
 1 

 
 

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΙΗΚΔΛΝΠ ΟΑΦΖΛΑΠ  Α.Δ.     Ραθήλα:   14/05/2018 
Σαρ. Γ/λζε: Αθηή Αλδξέα Γ. Παπαλδξένπ                  Αξ. Πξση.: 2901 
Σει.: 22940-23605/22840 
Fax: 22940-26076         
e-mail: grammateia@rafinaport.gr  
  
                       

 
  

ΓΗΑΘΖΟΜΖ Λν  Ξ 03/2018  
 
 
Ζ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Οξγαληζκφο Ιηκέλνο Ραθήλαο Α.Δ.» (εθεμήο 
«Ο.Ι.Ρ. Α.Δ.») ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο: 
 
 
1. Σνπ Λ.2932/2001 (ΦΔΘ 145 Α΄/2001), σο ηξνπνπνηεζείο ηζρχεη. 
2. Σνπ Λ.3429/2005 (ΦΔΘ 314 Α΄/2005) φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην 

Λ.3691/2008 (ΦΔΘ 166 Α΄/2008) θαη ην Λ.3697/2008 (ΦΔΘ 194 
Α΄/2008). 

3. Σνπ Λ.2971/2001 (ΦΔΘ 285 Α΄/2001) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 
34 ηνπ Λ.3153/2003 (ΦΔΘ 153 Α΄/2003). 

4. Σν ΣΚΖΚΑ ΗΗΗ, ΘΔΦΑΙΑΗΟ Β, άξζξα 38 & 40-49 ηνπ Π.Γ. 715/79 (ΦΔΘ 
212 Α΄/1979), σο ηξνπνπνηεζείο ηζρχεη, σο ε πιένλ πξνζηδηάδνπζα θαη 
εθαξκνζηέα δηαδηθαζία, «Πεξί ηξφπνπ ελεξγείαο ππφ ησλ Λ.Π.Γ.Γ. πξν-
κεζεηψλ, κηζζψζεσλ θαη εθκηζζψζεσλ ελ γέλεη, αγνξψλ ή εθπνηήζεσλ 
αθηλήησλ, εθπνηήζεσλ θηλεηψλ πξαγκάησλ σο θαη εθηειέζεσο εξγα-
ζηψλ» (ΦΔΘ 212/79 ηεχρνο Α΄), νη νπνίεο εθαξκφδνληαη ζπκπιεξσκαηη-
θά γηα φζα ζέκαηα δελ ξπζκίδνληαη δηαθνξεηηθά απφ ηε δηαθήξπμε, ηνλ 
Λ.2971/2001 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 34 ηνπ λ.3153/2003 θα-
ζψο θαη ηεο ζχκβαζεο ηνπ Ο.Ι.Ρ. Α.Δ. κε ην δεκφζην. 

5. πκπιεξσκαηηθά ηνπ λ. 4412/2016 (ΦΔΘ Α’ 147/8.8.2016) «Γεκφζηεο 
πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγί-
εο 2014/24/ ΔΔ  θαη 2014/25/ΔΔ)», φπσο ηζρχεη 

6. Σε λνκνζεζία πεξί Γεκνζίσλ Θηεκάησλ θαη ηεο πξνζηαζίαο απηψλ, θα-
ζψο θαη ηηο δηαηάμεηο 594-601 ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα. 

7. Σνλ λ.4387/2016 (ΦΔΘ 85/Α΄/2016) «Δληαίν χζηεκα Θνηλσληθήο Α-
ζθάιεηαο - Κεηαξξχζκηζε αζθαιηζηηθνχ - ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο 
- Ρπζκίζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ηπρεξψλ παηγλίσλ θαη άιιεο δη-
αηάμεηο». 

8. Σελ απφ 18-2-2003 χκβαζε Παξαρψξεζεο αθελφο ηνπ Διιεληθνχ Γε-
κνζίνπ θαη αθεηέξνπ ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Οξγα-
ληζκφο Ιηκέλνο Ραθήλαο Αλψλπκε Δηαηξεία».  

9. Σελ αξ. 1.6/26-01-2018 απφθαζε ηνπ Γ../Ο.Ι.Ρ. Α.Δ. γηα νξηζκφ Δπη-
ηξνπήο Παξαθνινχζεζεο Παξαρσξήζεσλ πεξί δηεμαγσγήο πιεηνδνηηθνχ 
δηαγσληζκνχ θαη Δλζηάζεσλ. 
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10. Σελ αξηζ. πξση. 8321.6/01/12.3.2012 εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Α.Α.Λ. κε ζέκα 
«Οδεγίεο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο Εψλεο Ιηκέλα ζηα πιαίζηα ηεο πα-
ξαρψξεζεο ηνπ ηδηαίηεξνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ησλ ρψξσλ απηήο». 

11. Σελ αξ. 2.4/27-02-2018 Απφθαζε ηνπ Γ../Ο.Ι.Ρ. Α.Δ πεξί εγθξίζεσο 
ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο κε αξ. πξση. 1480/06-03-2018 Γηαθή-
ξπμεο Λν Π 02/2018. 

12. Σελ αξ. 4.9/26-04-2018 Απφθαζε ηνπ Γ../Ο.Ι.Ρ. Α.Δ.  
 

