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Θέκα : «Πξόζθιεζε ελδηαθέξνληνο»  

      

Έρνληαο ππόςε: 

α) ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39 παξ. 2  ηνπ Π.Γ. 715/79. 

β) Σελ κε αξίζ.  1553/25-6-2015 δηαθήξπμε πεξί παξαρώξεζεο απιήο ρξήζεο ρώξνπ 

ζηνλ ππήλεκν κόιν, κε ζθνπό ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ σο ρώξνπ ζηάζκεπζεο 

απηνθηλήησλ θαη  

γ) Σελ κε αξίζ. 12/2/10-8-2015 Απόθαζε ηνπ Γ ηεο ΟΛΚ ΑΔ 

 

      Καινύκε όινπο ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο, γηα ηελ παξαρώξεζε απιήο ρξήζεο ρώξνπ 

ζηνλ ππήλεκν κόιν ηνπ Ληκέλα Καβάιαο , κε ζθνπό ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ σο ρώξνπ 

ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ (parking), λα θαηαζέζνπλ  έγγξαθεο νηθνλνκηθέο 

πξνζθνξέο  σο ην ππόδεηγκα (παξάξηεκα 1), με κριηήριο επιλογής ηην μεγαλύηερη 

ηιμή προζθοράς , (μηνιαίοσ ανηαλλάγμαηος) . 

     Προζθορές  με μηνιαίο ανηάλλαγμα μικρόηερο ηων οκηώ τιλιάδων εσρώ 

(8000€) ζύμθωνα με ηην αρίθ. 12/2/10-8-2015 Απόθαζη ηοσ Δ ηης ΟΛΚ ΑΕ 

θεωρούνηαι   απαράδεκηες και θα απορρίπηονηαι. 

     Οη  πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνύλ μέτρι ηην Πέμπηη 13-8-2015 και ώρα 12 .00 ζηα 

γξαθεία ηεο ΟΛΚ ΑΔ , ζε θιεηζηό (ζθξαγηζκέλν ) θάθειν, ζηνλ νπνίν ζα πεξηέρεηαη 

ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά  θαη εγγπεηηθή επηζηνιή ύςνπο  οκηώ τιλιάδων εσρώ 

(8000€) , αλαγλσξηζκέλεο  Διιεληθήο Σξάπεδαο ή ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη 

Γαλείσλ. ε πεξίπησζε   αδπλακίαο έθδνζεο Δγγπεηηθήο επηζηνιήο κέρξη ηελ 

εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξώλ ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί αληί απηήο ππεύζπλε 

δήισζε ζηελ νπνία δεζκεπηηθά ζα αλαθέξεηαη όηη ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζα 

πξνζθνκηζηεί εληόο επηά (7) εκεξώλ από  ηελ δεκνζίεπζε ηεο παξνύζεο. 

    Σν εηζπξαηηόκελν από ηνλ παξαρσξεζηνύρν αληάιιαγκα γηα ηελ ζηάζκεπζε Ι.Υ. 

επηβαηηθώλ απηνθηλήησλ δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 2€ γηα ην πξώην νθηάσξν ζπλερνύο 
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ζηάζκεπζεο. Απαγνξεύεηαη  δε κε πνηλή άξζεο ηεο παξαρώξεζεο θάζε αύμεζε επί 

ηνπ ηηκήκαηνο ζηάζκεπζεο θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο παξαρώξεζεο , ρσξίο ηελ 

γξαπηή έγθξηζε ηνπ Γ ηεο ΟΛΚ ΑΔ. 

       Δμσηεξηθά ηνπ θαθέινπ ζα αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπώλπκν ε επσλπκία ηνπ 

πξνζθέξνληνο θαη « Πξνο ηελ ΟΛΚ ΑΔ γηα   ηελ παξαρώξεζε απιήο ρξήζεο ρώξνπ 

ζηνλ ππήλεκν κόιν ηνπ Ληκέλα Καβάιαο , κε ζθνπό ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ σο ρώξνπ 

ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ (parking). 

      Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξώλ ζα αλνηρηνύλ ηελ παξαπάλσ εκέξα θαη ώξα 

θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξώλ από επηηξνπή παξνπζία όζσλ εθ ησλ πξνζθεξόλησλ 

επηζπκνύλ λα παξαζηνύλ.   

      Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ( παξαρσξεζηνύρνο ) ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη 

εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο  Διιεληθήο Σξάπεδαο ή ηνπ Σακείνπ 

Παξαθαηαζεθώλ ίζε κε δύν πξνζθεξόκελα  αληαιιάγκαηα ρξήζεο γηα όιε ηελ 

δηάξθεηα παξαρώξεζεο. 

    Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ νη όξνη ηεο κε αξίζ.  1553/25-6-2015 δηαθήξπμεο ηελ νπνία 

κπνξείηε λα παξαιάβεηε, όπσο θαη ην ππόδεηγκα (παξάξηεκα 1) ,  από ηα γξαθεία ηεο 

ΟΛΚ ΑΔ , Αβέξσθ 1 Καβάια ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο.-  
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