
 
 
 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΑΡΑΧΩΡΗΗ ΧΡΗΗ ΧΩΡΟΤ 
 
Δθμόςιοσ Πλειοδοτικόσ διαγωνιςμόσ για τθν παραχϊρθςθ χριςθσ χϊρου δικαιοδοςίασ Ο.Λ.Η. ΑΕ για 
λειτουργία αναψυκτιριου. 
 
Ο «Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Ηρακλείου Α.Ε.» ςφμφωνα με:  
 

1. Το Ν.2932/2001 (ΦΕΚ 145 Αϋ/2001), 
2. Το Ν.3429/2005 (ΦΕΚ 314 Αϋ/2005) όπωσ τροποποιικθκε από το Ν.3691/2008 (ΦΕΚ 166 Αϋ/2008) 

και το Ν.3697/2008 (ΦΕΚ 194 Αϋ/2008), 
3. Το Ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285 Αϋ/2001) όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 34 του Ν.3153/2003 (ΦΕΚ 

153 Αϋ/2003), 
4. Το Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Αϋ115/15-07-2010) «Νζο Αςφαλιςτικό Σφςτθμα και ςυναφείσ διατάξεισ, 

ρυκμίςεισ ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ», 
5. Τθ νομοκεςία περί Δθμοςίων Κτθμάτων και τθσ προςταςίασ αυτϊν, κακϊσ και τισ διατάξεισ 594-

601 του Αςτικοφ Κϊδικα, 
6. Τθν από 01/03/2002 «Σφμβαςθ παραχϊρθςθσ μεταξφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και του Ο.Λ.Θ. 

Α.Ε.», 
7. Το Ν. 4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ-Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και 

Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του Ρ.Δ. 318/1992 και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ»,  

8. Τθν αρικ. πρωτ. 8321.6/01/12.3.2012 εγκφκλιο του ΥΡ.Α.Α.Ν. με κζμα «Οδθγίεσ για τθν 
εκμετάλλευςθ τθσ Ηϊνθσ Λιμζνα ςτα πλαίςια τθσ παραχϊρθςθσ του ιδιαίτερου δικαιϊματοσ 
χριςθσ των χϊρων αυτισ»,  

9. Τθν υπ’ αρ. 16/12θσ  Συνεδρίαςθσ Δ.Σ. Ο.Λ.Θ. Α.Ε./19-07-2019 (αρ. πρωτ. 4865/06-07-2019, ΑΔΑ: 
6ΕΟ9469ΘΞΣ-5ΦΘ) Απόφαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου Ο.Λ.Θ. Α.Ε. περί εγκρίςεωσ των όρων του 
παρόντοσ διαγωνιςμοφ, 

 
ΚΑΛΕΙ Ε ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 
Τθν 6θ επτεμβρίου θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 14:00 π.μ. ςτα κεντρικά γραφεία τθσ εταιρείασ ςτο 
Θράκλειο, Λιμάνι Θρακλείου - Τ.Θ. 1068, Τ.Κ. 711  10, Θράκλειο Κριτθσ, ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Επιλογισ, 
με ζγγραφεσ κλειςτζσ προςφορζσ που κα υποβλθκοφν ενϊπιον τθσ επιτροπισ και δυνατότθτα ςυνζχιςθσ 
τθσ διαδικαςίασ με προφορικζσ προςφορζσ από τουσ ςυμμετζχοντεσ για τθν τριετι, από τθν θμερομθνία 
υπογραφισ τθσ Βεβαίωςθσ Ραραχϊρθςθσ, χριςθσ χϊρου επιφάνειασ ςυνολικοφ εμβαδοφ 914.65m2 . 
δικαιοδοςίασ ΟΛΘ ΑΕ (όπωσ αυτόσ αποτυπϊνεται ςτο επιςυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα) για 
λειτουργία αναψυκτιριου. 
Ο υπό-παραχϊρθςθ χϊροσ, είναι το ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΟ ζναντι του Μ. Φυτάκθ επί τθσ οδοφ Δουκόσ Μποφϊρ, 
ςυνολικισ επιφάνειασ 914.65m2  (με ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ 168,59 m2).  

 

Διεφκυνςθ Προγραμματιςμοφ & Ανάπτυξθσ 

Λιμάνι Θρακλείου - Τ.Θ. 1068, Τ.Κ. 711  10, Θράκλειο Κριτθσ 
Θράκλειο, 13-08-2019 

Αρμόδια: Ανκοφλα Κονςολάκθ, Διευκφντρια 

Τθλ: (+30) 2810-338129 Fax: (+30) 2810-338126 
Αρ. Ρρωτ: 5022/2019 

E-mail: info@portheraklion.gr, akonsolaki@portheraklion.gr  

mailto:info@portheraklion.gr
mailto:akonsolaki@portheraklion.gr


Ο υπό-παραχϊρθςθ χϊροσ, κα χρθςιμοποιθκεί αποκλειςτικά ωσ αναψυκτιριο ςφμφωνα με τθν με αρ. 
ΑΔΑ Φ49Ν4653Ρ-24Μ Απόφαςθ τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Αρχαιοτιτων.  
Με το πζρασ τθσ τριετίασ ο παραχωρθςιοφχοσ υποχρεοφται χωρίσ καμία όχλθςθ να αποχωριςει άμεςα και 
να αποδϊςει το χϊρο ελεφκερο προσ χριςθ. Σιωπθρι παράταςθ τθσ παραχϊρθςθσ πζραν τθσ τριετίασ δεν 
επιτρζπεται. Με μόνθ τθν υποβολι προςφοράσ (χωρίσ να απαιτείται ειδικι υπεφκυνθ διλωςθ προσ 
τοφτο) οι ενδιαφερόμενοι αποδζχονται ότι:  
α) ζχουν επιςκεφκεί οι ίδιοι και με το κατάλλθλο προςωπικό το χϊρο και ζχουν ςχθματίςει πλιρθ και 
ςαφι γνϊςθ τθσ πραγματικισ κατάςταςθσ του χϊρου και με βάςθ τουσ ελζγχουσ αυτοφσ και τισ 
διαπιςτϊςεισ τουσ, υπζβαλαν τθν προςφορά τουσ.  
β) ζχουν λάβει γνϊςθ των μελετϊν που ςυνοδεφουν τθν άδεια λειτουργίασ του χϊρου και όλων των όρων 
για τθν ζκδοςθ άδειασ λειτουργίασ αυτοφ.  
γ) παραιτοφνται από κάκε δικαίωμά τουσ για ακφρωςθ, υπαναχϊρθςθ, μείωςθ τθσ προςφερκείςασ τιμισ 
κατά τθν επιλογι, κακϊσ και από κάκε αξίωςι τουσ για αποηθμίωςθ, ςε περίπτωςθ που για οποιονδιποτε 
λόγο δεν κάνουν χριςθ του παραχωροφμενου χϊρου. Πλα τα ζγγραφα που απαιτοφνται για τθ διενζργεια 
τθσ επιλογισ και κάκε άλλθ διαδικαςία που αφορά τον παρόντα διαγωνιςμό και ςτθ ςυμμετοχι ςτθν 
διαδικαςία, ςυντάςςονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.  
δ) ζχουν λάβει πλιρθ γνϊςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ και του παραρτιματοσ και τα αποδζχονται ρθτά 
και ανεπιφφλακτα. 

Οι ειδικότεροι όροι και προχποκζςεισ 
 τθσ διαδικαςίασ περιζχονται ςτο παράρτθμα 1 τθσ παροφςθσ και αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα και 

διευκρινιςτικό ςτοιχείο αυτισ.  
Από τθν επόμενθ τθσ δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ, το παράρτθμα με τουσ ειδικότερουσ όρουσ κα 

διανζμεται όλεσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και κατά τισ ϊρεσ 09:00-14:00 από τα γραφεία τθσ «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.», 
Λιμάνι Θρακλείου Τ.Θ. 1068, Τ.Κ. 711  10, Θράκλειο Κριτθσ, κα είναι καταχωρθμζνθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 
«Ο.Λ.Θ. Α.Ε.», ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: www.portheraklion.gr και ςτο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».   

Ρερίλθψθ τθσ διακιρυξθσ και των όρων κα δθμοςιευκεί ςτισ εφθμερίδεσ: “ΝΕΑ ΚΘΤΘ” και “ΡΑΤΙΣ” 
τθσ Σετάρτθσ 14.08.2019, τθσ Παραςκευισ 16.08.2019 και τθσ Σετάρτθσ 21.08.2019 και το πλιρεσ κείμενό 
τθσ κα αναρτθκεί ςτον πίνακα ανακοινϊςεων των γραφείων τθσ «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.».  

Οι ενδιαφερόμενοι ζχουν τθ δυνατότθτα να λαμβάνουν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ι 
διευκρινιςεισ ςχετικά με τον διαγωνιςμό, υποβάλλοντασ γραπτϊσ ερωτιςεισ μζχρι τθν 02.09.2019.  
 