 
πξνθεξύζζεη επαλαιεπηηθό αλνηρηφ δεκφζην δηαγσληζκφ ηελ 31 Καΐνπ 
2018 εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 10:00 πκ ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο εηαηξείαο ζηε 
Ραθήλα, νδφο Αθηή Αλδξέα Γ. Παπαλδξένπ (1νο φξνθνο), ελψπηνλ ηεο επη-
ηξνπήο δηαγσληζκνχ, κε θιεηζηέο πξνζθνξέο θαη δπλαηφηεηα ζπλέρηζεο 
ηνπ δηαγσληζκνχ, ζε πεξίπησζε ίζσλ πξνζθνξψλ, κε πξνθνξηθέο πξνζθνξέο 
θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ πςειφηεξε  κεληαία νηθνλνκηθή πξνζθν-
ξά, γηα ηελ δσδεθαεηή πξνζσξηλή παξαρψξεζε ηδηαίηεξνπ δηθαηψκαηνο απιήο 
ρξήζεο ζηεγαζκέλνπ ρψξνπ, εκβαδνχ 242,50 η.κ. θαη ππαίζξηνπ ρψξνπ, εκ-
βαδνχ 1,50 η.κ. (ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 244 η.κ.) ηνπ θαηαζηήκαηνο Λν1 επί ηεο 
νδνχ Αξαθελίδσλ Αιψλ, πνπ βξίζθεηαη εληφο Υεξζαίαο Εψλεο Ιηκέλα Ραθή-
λαο (φπσο απηφο απνηππψλεηαη ζην επηζπλαπηφκελν ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα, 
παξάξηεκα ΗV), κε απνθιεηζηηθή ρξήζε ηελ αλάπηπμε ηξαπεδνθαζη-
ζκάησλ, απφ επηρεηξήζεηο επξηζθνκέλσλ απέλαληη ή έκπξνζζελ ή παξαθείκε-
λψλ ηνπ πνπ ιεηηνπξγνχλ θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, κε ειά-
ρηζην κεληαίν αληάιιαγκα, ρηιίσλ δηαθνζίσλ πελήληα επξψ (€ 1.250,00), πιέ-
νλ ραξηνζήκνπ 3,6%.   
 
Ζ δηάξθεηα ηεο παξαρψξεζεο νξίδεηαη ζε δψδεθα (12) έηε, αξρίδεη δε απφ ηελ 
εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο Βεβαίσζεο Παξαρψξεζεο. 
ησπεξή παξάηαζε δελ επηηξέπεηαη. 
 
Ζ «Ο.Ι.Ρ. Α.Δ.» έρεη δηθαίσκα θαη κφλν, κε απφθαζε ηνπ Γ.. κεηά ηα ηξία 
έηε, ηεο αλαπξνζαξκνγήο ηνπ αληαιιάγκαηνο, ηελ πξψηε Ηαλνπαξίνπ θάζε 
επφκελνπ έηνπο επί ηνπ θαηαβαιιφκελνπ αληαιιάγκαηνο, πιένλ ραξηνζήκνπ 
3,6%. 
 
Κε κφλε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ δηαγσληζκφ (ρσξίο λα απαηηείηαη εηδηθή π-
πεχζπλε δήισζε πξνο ηνχην) νη ελδηαθεξφκελνη απνδέρνληαη φηη: 
 
α) έρνπλ επηζθεθζεί νη ίδηνη ηνλ ρψξν θαη έρνπλ ζρεκαηίζεη πιήξε θαη ζαθή 
γλψζε ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ θαη κε βάζε ηνπο ειέγρνπο 
απηνχο θαη ηηο δηαπηζηψζεηο ηνπο, ππέβαιαλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, 
β) παξαηηνχληαη απφ θάζε δηθαίσκά ηνπο γηα αθχξσζε, ππαλαρψξεζε, κείσ-
ζε ηεο πξνζθεξζείζαο ηηκήο θαηά ην δηαγσληζκφ, θαζψο θαη απφ θάζε αμίσζή 
ηνπο γηα απνδεκίσζε, ζε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ θάλνπλ 
ρξήζε ηνλ παξαρσξνχκελν ρψξν. 
 
Όια ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη θάζε 
άιιε δηαδηθαζία πνπ αθνξά ζην δηαγσληζκφ θαη ζηε ζπκκεηνρή ζε απηφλ, 
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ζπληάζζνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Δθφζνλ ηα δεκφζηα ή ηδησηηθά έγγξα-
θα πνπ ππνβάιινληαη κε ηελ πξνζθνξά δελ είλαη ζπληαγκέλα ζηελ Διιεληθή 
Γιψζζα, ζπλππνβάιιεηαη επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή Γιψζζα. 
ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε 
ηεο Υάγεο ηεο 5εο. 10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α` 188). 
 
