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ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ «ΧΩΡΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΛΥΠΑΣ»  

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  

Έχοντας Υπόψη 

1. το Π.∆ 270/81 (ΦΕΚ 77Α/30-03-81)  

2. το Π∆ 715/1979 (ΦΕΚ 212Α/10-9-1979) 

3. το άρθρο 192 του ∆.Κ.Κ (Ν.3463/06) «Εκµίσθωση 

ακινήτων των ∆ήµων και των Κοινοτήτων» 

4. το άρθρο 33 του Ν2160/1993 (ΦΕΚ118Α/19-7-1993) 

5. την απόφαση περί Χωροθέτησης καταφυγίου τουριστικών 

σκαφών, εντός της ζώνης του κόλπου Αλύπα 

Παλαιοκαστρίτσας Ν. Κέρκυρας (ΦΕΚ 450∆/28-04-2002) 

6. την υπ αριθµ 21-229/29-7-2020 Απόφαση ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου ∆ήµου Κεντρικής Κέρκυρας & ∆ιαποντίων 

Νήσων 

7. την υπ αριθµ 31785/21-9-2020 Απόφαση ∆ηµάρχου 

Κεντρικής Κέρκυρας και ∆ιαποντίων Νήσων περί 

«Ορισµός Αντιδηµάρχων και Εντεταλµένων ∆ηµοτικών 

Συµβούλων στο ∆ήµο Κεντρικής Κέρκυρας & ∆ιαποντίων 

Νήσων, µεταβίβαση αρµοδιοτήτων σε αυτούς και 

εξουσιοδότηση υπογραφής»  

8. Την υπ αριθµ 27-15/22-6-2021 Απόφαση οικονοµικής 

Επιτροπής περί έγκρισης όρων διακήρυξης εκµίσθωσης 

ακινήτου «Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών Αλύπας 

Παλαιοκαστριτών» 

 

προκηρύσσει δηµόσια, ανοικτή, προφορική και πλειοδοτική 

δηµοπρασία προκειµένου ο ∆ήµος Κεντρικής Κέρκυρας & 

∆ιαποντίων Νήσων, ως Φορέας ∆ιαχείρισης του «Καταφυγίου 

Τουριστικών Σκαφών Αλύπας Παλαιοκαστριτών» σύµφωνα µε την 

Απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ 450∆/28-



4-2005) να προβεί στην εκµίσθωση του ως άνω χωροθετηµένου 

τουριστικού καταφυγίου µε τους παρακάτω όρους: 

Αντικείµενο Σύµβασης 

Αντικείµενο της Σύµβασης θα είναι η έναντι οικονοµικού 

ανταλλάγµατος (µισθώµατος) παραχώρηση χώρου στον όποιο 

έχει χωροθετηθεί το Τουριστικό Καταφύγιο Αλύπας µε την 

παράλληλη υποχρέωση του αναδειχθεισοµένου πλειοδότη – 

µισθωτή να προβεί µε αποκλειστική του µέριµνα και δαπάνη 

στις απαραίτητες ενέργειες για τη λειτουργία του παραπάνω 

καταφυγίου, όπως αυτό ειδικότερα παρουσιάζεται στο 

συνηµµένο Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα, που συνοδεύει την 

παρούσα και το οποίο αποτελείται από τη χερσαία και 

θαλάσσια ζώνη, συµπεριλαµβανοµένου του γηπέδου, των 

συστατικών τους µερών και των παραρτηµάτων τους, των 

υποδοµών, κινητών πραγµάτων, εξοπλισµού κτλ., που θα 

περιγράφονται αναλυτικά στο Πρωτόκολλο Παράδοσης (εφεξής 

Μίσθιο).  

Ειδικότερα, ο µισθωτής που θα προκύψει από την δηµοπρασία 

υποχρεούται µε αποκλειστική του δαπάνη να προβεί: 

1.Στην εκπόνηση όλων ανεξαιρέτως των ΜΕΛΕΤΩΝ και την  

έκδοση των πάσης φύσεως Α∆ΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ που 

απαιτούνται, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, για τη 

λειτουργία του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών Αλύπας . 

2.Στην εύρυθµη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών 

Αλύπας 

3.Στη ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών Αλύπας, 

καθ’ όλη την διάρκεια που ορίζεται στη Σύµβαση. 

∆ιάρκεια Σύµβασης 

Η διάρκεια της Σύµβασης Μίσθωσης ορίζεται έως την 28 

Απριλίου 2038, οπότε και λήγει η παραχώρηση προς το ∆ήµο. 

Μετά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης θα γίνει η 



παράδοση και παραλαβή του µισθίου µε την υπογραφή 

Πρωτοκόλλου Παράδοσης – Παραλαβής, µεταξύ των 

εξουσιοδοτηµένων νοµίµων εκπροσώπων των συµβαλλόµενων 

µερών.  

Η διάρκεια ισχύος της σύµβασης µπορεί να παραταθεί µε 

αίτηση του µισθωτή και κατόπιν εγκρίσεως του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου πριν από την προβλεπόµενη λήξη, για µια 

επιπλέον δεκαετία και υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκριθεί 

από το αρµόδιο Υπουργείο η αντίστοιχη χρονική παράταση 

της παραχώρησης προς το ∆ήµο Κεντρικής Κέρκυρας & 

∆ιαποντίων Νήσων, µε µίσθωµα για το χρόνο της παράτασης, 

όπως αυτό θα έχει διαµορφωθεί κατά τη λήξη της πρώτης 

µισθωτικής περιόδου, αυξανόµενο κατ’ έτος σε ποσοστό 75% 

επί της τιµαριθµικής αναπροσαρµογής επί του µισθώµατος 

του προηγούµενου έτους. Η ως άνω παράταση θα λαµβάνει 

χώρα υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο µισθωτής είχε 

κατά την διαρρεύσασα µισθωτική περίοδο συµµορφωθεί προς 

τους όρους της παρούσης και κατέβαλλε εγκαίρως όλες τα 

µισθώµατα, διαφορετικά ο ∆ήµος δικαιούται να αρνηθεί την 

παράτασή της. 

