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 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. : 560 / 2017  
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 28 / 2017  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  
 

 
ΘΕΜΑ : « Αποδοχή της υπ' αριθ.80/08/17 Απόφασης του Δ.Σ. του  Ο.Λ.Α. 
Α.Ε. ¨Παραχώρηση χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα 
Αλεξανδρούπολης στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, στο πλαίσιο υλοποίησης 
της πράξης Ανάπλασης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Αλεξανδρούπολης  ». 
 

 
  
  Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 18η Οκτωβρίου , του έτους 2017, 
ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη   και ώρα 18:30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το 
Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση , ύστερα από την  με αριθ. 
πρωτ. 48786 /  13/10/2017  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία 
έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 67  του Ν.3852/2010.  
 
 Ήταν  δε παρόντες, από τα μέλη του Δ.Σ., οι κ.κ. :  
 1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΤΣΙΔΗΣ 
 2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΛΕΚΑΣ 
 3) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ 
 4) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
 5) ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΙΩΓΑΣ 
 6) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ 
 7) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ  
 8) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ 
 9) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΡΑΧΙΟΛΟΓΛΟΥ 
 10) ΣΑΒΒΑΣ ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ 
 11) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ 
 12) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 
 13) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΛΙΑΣ 
 14) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 
 15) ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΚΟΣ 
 16) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ  
 17) ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΟΝΙΔΟΥ - ΣΚΕΥΑ 

 18) ΕΛΕΝΗ ΙΝΤΖΕΠΕΛΙΔΟΥ-
ΣΥΤΜΑΛΙΔΟΥ 

 19) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ 
 20) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΗΤΑΚΗΣ 
 21) ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΤΕΡΖΗΣ 
 22) ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΥΖΑΣ 
 23) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ 
 24) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ 
 25) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ 
 26) ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΡΤΑΝΗΣ 
 27) ΣΑΒΒΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ 
 28) ΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΝΙΔΟΥ 
 29) ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ 
 30) ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 
 31) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ 
 32) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΙΔΗΣ 
 33) ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΕΓΛΕΚΤΣΗΣ 
 34) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 

 
 και δεν  προσήλθαν οι κ.κ. : 
 1) ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΤΑΜΙΔΗΣ 
 2) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ  
 3) ΜΑΡΙΟΣ ΓΟΥΔΟΥΛΑΚΗΣ 
 4) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ 

 5) ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΕΪΧΑΜΠΕΡΗΣ 
 6) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ 
 7) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ 
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 Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία  (σε σύνολο  
αριθμού  συμβούλων 41 παρευρίσκονταν οι 34 , αποτελούντες  την απόλυτη 
πλειοψηφία αυτού) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96, παράγραφος 2, του 
Ν.3463/8-6-2006 «Το Συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόν το ήμισυ πλέον 
ενός του αριθμού των μελών του», εισέρχεται  στην συζήτηση των θεμάτων, 
παρόντος του Δημάρχου κ. Ευάγγελου Λαμπάκη. 
 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  κ. Κωνσταντίνος Γκοτσίδης κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Κωνσταντίνος Γκοτσίδης, 
εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αποδοχή της υπ' 
αριθ.80/08/17 Απόφασης του Δ.Σ. του  Ο.Λ.Α. Α.Ε. ¨Παραχώρηση χρήσης 
χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Αλεξανδρούπολης στο Δήμο 
Αλεξανδρούπολης, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης Ανάπλασης 
Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Αλεξανδρούπολης», δίνει το λόγο στον κ.Δήμαρχο, 
κ.Λαμπάκη Ευάγγελο, ο οποίος ως εισηγητής του θέματος, λέει τα εξής: 

«Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι, 
Με την αριθμ.80/08/17 Απόφαση του Δ.Σ. του  Ο.Λ.Α. Α.Ε.  εγκρίθηκε η 
παραχώρηση προς τον Δήμο Αλεξανδρούπολης, του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης 
χώρου χερσαίας ζώνης λιμένος Αλεξανδρούπολης, έκτασης 43 περίπου στρεμμάτων 
(όπως αυτός όπως αυτή αποτυπώνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα 
κλίμακας 1:1.000), που οριοθετείται βόρεια από το τοιχείο της παραλιακής οδού, 
δυτικά από την οριογραμμή της χερσαίας ζώνης λιμένος (Απόφαση Νομάρχη Έβρου 
21007/27-05-1966, ΦΕΚ447Β/18-07-1966), ανατολικά από την υπό στοιχεία 
(Κ1,Κ2,…..Κ20,Κ21) τεθλασμένη γραμμή και νότια από την υφιστάμενη 
ακτογραμμή, διάρκειας δεκατριών (13) ετών.  