 
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί έρνληαο ππφςε ηα αθφινπζα: 

Άξζξν 1: Αληηθείκελν ηνπ Γηαγσληζκνύ 

 
Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε πξνζσξηλή θαη κε αληάιιαγκα παξαρψ-
ξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απιήο ρξήζεο ζηεγαζκέλνπ ρψξνπ, εκβαδνχ 242,50 
η.κ. θαη ππαίζξηνπ ρψξνπ, εκβαδνχ 1,50 η.κ. (ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 244 η.κ.), 
ηνπ θαηαζηήκαηνο Λν1 επί ηεο νδνχ Αξαθελίδσλ Αιψλ, πνπ βξίζθεηαη εληφο 
Υεξζαίαο Εψλεο Ιηκέλα Ραθήλαο, (φπσο απηφο απνηππψλεηαη ζην επηζπλα-
πηφκελν ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα , παξάξηεκα IV),  γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δψ-
δεθα (12) εηψλ, κε απνθιεηζηηθή ρξήζε ηελ αλάπηπμε ηξαπεδνθαζη-
ζκάησλ, απφ επηρεηξήζεηο επξηζθνκέλσλ απέλαληη ή έκπξνζζελ ή παξαθείκε-
λψλ ηνπ θαη ιεηηνπξγνχλ θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. Ο αλά-
δνρνο, κεηαμχ άιισλ είλαη ππνρξεσκέλνο, απνθιεηζηηθά κε δηθά ηνπ έμνδα, λα 
πξνβεί: 

 ζηελ εζσηεξηθή δηακφξθσζε θαη δηαθφζκεζε ηνπ ρψξνπ 
 ζηνλ εμνπιηζκφ κε ηα απαξαίηεηα έπηπια, ζπζθεπέο θαη ζθεχε γηα ηελ 

πιήξε θαη ζχγρξνλε ιεηηνπξγία απηνχ 

 ζηελ έθδνζε φισλ ησλ θαηά λφκν αδεηψλ γηα ηηο φπνηεο εξγαζίεο αλα-
θαίληζεο θαζψο θαη ηελ επέθηαζε ηεο αδείαο Ιεηηνπξγίαο πγεηνλνκηθνχ 
ελδηαθέξνληνο ηεο επηρείξεζήο ηνπ, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηνλ ελ ιφγσ 
ρψξν.  

 ζηε ζχλαςε αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ  
   
Θξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο πξνζσξηλήο παξαρώξεζεο ζα είλαη ε 
πςειόηεξε πξνζθνξά γηα ην κεληαίν αληάιιαγκα, ην νπνίν ζα απν-
δίδεη ν Αλάδνρνο ζηελ Ν.Ι.Ο. Α.Δ. γηα ηελ πξνζσξηλή παξαρώξεζε 
ηδηαίηεξνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο ηνπ ζηεγαζκέλνπ ρώξνπ 
(πιεηνδνηηθόο δηαγσληζκόο). 

 

Άξζξν 2: Ξαξαιαβή Ρεπρώλ-Ξαξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

 
2.1. Απφ ηελ επφκελε ηεο δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο δηαθήξπμεο δηαγσλη-

ζκνχ, ε παξνχζα δηαθήξπμε δηαηίζεηαη δσξεάλ απφ ηελ Ο.Ι.Ρ. 
Α.Δ.(Αθηή Αλδξέα Παπαλδξένπ, Ιηκάλη Ραθήλαο, θηίξην Ο.Ι.Ρ. Α.Δ.), 
θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο, απφ 08:00 έσο 15:00. Οη ελδηαθεξφκελνη 
κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ ηελ δηαθήξπμε, κέρξη θαη ηξεηο (3) εξγάζη-
κεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθν-
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ξψλ, απφ ηα γξαθεία ηεο Ο.Ι.Ρ. Α.Δ. κεηά ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο αίηε-
ζεο.  
Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζηελ εθεκεξίδα «Γεληθή Γε-
κνπξαζηψλ» ηελ 15/05/2018 θαη ηελ 18/05/2018 
θαη ην πιήξεο θείκελφ ηεο ζα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ 
ησλ γξαθείσλ ηεο «Ο.Ι.Ρ. Α.Δ.» θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο «Ο.Ι.Ρ. Α.Δ.» 
ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.rafinaport.gr (επηινγή 
ΓΗΑΓΩΛΗΚΟΗ).  

2.2. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ θαη κέζσ ειεθηξνληθνχ ηα-
ρπδξνκείνπ ηελ Πξνθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνχ, εθφζνλ έρνπλ ζηείιεη 
πξνεγνπκέλσο αίηεζή ηνπο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο Ο.Ι.Ρ. 
Α.Δ. grammateia@rafinaport.gr. 

2.3. ηελ αίηεζή ηνπο νη ελδηαθεξφκελνη, ζα πξέπεη λα δειψζνπλ ηα ζηνη-
ρεία ηνπο (πιήξε επσλπκία – δηεχζπλζε – ηειέθσλν – θαμ - δηεχζπλ-
ζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ). 

2.4. Οη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δεηνχλ ζπκπιεξσκαηηθέο 
πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηελ Γηαθήξπμε, κέρξη θαη ηελ 
φγδνε εκέξα πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, 
ππνβάιινληαο γξαπηψο εξσηήζεηο ζηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσλη-
ζκνχ ηεο «Ο.Ι.Ρ. Α.Δ.», είηε ηαρπδξνκηθψο, είηε κέζσ ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ, είηε κέζσ θαμ, κε ηίηιν «Γηεπθξηλήζεηο γηα ην Γηαγσλη-
ζκφ………….…». Κεηά απφ ηελ παξέιεπζε ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο δελ 
ζα γίλεη δεθηή θακία δηεπθξίληζε φξνπ ηεο δηαθήξπμεο. Οη εξσηήζεηο 
ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζα απαληψληαη εγγξάθσο θαη ηαπηφρξνλα νη εξσ-
ηήζεηο θαη νη δηεπθξηληζηηθέο απαληήζεηο ηεο «Ο.Ι.Ρ. Α.Δ.» ζα αλαξηψ-
ληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο «Ο.Ι.Ρ. Α.Δ.» ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 
www.rafinaport.gr (επηινγή ΓΗΑΓΩΛΗΚΟΗ θαη ΓΔΙΣΗΑ ΣΤΠΟΤ), κέρξη 
θαη έμη (6) εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Πξνθν-
ξηθέο απαληήζεηο ή δηεπθξηλίζεηο δελ έρνπλ ηζρχ.  
  

