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ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΑ  ΚΑΒΑΛΑ Α.Δ    

                                        

ΑΡΗΘ.ΠΡΧΣ.:  994/2013 

 

 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ    

 

ΘΔΜΑ:  ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ  

 

ΔΗΓΟ: ΠΑΡΑΥΧΡΖΖ  ΥΡΖΖ  ΚΑΗ  ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ 1
ΟΤ 

ΟΡΟΦΟΤ 

ΣΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΛΗΜΔΝΑ ΚΑΒΑΛΑ ΔΠΗ ΣΖ ΟΓΟΤ 

ΔΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ 2 (ΠΑΛΗΑ ΦΑΡΑΓΗΚΑ)  ΔΜΒΑΓΟΤ  249,34 Σ.Μ. 

 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 1 

 

ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ 

 

- Ζκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζηνλ εκεξήζην ηύπν:  

 

-Σα έμνδα δεκνζίεπζεο βαξύλνπλ ηνλ  ηειεπηαίν πιεηνδόηε 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 2 

 

ΣΟΠΟ –  ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

 

           Σόπνο 

      Γηαγωληζκνύ 
 

Κηίξην Ο.Λ.Κ. Α.Δ. 

Αίζνπζα Γ../Ο.Λ.Κ. 

Α.Δ. 

Δζλ. Αληηζηάζεσο 2 

Σ.Κ: 654 03 Καβάιαο 

1
νο

 όξνθνο 

        Ζκεξνκελία  

       Γηαγωληζκνύ  
 

     29/08/2013  

          Ζκέξα  

     Γηαγωληζκνύ  
 

    Πέκπηε       

           Ώξα  

    Γηαγωληζκνύ  
 

       11π.κ. 

 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 3 

 

ΥΡΟΝΟ – ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

 

ΟΗ ΠΡΟΦΟΡΔ ΚΑΣΑΣΗΘΔΝΣΑΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΠΑΝΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΝΧΠΗΟΝ 

ΣΡΗΜΔΛΟΤ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΠΟΤ ΘΑ ΟΡΗΘΔΗ ΑΠΌ ΣΟΝ 

ΠΡΟΔΓΡΟ & Γ/ΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟ ΣΖ Ο.Λ.Κ. Α.Δ.  
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 ΠΡΟΦΟΡΔ ΠΟΤ ΘΑ ΚΑΣΑΣΔΘΟΤΝ ΜΔΣΑ ΣΖΝ Χ ΑΝΧ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΚΑΗ ΧΡΑ ΔΗΝΑΗ ΔΚΠΡΟΘΔΜΔ ΚΑΗ ΔΠΗΣΡΔΦΟΝΣΑΗ  

ΟΗ ΠΡΟΦΟΡΔ ΔΗΝΑΗ ΓΤΝΑΣΟΝ ΝΑ ΑΠΟΣΔΛΛΟΝΣΑΗ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

«ΑΒΔΡΧΦ 1, ΚΑΒΑΛΑ Σ.Κ: 654 03» ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΑ ΔΠΗ ΑΠΟΓΔΗΞΔΗ, 

ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΖΝ ΑΝΑΦΔΡΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΞΖ ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 5, ΜΔ ΣΖΝ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΖ ΟΜΧ ΠΡΟΫΠΟΘΔΖ ΟΣΗ ΑΤΣΔ 

ΘΑ ΠΔΡΗΔΛΘΟΤΝ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΜΔΥΡΗ ΣΖΝ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ ΣΖ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. 

 

ΑΠΟΦΑΖ 

Έρνληαο ππόςε: 

α)    Σν Π.Γ. 715/79 (ΦΔΚ 212/Α/10-09-1979) 

β)    Σνλ Ν.2932/2001 (ΦΔΚ 145 η. Α/27-6-2001) 

γ)    Σνλ Ν.2971/2001 (ΦΔΚ 285 η. Α/19-12-2001) όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε 

ηνλ Ν.3153/2003 (ΦΔΚ 153 η. Α /19-6-2003)  

β)   Σελ απόθαζε  9/7/17-7-2013 Γ../Ο.Λ.Κ. Α.Δ.. ηεο έγθξηζεο  

πεξί δηελέξγεηαο Γεκόζηνπ Πιεηνδνηηθνύ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ παξαρώξεζε ηεο 

ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο  ελόο θαηαζηήκαηνο 249,34 η.κ. ζηνλ  1
ν
 Όξνθν ηνπ 

θηηξίνπ επί ηεο νδνύ Δξπζξνύ ηαπξνύ 2 (ΠΑΛΗΑ ΦΑΡΑΓΗΚΑ) 

 

ΠΡΟΚΖΡΤΟΤΜΔ 

 

    Γεκόζην αλνηθηό πιεηνδνηηθό δηαγσληζκό κε θιεηζηέο πξνζθνξέο, κεηά 

ζπλερίζεσο ηνπ δηαγσληζκνύ δηα πξνθνξηθώλ πξνζθνξώλ  θαη θξηηήξην αμηνιόγεζεο 

ηελ πςειόηεξε πξνζθεξόκελε ηηκή, γηα ηελ παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο θαη 

εθκεηάιιεπζεο  ελόο θαηαζηήκαηνο 249,34 η.κ. ζηνλ  1
ν
 Όξνθν ηνπ θηηξίνπ επί ηεο 

νδνύ Δξπζξνύ ηαπξνύ 2 (ΠΑΛΗΑ ΦΑΡΑΓΗΚΑ) 

 

Ο δηαγσληζκόο απηόο ζα δηεμαρζεί κε εηδηθνύο όξνπο, πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα 

παξαθάησ άξζξα ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο, κε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 

2971/2001 όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη θαη κε αλαινγηθή εθαξκνγή ησλ 

γεληθώλ όξσλ δηελέξγεηαο ησλ δηαγσληζκώλ, πνπ θαζνξίδνληαη από ην Π.Γ.715/79, 

Π.Γ. 34/95 , Π.Γ. 118/2007. 

 

Σελ δηαθήξπμε κπνξνύλ λα παξαιακβάλνπλ νη ελδηαθεξόκελνη από ηελ Γ/λζε 

Πεξηνπζίαο θαη Αλάπηπμεο ηεο ΟΛΚ ΑΔ, Αβέξσθ 1 Καβάια, 1
νο

 όξνθνο, , από ηελ 

παξαπάλσ δηεύζπλζε, θαζεκεξηλά από 09.00 π.κ. έσο 13.00 κ.κ. όπσο επίζεο 

κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία  ηει. 2510-225-192 θαη ζην 

Fax 2510-220.125. 