Βασικοί όροι Σύµβασης 

Ο ∆ήµος Κεντρικής Κέρκυρας & ∆ιαποντίων Νήσων ως φορέας 

∆ιαχείρισης του Τουριστικού Λιµένα, κύριος του οποίου 

είναι το Ελληνικό ∆ηµόσιο, µε τη Σύµβαση Μίσθωσης 

παραχωρεί το σύνολο του χωροθετηµένου καταφυγίου έναντι 

Μισθώµατος, και ο Μισθωτής µισθώνει και αποδέχεται την 

έναντι Μισθώµατος παραχώρηση της εκµετάλλευσής του, όπως 

αυτό ειδικότερα παρουσιάζεται στο συνηµµένο Τοπογραφικό 

∆ιάγραµµα στο οποίο εµφαίνεται η χερσαία και η θαλασσιά 

ζώνη του Τουριστικού Λιµένα καθώς και όλες οι υπάρχουσες 

υποδοµές 

Ειδικότερα στον µισθωτή – εκµεταλλευτή παραχωρούνται προς 

εκµετάλλευση οι ακόλουθες υποδοµές:  



Α) Εµβαδόν χερσαίας ζώνης 4831,80 τ.µ 

    

Β) Θαλάσσια Ζώνη 7431,23 τµ µε δυνατότητα δηµιουργίας 103 

θέσεων ελλιµενισµού 

Γ) κτίριο ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού περίπου 100τµ 

το οποίο βρίσκεται εκτός οριοθετηµένου χώρου καταφυγίου 

Τουριστικών Σκαφών, σε έκταση κυριότητας του ∆ήµου εντός 

του οποίου βρίσκονται ηλεκτρολογικοί πίνακες και 

γεννήτρια για τις ανάγκες υποστήριξης καταφυγίου       

 

Το Μίσθιο θα χρησιµοποιηθεί από το Μισθωτή για τη 

µακροχρόνια λειτουργία καταφυγίου τουριστικών σκαφών 

Αλύπας, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

Ο Μισθωτής µισθώνει το Μίσθιο από το ∆ήµο και αποδέχεται 

τη µίσθωση ανεπιφύλακτα και σύµφωνα µε όλους τους όρους 

της παρούσης, οι οποίοι θα περιληφθούν στην Σύµβαση που 

θα καταρτισθεί. Ο Μισθωτής υποχρεούται να συµµορφώνεται 

άµεσα µε τις ισχύουσες κάθε φορά νοµοθετικές και 

κανονιστικές διατάξεις, καθώς και µε τις υποδείξεις και 

τις συστάσεις των δηµόσιων αρχών κλπ και ειδικότερα µε τα 

προβλεπόµενα στην υπ’ αριθµ. 4805/2005 απόφαση του 

Υπουργού Τουρισµού (ΦΕΚ ∆΄/450/28-4-2005). Κατά τη λήξη 

της Σύµβασης Μίσθωσης, οι κάθε είδους εγκαταστάσεις του 

τουριστικού καταφυγίου στο σύνολό τους, περιέρχονται 

αυτοδικαίως κατά τη λήξη ή την λύση της µίσθωσης, άνευ 

οποιασδήποτε αποζηµίωσης ή του δικαιώµατος αφαίρεσης του 

µισθωτή στον ∆ήµο Κεντρικής Κέρκυρας & ∆ιαποντίων Νήσων. 

Ο µισθωτής αποδέχεται την µίσθωση του ως άνω Μισθίου, 

συµπεριλαµβανοµένων και των παρεποµένων υποχρεώσεων 

συντήρησης, ασφάλισης και φύλαξης, αντί του µισθώµατος 

που θα προκύψει από τη δηµοπρασία, ανεξάρτητα του ύψους 

της όλης δαπάνης που θα απαιτηθεί για την σύννοµη 



λειτουργία της παραπάνω εγκατάστασης (καταφυγίου) και η 

οποία (δαπάνη) θα βαρύνει αποκλειστικά το µισθωτή.  

Η εκτέλεση οιωνδήποτε εργασιών θα γίνεται µε αποκλειστική 

ευθύνη και κίνδυνο του Μισθωτή, ο οποίος συνοµολογεί και 

αποδέχεται, ότι η για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, 

αδυναµία ή/και καθυστέρηση εκτέλεσης έργων στο Μίσθιο, 

προς πληρέστερη αξιοποίηση ή αναβάθµιση αυτού, δεν 

συνιστά λόγο απαλλαγής του από τις υποχρεώσεις του και 

ιδίως λόγο καθυστέρησης καταβολής ή µείωσης του 

µισθώµατος ή καταγγελίας της µίσθωσης. Από την παράδοση 

του Μισθίου, ο µισθωτής υποχρεούται να λάβει κάθε 

αναγκαίο και κατάλληλο µέτρο για την ασφαλή φύλαξη του 

µισθίου, αποκλειόµενης οποιασδήποτε ευθύνης του εκµισθωτή 

για βλάβες, φθορές κλπ που τυχόν θα προκληθούν στο µίσθιο 

από οποιοδήποτε αιτία.  

Οι υπηρεσίες που κατ ελάχιστον θα πρέπει να παρέχονται 

από τον µισθωτή που θα προκύψει κατά τη δηµοπρασία, καθ’ 

όλη τη διάρκεια της ισχύος της µίσθωσης είναι οι εξής: 

1.Ελλιµενισµός των σκαφών που καταπλέουν στο 

καταφύγιο,2.Παροχή νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφώνου 

και διαδικτύου, 3.Παροχή καυσίµων, 4.Ετοιµότητα ∆ικτύου 

πυρόσβεσης, 5.Φύλαξη και ασφάλεια εγκατάστασης, 6.∆ίκτυο 

λυµάτων, περισυλλογή αποβλήτων – απορριµµάτων – 

ανακύκλωσης. 7.Τεχνική υποστήριξη υποδοµών,8.Υποδοχή – 

Εξυπηρέτηση πελατών – Πληροφόρηση, 9.Χώρος στάθµευσης 

αυτοκινήτων, 10.Μόνιµο αγκυροβόλιο. 11.Κοινή χρήση ράµπας 

ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών, έναντι ευλόγου 

αντιτίµου, ο καθορισµός του οποίου θα γίνεται κατόπιν 

γραπτής συναίνεσης του εκµισθωτή 13. Χωροθέτηση δυο 

σηµείων άφιξης-αναχώρησης µικρών ηµερόπλοιων έως 7 µέτρα 

και δυο σηµείων άφιξης-αναχώρησης ηµερόπλοιων µεγαλύτερων 

των 7 µέτρων εντός του καταφυγίου. Επιπλέον τη χωροθέτηση 



2 θέσεων εξυπηρέτησης (ανεφοδιασµού – λοιπές εργασίες)των 

λέµβων του άρθρου 38. Τα ως άνω σηµεία θα χωροθετηθούν 

κατόπιν γραπτής συνεννόησης του εκµισθωτή µε τις 

υπηρεσίες του ∆ήµου. Το τίµηµα για τις ως άνω θέσεις θα 

καταβάλλεται από τους χρήστες βάσει τιµοκατάλογου, που θα 

οριστεί από τον εκµισθωτή κατόπιν γραπτής έγκρισης του 

∆ήµου. 