 

Άξζξν 3: Γηαδηθαζία Δπηινγήο Αλαδόρνπ / σλ 

 
Θξηηήξην Αλάζεζεο ηεο πξνζσξηλήο Παξαρψξεζεο ζα είλαη ε πςειόηεξε 
κεληαία νηθνλνκηθή πξνζθνξά πνπ ζα απνδίδεη ζηελ «Ο.Ι.Ρ. Α.Δ.» ν ελ-
δηαθεξφκελνο, σο αληάιιαγκα γηα ηελ πξνζσξηλή παξαρψξεζε ηδηαίηεξνπ δη-
θαηψκαηνο απιήο ρξήζεο ηνπ ζηεγαζκέλνπ ρψξνπ, εκβαδνχ 242,50 η.κ. θαη 
ππαίζξηνπ ρψξνπ, εκβαδνχ 1,50 η.κ. (ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 244 η.κ.), ηνπ θα-
ηαζηήκαηνο Λν1 επί ηεο νδνχ Αξαθελίδσλ Αιψλ, πνπ βξίζθεηαη εληφο Υεξ-
ζαίαο Εψλεο Ιηκέλα Ραθήλαο. 

 

Άξζξν 4: Ρξόπνο – Σξόλνο θαη Ρόπνο πνβνιήο Ξξνζθν-
ξώλ  
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4.1. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία, νη ελδηαθεξφκελνη ππνβάι-
ινπλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο, Φάθειν Πξνζθνξάο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ έσο θαη ηελ 31/05/2018 θαη ψξα 10:00 πκ. Αηηήζεηο θαη 
πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα απνξξίπηνληαη σο απαξάδε-
θηεο.  

4.2. Ο θπξίσο Φάθεινο Πξνζθνξάο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζα πεξηέρεη δχν επηκέ-
ξνπο θιεηζηνχο θαη ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο επί πνηλή απνθιεηζκνχ σο 
εμήο: 

4.2.1.  πνθάθειν Γηθαηνινγεηηθώλ Ππκκεηνρήο, κε ηελ έλ-
δεημε «ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ». Κέζα ζην 
θάθειν ηνπνζεηνχληαη φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά 
ζπκκεηνρήο, φπσο απηά αλαγξάθνληαη ζην Άξζξν 5 ηεο πα-
ξνχζαο. 

4.2.2. πνθάθειν Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο,κε ηελ έλδεημε 
«ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ». Κέζα ζην θάθειν ηνπν-
ζεηείηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζχκθσλα κε  ην άξζξν 6 
ηεο παξνχζαο. 

4.3. Ο θπξίσο Φάθεινο Πξνζθνξάο ηνπ Γηαγσληζκνχ ππνβάιιεηαη ζε θιεη-
ζηφ θαη ζθξαγηζκέλν θάθειν ν νπνίνο ζα αλαγξάθεη εθηφο απφ ηνλ 
ηίηιν θαη ηελ Σαρ. Γ/λζε ηεο «Ο.Ι.Ρ. Α.Δ.» ηα εμήο: 
«ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΓΗΑ ΡΝΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΡΖΠ ΞΟΝΠΥΟΗΛΖΠ 
ΞΑΟΑΣΥΟΖΠΖΠ ΗΓΗΑΗΡΔΟΝ ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΝΠ ΑΞΙΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 
ΠΡΔΓΑΠΚΔΛΝ ΣΥΟΝ, ΔΚΒΑΓΝ 242,50 Ρ.Κ. ΘΑΗ ΞΑΗΘΟΗΝ 
ΣΥΟΝ, ΔΚΒΑΓΝ 1,50 Ρ.Κ. (ΠΛΝΙΗΘΝ ΔΚΒΑΓΝ 244 Ρ.Κ.), 
ΡΝ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΝΠ Λν1 ΔΞΗ ΡΖΠ ΝΓΝ ΑΟΑΦΖΛΗΓΥΛ ΑΙΥΛ, 
ΞΝ ΒΟΗΠΘΔΡΑΗ ΔΛΡΝΠ ΣΔΟΠΑΗΑΠ ΕΥΛΖΠ ΙΗΚΔΛΑ ΟΑΦΖΛΑΠ, 
ΚΔ ΠΘΝΞΝ ΡΖΛ ΑΛΑΞΡΜΖ ΡΟΑΞΔΕΝΘΑΘΗΠΚΑΡΥΛ, », ηα πιή-
ξε ζηνηρεία ηνπ Τπνςεθίνπ (επσλπκία θαη δηεχζπλζε) ή θάζε ζπκκεηέ-
ρνληα ρσξηζηά ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο, θαη ε θξάζε «λα αλνηρηεί 
κφλν απφ ηελ Αξκφδηα Δπηηξνπή». 