 

Ζ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ ζα γίλεη δεκόζηα ζηνλ ηόπν θαη ηνλ ρξόλν πνπ 

νξίδνληαη ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε (Πίλαθαο 2). 

 

ε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληζκόο απνβεί άθαξπνο, ζα επαλαιεθζεί κε ηνπο ίδηνπο 

αθξηβώο όξνπο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο.  

 

    Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκόο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ παξαξηήκαηα, 

πνπ απνηεινύλ αλαπόζπαζηα κέξε ηεο δηαθήξπμεο: 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄: πκπιεξσκαηηθνί γεληθνί όξνη αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄: Πξνζόληα θαη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄: Τπνδείγκαηα εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ ζπκκεηνρήο 

 

    Ζ πεξίιεςε ηεο παξνύζαο λα απνζηαιεί πξνο δεκνζίεπζε ζε δύν (2) εκεξήζηεο  

θαη κία (1) εβδνκαδηαία εθεκεξίδεο ηεο Καβάιαο, θαζώο θαη ζε κία (1) Παλειιήληα. 

 

    ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ 

 

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟΗ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

 

Η.  ΣΗΜΖ ΔΚΚΗΝΖΖ – ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΠΑΡΑΥΧΡΖΖ–ΥΡΖΖ 

 

1.  Χο ηηκή εθθίλεζεο ηεο δεκνπξαζίαο (ειάρηζην κεληαίν αληάιιαγκα ρξήζεο), 

νξίδεηαη ην πνζό ησλ δύν ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ Δπξώ (€ 2300,00) πιένλ νιόθιεξνπ 

(3,6%) ηνπ θόξνπ ραξηνζήκνπ θαη ΟΓΑ επί ραξηνζήκνπ, εθόζνλ πθίζηαηαη εηζέηη 

λνκηθή ππνρξέσζε ραξηνζήκνπ, ππνθείκελν ζε εηήζηα αλαπξνζαξκνγή ίζε κε ηνλ 

Γείθηε Σηκώλ Καηαλαισηή ηνπ ηειεπηαίνπ 12κήλνπ, πιένλ κίαο (1) κνλάδαο. 

 

2.  Ζ δηάξθεηα παξαρώξεζεο ρξήζεο νξίδεηαη ζηα ηξία (3) έηε θαη ε ρξήζε ηνπ 

παξαρσξεζέληνο ρώξνπ, σο ρώξνο ζπλάζξνηζεο θνηλνύ, εζηίαζεο (Δζηηαηόξην 

θ.ι.π.). 

    Σν ελ ιόγω θαηάζηεκα επξίζθεηαη εληόο ηεο Υεξζαίαο Εώλεο Ληκέλα θαη ωο 

εθ ηνύηνπ ΓΔΝ εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο πεξί εκπνξηθώλ κηζζώζεωλ  (άξζξν 22 

παξ. 2 ηνπ Ν. 2971/2001 ΦΔΚ 285/2001 η. Α΄)  

 

ΗΗ.  ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ - ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ 

 

1.  Οη επηζπκνύληεο λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκό, ν νπνίνο ζα γίλεη ζύκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 715/79, ζα πξνζθνκίζνπλ απηνπξνζώπσο ή κε πιεξεμνύζην, 

ζθξαγηζκέλν θάθειν πξνζθνξάο, όπνπ ζα αλαθέξνπλ ηελ ρξήζε ηνπ πξνο 

παξαρώξεζε θαηαζηήκαηνο θαη ην πξνζθεξόκελν κεληαίν αληάιιαγκα ρξήζεο. 

    ηελ πξνζθνξά, πνπ ζηελ πεξίπηωζε πιεξεμνπζίνπ ζα ζπλνδεύεηαη κε ην 

ζρεηηθό έγγξαθν πιεξεμνπζηόηεηαο, ζα αλαγξάθεηαη επίζεο, όηη ν πξνζθέξωλ 

έιαβε γλώζε ηωλ όξωλ ηεο δηαθήξπμεο, ηδηαίηεξα ηνπ άξζξνπ 22παξ.2 ηνπ 

Ν.2971/2001(……Οη δηαηάμεηο πεξί εκπνξηθώλ κηζζώζεωλ δε εθαξκόδνληαη γηα 

ηνπο ρώξνπο ηεο ρεξζαίαο θαη ζαιάζζηαο δώλεο ιηκέλα.), ηνπο νπνίνπο 

απνδέρεηαη πιήξωο θαη αλεπηθύιαθηα. 

    Μεηά ηελ αλαθνίλσζε από ηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο δηεμαγσγήο ηνπ 

δηαγσληζκνύ ηεο πξνζθνξάο εθάζηνπ πιεηνδόηε, ν δηαγσληζκόο ζα ζπλερηζηεί δηα 

πξνθνξηθώλ πξνζθνξώλ, κέρξη αλαδείμεσο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε. 

    Ζ πξνθνξηθή πξνζθνξά, πξέπεη λα είλαη αλώηεξε ηεο κεγαιύηεξεο έγγξαθεο 

πξνζθνξάο, θαηά δύν ηνηο εθαηό (2%) ηνπιάρηζηνλ. 

 

2.  ηνλ θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο: 

-  Ζ ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ 

-  Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκό 

-  Ο αξηζκόο ηεο δηαθήξπμεο 

-  Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ 
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-  Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα κε ηνλ αξηζκό ηνπ Α.Φ.Μ. 

 

3.  Μέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν ηεο πξνζθνξάο, ηνπνζεηνύληαη όια ηα ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζθνξά ζηνηρεία θαη εηδηθόηεξα σο εμήο: 

  α)  Όια ηα δεηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο (σο αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα 

Β θαη ε εγγύεζε ζπκκεηνρήο). 

  β)  Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, ηνπνζεηνύληαη επί πνηλή απνξξίςεσο ζε 

ρσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». 

 

4.  Ο ρξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ είλαη ελελήληα (90) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, 

πξνζκεηξνύκελεο από ηελ επόκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ.  

Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ην ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξνκέλνπ, 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  Ζ ηζρύο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηαζεί, εθόζνλ 

δεηεζεί από ηελ Ο.Λ.Κ. Α.Δ. πξηλ από ηε ιήμε ηεο θαηά αλώηαην όξην γηα άιιεο 

ελελήληα (90) εκέξεο.  Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλώηαηνπ νξίνπ ρξόλνπ 

παξάηαζεο ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο, καηαηώλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνύ. 