Επιπλέον, ο µισθωτής υποχρεούται να λειτουργεί το 

καταφύγιο όλο το χρόνο. 

Μίσθωµα - Εγγυήσεις 

Ως πρώτη προσφορά ετησίου µισθώµατος ορίζεται το ποσό των 

40000,00 ευρώ, το οποίο θα καταβάλλεται εντός του πρώτου 

µήνα κάθε έτους και το οποίο θα αρχίσει να καταβάλλεται 

µετά την υπογραφή του οικείου συµφωνητικού. Τον µισθωτή 

βαρύνει η υποχρέωση να καταβάλλει το τέλος χαρτοσήµου του 

µισθωτηρίου. Ο µισθωτής οφείλει να καταβάλει ετησίως στο 

∆ήµο φόρους, τέλη και δικαιώµατα όπως προβλέπεται από τις 

διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 2160/1993. 

Κανείς δε γίνεται δεκτός στη δηµοπρασία, αν δεν 

προσκοµίσει, για τη συµµετοχή του σ’ αυτήν, ως εγγύηση 

στην επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας, γραµµάτιο 

συστάσεως παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και 

∆ανείων και συγκεκριµένα µόνο από το παράρτηµα του 

Ταµείου Παρακαταθηκών της Κέρκυρας ή Εγγυητική Επιστολή 

αναγνωρισµένης Τράπεζας, ποσού 4000,00 ΕΥΡΩ ( το 1/10 του 

συνολικού ποσού του ετησίου µισθώµατος µε βάση την τιµή 

πρώτης προσφοράς του ετησίου µισθώµατος). Η εγγύηση αυτή 

αντικαθίσταται κατά την υπογραφή της σύµβασης µίσθωσης µε 

εγγύηση καλής εκτέλεσης από Τράπεζα ή το Ταµείο 

Παρακαταθηκών & ∆ανείων ποσού ίσου µε το ετήσιο µίσθωµα 

για το πρώτο έτος της µισθώσεως όπως αυτό θα προκύψει από 

τη δηµοπρασία, για την πιστή εκτέλεση των όρων της 



µισθώσεως, Το παραπάνω ποσό θα αποδίδεται µε τη λήξη του 

χρόνου της µίσθωσης και εφόσον ο µισθωτής τήρησε τους 

όρους της µισθώσεως και απέδωσε ελευθέρα τη χρήση του 

µισθίου ακινήτου. Η εγγύηση που έχει κατατεθεί καταπίπτει 

υπέρ του ∆ήµου, ενεργούµενου αναπλειστηριασµού σε βάρος 

του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του, στην 

περίπτωση άρνησης της υπογραφής των πρακτικών της 

δηµοπρασίας ή της µισθωτηρίου συµβάσεως εκ µέρους του 

τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του, ως και για κάθε 

άλλη παράβαση των όρων και συµφωνιών. 

Τόπος και Χρόνος διεξαγωγής της δηµοπρασίας. 

Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του 

∆ήµου Κεντρικής Κέρκυρας & ∆ιαποντίων Νήσων, Λεωφ. 

Αλεξάνδρας 6Α, στις 3 Αυγούστου 2021 ηµέρα Τρίτη, σύµφωνα 

µε τους όρους που ορίζονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη, µε 

ώρα έναρξης υποβολής προσφορών την 09:00 π.µ. και έως ώρα 

15:00 µ.µ, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής Εκµίσθωσης 

Ακινήτων. Οι υποψήφιοι µισθωτές µπορούν να παρίστανται 

είτε αυτοπροσώπως, είτε διά νοµίµως εξουσιοδοτηµένου 

εκπροσώπου. Αν κάποιος συµµετέχει στη δηµοπρασία για 

λογαριασµό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο στην Επιτροπή 

πριν από την έναρξη του διαγωνισµού, προσκοµίζοντας 

ειδικό πληρεξούσιο συντεταγµένο από Συµβολαιογράφο ή 

αρµόδια Ελληνική Προξενική Αρχή, άλλως θεωρείται ως 

µετέχων για δικό του λογαριασµό. Η διαδικασία µπορεί να 

συνεχίζεται και πέραν της οριζόµενης ώρας που αναφέρεται 

στην διακήρυξη, εφόσον εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι 

προσφορές, κατόπιν απόφασης της Επιτροπής, που 

καταχωρείται στα πρακτικά. Σε περίπτωση που για 

οποιαδήποτε λόγω αυτή δεν πραγµατοποιηθεί ή κηρυχθεί 

άγονη επαναλαµβάνεται χωρίς καµία άλλη ενηµέρωση την 

επόµενη εβδοµάδα την ίδια ώρα και ηµέρα και στον ίδιο 

χώρο. 



Συµµετέχοντες – ∆ικαιολογητικά 

Για να γίνει κανείς δεκτός στη δηµοπρασία αυτή οφείλει να 

παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή κατά τη κρίση της επιτροπής, 

ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας και το 

σχετικό συµφωνητικό, καθιστάµενος αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρον υπεύθυνος αυτού, ως πρωτοφειλέτης για την 

εκπλήρωση κάθε όρου από την παρούσα  µισθωτική σχέση. 

Προς τούτο κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση στην Επιτροπή µε 

θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής ή µε ψηφιακή υπογραφή. 

Σε περίπτωση µετοχικής εταιρείας απαιτείται η προσκόµιση 

απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περί αποδοχής παροχής 

εγγυήσεως σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας. 

 Επιπλέον, οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να αποδεικνύουν 

ότι διαθέτουν, επί ποινή αποκλεισµού, την απαιτούµενη 

χρηµατοοικονοµική επάρκεια, η οποία προσδιορίζεται ως 

εξής: Μέσο Ετήσιο κύκλο εργασιών, των τριών (3) 

τελευταίων οικονοµικών χρήσεων ύψους Ευρώ εξήντα χιλιάδων 

(€60.000) που αποδεικνύεται µε την προσκόµιση των 

αντίστοιχων δηµοσιευµένων ισολογισµών ή επί φυσικών 

προσώπων των φορολογικών δηλώσεων των 3 τελευταίων ετών. 

Σε περίπτωση σύστασης νέας νοµικής οντότητας, τα 

αντίστοιχα δικαιολογητικά µπορούν να προσκοµιστούν από 

τον βασικό µέτοχο ή τον εταίρο που κατέχει τα περισσότερα 

εταιρικά µερίδια.  

