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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 
Δ Η Μ Ο Σ   Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Απόσπασμα από το Πρακτικό 9/2020  

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας 

( Με Τηλεδιάσκεψη ) 

 

Αριθμός Απόφασης 

76/2020 

ΘΕΜΑ: 

<<Έγκριση Μνημονίου Συνεννόησης Συναντίληψης και Συνεργασίας 

μεταξύ Δήμου και ΟΛΗΓ ΑΕ για την περιοχή του Δρεπάνου.>> 

 

Στην Ηγουμενίτσα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 18 του μηνός Μαΐου του 

έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 20:00’ διενεργήθηκε με τηλεδιάσκεψη 

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-

3-2020 ΠΝΠ η οποία δημοσιεύτηκε στο με αριθμ. Α’55/2020 ΦΕΚ και μετά από την με αριθμ. 

πρωτ. 5384/14-5-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που 

δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με κάθε πρόσφορο 
μέσο σε όλα τα μέλη του, ως και στον κ. Δήμαρχο. 

Σε σύνολο εικοσιεπτά (27) μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη τα 

εικοσιπέντε (25) και ονομαστικά οι: 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

  1.-Μαρτίνης Δονάτος  (Πρόεδρος) 

  2.-Μήτσης Σωτήριος 

  3.-Τζώρτζης Απόστολος 

  4.-Γκόλιας Βασίλειος  

  5.-Γκίκας Μιχαήλ 

  6.-Φουσέκης Γεράσιμος 

  7.-Κώστας Ελευθέριος 

  8.-Τζέλλου Χριστίνα 

  9.-Τσουμάνης Κωνσταντίνος 

10.-Λώλης Ηλίας 

11.-Ζεϊμπέκογλου Δέσποινα 

12.-Τσώτου Νικολάου Βασιλική 

13.-Πάκος Δημήτριος 

14.-Δημάκος Δημήτριος, αποχώρησε  

      κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος 

                                                ….. 

15.-Ρούσης Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος) 

16.-Κάτσιος Χρήστος 

17.-Καλφόγλου Γεώργιος 

18.-Δημητρίου Θωμάς 

19.-Κάτσης Σπυρίδων 

20.-Δήμας Θεόδωρος 

21.-Γόγολος Ιωάννης, αποχώρησε μετά 

      τη συζήτηση του 3ου θέματος 

22.-Λιώνης Ελευθέριος, αποχώρησε μετά 

      τη συζήτηση του 3ου θέματος 

23.-Κατσάρη Σοφία, αποχώρησε μετά 

      τη συζήτηση του 2ου θέματος 

24.-Νταής Παναγιώτης, αποχώρησε μετά 

      τη συζήτηση του 1ου θέματος 

25.-Κοτζαπαναγιώτου Κων/νος, αποχώ- 

      ρησε  κατά τη συζήτηση του 1ου θέμ. 

                         _ . _ 

 

  Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

    1.-Βασιλειάδης Γεώργιος                                           2.-Βαλάκος Σπυρίδων 

      (Δε συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη αν και είχαν κληθεί).  

Στη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη συμμετείχε και ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας κ. Ιωάννης 

Λώλος, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε ο Διοικητικός Υπάλληλος του Δήμου 

κ.Γεώργιος Μ. Κατσιμάνης. 

ΑΔΑ: ΩΕΖΡΩΡΙ-ΒΤΛ
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Ο κ. Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη και εισήλθε στα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης. 

Επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης <<Έγκριση Μνημονίου Συνεννόησης 

Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ Δήμου και ΟΛΗΓ ΑΕ για την περιοχή του 

Δρεπάνου>>, έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα εξέθεσε τα 

κάτωθι: 

 

Από τον ΟΛΗΓ στάλθηκε εν αρχή «Σχέδιο Μνημονίου Συνεννόησης Συναντίληψης και 

Συνεργασίας (MOU)». Το εν λόγω σχέδιο δόθηκε στην Νομική υπηρεσία του Δήμου για την 

Νομική προσέγγιση αυτού. Η Νομική μας Υπηρεσία παρέθεσε τις απόψεις της, οι οποίες 

δόθηκαν με e-mail στον Δικηγόρο της ΟΛΗΓ κ. Καρατσώλη με τις περισσότερες να 

υιοθετούνται όπως διαπιστώνεται από το νέο σχέδιο που μας εστάλη και σας διαβιβάστηκε.  