 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 –  

ΟΡΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
 

Άρκρο 1°: ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 
  
1. Το άνοιγμα των προςφορϊν κα γίνει τθν 6θ επτεμβρίου θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 14:00 π.μ. ςτα 
γραφεία τθσ «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.», Λιμάνι Θρακλείου - Τ.Θ. 1068, Τ.Κ. 711  10, Θράκλειο Κριτθσ, ωσ κάτωκι, 
ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ.  
2. Οι ενδιαφερόμενοι για να πάρουν μζροσ ςτθν διαδικαςία πρζπει να υποβάλλουν ςτθν «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.»  
τθν προςφορά τουσ. 
3. Οι προςφορζσ κα υποβάλλονται τθν 6θ επτεμβρίου θμζρα Ραραςκευι και ζωσ τισ 14:00 π.μ. από τουσ 
ενδιαφερόμενουσ προςωπικά ι με εκπροςϊπουσ τουσ που κα ζχουν ςχετικι εξουςιοδότθςθ (είτε με 
ςυμβολαιογραφικι πράξθ, είτε με βεβαίωςθ του γνιςιου τθσ υπογραφισ του εντολζα), ι ταχυδρομικϊσ 
ςε ςφραγιςμζνο φάκελο και με απόδειξθ παραλαβισ ςτθ διεφκυνςθ:   
 

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΕΝΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ Α.Ε. 
Λιμάνι Ηρακλείου - Σ.Θ. 1068, Σ.Κ. 711 10, Ηράκλειο Κριτθσ 

 
4. Ταχυδρομικά ι με εταιρίεσ ταχυμεταφοράσ απεςταλμζνεσ προςφορζσ κα πρζπει να ζχουν περιζλκει 
ςτο Γραφείο Ρρωτοκόλλου τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. τθν 6θ επτεμβρίου θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 14:00 π.μ. Θ 
Ο.Λ.Θ. Α.Ε. δεν αναλαμβάνει καμία ευκφνθ για τυχόν κακυςτζρθςθ ςτθν άφιξθ των προςφορϊν μετά τθν 
οριςκείςα  θμερομθνία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, από οποιαδιποτε αιτία, που αποςτζλλονται με 
τον ωσ άνω τρόπο.  
5. Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι ενενιντα (90) θμζρεσ, προςμετροφμενεσ από τθν επόμενθ τθσ 
θμζρασ τθσ επιλογισ του ανάδοχου, ενϊ δφναται θ ιςχφσ τουσ να παρατακεί και για το χρόνο που τυχόν 
κα αποδεχκοφν οι υποψιφιοι να τθν παρατείνουν εγγράφωσ. Θ τυχόν παράταςθ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ 
ςυνοδεφεται από παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ αντίςτοιχθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.  
6. Οι προςφορζσ κα υποβλθκοφν ςε κλειςτό ςφραγιςμζνο φάκελο «ΚΤΡΙΩ ΦΑΚΕΛΟ»  
ςτον οποίο εκτόσ από τα ςτοιχεία τθσ παραγράφου 3 (τίτλοσ και Δ/ςθ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), κα αναγράφονται 
επίςθσ:  
- οι λζξεισ: ΡΟΣΦΟΑ ΡΟΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.,  
- θ περιγραφι του τίτλου του διαγωνιςμοφ, θ θμερομθνία και ο αρικμόσ του,  
- τα πλιρθ ςτοιχεία του αποςτολζα – ςυμμετζχοντα.  
 
Ο Κυρίωσ Φάκελοσ κα περιζχει επί ποινι αποκλειςμοφ από τθν διαδικαςία δφο επιμζρουσ 
ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ ωσ εξισ: 
Α) Φάκελοσ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ πάνω ςτον οποίο κα αναγράφεται θ επωνυμία του 
ςυμμετζχοντα με τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ». Μζςα ςτο φάκελο τοποκετοφνται όλα 
τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, όπωσ αυτά αναγράφονται ςτο Άρκρο 2 τθσ παροφςασ.   
Β) Φάκελοσ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, πάνω ςτον οποίο κα αναγράφεται θ επωνυμία του 
ςυμμετζχοντα με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». Μζςα ςτο φάκελο τοποκετείται θ οικονομικι 
προςφορά όπου κα αναγράφεται αρικμθτικά και ολογράφωσ το προςφερόμενο μθνιαίο αντάλλαγμα. Στον 
ίδιο φάκελο κα υποβάλλεται επί ποινι αποκλειςμοφ πρόταςθ- ςχζδιο εκμετάλλευςθσ και λειτουργίασ για 
τον τρόπο που ςκζφτονται να αξιοποιιςουν το χϊρο (ωράριο λειτουργίασ, προβλεπόμενεσ κζςεισ 
εργαςίασ, είδοσ και μορφι καταςτιματοσ, διαμόρφωςθ περιβάλλοντοσ χϊρου κακϊσ και οποιοδιποτε 
άλλο ςτοιχείο εξειδικεφει τθν προςφορά κατ’ εκτίμθςθ του προςφζροντα), ςφμφωνα με  το άρκρο 4 τθσ 
παροφςασ.   
7. Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν, θ Επιτροπι Επιλογισ παραλαμβάνει, αρικμεί και 
μονογράφει όςεσ προςφορζσ κατατζκθκαν εμπρόκεςμα.  
8. Θ διαδικαςία αποςφράγιςθσ διενεργείται ςε ενιαίο ςτάδιο ςτθν κακοριςμζνθ θμζρα και ϊρα. Θ 
αποςφράγιςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τθσ οικονομικισ προςφοράσ γίνεται δθμόςια 
παρουςία των προςφερόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ. Συγκεκριμζνα μετά 
τθν παραλαβι των προςφορϊν αποςφραγίηονται οι Κυρίωσ Φάκελοι από τθν Επιτροπι.  



Δικαιολογθτικά: Εν ςυνεχεία ίδια θμζρα και ϊρα κα αποςφραγιςτοφν οι φάκελοι τόςο των 
δικαιολογθτικϊν όςο και τθσ οικονομικισ προςφοράσ. Πςεσ προςφορζσ κρικοφν μθ αποδεκτζσ, μετά τθν 
αξιολόγθςθ των Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, απορρίπτονται από τθ ςυνζχεια τθσ διαδικαςίασ.  
Οικονομικι προςφορά: Κατά το άνοιγμα των Οικονομικϊν Ρροςφορϊν, κάκε υποβλθκείςα προςφορά 
ανακοινϊνεται από τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ και ςυντάςςεται ςχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται 
και από τουσ ςυμμετζχοντεσ.  
Πλειοδοςία: Σε περίπτωςθ που οι Οικονομικζσ Ρροςφορζσ των διαγωνιηόμενων ζχουν μεταξφ τουσ 
απόκλιςθ - διαφοροποίθςθ θ οποία ανζρχεται ζωσ ποςοςτό 2% από τθν μεγαλφτερθ υποβλθκείςα 
προςφορά, ςυνεχίηεται θ διαδικαςία δια τθσ υποβολισ προφορικϊν προςφορϊν από τουσ ςυμμετζχοντεσ 
που θ αρχικι τουσ προςφορά είναι εντόσ του πλαιςίου τθσ απόκλιςθσ του 2% από τθν μεγαλφτερθ. Θ 
περαιτζρω πλειοδοςία με υποβολι προφορικϊν προςφορϊν, γίνεται ςε διαδοχικοφσ γφρουσ από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ. Σε κάκε γφρο οι πλειοδότεσ υποβάλουν προςφορά κατά τθ ςειρά υποβολισ τθσ αρχικισ 
προςφοράσ τουσ. Ορίηεται ότι κάκε προςφορά μετά τθν αρχικι πρζπει να είναι τουλάχιςτον κατά δφο τοισ 
εκατό (2%) μεγαλφτερθ από τθν εκάςτοτε τελευταία προςφορά, ςτρογγυλοποιθμζνθ ςτθν αμζςωσ 
επόμενθ μονάδα ΕΥΩ.  Εάν διαγωνιηόμενοσ δεν υποβάλλει προφορικι προςφορά καταγράφεται ςτο 
Ρρακτικό, υπογράφει και δεν ςυμμετζχει ςε άλλο γφρο. Θ πλειοδοςία ςυνεχίηεται με τον τρόπο αυτό ζωσ 
ότου δεν υπάρχει πλζον μεγαλφτερθ προςφορά από τουσ ςυμμετζχοντεσ.   
 

