάμαξας πρέπει να αποτελούνται από πλήρεις ραφές σε 

ολόκληρο το μήκος των συνδεομένων επιφανειών ώστε να υπάρχει αυξημένη αντοχή 

και καλή εμφάνιση, ενώ σημαντική είναι και η ύπαρξη συγκολλημένων ελασμάτων – 

νευρώσεων στην κιβωτάμαξα για την υψηλή αντοχή σε καταπονήσεις και φορτία. Θα 

είναι κατασκευασμένη και διαστασιολογημένη έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 

στιβαρότητα και αντοχή της κατασκευής κατά τη συμπίεση και κατά τη μεταφορά της. 

Να αναφερθούν τα υλικά κατασκευής του χώρου υποδοχής των απορριμμάτων και 

του χώρου φόρτωσης. 

Τα κοντέινερ θα διαθέτουν κατάλληλες υποδοχές-θηλιές για την μεταφορά τους με 

ανυψωτικό γάντζου. 

Η βαφή θα είναι υψηλής ποιότητας ώστε να εξασφαλίζει προστασία από τη διάβρωση 

και σε χρώμα που θα καθοριστεί από την διευθύνουσα υπηρεσία. 

Τα κοντέινερ θα φέρουν αντανακλαστικές λωρίδες ή και σήματα σύμφωνα με τον 

Κ.Ο.Κ. έτσι ώστε να είναι ορατά και την νύχτα για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων. 

Επίσης θα πρέπει να υπάρχουν ευανάγνωστα τα παρακάτω στοιχεία. 

- Χαρακτηριστικά στοιχεία ιδιοκτησίας 

- Έτος κατασκευής 

- Ωφέλιμο φορτίο κοντέινερ εκφρασμένο σε kg. 

Τα κοντέινερ θα πρέπει να έχουν τέτοιες διαστάσεις και βάρη ώστε να μπορούν να 

μεταφερθούν με όχημα διαξονικό και μεικτού βάρους 19 tn, με διαστάσεις και βάρη 

κατ’ άξονα όπως και λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία του οχήματος τέτοια ώστε να 

εκπληρούν τις υπάρχουσες σχετικές διατάξεις για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας. 

Τελικές κατασκευαστικές λεπτομέρειες που αφορούν το ύψος της θηλιάς φόρτωσης 

και την απόσταση μεταξύ των κύριων διαμήκων δοκών του σώματος του κοντέινερ θα 

δοθούν προ της σύμβασης κατόπιν συννενόησης με την αρμόδια υπηρεσία 

μεταφοράς των κοντέινερ. 

Επίσης για τα κοντέινερ ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει εγχειρίδιο χρήσης και 

επισκευών γραμμένο στην Ελληνική γλώσσα (και σε ηλεκτρονική μορφή). Η εγγύηση 

καλής λειτουργίας θα είναι διετής. Τα κοντέινερ θα συνοδεύονται επί ποινή 

αποκλεισμού από πιστοποιητικά ποιότητας CE. Η γραμμή παραγωγής και η τελική 

ποιότητα κατασκευής πρέπει να πραγματοποιείται βάσει κανονισμών του Διεθνούς 

Οργανισμού Τυποποίησης κατά ISO 9001:2000. 

Τόπος παράδοσης θα είναι η Χίος. 

 

Οι προδιαγραφές των κοντέινερ φαίνεται στον παρακάτω πίνακα 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (m3) 12 

ΛΟΓΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ (τουλάχιστον) 4:1 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ *(mm) 

επί ποινή αποκλεισμού < 5.200 

ΠΛΑΤΟΣ (mm) < 2.300 

ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ >4 KW 

*Από το ακραίο σημείο της θηλιάς ανάρτησης έως και το ακραίο σημείο της θύρας 

εκκένωσης. 
 

 

 

 

 

 



Θέμα 11ο :  Ψήφιση πίστωσης ποσού 16.800,00€ για τις εργασίες «Ανάπτυξη και 

λειτουργία Καταφυγίων - Αγκυροβολίων τουριστικών σκαφών σε ζώνες 

αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ. Χίου 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Ανάπτυξη και λειτουργία Καταφυγίων - Αγκυροβολίων Τουριστικών 

Σκαφών σε ζώνες αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ.Χίου 

 

 

Η εκτέλεση της εργασίας  θα γίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 

1.   Του Ν.3463/2006. 

2.   Του Ν. 2286/1995. 

3.   Του Ν. 3731/08 

4.   Του Π.Δ. 28/80 

5.   Του Ν. 3852/2010, 

6.   Του Π.Δ. 60/2007 

7.   Του Ν. 2362/1995 

8.   Τις 3422.27/26/96 και 8122.1/14/06 Κ.Υ.Α. 

9.   Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 35130/739/2010 (ΦΕΚ 1291 2.β) 

10. Τον Ν. 2160/93 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/12 και ισχύει μέχρι 

σήμερα  

 

 Σκοπιμότητα εργασιών  

 

Με τις εργασίες αυτές προβλέπεται να γίνει η παροχή υπηρεσιών για την 

“Ανάπτυξη και λειτουργία των καταφυγίων - αγκυροβολίων τουριστικών σκαφών σε 

ζώνες αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ.Χίου”, δεδομένου ότι λόγω της έλλειψης προσωπικού 

από την υπηρεσία, δεν είναι δυνατόν να εκπονηθούν.  

Σε ολόκληρη τη νησιωτική Ελλάδα, παρατηρείται μία ολοένα και ανερχόμενη 

ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού την τελευταία δεκαπενταετία. Νησιά - σταθμοί 

χρησιμοποιούν τις λιμενικές τους υποδομές για την υποδοχή και εξυπηρέτηση 

τουριστικών σκαφών με άμεσα και έμμεσα αποτελέσματα στη τουριστική τους 

προβολή καθώς και σημαντική αύξηση των οικονομικών τους στοιχείων.  

Οι ανωτέρω υπηρεσίες δεν έχουν ενεργοποιηθεί έως και σήμερα στις λιμενικές 

υποδομές του νομού μας παρά την έντονη προσέλευση τουριστικών σκαφών από τις 

οργανωμένες μαρίνες των παραλίων της Τουρκίας, αλλά και των αντίστοιχων 

ελληνικών που εδράζονται σε άλλα νησιά, οι ευκολίες.  

Στόχος της εν λόγω παροχής υπηρεσιών είναι η άμεση, ολοκληρωμένη, 

ανταγωνιστική ανάπτυξη και λειτουργία των καταφυγίων - αγκυροβολίων τουριστικών 

σκαφών: 

1. Στο νότιο τμήμα του Λιμένα Χίου 

2. Στα Λιμνιά Βολισσού 

3. Στα Ψαρά  

4.  Στις Οινούσσες 

5. Στη Λαγκάδα 

6. Στο Παντουκειός 

7. Στην Αγ. Ερμιόνη 

8. Στο αγκυροβόλιο του Εμπορειούς 

 

 



Περιγραφή Εργασιών:  

 

Θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες που περιγράφονται παρακάτω και με την 

σειρά που αναφέρονται: 

1. Περιγραφή υφιστάμενων υποδομών 

2. Περιγραφή της δυναμικότητας του κάθε καταφυγίου - αγκυροβολίου σε 

ελλιμενιζόμενα Θ/Γ και Ι/Φ σκάφη καθώς και αυτής των διαθέσιμων χερσαίων 

χώρων.  

3. Περιγραφή προτεινόμενων υποδομών, τρόπος ανάπτυξης και προβολής 

τους 

4. Έλεγχος λειτουργίας, καταγραφή προβλημάτων και προτάσεις στρατηγικής 

ανάπτυξης των ανωτέρω υποδομών  

Το υλικό των ανωτέρω εργασιών θα παραδίδεται στην υπηρεσία του ΔΛΤ Χίου 

κάθε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, συνοδευόμενη από τις αντίστοιχες εισηγήσεις για 

τροποποίηση του τρόπου λειτουργίας των ανωτέρω υποδομών και τις αντίστοιχες 

παρεμβάσεις.  

Η χρονική περίοδος της εκτέλεσης των εργασιών αυτών θα έχει διάρκεια δώδεκα 

(12) μηνών.  

Η πληρωμή θα γίνεται με έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών ανάλογα με τη 

πρόοδο των εργασιών. 

Η συνολική δαπάνη της ανωτέρω εργασίας ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό των 

δέκα- έξι χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (16.800,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. και θα χρηματοδοτηθεί από τακτικά έσοδα του Δ.Λ.Τ. Χίου του έτους 2015.  

Στην επιλογή αναδόχου θα συνεκτιμηθούν οι γνώσεις σε δύο τουλάχιστον ξένες 

γλώσσες καθώς και οι γνώσεις στη στρατηγική ανάπτυξη του τουρισμού και 

γενικότερα στο σχεδιασμό, τη διοίκηση και τη πολιτική του τουρισμού.  

Ο Ανάδοχος οφείλει, να ασφαλιστεί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

Η πληρωμή θα γίνεται με έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών ανάλογα με τη 

πρόοδο των εργασιών.  

Η μηνιαία δαπάνη των εργασιών αυτών προ εκτιμάται στα χίλια τετρακόσια 

(1400,00) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. , των εισφορών ασφάλισης, του 

αναλογούντος φόρου και όλων των εξόδων μετακίνησης που απαιτούνται για την 

εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών συμπεριλαμβανομένων των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων 

και εξόδων διαμονής στις νήσους Ψαρά και Οινούσσες, καθώς και οποιαδήποτε 

μετακίνηση απαιτηθεί να γίνει προς το Υπουργείο,  οι οποίες θα γίνονται με ευθύνη του 

αναδόχου.  

Όλες οι μετακινήσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών 

θα γίνονται με ιδία μέσα του αναδόχου και δια εξόδων του. Ο ανάδοχος θα πρέπει να 

καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι το μέσο μετακίνησής του έχει άδεια κυκλοφορίας, έχει 

πληρωμένα τέλη κυκλοφορίας και είναι ασφαλισμένο.     