Θα ήθελα εδώ να δηλώσω ότι το προτεινόμενο Μνημόνιο είναι σε θετική κατεύθυνση και 

εφαρμόζει εμπράκτως την Βούληση της διοίκησης του ΟΛΗΓ για την απόδοση της χερσαίας 

ζώνης Λιμένος Ηγουμενίτσας που δεν εξυπηρετεί λιμενικές δραστηριότες στον Δήμο αλλά θα 

ήθελα να προσθέσω σε αυτό και τις παρακάτω βελτιώσεις:  

Το Άρθρο 1: Αντικείμενο Μνημονίου Συνεργασίας, θα πρέπει να αναμορφωθεί ως 

εξής:  

Τα συμβαλλόμενα μέρη αποδέχονται να αναλάβουν κάθε απαραίτητη πρωτοβουλία και 

δραστηριότητα καθώς και την από κοινού πραγματοποίηση συντονισμένων ενεργειών για την 

παραχώρηση χρήσης στο Δήμο τμημάτων της χερσαίας ζώνης Ηγουμενίτσας (που δεν 

εξυπηρετούν ανάγκες λειτουργίας του λιμανιού) και αποτελούν έκταση εντός της Χ.Λ.Σ η 

οποία έχει παραχωρηθεί δια συμβάσεως παραχώρησης από το Ελληνικό Δημόσιο στον ΟΛΗΓ 

στα πλαίσια των καταστατικών του σκοπών λιμενικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις .  

Ειδικότερα :  Αντικείμενο της παραχώρησης του παρόντος μνημονίου αποτελεί το τμήμα της 

παραλίας Δρεπάνου, όπως αυτό αποτυπώνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα Τα 

μέρη συμφωνούν στην ανάληψη από το Δήμο Ηγουμενίτσας όλων των δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεων του συνόλου της λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην 

περιοχή της παραλίας του Δρεπάνου. 

(Τα ζητήματα εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί της έκτασης αποτελούν αντικείμενο του 

Ελληνικού Δημοσίου ( σχετικώς με την 8504/1969 απόφαση Νομάρχη) και του Δήμου και το 

παρόν μνημόνιο δεν υπεισέρχεται σε αυτά. Ως προς τον ΟΛΗΓ ισχύουν οι συμβάσεις 

παραχώρησης επί της εκτάσεως μεταξύ ΟΛΗΓ— Ελληνικού Δημοσίου). 

Στο τέλος του Άρθρο 3 να προστεθεί «Όσον αφορά τις υπάρχουσες μισθώσεις — 

παραχωρήσεις που έχουν γίνει από την ΟΛΗΓ συμφωνείται ότι αυτές περιέρχονται στο Δήμο 

από την ημέρα υπογραφής και έγκρισης του παρόντος. Ο Δήμος αναλαμβάνει την συνέχιση 

αυτών κατά τους υφιστάμενους όρους και τα έσοδα από αυτές θα περιέρχονται στο Δήμο» 

Το Άρθρο 6: θα πρέπει να απαλειφθεί. Το παρόν μνημόνιο αφορά τη ζώνη του Δρεπάνου και 

το ζήτημα των εσόδων και των δαπανών προβλέπονται στα άρθρα αυτού.  

Επίσης στο αποφασιστικό μέρος της απόφασης να προστεθεί: 

Δεν απεμπολούμε κανένα από τα διεκδικούμενα από τον Δήμο, τμήματα της χερσαίας ζώνης, 

που δεν απαιτούνται για λιμενικές δραστηριότητες και  

 απαιτούμε να μη συμπεριληφθεί κανένα από τα ανωτέρω τμήματα στη σύμβαση 

παραχώρησης του Λιμένα από το ΤΑΙΠΕΔ 

 ζητάμε σύμφωνα με το πνεύμα συνεννόησης και συναντίληψης που διέπει την σχέση 

του Δήμου και την ΟΛΗΓ Α.Ε., να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Δήμου για κάθε έργο 

που πρόκειται να εκτελεστεί επί των ανωτέρω τμημάτων.  