Επίσης ο µισθωτής οφείλει να διαθέτει αποδεδειγµένη 

εµπειρία σε λειτουργία λιµένα, µαρίνας, καταφυγίου στην 

Ελλάδα ή το εξωτερικό και ελλείψει της ανωτέρω, εµπειρία 

στη λειτουργία επιχείρησης παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας, 

µεταφορών ή παροχής υπηρεσιών στον τοµέα του τουρισµού. 

Σχετικά µε την απόδειξη των ανωτέρω προσκοµίζεται 

υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται το είδος της 

απαιτούµενης εµπειρίας. Σε περίπτωση έλλειψης των ανωτέρω 

µπορεί να γίνει χρήση δάνειας εµπειρίας, η οποία 



αποδεικνύεται µε κατάθεση δήλωσης παροχής δάνειας 

εµπειρίας από τον φορέα που τη διαθέτει µε ταυτόχρονη 

δέσµευση περί παροχής της για όλο το διάστηµα της 

µισθωτικής σχέσης.   

Οι συµµετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν τα εξής 

δικαιολογητικά:  

Α) εγγύηση συµµετοχής σύµφωνα µε το άρθρο 4 της παρούσης . 

Β) Έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος: φωτοαντίγραφο 

αστυνοµικής ταυτότητας εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο καθώς 

και του εγγυητή του. Εάν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο 

αντίγραφο του αρχικού καταστατικού του νοµικού προσώπου 

από το ΓΕΜΗ, ως και κάθε τροποποίηση αυτού µε τα 

αντίστοιχα ΦΕΚ ή έγγραφα του ΓΕΜΗ, καθώς και 

πιστοποιητικό ότι δεν υφίσταται άλλη τροποποίηση και σε 

περίπτωση ΑΕ επιπλέον αντίγραφο αποσπάσµατος πρακτικού 

του ∆.Σ µε το οποίο αποφασίζεται η συµµετοχή αυτής στη 

δηµοπρασία και ορίζεται το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να 

υποβάλει την σχετική προσφορά , καθώς και να συµµετέχει 

στο διαγωνισµό και να παραλαµβάνει τα έγγραφα που έχουν 

σχέση µε την παρούσα 

Γ)πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας του 

συµµετέχοντος και του εγγυητή του, που να είναι σε ισχύ 

κατά την ηµέρα της δηµοπρασίας. 

∆)πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας του 

συµµετέχοντος και του εγγυητή του, που θα είναι σε ισχύ 

κατά την ηµέρα της δηµοπρασίας. Ειδικότερα, θα πρέπει να 

προσκοµιστεί βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας του 

διαγωνιζοµένου από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα καθώς και 

από τον ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ), η οποία να βρίσκεται σε 

ισχύ κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. Επί νοµικού προσώπου 

η ως άνω βεβαίωση θα πρέπει να αφορά το νοµικό πρόσωπο, 



καθώς και τους εταίρους αυτού και επί ΑΕ τον Πρόεδρο και 

τον ∆/τα Σύµβουλο. Αν ο διαγωνιζόµενος δεν είναι 

ασφαλισµένος σε οποιοδήποτε ταµείο απαιτείται προς τούτου 

υπεύθυνη δήλωση και βεβαίωση από τον ΕΦΚΑ ή τον αρµόδιο 

φορέα της αλλοδαπής σε περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος δεν 

είναι Έλληνας πολίτης.   

Ε) προκειµένου περί εταιρειών πιστοποιητικό περί µη 

λύσεως και πτωχεύσεως από το αρµόδιο Πρωτοδικείο ή το 

ΓΕΜΗ 

ΣΤ) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα και του εγγυητή του 

ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσης διακήρυξης και ότι 

τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα και ότι έλαβαν γνώση του 

χώρου που πρόκειται να εκµισθωθεί.  

Ζ) Βεβαίωση περί µη οφειλής στο ∆ήµο του συµµετέχοντος 

και του εγγυητή .  

Η) Κωλύµατα Συµµετοχής:  

Αποκλείονται από τη διαδικασία του ∆ιαγωνισµού όσοι 

εµπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

1. βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 

διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία 

προβλεπόµενη από τις εθνικές νοµοθετικές και κανονιστικές 

διατάξεις. 

2. καταδικάστηκαν για αδίκηµα που αφορά στην 

επαγγελµατική διαγωγή τους (συµµετοχή σε εγκληµατική 

οργάνωση, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 

δραστηριότητες, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, 

ψευδορκία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, ληστεία, κλοπή), 

βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου. Σε 



περίπτωση νοµικών προσώπων, ο συγκεκριµένος λόγος 

αποκλεισµού αναφέρεται στα φυσικά πρόσωπα που εκπροσωπούν 

το νοµικό πρόσωπο σύµφωνα µε τα νοµιµοποιητικά έγγραφα 

που προσκοµίζουν. Επί κοινοπραξίας ο ως άνω λόγος 

αναφέρεται και στα φυσικά πρόσωπα και στους εκπροσώπους 

του ν.π. που την συγκροτούν. 

3. δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά 

την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε 

τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένοι ή 

σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία. 

4. δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά 

την καταβολή φόρων και τελών σύµφωνα µε την ισχύουσα 

ελληνική νοµοθεσία. 

5. υποβάλλουν ψευδείς δηλώσεις ή ψευδή δικαιολογητικά 

κατά την παροχή των πληροφοριών για τη συµµετοχή στον 

διαγωνισµό. 

6. όσα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα έχουν υποστεί 

αντίστοιχες µε τις ανωτέρω κυρώσεις από τις οικείες 

αρχές. 

7. όσοι συµµετέχοντες παρέλειψαν να υποβάλουν τα 

δικαιολογητικά και τις πληροφορίες που απαιτούνται από 

την παρούσα προκήρυξη. 

8. όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από ∆ηµόσια Υπηρεσία, 

Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, το ∆ήµο ή δηµοτικές 

επιχειρήσεις του ∆ήµου, επειδή δεν εκπλήρωσαν τις 

συµβατικές υποχρεώσεις τους. 

9. Όσοι οφείλουν στον ∆ήµο Κεντρικής Κέρκυρας και 

∆ιαποντίων Νήσων. 



Σχετικά µε τη µη ύπαρξη των ανωτέρω κωλυµάτων 

υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου και σε 

περίπτωση νοµικού προσώπου του διαχειριστή µε την οποία 

δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν τα ανωτέρω.  

Σε περίπτωση που οι µισθωτές του ακινήτου είναι 

πλείονες του ενός ευθύνονται αλληλέγγυα και αδιαίρετα 

απέναντι στον εκµισθωτή σε κάθε περίπτωση εκπλήρωσης των 

όρων της παρούσας. 

Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί εις την κατοχή του 

µισθίου τις υπέρ αυτού δουλείες και εν γένει το µίσθιο σε 

καλή κατάσταση προστατεύοντας αυτό από κάθε καταπάτηση, 

διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση, ενώ δεν απαλλάσσεται 

της υποχρέωσης πληρωµής του µισθώµατος ενώ δεν έκανε 

χρήση του µισθίου χωρίς υπαιτιότητα του ∆ήµου. Ο ∆ήµος 

δεν ευθύνεται για την πραγµατική κατάσταση στην οποία 

βρίσκεται το µίσθιο, της οποίας θεωρείται ότι ο µισθωτής 

έλαβε γνώση, ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας 

επί του ακινήτου, ούτε υποχρεούται για το λόγο αυτό στην 

επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος, ουδέ στη λύση της 

µισθώσεως. 

 

ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 

Ο Μισθωτής και ο Εγγυητής θα δηλώσουν εγγράφως 

ανεπιφύλακτα, ότι πριν τη δηµοπρασία: (α) έχουν 

επισκεφθεί το Μίσθιο κατόπιν της δυνατότητας που τους 

δόθηκε από το ∆ήµο στα πλαίσια του ∆ιαγωνισµού ή πάντως 

όφειλαν να έχουν επισκεφτεί το Καταφύγιο Τουριστικών 

Σκαφών, έχουν δε εξετάσει αυτό, τις εγκαταστάσεις του και 

τον εξοπλισµό, ως και τα συστήµατα και τους χώρους αυτού, 

συµπεριλαµβανοµένου του περιβάλλοντος και του 

υποθαλάσσιου χώρου και των αβαθών.(β) αποδέχονται και 



παραλαµβάνουν το Μίσθιο όπως είναι και ευρίσκεται. (γ) µε 

την συµµετοχή τους στο ∆ιαγωνισµό και την υποβολή της 

προσφοράς τους αποδέχθηκαν ανεπιφύλακτα πως είναι απόλυτα 

ενήµεροι της φύσης και της τοποθεσίας του Καταφυγίου 

Τουριστικών Σκαφών, των γενικών και τοπικών πραγµατικών 

υφισταµένων συνθηκών. Η ως άνω δήλωση θα υποβληθεί 

εγγράφως µε βεβαιωµένο το γνήσιο της υπογραφής. 

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 

Ο Μισθωτής θα χρησιµοποιεί και θα εκµεταλλεύεται το 

Καταφύγιο τουριστικών σκαφών, κατά τις διατάξεις της 

οικείας νοµοθεσίας, µε σκοπό την πλήρη και συνεχή 

λειτουργία του. Το Μίσθιο θα χρησιµοποιηθεί από τον 

Μισθωτή για τη µακροχρόνια λειτουργία του καταφυγίου 

τουριστικών σκαφών και των συµπληρωµατικών προς αυτήν 

χρήσεων, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και την 

υφιστάµενη χωροθέτηση. Σε κάθε περίπτωση ο Μισθωτής δεν 

έχει τη δυνατότητα λειτουργίας, εκτός των απαιτούµενων 

για τη αδειοδότηση του λιµένα, οποιουδήποτε καταστήµατος 

υγειονοµικού ενδιαφέροντος χωρίς τη γραπτή συναίνεση του 

∆ήµου  

Ο Μισθωτής υποχρεούται να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη 

ενέργεια για την έκδοση, αναθεώρηση, επέκταση και 

ανανέωση µε δική του φροντίδα και δαπάνες όλες τις τυχόν 

απαραίτητες άδειες ή εγκρίσεις για την σκοπούµενη χρήση, 

διαχείριση και λειτουργία του Μισθίου, όπως τυχόν αυτό θα 

τροποποιηθεί ή θα αντικατασταθεί, καθώς και για τις τυχόν 

εργασίες που θα πραγµατοποιήσει και να τις διατηρεί σε 

ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της µίσθωσης, συµµορφούµενος µε 

όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την ισχύουσα 

νοµοθεσία και κανονισµούς και από κανόνες πρακτικής και 

ασφαλείας λιµένων, πολεοδοµικές, οικοδοµικές, αστυνοµικές 

και υγειονοµικές διατάξεις και εντολές κάθε αρµόδιας 



αρχής, δηµόσιας, δηµοτικής ή άλλης που έχει δικαιοδοσία, 

έλεγχο ή/και εποπτεία επί του Μισθίου. 

Ο Μισθωτής υποχρεούται να συµµορφώνεται άµεσα µε τις 

ισχύουσες κάθε φορά νοµοθετικές και κανονιστικές 

διατάξεις, καθώς και µε τις υποδείξεις και τις συστάσεις 

των δηµόσιων αρχών και φορέων, όπως των πολεοδοµικών, 

υγειονοµικών, αγορανοµικών, αστυνοµικών, δηµοτικών και 

περιφερειακών αρχών κλπ., χωρίς το γεγονός αυτό να είναι 

δυνατόν να χρησιµοποιηθεί από τον Μισθωτή για την έγερση 

οιασδήποτε απαίτησης ή και αξίωσης κατά του Εκµισθωτή.  

Ο Εκµισθωτής θα συνδράµει πάντως, στο µέτρο που του είναι 

δυνατό και εντός των αρµοδιοτήτων του, το Μισθωτή, στη 

διαδικασία των αδειοδοτήσεων, παραδίδων τα σχετικά 

έγγραφα που κατέχει, χωρίς όµως να αναλαµβάνει ουδεµία 

ευθύνη εξ αυτού και για το τελικό αποτέλεσµα. 

Ο Μισθωτής υποχρεούται να συµµορφώνεται µε την ισχύουσα 

νοµοθεσία ιδίως µε τον Γενικό Κανονισµό Λειτουργίας 

Τουριστικών Λιµένων, όπως αυτός ισχύει. 

Απαγορεύεται η άνευ σχετικής αδείας εναπόθεση στο Ακίνητο 

εύφλεκτων υλών ή άλλων αντικειµένων που µπορούν να 

προξενήσουν πυρκαγιά, πλην των υλικών αναγκαίων για τη 

συντήρηση του Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών, για την 

ασφαλή πάντως χρήση των οποίων ο Μισθωτής οφείλει να 

λαµβάνει αυξηµένα µέτρα ασφαλείας. 

Ο µισθωτής οφείλει να αποδεχθεί τον ελλιµενισµό 

επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών της ∆Ε Παλαιοκαστριτών 

και συγκεκριµένα δώδεκα (12) θέσεις ελλιµενισµού οι 

οποίες θα εξαιρούνται από την καταβολή τελών ελλιµενισµού 

και οι οποίες θα διατίθενται µε τρόπο που θα καθορίζεται 

από το ∆ήµο και κατόπιν σχετικής γραπτής εντολής.  