Η πληρωμή θα γίνεται με εντάλματα που θα εκδίδονται τμηματικά, ανάλογα με την 

πρόοδο των εργασιών και εφ’ όσον η Επιτροπή Παραλαβής δεν διαπιστώσει καμιά 

παράλειψη ως προς την ποιότητα των εργασιών που εκτελέστηκαν. 

 

Η έναρξη των εργασιών ισχύει από της υπογραφής της συμβάσεως.  

Η διάρκεια της σύμβασης είναι από την υπογραφή της και για 12 μήνες. Το 

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου, διατηρεί το δικαίωμα, να διακόψει την σύμβαση όποτε 

κρίνει σκόπιμο, και να ενημερώσει εγγράφως τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος οφείλει να 

συμμορφωθεί, με την απόφαση διακοπής της σύμβασης, χωρίς να εγείρει δικαιώματα 

αποζημίωσης.   

 



Σε περίπτωση καθυστέρησης οφειλομένης σε υπαιτιότητα του Δ.Λ.Τ.Χ. η 

προθεσμία παραδόσεως της εργασίας παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί 

το από υπαιτιότητα του Δ.Λ.Τ.Χ., ή από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου μη 

δικαιουμένου καμιάς αποζημιώσεως για την καθυστέρηση αυτή. 

Εάν ο Ανάδοχος καθυστερήσει την παράδοση των εργασιών, πέραν της 

προαναφερθείσης προθεσμίας, επιβάλλονται τα αναγραφόμενα στο άρθρο 6 της 

παρούσας. 

 

Ειδικές υποχρεώσεις του Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος όταν υπογραφεί η σύμβαση υποχρεούται να προσέλθει και λάβει τις 

σχετικές εντολές από την Υπηρεσία. 

Κάθε παράλειψη βαρύνει τον Ανάδοχο που υποχρεούται χωρίς αντίρρηση να 

συμπληρώσει την παράλειψη αυτή, μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές μέρες από της 

ειδοποιήσεως. 

Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, χαρτόσημα συμφωνητικού βαρύνουν όλα τον 

ανάδοχο και μόνο αυτόν χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του Δ.Λ.Τ. Χίου.   

Με την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

εκτελέσει τις εργασίες σύμφωνα με την παρούσα Τεχνική Περιγραφή.  

 

Για θέματα που τυχόν ανακύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 

θα αντιμετωπίζονται και θα επιλύονται με τις ισχύουσες διατάξεις.  

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. , των εισφορών ασφάλισης, του 

αναλογούντος φόρου και όλων των εξόδων μετακίνησης που απαιτούνται για την 

εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών συμπεριλαμβανομένων των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων 

και εξόδων διαμονής στις νήσους Ψαρά και Οινούσσες, οι οποίες θα γίνονται με 

ευθύνη του αναδόχου.  

 

Για τις εργασίες αυτές υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στο προϋπολογισμό του 

Δ.Λ.Τ. Χίου , οικονομικού έτους 2015 με ΚΑ 10.6162.011 

 

Θέμα 12ο :  Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.018,00€ για τις εργασίες καθαρισμού 

χερσαίων ζωνών αλιευτικών καταφυγίων βόρειας Χίου. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Με την παρούσα Τεχνική Περιγραφή προβλέπεται να γίνουν εργασίες 

καθαρισμού και ευπρεπισμού, των  χερσαίων ζωνών των αλιευτικών καταφυγίων 

Καστέλου, Τριών Μύλων, Δασκαλόπετρας, Παντουκιούς, Λαγκάδας, Καρδαμύλων και 

Λιμνιών. 

Συγκεκριμένα, θα γίνουν εργασίες καθαρισμού των δρόμων , πλατειών και 

λοιπών κοινοχρήστων χώρων της ζώνης του Λιμένα, από απορρίμματα , φύλα των 

δέντρων, ξερά χόρτα, φερτά υλικά και λοιπά απορρίμματα. Θα γίνουν κοπή χόρτων 

όπου απαιτείται με χρήση χορτοκοπτικών φορητών μηχανημάτων.   Οι εργασίες αυτές 

θα εκτελεστούν κυρίως με τα χέρια. Όπου είναι δυνατόν θα συνδράμουν και 

μηχανήματα για τις εργασίες καθαρισμών.    

Ανάλογες εργασίες προβλέπεται να γίνουν και στο τμήμα  της παραλίας   που 

βρίσκεται εντός της ζώνης του Λιμένα  από φύκια, σκουπίδια και ξύλα τα οποία έχουν 

εναποτεθεί και συσσωρευτεί σε αυτές κατά την χειμερινή περίοδο.  

Ο προγραμματισμός των εργασιών καθαρισμού, θα καθορίζεται από την 

Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, να τηρεί ημερολόγιο εργασιών, στο οποίο 

θα αναφέρονται, η ημερομηνία,  ο τόπος παρέμβασης, το προσωπικό που έλαβε 

μέρος στην εργασία και τα μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν. Το ημερολόγιο θα 



υπογράφεται από τον ανάδοχο και από μέλος της επιτροπής παραλαβής εργασιών 

του Δ.Λ.Τ. Χίου, ή τον αναπληρωτή του.  

Λόγω δυσχερούς προμέτρησης, η εργασία θα προϋπολογιστεί με ημερομίσθια 

μηχανημάτων και   ημερομίσθια εργατών.  

Στην τιμή των ημερομισθίων συμπεριλαμβάνονται: 

1. Για  τα μηχανήματα , το μίσθωμα του μηχανήματος, τα καύσιμα,  τα λιπαντικά 

και το ημερομίσθιο του χειριστή για οκτάωρη εργασία.     

2. Για το ανθρώπινο δυναμικό (εργάτες), συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα 

ασφάλισης τους στον ασφαλιστικό φορέα τους.   

3. Στην τιμή περιλαμβάνονται, τα εργαλεία (σκούπες, φαράσια, φτυάρια κλπ.),  και 

οι πλαστικοί σάκοι που θα απαιτηθούν.    

4. Επίσης στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη μεταφοράς των προϊόντων 

καθαρισμού σε οποιαδήποτε απόσταση και η απόθεση τους σε επιτρεπόμενη 

από την Υπηρεσία θέση. 

 

Τα μηχανήματα που προβλέπονται είναι τα παρακάτω: 

 Ανατρεπόμενο αυτοκίνητο ωφελίμου φορτίου 6 τόνων  

 Φορτωτής ¾  Κ.Υ. ισχύος 40-45 ΗΡ και 

 Χορτοκοπτικό μηχάνημα   

 

Ο Ανάδοχος οφείλει, να ασφαλίσει το προσωπικό και τα μηχανήματα και να 

λαμβάνει όλα τα μέτρα προστασίας για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση αποκατάστασης των βλαβών σε 

κοινωφελή δίκτυα και βλάβες σε παρακείμενες ιδιοκτησίες, που προξένησε κατά την 

εκτέλεση της εργασίας.    

Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την 

αποφυγή ατυχημάτων, του προσωπικού και  των ατόμων που βρίσκονται κοντά στη 

εκτελούμενη εργασία. (Περίφραξη του χώρου, κατάλληλη σήμανση και απομάκρυνση 

σε ασφαλές σημείο των μηχανημάτων σε ώρες που δεν εκτελούν την εργασία). 

Ο Προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 8.018,00 € και θα 

καλυφθεί από πιστώσεις Τακτικών Εσόδων. 

 

 

Θέμα 13ο : Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.852,00€ για τις εργασίες καθαρισμού 

χερσαίων ζωνών αλιευτικών καταφυγίων νότιας Χίου. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Με την παρούσα Τεχνική Περιγραφή προβλέπεται να γίνουν εργασίες 

καθαρισμού και ευπρεπισμού, των  χερσαίων ζωνών των αλιευτικών καταφυγίων 

Καταρράκτη, Βοκαριάς, Αγ. Ιωάννη Καλλιμασιάς, Αγίας Ερμιόνης, Εμποριούς, Λιθίου, 

Γριδίων, Αγίας Ειρήνης Ελάτας και Λιμένα Μεστών. 

Συγκεκριμένα, θα γίνουν εργασίες καθαρισμού των δρόμων , πλατειών και 

λοιπών κοινοχρήστων χώρων της ζώνης του Λιμένα, από απορρίμματα , φύλα των 

δέντρων, ξερά χόρτα, φερτά υλικά και λοιπά απορρίμματα. Θα γίνουν κοπή χόρτων 

όπου απαιτείται με χρήση χορτοκοπτικών φορητών μηχανημάτων.   Οι εργασίες αυτές 

θα εκτελεστούν κυρίως με τα χέρια. Όπου είναι δυνατόν θα συνδράμουν και 

μηχανήματα για τις εργασίες καθαρισμών.    

Ανάλογες εργασίες προβλέπεται να γίνουν και στο τμήμα  της παραλίας   που 

βρίσκεται εντός της ζώνης του Λιμένα  από φύκια, σκουπίδια και ξύλα τα οποία έχουν 

εναποτεθεί και συσσωρευτεί σε αυτές κατά την χειμερινή περίοδο.  



Ο προγραμματισμός των εργασιών καθαρισμού, θα καθορίζεται από την 

Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, να τηρεί ημερολόγιο εργασιών, στο οποίο 

θα αναφέρονται, η ημερομηνία,  ο τόπος παρέμβασης, το προσωπικό που έλαβε 

μέρος στην εργασία και τα μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν. Το ημερολόγιο θα 

υπογράφεται από τον ανάδοχο και εκπρόσωπο του Δ.Σ. η τον αναπληρωτή του.  

Λόγω δυσχερούς προμέτρησης, η εργασία θα προϋπολογιστεί με ημερομίσθια 

μηχανημάτων και   ημερομίσθια εργατών.  