 

5.  Οη πξνζθνξέο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζην δηαγσληζκό, θαηαηίζεληαη ζηελ Ο.Λ.Κ. 

Α.Δ. ηελ νξηζκέλε εκέξα θαη ώξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ από λόκηκα 

εμνπζηνδνηεκέλν εθπξόζσπν ηνπ πξνζθέξνληνο.  Οη πξνζθνξέο είλαη δπλαηό λα 

ππνβάιινληαη θαη ηαρπδξνκηθά επί απνδείμεη ζηελ Ο.Λ.Κ. Α.Δ κε ηελ έλδεημε 

«ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΑ ΚΑΒΑΛΑ Α.Δ., ΓΗΑ ΣΖΝ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΜΔ  

ΑΡΗΘ 994/2013., κε ηελ απαξαίηεηε όκσο πξνϋπόζεζε όηη απηέο ζα πεξηέιζνπλ ζηελ 

Τπεξεζία κέρξη ηελ πξνεγνύκελε δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, θαηά ηα 

αλαθεξόκελα ζην άξζξν 11 ηνπ Π.Γ. 118/07 θαη ζε θάθειν κε ηηο ελδείμεηο πνπ 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Απηέο νη πξνζθνξέο απνζθξαγίδνληαη από ηελ αξκόδηα 

Δπηηξνπή καδί κε ηηο ππόινηπεο πξνζθνξέο ηνπ δηαγσληζκνύ.  Πξνζθνξέο πνπ 

ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ Ο.Λ.Κ. Α.Δ. κε νηνλδήπνηε ηξόπν εθπξόζεζκα, 

αθόκα θαη εάλ είραλ ηαρπδξνκεζεί έγθαηξα, ινγίδνληαη σο εθπξόζεζκεο θαη 

επηζηξέθνληαη, ρσξίο λα απνζθξαγηζζνύλ. 

 

ΗΗΗ.  ΔΓΓΤΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΚΑΗ ΑΚΡΗΒΖ 

ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΧΝ ΟΡΧΝ ΣΖ ΠΑΡΑΥΧΡΖΖ 

 

    Κάζε πξνζθνξά ζα ζπλνδεύεηαη κε γξακκάηην παξαθαηαζήθεο ηνπ Σακείνπ 

Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ, ή εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο, 

ρσξίο πξνζεζκίεο, αηξέζεηο ή όξνπο, γηα πνζό ίζν κε ην ηξηπιάζην ηνπ πξνηεηλόκελνπ 

ειάρηζηνπ κεληαίνπ κηζζώκαηνο, ήηνη πνζό  εμ ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ  Δπξώ         

(€6.900,00), σο εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό. 

    Από ηελ ππνρξέσζε γηα εγγπνδνζία, απαιιάζζνληαη ην Γεκόζην, ηα Ν.Π.Γ.Γ. θαη 

νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, 

    Πξν ηεο ππνγξαθήο ηνπ πκθσλεηηθνύ παξαρώξεζεο, ν δηαγσληδόκελνο ζηνλ 

νπνίν θαηαθπξώζεθε ν δηαγσληζκόο, ππνρξενύηαη λα απμήζεη ηελ θαηαηεζεηκέλε απ’ 

απηόλ εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό, ώζηε απηή λα έιζεη ζην πνζό ίζν πξνο 

ην έλα έθην 1/6 ηνπ ζπλνιηθνύ (γηα ηα ηξία έηε ) επηηεπρζέληνο κεληαίνπ 

αληαιιάγκαηνο ρξήζεο, ην νπνίν παξακέλεη έσο ηε ιήμε ηεο παξαρώξεζεο ρξήζεο 

σο εγγύεζε γηα ηελ αθξηβή εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο παξαρώξεζεο.  Σν πνζό απηό 

ζα αλαπξνζαξκόδεηαη κε θάζε εηήζηα αύμεζε ηνπ αληαιιάγκαηνο, ρσξίο πξόζθιεζε 

ηεο Ο.Λ.Κ., Α.Δ  θαη ζα επηζηξαθεί άηνθα ζηνλ παξαρσξεζηνύρν θαηά ηε ιήμε ηεο 

παξαρώξεζεο θαη κεηά ηελ έγθαηξε, εκπξόζεζκε θαη ζε θαιή θαηάζηαζε απόδνζε 
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ηεο ρξήζεο ηνπ παξαρσξεζέληνο ρώξνπ, εθόζνλ απηόο έρεη εθπιεξώζεη έλαληη ηεο 

Ο.Λ.Κ. Α.Δ. όιεο ηηο θύξηεο θαη πξόζζεηεο ππνρξεώζεηο ηνπ.   

    ηνπο ππόινηπνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκό, ε εγγύεζε ζπκκεηνρήο 

επηζηξέθεηαη κεηά από αίηεζή ηνπο θαη εληόο είθνζη (20) εκεξώλ από ηελ 

θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

 

IV.  ΔΝΣΑΔΗ – ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ 

 

    Δλζηάζεηο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ ή ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 

δηαγσληδόκελνπ ζε απηόλ ή ηεο λνκηκόηεηαο δηελέξγεηάο ηνπ έσο θαη ηε 

θαηαθπξσηηθή απόθαζε, ππνβάιινληαη ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο, ε νπνία απνθαίλεηαη 

νξηζηηθά πξνο απηέο.    

    Οη ελ ιόγσ ελζηάζεηο, ππνβάιινληαη κόλν από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνλ 

δηαγσληζκό εγγξάθσο θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ ή εληόο είθνζη ηεζζάξσλ (24) 

σξώλ από ηε ιήμε ηεο δηελέξγεηάο ηνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 42 ηνπ Π.Γ. 715/79.     

 

V.  ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ – ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ – ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ» 

 

1.  Μεηά ηελ θαηάζεζε ησλ πξνζθνξώλ, ειέγρνληαη όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη 

εθόζνλ δηαπηζησζνύλ θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο νπζηώδεο ειιείςεηο ή 

απνθιείζεηο από ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο, απνθιείεηαη ε παξαπέξα 

ζπκκεηνρή ηνπ ελδηαθεξόκελνπ.  Πξνζθνξέο, πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο 

παξνπζηάδνπλ επνπζηώδεηο ειιείςεηο δελ απνξξίπηνληαη. 