4.4. Ο θπξίσο Φάθεινο Πξνζθνξάο ηνπ Γηαγσληζκνχ ππνβάιιεηαη κε νπνη-
νλδήπνηε ηξφπν αξθεί λα πεξηέιζνπλ ζην πξσηφθνιιν ηεο Ο.Ι.Ρ. Α.Δ. 
ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ αλαθέξεηαη αλσηέξσ. 
Δπίζεο είλαη επηηξεπηή θαη ε ηαρπδξνκηθή απνζηνιή ησλ Φαθέισλ 
Πξνζθνξάο ζηελ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε : Ο.Ι.Ρ. Α.Δ. Αθηή Αλδξέα 
Παπαλδξένπ, Ιηκάλη Ραθήλαο, Σ.Θ. 19009, κε απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ 
ππνςεθίνπ γηα ηελ εκπξφζεζκε παξαιαβή ηνπ Φαθέινπ, θαζψο θαη 
ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ. ηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, 
νη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα παξαιεθζνχλ θαη λα πξσηνθνιιεζνχλ ν-
κνίσο κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα ηεο εκεξνκελίαο δηελέξ-
γεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

4.5. Δθπξφζεζκε άθημε θαη πξσηνθφιιεζε Φαθέινπ Πξνζθνξάο έρεη σο 
απνηέιεζκα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ Τπνςεθίνπ.  

4.6. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπ Τπνςεθίνπο γηα εθαηφλ εί-
θνζη (120) εκέξεο  πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο θα-
ηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Πξνζθνξέο πνπ αλα-
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θέξνπλ εκεξνκελία ιήμεο πξνγελέζηεξε ηεο παξαπάλσ αλαθεξφκε-
λεο, ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

4.7. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα έρνπλ μέζκαηα, 
ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά ν-
πνηαδήπνηε δηφξζσζε ή πξνζζήθε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακ-
κέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν 
παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη, θαηά ηνλ έιεγ-
ρν, λα θαζαξνγξάςεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε, λα κνλνγξάςεη θαη λα 
ζθξαγίζεη απηή. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζε απηήλ 
δηνξζψζεηο νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξν-
πήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

4.8. Ωο απαξάδεθηεο απνξξίπηνληαη νη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απν-
θιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο πνπ είλαη φινη νπζηψδεηο. 

4.9. Οη ελδηαθεξφκελνη πνπ έρνπλ θαηαζέζεη κε ηνλ νπνηνδήπνηε ηξφπν 
πξνζθνξέο ζηνλ ΟΙΡ ΑΔ, ππνρξεσηηθά ζα παξεπξίζθνληαη ζηα γξαθεία 
ηεο ΟΙΡ, ηελ εκέξα θαη ψξα ηεο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ, γηα ηελ 
ζπλέρηζή ηνπ κε ηηο πξνθνξηθέο πξνζθνξέο. 

 

Άξζξν 5:  Γηθαηνύκελνη Ππκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκό-
Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθώλ Ππκκεηνρήο γηα ηελ 
Ξξνζσξηλή Ξαξαρώξεζε ηδηαίηεξνπ δηθαηώκαηνο 
απιήο ρξήζεο ζηεγαζκέλνπ ρώξνπ, εκβαδνύ 
242,50 η.κ. θαη ππαίζξηνπ ρώξνπ, εκβαδνύ 1,50 
η.κ. (ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 244 η.κ.),  ηνπ θαηα-
ζηήκαηνο Λν 1 επί ηεο νδνύ Αξαθελίδσλ Αιώλ,  
πνπ βξίζθεηαη εληόο Σεξζαίαο Εώλεο Ιηκέλα Οα-
θήλαο. 

 

5.1. ην δηαγσληζκφ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 
νπνηαζδήπνηε κνξθήο απηνηειψο ή ζε ζχκπξαμε, ή ζε έλσζε ζηνπο 
θαηαζηαηηθνχο ζθνπνχο ησλ νπνίσλ (ηνπιάρηζηνλ ελφο εθ ησλ ζπκκε-
ηερφλησλ ζηελ έλσζε ή ζχκπξαμε) ζπκπεξηιακβάλεηαη δξαζηεξηφηεηα 
ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο (θαθέ, εζηηαηφξην ή ζπλαθνχο δξαζηεξηφηεηα) 
θαη λα δηαζέηνπλ άδεηα ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο Τγεηνλνκηθνχ ελδηα-
θέξνληνο. 

Γελ γίλνληαη δεθηνί νθεηιέηεο ηεο «Οξγαληζκφο Ιηκέλα Ραθήλαο 
Α.Δ.», εθηφο αλ θαηά ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ πξνζθνκίζνπλ απφ-
δεημε εμφθιεζεο ησλ ρξεψλ ηνπο, θαζψο θαη φζνη βξίζθνληαη ζε νπνη-
αζδήπνηε κνξθήο δηθαζηηθή δηακάρε κε ηελ «Ο. Ι. Ρ. Α.Δ.».  