Στην τιμή των ημερομισθίων συμπεριλαμβάνονται: 

5. Για  τα μηχανήματα , το μίσθωμα του μηχανήματος, τα καύσιμα,  τα λιπαντικά 

και το ημερομίσθιο του χειριστή για οκτάωρη εργασία.     

6. Για το ανθρώπινο δυναμικό (εργάτες), συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα 

ασφάλισης τους στον ασφαλιστικό φορέα τους.   

7. Στην τιμή περιλαμβάνονται, τα εργαλεία (σκούπες, φαράσια, φτυάρια κλπ.),  και 

οι πλαστικοί σάκοι που θα απαιτηθούν.    

8. Επίσης στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη μεταφοράς των προϊόντων 

καθαρισμού σε οποιαδήποτε απόσταση και η απόθεση τους σε επιτρεπόμενη 

από την Υπηρεσία θέση. 

Τα μηχανήματα που προβλέπονται είναι τα παρακάτω: 

 Ανατρεπόμενο αυτοκίνητο ωφελίμου φορτίου από 6 τόνων  

 Φορτωτής ¾  Κ.Υ. ισχύος 40-45 ΗΡ και 

 Χορτοκοπτικό μηχάνημα   

Ο Ανάδοχος οφείλει, να ασφαλίσει το προσωπικό και τα μηχανήματα και να 

λαμβάνει όλα τα μέτρα προστασία για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση αποκατάστασης των βλαβών σε 

κοινωφελή δίκτυα και βλάβες σε παρακείμενες ιδιοκτησίες, που προξένησε κατά την 

εκτέλεση της εργασίας.    

Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την 

αποφυγή ατυχημάτων, του προσωπικού και  των ατόμων που βρίσκονται κοντά στη 

εκτελούμενη εργασία. (Περίφραξη του χώρου, κατάλληλη σήμανση και απομάκρυνση 

σε ασφαλές σημείο των μηχανημάτων σε ώρες που δεν εκτελούν την εργασία). 

Ο Προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 12.852,00 € και θα 

καλυφθεί από πιστώσεις Τακτικών Εσόδων 2015. 

 

 

Θέμα 14ο :  Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.867,60€ για την προμήθεια σημαιών για την 

κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

Το Δ.Λ.Τ. Χίου, θα πρέπει να προβεί στην προμήθεια σημαιών για την κάλυψη των 

αναγκών της Υπηρεσίας και συγκεκριμένα των χερσαίων ζωνών του Νομού: 

 
 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ 

ΕΚΑΤΟΣΤΑ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ 40*60 30 3,00 90,00 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ 100*150 50 7,00 350,00 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ 1.90*3.00 50 16,00 800,00 

ΣΗΜΑΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 40*60 10 3,00 30,00 

ΣΗΜΑΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 1.90*3.00 20 17,00 340,00 

  ΣΥΝΟΛΟ  1.610,00 

  ΦΠΑ  257,60 

    1.867,60 

 



προϋπολογίζεται το ποσό των 1.867,60€ το οποίο θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 

Δ.Λ.Τ. Χίου, οικονομικού έτους 2015 και συγκεκριμένα την με ΚΑ 10.6691 

 

 

Θέμα 15ο :  Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00€ για δημοσιεύσεις, προκηρύξεις,  

ανακοινώσεις κλπ. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

Το Δ.Λ.Τ. Χίου, θα πρέπει να προβεί στην δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού 

2.000,00 € για δημοσιεύσεις προκηρύξεων, ανακοινώσεων, κ.λ.π της Υπηρεσίας  με 

σκοπό την ενημέρωση του κοινού, στον ημερήσιο και εβδομαδιαίο τύπο για το έτος 

2015 

 

 

Θέμα 16ο :  Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.455,37€ για τη ρευματοδότηση του 

τουριστικού καταφυγίου Λιμνιών Βολισσού. 

 

Εντός του λιμένα Λιμνιών Βολισσού ολοκληρώθηκε το έργο «Καταφύγιο τουριστικών 

σκαφών στη Βολισσό Ν. Χίου». Προκειμένου να μπορεί να τεθεί σε λειτουργία το εν 

λόγο έργο άμεσα, απαιτείται η ρευματοδότησή του. Τη συγκεκριμένη εργασία μπορεί 

να εκτελέσει μόνο η ΔΕΔΔΗΕ. Η Υπηρεσία με έγγραφό της απευθύνθηκε στη ΔΕΔΔΗΕ, 

προκειμένου να μας γνωρίσει το κόστος των εργασιών ρευματοδότησης, το οποίο 

όπως μας ενημέρωσαν ανέρχεται στο ποσό των 2.455,37€.  Το Δ.Σ. καλείται να 

αποφανθεί και στην συνέχεια να ψηφίσει τη σχετική πίστωση, λαμβάνοντας υπόψη ότι 

το έργο έχει περατωθεί και δεν δύναται να λειτουργήσει χωρίς την παροχή ρεύματος. 

 

 

Θέμα 17ο: Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.563,60€ για την υδροδότηση του τουριστικού 

καταφυγίου Λιμνιών Βολισσού. 

 

Εντός του λιμένα Λιμνιών Βολισσού ολοκληρώθηκε το έργο «Καταφύγιο τουριστικών 

σκαφών στη Βολισσό Ν. Χίου». Προκειμένου να μπορεί να τεθεί σε λειτουργία το εν 

λόγο έργο άμεσα, απαιτείται η υδροδότησή του. Τη συγκεκριμένη εργασία μπορεί να 

εκτελέσει μόνο η ΔΕΥΑΝΧ. Η Υπηρεσία με έγγραφό της απευθύνθηκε στη ΔΕΥΑΝΧ, 

προκειμένου να μας γνωρίσει το κόστος εργασιών υδροδότησης του καταφυγίου, το 

οποίο όπως μας ενημέρωσαν ανέρχεται στο ποσό των 2.563,60€.  Το Δ.Σ. καλείται να 

αποφανθεί και στην συνέχεια να ψηφίσει τη σχετική πίστωση, λαμβάνοντας υπόψη ότι 

το έργο έχει περατωθεί και δεν δύναται να λειτουργήσει χωρίς την παροχή ύδατος. 

 

 

Θέμα 18ο: Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00€   για την προετοιμασία φακέλου 

εκπόνησης master plan των λιμένων Χίου – Μεστών – Ψαρών – Οινουσσών – Λιμνιών 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ: παρακολούθησης της διαδικασίας εκπόνησης master plan  των λιμένων 

Χίου-Μεστών-Ψαρών-Οινουσσών-Λιμνιών.» 

 

 



Η εκτέλεση της εργασίας  θα γίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 

1.   Του Ν.3463/2006. 

2.   Του Ν. 2286/1995. 

3.   Του Ν. 3731/08 

4.   Του Π.Δ. 28/80 

5.   Του Ν. 3852/2010, 

6.   Του Π.Δ. 60/2007 

7.   Του Ν. 2362/1995 

8.   Του Ν. 2932/2001 

9.   Του Ν. 4150/2013 

10.   Τις 3422.27/26/96 και 8122.1/14/06 Κ.Υ.Α. 

11. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 35130/739/2010 (ΦΕΚ 1291 2.β) 

12. Την Υπουργική Απόφαση 831 του 2007 (ΥΑ 8315.07 ΦΕΚ Β 202 2007), 

13. Το αριθ. πρωτ. 216/13-5-2013 έγγραφο του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου 

 

  

Σκοπιμότητα εργασιών  

 

Με τις εργασίες αυτές προβλέπεται να γίνει η παροχή υπηρεσιών για την 

παρακολούθησης της διαδικασίας εκπόνησης master plan  των λιμένων Χίου-Μεστών-

Ψαρών-Οινουσσών και Λιμνιών, δεδομένου ότι λόγω της έλλειψης προσωπικού από 

την υπηρεσία, αλλά και αδυναμίας της Δ.Τ.Υ Χίου για ένα τόσο σημαντικό και 

εξειδικευμένο αντικείμενο.  

Στα Αναπτυξιακά Προγράμματα Μελετών Διαχείρισης (MASTER PLAN) των λιμένων 

παρουσιάζονται-αποτυπώνονται από τον εκάστοτε φορέα διοίκησης και 

εκμετάλλευσης οι προτάσεις του για μια ολοκληρωμένη χωροταξική διευθέτηση των 

απαιτούμενων έργων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμών του λιμένα για την αναβάθμιση 

και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του. Επίσης γίνεται καθορισμός των 

ενδεικνυόμενων μέτρων για την εκτός και εντός ζώνης λιμένων εξασφάλιση της 

προστασίας του αιγιαλού, παραλίας και θάλασσας από κάθε είδους εκτέλεση έργων ή 

επεμβάσεις που αλλοιώνουν τον κοινόχρηστο χαρακτήρα τους και η παρακολούθηση 

της εφαρμογής τους από τις λιμενικές αρχές καθώς και συγκέντρωση όλων των 

στοιχείων που αφορούν τα λιμάνια της χώρας, όπως η ηλεκτρονική καταγραφή και η 

παρακολούθηση της γενικότερης λιμενικής υποδομής της χώρας σχετικά με έργα, 

μελέτες, προβλήματα των λιμένων κ.λ.π., προκειμένου να ασκείται αποτελεσματικότερα 

η εποπτεία και προγραμματισμός της λιμενικής δραστηριότητας στο σύνολο της από 

το αρμόδιο Υπουργείο. Η καταγραφή και παρακολούθηση των παράνομων έργων 

που συντελούνται στον αιγιαλό την παραλία και την θάλασσα στο σύνολο των 

Ελληνικής Επικράτειας για την ορθότερη και πληρέστερη ενημέρωση της ΓΓΛΛΠ σχετικά 

με το είδος των παράνομων έργων. Η ηλεκτρονική αποτύπωση των λιμένων της 

χώρας στο πλαίσιο των σύγχρονων γεωγραφικών συστημάτων πληροφόρησης και η 

τήρηση αντίστοιχου ηλεκτρονικού αρχείου στην ΓΓΛΛΠ. Η δημιουργία Τράπεζας 

δεδομένων για το λιμενικό δυναμικό της χώρας καθώς και η προβολή των λιμένων για 

την άμεση και ουσιαστική πληροφόρηση των εμπλεκομένων με τους λιμένες φορέων, 

και τέλος η υποστήριξη και συνδρομή στο Έργο της Επιτροπής Σχεδιασμού και 

Ανάπτυξης Λιμένων του άρθρου δέκατου ένατου του Ν. 2932/2001. 