 καλούμε όλους τους φορείς του Δήμου να συστρατευτούν με τον αγώνα του Δήμου 

για την άμεση απόδοση των τμημάτων της χερσαίας ζώνης, που δεν απαιτούνται για 

λιμενικές δραστηριότητες στον Δήμο. 

 

Ύστερα από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο σε κάθε έναν χωριστά από τους 

δημοτικούς συμβούλους για να εκφράσουν τις απόψεις τους και να τοποθετηθούν επί του 

θέματος. 

ΑΔΑ: ΩΕΖΡΩΡΙ-ΒΤΛ
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 * ( Οι τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων καταγράφηκαν αναλυτικά στο υπ’ αριθμ. 

9/2020 (1ο θέμα) απομαγνητοφωνημένο πρακτικό της παρούσης συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου. ) 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 

εισήγηση του κ. Δημάρχου, το προτεινόμενο Μνημόνιο Συνεννόησης Συναντίληψης και 

Συνεργασίας (MOU) μεταξύ του Δήμου και της ΟΛΗΓ ΑΕ για την περιοχή του Δρεπάνου και 

τέλος τις απόψεις και τοποθετήσεις των μελών του, 

   κατά πλειοψηφία 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 

1.-Εγκρίνουμε το Μνημόνιο Συνεννόησης Συναντίληψης και Συνεργασίας (MOU) μεταξύ του 

Δήμου και της ΟΛΗΓ ΑΕ για την περιοχή του Δρεπάνου, όπως αυτό διαμορφώθηκε στην 

παρούσα συνεδρίαση και επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση ως αναπόσπαστο κομμάτι 

της και εξουσιοδοτούμε τον Δήμαρχο Ηγουμενίτσας κ. Ιωάννη Λώλο για την υπογραφή 

του ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου. 

 

2.-Ορίζουμε εκπρόσωπο του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 8 του μνημονίου, τον Δήμαρχο κ. 

Ιωάννη Λώλο με αναπληρωτή του τον Αντιδήμαρχο κ. Ηλία Λώλη. 

 

3.-Δεν απεμπολούμε κανένα από τα διεκδικούμενα από τον Δήμο, τμήματα της χερσαίας 

ζώνης, που δεν απαιτούνται για λιμενικές δραστηριότητες και  

 απαιτούμε να μη συμπεριληφθεί κανένα από τα ανωτέρω τμήματα στη σύμβαση 

παραχώρησης του Λιμένα από το ΤΑΙΠΕΔ 

 ζητάμε σύμφωνα με το πνεύμα συνεννόησης και συναντίληψης που διέπει την σχέση 

του Δήμου και την ΟΛΗΓ Α.Ε., να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Δήμου για κάθε έργο 

που πρόκειται να εκτελεστεί επί των ανωτέρω τμημάτων.  

 καλούμε όλους τους φορείς του Δήμου να συστρατευτούν με τον αγώνα του Δήμου 

για την άμεση απόδοση των τμημάτων της χερσαίας ζώνης, που δεν απαιτούνται για 

λιμενικές δραστηριότητες στον Δήμο. 

 

 

 Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Γόγολος Ιωάννης, Νταής Παναγιώτης,  

Κάτσιος Χρήστος, Λιώνης Ελευθέριος, Καλφόγλου Γεώργιος, Κατσάρη Σοφία, Ρούσης 

Αναστάσιος, Δημητρίου Θωμάς και Κάτσης Σπυρίδων, οι οποίοι δήλωσαν ότι δεν 

συμφωνούν με το προτεινόμενο Μνημόνιο Συνεννόησης Συναντίληψης και Συνεργασίας 

(MOU) μεταξύ του Δήμου και της ΟΛΗΓ ΑΕ για την περιοχή του Δρεπάνου και ζητούν 

την άμεση απόδοση στο Δήμο των τμημάτων της χερσαίας ζώνης που δεν απαιτούνται 

για λιμενικές δραστηριότητες, ήτοι από το παλαιό λιμάνι έως και το Μακρυγιάλι. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 76/2020. 