Η ανωτέρω παραχώρηση θα υλοποιηθεί υπό τους κάτωθι αναφερόμενους όρους και 
προϋποθέσεις:  

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ.  

Η  διάρκεια  της  παρούσας  παραχώρησης καθορίζεται για χρονικό διάστημα 13 
ετών, με έναρξη την ημερομηνία έγκρισής της από τη Γενική Συνέλευση του 
Μετόχου, ήτοι την 14-07-2016 και λήξη την 13-07-2029.   

Η παραχώρηση δεν μπορεί να παραταθεί ή να ανανεωθεί ή με άλλον τρόπο να 
συνεχισθεί, χωρίς νέα απόφαση του Δ.Σ. της ΟΛΑ Α.Ε. 

 

ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ.  

Η παραχώρηση υλοποιείται στο πλαίσιο του θεσμικού ρόλου και της κοινωνικής 
ευθύνης της Ο.Λ.Α. Α.Ε. και της συνεργασίας της με το Δήμο Αλεξανδρούπολης,  
προς όφελος των δημοτών και προς εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας και 
του προστιθέμενου οφέλους που θα προκύψει από την αναβάθμιση τμήματος της 
χερσαίας λιμενικής ζώνης, έναντι οικονομικού ανταλλάγματος 5.000€/έτος (πέντε 
χιλιάδες ευρώ), πλέον νομίμων κρατήσεων. 

Σε αντάλλαγμα επίσης της παραχώρησης, ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα 
εκμετάλλευσης πάσης φύσεως υφιστάμενων η πιθανών μελλοντικών κτισμάτων 
και εγκαταστάσεων εντός της παραχωρούμενης προς χρήση έκτασης.   

Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται στην παροχή των υπηρεσιών που προβλέπονται 
κατωτέρω στις «Υποχρεώσεις του Παραχωρησιούχου» και εφόσον κάνει χρήση 
παροχών του Οργανισμού (είτε για τις ανάγκες κατασκευής των έργων ανάπλασης, 
είτε για τη λειτουργία – συντήρησή τους)  στην καταβολή του αντιτίμου των 
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αντίστοιχων λογαριασμών (ηλεκτρικό ρεύμα, νερό), όπως τα αντίστοιχα τιμολόγια 
διαμορφώνονται κάθε  φορά.  

Οποιαδήποτε μη καταβληθείσα οφειλή του παραχωρησιούχου προς τον Οργανισμό, 
που θα προκύψει από μη εφαρμογή των όρων της παρούσας, θα εισπράττεται κατ’ 
εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου «περί εισπράξεως των δημοσίων εσόδων» ή 
με οποιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΤΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟΥ 

 Ο  παραχωρούμενος  χώρος  θα  χρησιμοποιηθεί  αποκλειστικά  για την 
υλοποίηση της Πράξης «Ανάπλαση της Δυτικής Χερσαίας Ζώνης Λιμένος 
Αλεξανδρούπολης», αποκλειομένων οιωνδήποτε λοιπών χρήσεων του χώρου 
από τον παραχωρησιούχο. Η παρούσα παραχώρηση χώρου δεν  υπάγεται σε 
διατάξεις σχετικές με τις εμπορικές μισθώσεις. Ο παραχωρησιούχος δεν έχει το 
δικαίωμα της παραχώρησης του χώρου περαιτέρω σε τρίτους, με ή χωρίς 
αντάλλαγμα. Περίπτωση σιωπηρής παραχωρήσεως εκ μέρους της 
παραχωρησιούχου, συνεπάγεται  την  ανάκληση  της  παραχώρησης  
αυτόματα. 