Ο κεντρικός λιμένας Χίου ανήκει στην κατηγορίας Κ2, σύμφωνα με την Υπουργική 

Απόφαση 831 του 2007 (ΥΑ 8315.07 ΦΕΚ Β 202 2007), είναι δηλαδή Εθνικής σημασίας. 

Όλοι οι φορείς διοίκησης λιμένων είναι υποχρεωμένοι να έχουν μελέτες master plan 

μέχρι 30-4-2015. 

 



Περιγραφή Εργασιών:  

Α’ στάδιο: Σύνταξη των κειμένων που απαιτούνται για την προκήρυξη του έργου το 

οποίο περιλαμβάνει: 

 Τη σύνταξη των οποιοδήποτε κειμένων απαιτούνται για την ορθή προκήρυξη 

του έργου, στη βάση του είδους της διαγωνιστικής διαδικασίας που θα 

επιλέξει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου. 

 Τη συνεργασία με το προσωπικό του ΔΛΤ Χίου για την παροχή των 

απαραίτητων πληροφοριών για την σύνταξη της προκήρυξης. 

 Την παροχή διευκρινήσεων, όταν αυτές απαιτηθούν, από την διοίκηση του 

ΔΛΤ Χίου. 

 Τη διαμόρφωση ενός χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης του έργου σε 

συνεργασία με την ανάδοχο μελετητική-τεχνική εταιρεία. 

 Την υποστήριξη του ΔΛΤ Χίου κατά την διαδικασία κατάρτισης και 

υπογραφής της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία 

Β’ στάδιο: Υποστήριξη του ΔΛΤ Χίου κατά την εκπόνηση της μελέτης 

Έπειτα από την ανάθεση της μελέτης στην ανάδοχο εταιρεία, ο σύμβουλος θα παρέχει 

υποστηρικτικές υπηρεσίες προς το ΔΛΤ Χίου με στόχο την ορθή και σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της υπογραφείσας σύμβασης, εκπόνηση της μελέτης.  

Πιο συγκεκριμένα ο ανάδοχος θα αναλάβει: 

 Τη συνολική εποπτεία του έργου (σωστή τήρηση των όρων της σύμβασης) 

για λογαριασμό του ΔΛΤ Χίου και τη συνεχή ενημέρωση της διοίκησης τόσο 

για την πορεία του έργου όσο και για τυχόν ζητήματα που ανακύπτουν 

καθώς και τις προτεινόμενες λύσεις. 

 Να λειτουργεί ως ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο ΔΛΤ Χίου και την 

ανάδοχο εταιρεία. 

 Να εξετάσει τα παραδοτέα του έργου και να προχωρήσει σε τυχόν 

παρατηρήσεις επί του περιεχομένου και της ποιότητάς τους. 

 Να συνεπικουρήσει το ΔΛΤ Χίου κατά την φάση αξιολόγησης της μελέτης για 

την αποδοχή ή απόρριψή της. 

 

Η χρονική διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών ξεκινάει με την συγγραφή της 

προκήρυξης και ολοκληρώνεται με την αποδοχή της μελέτης προγραμματικού σχεδίου 

από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου. Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνεται στην έδρα 

του αναδόχου  και όποτε αυτό ζητείται, στην έδρα του ΔΛΤ Χίου. Η συνεργασία με την 

διοίκηση του ΔΛΤ Χίου θα πραγματοποιείται μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή με κατ’ ιδίαν συναντήσεις κατόπιν αιτήματος του ΔΛΤ 

Χίου.  

 

Η συνολική δαπάνη της ανωτέρω εργασίας ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό των πέντε 

χιλιάδων ευρώ (5.000,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., των εισφορών 

ασφάλισης, του αναλογούντος φόρου και όλων των εξόδων μετακίνησης που 

απαιτούνται για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών συμπεριλαμβανομένων των 

ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και εξόδων διαμονής στις νήσους Ψαρά και Οινούσσες, 

καθώς και οποιαδήποτε μετακίνηση απαιτηθεί να γίνει προς το Υπουργείο,  οι οποίες 

θα γίνονται με ευθύνη του αναδόχου.  

 

Η πληρωμή θα γίνεται με εντάλματα που θα εκδίδονται τμηματικά, ανάλογα με την 

πρόοδο των εργασιών και εφ’ όσον η Επιτροπή Παραλαβής δεν διαπιστώσει καμιά 

παράλειψη ως προς την ποιότητα των εργασιών που εκτελέστηκαν. 

 

Η εργασία θα χρηματοδοτηθεί από τακτικά έσοδα του Δ.Λ.Τ. Χίου του έτους 2015.  



 

Στην επιλογή αναδόχου θα συνεκτιμηθούν οι γνώσεις της λειτουργίας φορέων 

διοίκησης λιμένων, στη ναυτιλία τις μεταφορές και το διεθνές εμπόριο,  γλώσσες 

καθώς και οι γνώσεις στη στρατηγική ανάπτυξη του τουρισμού και γενικότερα στο 

σχεδιασμό, τη διοίκηση και τη πολιτική του τουρισμού.  

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου, διατηρεί το δικαίωμα, να διακόψει την σύμβαση 

όποτε κρίνει σκόπιμο και να ενημερώσει εγγράφως τον ανάδοχο. Ο Ανάδοχος οφείλει 

να συμμορφωθεί, με την απόφαση διακοπής της σύμβασης, χωρίς να εγείρει 

δικαιώματα αποζημίωσης.   

 

Ειδικές υποχρεώσεις του Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος όταν υπογραφεί η σύμβαση υποχρεούται να προσέλθει και λάβει τις 

σχετικές εντολές από την Υπηρεσία. 

Κάθε παράλειψη βαρύνει τον Ανάδοχο που υποχρεούται χωρίς αντίρρηση να 

συμπληρώσει την παράλειψη αυτή, μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές μέρες από της 

ειδοποιήσεως. 

Με την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

εκτελέσει τις εργασίες σύμφωνα με την παρούσα Τεχνική Περιγραφή.  

Για θέματα που τυχόν ανακύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, θα 

αντιμετωπίζονται και θα επιλύονται με τις ισχύουσες διατάξεις.  

 

Για τις εργασίες αυτές υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στο προϋπολογισμό του Δ.Λ.Τ. 

Χίου , οικονομικού έτους 2015 με ΚΑ 30.7421.008 

 

 

Θέμα 19ο: Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.982,75€ για την κατασκευή της ιστοσελίδας του 

Δ.Λ.Τ. Χίου. 

 

Η δημιουργία ιστοσελίδας αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην προβολή 

του Δ.Λ.Τ. Χίου, καθώς μέσα από αυτή θα γνωστοποιούνται στο κοινό τα νέα, 

οι ανακοινώσεις, οι διαγωνισμοί και οι διακηρύξεις της υπηρεσίας. Προσθέτως, 

οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν εύκολα να έχουν πρόσβαση σε  πληροφορίες 

που αφορούν όλους τους λιμένες, τα τουριστικά και τα αλιευτικά καταφύγια του 

νομού. Θα παρέχεται ενημέρωση σχετικά με το δελτίο καιρού στο νησί και τα 

δρομολόγια των πλοίων, των αεροσκαφών και των μέσων μαζικής μεταφοράς 

του νησιού. Για το σκοπό αυτό η Υπηρεσία απευθύνθηκε στο Τμήμα 

Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Δήμου Χίου ώστε να τη 

δημιουργήσει. Το συγκεκριμένο τμήμα λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας 

απάντησε ότι αδυνατεί να εκπληρώσει το αίτημά μας. Το Δ.Σ. καλείται να 

αποφανθεί και στην συνέχεια να ψηφίσει τη σχετική πίστωση, λαμβάνοντας 

υπόψη του ότι η δημιουργία ιστοσελίδας θα προωθήσει και θα προβάλει  όλες 

τις δραστηριότητες της υπηρεσίας, παρέχοντας ένα προσιτό  μέσο 

πληροφόρησης προς το ευρύτερο κοινό. Στη συνέχεια υποβάλλεται η τεχνική 

περιγραφή της ιστοσελίδας, η οποία περιλαμβάνει αναλυτικά τα 

χαρακτηριστικά που απαιτούνται.  
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

 



Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

Τα παρακάτω αφορούν: 

 Την κατασκευή της ιστοσελίδας 

 Την φιλοξενία της 

 Την αγορά του domain name 

Η διαμόρφωση της ιστοσελίδας θα γίνει κατόπιν υπόδειξης του Λιμενικού Ταμείου. Θα 

πρέπει να προβλεφθούν «χώροι» για κατασκευή βασικών μενού, banners, photo 

albums και ότι άλλο υποδείξει το Λιμενικό Ταμείο. 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

1. ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ DOMAIN NAME 

 Το domain name που θα χρησιμοποιηθεί θα υποδειχθεί από το Λιμενικό Ταμείο 

 Η ελάχιστη διάρκεια ισχύος του domain θα είναι τα δύο έτη 

 

2. Φιλοξενία web site για δύο χρόνια  

 

 Η φιλοξενία της Ιστοσελίδας θα παρέχεται από high-end non-stop Internet 

servers. Κύριο χαρακτηριστικό θα είναι η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία. 

 Ελάχιστη διάρκεια φιλοξενίας θα είναι τα δύο έτη 

 

3. Κατασκευή δυναμικής ιστοσελίδας  

 

 Για την κατασκευή της ιστοσελίδας θα χρησιμοποιηθούν σύγχρονες τεχνολογίες 

κατασκευής δυναμικών ιστοσελίδων. 