 

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 

Για τούτο συντάχτηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΔΟΝΑΤΟΣ ΜΑΡΤΙΝΗΣ                                                                 ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

Ακριβές απόσπασμα 

Ηγουμενίτσα 20–05-2020 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ 
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Μνημόνιο Συνεννόησης, Συναντίληψης και Συνεργασίας 

(Memorandum of Understanding) 

 

Μεταξύ των: 

Δήμου Ηγουμενίτσας 

και 

του Οργανισμού Λιμένα Ηγουμενίτσας Α.Ε. 

Ηγουμενίτσα, ....../....../ 2020 
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Σχετικά:  

 η με αριθμ ………/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας    

 η με αριθμ. ……./2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας 

(Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.) 

 

  

ΑΔΑ: ΩΕΖΡΩΡΙ-ΒΤΛ
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Στην Ηγουμενίτσα, σήμερα....../....../ 2020 

 

 Δήμος Ηγουμενίτσας με έδρα την Ηγουμενίτσα, στο Δημαρχιακό Μέγαρο, που εκπροσωπείται νόμιμα από 

τον Δήμαρχο Ηγουμενίτσας κ. Ιωάννη Λώλο 

 Ο Οργανισμός Λιμένα Ηγουμενίτσας Α.Ε. με έδρα την Ηγουμενίτσα που εκπροσωπείται νόμιμα από …… 

οι οποίοι θα καλούνται εφεξής  «τα συμβαλλόμενα μέρη»  συμφωνούν να συνεργαστούν σε ένα κοινό πλαίσιο δράσης 

και συναποδέχονται τα εξής: 

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο Μνημονίου Συνεργασίας 

Τα συμβαλλόμενα μέρη αποδέχονται να αναλάβουν κάθε απαραίτητη πρωτοβουλία και δραστηριότητα καθώς και την 

από κοινού πραγματοποίηση συντονισμένων ενεργειών για την παραχώρηση χρήσης στο Δήμο τμημάτων της 

χερσαίας ζώνης Ηγουμενίτσας (που δεν εξυπηρετούν ανάγκες λειτουργίας του λιμανιού)και αποτελούν έκταση εντός 

της Χ.Λ.Σ η οποία έχει παραχωρηθεί δια συμβάσεως παραχώρησης από το Ελληνικό Δημόσιο στον ΟΛΗΓ  στα 

πλαίσια των καταστατικών του σκοπών λιμενικών δραστηριοτήτων , σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

Ειδικότερα: Αντικείμενο της παραχώρησης του παρόντος μνημονίου αποτελεί το τμήμα της παραλίας Δρεπάνου, 

όπως αυτό αποτυπώνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα
1
. Τα μέρη συμφωνούν στην ανάληψη από το Δήμο 

Ηγουμενίτσας όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του συνόλου της λειτουργίας των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στην περιοχή της παραλίας του Δρεπάνου. 

Τα ζητήματα εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί της έκτασης αποτελούν αντικείμενο του Ελληνικού Δημοσίου ( σχετικώς 

με την 8504/1969 απόφαση Νομάρχη) και του Δήμου και το παρόν μνημόνιο δεν υπεισέρχεται σε αυτά . Ως προς τον 

ΟΛΗΓ ισχύουν οι συμβάσεις παραχώρησης επί της εκτάσεως μεταξύ ΟΛΗΓ— Ελληνικού Δημοσίου 

 

Άρθρο 2 : Σκοποί της παραχώρησης. 

 Στα πλαίσια των από κοινού ενεργειών τα μέρη αναγνωρίζουν ότι βασικοί σκοποί της παραχώρησης της χρήσης υπό 

την επιφύλαξη των αποφάσεων του Ελληνικού Δημοσίου είναι: 

1. Η διαχείριση και εκμετάλλευση από το Δήμο των παραχωρούμενων εκτάσεων και η ενιαία και 

ολοκληρωμένη αξιοποίηση των εκτάσεων αυτών. 