 Ο παραχωρησιούχος δεν δικαιούται να προβεί σε οποιοδήποτε έργο μόνιμης 
φύσεως καθ’ όλη τη διάρκεια της παραχώρησης, πλην όσων περιγράφονται 
στο (Β) σκέλος της υπ’ αριθ. 18/03/10-03-2016 Απόφασης Δ.Σ. Ο.Λ.Α. Α.Ε., 
παρά μόνο σε προσωρινής φύσεως, μη μόνιμες κατασκευές.  

 Ο παραχωρησιούχος έχει την ευθύνη και υποχρέωση για την έκδοση όλων των 
σχετικών αδειών που προβλέπονται από ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την 
εκτέλεση έργων εντός της ζώνης λιμένα.   

 Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση που οποιεσδήποτε 
κατασκευές και έργα εκ μέρους του παραχωρησιούχου στον παραχωρούμενο 
χώρο, εκτελέστηκαν χωρίς την έγκρισή του ή χωρίς την έκδοση των 
απαιτούμενων εγκρίσεων - αδειών, να ζητά την πλήρη απομάκρυνση ή την 
αλλαγή στον τρόπο κατασκευής ή χρήσης τους, ώστε να μην παρεμποδίζεται 
με αυτά η εξυπηρέτηση άλλων λιμενικών σκοπών ή άλλων γενικότερης 
σημασίας έργων ή λειτουργιών του λιμανιού. Τα μονίμου φύσεως έργα και 
εγκαταστάσεις που θα εκτελεστούν κατά τη διάρκεια της παραχώρησης χρήσης 
του χώρου, περιέρχονται μετά τη λήξη αυτής στην κυριότητα του Δημοσίου. 

 Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται σε όλη τη διάρκεια χρήσης του χώρου να 
τηρεί τους κανόνες των υγειονομικών και Αστυνομικών Διατάξεων και να 
λαμβάνει μέτρα για την αποφυγή ρύπανσης από κάθε φύσης ρυπογόνες ουσίες 
και ενοχλητικούς θορύβους. Επίσης, να μην παρακωλύει την άνετη, ομαλή και 
ασφαλή κυκλοφορία πεζών, να εξασφαλίζει την ασφαλή προσέγγιση και 
είσοδο – έξοδο και παραμονή του κοινού εντός της παραχωρούμενης έκτασης 
και να συμμορφώνεται στις εκάστοτε οδηγίες της Ο.Λ.Α. Α.Ε. και τις υποδείξεις 
της Λιμενικής Αρχής. 

 Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να κάνει καλή χρήση του παραχωρούμενου 
χώρου. Είναι υποχρεωμένος να αναλάβει, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της 
παραχώρησης, την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, καθαριότητας, πρασίνου 
επί των έργων ανάπλασης που πρόκειται να υλοποιηθούν και γενικά όλης της 
παραχωρούμενης έκτασης. 

 Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του 
παραχωρούμενου χώρου, τις  τυχόν υπέρ αυτού δουλείες και τα όρια αυτού, 
να τον προστατεύει από κάθε  καταπάτηση με τις προσήκουσες αγωγές, οι 
οποίες εκχωρούνται εις αυτόν με την κοινοποίηση της Απόφασης 
παραχώρησης, οφείλει όμως συγχρόνως να ενημερώνει τον Οργανισμό  
έγκαιρα, πριν την άσκηση τους, αλλιώς ευθύνεται σε αποζημίωση. 
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 Ο παραχωρησιούχος ευθύνεται για την ασφάλιση και ασφάλεια των 
εργαζομένων του και έχει την αποκλειστική ποινική και αστική ευθύνη 
απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού 
της Ο.Λ.Α. Α.Ε. για κάθε ατύχημα ή ζημιά σε πρόσωπα ή πράγματα που τυχόν 
θα συμβούν κατά τη χρήση του χώρου και εξ΄ αφορμής αυτού.  

 Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να μεριμνήσει για την πυρασφάλεια του 
χώρου και τυχόν εγκατάστασής του. Είναι  δε  υπεύθυνος για  οποιαδήποτε  
ζημιά  προκαλέσει  στους  γύρω  χώρους, από  επέκταση  πυρκαγιάς, που  θα  
προκληθεί  στο  χώρο  που θα χρησιμοποιηθεί. 