 

2.  ηε ζπλέρεηα ζα αθνινπζήζεη ε αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ, κε ζθνπό ηελ 

επηινγή ησλ δηαγσληδόκελσλ γηα ηνπο νπνίνπο ζα αλνηρζνύλ νη νηθνλνκηθέο 

πξνζθνξέο.  Καηά ηνλ έιεγρν θαη πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε θεξεγγπόηεηα ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ, ε επαγγεικαηηθή αμηνπηζηία ηνπο, ε ρξεκαηνπηζησηηθή θαη 

νηθνλνκηθή γεληθόηεξα θαηάζηαζή ηνπο θαη νη ελ γέλεη δπλαηόηεηέο ηνπο, 

εθαξκόδνληαη αλαινγηθά όζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 8 ηνπ Π.Γ. 118/07 θαη 

εμεηάδνληαη θπξίσο: 

 

α)      Οη ηπρόλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί άζθεζεο επαγγέικαηνο ηνπ ελδηαθεξόκελνπ θαη ν 

ηπρόλ απνθιεηζκόο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε δηαγσληζκνύο ηνπ Γεκνζίνπ.  

 

β)  Δάλ έρεη ππνπέζεη ζε ζνβαξό παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηνπ δξαζηεξηόηεηαο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

γ)  Δάλ έρνπλ θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειώζεηο θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηθώλ 

πνπ ηπρόλ ηνπο δεηεζνύλ. 

 

3.   Γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ ε αξκόδηα Δπηηξνπή κπνξεί λα 

δεηήζεη νπνηνδήπνηε έγγξαθν θξίλεη ζθόπηκν από ηνλ δηαγσληδόκελν, ζύκθσλα κε ηα 

αλαθεξόκελα ζηα άξζξα 6 θαη 8 ηνπ Π.Γ. 118/07. 

 

4.  Ζ απνδνρή ή ε απόξξηςε ησλ πξνζθνξώλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ γίλεηαη κε 

απόθαζε ηνπ Γ../Ο.Λ.Κ. Α.Δ. ύζηεξα από εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιόγεζεο 

ησλ πξνζθνξώλ. Με ηελ παξαπάλσ απόθαζε θαζνξίδεηαη ε εκεξνκελία 

απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ θαη απνζηέιιεηαη ζρεηηθή πξόζθιεζε 
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ζηνπο δηαγσληδόκελνπο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο.  Οη θάθεινη 

ησλ Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ, γηα όζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ θαηά ηελ 

αμηνιόγεζε δηθαηνινγεηηθώλ θαη ινηπώλ ζηνηρείσλ απνδεθηέο, επηζηξέθνληαη κε 

κέξηκλα ηεο Γηεύζπλζεο Πεξηνπζίαο & Αλάπηπμεο, ρσξίο λα απνζθξαγηζηνύλ. 

 

5.  Ζ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ, ζα γίλεη δεκόζηα ελώπηνλ ηεο 

αξκόδηαο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, ζηελ πξνθαζνξηζκέλε από ηελ 

πξόζθιεζε εκεξνκελία θαη ώξα. Όζνη παξεπξίζθνληαη ζηε δηάξθεηα απνζθξάγηζεο 

ησλ πξνζθνξώλ, ιακβάλνπλ γλώζε ησλ ζπκκεηερόλησλ ζην δηαγσληζκό. 

  

6.  Ζ αξκόδηα Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζε απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ησλ νηθνλνκηθώλ 

πξνζθνξώλ θαη αλαθνηλώλνληαη νη πξνζθεξζείζεο ηηκέο.  Μεηά ηελ αλαθνίλσζε από 

ηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ ηεο πξνζθνξάο εθάζηνπ 

πιεηνδόηε , ν δηαγσληζκόο ζα ζπλερηζηεί  δηα πξνθνξηθώλ πξνζθνξώλ, κέρξη 

αλαδείμεσο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε. 

    Ζ πξνθνξηθή πξνζθνξά, πξέπεη λα είλαη αλώηεξε ηεο κεγαιύηεξεο έγγξαθεο 

πξνζθνξάο, θαηά δύν ηνηο εθαηό (2%) ηνπιάρηζηνλ. 

    Αθνινπζεί αμηνιόγεζε ησλ νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξώλ από ηελ 

Δπηηξνπή θαη κεηά από απηό, ζπληάζζεηαη θαη ππνβάιιεηαη ζην Γ.. ηεο Ο.Λ.Κ. Α.Δ 

ην πξαθηηθό αμηνιόγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνύ, αθνύ ιήθζεθαλ 

ππόςε θπξίσο ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

Ζ ζπκθσλία ησλ πξνζθνξώλ πξνο ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο 

Ο αληαγσληζκόο πνπ αλαπηύρζεθε 

Οη πξνζθεξόκελεο ηηκέο  

 

8.  Ζ πξόηαζε θαηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο πξνο ην 

Γ../Ο.Λ.Κ. Α.Δ. θαη’ αξρήλ γίλεηαη γηα ηνλ δηαγσληδόκελν ηνπ νπνίνπ ε πξνθνξά 

είλαη απνδεθηή κε βάζε ηνπο θαζνξηδόκελνπο ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε νπζηώδεο 

όξνπο θαη αμηνινγείηαη σο πξνζθνξά κε ηελ πςειόηεξε ηηκή θαηά ηα αλσηέξσ. 

    ηελ πεξίπησζε δε ίζσλ πξνζθνξώλ δηαγσληδνκέλσλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηα ίδηα 

νπζηαζηηθά πξνζόληα, ε θαηαθύξσζε ελεξγείηαη κε θιήξσζε πνπ ζα δηελεξγεζεί από 

ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, θαηά ην ηέινο ηνπ δηαγσληζκνύ.  

’ απηή ηελ πεξίπησζε, δελ δεκηνπξγείηαη δηθαίσκα απνδεκηώζεσο γη’ απηνύο πνπ 

δελ πξνθξίζεθαλ. 

    Ζ ηειηθή θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ ζα γίλεη από ην Γ../Ο.Λ.Κ. Α.Δ. κε βάζε 

ηα αλαθεξόκελα ζην παξαθάησ άξζξν θαη κεηά από εηζήγεζε ηεο Γηεύζπλζεο 

Πεξηνπζίαο & Αλάπηπμεο, ζα αλαθνηλσζεί εγγξάθσο ζηνλ αλαθεξπρζέληα πιεηνδόηε. 

 

 

VI.  ΚΡΗΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ - ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

 

1.  Σν Γ../Ο.Λ.Κ. Α.Δ. κπνξεί λα απνθαζίζεη γηα ηα εμήο: 

 

α)  ηελ θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα, πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ 

παξνύζα δηαθήξπμε. 