 
Άρκρο 2°:    ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

1. Στον πλειοδοτικό διαγωνιςμό ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ α) θμεδαπά ι αλλοδαπά φυςικά πρόςωπα 
κακϊσ και β) θμεδαπά ι αλλοδαπά νομικά πρόςωπα και κοινοπραξίεσ ςτουσ καταςτατικοφσ ςκοποφσ των 
οποίων ςυμπεριλαμβάνεται θ εκμετάλλευςθ καταςτιματοσ υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ. Δεν γίνονται 
δεκτοί οφειλζτεσ τθσ «Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θρακλείου Α.Ε.», εκτόσ αν κατά τθν θμζρα του διαγωνιςμοφ 
προςκομίςουν απόδειξθ πλιρουσ και ολοςχεροφσ εξόφλθςθσ των χρεϊν τουσ, κακϊσ και όςοι βρίςκονται 
ςε οποιαςδιποτε μορφισ δικαςτικι διαμάχθ με τθν «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.».  Αποκλείεται επίςθσ θ ςυμμετοχι 
φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων που τουσ ζχει επιβλθκεί θ ποινι αποκλειςμοφ από τουσ δθμόςιουσ 
διαγωνιςμοφσ.  
2. Ομοίωσ αποκλείεται θ ςυμμετοχι Νομικϊν Ρροςϊπων, οποιαςδιποτε μορφισ Κοινοπραξιϊν και 
αφανϊν εταιρειϊν εφόςον ςε αυτά ςυμμετζχει πλειοψθφικά ι εκπροςωπείται νόμιμα κατά το 
καταςτατικό τουσ φυςικό πρόςωπο τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου.  
3. Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό απαιτείται, επί ποινι αποκλειςμοφ, να κατατεκοφν εντόσ του 
Φακζλου Δικαιολογθτικϊν που κα υποβλθκεί μζςα ςτον Κυρίωσ Φάκελο προςφοράσ τα ακόλουκα 
δικαιολογθτικά:  
α) Εγγφθςθ ςυμμετοχισ, θ οποία κα απευκφνεται προσ τον «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.», ποςοφ ίςο με τθν τιμι 
εκκίνθςθσ. Η Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ που πρζπει να ζχει εκδοκεί ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία ι γραμμάτιο ςυςτάςεωσ παρακατακικθσ του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων, θ οποία 
κα ιςχφει για ενενιντα (90) θμζρεσ, προςμετροφμενεσ από τθν επόμενθ τθσ θμζρασ διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ και κα επιςτραφεί ςτουσ αποτυχόντεσ τθσ επιλογισ εντόσ είκοςι (20) εργάςιμων θμερϊν από 
τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματόσ του.  
Η Εγγυθτικι υμμετοχισ ςυντάςςεται ςφμφωνα με το υπόδειγμα.  
Εγγφθςθ ςυμμετοχισ που αφορά ςτο διαγωνιηόμενο ςτον οποίο κατακυρϊκθκε ο διαγωνιςμόσ, 
επιςτρζφεται μετά τθν κοινοποίθςθ ςε αυτόν τθσ απόφαςθσ παραχϊρθςθσ του χϊρου και αντικακίςταται 
με Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν §3 του 6ου άρκρου τθσ παροφςασ 
Διακιρυξθσ. Οι εγγυιςεισ ςυμμετοχισ των λοιπϊν διαγωνιηομζνων που ζλαβαν μζροσ ςτο διαγωνιςμό 
επιςτρζφονται μζςα ςε είκοςι (20) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία τθσ κατακφρωςθσ. Εάν ο 
διαγωνιηόμενοσ που κα επιλεγεί, αρνθκεί να αποδεχκεί τθν παραχϊρθςθ, καταπίπτει θ εγγυθτικι 
επιςτολι ςυμμετοχισ του και θ «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» διατθρεί το δικαίωμα να επιλζξει τον αμζςωσ επόμενο κατά 
ςειρά αξιολόγθςθσ, ςτον οποίο και κα κατακυρωκεί το αποτζλεςμα του Διαγωνιςμοφ και κα παραχωρθκεί 
ο χϊροσ.  
β) Τπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα δθλϊνει ότι αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ προςκόμιςθσ εντόσ πζντε 
(5) εργαςίμων θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, ςε περίπτωςθ ανάδειξισ του 
ωσ παραχωρθςιοφχου, αποςπάςματοσ ποινικοφ μθτρϊου ι ιςοδυνάμου εγγράφου αρμόδιασ διοικθτικισ 
ι δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του, τελευταίου τριμινου, από το οποίο να προκφπτει, ότι 



δεν ζχει καταδικαςτεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ κακϊσ 
και τα προβλεπόμενα κατωτζρω αδικιματα:  
i) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ 
δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου,  
ii) δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του Συμβουλίου τθσ 26θσ Μαΐου 
1997 και ςτο άρκρο 3 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΡΡΑ του Συμβουλίου,  
iii) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, και  
iv) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 
91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, τθσ 10 Ιουνίου 1991, για τθν πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του 
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθν νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ.  
Υπόχρεοι ςτθν προςκόμιςθ ποινικοφ μθτρϊου είναι: φυςικά πρόςωπα, ομόρρυκμοι εταίροι και 
διαχειριςτζσ Ο.Ε. & Ε.Ε., διαχειριςτζσ ΕΡΕ, Ρρόεδροσ/ Διευκφνων Σφμβουλοσ για Α.Ε. Σε κάκε άλλθ 
περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου οι νόμιμοι εκπρόςωποί του.  
2)  Πιςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ.  
ε) Πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ από τον φορζα αςφάλιςισ του και από το ΙΚΑ για 
εργοδοτικζσ ειςφορζσ, όπου ςυντρζχει περίπτωςθ υποχρζωςθσ κάλυψθσ εργοδοτικϊν ειςφορϊν, 
ςυνοδευόμενο από Τπεφκυνθ Διλωςθ περί των φορζων αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ ζχει υποχρζωςθ 
καταβολισ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν.   
γ) Τπεφκυνθ διλωςθ περί μθ οφειλισ και δικαςτικισ διαμάχθσ προσ και με τθν «Ο.Λ.Θ Α.Ε.» μζχρι και τθν 
θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ.  
δ) Πιςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου ι αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του άλλωσ 
Υπεφκυνθ Διλωςι του ότι κα εγγραφεί εντόσ 10 θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ διενζργειασ τθσ επιλογισ 
ςτο οικείο μθτρϊο.  
ε) Φωτοτυπία των δφο όψεων τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ του φυςικοφ προςϊπου, που υποβάλει 
προςφορά, ι του νόμιμου εκπροςϊπου του νομικοφ προςϊπου.  
η) Τπεφκυνθ Διλωςθ ςτθν οποία ο ςυμμετζχων κα δθλϊνει ότι δεν τελεί υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό 
ςυμβιβαςμό, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ και επίςθσ ότι δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε 
πτϊχευςθ ι αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι εκκακάριςθσ ι υπό άλλθ ανάλογθ διαδικαςία. Θα αναλαμβάνει 
επίςθσ τθν υποχρζωςθ με ζγγραφθ Υπεφκυνθ Διλωςι του, ότι ςε περίπτωςθ ανάδειξισ του ωσ 
παραχωρθςιοφχου, κα προςκομίςει, με ποινι ζκπτωςθσ του, τα ςχετικά πιςτοποιθτικά από τισ αρμόδιεσ 
δικαςτικζσ  ι διοικθτικζσ αρχζσ εντόσ προκεςμίασ 5 εργαςίμων θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ διενζργειασ 
τθσ επιλογισ, από τα οποία να προκφπτει ότι δεν τελεί ςε ουδεμία εκ των ανωτζρω καταςτάςεων ζκδοςθσ 
τελευταίου τριμινου.  
 θ) Για τθν περίπτωςθ ςυμμετοχισ νομικοφ προςϊπου, τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα ίδρυςθσ και τισ 
τροποποιιςεισ του, ι επικυρωμζνο αντίγραφο ι απόςπαςμα του Καταςτατικοφ του υποψιφιου και των 
εγγράφων τροποποιιςεων του, ςυνοδευόμενα από πιςτοποιθτικό μεταβολϊν και τροποποιιςεων του 
Καταςτατικοφ, εκδιδόμενο για τθν περίπτωςθ θμεδαπϊν νομικϊν προςϊπων από τθν αρμόδια δικαςτικι 
αρχι ι το ΓΕΜΘ, όπωσ ειδικότερα για θμεδαπά νομικά πρόςωπα το Φ.Ε.Κ. (για Α.Ε.-Ε.Ρ.Ε.),  κακϊσ και τα 
ςτοιχεία και νομιμοποιθτικά ζγγραφα, από τα οποία πρζπει να προκφπτουν τα μζλθ του Δ.Σ. ι τα λοιπά 
πρόςωπα, που ζχουν δικαίωμα να δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ τθν εταιρεία και τα ζγγραφα τθσ 
νομιμοποίθςθσ αυτϊν, αν αυτό δεν προκφπτει ευκζωσ από το Καταςτατικό, αναλόγωσ με τθ νομικι μορφι 
των εταιρειϊν ι κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου, ςυνοδευόμενα από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ Αρχισ από 
όπου να προκφπτουν όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν τουσ  
κ) Για τθν περίπτωςθ ςυμμετοχισ φυςικοφ προςϊπου, διλωςθ ζναρξθσ/ μεταβολισ δραςτθριότθτασ 
εκμετάλλευςθσ καταςτιματοσ υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ προσ τθν αρμόδια Δ.Ο.Υ. ι Υπεφκυνθ Διλωςθ 
ότι κα προβεί ςτθν ςχετικι ζναρξθ επαγγζλματοσ εντόσ πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ 
διενζργειασ τθσ επιλογισ.  
 