 Η συγκεκριμένη παραχώρηση ισχύει με την προϋπόθεση έγκρισης 
χρηματοδότησης και υλοποίησης των έργων ανάπλασης που περιγράφονται 
στο (Β) σκέλος της υπ’ αριθ. 18/03/2016 Απόφασης Δ.Σ. Ο.Λ.Α. Α.Ε. Μη 
χρηματοδότηση ή μη υλοποίηση των ανωτέρω έργων, συνεπάγεται  και την 
αυτόματη ανάκληση  της  παραχώρησης. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.  

 Ο  Οργανισμός  δεν  ευθύνεται  έναντι  του παραχωρησιούχου  για  την  
πραγματική  κατάσταση  στην  οποία  βρίσκεται ο  παραχωρούμενος  χώρος, 
του οποίου την κατάσταση  τεκμαίρεται  ότι έχει λάβει γνώση. 

 Το παραχωρούμενο ιδιαίτερο δικαίωμα της χρήσης του εν λόγω χώρου της 
χερσαίας ζώνης λιμένα, δεν αναιρεί το δικαίωμα του Οργανισμού όπως ασκεί 
όλες τις απορρέουσες εκ της εκάστοτε ισχύουσας Νομοθεσίας εξουσίες του επί 
του εν λόγω χώρου.   

 Ο Οργανισμός έχει τη δυνατότητα, μετά από απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του, και  εφόσον λόγοι εφαρμογής χωροταξικής ή άλλης μελέτης 
ή  εξυπηρέτησης  γενικοτέρων  Λιμενικών και Εθνικών σκοπών επιβάλλουν 
αυτό, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή πριν και κατά τη διάρκεια της 
συμφωνηθείσης περιόδου παραχώρησης, να προχωρήσει σε λύση και 
ανάκληση της συγκεκριμένης παραχωρήσεως προς τον παραχωρησιούχο, 
χωρίς αυτή να δικαιούται αποζημιώσεως από τον Οργανισμό για τις δαπάνες 
που έκανε για κατασκευές, επισκευές κ.λπ. ούτε για διαφυγόντα κέρδη και για 
ζημιά που θα πάθει, λόγω αυτής της ανάκλησης. Σ’ αυτή την περίπτωση 
μονομερούς ανακλήσεως, ο παραχωρησιούχος υποχρεούται, χωρίς αντίρρηση, 
διαδικασία ή ένδικο μέσο, να εγκαταλείψει άμεσα τη χρήση του χώρου. Σε 
κάθε περίπτωση δυστροπίας του παραχωρησιούχου να παραδώσει τη χρήση 
του χώρου, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί προστασίας δημοσίων κτημάτων, 
οποιαδήποτε δε έξοδα καταβληθούν από τον Οργανισμό θα εισπραχθούν σε 
βάρος του παραχωρησιούχου σαν δημόσιο έσοδο, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
γι’ αυτό διατάξεις. Σε περίπτωση που ο παραχωρησιούχος αρνείται να 
παραδώσει τη χρήση του χώρου, ο Οργανισμός έχει το  απόλυτο δικαίωμα της 
χρήσης του χώρου, χωρίς να υποχρεούται σε αποζημίωση του 
παραχωρησιούχου. 

 Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας Απόφασης συνεπάγεται την 
αυτοδίκαια  ακύρωση της απόφασης παραχώρησης. 

Η παρούσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού έχει το 
χαρακτήρα εκτελεστής διοικητικής πράξης κατ’ ενάσκηση δημόσιας εξουσίας, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 692/02 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. (Γ’ 
Τμήμα)». 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Κυρίων 
Συμβούλων μετά το τέλος της οποίας, το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την 
εισήγηση και τη συζήτηση, έλαβε υπόψη τα σχετικά έγγραφα και διατάξεις, καθώς 
και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, κατά την οποία   ΥΠΕΡ ψήφισαν οι -29 - , 
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ΛΕΥΚΟ ψήφισε -1-, (ο κ.Τζανίδης Ν.), ΚΑΤΑ ψήφισαν  -4-, (οι κ.κ.Δευτεραίος Σ., 
Δραμανίδου Ν., Τρέλλη Φ., Μιχαηλίδης Π.)  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