Απνθιείεηαη επίζεο ε ζπκκεηνρή θπζηθψλ πξνζψπσλ, ηα νπνία 
θαηά ην παξειζφλ ππήξμαλ παξαρσξεζηνχρνη ηνπ Γεκνζίνπ, ή ΛΠΓΓ, 
ή θνξέσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη δηαπηζησκέλα έρνπλ πα-
ξαβεί ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο.  
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Οκνίσο απνθιείεηαη ε ζπκκεηνρή Λνκηθψλ Πξνζψπσλ, νπνηαζ-
δήπνηε κνξθήο Θνηλνπξαμηψλ θαη αθαλψλ εηαηξεηψλ εθφζνλ ζε απηά 
ζπκκεηέρεη κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα θαη πνζνζηφ ζπκκεηνρήο έζησ θαη 
έλα θπζηθφ πξφζσπν ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. 

5.2. Ο Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο ησλ Δλδηαθεξνκέλσλ ζα πεξη-
ιακβάλεη απαξεγθιίησο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ  ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά, 
κε ηε ζεηξά θαη ηελ αξίζκεζε ηεο Παξνχζαο: 

5.2.1. Αίηεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην Γηαγσληζκφ ππνγεγξακκέ-
λε απφ ηνλ Τπνςήθην ή ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ.  
ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ απφ θνηλνχ 
νξηζζέληα λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπο (άξζξν 5.2.2).  
ηελ αίηεζε ζα αλαγξάθεηαη φηη κε ηελ ππνβνιή Πξνζθνξάο ν 
Αλάδνρνο: α) ηεθκαίξεηαη φηη έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε φισλ ησλ 
φξσλ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαη ησλ Παξαξηεκάησλ ηεο, 
ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα  β) ε πξνζθνξά ηζρχεη 
θαη ηνλ δεζκεχεη γηα εθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο  πξνζκεηξνχκε-
λεο απφ ηελ επφκελε εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ.  

5.2.2. ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο, ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό ππνγε-
γξακκέλν από όια ηα κέιε ηεο Θνηλνπξαμίαο, θπζηθά ή 
λνκηθά πξφζσπα, πεξί: 
α. πιήξνπο θαη αλεπηθχιαθηεο απνδνρήο φισλ ησλ φξσλ ηεο 

Γηαθήξπμεο θαη ησλ Παξαξηεκάησλ ηεο.  
β. απνδνρήο ηεο απφ θνηλνχ εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο θαη ηεο 

αιιειέγγπαο επζχλεο εηο νιφθιεξν. ε πεξίπησζε θαηαθχ-
ξσζεο ή αλάζεζεο ηνπ έξγνπ, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί 
κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

γ.  νξηζκνχ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ ηεο ζχκπξαμεο ή 
θνηλνπξαμίαο 

δ.  νξηζκνχ θνηλνχ εθπξνζψπνπ θαη αληηθιήηνπ 
ε.  αλάιεςεο ηεο ππνρξέσζεο γηα ηελ έγθαηξε πξνζθφκηζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη ζε πεξίπησζε θαηαθχξσ-
ζεο. 

5.2.3. πεύζπλε Γήισζε ηνπ Λ. 1599/1986, ππνγεγξακκέλε απφ 
ηνλ Τπνςήθην ή ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ, ζηελ νπνία: 
- λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν 

ζπκκεηέρεη 
- λα δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξν-

ζθνξάο ηνπ:  
α.  δελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδη-

θήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ. 4412/2016.  
β.  δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε ζχκθσλα 

κε ηελ λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο γηα αδίθεκα 
πνπ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δηαγσγή θαη δε γηα ηα 
αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, πιαζηνγξαθίαο, ςεπδνξθίαο, 
θαη δφιηαο ρξενθνπίαο. 

γ.  δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε δξαζηεξην-
ηήησλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή πησρεπηηθφ ζπκβηβα-
ζκφ, ή δηαδηθαζία ζέζεο ζε εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηα-
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ρείξηζε, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ θαη θάζε άιιε παξφ-
κνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο θαηά πεξίπησζε 
εθαξκνδφκελεο εζληθέο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηα-
ηάμεηο. 

5.2.4. πεύζπλε Γήισζε ηνπ Λ. 1599/1986, ππνγεγξακκέλε απφ 
ηνλ Τπνςήθην ή ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ, ζηελ νπνία λα δε-
ιψλεηαη φηη ν πξνζθέξσλ δελ είλαη νθεηιέηεο θαη δελ βξίζθεηαη 
ζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο δηθαζηηθήο δηακάρεο κε ηελ «Ο. Ι. Ρ. 
Α.Δ.» κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. 

5.2.5. πεύζπλε Γήισζε ηνπ Λ. 1599/1986, ππνγεγξακκέλε απφ 
ηνλ Τπνςήθην ή ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ, ζηελ νπνία λα δε-
ιψλεηαη φηη ν πξνζθέξσλ βεβαηψλεη φηη επηζθέθζεθε ηνλ ρψξν 
θαη έιαβε γλψζε επηηφπνπ ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ 
πεξηνρή θαη δηαπίζησζε φηη ν ρψξνο είλαη ηεο αξεζθείαο ηνπ θαη 
θαηάιιεινο γηα ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη θαζφζνλ ε 
ππνβνιή πξνζθνξάο πξνυπνζέηεη θαη απνηειεί ακάρεην ηεθκή-
ξην φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο ηνπο νπνίνπο α-
πνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα.  