Διευκρινίςεισ για τα δικαιολογθτικά:   
- Σε περίπτωςθ που οριςμζνα από τα πιο πάνω δικαιολογθτικά εκ του νόμου δεν εκδίδονται ι δεν 
καλφπτουν ςτο ςφνολό τουσ όλεσ τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να 
αναπλθρωκοφν με Ζνορκθ Βεβαίωςθ του υποψθφίου ενϊπιον ςυμβολαιογράφου ι Ειρθνοδίκθ ςτθν 
οποία κα βεβαιϊνεται ότι ο υποψιφιοσ δεν βρίςκεται ςτθν αντίςτοιχθ κατάςταςθ. Θ ζνορκθ αυτι 



βεβαίωςθ κα υποβλθκεί υποχρεωτικά μαηί με τθν προςφορά του υποψθφίου εντόσ του Φακζλου 
δικαιολογθτικϊν.  
- Σε περίπτωςθ που ςτθ χϊρα του υποψθφίου οριςμζνα από τα πιο πάνω δικαιολογθτικά δεν εκδίδονται ι 
δεν καλφπτουν ςτο ςφνολό τουσ όλεσ τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ, πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να 
αναπλθρωκοφν με Ζνορκθ Βεβαίωςθ του Υποψθφίου Αναδόχου ι, ςτα κράτθ όπου δεν προβλζπεται 
Ζνορκθ Βεβαίωςθ , με Υπεφκυνθ Διλωςθ του υποψθφίου ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ ι 
ςυμβολαιογράφου ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι ο υποψιφιοσ δεν βρίςκεται ςτθν αντίςτοιχθ 
κατάςταςθ. Το δικαιολογθτικό αυτό κα υποβλθκεί υποχρεωτικά μαηί με τθν προςφορά του υποψθφίου 
εντόσ του Φακζλου δικαιολογθτικϊν.  
- Σο ςφνολο των παραπάνω αναγραφόμενων δικαιολογθτικϊν κα είναι: είτε πρωτότυπα είτε 
επικυρωμζνα αντίγραφα από δθμόςια αρχι ι δικθγόρο ι κα είναι απλά αντίγραφα που κα τα 
ςυνοδεφει υπεφκυνθ διλωςθ του ςυμμετζχοντα όπου κα βεβαιϊνει το γνιςιο αυτϊν με ςυνοπτικι 
αναφορά ςτθ διλωςθ των προςκομιηόμενων εγγράφων, πλθν των περιπτϊςεων του άρκρου 1 του Ν. 
4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ-Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων και 
Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 και λοιπζσ ρυκμίςεισ.  
- Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ επιφζρουν όλεσ τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/86 και δεν χρειάηεται να 
φζρουν κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ. Οι εν λόγω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ ανεξάρτθτα από τθν 
αναγραφόμενθ ςε αυτζσ θμερομθνία, αποκτοφν βζβαια χρονολογία με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τθν  
οποία ςυνοδεφουν. 
- ςε περίπτωςθ που τα προςκομιηόμενα ζγγραφα- δικαιολογθτικά εμφανίηουν αςάφειεσ, επουςιϊδεισ 
πλθμμζλειεσ ι πρόδθλα τυπικά ςφάλματα που επιδζχονται διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ εφαρμόηεται κατά 
τθν αξιολόγθςθ τουσ το άρκρο 160 ν.4281/2014. 
 
Νομικά πρόςωπα:  
Πλα τα παραπάνω δικαιολογθτικά πρζπει να κατατίκενται και για τα πρόςωπα που διοικοφν το νομικό 
πρόςωπο, όπωσ κα προκφπτει από το τελευταίο ζγγραφο εκπροςϊπθςισ του.  
Πλοι ανεξαιρζτωσ οι ωσ άνω ςυμμετζχοντεσ ςτθ διαδικαςία κα υποβάλλουν επίςθσ, επί ποινι 
αποκλειςμοφ:  
Παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ:   
Εφόςον ο διαγωνιηόμενοσ ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό με εκπρόςωπο, κα πρζπει να προςκομίςει 
επικυρωμζνο αντίγραφο του πρακτικοφ ι απόφαςθσ του αρμοδίου διοικθτικοφ οργάνου του νομικοφ 
προςϊπου ι εξουςιοδότθςθ του νόμιμου εκπροςϊπου, κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ από 
δθμόςια αρχι, με το οποίο παρζχεται ςε τρίτο άτομο εξουςιοδότθςθ για να υπογράφει τθν προςφορά ι 
και να ςυμμετζχει ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ τθσ επιλογισ.  
 

 
Άρκρο 3°: ΧΕΔΙΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ 

Ο υπό-παραχϊρθςθ χϊροσ, είναι το ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΟ ζναντι του Μ. Φυτάκθ επί τθσ οδοφ Δουκόσ Μποφϊρ. Ο   
χϊροσ περιλαμβάνει ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ ςυνολικοφ εμβαδοφ 168,59 m2. 
Ο υπό-παραχϊρθςθ χϊροσ, κα χρθςιμοποιθκεί αποκλειςτικά ωσ αναψυκτιριο ςφμφωνα με τθν με αρ. 
ΑΔΑ Φ49Ν4653Ρ-24Μ Απόφαςθ τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Αρχαιοτιτων.  
 
Κάκε ςυμμετζχων ςτο διαγωνιςμό οφείλει να προςκομίςει μζςα ςτο φάκελο τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ 
για τθν αξιολόγθςθ τθσ ςυμμετοχισ του με ποινι αποκλειςμοφ, ςχζδιο εκμετάλλευςθσ και λειτουργίασ για 
τον τρόπο που ςκζφτεται να αξιοποιιςει το χϊρο όπου κατ  ελάχιςτο πρζπει να αναφζρονται: το ωράριο 
λειτουργίασ, προβλεπόμενεσ κζςεισ εργαςίασ, πρόβλεψθ για κζςεισ ςτάκμευςθσ πελατϊν- προςωπικοφ, 
είδοσ και μορφι επιχείρθςθσ, κόςτοσ επζνδυςθσ, διαμόρφωςθ περιβάλλοντοσ χϊρου, προβλεπόμενο 
ποςοςτό κάλυψθσ αναγκϊν Ο.Λ.Θ. Α.Ε. βάςθ προςφερόμενων υπθρεςιϊν, τιμοκαταλόγου και ωρϊν 
λειτουργίασ του καταςτιματοσ κακϊσ και οποιοδιποτε άλλο ςτοιχείο εξειδικεφει τθν προςφορά κατ  
εκτίμθςθ του προςφζροντα.  

 
 
 
 



Άρκρο 4°: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
1. Στθν οικονομικι προςφορά κα αναγράφεται, αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ, το προςφερόμενο ανά μινα 
ποςό κακϊσ και το ςυνολικό ποςό των τριϊν ετϊν τθσ παραχϊρθςθσ. Σε περίπτωςθ που υπάρχει 
αςυμφωνία ανάμεςα ςτο ολογράφωσ αναγραφόμενο ποςό και ςτο αρικμθτικϊσ υπεριςχφει και δεςμεφει 
το ςυμμετζχοντα το ολογράφωσ αναγραφόμενο.   
2. Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. Εάν υπάρχει ςτθν 
προςφορά οποιαδιποτε διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον 
προςφζροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβισ και αποςφράγιςθσ των προςφορϊν πρζπει κατά τον 
ζλεγχο να κακαρογράψει τθν τυχόν διόρκωςθ και να μονογράψει και να ςφραγίςει αυτι.  
Και ςε αυτι τθν περίπτωςθ τυχγάνει αναλογικισ εφαρμογισ το άρκρο 160 ν. 4281/2014. 
 

Άρκρο 5°: ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
1. Ο διαγωνιςμόσ είναι πλειοδοτικόσ. Θ επιτροπι δφναται να προτείνει τθν απόρριψθ προςφοράσ όπου το 
ςχζδιο λειτουργίασ τθσ αντίκειται ςτον ςκοπό τθσ ανάδειξθσ του λιμανιοφ και τθσ ανταποδοτικότθτασ τθσ 
επιχείρθςθσ για τον Οργανιςμό. Μετά το πζρασ του διαγωνιςμοφ θ Επιτροπι ςυντάςςει πρακτικό με το 
οποίο προτείνει αιτιολογθμζνα ςτο ΔΣ τθσ ΟΛΘ Α.Ε τθν παραχϊρθςθ τθσ χριςθσ του χϊρου ι τθν 
επανάλθψθ του διαγωνιςμοφ. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» αποφαςίηει για τθν κατακφρωςθ 
του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ και δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του να μθν αποδεχκεί το 
αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ αν το κρίνει αςφμφορο ι να ακυρϊςει τθν διαδικαςία χωρίσ να 
δθμιουργείται κανζνα δικαίωμα αποηθμίωςθσ υπζρ των ςυμμετεχόντων..  
2.  Θ «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» επιφυλάςςει για τον εαυτό τθσ το ανζλεγκτο δικαίωμα να ακυρϊςει τα αποτελζςματα, 
χωρίσ εξ αυτοφ να γεννάται προσ τουσ προςφζροντεσ οποιοδιποτε δικαίωμα ι αξίωςθ από προςυμβατικι 
ευκφνθ ι από οποιονδιποτε άλλο λόγο ι αιτία. Οι υποψιφιοι με μόνθ τθ ςυμμετοχι τουσ ρθτά 
αποδζχονται τον ανωτζρω όρο και παραιτοφνται από τθν προβολι ςχετικϊν ενςτάςεων, αξιϊςεων, και 
διεκδίκθςθσ τυχόν αποηθμιϊςεων.  
Λόγοι ακφρωςθσ τθσ διαδικαςίασ μπορεί να είναι:   
α) Μθ ικανοποιθτικόσ αρικμόσ ενδιαφερομζνων.   
β) Μθ ικανοποιθτικό φψοσ των οικονομικϊν προςφορϊν.  
γ) Δθμιουργία υποψίασ ότι υπάρχει ςυνεννόθςθ μεταξφ των ενδιαφερομζνων για ζλεγχο του 
αποτελζςματοσ τθσ διαδικαςίασ.  
δ)Μθ ικανοποιθτικό ςχζδιο λειτουργίασ από τουσ υποψθφίουσ. 
ε) Λόγοι που ανάγονται ςτισ ανάγκεσ και τα ςυμφζροντα τθσ «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.».  
 