2. Η ενιαία και ολοκληρωμένη συντήρηση των υπαίθριων χώρων και των εγκαταστάσεων  από το Δήμο με 

γνώμονα την ασφάλεια του κοινού, την περιβαλλοντική προστασία του παραλιακού μετώπου, την 

αισθητική αναβάθμιση και την άρτια λειτουργία και καλή εμφάνιση του κοινοχρήστου χώρου των 

παραχωρούμενων εκτάσεων.  

3. Η προστασία και ανάδειξη της δημόσιας περιουσίας με τη διάθεση των προσδιορισθησομένων από το 

Δήμο τμημάτων των παραχωρούμενων εκτάσεων στο κοινό, για απρόσκοπτη χρήση και προσπέλαση, η 

διαμόρφωση, συντήρηση και λειτουργία των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων υπό όρους 

προστασίας του περιβάλλοντος, η ανάπτυξη ήπιων δραστηριοτήτων αναψυχής, αθλητισμού, 

πολιτιστικών εκδηλώσεων, η βελτίωση των χαρακτηριστικών του αστικού περιβάλλοντος, η υποστήριξη 

των ήπιων μορφών μετακίνησης, η προστασία των εκτάσεων από ενέργειες αυθαίρετης κατάληψης ή 

ανέγερσης και λειτουργίας αυθαιρέτων κατασκευών, εγκατάστασης οχλουσών χρήσεων, ενέργειες 

υποβάθμισης και αλλοίωσης των χαρακτηριστικών του χώρου και της αισθητικής, παράνομης εισόδου 

και κατάληψης του χώρου από οχήματα και οποιασδήποτε άλλης ενέργειας που υποβαθμίζει ποιοτικά ή 

ποσοτικά τις παραχωρούμενες εκτάσεις.  

4. Η παραχώρηση χρήσης των παραπάνω εκτάσεων θα ολοκληρωθεί με την έκδοση των σχετικών 

παραχωρητηρίων/αποφάσεων παραχώρησης από το Ελληνικό Δημόσιο οι οποίες θα περιλαμβάνουν και 

τους σχετικούς ειδικούς όρους παραχώρησης. 

5. Έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών παραχώρησης τα μέρη αποδέχονται και συμφωνούν να 

συνεργάζονται από κοινού και με το σκοπό αξιοποίησης, συντήρησης , φύλαξης και καθαριότητας της 

έκτασης . Ειδικότερα συμφωνείται ότι ο Δήμος θα ενημερώνεται για τις αναγκαίες εργασίες και 

ενέργειες επί της έκτασης καθώς θα ζητείται και η σύμφωνη γνώμη του για τον προγραμματισμό , το 

είδος και το αντικείμενο εργασιών ή και άλλων πράξεων και ενεργειών στα πλαίσια του καταστατικού 

του σκοπού του ΟΛΗΓ που πρόκειται τυχόν να πραγματοποιηθούν έως και την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας και για όσο χρόνο τίθεται σε ισχύ το παρόν 

 

                                                           
1
Όπως αυτή καταγράφεται στο από Μαΐου 2020 διάγραμμα του ΟΛΗΓ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 

παρόντος Μνημονίου 
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Άρθρο 3 : Δικαιώματα Παραχωρησιούχου — Δήμου Ηγουμενίτσας. 