 

β) ηελ αθύξσζε ηνπ δηελεξγεζέληα δηαγσληζκνύ θαη επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε 

ή κε ησλ όξσλ θαη ησλ πξνδηαγξαθώλ ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο. 
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γ)  ηελ κε απνδνρή ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηελεξγεζέληα δηαγσληζκνύ, εάλ θξίλεη 

απηό αζύκθνξν. 

 

δ)  ηελ θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ ζε άιιν δηαγσληδόκελν, εθηόο ηνπ ηειεπηαίνπ 

πιεηνδόηε, κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απόθαζε. 

 

ε)  ηελ καηαίσζε ηεο παξαρώξεζεο ρξήζεο ηνπ αθηλήηνπ. 

 

2.  Σν Γ../Ο.Λ.Κ. Α.Δ. δελ επζύλεηαη νύηε ππνρξενύηαη ζε απνδεκίσζε παληόο 

ζπκκεηάζρνληνο ζηνλ δηαγσληζκό από ηελ νινθιήξσζε ή καηαίσζε ηεο 

παξαρώξεζεο ρξήζεο από νηνλδήπνηε ιόγν, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη νη πην πάλσ (α – 

ε) πεξηπηώζεηο. 

 

3.  Ο δηαγσληδόκελνο ζηνλ νπνίν θαηαθπξώζεθε ν δηαγσληζκόο, εηδνπνηείηαη 

εγγξάθσο θαη ππνρξενύηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο από ηελ 

εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνύ 

ζπκθσλεηηθνύ παξαρώξεζεο,  Ζ εκεξνκελία ηεο παξαρώξεζεο ρξήζεο ηνπ ππόςε 

αθηλήηνπ, ηδηνθηεζίαο Ο.Λ.Κ. Α.Δ., αξρίδεη από ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνύ 

παξαρώξεζεο. 

    Δάλ ν πιεηνδόηεο δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ πκθσλεηηθνύ , 

παξαρώξεζεο ην πνζό ηεο εγγύεζεο πνπ θαηέβαιιε ώζηε λα ζπκκεηάζρεη ζηνλ 

δηαγσληζκό, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Ο.Λ.Κ. Α.Δ. 

    Ζ Ο.Λ.Κ. Α.Δ. ζ’ απηήλ ηελ πεξίπησζε πξνβαίλεη ρσξίο δηαγσληζκό ζηελ 

παξαρώξεζε ρξήζεο ηνπ αθηλήηνπ ζε βάξνο ηνπ πιεηνδόηε πνπ ππνρξενύηαη έλαληη 

ηνπ Οξγαληζκνύ ζε αλόξζσζε ηεο πξνμελεζείζαο ζ’ απηό δεκηάο, από ηελ αζέηεζε 

ηεο ππνρξεώζεώο ηνπ πξνο ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

  

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 

 

Η.  ΠΡΟΟΝΣΑ 

 

  Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ όια ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα, 

εθόζνλ αζθνύλ επί πεληαεηίαο ηνπιάρηζηνλ επάγγεικα ή δξαζηεξηόηεηα ζρεηηθά κε 

ηελ ρξήζε ηνπ κίζζηνπ θαη πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη θαηά 

πεξίπησζε ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε ή θαζνξίδνληαη από ην ηζρύνλ ζηελ Διιάδα 

λνκνζεηηθό πιαίζην.  Γελ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο όζνη απνθιείζηεθαλ 

ηειεζίδηθα από θάπνηα άιιε Γεκόζηα Τπεξεζία ή Ν.Π.Γ.Γ. επεηδή δελ 

αληαπνθξίζεθαλ ζηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο ή έρνπλ απνθιεηζζεί κε 

Απόθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. 

   

ΗΗ.  ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 

    Όινη όζνη ιάβνπλ κέξνο ζηνλ δηαγσληζκό, νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ 

ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία: 

α)     Βεβαίωζε από ηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ. θαη ηελ αξκόδηα Τπεξεζία ηνπ Η.Κ.Α. γηα 

κε ύπαξμε νθεηιώλ πξνο απηά. 
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β)    Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό, όπσο έρεη πξνγελέζηεξα 

πεξηγξαθζεί. 

γ)    Οη αζθνύληεο εκπνξηθή ή βηνκεραληθό ή βηνηερληθό επάγγεικα, Πηζηνπνηεηηθό 

ηνπ Οηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζ’ απηό 

θαη ην εηδηθό επάγγεικά ηνπο θαη ζα έρεη εθδνζεί ην πνιύ έμη (6) κήλεο πξηλ ηελ 

εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

δ) Έγγξαθν πιεξεμνπζηόηεηαο ηνπ εθπξνζώπνπ, ζε πεξίπησζε εθπξνζώπεζεο ηνπ 

δηαγσληδόκελνπ, ν νπνίνο ελδερόκελα ζα εκθαληζζεί ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο θαη ζα 

θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά ηνπο. 

ε)     Γήιωζε ηνπ δηαγσληδνκέλνπ όηη έιαβε πιήξε θαη ζαθή γλώζε ηεο παξνύζαο 

δηαθήξπμεο, όηη απνδέρεηαη όινπο ηνπο όξνπο ηεο αλεπηθύιαθηα. 

ζη) Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πνπ ζα πξνθύπηεη 

όηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηνπο δξαζηεξηόηεηαο. 

ζη) Βεβαίσζε από ην νηθείν Δπηκειεηήξην ή άιιν αξκόδην θνξέα γηα ηνλ ρξόλν 

άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ή ηεο δξαζηεξηόηεηαο .   

    ε πεξίπησζε αδπλακίαο έγθαηξεο πξνζθόκηζεο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ (α), (γ) θαη 

(ζη), ππνβάιιεηαη Τπεύζπλε Γήιωζε ζεσξεκέλε κε ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο από 

δεκόζηα αξρή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, πεξί κε ππάξμεσο λνκηθνύ θσιύκαηνο γηα ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκό θαη όηη ν ελδηαθεξόκελνο δελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα 

αδίθεκα ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηόηεηαο, όηη δελ 

ηειεί ππό πηώρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό ή 

άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο όηη δελ ηειεί ππό δηαδηθαζία θήξπμεο 

πηώρεπζεο, έθδνζεο απόθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο, ή αλαγθαζηηθήο 

δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή από άιιε αλάινγε δηαδηθαζία.  Αθόκα 

πξέπεη λα δειώλεηαη όηη είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ πνπ αθνξνύλ 

ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ. 