Αποδέχεται την  υπ' αριθ.80/08/17 Απόφαση του Δ.Σ. του  Ο.Λ.Α. Α.Ε. με την 
οποία εγκρίθηκε η παραχώρηση προς τον Δήμο Αλεξανδρούπολης, του ιδιαίτερου 
δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένος Αλεξανδρούπολης, έκτασης 43 
περίπου στρεμμάτων (όπως αυτός όπως αυτή αποτυπώνεται στο συνημμένο 
τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1.000), που οριοθετείται βόρεια από το τοιχείο 
της παραλιακής οδού, δυτικά από την οριογραμμή της χερσαίας ζώνης λιμένος 
(Απόφαση Νομάρχη Έβρου 21007/27-05-1966, ΦΕΚ447Β/18-07-1966), ανατολικά 
από την υπό στοιχεία (Κ1,Κ2,…..Κ20,Κ21) τεθλασμένη γραμμή και νότια από την 
υφιστάμενη ακτογραμμή, διάρκειας δεκατριών (13) ετών.  
Η ανωτέρω παραχώρηση θα υλοποιηθεί υπό τους κάτωθι αναφερόμενους όρους και 
προϋποθέσεις:  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ.  

Η  διάρκεια  της  παρούσας  παραχώρησης καθορίζεται για χρονικό διάστημα 13 
ετών, με έναρξη την ημερομηνία έγκρισής της από τη Γενική Συνέλευση του 
Μετόχου, ήτοι την 14-07-2016 και λήξη την 13-07-2029.   

Η παραχώρηση δεν μπορεί να παραταθεί ή να ανανεωθεί ή με άλλον τρόπο να 
συνεχισθεί, χωρίς νέα απόφαση του Δ.Σ. της ΟΛΑ Α.Ε. 

 

ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ.  

Η παραχώρηση υλοποιείται στο πλαίσιο του θεσμικού ρόλου και της κοινωνικής 
ευθύνης της Ο.Λ.Α. Α.Ε. και της συνεργασίας της με το Δήμο Αλεξανδρούπολης,  
προς όφελος των δημοτών και προς εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας και 
του προστιθέμενου οφέλους που θα προκύψει από την αναβάθμιση τμήματος της 
χερσαίας λιμενικής ζώνης, έναντι οικονομικού ανταλλάγματος 5.000€/έτος (πέντε 
χιλιάδες ευρώ), πλέον νομίμων κρατήσεων. 

Σε αντάλλαγμα επίσης της παραχώρησης, ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα 
εκμετάλλευσης πάσης φύσεως υφιστάμενων η πιθανών μελλοντικών κτισμάτων 
και εγκαταστάσεων εντός της παραχωρούμενης προς χρήση έκτασης.   

Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται στην παροχή των υπηρεσιών που προβλέπονται 
κατωτέρω στις «Υποχρεώσεις του Παραχωρησιούχου» και εφόσον κάνει χρήση 
παροχών του Οργανισμού (είτε για τις ανάγκες κατασκευής των έργων ανάπλασης, 
είτε για τη λειτουργία – συντήρησή τους)  στην καταβολή του αντιτίμου των 
αντίστοιχων λογαριασμών (ηλεκτρικό ρεύμα, νερό), όπως τα αντίστοιχα τιμολόγια 
διαμορφώνονται κάθε  φορά.  

Οποιαδήποτε μη καταβληθείσα οφειλή του παραχωρησιούχου προς τον Οργανισμό, 
που θα προκύψει από μη εφαρμογή των όρων της παρούσας, θα εισπράττεται κατ’ 
εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου «περί εισπράξεως των δημοσίων εσόδων» ή 
με οποιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΤΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟΥ 

 Ο  παραχωρούμενος  χώρος  θα  χρησιμοποιηθεί  αποκλειστικά  για την 
υλοποίηση της Πράξης «Ανάπλαση της Δυτικής Χερσαίας Ζώνης Λιμένος 
Αλεξανδρούπολης», αποκλειομένων οιωνδήποτε λοιπών χρήσεων του χώρου 
από τον παραχωρησιούχο. Η παρούσα παραχώρηση χώρου δεν  υπάγεται σε 
διατάξεις σχετικές με τις εμπορικές μισθώσεις. Ο παραχωρησιούχος δεν έχει το 
δικαίωμα της παραχώρησης του χώρου περαιτέρω σε τρίτους, με ή χωρίς 
αντάλλαγμα. Περίπτωση σιωπηρής παραχωρήσεως εκ μέρους της 
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παραχωρησιούχου, συνεπάγεται  την  ανάκληση  της  παραχώρησης  
αυτόματα. 