 Θα γίνει εφαρμογή των διεθνών standards με βάση της οδηγίες του W3C για 

την υλοποίηση ιστοσελίδων 

 Θα υπάρχει δυνατότητα επέκτασης των λειτουργιών της με την ανάπτυξη και 

εγκατάσταση στοιχείων (Modules, plugins κ.λ.π.) 

 Θα υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτηση banners σε προκαθορισμένα σημεία 

στην ιστοσελίδα 

 Για την διαχείριση του περιεχομένου θα γίνει χρήση Συστήματος διαχείρισης 

Περιεχομένου (Content Management System –CMS). 

 Το σύστημα διαχείρισης θα συνδέεται με βάση δεδομένων, όπου θα 

αποθηκεύονται όλα τα δεδομένα. 

 Θα ενσωματωθεί κώδικας Google Analytics. 

4. Προσθήκη “Metatags” για χρήση SEO (Βελτιστοποίησης Ιστοσελίδων για 

Μηχανές Αναζήτησης). 

5. Το υλικό θα παραχωρηθεί από το Λιμενικό Ταμείο. 

6. Θα υπάρχει απεριόριστη ροή δεδομένων 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Αγορά Domain Name για 1 25,00 € 25,00 € 



δύο χρόνια 

2 Φιλοξενία web site για δύο 

χρόνια 

1 300,00 € 300,00 € 

3 Ανάπτυξη δυναμικής 

ιστοσελίδας 

1 1.200,00 € 1.200,00 € 

4 Σύνταξη περιεχομένου 1 600,00€ 600,00€ 

5 Διετή συντήρηση 1 300,00€ 300,00€ 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.425,00 € 

Φ.Π.Α. 16% 557,75 € 

ΓΕNΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.982,75€ 

 

 

Θέμα 20ο: Ψήφιση πίστωση ποσού 12.000,00€ για τις εργασίες αδειοδότησης 

καταφυγίων τουριστικών σκαφών σε ζώνες αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ. Χίου. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Αδειοδότησης Καταφυγίων Τουριστικών Σκαφών Σε Ζώνες Αρμοδιότητας 

Του Δ.Λ.Τ. Χιου 

 

Η παρούσα εργασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:   

1.   Του Ν.3463/2006. 

2.   Του Ν. 2286/1995. 

3.   Του Ν. 3731/08 

4.   Του Π.Δ. 28/80 

5.   Του Ν. 3852/2010, 

6.   Του Π.Δ. 60/2007 

7.   Του Ν. 2362/1995 

8.   Τις 3422.27/26/96 και 8122.1/14/06 Κ.Υ.Α. 

9.   Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 35130/739/2010 (ΦΕΚ 1291 2.β) 

10. Τον Ν. 2160/93 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/12 και ισχύει μέχρι 

σήμερα  

  

Σκοπιμότητα εργασιών  

 

Με τις εργασίες αυτές προβλέπεται να γίνει η παροχή υπηρεσιών για την 

“Αδειοδότηση καταφυγίων τουριστικών σκαφών σε ζώνες αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ. 

Χίου”, δεδομένου ότι λόγω της έλλειψης προσωπικού από την υπηρεσία, δεν είναι 

δυνατόν να εκπονηθούν.  

Σε ολόκληρη τη νησιωτική Ελλάδα, παρατηρείται μία ολοένα και ανερχόμενη 

ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού την τελευταία δεκαπενταετία. Νησιά - σταθμοί 

χρησιμοποιούν τις λιμενικές τους υποδομές για την υποδοχή και εξυπηρέτηση 

τουριστικών σκαφών με άμεσα και έμμεσα αποτελέσματα στη τουριστική τους 

προβολή καθώς και σημαντική αύξηση των οικονομικών τους στοιχείων.  

Οι ανωτέρω υπηρεσίες δεν έχουν ενεργοποιηθεί έως και σήμερα στις λιμενικές 

υποδομές του νομού μας παρά την έντονη προσέλευση τουριστικών σκαφών, από τις 

οργανωμένες μαρίνες των παραλίων της Τουρκίας, αλλά και των αντίστοιχων 

ελληνικών που εδράζονται σε άλλα νησιά, καθώς δεν έχουν κινηθεί οι διαδικασίες 

αδειοδότησης – αλλαγής χρήσης από καταφύγια σκαφών σε καταφύγια τουριστικών 

σκαφών. 

Στόχος της εν λόγω παροχής υπηρεσιών είναι να ξεκινήσουν άμεσα οι 



διαδικασίες αδειοδότησης και αλλαγής χρήσης σύμφωνα με τον ν. 2160/93 όπως 

αυτός τροποποιήθηκε από τον ν.4070/12 στα καταφύγια: 

9. Νότιο τμήμα του Λιμένα Χίου 

10. Λιμνιά Βολισσού 

11. Ψαρά  

12. Οινούσσες 

13. Λαγκάδα 

 

Περιγραφή Εργασιών:  

 

Θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες που περιγράφονται παρακάτω και με την 

σειρά που αναφέρονται: 

5. Συγκέντρωση δικαιολογητικών όπως: 

1.1 Θεωρημένες οικοδομικές άδειες 

1.2 Σχέδια γενικής διάταξης χερσαίων και λιμενικών έργων όπως 

κατασκευάστηκαν  

1.3 Υπεύθυνες δηλώσεις μηχανικών 

1.4 Κατάρτιση ειδικού κανονισμού λειτουργίας 

1.5 Έκδοση πιστοποιητικών  

1.6 Άδειες εκτέλεσης λιμενικών έργων 

1.7 Βεβαίωσης υπηρεσίας φάρων για φωτοσήμανση λιμενικών έργων 

1.8 Και όλα τα λοιπά δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στο ν. 4070/12 

6. Σύνταξη φακέλου αδειοδότησης 

7. Υποβολή των ανωτέρω στην Υπηρεσία η οποία με την σειρά της θα τα αποστείλει 

στο Υπουργείο Τουρισμού, Διεύθυνση τουριστικών λιμένων για έγκριση της 

αδειοδότησης 

8. Διόρθωση τυχόν παρατηρήσεων και αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων 

 

Το υλικό των ανωτέρω εργασιών θα παραδίδεται στην υπηρεσία του ΔΛΤ Χίου, 

για κάθε καταφύγιο τουριστικών σκαφών σε ξεχωριστό φάκελο, όπως αυτός θα 

υποβληθεί στην αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Τουρισμού. Η χρονική περίοδος 

της εκτέλεσης των εργασιών αυτών θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών.  

Στην επιλογή αναδόχου θα συνεκτιμηθούν οι γνώσεις σε μία τουλάχιστον ξένη 

γλώσσα καθώς και η αποδεδειγμένη  εμπειρία  σε φορείς διαχείρισης λιμενικών 

υποδομών 

Ο Ανάδοχος οφείλει, να ασφαλιστεί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

Η πληρωμή θα γίνεται με έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών ανάλογα με τη 

πρόοδο των εργασιών. 

Η μηνιαία δαπάνη των εργασιών αυτών προ εκτιμάται στα χίλια (1.000,00) ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. , των εισφορών ασφάλισης, του αναλογούντος 

φόρου και όλων των εξόδων μετακίνησης που απαιτούνται για την εκτέλεση των 

ανωτέρω εργασιών συμπεριλαμβανομένων των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και εξόδων 

διαμονής στις νήσους Ψαρά και Οινούσσες, καθώς και οποιαδήποτε μετακίνηση 

απαιτηθεί να γίνει προς το Υπουργείο,  οι οποίες θα γίνονται με ευθύνη του αναδόχου.  

Όλες οι μετακινήσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών 

θα γίνονται με ιδία μέσα του αναδόχου και δια εξόδων του. Ο ανάδοχος θα πρέπει να 

καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι το μέσο μετακίνησής του έχει άδεια κυκλοφορίας, έχει 

πληρωμένα τέλη κυκλοφορίας και είναι ασφαλισμένο.     

Η πληρωμή θα γίνεται με εντάλματα που θα εκδίδονται τμηματικά, ανάλογα με την 

πρόοδο των εργασιών και εφ’ όσον η Επιτροπή Παραλαβής δεν διαπιστώσει καμιά 

παράλειψη ως προς την ποιότητα των εργασιών που εκτελέστηκαν. 

 



Η έναρξη των εργασιών ισχύει από της υπογραφής της συμβάσεως.  

Η διάρκεια της σύμβασης είναι από την υπογραφή της και για 12 μήνες. Το 

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου, διατηρεί το δικαίωμα, να διακόψει την σύμβαση όποτε 

κρίνει σκόπιμο, και να ενημερώσει εγγράφως τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος οφείλει να 

συμμορφωθεί, με την απόφαση διακοπής της σύμβασης, χωρίς να εγείρει δικαιώματα 

αποζημίωσης.   

 

Σε περίπτωση καθυστέρησης οφειλομένης σε υπαιτιότητα του Δ.Λ.Τ.Χ. η 

προθεσμία παραδόσεως της εργασίας παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί 

το από υπαιτιότητα του Δ.Λ.Τ.Χ., ή από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου μη 

δικαιουμένου καμιάς αποζημιώσεως για την καθυστέρηση αυτή. 

Εάν ο Ανάδοχος καθυστερήσει την παράδοση των εργασιών, πέραν της 

προαναφερθείσης προθεσμίας, επιβάλλονται τα αναγραφόμενα στο άρθρο 6 της 

παρούσας. 

 

Ειδικές υποχρεώσεις του Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος όταν υπογραφεί η σύμβαση υποχρεούται να προσέλθει και λάβει τις 

σχετικές εντολές από την Υπηρεσία. 

Κάθε παράλειψη βαρύνει τον Ανάδοχο που υποχρεούται χωρίς αντίρρηση να 

συμπληρώσει την παράλειψη αυτή, μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές μέρες από της 

ειδοποιήσεως. 

Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, χαρτόσημα συμφωνητικού βαρύνουν όλα τον 

ανάδοχο και μόνο αυτόν χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του Δ.Λ.Τ. Χίου.   