 

ΗΗΗ.  ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΣΖ Ο.Λ.Κ.  Α.Δ. 

1.  Ζ Ο.Λ.Κ. Α.Δ. δελ ππνρξενύηαη ζε εγθαηάζηαζε ηνπ παξαρσξεζηνύρνπ ζηνλ 

παξαρσξνύκελν ρώξν. 

 

2.  Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξαρώξεζεο, ε Ο.Λ.Κ. Α.Δ. δελ ππνρξενύηαη ζε 

νπνηαδήπνηε δαπάλε γηα επηζθεπή ηνπ παξαρσξνύκελνπ ρώξνπ θαη ησλ 

εγθαηαζηάζεώλ ηνπ θαη δελ επζύλεηαη έλαληη ηνπ παξαρώξεζηνύρνπ  γηα ηελ 

πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν παξαρσξνύκελνο ρώξνο θαη πνπ 

απηόο όθεηιε λα γλσξίδεη.  Γελ ππνρξενύηαη γη’ απηό ην ιόγν λα επηζηξέςεη ή λα 

κεηώζεη ην αληάιιαγκα ρξήζεο νύηε λα ιύζεη ηελ παξαρώξεζε. 

 

3.  Ζ Ο.Λ.Κ. Α.Δ. έρεη ην δηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεσο ηεο ζύκβαζεο, όηαλ 

παξνπζηαζηεί αλάγθε ηδηόρξεζεο ηνπ παξαρσξνύκελνπ ρώξνπ ή αμηνπνίεζεο ή 

πώιεζήο ηνπ, ν δε παξαρσξεζηνύρνο δελ δύλαηαη λα αμηώζεη απνδεκίσζε, από ηελ 

νπνία θαη δειώλεη ξεηά όηη παξαηηείηαη αλεπηθύιαθηα. 

 

4.  Ζ Ο.Λ.Κ. Α.Δ.  δηθαηνύηαη ζε νπνηαδήπνηε θαηά ηελ θξίζε ηεο επηζθεπή ηνπ 

παξαρσξνύκελνπ ρώξνπ ή θηηξίνπ ( όςεηο, δώκα, θ.ι.π.) όπνπ βξίζθεηαη ν 

παξαρσξνύκελνο ρώξνο θαη γεληθά ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ, ρσξίο λα κπνξεί ν 

παξαρσξεζηνπρνο λα εκπνδίζεη ή λα εγείξεη από απηήλ ηελ αηηία αμίσζε θάπνηαο 

απνδεκίσζεο. 
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    Σν ίδην δηθαίσκα δηαηεξεί ε Ο.Λ.Κ. Α.Δ. γηα νπνηαδήπνηε επηζθεπή, αλαθαίληζε, 

δηαξξύζκηζε ή αιιαγή ρξήζεο ησλ ππόινηπσλ παξαρσξνύκελσλ ρώξσλ ηνπ θηηξίνπ. 

 

IV.  ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ  ΠΑΡΑΥΧΡΖΗΟΤΥΟΤ 

 

1.  Ο  παξαρσξεζηνύρνο δελ απαιιάζζεηαη από ηελ πιεξσκή ηνπ αληαιιάγκαηνο 

ρξήζεο ζε πεξίπησζε πνπ δελ εγθαηαζηαζεί θαη δελ ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ 

παξαρσξνύκελν ρώξν, ρσξίο ππαηηηόηεηα ηεο Ο.Λ.Κ. Α.Δ.  

 

2.  Ο παξαρσξεζηνύρνο , από ηελ θαηαθύξσζε ηεο παξαρώξεζεο θαη ζην εμήο, δελ 

δηθαηνύηαη ζε κείσζε ηνπ αληαιιάγκαηνο ρξήζεο, γηα νηνλδήπνηε ιόγν, αθόκε θαη 

από ηελ ζπλδξνκή απξόνπηεο κεηαβνιήο ησλ νηθνλνκηθώλ ζπλζεθώλ (άξζξν 388 ηνπ 

Α.Κ.). 

 

3.  Κάζε θαηαζθεπή ή πξνζζήθε ε νπνία γίλεηαη από ηνλ παξαρσξεζηνύρν ζηνλ 

παξαρσξνύκελν ρώξν, πεξηέξρεηαη ζηελ θπξηόηεηα ηεο Ο.Λ.Κ. Α.Δ. κεηά ηε ιήμε ή 

ηε ιύζε ηεο παξαρώξεζεο, ρσξίο απνδεκίσζε θαη ρσξίο λα κπνξεί λα αθαηξέζεη ηηο 

πξνζζήθεο εθηόο αλ έρεη ζπκθσλεζεί δηαθνξεηηθά. 

 

4.  Ο παξαρσξεζηνύρνο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί ηελ θαηνρή ηνπ παξαρσξνύκελνπ 

ρώξνπ, ηηο ππέξ απηνύ δνπιείεο, ηα όξηα απηνύ θαη ελ γέλεη ηνλ παξαρσξνύκελν ρώξν 

ζε θαιή θαηάζηαζε, πξνβαίλνληαο ζηηο αλαγθαίεο επηζθεπέο, λα ην πξνζηαηεύεη από 

θάζε θαηαπάηεζε, δηα ησλ αγσγώλ νη νπνίεο εθρσξνύληαη ζ’ απηόλ κέζσ ηεο 

ζύκβαζεο, δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε, ελώ βαξύλεηαη θαη κε ηα έμνδα 

ζπληήξεζεο ησλ θνηλνρξήζησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη κεραλεκάησλ ηνπ θηηξίνπ θαη’ 

αλαινγία.  

 

5.  Καηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο παξαρώξεζεο, ν παξαρσξεζηνύρνο νθείιεη λα 

παξαδώζεη ηνλ παξαρσξνύκελν ρώξν ζηελ θαηάζηαζε πνπ ην παξέιαβε.  Γηα θάζε 

εκέξα θαζπζηέξεζεο ηεο παξάδνζεο ηνπ παξαρσξνύκελνπ ρώξνπ, ν  

παξαρσξεζηνύρνο ππνρξενύηαη λα θαηαβάιιεη ζηνλ εθκηζζσηή σο πνηληθή ξήηξα, 

πνζό ίζν κε ηα 2/30 ηνπ ηζρύνληνο κεληαίνπ αληαιιάγκαηνο ρξήζεο. 