Σε περίπτωση που ο µισθωτής τυγχάνει να είναι και 

πλοιοκτήτης ορίζεται ότι δύναται να κάνει ιδία χρήση  

ποσοστού εκ των θέσεων του καταφυγίου, που δεν υπερβαίνει 

το 25% της δυναµικότητας αυτού. 

Ο µισθωτής οφείλει να διαθέτει το 25% τουλάχιστον των 

θέσεων του καταφυγίου σε επαγγελµατικά σκάφη. 

Ο µισθωτής οφείλει να επιτρέπει την ελεύθερη είσοδο σε 

συνεργεία συντήρησης και επισκευής σκαφών, που διαθέτουν 

όλες τις νόµιµες άδειες καθώς και να επιτρέπει τον 

ανεφοδιασµό καυσίµων από νόµιµα λειτουργούντες εταιρίες 

καυσίµων.   

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης Μίσθωσης, ο Μισθωτής 

υποχρεούται να κάνει καλή και επιµελή χρήση του Μισθίου 

και να το διατηρεί σε άριστη κατάσταση και ευθύνεται για 

την άµεση και πλήρη αποκατάσταση κάθε βλάβης, φθοράς ή 

ζηµίας που θα προκληθεί στο Μίσθιο και τις εγκαταστάσεις 

του από οποιαδήποτε αιτία, και για κάθε επισκευή για τις 

οποίες δεν έχει καµία ευθύνη ο Εκµισθωτής. 

Ο Μισθωτής θα διατηρεί ηµερολόγιο βλαβών, που θα 

ενηµερώνεται καθηµερινώς για οποιεσδήποτε φθορές ή βλάβες 

του Μισθίου. Πλήρες αντίγραφο του ηµερολογίου αυτού θα 

αποστέλλεται στα γραφεία του Εκµισθωτή κάθε εξάµηνο. Ο 

Μισθωτής έχει την υποχρέωση να ενηµερώνει αµελλητί τον 

Εκµισθωτή για σοβαρές φθορές ή βλάβες ή ζηµίες του 

Μισθίου. 

Επίσης, το Μίσθιο θα πρέπει να συντηρείται καθ’ όλη τη 

διάρκεια της Μίσθωσης βάσει συγκεκριµένου προγράµµατος 

συντήρησης, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα κατωτέρω. 



Καθόλη τη διάρκεια ισχύος της Μίσθωσης, ο Μισθωτής 

οφείλει να συντηρεί, διατηρεί και αναβαθµίζει τις 

υφιστάµενες εγκαταστάσεις του µισθίου (quality assurance 

and control), έτσι ώστε, κατ΄ ελάχιστον: 

•Να διατηρείται η απρόσκοπτη λειτουργία του Μισθίου ως 

καταφυγίου τουριστικών σκαφών , 

•Να προστατεύεται το Μίσθιον τόσο στην θαλάσσια όσο και 

στην χερσαία ζώνη (δοµηµένη επιφάνεια και περιβάλλων 

χώρος) και να τηρείται απαρέγκλιτα όλη η σχετική 

νοµοθεσία. 

•Να εξασφαλίζεται η εσωτερική και εξωτερική προστασία του 

καταφυγίου τουριστικών σκαφών. 

• Να τηρείται το εκάστοτε ισχύον νοµικό καθεστώς, να 

συµµορφώνεται µε τους αρχαιολογικούς, περιβαλλοντικούς, 

πολεοδοµικούς και λοιπούς περιορισµούς. 

Ο Μισθωτής υποχρεούται ειδικότερα, µε ευθύνη και δαπάνη 

του να παρέχει όλο το φάσµα των εκάστοτε αναγκαίων 

υπηρεσιών και έργων συντήρησης, συµπεριλαµβανοµένων των 

πάσης φύσεως µελετών, έργων, προµηθειών, αντικαταστάσεων 

υλικών και συστηµάτων και να εξασφαλίζει ειδικότερα την 

καλή κατάσταση της κτιριακής υποδοµής και των 

εγκαταστάσεών της, καθώς και κάθε υφιστάµενου και 

µελλοντικώς κατασκευασθησόµενου λιµενικού έργου, όπως 

επίσης και του αγκυροβολίου για την πρόσδεση των σκαφών, 

καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της µίσθωσης. 

Ο Εκµισθωτής δύναται να πραγµατοποιεί Τακτικές 

Προγραµµατισµένες Επιθεωρήσεις και Έκτακτες 

Αιτιολογηµένες Επιθεωρήσεις, που θα γίνονται όποτε ο 

Εκµισθωτής το κρίνει σκόπιµο. Τα αποτελέσµατα των 

Επιθεωρήσεων θα καταγράφονται εν είδει αναφοράς (report) 



σε ειδικό προς τούτο διπλότυπο Ηµερολόγιο Επιθεώρησης, 

υπογραφόµενου κάθε φορά από τον διενεργήσαντα την 

επιθεώρηση και τον υπεύθυνο του Μισθωτή. Ο Εκµισθωτής θα 

παραλαµβάνει το ένα υπογεγραµµένο φύλλο και το έτερο θα 

παραµένει στο στέλεχος και θα φυλάσσεται από τον Μισθωτή 

στο χώρο του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών. 

Εάν κατά τη διάρκεια των Επιθεωρήσεων διαπιστωθούν 

αποκλίσεις στην τήρηση του προγράµµατος συντήρησης του 

Μισθίου ή φθορές ή βλάβες ή ζηµίες και γενικά εάν η 

λειτουργική ή/και αισθητική κατάστασή του είναι 

υποδεέστερη από τα προβλεπόµενα στην παρούσα Σύµβαση και 

την κείµενη νοµοθεσία, ή εάν ο Μισθωτής παραβαίνει 

συστηµατικά και κατ΄ επανάληψη τις υποχρεώσεις του που 

αναφέρονται στο άρθρο αυτό, τότε ο Εκµισθωτής θα τάξει 

εύλογη προθεσµία στον Μισθωτή, προκειµένου αυτός να 

προβεί στις απαιτούµενες εργασίες συντήρησης και 

αποκατάστασης. 