Με την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

εκτελέσει τις εργασίες σύμφωνα με την παρούσα Τεχνική Περιγραφή.  

Για θέματα που τυχόν ανακύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 

θα αντιμετωπίζονται και θα επιλύονται με τις ισχύουσες διατάξεις.  

 

Για τις εργασίες αυτές υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στο προϋπολογισμό του 

Δ.Λ.Τ. Χίου , οικονομικού έτους 2015 με ΚΑ 10.6162.010 

 

Θέμα 21ο: Ψήφιση διάφορων πιστώσεων 

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 324,80€ για την προμήθεια μπλοκ παραβάσεων ΚΟΚ 

χρήσεως λιμενικής αστυνομίας  

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.190,00€ για την προμήθεια υλικού επισκευής και 

τακτοποίησης χριστουγεννιάτικου διακόσμου στις ζώνες ευθύνης του  Δ.Λ.Τ. Χίου 

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00€ για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης του 

δικύκλου της υπηρεσίας 

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.500,00€ για την μεταφορά ISOBOXES στο καταφύγιο 

Λιμνιών Βολισσού  

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00€ για τις εργασίες ανασκόπησης ΑΑΛΕ Χίου 

 

 

Θέμα 22ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης για την παραχώρηση τμήματος χερσαίου 

χώρου για δημιουργία υδατοδρομίου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Χίου, Ψαρών και 

Οινουσσών. 

 



 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ 

ΛΙΜΕΝΑ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ,  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & 

ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ 

Ν. 4146/2013.  

ΑΝΕΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΙΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ 

 

Το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που εδρεύει στη Χίο της δημοτικής 

ενότητας Χίου, του Δήμου Χίου, της Περιφερειακής ενότητας Βορείου Αιγαίου ως  

φορέας διαχείρισης και εκμετάλλευσης της Χερσαίας και Θαλάσσιας Ζώνης του 

Λιμένα Χίου, Ψαρών, και Οινουσών. 

Έχοντας υπόψη: 

      1. Τις διατάξεις του Β.Δ. 14/19-01-39 (ΦΕΚ 24 Α΄) «Κωδικοποίηση διατάξεων περί 

Λιμενικών  Ταμείων» 

     2.  Τις διατάξεις του Ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α΄) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες  

διατάξεις» εξαιρουμένου του άρθρου 24. 

     3. Τις διατάξεις του Ν. 2575/1998 (ΦΕΚ 23 Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» 

4. Τις διατάξεις του Ν 3153/2003 (ΦΕΚ 153 Α΄) «Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση, 

κατάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» 

5. Την αρ. 8210/01/12/24-02-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης-

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

6. Την αρ. 8321.6/01/12/12-03-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης-

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

7. Τις διατάξεις του Ε’ Κεφαλαίου του Ν 4146/2013 (ΦΕΚ 90 Α’) για τη «Διαμόρφωση 

Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις 

και άλλες διατάξεις» 

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 715 της 21.8./10.9.1979 (ΦΕΚ 212 Α΄) «Περί τρόπου 

ενεργείας υπό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), 

προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων 

ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και εκτελέσεως εργασιών»   

9. Την με αριθ. 113/1990 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους  

10. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου με Αρ. Πρωτ. 8112.6/03/14-

5/2/2014 ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΠ-Φ6Η. 

11. Την τροποιητική εγκύκλιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου με Αριθ. Πρωτ.: 

8220/34/14 - 19/2/14 και ΑΔΑ  ΒΙΕΒΟΠ-4ΤΗ.  

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΙΑ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 

ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕΘ’ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ 



ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 

ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟ, ΑΝΕΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΙΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ  

 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΟΥ  ΧΩΡΟΥ – ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ  - 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

            

Τα τμήματα  προς παραχώρηση περιγράφονται ως ακολούθως : 

4. Χερσαία Ζώνη Λιμένα Χίου, περιοχή Μπούρτζι επιφάνειας 12,51 επί 8,5 τμ για 

λειτουργία Υδατοδρομίου σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα που 

επισυνάπτεται το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

(επισυναπτόμενο 1) 

5. Χερσαία Ζώνη Ψαρών, περιοχή κεντρικού Λιμένα εκτάσεως 150 τμ για λειτουργία 

Περιφερειακού Υδατοδρομίου σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα που 

επισυνάπτεται το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

(επισυναπτόμενο 2) 

6. Χερσαία Ζώνη Οινουσσών, περιοχή κεντρικού Λιμένα εκτάσεως 150 τμ για 

λειτουργία Περιφερειακού Υδατοδρομίου σύμφωνα με το τοπογραφικό 

διάγραμμα που επισυνάπτεται το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

παρούσας. (επισυναπτόμενο 3) 

Τα τμήματα αυτά αποκλειστικής διαχείρισης και εκμετάλλευσης του ΔΛΤ Χίου 

βρίσκονται εντός των Χερσαίων Ζωνών και αρμοδιότητας ΔΛΤ Χίου, θα 

παραχωρηθούν αποκλειστικά και μόνο για την ίδρυση, κατασκευή, οργάνωση, 

λειτουργία και εκμετάλλευση εγκαταστάσεων υδατοδρομίων 

(«Παραχωρησιούχος»). 

 

Β.   ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης των παραπάνω χώρων ορίζεται σε δώδεκα έτη 

(12) έτη, αρχόμενη από την ημερομηνία σύναψης της παραχώρησης. 

 

Γ. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ 

 

1. Το αντάλλαγμα όπως αυτό θα διαμορφωθεί μετά το πέρας της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, θα καταβληθεί από τον παραχωρησιούχο προκαταβολικά, για το 1ο έτος 

της παραχώρησης, αμέσως μετά την έγκριση της απόφασης παραχώρησης. Για κάθε 

επόμενο έτος της παραχώρησης, το αντάλλαγμα θα καταβάλλεται εντός δέκα 

εργασίμων ημερών από την συμπλήρωση έκαστου έτους παραχώρησης. Η καταβολή 

θα γίνεται με κατάθεση στον Τραπεζικό λογαριασμό IBAN GR05 0160 3610 0000 0008 

4963 437 που διατηρεί το Λ.Τ. Χίου στην ATTICA BANK. 

 

2. Οι καταβολές θα γίνονται τοις απολύτου μετρητοίς. Αποκλείεται η καταβολή 

ανταλλάγματος με άλλον τρόπο. 

 

3. Η καταβολή του ανταλλάγματος θα αποδεικνύεται από το σχετικό καταθετήριο 

Τραπέζης, αποκλειόμενου κάθε άλλου μέσου απόδειξης. 

 



4. Ο παραχωρησιούχος δεν δικαιούται μείωση του ανταλλάγματος από της 

απόφασης παραχώρησης και εφεξής. 

 

 

Δ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. Χρόνος & Τόπος διεξαγωγής διαγωνισμού 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου την 

………………………και ώρα ……… ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής όπως αυτή έχει 

ορισθεί με την αριθ. 1/2015 απόφαση του ΔΣ 

 

2. Όροι Συμμετοχής Ενδιαφερομένων 

(α). Μέχρι της προσδιορισθείσας ως άνω ημέρας και το αργότερο έως τις ……….π.μ., 

οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία του  Διαδημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου Χίου, σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη, «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ 

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ 

ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ»,  με την 

παρέλευση της οποίας καμία προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή: 

 

i. Ενυπόγραφη αίτηση συμμετοχής στον πλειοδοτικό διαγωνισμό, στην οποία 

υποχρεωτικώς θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου (όνομα και 

επίθετο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, επάγγελμα, διεύθυνση, τηλέφωνο, 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που πρόκειται για νομικό 

πρόσωπο, εταιρική επωνυμία, διακριτικός τίτλος, σκοπός, ονοματεπώνυμο νομίμου 

εκπροσώπου, έδρα, ΑΦΜ, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) καθώς επίσης και ότι ο 

ενδιαφερόμενος έλαβε πλήρη γνώση των όρων της παρούσης διακήρυξης τους 

οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι 

νομικό πρόσωπο, η αίτηση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας και 

υποχρεωτικώς συνοδεύεται από απόφαση του συλλογικού του οργάνου στην οποία 

δηλώνεται το ενδιαφέρον συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό και η ανεπιφύλακτη 

αποδοχή των όρων της παρούσης. 

ii. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, το καταστατικό αυτού, ΦΕΚ σύστασης και 

τελευταίας εκπροσώπησης ή εφόσον πρόκειται για προσωπικές εταιρίες, τα αντίστοιχα 

πιστοποιητικά από το πρωτοδικείο της έδρας, καθώς και πρακτικό εξουσιοδότησης 

του συλλογικού του οργάνου προς το πρόσωπο που υπογράφει την αίτηση 

συμμετοχής, τις προσκομιζόμενες υπεύθυνες δηλώσεις και παρίσταται κατά το στάδιο 

των προσφορών. 

iii. Πρόσφατα πιστοποιητικά (εκδοθέντα τουλάχιστον προ δεκαπενθημέρου από την 

ημερομηνία κατάθεσης) από τις αρμόδιες αρχές: περί μη πτώχευσης, περί μη θέσης σε 

εκκαθάριση, περί μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική εκκαθάριση, περί μη 

λύσης και περί μη κατάθεσης αίτησης για λύση, περί μη κατάθεσης αίτησης για 

πτώχευση – δήλωση παύσης πληρωμών, περί μη κατάθεσης αίτησης για συνδιαλλαγή 

και περί μη υπαγωγής σε συνδιαλλαγή. Στην περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, όπου 

ο Νόμος δεν προβλέπει την έκδοση αντίστοιχου πιστοποιητικού, προσκομίζεται άπαξ, 

βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί μη διακοπής εργασιών. 

iv. Πρόσφατη Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα, έκδοσης τουλάχιστον προ 

30 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης. 