 

6. α) Απαγνξεύεηαη ξεηά ή νιηθή ή κεξηθή ππνκίζζσζε ηνπ παξαρσξνύκελνπ ρώξνπ 

θαη ε ππό νηνπδήπνηε ηύπνπ κεηαβίβαζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ παξαρσξνύκελνπ 

ρώξνπ από ηνλ  παξαρσξεζηνύρν ζε ηξίην. 

    β) Απαγνξεύεηαη ε ζύζηαζε εηαηξείαο κεηά ηξίηνπ, ρσξίο ηελ ζρεηηθή έγγξαθε 

ζπγθαηάζεζε ηεο Ο.Λ.Κ. Α.Δ. 

 

7.  Ζ δηάξθεηα ηεο παξαρώξεζεο ζα είλαη γηα ηξία (3) ρξόληα θαη ζα αξρίδεη από ηελ 

εκέξα ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνύ παξαρώξεζεο.  Δίλαη δε δπλαηόλ λα παξαηαζεί 

γηα δηάζηεκα δύν (2) εηώλ κε απόθαζε ηνπ  Γ.. ηεο Ο.Λ.Κ. Α.Δ. ππό ηνλ δεζκεπηηθό 

όξν όηη ν παξαρσξεζηνύρνο θάλεη ζσζηή ρξήζε ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη όηη δελ έρεη 

νθεηιέο πξνο ηελ Ο.Λ.Κ. Α.Δ.  

 

8. Ο παξαρσξεζηνύρνο είλαη ππόρξενο ηεο έθδνζεο ησλ πξνβιεπόκελσλ από ηνλ 

λόκν αδεηώλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

 

    Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαρώξεζεο  ην Γ../Ο.Λ.Κ. Α.Δ. ζειήζεη λα πξνβεί ζε 

νηθνδνκηθέο εξγαζίεο ζην αθίλεηό ηνπ ή απνθαζίζεη γηα ηδηόρξεζε, δηθαηνύηαη λα 
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άξεη  ηελ παξαρώξεζε θαη ν παξαρσξεζηνύρνο νθείιεη λα απνρσξήζεη ηέζζεξηο (4) 

κήλεο κεηά από ηελ επίδνζε ηνπ εγγξάθνπ ηεο άξζεο ηεο παξαρώξεζεο. 

    Ζ πξόσξε δε απηή άξζε ηεο παξαρώξεζεο, δελ γελλά θαλέλα δηθαίσκα 

απνδεκίσζεο ηνπ παξαρσξεζηνύρνπ ζε βάξνο ηεο Ο.Λ.Κ. Α.Δ., ν δε πιεηνδόηεο –  

παξαρσξεζηνύρνο δειώλεη ξεηά όηη παξαηηείηαη αλεπηθύιαθηα από θάζε αμίσζε γηα 

θαηαβνιή απνδεκίσζεο από ηηο παξαπάλσ αηηίεο. 

 

9.  Σν κεληαίν αληάιιαγκα ρξήζεο, ζα πξνθύςεη από ηελ πξνζθνξά ηνπ πιεηνδόηε 

θαη αθνξά νιόθιεξε ηε δηάξθεηα ηεο παξαρώξεζεο, αλαπξνζαξκνδόκελν θαη’ έηνο 

θαηά πνζνζηό ίζν κε ηνλ ηηκάξηζκν θόζηνπο δσήο ηνπ ακέζσο πξνεγνύκελνπ 

12κήλνπ, πιένλ κίαο (1) κνλάδαο.  Σν ίδην ηζρύεη θαη ζε πεξίπησζε ζπκβαηηθήο ή 

αλαγθαζηηθήο παξάηαζεο ηεο παξαρώξεζεο. 

    Σν αληάιιαγκα ρξήζεο αξρίδεη λα θαηαβάιιεηαη από ηεο ππνγξαθήο ηνπ 

ζπκθσλεηηθνύ παξαρώξεζεο  θαη ην  πξώην 5ήκεξν θάζε  κήλα, ζηα γξαθεία ηεο 

Ο.Λ.Κ. Α.Δ. (Αβέξσθ 1 – Καβάια), ην δε επηβαιιόκελν ηέινο ρ/κνπ θαη ΟΓΑ επί 

ρ/κνπ επί ηνπ αληαιιάγκαηνο ρξήζεο, βαξύλεη εμνινθιήξνπ ηνλ παξαρσξεζηνύρν, 

εθόζνλ ηζρύνπλ. 

 

10.  Ο παξαρσξεζηνύρνο δελ ζα κπνξεί λα αιιάμεη ηε ρξήζε ηνπ παξαρσξνύκελνπ 

ρώξνπ ή ηνλ ζθνπό ηεο παξαρώξεζεο, ή λα επηθέξεη νπνηαδήπνηε κεηαηξνπή ζ’ 

απηόλ, ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο Ο.Λ.Κ. Α.Δ. 

    Κάζε βειηίσζε ή πξνζζήθε ζηνλ παξαρσξνύκελν ρώξν εθ κέξνπο ηνπ 

παξαρσξεζηνύρνπ, ζα παξακείλεη ζε όθεινο ηνπ παξαρσξνύκελνπ ρώξνπ, ρσξίο ν 

παξαρσξεζηνύρνο λα δηθαηνύηαη θακία απνιύησο απνδεκίσζε από ηελ νπνία δειώλεη 

ξεηά όηη παξαηηείηαη αλεπηθύιαθηα. 

     

11. Μεηά ηε ιήμε ηεο παξαρώξεζεο ρξήζεο, ν παξαρσξεζηνύρνο νθείιεη λα 

παξαδώζεη ηνλ παξαρσξνύκελν ρώξν ζε θαιή θαηάζηαζε.  ε δηαθνξεηηθή 

πεξίπησζε, ζα εθπίπηεη ε εγγύεζε θαιήο ζπλεξγαζίαο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ 

επαξθεί ζα θηλείηαη δηθαζηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ θαηαβνιή ησλ δαπαλώλ πνπ ζα 

γίλνπλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ παξαρσξνύκελνπ ρώξνπ. 