Συµφωνείται ρητά ότι ο Εκµισθωτής δεν θα φέρει καµία 

ευθύνη ούτε θα έχει καµία υποχρέωση έναντι του Μισθωτή ή 

τρίτων για συντήρηση του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών, 

αντικατάσταση εξοπλισµού ή εγκαταστάσεων, επισκευές ή 

βελτιώσεις, αναγκαίες ή επωφελείς ή επιβαλλόµενες από 

γεγονότα ανωτέρας βίας, τυχηρά – τυχαίου ή από τη συνήθη 

χρήση και τη συµφωνούµενη δια της παρούσας χρήση και 

λειτουργία, ή για φθορές ή βλάβες στο Μίσθιο ή τρίτων από 

οποιαδήποτε αιτία και εάν προκληθούν, ιδίως εξ αιτίας ή 

εξ αφορµής των εργασιών που θα πραγµατοποιήσει ο Μισθωτής 

στο Μίσθιο, για τα οποία αποκλειστική ευθύνη θα υπέχει ο 

Μισθωτής, ο οποίος οφείλει να ασφαλιστεί προς τούτο, κατά 

τα ειδικώς οριζόµενα στην παρούσα, έχοντας αυτός την 

υποχρέωση να προβαίνει στη διενέργεια οποιασδήποτε 

δαπάνης από οποιαδήποτε αιτία και λόγο και αν επιβάλλεται 

αυτή. 



Σε περίπτωση ολικής ή µερικής καταστροφής του εξοπλισµού, 

σε βαθµό που αυτός καταστεί ακατάλληλος προς χρήση, και 

ανεξαρτήτως του εάν η καταστροφή, φθορά ή ακαταλληλότητα 

αυτή οφείλεται σε φθορά από τη συνηθισµένη χρήση ή σε 

τυχαίο ή τυχηρό γεγονός ή γεγονός ανωτέρας βίας, καθώς 

επίσης και σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας, η οποία 

οφείλεται σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω αιτίες, ο 

Μισθωτής υποχρεούται µε δικές του αποκλειστικά δαπάνες, 

µέριµνα και φροντίδα να αντικαταστήσει τα καταστραφέντα ή 

ακατάλληλα ή κλαπέντα ή απολεσθέντα είδη µε άλλα 

καινούργια, ιδίου είδους ή γένους, ίσης ποσότητας και 

όµοιας ή ανώτερης ποιότητας, τα οποία, από της 

αντικαταστάσεώς τους και της τοποθετήσεώς τους στο Μίσθιο 

θα θεωρούνται, αναλόγως, είτε ως συστατικά είτε ως 

παραρτήµατα αυτού. Τα αντικατασταθέντα λόγω φθοράς, 

καταστροφής ή ακαταλληλότητας υλικά και είδη, θα 

αποµακρύνονται αµέσως από το Μίσθιο, ο δε Μισθωτής θα 

δικαιούται πλέον να τα διαθέσει κατά την κρίση του και να 

κρατήσει το σχετικό τίµηµα από τυχόν πώληση ή κατ’ άλλο 

τρόπο διάθεσή τους, υπό τον όρο ότι ο εκµισθωτής θα έχει 

προηγουµένως βεβαιώσει εγγράφως τη σύµφωνη µε τους 

συµβατικούς όρους αντικατάστασή τους µε νέα είδη και την 

τοποθέτησή τους στο Μίσθιο, σύµφωνα µε τα ανωτέρω. Από 

της αγοράς και τοποθετήσεώς τους στο Μίσθιο, τα είδη αυτά 

θα θεωρούνται αναπόσπαστο µέρος του Μισθίου. 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Από την παραλαβή του Μισθίου και για όλη τη διάρκεια της 

µίσθωσης ο Μισθωτής υποχρεούται να ασφαλίζει µε δικά του 

έξοδα το Μίσθιο, συµπεριλαµβανοµένων των προσθηκών και 

εξοπλισµού του, σε νοµίµως συνάπτουσα ασφαλίσεις στην 

Ελλάδα ή στην ΕΕ, ασφαλιστική εταιρεία, µε συνδικαιούχο 

τον Εκµισθωτή: (α) κατά παντός κινδύνου, 

συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά των κινδύνων πυρκαγιάς, 



θεοµηνίας, κεραυνού, καπνού, έκρηξης, πολιτικών ταραχών, 

τροµοκρατικής ενέργειας, κακόβουλης πράξης, θύελλας, 

πληµµύρας, καταιγίδας, σεισµού, καθίζησης, κατολίσθησης, 

διάρρηξης σωληνώσεων (ύδρευσης, θέρµανσης, κλιµατισµού 

και αποχέτευσης), (β) για αστική ευθύνη έναντι τρίτων 

(third party liability), που θα καλύπτει την τυχόν αστική 

ευθύνη που θα κριθεί ότι συντρέχει για ζηµιές ή βλάβες σε 

οποιονδήποτε τρίτο (κατ΄ ελάχιστον ελλιµενιζόµενα σκάφη, 

επισκέπτες, ιδιοκτήτες σκαφών κτλ.) του Εκµισθωτή και των 

υπαλλήλων και στελεχών αυτού ρητώς κατονοµαζοµένων ως 

τρίτων, (γ) για απώλεια εσόδων του Μισθωτή συνεπεία 

καλυπτοµένου κινδύνου ή διακοπής εργασιών. Τα 

ασφαλιστήρια συµβόλαια θα συνάπτονται µε αναγνωρισµένες 

στην Ελλάδα ή στην ΕΕ Ασφαλιστικές Εταιρείες πρώτης 

τάξεως. 

Ένα πρωτότυπο της ασφαλιστικής σύµβασης µαζί µε τα 

παραρτήµατα της, καθώς και των εκάστοτε τροποποιήσεων ή 

συµπληρώσεων ή ανανεώσεών της, θα παραδίδεται, χωρίς 

καθυστέρηση από την έκδοσή τους στον Εκµισθωτή, κατόπιν 

σχετικού αιτήµατός του, µε ευθύνη τους Μισθωτή. 

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΦΥΛΑΞΗ 

Ο Μισθωτής είναι υποχρεωµένος να λειτουργεί το Καταφύγιο 

Τουριστικών Σκαφών µε ασφαλή τρόπο για τους 

ελλιµενιζόµενους, τους εργαζοµένους, τον Εκµισθωτή, τους 

επισκέπτες και το κοινό, σύµφωνα µε τους Νόµους – 

∆ιατάγµατα – Αστυνοµικές και λοιπές διατάξεις, καθώς και 

τις οδηγίες κάθε αρµόδιας Αρχής ή του Εκµισθωτή, να 

προβαίνει µε δαπάνες του στη λήψη των απαραίτητων µέτρων 

ασφαλείας, όπως αυτά προβλέπονται από τις ισχύουσες 

διατάξεις ή επιβάλλονται από τους κανόνες συνετής 

διαχείρισης. 