v. Αντίγραφο ποινικού μητρώου, και σε περίπτωση νομικού προσώπου, αντίγραφο 

ποινικού μητρώου του νομίμου εκπροσώπου 



vi. Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα 

δηλώνεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής των έργων υποδομής καθώς και η 

ειδικότερη επιδιωκόμενη χρήση των επιμέρους παραχωρούμενων  χώρων- τμημάτων.  

vii. Τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1/200 εις τριπλούν (για τον παραχωρούμενο 

χερσαίο χώρο) υπογεγραμμένα από Διπλωματούχο Τοπογράφο η Μηχανικό, στα 

οποία θα απεικονίζονται ευκρινώς ο αιτούμενος προς παραχώρηση χώρος σε σχέση 

με τις εγκεκριμένες οριογραμμές αιγιαλού - παραλίας και Χερσαίας Ζώνης Λιμένα. Επί 

του τοπογραφικού διαγράμματος θα πρέπει να αναγράφεται η απόφαση καθορισμού 

Χερσαίας Ζώνης του οικείου Λιμένα από τον Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και το  

ΦΕΚ δημοσίευσής της. 

viii. Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 

υπέρ του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 

Τράπεζας για ποσό ίσο προς το προτεινόμενο ελάχιστο ετήσιο αντάλλαγμα του προς 

παραχώρηση τμήματος.  

ix. Έγγραφη προσφορά ίση τουλάχιστον με το προτεινόμενο ελάχιστο ετήσιο 

αντάλλαγμα του προς παραχώρηση τμήματος επί ποινή αποκλεισμού, επί της οποίας 

απαραιτήτως αναγράφεται ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της παρούσας 

διακήρυξης τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως. 

 (β). Η Επιτροπή του Διαγωνισμού την ημέρα και στον τόπο του διαγωνισμού, και ώρα 

……….., ανοίγει δημοσίως τους φακέλους με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και ελέγχει 

την τυπική πληρότητα αυτών. Στο άνοιγμα των φακέλων δύναται να παρίστανται μόνο 

όσοι έχουν υποβάλει φάκελο συμμετοχής. Εφόσον διαπιστωθεί η τυπική πληρότητα 

των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει την 

έναρξη της διαδικασίας υποβολής των προσφορών.  

(γ). Εφόσον η Επιτροπή του Διαγωνισμού διαπιστώσει ότι ελλείπει κάποιο εκ των 

δικαιολογητικών της παρ. α του παρόντος άρθρου ανακοινώνει τούτο προς τον 

ενδιαφερόμενο και συντάσσει αιτιολογημένο πρακτικό αποκλεισμού. Η διαδικασία 

υποβολής προσφορών συνεχίζει με τους λοιπούς. 

(δ). Κατά του πρακτικού αποκλεισμού και το αργότερο εντός είκοσι τεσσάρων (24) 

ωρών από τη λήξη διενέργειας του διαγωνισμού, δύναται να υποβληθεί εγγράφως 

ενώπιον της Επιτροπής ένσταση, επί της οποίας η Επιτροπή αποφαίνεται οριστικώς, 

εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την υποβολή της. Σε περίπτωση όπου η 

ένσταση γίνει δεκτή, η διαδικασία υποβολής προσφορών επαναλαμβάνεται το 

αργότερο εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών, μεταξύ των αρχικών 

συμμετεχόντων και εκείνου του οποίου η ένσταση έγινε δεκτή, κατόπιν πρόσκλησης 

αυτών από την Επιτροπή με παν πρόσφορο τρόπο. 

 

3.  Προσφορές 

(α). Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου περί της τυπικής πληρότητας των 

δικαιολογητικών των συμμετεχόντων, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει την 

προσφορά εκάστου. 

(β). Οι προσφορές εγγράφονται στο πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού και στον 

πίνακα του διαγωνισμού, ο οποίος, υπογράφεται και από τους πλειοδότες. 

(γ). Κατά της νομιμότητας διεξαγωγής του διαγωνισμού και κατά τη διάρκεια αυτού, 

δύναται να υποβληθεί εγγράφως ενώπιον της Επιτροπής ένσταση, επί της οποίας η 

Επιτροπή, αφού διακόψει προσωρινώς τον διαγωνισμό, αποφαίνεται αμέσως και 

οριστικώς. Μετά την απόφαση της Επιτροπής, ο διαγωνισμός συνεχίζεται κανονικά 

έως την ανάδειξη  πλειοδότη. 

 



Ε. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. Μετά το πέρας του διαγωνισμού, η Επιτροπή διενεργείας τούτου, συντάσσει 

πρακτικό προτείνοντας αιτιολογημένα στη διοίκηση του Διαδημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου Χίου την παραχώρηση ή την επανάληψη του διαγωνισμού.  

 

2. Το ανωτέρω πρακτικό μετά του πίνακα του διαγωνισμού υποβάλλεται στη διοίκηση 

του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου, το οποίο αποφασίζει περί κατακυρώσεως 

του αποτελέσματος του διαγωνισμού εντός δέκα πέντε ημερών, εκτός εάν εξ ειδικών 

λόγων επιβάλλεται η αναβολή λήψης απόφασης αποφάσεως επί εύλογο χρονικό 

διάστημα. 

 

3. Η διοίκηση του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου, με αιτιολογημένη απόφασή 

της, δύναται να μην αποδεχθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού αν ήθελε κρίνει 

ασύμφορο τούτον ή και να αποφασίσει υπέρ της κατακύρωσης επ` ονόματι ουχί του 

τελευταίου πλειοδότη ή και να ακυρώσει τον διενεργηθέντα διαγωνισμό. Σε κάθε μία 

από τις περιπτώσεις αυτές, ουδέν δικαίωμα αποζημίωσης δημιουργείται υπέρ του 

τελευταίου πλειοδότη.  

 

4. Στην περίπτωση όπου δύο ή περισσότεροι προσέφεραν το αυτό αντάλλαγμα, το 

ανωτέρω αρμόδιο όργανον, αποφασίζει αιτιολογημένα την κατακύρωση στον 

συγκεντρώνοντα πλείονα ουσιαστικά προσόντα, αν δε παρουσιάζουν τα αυτά 

ουσιαστικά προσόντα, η κατακύρωση ενεργείται διά κληρώσεως  ενεργουμένης υπό 

τούτου εν δημοσία συνεδρίαση. Σε κάθε μία από τις περιπτώσεις αυτές, ουδέν δικαίωμα 

αποζημίωσης δημιουργείται υπέρ των μη προκριθέντων.  

 

5. Σε περίπτωση όπου η διοίκηση του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου θεωρήσει 

ασύμφορο το επιτευχθέν αποτέλεσμα ή ουδείς  προσήλθε κατά τον διενεργηθέντα 

διαγωνισμό, ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται.  

 

6. Εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον 

προκριθέντα πλειοδότη, επιστρέφονται άπασες οι εγγυήσεις στους λοιπούς 

συμμετέχοντες. Η καταβληθείσα από τον προκριθέντα πλειοδότη εγγύηση διατηρείται 

έως τη λήξη της παραχώρησης. 

 

7. Μετά την έγκριση του πρακτικού κατακύρωσης του διαγωνισμού από την 

αποκεντρωμένη διοίκηση, και το αργότερο εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την 

έγκριση αυτή, καλείται ο προκριθείς πλειοδότης, να προσέλθει για την υπογραφή 

πρωτοκόλλου παράδοσης του προς παραχώρηση τμήματος.  

 

8. Εάν ο προκριθείς πλειοδότης δεν προσέλθει για την υπογραφή του πρωτοκόλλου, 

εντός της κατά την παράγραφο  7 του παρόντος άρθρου προθεσμίας, η διοίκηση του 

Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου κηρύσσει αυτόν έκπτωτο, καταπιπτούσης υπέρ του 

Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου της κατατεθειμένης εγγυήσεως. Η διοίκηση του 

Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου δύναται να συνάψει νέα παραχώρηση και άνευ 

διαγωνισμού σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη, ο οποίος υποχρεούται σε πληρωμή 

της τυχόν επί έλαττον διαφοράς του ανταλλάγματος μέχρι λήξης του ορισθέντος στην 

παρούσα διακήρυξη χρόνου παραχώρησης και στην ανόρθωση της, κατά της 

περιστάσεις προξενηθείσας στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου ζημίας, από την 

αθέτηση της υποχρέωσης του. Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο υποχρεώσεις του 

αναδειχθέντος πλειοδότη βεβαιούνται διά καταλογισμού, ενεργούμενου με 

αιτιολογημένη απόφαση της διοίκησης του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου, το δε 



καταλογιζόμενο ποσό, εισπράττεται κατά την διαδικασία είσπραξης των Δημοσίων 

Εσόδων.  

 

ΣΤ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 

 

1. Η δαπάνη για την  ίδρυση, αδειοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και 

εκμετάλλευση  υδατοδρομίου στον παραχωρούμεno χώρο Λιμένα ευθύνης του 

Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου βαρύνει αποκλειστικά τον 

παραχωρησιούχο. 

 

2. Το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου δεν ευθύνεται έναντι του 

παραχωρησιούχου για την πραγματική κατάσταση στην οποία ευρίσκονται τα  

παραχωρούμενο τμήμα και του  οποίου οφείλει να λάβει γνώση προ της 

συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό και δεν υποχρεούται εκ του λόγου 

τούτου, σε επιστροφή ή μείωση του ανταλλάγματος ούτε σε λύση της 

παραχώρησης.  

 

3. Το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου δεν υποχρεούται στην εγκατάσταση του 

παραχωρησιούχου στον παραχωρούμενο  χώρο-τμήμα ούτε απαλλάσσεται 

ούτος της πληρωμής, του ανταλλάγματος, εάν  δεν κάνει χρήση αυτού, άνευ 

υπαιτιότητας του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου.  Ομοίως το Διαδημοτικό 

Λιμενικό Ταμείο Χίου δεν αναλαμβάνει ουδεμία υποχρέωση οικονομικής ή άλλης 

φύσης επί των παραχωρούμενου τμήματος και τυχόν εντός αυτών κατασκευών 

(ενδεικτικά και ουδόλως περιοριστικά ηλεκτροδότηση, υδροδότηση κλπ). Άπασες 

οι υποχρεώσεις που καθίστανται αναγκαίες η εκπορεύονται από την χρήση του 

παραχωρούμενου χώρου-τμημάτος επιβαρύνουν αποκλειστικά τον 

παραχωρησιούχο.        