Άρκρο 6°: ΤΜΒΑΗ - ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 
1.  Ο αναδειχκείσ υποψιφιοσ κα πρζπει υποχρεωτικά να προςκομίςει-υποβάλλει φάκελο μελζτθσ ςτθν 
ΟΛΘ ΑΕ και τθν Εφορεία Βυηαντινϊν Αρχαιοτιτων μετά τθν ζγκριςθ τθσ οποίασ κα προςκομίςει τα 
παρακάτω: 
α) δικαιολογθτικά των Υπεφκυνων Δθλϊςεων των παραγράφων 3 περ. β και 3 περ. η  του άρκρου 2 κακϊσ 
επίςθσ και Τπεφκυνθ Διλωςθ ςτθν οποία ρθτά κα δθλϊνει ότι παραιτείται από εκείνθ τθ ςτιγμι και ςτο 
εξισ, από το ενδεχόμενο προςταςίασ των διατάξεων του ενοικιοςταςίου όπωσ ιςχφει ι πρόκειται 
μελλοντικά να ιςχφςει ι κάκε άλλων προςτατευτικϊν περί μιςκϊςεων διατάξεων κακϊσ επίςθσ και των 
διατάξεων του Νόμου 813/1978 και του Π.Δ. 34/95, περί εμπορικϊν και άλλων κατθγοριϊν μιςκϊςεων, 
όπωσ ιςχφουν ςιμερα, θ εφαρμογι των οποίων ρθτά αποκλείεται δυνάμει τθσ παρ. 2, εδ. Β, του, άρκρου 
22 Ν. 2971/2001.  
2.  Εάν ο αναδειχκείσ παραχωρθςιοφχοσ δεν προςζλκει εντόσ οριηόμενθσ προκεςμίασ να παραλάβει τθ 
Βεβαίωςθ Ραραχϊρθςθσ του χϊρου, κατόπιν απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ Επιλογισ, διατάςςεται θ 
κατάπτωςθ υπζρ τθσ «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ του ςτθν επιλογι. Ραράλλθλα, θ «Ο.Λ.Θ. 
Α.Ε.» διατθρεί το δικαίωμα να επιλζξει τον αμζςωσ επόμενο κατά ςειρά αξιολόγθςθσ ςυμμετζχοντα, ςτον 
οποίο και κα κατακυρωκεί το αποτζλεςμα τθσ επιλογισ και κα παραχωρθκεί ο χϊροσ.  
3.  Ο αναδειχκείσ παραχωρθςιοφχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίςει το αργότερο ζωσ τθν θμζρα 
παραλαβισ τθσ Βεβαίωςθσ Ραραχϊρθςθσ, εγγυθτικι επιςτολι αναγνωριςμζνθσ τράπεηασ ι γραμμάτιο 
παρακατακικθσ του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων που να καλφπτει ποςοςτό 10% του ςυνολικοφ 
ποςοφ τθσ προςφοράσ για τα τρία (3) ζτθ παραχϊρθςθσ, ωσ Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ 
παραχϊρθςθσ. Θ εγγυθτικι επιςτολι κα παραμείνει ςτθ διάκεςθ τθσ «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.», άτοκθ, κακ' όλθ τθ 



διάρκεια τθσ παραχϊρθςθσ και κα επιςτραφεί ςτον παραχωρθςιοφχο ζξι μινεσ μετά τθ λιξθ τθσ περιόδου 
παραχϊρθςθσ τθσ χριςθσ και τθν παράδοςθ του χϊρου και αφοφ ζχουν τακτοποιθκεί όλεσ οι 
υποχρεϊςεισ του παραχωρθςιοφχου προσ τθν Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ςφμφωνα με τθν παροφςα, τθ Βεβαίωςθ 
Ραραχϊρθςθσ και το νόμο.  
 

Άρκρο 7°: ΕΝΣΑΕΙ 
Κατά τθσ νομιμότθτασ τθσ Διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, τθσ ςυμμετοχισ ς’ αυτόν και τθσ νομιμότθτασ 
διενζργειάσ του, επιτρζπεται ζνςταςθ ςυνοδευόμενθ από το αναλογοφν παράβολο ωσ εξισ:   
α) Κατά τθσ ςυμμετοχισ ενδιαφερομζνου ς' αυτόν ι τθσ νομιμότθτασ τθσ διενζργειασ ωσ προσ τθ 
διαδικαςία παραλαβισ και αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, κατά τθ διάρκεια διεξαγωγισ του 
διαγωνιςμοφ και μζχρι τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα. Θ ζνςταςθ αυτι υποβάλλεται εγγράφωσ ςτθν 
Επιτροπι Διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ, δεν επιφζρει αναβολι ι ανακοπι του διαγωνιςμοφ, αλλά 
εξετάηεται κατά τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων αυτοφ.  
β) Κατά των αποτελεςμάτων τθσ διαδικαςίασ, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από 
τθν κοινοποίθςθ τθσ κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.  
 Ενςτάςεισ που υποβάλλονται για οποιουςδιποτε άλλουσ λόγουσ εκτόσ από τουσ προαναφερόμενουσ, δεν 
γίνονται δεκτζσ. Επί των ενςτάςεων αποφαςίηει το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.», φςτερα από 
γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται 
προςβολι με άλλθ, οιαςδιποτε φφςεωσ, διοικθτικι προςφυγι. Οι ενιςτάμενοι λαμβάνουν γνϊςθ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ με φροντίδα τουσ.  
 