Ο Μισθωτής έχει υποχρέωση φύλαξης του Μίσθιου και του 

εξοπλισµού του µε δική του επιµέλεια, ευθύνη, έξοδα και 

δαπάνες. 

Ο Μισθωτής οφείλει να συµµορφώνεται µε τις κατευθυντήριες 

οδηγίες, που βασίζονται στον ∆ιεθνή κώδικα Ασφάλειας 

Πλοίων και λιµενικών εγκαταστάσεων από έκνοµες ενέργειες 

και οποιαδήποτε άλλη σχετική νοµοθεσία, κανονισµό ή 

οδηγία, εφ΄ όσον απαιτείται. 

Ειδικά για την προστασία και την αντιµετώπιση των 

πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις γενικά του Μισθίου, ο 

Μισθωτής υποχρεώνεται να συµµορφώνεται µε την ισχύουσα 

νοµοθεσία ιδίως µε τον Γενικό Κανονισµό Λειτουργίας 

Τουριστικών Λιµένων (ΦΕΚ 1323β/2003), όπως αυτός ισχύει.  

 

ΥΠΟΜΙΣΘΩΣΗ – ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 

Υπεκµίσθωση επιτρέπεται µόνο κατόπιν γραπτής άδεις του 

∆ήµου και σε επιµέρους χώρους του µισθίου  και όχι στο 

σύνολό του, για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 

χρόνο λήξης της µίσθωσης. Ο σχετικός όρος 

συµπεριλαµβάνεται υποχρεωτικά στη διακήρυξη και στη 

σύµβαση. Σε περίπτωση υπεκµίσθωσης, ο αρχικός µισθωτής 

εξακολουθεί να ευθύνεται εις ολόκληρον έναντι του 

εκµισθωτή, σύµφωνα µε τους όρους της κύριας σύµβασης 

µίσθωσης 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΙΣΘΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Από τη λήξη ή λύση ή καταγγελία της Μίσθωσης, ο Μισθωτής 

υποχρεούται να παραδώσει το Μίσθιο σε οριζόµενη από τον 

Εκµισθωτή αρµόδια επιτροπή παραλαβής («Επιτροπή 

Παραλαβής»), η οποία θα συντάξει για τον σκοπό αυτό το 



Πρωτόκολλο Παραλαβής, που θα υπογραφεί από τα 

συµβαλλόµενα µέρη, κατά τα οριζόµενα κατωτέρω. 

Ο Μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το Μίσθιο στον 

Εκµισθωτή στην κατάσταση που θα βρίσκεται αυτό κατά την 

ηµεροµηνία λήξης ή λύσης της µίσθωσης, µαζί µε όλες του 

τις εγκαταστάσεις ως και µε τις προσθήκες και βελτιώσεις 

που θα έχει ενεργήσει σ’ αυτό. Οποιαδήποτε επισκευαστική 

εργασία έχει γίνει, καθώς και οποιαδήποτε µετασκευή, 

µεταρρύθµιση, τροποποίηση, προσθήκη, βελτίωση και γενικώς 

οποιαδήποτε άλλη εργασία και δαπάνη, αναγκαία, επωφελής ή 

πολυτελής έχει γίνει επί του Μισθίου κατά τη διάρκεια της 

µίσθωσης µε δαπάνες του Μισθωτή, συµπεριλαµβανοµένων 

αυτών που αφορούν πάγιες εγκαταστάσεις (όπως Η/Μ 

εξοπλισµός, πάσης φύσεως εγκαταστάσεις κλιµατισµού και 

εξαερισµού, κλπ), όπως και κάθε τι που έχει ενωθεί µε το 

Μίσθιο και αποτελεί συστατικό αυτού ή δεν µπορεί να 

αποχωριστεί χωρίς βλάβη αυτού, θα παραµείνει προς όφελος 

του Μισθίου και του Εκµισθωτή, χωρίς να γεννά κανένα 

δικαίωµα αφαίρεσης ή αποζηµίωσης υπέρ του Μισθωτή, ούτε 

κατά τις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισµού ή άλλες 

συναφείς διατάξεις.  

ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ. 

Όλοι οι όροι της παρούσας διακήρυξης αποτελούν 

υποχρεωτικό περιεχόµενο της σχετικής σύµβασης, ακόµη, κι 

αν δεν γίνεται ρητή µνεία των όρων αυτών στη σχετική 

σύµβαση. Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. 

Η εκ µέρους του ∆ήµου σιωπηρή ανοχή παραβάσεως κάποιου 

όρου ή µη εφαρµογή τινός όρου της παρούσας, σε καµία 

περίπτωση δεν θεωρείται τροποποίηση ή κατάργηση όρου 

τινός ή σιωπηρή έγκριση της παραβάσεως. 



Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλόµενων, σχετική µε τη 

µίσθωση, πλην της περίπτωσης καθυστέρησης οποιασδήποτε 

οφειλόµενης καταβολής του Μισθωτή προς τον Εκµισθωτή, θα 

καταβάλλεται προσπάθεια να λυθεί πρώτα µε φιλικό 

διακανονισµό. Αν δεν επιτευχθεί φιλικός διακανονισµός, 

τότε κάθε διαφορά διένεξη ή διαφωνία σχετικά µε την 

ερµηνεία ή την εφαρµογή της παρούσας συµβάσεως ή µε την 

έκταση των εξ αυτής δικαιωµάτων ή υποχρεώσεων θα 

επιλύεται αποκλειστικά από τα ∆ικαστήρια της Κέρκυρας. 

Παραλαβή Προκήρυξης. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν την Προκήρυξη, 

καθώς επίσης να ενηµερωθούν για το σύνολο του φακέλου του 

ακινήτου (Τοπογραφικά διαγράµµατα, κατόψεις, τεχνικά 

σχέδια κ.λ.π.) από το Γραφείο ∆ηµοτικής Περιουσίας του 

∆ήµου Κεντρικής Κέρκυρας και ∆ιαποντίων Νήσων, κατόπιν 

τηλεφωνικού ραντεβού στο τηλ 2661362711 και 2661362724,  

καθώς και να ζητούνται µε ηλεκτρονική αλληλογραφία  στο 

dimperiousia@corfu.gov.gr . Τυχόν διευκρινίσεις σε σχέση 

µε τους όρους της διακήρυξης, τη διαδικασία, τα 

δικαιολογητικά κ.λ.π. µπορούν να ζητηθούν µόνο εγγράφως 

εντός 3ήµερης προθεσµίας από τη λήψη της Προκήρυξης. 

Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών και ∆ιοίκησης 

 

Γεώργιος Ηλίας Παντελιός 

 