5.2.6. πεύζπλε Γήισζε ηνπ  Λ. 1599/1986, ζηελ νπνία ζα αλα-
ιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο, ζε πεξίπησζε αλάδεημήο 
ηνπ σο πιεηνδφηε, φισλ ησλ απαξαίηεησλ θαη δεηνχκελσλ απφ 
ηελ παξνχζα δηαθήξπμε δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, φπσο 
απηά αλαθέξνληαη ζην άξζξν 7 ηεο παξνχζεο. 

5.2.7. πεύζπλε Γήισζε ηνπ  Λ. 1599/1986 ππνγεγξακκέλε απφ 
ηνλ Τπνςήθην ή ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ, ζηελ νπνία λα δε-
ιψλεηαη φηη ν πξνζθέξσλ κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο 
πξνζθνξάο ηνπ, δελ ηειεί ζε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο βά-
ζεη Θνηλήο Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη 
Σνπξηζκνχ, Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκά-
ησλ, αξκφδηνπ γηα ζέκαηα θαηαπνιέκεζεο δηαθζνξάο, θαζψο θαη 
Τπνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 
ηνπ Λ. 4412/2016. Δάλ ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ επηβιήζεθε γηα 
νξηζκέλν ρξφλν, ην ζηνηρείν ηνχην ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ 
απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο, κφλν γηα ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα.  

5.2.8. Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ζπκκεηνρήο αλαγλσξηζκέλεο Ρξά-
πεδαο, εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Διιάδα ή Γξακκάηην εγγπν-
δνηηθήο Ξαξαθαηαζήθεο ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθώλ 
θαη Γαλείσλ, γηα ην πνζφ ησλ ρηιίσλ δηαθνζίσλ πελήληα επξψ  
(€ 1.250,00). Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο είλαη 
εθαηφλ νγδφληα (180) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνζκεηξνχκελεο 
απφ ηελ επφκελε εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ. 
ηελ πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο, νη εγγπήζεηο πεξηιακ-
βάλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη, αιιειεγγχσο θαη εηο 
νιφθιεξνλ ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο θνηλνπξαμίαο ή 
ηεο έλσζεο. 
Ζ επηζηξνθή ηεο εγγχεζεο ζε απηφλ πνπ θαηαθπξψζεθε ν δηα-
γσληζκφο γίλεηαη κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηεο απφ ηελ εγγχεζε 
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θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο βεβαίσζεο παξαρψξεζεο θαηά 
ηελ ππνγξαθή απηήο. 
ηνπο ππφινηπνπο πνπ ζπκκεηείραλ ζην δηαγσληζκφ ε εγγχεζε 
επηζηξέθεηαη κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ αλαθνίλσζε ηεο 
θαηαθχξσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

5.2.9. Ξηζηνπνηεηηθά ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή αξκφδηαο αξρήο 
ηεο ρψξαο, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε απηφ θαη 
ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπ πνπ ζα έρνπλ εθδνζεί ην πνιχ έμη κήλεο 
πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

5.2.10. Ρελ έλαξμε, από ηελ Γ.Ν.. κε ηα ηζρύνληα αληη-
θείκελα δξαζηεξηόηεηαο. 

5.2.11. Άδεηα Ίδξπζεο & Ιεηηνπξγίαο Θαηαζηήκαηνο – Δπη-
ρείξεζεο. 

5.2.12. Ξηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο. 

5.2.13. Ξηζηνπνηεηηθό αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο απφ ηνλ 
θνξέα αζθάιηζήο ηνπ θαη απφ ην ΗΘΑ-ΔΦΘΑ γηα εξγνδνηηθέο εη-
ζθνξέο, ζπλνδεπφκελν απφ πεύζπλε Γήισζε ηνπ  Λ. 
1599/1986 αλαθέξνληαο φινπο ηνπο θνξείο ζηνπο νπνίνπο 
θαηαβάιιεη εηζθνξέο θπξίαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο.  

5.2.14. Αλαιπηηθή Ξεξηγξαθή όισλ ησλ παξεκβάζεσλ πνπ 
πξνηίζεηαη λα πινπνηήζεη ν ππνςήθηνο γηα ηελ αμηνπνίε-
ζε ηνπ ρώξνπ (επέλδπζε) πνπ ζα ζπλνδεύεηαη από δε-
ζκεπηηθό ρξνλνδηάγξακκα.  

5.2.15. Φσηνηππία ησλ δχν φςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηε-
ηαο ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ, πνπ ππνβάιεη πξνζθνξά, ή ηνπ 
λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

5.3. Όιεο νη σο άλσ Τπεχζπλεο Γειψζεηο θαη ηα πηζηνπνηεηηθά ππνβάιιν-
ληαη απφ ηα ελδηαθεξφκελα θπζηθά πξφζσπα, ή αλ πξφθεηηαη γηα λνκηθά 
πξφζσπα:  
α) απφ ηνπο νκφξξπζκνπο εηαίξνπο θαη ηνπο δηαρεηξηζηέο Ο.Δ. θαη Δ.Δ., 
ή  
β) απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο Δ.Π.Δ., ή  
γ) απφ ηνλ Πξφεδξν ή θαη Γηεπζχλνληα χκβνπιν Α.Δ. αλάινγα κε ηε 
λνκηθή κνξθή ηνπ ζπκκεηέρνληνο λνκηθνχ πξνζψπνπ.  
Αλαιφγσο ηζρχεη γηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηηο θνηλνπξαμίεο (ή ζπ-
κπξάμεηο ή ελψζεηο). 
ε πεξίπησζε ςεπδνχο δήισζεο εθηφο ησλ πνηληθψλ ζπλεπεηψλ, ν αλά-
δνρνο ζα θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ζα θαηαπίπηεη ε εγγχεζε ππέξ ηεο 
Ο.Ι.Ρ. Α.Δ. 