Άρκρο 8°: ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΠΑΡΑΧΩΡΗΙΟΤΧΟΤ 
1. Ο αναδειχκείσ παραχωρθςιοφχοσ ζχει τθν ευκφνθ και υποχρζωςθ για τθν ζκδοςθ ι ανανζωςθ όλων των 
ςχετικϊν αδειϊν και πιςτοποιθτικϊν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 
2. Θ διαμόρφωςθ, περίφραξθ, ςιμανςθ, φωτιςμόσ, διαγράμμιςθ και κάκε άλλθ παρζμβαςθ που αφορά 
ςτθ λειτουργία του χϊρου, γίνεται, ςφμφωνα με τθν άδεια ίδρυςθσ και μόνο με Απόφαςθ του Δ. Σ. τθσ 
«Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» εγκεκριμζνθ αρμοδίωσ και οι δαπάνεσ βαρφνουν εξ ολοκλιρου τον παραχωρθςιοφχο.  
3. Ο χϊροσ κα λειτουργεί ωσ Αναψυκτιριο, ςφμφωνα με το ωράριο λειτουργίασ αναψυκτιριων.  
4. Ο αναδειχκείσ παραχωρθςιοφχοσ δεςμεφεται με τθν οικονομικι του προςφορά, να κατακζςει ςτθν 
«Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» τιμοκατάλογο χρζωςθσ των χρθςτϊν.  
5. Ο αναδειχκείσ παραχωρθςιοφχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να διευκολφνει και να λαμβάνει όλα τα 
απαραίτθτα μζτρα, με δικι του δαπάνθ και ευκφνθ και ζπειτα από ςχετικι ενθμζρωςθ και ζγγραφθ 
ςυναίνεςθ τθσ «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.», για τθν εξυπθρζτθςθ τθσ κυκλοφορίασ και τθσ λειτουργίασ των 
παρακείμενων ιδιοκτθςιϊν και χϊρων, κακϊσ και των χρθςτϊν άλλων χϊρων τθσ Χερςαίασ Ηϊνθσ του 
Λιμζνα Θρακλείου και τθσ μθ όχλθςθσ αυτϊν, κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ παραχϊρθςθσ.  
7. Στθν περίπτωςθ που ο παραχωρθςιοφχοσ ενδιαφζρεται για τθ χριςθ τυχόν υπάρχοντοσ εξοπλιςμοφ 
λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ, αυτόσ κα καταγραφεί αναλυτικά ςε κατάςταςθ/πρωτόκολλο παραλαβισ που 
κα υπογραφεί μαηί με τθν βεβαίωςθ παραχϊρθςθσ.  Ο εξοπλιςμόσ κα παραχωρθκεί από τθν «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» 
άνευ ανταλλάγματοσ και κα επιςτραφεί με τθ λιξθ τθσ παραχϊρθςθσ. Κατά τθ λιξθ τθσ παραχϊρθςθσ ι 
των τυχόν ςυμφωνθμζνων παρατάςεϊν τθσ ι τθν με οποιοδιποτε τρόπο λφςθ τθσ παραχϊρθςθσ ι τθν 
τυχόν κιρυξθ του αναδόχου εκπτϊτου αυτόσ είναι υποχρεωμζνοσ να προβεί ςτθν άμεςθ παράδοςθ του 
εξοπλιςμοφ, ςτθν κατάςταςθ που τον παρζλαβε, ελεφκερο, χωρίσ να δικαιοφται να αφαιρζςει 
οποιοδιποτε υλικό, χωρίσ άλλθ όχλθςθ και να υπογράψει πρωτόκολλο παράδοςθσ-παραλαβισ. Ρροσ 
τοφτο μετά τθν παράδοςθ του εξοπλιςμοφ από τον παραχωρθςιοφχο, θ Τεχνικι Υπθρεςία τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 
κα προβεί ςτθ βεβαίωςθ των τυχόν βλαβϊν, κα προςκαλζςει δε τον παραχωρθςιοφχο  όπωσ μζςα ςε 
εφλογθ προκεςμία ενεργιςει τθν επιςκευι τοφτων. Εάν παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία αυτι, θ Ο.Λ.Θ. 
Α.Ε. κα προβεί ςτθν αποκατάςταςθ των βλαβϊν και κα βεβαιϊςει, βάςει ζκκεςθσ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ 
,τθν δαπάνθ ,που κα πρζπει να γίνει για τθν αποκατάςταςθ αυτϊν. Θ δαπάνθ αυτι κα παρακρατθκεί από 
τθν εγγυθτικι καλισ εκτζλεςθσ με κατάπτωςθ αυτισ.  
8. Ο παραχωρθςιοφχοσ εκτόσ των οριηόμενων ςτθ παράγραφο 10 του παρόντοσ, υποχρεοφται ςτθν 
καταβολι μθνιαίου ανταλλάγματοσ τριπλάςιου του επιτευχκζντοσ κατά το διαγωνιςμό, ςε περίπτωςθ που 
διαπιςτωκεί παράνομθ χριςθ χϊρου, πλζον του παραχωρθκζντοσ και για όςο χρονικό διάςτθμα 
χρθςιμοποιεί τον χϊρο.     



9.  Ο παραχωρθςιοφχοσ υποχρεοφται να διατθρεί τθν κατοχι του παραχωροφμενου χϊρου, τισ τυχόν υπζρ 
αυτοφ δουλείεσ και τα όρια αυτοφ, να τον προςτατεφει από κάκε καταπάτθςθ με τισ προςικουςεσ αγωγζσ, 
οι οποίεσ κα εκχωρθκοφν ς' αυτόν με τθν κοινοποίθςθ τθσ Βεβαίωςθ Ραραχϊρθςθσ, οφείλει όμωσ να 
ενθμερϊνει τθν «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.», πριν από τθν άςκθςι τουσ, αλλιϊσ ευκφνεται ςε αποηθμίωςθ για κάκε 
κετικι και αποκετικι ηθμία.  
10. Ο παραχωρθςιοφχοσ υποχρεοφται ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ τθσ επιχείρθςισ του να μθν 
προκαλεί ενοχλθτικοφσ κορφβουσ και γενικά να τθρεί τουσ κανόνεσ των υγειονομικϊν και Αςτυνομικϊν 
Διατάξεων, τθν κείμενθ νομοκεςία, να λαμβάνει μζτρα για τθν αποφυγι καλάςςιασ ρφπανςθσ από κάκε 
φφςθσ ρυπογόνουσ ουςίεσ και να ςυμμορφϊνεται ςτισ εκάςτοτε οδθγίεσ τθσ «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» και ςτισ 
διαταγζσ τθσ Λιμενικισ Αρχισ.  
11. Ο παραχωρθςιοφχοσ υποχρεοφται ςτθν τιρθςθ των όρων υγιεινισ και κακαριότθτασ και ςτθ 
διατιρθςθ κακαροφ όλου του χϊρου με δικζσ του δαπάνεσ.  
12. Ο παραχωρθςιοφχοσ ευκφνεται για τθν αςφάλιςθ και αςφάλεια των εργαηομζνων ςτο κατάςτθμα και 
ςτον περιβάλλοντα χϊρο που του παραχωρείται και φζρει τθν πλιρθ ευκφνθ για οποιοδιποτε ατφχθμα ι 
ηθμία προκλθκεί ςε βάροσ του ΟΛΘ Α.Ε ι τρίτου. Υποχρεοφται να λαμβάνει τα προβλεπόμενα από τθν 
κείμενθ νομοκεςία και από τισ περιςτάςεισ επιβαλλόμενα μζτρα, για τθν αποφυγι οποιαςδιποτε ηθμιάσ 
ςε πρόςωπα και πράγματα ι ατυχιματοσ ςτισ εγκαταςτάςεισ ι ςε τρίτουσ, ςτον παραχωροφμενο χϊρο και 
ζχει τθν αποκλειςτικι ποινικι και αςτικι ευκφνθ απζναντι ςε οποιονδιποτε τρίτο, ςυμπεριλαμβανομζνου 
και του προςωπικοφ τθσ «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.».   
13. Ο παραχωροφμενοσ χϊροσ κα χρθςιμοποιθκεί αποκλειςτικά ωσ αναψυκτιριο.  
14.  Ο παραχωρθςιοφχοσ υποχρεοφται να εγκαταςτιςει τα προβλεπόμενα από τθν άδεια ίδρυςθσ μζςα 
πυρόςβεςθσ, κατάλλθλα για τθν κάλυψθ τθσ επιχείρθςθσ.  
15.  Ο παραχωρθςιοφχοσ υποχρεοφται ςτθν ζγκαιρθ καταβολι του αντιτίμου των λογαριαςμϊν από 
παροχζσ τθσ «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» (θλεκτρικό ρεφμα, νερό, τζλθ), ςφμφωνα με τα αντίςτοιχα εγκεκριμζνα 
τιμολόγια τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε..  
16.  Ο παραχωρθςιοφχοσ υποχρεοφται, μετά τθ λιξθ τθσ παραχϊρθςθσ, να παραδϊςει τον χϊρο ςτθν 
καλι κατάςταςθ που τον παρζλαβε.  
17.  Ο παραχωρθςιοφχοσ ςτερείται του δικαιϊματοσ μείωςθσ του ανταλλάγματοσ χριςθσ για βλάβθ του 
παραχωροφμενου χϊρου ι ηθμία τθσ επιχείρθςισ του εκ κεομθνίασ ι άλλθσ τυχαίασ αιτίασ επερχόμενθσ 
μετά τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ.  
18.  Ο παραχωρθςιοφχοσ δεν δικαιοφται να επιφζρει τεχνικζσ μεταβολζσ, προςκικεσ ι τροποποιιςεισ 
ςτουσ χϊρουσ κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ παραχϊρθςθσ, χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι ζγκριςθ τθσ 
«Ο.Λ.Θ. Α.Ε.».   
19.  Ο παραχωρθςιοφχοσ οφείλει να ςυμμορφϊνεται προσ τουσ ιςχφοντεσ νόμουσ, κανονιςμοφσ και λοιπζσ 
διατάξεισ, ςχετικά με τθν άςκθςθ τθσ δραςτθριότθτάσ του, κα ζχει δε πλιρθ ευκφνθ για τυχόν παραβάςεισ 
δικζσ του ι του προςωπικοφ του. Η «Ο.Λ.Η. Α.Ε.» δεν φζρει οποιαδιποτε ευκφνθ για τυχόν επεμβάςεισ 
Αρχισ ςτθ δραςτθριότθτά του.   
20.  Ο παραχωρθςιοφχοσ υποχρεοφται να τθρεί όλα τα βιβλία και ςτοιχεία, που προβλζπονται από τισ 
κείμενεσ διατάξεισ για τθ λειτουργία Καταςτιματοσ υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ.  
21. Σε περίπτωςθ οικειοκελοφσ απόδοςθσ των χϊρων παραχϊρθςθσ από τον παραχωρθςιοφχο πριν από 
τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ παραχϊρθςθσ ι τθσ τυχόν παρατάςεϊσ τθσ, αυτόσ εξακολουκεί να είναι 
υποχρεωμζνοσ ςτθν καταβολι του ανταλλάγματοσ που αντιςτοιχεί ςτο χρονικό διάςτθμα μζχρι τθ λιξθ 
του ςυμβατικοφ χρόνου ι τθν εγκατάςταςθ του νζου παραχωρθςιοφχου.  
22. Σε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων από τον παραχωρθςιοφχο κα αποβάλλεται άμεςα από τθ χριςθ, 
κα καταπίπτει θ εγγυθτικι καλισ εκτελζςεωσ  οφείλοντασ παράλλθλα να καταβάλλει το οφειλόμενο 
αντάλλαγμα του υπολειπομζνου χρόνου τθσ τριετίασ ωσ αναπόδεικτθ ηθμία και να αποκαταςτιςει 
επιπρόςκετα κάκε τυχόν περαιτζρω αποδεικνυόμενθ ηθμία προκάλεςε ςτον ΟΛΘ Α.Ε και ςτα περιουςιακά 
του ςτοιχεία ζνεκα τθσ παράβαςθσ του παρόντοσ όρου. 
 