 

4. Ο παραχωρησιούχος ουδεμία δύναται εκ της τοιαύτης λύσης να αξιώσει 

αποζημίωση δικαιούμενος μόνον στην απαλλαγή ή στην περίπτωση 

προκαταβολής στην ανάληψη του μη δεδουλευμένου ανταλλάγματος.  

 

5. Παν οικοδόμημα, εγκατάσταση, παράπηγμα κ.λπ. γινόμενο από τον 

παραχωρησιούχο επί του παραχωρημένου χώρου τμήματος, περιέρχεται στην 

κυριότητα του Δημοσίου διαχειριζόμενο και εκμεταλλευόμενο υπό του 

Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου μετά την λήξη της παραχώρησης, άνευ 

αποζημίωσης, μη δυναμένου του παραχωρησιούχου να αφαιρέσει τα 

προστεθέντα κατασκευάσματα. 

 

6. Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του 

παραχωρούμενου χώρου - τμήματος, τις υπέρ αυτού/ών τυχόν υφιστάμενες 

δουλείες, τα όρια αυτού/ών και εν γένει υποχρεούται να διατηρεί έκαστο 

παραχωρούμενο χώρο-τμήμα σε καλή κατάσταση, υποχρεούμενος στις 

αναγκαίες επισκευές, μη δυνάμενου ωστόσο να επιφέρει αλλοιώσεις στα 

παραχωρούμενα, άνευ αδείας του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου ούτε να 

ενεργήσει επί αυτών μεταρρυθμίσεις ή να χρησιμοποιήσει αυτά για σκοπό 

διάφορο του σκοπού της παραχώρησης, που εν προκειμένω συνίσταται στην 

ίδρυση κατασκευή και λειτουργία υδατοδρομίου. 

7. Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να ολοκληρώσει τις εργασίες κατασκευής 

των έργων του υδατοδρομίου εντός του χρονικού διαστήματος που δηλώνει 

στην  υπεύθυνη δήλωση του (κεφ Δ άρθρο 2α περίπτωση vi της παρούσης) και 

αναλαμβάνει αποκλειστικά και ρητά την υποχρέωση να λάβει όλες τις 



απαραίτητες γνωμοδοτήσεις, εγκρίσεις και άδειες που προβλέπονται από την 

κείμενη νομοθεσία προκειμένου να εκδοθεί η άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου. 

Ρητά επισημαίνεται ότι αν κατά την διάρκεια της ως άνω προβλεπόμενης 

αδειοδότησης προκύψει κάποια αρνητική γνωμοδότηση/έγκριση/άδεια βάσει 

της οποίας καθίσταται αδύνατη η έκδοση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου η 

απόφαση παραχώρησης παύει να ισχύει και ο Παραχωρησιούχος 

απαλλάσσεται από κάθε σχετική υποχρέωση έναντι του Φορέα Διαχείρισης και 

Εκμετάλλευσης του Λιμένα. 

8. Στην περίπτωση καθυστέρησης όπου δεν ευθύνεται ο παραχωρησιούχος 

δύναται να αιτηθεί ευλόγου παράτασης χρόνου. Σε περίπτωση που  παρέλθει 

άπρακτο και το χρονικό διάστημα της αιτηθείσας παράτασης το Διαδημοτικό 

Λιμενικό Ταμείο Χίου δύναται κατά την ανέλεγκτη κρίση του να προβεί σε 

μονομερή ανάκληση της παραχώρησης, να διατάξει την κατάπτωση της 

εγγυητικής επιστολής και να προβεί σε παραχώρηση του χώρου-τμήματος  άνευ 

διαγωνισμού σε βάρος του παραχωρησιούχου, ο οποίος κηρυσσόμενος 

έκπτωτος, υποχρεούται σε πληρωμή της τυχόν επί έλαττον διαφοράς του 

ανταλλάγματος μέχρι λήξης του ορισθέντος στην παρούσα διακήρυξη χρόνου 

παραχώρησης και στην ανόρθωση της, κατά τις περιστάσεις προξενηθείσας 

στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου ζημίας, από την αθέτηση της υποχρέωσης 

του. Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο υποχρεώσεις του παραχωρησιούχου 

βεβαιούνται διά καταλογισμού, ενεργουμένου με αιτιολογημένη απόφαση της 

διοίκησης του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου, το δε καταλογιζόμενο ποσό, 

εισπράττεται κατά την διαδικασία είσπραξης των Δημοσίων Εσόδων.  

 

9. Ο παραχωρησιούχος, επί παρανόμου διατάραξης ή αποβολής αυτού εκ του 

παραχωρούμενου χώρου -τμήματος, έχει, κατά παντός τρίτου, άπασες τις 

αγωγές που έχει και το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου προς προστασία της 

νομής και κατοχής τούτου, υποχρεούμενος άμα όπως αμελλητί ειδοποιεί 

εγγράφως το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου, περί πάσης παρανόμου 

ενεργείας τρίτου επί του παραχωρούμενου χώρου.  

 

10. Κατά την εκτέλεση των έργων εν γένει, οι υπεύθυνοι εκτέλεσης αυτών θα 

λαμβάνουν, θα εξασφαλίζουν και θα διατηρούν τις κατά περίπτωση 

απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις και σε συνεργασία με την οικεία Λιμενική Αρχή 

και τον Φορέα διοίκησης  θα λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για την 

προστασία και ασφάλεια των χρηστών του Λιμένα καθώς και των εργαζομένων 

με την σηματοδότηση ασφάλειας των χώρων των εργοταξίων και των 

προσβάσεων τους. 

 

11. Με την λήξη της παραχώρησης ο παραχωρησιούχος είναι υποχρεωμένος να 

παραδώσει το παραχωρηθέντα χώρο – τμήμα στην κατάσταση που τον 

παρέλαβε. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων αυτών ευθύνεται σε καταβολή 

αποζημίωσης. Σε περίπτωση που ο παραχωρησιούχος επιλέξει να μεταβιβάσει 

την άδεια λειτουργίας του υδατοδρομίου η να παραχώρησει την εκμετάλλευση 

αυτού εν όλω η εν μέρει υποχρεούται όπως απευθύνει κατά προτεραιότητα 

σχετική εγγραφή πρόσκληση ενδιαφέροντος προς το Διαδημοτικό Λιμενικό 

Ταμείο Χίου, το όποιο και προτιμάται σε περίπτωση ισόποσων προσφερόμενων 

ανταλλαγμάτων εκ μέρους τρίτων. Παράβαση του όρου αυτού επιφέρει 

αυτοδικαίως κατάπτωση της εγγύησης του παραχωρησιούχου υπέρ του 

Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου. Εφόσον προκύψει νέος παραχωρησιούχος 



θα πρέπει να εκδοθεί νέα απόφαση παραχώρησης στο όνομά του με τους 

ίδιους όρους και αντάλλαγμα ίδιο ή περισσότερο.  

 

12. Σε περίπτωση που επιλεγεί τρίτος, ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να 

συμπεριλάβει ως όρο της μεταβίβασης η της παραχώρησης την υποχρεωτική 

προς το Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου καταβολή ισόποσης εγγύησης 

από τον τρίτο νέο αδειούχο η εκμεταλλευτή. Παράβαση του όρου τούτου 

επιφέρει ομοίως κατάπτωση της εγγυητικής σε βάρος του παραχωρησιούχου. 

 

13. Το παραχωρούμενο δικαίωμα χρήσης του χώρου μπορεί να ανακληθεί εκ 

μέρους του Δημοσίου 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 καμιά αξίωση από το 

Δημόσιο ή τον φορέα διοίκησης λιμένα για αποζημίωση. 

 

14. Η παράβαση των διατάξεων του νόμου και η παράβαση των όρων και 

περιορισμών που έχουν τεθεί στην πράξη παραχώρησης καθώς και η μεταβολή 

του σκοπού ή της χρήσης της παραχώρησης ή της έκτασης που έχει 

παραχωρηθεί για χρήση, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση του 

παραχωρησιούχου αζημίως για τον φορέα διοίκησης λιμένα, για την οποία 

εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη, η οποία κοινοποιείται σε αυτόν, στην οικεία 

Λιμενική Αρχή και στην Κτηματική Υπηρεσία. 

 

15. Για τις αποφάσεις παραχώρησης δεν έχουν εφαρμογή οι προστατευτικές 

διατάξεις του Π.Δ. 34/1995 «Κωδικοποίησης διατάξεων νόμων περί εμπορικών 

μισθώσεων.» (287/50, 1767/62 σύμφωνα και με την διάταξη της παρ. 2 του 

άρθρου 22 του ν.2971/2001. 

 

16. Η παρούσα Διακήρυξη διέπεται από τις διατάξεις του πδ/τος 715/1979 και τις 

ειδικότερες διατάξεις που ισχύουν για τα Λιμενικά Ταμεία και τις διατάξεις που 

διέπουν τις Χερσαίες Ζώνες Λιμένων. Κατά της νομιμότητας της διακήρυξης 

αυτής επιτρέπεται η υποβολή έγγραφων ενστάσεων ενώπιον της Επιτροπής του 

Διαγωνισμού εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από της λήξης διενέργειας αυτού. 

Επί των υποβαλλόμενων ενστάσεων αποφαίνεται οριστικώς η Επιτροπή εντός 

τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών, με αιτιολογημένη απόφαση, η οποία δύναται 

να προσβληθεί στα αρμόδια Διοικητικά  δικαστήρια.» 

 

 

 

 

 

 

         

 