 

12. Ο παξαρσξεζηνύρνο βαξύλεηαη εμ νινθιήξνπ κε ηα έμνδα θαηαλάισζεο 

Ζιεθηξηθνύ Ρεύκαηνο θαη Ύδαηνο 

 

13.  Όινη νη όξνη ηεο ζύκβαζεο παξαρώξεζεο αλαγλσξίδνληαη θαη ζεσξνύληαη 

νπζηώδεηο, ε παξάβαζε δε νπνηνπδήπνηε από απηνύο ή κε πξνζήθνπζα εθπιήξσζε 

εθ κέξνπο ηνπ πιεηνδόηε – παξαρσξεζηνύρνπ, ζπλεπάγεηαη: 

α)  ηελ άξζε ηεο παξαρώξεζεο, γηα ηνλ εθ’ εμήο ρξόλν, 

β  θαζηζηά ιεμηπξόζεζκν θαη απαηηεηό όιν ην αληάιιαγκα ρξήζεο κέρξη ηε δηάξθεηα 

παξαρώξεζεο, ιόγσ πξόζζεηεο πνηληθήο ξήηξαο θαη απνδεκίσζεο,  

γ)  ηελ θαηάπησζε ησλ σο άλσ εγγπήζεσλ θαη  

δ)  ηελ απνβνιή ηνπ παξαρσξεζηνύρνπ θαη θάζε άιινπ πνπ έιθεη απ’ απηόλ δηθαίσκα 

ή θαηέρεη ηνλ νλ παξαρσξνύκελν ρώξν επ΄ νλόκαηη ηνπ θαη ηελ απόδνζε ηνπ 

παξαρσξνύκελνπ ρώξνπ ζηελ Ο.Λ.Κ. Α.Δ. θαηά ηελ δηαδηθαζία ησλ θείκελσλ 

δηαηάμεσλ ηνπ Κ. Πνι.Γ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΧΝ 

 

    Οη εγγπεηηθέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Γηαθήξπμε, αλεμάξηεηα από ην όξγαλν πνπ 

ηηο εθδίδεη θαη ηνλ ηύπν πνπ πεξηβάιινληαη, ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα πεξηιακβάλνπλ 

θαη ηα αθόινπζα ζηνηρεία: 

 

Ζκεξνκελία έθδνζεο 

Δθδόηε 

Τπεξεζία πξνο ηελ νπνία απεπζύλεηαη  

Αξηζκό εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

Πνζό πνπ θαιύπηεη ε εγγύεζε 

Πιήξε επσλπκία θαη δηεύζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε 

εγγύεζε 

Αξηζκό ζρεηηθήο δηαθήξπμεο, εκεξνκελία δηαγσληζκνύ, αξηζκό ζύκβαζεο 

Τπνγξαθή εθδόηε 

 

    Για διευκόλυνζη ηων ζυμμεηεχόνηων ζηο διαγωνιζμό, επιζυνάπηεηαι υπόδειγμα 

ζχεηικής εγγυηηικής επιζηολής.  

 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ 

ΣΖ ΤΠ’ ΑΡΗΘΜΟΝ ---------- ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΣΖ Ο.Λ.Κ. Α.Δ 

 

 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 

ΣΡΑΠΔΕΑ …………………… (1) 

ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑ 

ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΟΛΧΝ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ  

 

       

 ΚΑΒΑΛΑ,………………….(2) 

 

Πξνο: ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΑ ΚΑΒΑΛΑ Α.Δ. 

 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΑΡΗΘΜΟ …………………………………………(4) 

 

Κύξηνη,  

 

    Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε κε ηελ παξνύζα όηη ζαο εγγπόκαζηε 

αλεπηθύιαθηα θαη αλέθθιεηα, παξαηηνύκελνη ηεο έλζηαζεο ηεο δηδήζεσο ππέξ 

………….(5), κέρξη ην πνζόλ ησλ  ……………… (6), ζην νπνίν θαη κόλν 

πεξηνξίδεηαη ε εγγύεζή καο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηελεξγνύκελν δηαγσληζκό 

ηεο Ο.Λ.Κ. Α.Δ. αξηζκ. … (7), πνπ ζα δηεμαρζεί ηελ …………. (8) γηα ηελ 

παξαρώξεζε ρξήζεο ελόο γξαθείνπ ζηελ αίζνπζα επηβαηώλ ηνπ θεληξηθνύ ιηκέλα 

Καβάιαο, ηδηνθηεζίαο Ο.Λ.Κ. Α.Δ.. όπσο θαη ηηο ηπρόλ επαλαιήςεηο ηνπ. 
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    Από απηή ηελ εγγύεζε ζα απαιιάμνπκε ηνλ ελδηαθεξόκελν πειάηε καο κεηά ηελ 

επηζηξνθή ηεο παξνύζαο ή κε βάζε έγγξαθεο εληνιήο ζαο. 

    Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε παξνύζα εγγύεζε θαιύπηεη κόλν ηηο από ηελ ζπκκεηνρή ηνπ 

ζηνλ παξαπάλσ δηαγσληζκό απνξξένπζεο ππνρξεώζεηο ηνπ από ηεο πξνζθνξάο 

δέζκεπζεο θαη κάιηζηα κέρξη ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνύ παξαρώξεζεο , ζηελ 

πεξίπησζε ηεο θαηαθύξσζεο ζ’ απηόλ ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

    Σν παξαπάλσ πνζό ηεξνύκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα ζαο θαηαβάιινπκε ρσξίο 

αληίξξεζε, έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί αλ πξάγκαηη ππάξρεη ή αλ είλαη λόκηκε ε 

απαίηεζε (θύξηα νθεηιή) νιηθά ή κεξηθά, ζε πεξίπησζε νιηθνύ ή κεξηθνύ 

θαηαινγηζκνύ ηεο εγγύεζεο ζε βάξνο απηνύ ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδόζεθε ε παξνύζα, 

κέζα ζε ηξεηο εκέξεο από ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ζαο πξνο εκάο. 

    Δπίζεο αλαιακβάλνπκε ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιινπκε νξηζκέλν πνζό κε κόλε 

ηελ δήισζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζύλεηαη. 

    ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο, ην πνζό ηεο θαηάπησζεο ππόθεηηαη ζε 

πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

     

                                                      Γηαηεινύκε κε ηηκή,  

 

                                                                                    ……………………(9) 

 

 

Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο ησλ θελώλ δηαζηεκάησλ 

 

1.  Δπσλπκία εθδόηε εγγύεζεο 

2.  Σόπνο – Ζκεξνκελία έθδνζεο 

3.  Ζ αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζύλεηαη  

4.  ηνηρεία ηεο εγγπνδνζίαο 

5.  Ολνκαηεπώλπκν απηνύ ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδόζεθε ε εγγύεζε 

6.  Σν πνζό ηεο εγγύεζεο (Αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο) 

7.  Αξηζκόο δηαθήξπμεο 

8.  Ζκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ 

9.  Τπνγξαθή εθπξνζώπνπ ηεο Σξάπεδαο. Ολνκαηεπώλπκν, ζθξαγίδεο. 
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