Στα πλαίσια των από κοινού ενεργειών τα μέρη αναγνωρίζουν ότι στη σφαίρα των δικαιωμάτων του 

Παραχωρησιούχου θα εντάσσονται μεταξύ άλλων  

Στο Δήμο παραχωρείται το δικαίωμα : 

Να χρησιμοποιεί, εκμεταλλεύεται ή να εκμισθώνει ο ίδιος ή νομικό του πρόσωπο τα ακίνητα και εγκαταστάσεις εντός 

της προς παραχώρηση έκτασης προς τρίτους, να συμπράττει με αυτούς για την αξιοποίηση και ανάπτυξη των 

ακινήτων, να παραχωρεί τη χρήση τους με ή χωρίς αντάλλαγμα ανάλογα με τη σκοπούμενη χρήση, υποχρεούμενος να 

ενημερώνει προσηκόντως το Ελληνικό Δημόσιο 

Να εκτελεί με ευθύνη, επιμέλεια και δικές του αποκλειστικά δαπάνες ή και άλλων χρηματοδοτικών πηγών που θα 

εξασφαλίσει, όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη προστασία των κοινόχρηστων ή κοινωφελών χρήσεων εντός της 

παραχωρούμενης έκτασης. Να εκτελεί έργα, εκδίδοντας όλες τις απαιτούμενες άδειες, κατά την κείμενη νομοθεσία, 

στο όνομά του ή στο όνομα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ που ανήκει κατά την απόλυτη πλειοψηφία των μετοχών του σε αυτόν. 

Να υποβάλει αιτήσεις και προτάσεις σε πηγές χρηματοδότησης για την εκτέλεση μελετών και έργων για την 

αξιοποίηση του παραγόμενου αποτελέσματος. 

Επισημαίνεται ότι εφόσον απαιτηθεί μετά το πέρας της παραχώρησης ο ΟΛΗΓ θα συνδράμει για την εκτέλεση έργων 

ή μελετών παρέχοντας κάθε απαιτούμενο στοιχείο ή μελέτη που έχει παραχθεί έως σήμερα. 

Όσον αφορά τις υπάρχουσες μισθώσεις — παραχωρήσεις που έχουν γίνει από την ΟΛΗΓ Α.Ε. συμφωνείται ότι αυτές 

περιέρχονται στο Δήμο από την ημέρα υπογραφής και έγκρισης του παρόντος. Ο Δήμος αναλαμβάνει την συνέχιση 

αυτών κατά τους υφιστάμενους όρους και τα έσοδα από αυτές θα περιέρχονται στο Δήμο. 

 

Άρθρο 4 : Υποχρεώσεις Παραχωρησιούχου - Δήμου Ηγουμενίτσας 

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας με χρήση Ιδίων οικονομικών δυνατοτήτων ή με αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων, σε κάθε 

περίπτωση: 

1. Αναλαμβάνει το κόστος καθαρισμού, συντήρησης και λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων εντός της 

παραχωρούμενης έκτασης, καθώς και το ενδεχόμενο κόστος για την αναβάθμιση, αποκατάσταση ή 

επέκταση των εγκαταστάσεων αυτών, εγγράφοντας τα σχετικά κονδύλια στον Προϋπολογισμό του. 

2. Αναλαμβάνει την υποχρέωση και την ευθύνη για την ασφαλή λειτουργία και υγιεινή των 

εγκαταστάσεων της προς παραχώρηση έκτασης, την άνετη προσπέλαση και την ασφάλεια των πολιτών. 

3. Αναλαμβάνει την ευθύνη για την αξιοποίηση των παραχωρούμενων εκτάσεων κατά κύριο λόγο υπέρ της 

δημιουργίας χώρων ελευθέρων και ανοιχτών και της απόδοσής τους στους πεζούς και για τη λήψη όλων 

των αναγκαίων προληπτικών μέτρων για την αποτροπή βανδαλισμών, συγκέντρωσης περιθωριακών 

στοιχείων και αυθαίρετης χρήσης της δημόσιας περιουσίας. 

4. Δεσμεύεται για την ανάληψη όλων των εξόδων διενέργειας διαγωνισμών, συγκέντρωσης στοιχείων, 

εκπόνησης μελετών και κατασκευής έργων που αφορούν την έκταση που θα παραχωρηθεί. 

5. Υποχρεούται να λάβει όλες τις άδειες που ο νόμος προβλέπει για την πραγματοποίηση έργων, 

κατασκευών μισθώσεων κλπ στην παραχωρούμενη έκταση, ευθυνόμενος αποκλειστικά για κάθε 

παράβαση που ήθελε προκύψει ή τυχόν πολεοδομικό ή άλλης φύσης πρόστιμο. 