Άρκρο 9°: ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 
1.  Το αντάλλαγμα τθσ παραχϊρθςθσ και όλων των νομίμων κρατιςεων που κα ιςχφουν κάκε φορά, κα 
καταβάλλεται το πρϊτο δεκαιμερο κάκε μινα, κα αφορά ςτον τρζχοντα μινα και κα εκδίδεται επίςθμο 
αποδεικτικό είςπραξθσ.   



2. Θ μθ εμπρόκεςμθ καταβολι δφο ςυνεχόμενων μθνιαίων ανταλλαγμάτων αποτελεί λόγο λφςεωσ τθσ 
παραχωριςεωσ και δίνει το δικαίωμα ςτθν Ο.Λ.Θ. Α.Ε. να προβεί ςτθν εξ ολοκλιρου κατάπτωςθ τθσ 
Εγγυθτικισ Επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ.    
3. Οποιαδιποτε οφειλι του παραχωρθςιοφχου προσ τθν «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.». κακϊσ και τα επιβαλλόμενα 
πρόςτιμα κα ειςπράττονται κατ' εφαρμογι των διατάξεων του Νόμου «περί ειςπράξεωσ των δθμοςίων 
εςόδων», ι με κάκε άλλθ νόμιμθ διαδικαςία.  
4. Κάκε οφειλι που κακυςτερεί ο παραχωρθςιοφχοσ προσ τθν Ο.Λ.Θ. Α.Ε. βαρφνεται με τόκο υπερθμερίασ. 
Ο τόκοσ υπερθμερίασ είναι ο νόμιμοσ ωσ ορίηεται από τθν Τ.τΕ. ωσ επιτόκιο νόμιμθσ ι δικαςτικισ 
απόφαςθσ.   
5. θτά δθλϊνεται ότι ςτθν παροφςα παραχϊρθςθ δεν ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ του ενοικιοςταςίου 
που ιςχφει ι πρόκειται μελλοντικά να ιςχφςει ι κάκε άλλθ προςτατευτικι των μιςκϊςεων διάταξθ κακϊσ 
και οι διατάξεισ του Νόμου 813/1978 και ΡΔ 34/95, περί εμπορικϊν και άλλων κατθγοριϊν μιςκϊςεων 
όπωσ ιςχφει ςιμερα και ο παραχωρθςιοφχοσ ρθτά δθλϊνει εγγράφωσ πριν από τθν υπογραφι τθσ 
παραχϊρθςθσ ότι παραιτείται από τϊρα και ςτο εξισ από το ενδεχόμενο τζτοιασ προςταςίασ.  
6. Θ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. δεν υποχρεοφται να εγκαταςτιςει τον παραχωρθςιοφχο ςτον χϊρο παραχϊρθςθσ οφτε 
απαλλάςςεται αυτόσ από τθν πλθρωμι του ανταλλάγματοσ αν δεν ζκανε χριςθ του χωρίσ υπαιτιότθτα τθσ 
«Ο.Λ.Θ. Α.Ε.»   
 

Άρκρο 10°: ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ – ΕΚΠΣΩΗ 
1. Θ παραχϊρθςθ του χϊρου είναι δυνατόν να ανακλθκεί με απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» όταν οι 
ανάγκεσ το επιβάλλουν (ζκτακτθ Εκνικι ανάγκθ ι αναπτυξιακι πολιτικι κ.λπ.). Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο 
παραχωρθςιοφχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αποδϊςει τα παραχωρθκζντα μζςα ςε δφο (2) μινεσ ςε 
περίπτωςθ ζκτακτθσ εκνικισ ανάγκθσ και ςε ζξι (6) μινεσ για αναπτυξιακι πολιτικι, από τθν κοινοποίθςθ 
προσ αυτόν τθσ ςχετικισ απόφαςθσ του Δ.Σ. τθσ «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.», αναντιρριτωσ και χωρίσ τθν προβολι 
οποιαςδιποτε αξίωςθσ προσ αποηθμίωςθ.  
2. Θ εκ νζου παραχϊρθςθ του χϊρου από τον παραχωρθςιοφχο ςε τρίτο, για όμοια ι παρεμφερι χριςθ 
απαγορεφεται.  
3.  Θ παραχϊρθςθ ι χριςθ άλλων χϊρων δικαιοδοςίασ Ο.Λ.Θ. Α.Ε., για κατάςτθμα υγειονομικοφ 
ενδιαφζροντοσ ι για οποιαδιποτε άλλθ χριςθ, αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα τθσ «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» και δεν 
δθμιουργεί οιοδιποτε υπζρ του παραχωρθςιοφχου δικαίωμα.  
4. Απαγορεφεται θ τοποκζτθςθ διαφθμιςτικϊν πινακίδων και γενικά θ διαφιμιςθ ςτθν εξωτερικι πλευρά 
τθσ περίφραξθσ του παραχωροφμενου χϊρου.  
5. Θ παράβαςθ οποιουδιποτε όρου τθσ παραχϊρθςθσ, τθσ λειτουργίασ του καταςτιματοσ ι θ διαπίςτωςθ 
από κρατικισ αρχισ τζλεςθσ τυχόν φορολογικισ παραβίαςθσ, ι ο παραχωρθςιοφχοσ τελζςει ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα ι πράξθ που κα κίγει κατά τρόπο άμεςο ι ζμμεςο το δθμόςιο ςυμφζρον ςτα 
πλαίςια τθσ λειτουργίασ τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε., με αποδεδειγμζνθ υπαιτιότθτα του παραχωρθςιοφχου, 
ςυνεπάγεται τθν κιρυξι του ωσ εκπτϊτου από τα δικαιϊματά του, με απόφαςθ του Δ.Σ. και με ςυνζπεια:  
α) τθν κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ παραχϊρθςθσ.  
β) τθν αυτοδίκαιθ ακφρωςθ τθσ βεβαίωςθσ παραχϊρθςθσ και υποχρζωςθ του παραχωρθςιοφχου να 
παραδϊςει τον χϊρο ςε καλι κατάςταςθ ςτθν «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από 
τθν κοινοποίθςθ προσ αυτόν τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.».  
γ) τθν υποχρζωςθ του παραχωρθςιοφχου να καταβάλει το αντάλλαγμα που αναλογεί ςτον εναπομείναντα 
χρόνο τθσ τριετίασ ωσ αναπόδεικτθ ηθμία του ΟΛΘ Α.Ε. 
6. Τα ζξοδα δθμοςίευςθσ, όςεσ φορζσ απαιτθκεί και για κάκε περίπτωςθ επανάλθψθσ του διαγωνιςμοφ, 
τθσ περίλθψθσ του διαγωνιςμοφ τθσ «Ο.Λ.Θ.Α.Ε.», βαρφνουν ςυνολικά τον τελικό πλειοδότθ.  

 
 

Άρκρο 11°: ΛΟΙΠΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 
 1. Ο παραχωρθςιοφχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παίρνει τα ενδεικνυόμενα και επιβαλλόμενα από τισ 
περιςτάςεισ μζτρα, για τθν αποφυγι ηθμιϊν ι ατυχθμάτων ςε τρίτουσ, μζςα ςτον παραχωροφμενο χϊρο, 
ζχει δε κάκε ποινικι και αςτικι ευκφνθ για ηθμιζσ ι ατφχθμα οποιουδιποτε τρίτου ι του προςωπικοφ τθσ 
Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ι από τθν μθ τιρθςθ του χϊρου κατάλλθλο για τθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν του λιμζνα και 
τθν απρόςκοπτθ λειτουργία και εκμετάλλευςι του προσ εξαςφάλιςθ τθσ ελεφκερθσ διακίνθςθσ των 
διερχομζνων.  