 Ο παραχωρησιούχος δεν δικαιούται να προβεί σε οποιοδήποτε έργο μόνιμης 
φύσεως καθ’ όλη τη διάρκεια της παραχώρησης, πλην όσων περιγράφονται 
στο (Β) σκέλος της υπ’ αριθ. 18/03/10-03-2016 Απόφασης Δ.Σ. Ο.Λ.Α. Α.Ε., 
παρά μόνο σε προσωρινής φύσεως, μη μόνιμες κατασκευές.  

 Ο παραχωρησιούχος έχει την ευθύνη και υποχρέωση για την έκδοση όλων των 
σχετικών αδειών που προβλέπονται από ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την 
εκτέλεση έργων εντός της ζώνης λιμένα.   

 Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση που οποιεσδήποτε 
κατασκευές και έργα εκ μέρους του παραχωρησιούχου στον παραχωρούμενο 
χώρο, εκτελέστηκαν χωρίς την έγκρισή του ή χωρίς την έκδοση των 
απαιτούμενων εγκρίσεων - αδειών, να ζητά την πλήρη απομάκρυνση ή την 
αλλαγή στον τρόπο κατασκευής ή χρήσης τους, ώστε να μην παρεμποδίζεται 
με αυτά η εξυπηρέτηση άλλων λιμενικών σκοπών ή άλλων γενικότερης 
σημασίας έργων ή λειτουργιών του λιμανιού. Τα μονίμου φύσεως έργα και 
εγκαταστάσεις που θα εκτελεστούν κατά τη διάρκεια της παραχώρησης χρήσης 
του χώρου, περιέρχονται μετά τη λήξη αυτής στην κυριότητα του Δημοσίου. 

 Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται σε όλη τη διάρκεια χρήσης του χώρου να 
τηρεί τους κανόνες των υγειονομικών και Αστυνομικών Διατάξεων και να 
λαμβάνει μέτρα για την αποφυγή ρύπανσης από κάθε φύσης ρυπογόνες ουσίες 
και ενοχλητικούς θορύβους. Επίσης, να μην παρακωλύει την άνετη, ομαλή και 
ασφαλή κυκλοφορία πεζών, να εξασφαλίζει την ασφαλή προσέγγιση και 
είσοδο – έξοδο και παραμονή του κοινού εντός της παραχωρούμενης έκτασης 
και να συμμορφώνεται στις εκάστοτε οδηγίες της Ο.Λ.Α. Α.Ε. και τις υποδείξεις 
της Λιμενικής Αρχής. 

 Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να κάνει καλή χρήση του παραχωρούμενου 
χώρου. Είναι υποχρεωμένος να αναλάβει, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της 
παραχώρησης, την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, καθαριότητας, πρασίνου 
επί των έργων ανάπλασης που πρόκειται να υλοποιηθούν και γενικά όλης της 
παραχωρούμενης έκτασης. 

 Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του 
παραχωρούμενου χώρου, τις  τυχόν υπέρ αυτού δουλείες και τα όρια αυτού, 
να τον προστατεύει από κάθε  καταπάτηση με τις προσήκουσες αγωγές, οι 
οποίες εκχωρούνται εις αυτόν με την κοινοποίηση της Απόφασης 
παραχώρησης, οφείλει όμως συγχρόνως να ενημερώνει τον Οργανισμό  
έγκαιρα, πριν την άσκηση τους, αλλιώς ευθύνεται σε αποζημίωση. 

 Ο παραχωρησιούχος ευθύνεται για την ασφάλιση και ασφάλεια των 
εργαζομένων του και έχει την αποκλειστική ποινική και αστική ευθύνη 
απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού 
της Ο.Λ.Α. Α.Ε. για κάθε ατύχημα ή ζημιά σε πρόσωπα ή πράγματα που τυχόν 
θα συμβούν κατά τη χρήση του χώρου και εξ΄ αφορμής αυτού.  

 Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να μεριμνήσει για την πυρασφάλεια του 
χώρου και τυχόν εγκατάστασής του. Είναι  δε  υπεύθυνος για  οποιαδήποτε  
ζημιά  προκαλέσει  στους  γύρω  χώρους, από  επέκταση  πυρκαγιάς, που  θα  
προκληθεί  στο  χώρο  που θα χρησιμοποιηθεί. 

 Η συγκεκριμένη παραχώρηση ισχύει με την προϋπόθεση έγκρισης 
χρηματοδότησης και υλοποίησης των έργων ανάπλασης που περιγράφονται 
στο (Β) σκέλος της υπ’ αριθ. 18/03/2016 Απόφασης Δ.Σ. Ο.Λ.Α. Α.Ε. Μη 
χρηματοδότηση ή μη υλοποίηση των ανωτέρω έργων, συνεπάγεται  και την 
αυτόματη ανάκληση  της  παραχώρησης. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.  

 Ο  Οργανισμός  δεν  ευθύνεται  έναντι  του παραχωρησιούχου  για  την  
πραγματική  κατάσταση  στην  οποία  βρίσκεται ο  παραχωρούμενος  χώρος, 
του οποίου την κατάσταση  τεκμαίρεται  ότι έχει λάβει γνώση. 

 Το παραχωρούμενο ιδιαίτερο δικαίωμα της χρήσης του εν λόγω χώρου της 
χερσαίας ζώνης λιμένα, δεν αναιρεί το δικαίωμα του Οργανισμού όπως ασκεί 
όλες τις απορρέουσες εκ της εκάστοτε ισχύουσας Νομοθεσίας εξουσίες του επί 
του εν λόγω χώρου.   

 Ο Οργανισμός έχει τη δυνατότητα, μετά από απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του, και  εφόσον λόγοι εφαρμογής χωροταξικής ή άλλης μελέτης 
ή  εξυπηρέτησης  γενικοτέρων  Λιμενικών και Εθνικών σκοπών επιβάλλουν 
αυτό, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή πριν και κατά τη διάρκεια της 
συμφωνηθείσης περιόδου παραχώρησης, να προχωρήσει σε λύση και 
ανάκληση της συγκεκριμένης παραχωρήσεως προς τον παραχωρησιούχο, 
χωρίς αυτή να δικαιούται αποζημιώσεως από τον Οργανισμό για τις δαπάνες 
που έκανε για κατασκευές, επισκευές κ.λπ. ούτε για διαφυγόντα κέρδη και για 
ζημιά που θα πάθει, λόγω αυτής της ανάκλησης. Σ’ αυτή την περίπτωση 
μονομερούς ανακλήσεως, ο παραχωρησιούχος υποχρεούται, χωρίς αντίρρηση, 
διαδικασία ή ένδικο μέσο, να εγκαταλείψει άμεσα τη χρήση του χώρου. Σε 
κάθε περίπτωση δυστροπίας του παραχωρησιούχου να παραδώσει τη χρήση 
του χώρου, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί προστασίας δημοσίων κτημάτων, 
οποιαδήποτε δε έξοδα καταβληθούν από τον Οργανισμό θα εισπραχθούν σε 
βάρος του παραχωρησιούχου σαν δημόσιο έσοδο, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
γι’ αυτό διατάξεις. Σε περίπτωση που ο παραχωρησιούχος αρνείται να 
παραδώσει τη χρήση του χώρου, ο Οργανισμός έχει το  απόλυτο δικαίωμα της 
χρήσης του χώρου, χωρίς να υποχρεούται σε αποζημίωση του 
παραχωρησιούχου. 

 Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας Απόφασης συνεπάγεται την 
αυτοδίκαια  ακύρωση της απόφασης παραχώρησης. 

 
 
 Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται την ίδια μέρα. 
 
Ο Πρόεδρος        Τα μέλη 

Ακολουθούν υπογραφές 
 
Ακριβές απόσπασμα 
   Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 
 
 
 
    Κωνσταντίνος Γκοτσίδης 
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