 

Άρθρο 5 : Λοιποί Όροι μετά την ολοκλήρωση της παραχώρησης. 

1. Οποιαδήποτε δαπάνη, που σύμφωνα με το νόμο βαρύνει τον ΟΛΗΓ μετά την ημερομηνία έναρξης της 

παραχώρησης και στο εξής θα βαρύνει αποκλειστικά τον παραχωρησιούχο Δήμο Ηγουμενίτσας προς τον 

οποίο θα λάβει χώρα η παραχώρηση. 

2. Εν όψει της απόφασης του ΟΛΗΓ - μετά από το αίτημα του Δήμου Ηγουμενίτσας - περί αναστολής της 

διαδικασίας των δημοπρασιών για την παραχώρηση καταστημάτων εντός της σχετικής έκτασης η ευθύνη για 

την προώθηση κάθε διαδικασίας προετοιμασίας και σύναψης δημόσιας σύμβασης με κύριο γνώμονα την 

παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες του Δήμου Ηγουμενίτσας και εν γένει των χρηστών της παραλιακής 

έκτασης βαρύνει εφεξής το Δήμο Ηγουμενίτσας λαμβάνοντας υπόψη την ολοκλήρωση όλων των νόμιμων 

διαδικασιών παραχώρησης χρήσης της έκτασης προς τον Δήμο. 

3. Ο Δήμος Ηγουμενίτσας υποχρεούται καθ' όλη τη διάρκεια της παραχώρησης να φροντίζει για τη διατήρηση 

της κατοχής και της χρήσης της εκτάσεως και να αποκρούει, με Κάθε νόμιμο μέσο, κάθε αυθαιρεσία, 

καταπάτηση ή διεκδίκηση επί αυτών, ανεξάρτητα από κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια, στην οποία τυχόν 

θα προβεί ο ΟΛΗΓ ή το Ελληνικό Δημόσιο εν γένει. 
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Άρθρο 6 : Κάλυψη δαπανών 

Για την πραγματοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών των παραπάνω άρθρων τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται 

σύμφωνα με τους προϋπολογισμούς τους, για την κάλυψη όλων των σχετικών με την άμεση προώθηση των δράσεων - 

δαπανών, που ενδέχεται να 

προκύψουν. ΟΙ ειδικότερες λεπτομέρειες θα συμφωνούνται από κοινού μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών των 

συμβαλλομένων μερών και θα τελούν υπό την έγκριση των αρμοδίων οργάνων. 

 

Άρθρο 7: Επικοινωνία και Συνεργασία των συμβαλλομένων μερών 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται κάθε φορά κρίνεται αναγκαίο να συνεδριάζουν, με σκοπό να προβαίνουν σε 

εκτιμήσεις για την εκτέλεση των κοινών δράσεων και να συντάσσουν έκθεση για τις όλες τις επί μέρους ενέργειες και 

δράσεις. 

 

Άρθρο 8: Ορισμός εκπροσώπου 

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος ορίζει έναν εκπρόσωπο για το συντονισμό της συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών και την 

επιτυχή υλοποίηση του παρόντος Μνημονίου. Πέραν αυτού, τα  συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν τη δέσμευση για 

την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας  και την αντιμετώπιση κοινών θεμάτων. 

 

Άρθρο 9: Τροποποίηση και Καταγγελία του Μνημονίου 

Κάθε τροποποίηση του παρόντος Πρωτοκόλλου απαιτεί την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση των 

συμβαλλόμενων μερών. 

Κάθε συμβαλλόμενος μπορεί να καταγγείλει οποτεδήποτε το παρόν Μνημόνιο σε περίπτωση αντισυμβατικής 

συμπεριφοράς ή ενέργειας που αντιβαίνει τους σκοπούς του από τον έτερο των συμβαλλομένων. 

 

Ηγουμενίτσα, ..... ./.. ..../2020 

 

O Δήμαρχος Ηγουμενίτσας                                     Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 

                                      О.Λ.НГ. А.Е. 
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