2. Θ παράβαςθ ι καταςτρατιγθςθ κάποιασ διάταξθσ τθσ παροφςασ, ι τθσ παραχϊρθςθσ, δεν λογίηεται ωσ 
ζγκριςθ ι παραίτθςθ δικαιϊματοσ, ι τροποποίθςθ τθσ παροφςασ και τθσ υπογραφομζνθσ παραχϊρθςθσ, 
ι ςιωπθρι αποδοχι εκ μζρουσ τθσ «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.», οφτε παρζχει κάποιο δικαίωμα ςτον παραχωρθςιοφχο.   
3.  Θ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. δεν ευκφνεται απζναντι ςτον παραχωρθςιοφχο για τθν πραγματικι κατάςταςθ ςτον οποία 
βρίςκονται ο παραχωροφμενοσ χϊροσ και τθσ οποίασ ζλαβε πλιρθ γνϊςθ, θ οποία αποδεικνφεται με τθν 
ςυμμετοχι του και μόνο ςτο διαγωνιςμό, οφτε υποχρεοφται ςτθν επιςτροφι ι μείωςθ του 
ανταλλάγματοσ, οφτε ςτθ λφςθ τθσ παραχϊρθςθσ.  
4. Θ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. απαλλάςςεται κατά νόμο από τθν καταβολι οποιονδιποτε φόρων, τελϊν, δικαιωμάτων, 
ειςφορϊν και γενικά επιβαρφνςεων που επιβάλλονται υπζρ του Δθμοςίου, ΟΤΑ, και οποιουδιποτε τρίτου, 
που ςχετίηονται με τθ χριςθ του παραχωροφμενου χϊρου.  
5. Ο παραχωρθςιοφχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τθρεί τισ ιςχφουςεσ υγειονομικζσ, αςτυνομικζσ και 
λιμενικζσ διατάξεισ ι διαταγζσ άλλων ςυναρμοδίων αρχϊν.  
 

Άρκρο 12°: ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
Τυχόν παράβαςθ των διατάξεων που διζπουν τθν παραχϊρθςθ , ανεξάρτθτα των κυρϊςεων που 
προβλζπονται από αυτζσ, επάγεται κατά τθν απόλυτθ κρίςθ του Δ.Σ./Ο.Λ.Θ. Α.Ε. τθν λφςθ τθσ 
παραχϊρθςθσ, τθν ανάκλθςθ τθσ παραχωριςεωσ και τθν αποβολι του αναδόχου από το αντικείμενο 
παραχϊρθςθσ κατά τισ κείμενεσ περί προςταςίασ των δθμοςίων κτθμάτων διατάξεισ ι τθσ περί εξϊςεωσ 
διατάξεισ του Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Θ εν λόγω διαδικαςία 
αφορά ςε παραχϊρθςθ ιδιαίτερου δικαιϊματοσ χριςθσ χϊρων ηϊνθσ λιμζνα, αποτελεί δικαίωμα 
διοικθτικισ φφςεωσ και οποιεςδιποτε διαφορζσ προκφψουν αυτζσ κα είναι διοικθτικισ φφςεωσ και κα 
επιλφονται κατά τθ διαδικαςία των διοικθτικϊν διαφορϊν. Ωσ εκ τοφτου ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
Νομοκεςία οι διαφορζσ που τυχόν προκφψουν μεταξφ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και του αναδόχου παραχωρθςιοφχου 
κα επιλφονται ςτο Εϋ Σμιμα του ΣτΕ ςτο οποίο ςφμφωνα με τθν κείμενθ Νομοκεςία υπάγονται τυχόν 
διαφορζσ που αφοροφν κζματα Αιγιαλοφ, Ραραλίασ και Ηϊνθσ Λιμζνα.  
Θ παραχϊρθςθ δε ςυνιςτά εμπορικι μίςκωςθ αλλά ατομικι διοικθτικι πράξθ και δεν τυγχάνουν 
εφαρμογισ οι διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ περί εμπορικϊν ι αςτικϊν μιςκϊςεων.   
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ Ο.Λ.Η. Α.Ε.  
 
 
                         ΑΠΟΛΛΩΝ ΦΙΛΙΠΠΗ 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ  ΤΜΜΕΣΟΧΗ  
  
Ονομαςία Τράπεηασ  (1)............................  
Κατάςτθμα  ................................  Θμερομθνία ζκδοςθσ .................  
(Δ/νςθ οδόσ – αρικμόσ ΤΚ FAX)    ΕΥΩ .........................................  
  
Προσ: ΟΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.  
  
ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΑΡ. .................... ΕΤΡΩ .................................  
  
- Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίηουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα 
και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 
ΕΥΩ ....................................... υπζρ τθσ εταιρείασ (2) ................................................................ Δ/νςθ 
................................. δια τθ ςυμμετοχι τθσ εισ το διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ (3) .................................... 
................................... για τθν  (4) ...............…………………................................................ ςφμφωνα με τθν υπ’ 
αρικ. (5) ............./........ Δ/ξι ςασ.   
- Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθν ςυμμετοχι εισ τον ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ 
υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω εταιρείασ κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. - Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ 
διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ, ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ 
αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από 
απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  
- Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ με 
τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.  
- Θ παροφςα ιςχφει μζχρι τθν (6) ..................................................................................  
- Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και 
ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει 
κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ.  
 
ΗΜΕΙΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΡΑΠΕΖΑ  
Ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι τουλάχιςτον ενενιντα (90) θμζρεσ ι αορίςτου χρόνου, 
προςμετροφμενεσ από τθν επόμενθ τθσ θμζρασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.(6)  
  
                                                                              Διατελοφμε με τιμι  
                                                                (7).............................  
  
Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ των κενϊν διαςτθμάτων  
1. Επωνυμία εκδότθ εγγφθςθσ  
2. Επωνυμία αυτοφ του οποίου εκδόκθκε θ εγγφθςθ  
3. Θμερομθνία διαγωνιςμοφ  
4. Αντικείμενο διαγωνιςμοφ  
5. Αρικμόσ διακιρυξθσ  
6. Εφόςον θ εγγφθςθ είναι με οριςμζνθ θμερομθνία λιξθσ  
7. Ονοματεπϊνυμο – Υπογραφι του εκπροςϊπου τθσ Τράπεηασ  
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ  
  
ΤΑΡΕΗΑ....................(1)............................  
ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ  
ΚΕΝΤΙΚΟ ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΘΜΑ  
ΥΡΘΕΣΙΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ  
Δ/ΝΣΘ  
                Ακινα ...............................(2).......................................  
                Ρροσ: ΟΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. (3)  
  
ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΑΙΘΜΟΣ .........................(4)  
  
Κφριοι,  
     Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε με τθν παροφςα ότι ςασ εγγυόμαςτε ανεπιφφλακτα και ανζκκλθτα, 
παραιτοφμενοι τθσ ζνςταςθσ τθσ διηιςεωσ υπζρ ............................(5), μζχρι το ποςόν των 
...............................(6) ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ εγγφθςι μασ για τθν καλι εκτζλεςθ από τον 
παραπάνω τθσ Σφμβαςθσ που υπεγράφθ τθν .........................(7) με αρικμ. ...................(7), για τθν 
..............................(8). Από αυτιν τθν εγγφθςθ κα απαλλάξουμε τον ενδιαφερόμενο πελάτθ μασ μετά τθν 
επιςτροφι τθσ παροφςασ ι με βάςθ τθν ζγγραφθ εντολι ςασ.  
     Διευκρινίηεται ότι θ παροφςα ιςχφει μόνο για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ παροχισ των υπθρεςιϊν του πιο 
πάνω διαγωνιςμοφ επϋαυτοφ για τον οποίο εγγυόμαςτε. Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και 
κα ςασ καταβάλουμε χωρίσ αντίρρθςθ, ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί αν πράγματι υπάρχει ι αν είναι 
νόμιμθ θ απαίτθςθ (κφρια οφειλι) ολικά ι μερικά, ςε περίπτωςθ ολικοφ ι μερικοφ καταλογιςμοφ τθσ 
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ ςε βάροσ αυτοφ υπζρ του οποίου εκδόκθκε θ παροφςα, μζςα ςε τρεισ θμζρεσ 
από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ προσ εμάσ.  
     Σθμειϊςτε, παρακαλοφμε, ότι θ παροχι εγγυθτικϊν επιςτολϊν ζκδοςθσ τθσ Τράπεηάσ μασ δεν ζχει 
υπαχκεί ςε κανζνα περιοριςμό ποςοτικοφ ορίου με τισ ςχετικζσ Υπουργικζσ διατάξεισ, (ι δθλϊνουμε 
ομοίωσ με τθν παροφςα ότι δεν υφίςταται παράβαςθ των διατάξεων για όριο τθσ Τράπεηάσ μασ ςε ςχζςθ 
με τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ).                                                                           
  
     Διατελοφμε με τιμι  
                                                              .....................(9)............................  
  
Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ των κενϊν διαςτθμάτων  
1. Επωνυμία εκδότθ εγγφθςθσ  
2. Τόποσ - χρονολογία  
3. Θ αρχι προσ τθν οποία απευκφνεται  
4. Στοιχεία τθσ εγγυοδοςίασ  
5. Ονοματεπϊνυμο αυτοφ του οποίου εκδόκθκε θ εγγφθςθ  
6. Το ποςό τθσ εγγφθςθσ αρικμθτικά και ολόγραφα  
7. Θμερομθνία υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ και αρικμόσ αυτισ  
8. Είδοσ τθσ προμικειασ  
9. Υπογραφι εκπροςϊπου τθσ Τράπεηασ. Ονοματεπϊνυμο  
  
  
  
   
  
  