5.4. Γηα ηε ζπκκεηνρή θνηλνπξαμίαο (ή ζχκπξαμεο ή έλσζεο) ζην δηαγσλη-
ζκφ, απαηηνχληαη όια ηα παξαπάλσ (5.2.3-5.2.15) θαηά πεξίπησζε 
δηθαηνινγεηηθά θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ γηα θάζε ζπκκεηέρνληα 
ζηελ Έλσζε/ χκπξαμε. 

5.5. Κεηά ηελ θήξπμε πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ, ν Τπνςήθηνο ζηνλ νπνίν έρεη 
θαηαθπξσζεί πξνζσξηλά ν δηαγσληζκφο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη 
φια ηα πηζηνπνηεηηθά / δηθαηνινγεηηθά ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο πα-
ξνχζεο, εληφο ηεο ηαζζφκελεο ζρεηηθήο πξνζεζκίαο. ε δηαθνξεηηθή 
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πεξίπησζε θαη εθφζνλ δελ πξνζθνκίζεη εκπξφζεζκα φια ηα απαξαίηε-
ηα δηθαηνινγεηηθά, ζα θεξπρζεί έθπησηνο. 

5.6. Αλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγ-
γξαθα, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα 
αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε δήισζε πνπ γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή 
δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ. Γηα ηνπο Τπνςεθίνπο πνπ ζηε 
ρψξα ηνπο δελ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν έλνξθε δήισζε, απηή κπνξεί 
λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε, βεβαηνχκελε ηνπ γλεζίνπ ηεο 
ππνγξαθήο ηνπ δεινχληνο απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή 
ζπκβνιαηνγξάθν.  

5.7. Όιεο νη Τπεχζπλεο Γειψζεηο ζα θέξνπλ ηελ εκεξνκελία ηνπ δηαγσλη-
ζκνχ σο εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπο. 

5.8. Όια ηα σο άλσ πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ πξν-
ζθφκηζή ηνπο θαη δελ πξέπεη λα θέξνπλ εκεξνκελία έθδνζεο πξνγελέ-
ζηεξε ησλ ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ.  

5.9. Δθφζνλ ν πξνζθέξσλ ζπκκεηέρεη ζην Γηαγσληζκφ κε εθπξφζσπφ ηνπ 
ζα πξνζθνκίζεη Παξαζηαηηθφ Δθπξνζψπεζεο βεβαηνχκελνπ ηνπ γλεζί-
νπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ εθπξνζσπνχκελνπ απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δη-
νηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν. 

 

 

Άξζξν 6:  Φάθεινο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο γηα ηελ πξν-
ζσξηλή Ξαξαρώξεζε ηδηαίηεξνπ δηθαηώκαηνο α-
πιήο ρξήζεο ζηεγαζκέλνπ ρώξνπ, εκβαδνύ 
242,50 η.κ. θαη ππαίζξηνπ ρώξνπ, εκβαδνύ 1,50 
η.κ. (ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 244 η.κ.),  ηνπ θαηα-
ζηήκαηνο Λν 1 επί ηεο νδνύ Αξαθελίδσλ Αιώλ, 
πνπ βξίζθεηαη εληόο Σεξζαίαο Εώλεο Ιηκέλα Οα-
θήλαο. 

 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Πξνζθέξνληνο, ζα είλαη ζε θιεηζηφ 
θάθειν ν νπνίνο ζα αλαγξάθεη ζην εμσηεξηθφ ηνπ, κε επθξίλεηα ην φ-
λνκα ηνπ Τπνςεθίνπ θαη ηελ έλδεημε ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΠΡΟΦΟΡΑ θαη ζα 
αλαθέξεη: 

 
Σν πξνζθεξφκελν θαηά κήλα αληάιιαγκα νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο, 
πιένλ ραξηνζήκνπ 3,6%.  
 
Ωο ειάρηζην κεληαίν αληάιιαγκα νξίδεηαη ην πνζφ ησλ ρηιίσλ δηαθνζί-
σλ πελήληα επξψ (€ 1.250,00) πιένλ ραξηνζήκνπ 3,6%. 
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Άξζξν 7:  Γηθαηνινγεηηθά Θαηαθύξσζεο – Θήξπμε Αλαδό-
ρνπ σο Έθπησηνπ 

 

7.1. Ο αλαδεηρζείο πιεηνδφηεο πξέπεη ππνρξεσηηθά λα πξνζέιζεη ζηα γξα-
θεία ηεο «Ο.Ι.Ρ. Α.Δ.» εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 
έγγξαθεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο θαη πξηλ ηελ παξαιαβή ηεο Βεβαίσζεο 
Παξαρψξεζεο, πξνζθνκίδνληαο ηα αθφινπζα επηκέξνπο δηθαηνινγεηηθά 
θαη έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη ειέγρνπ ηεο πξνζσπηθήο θαηάζηαζεο 
(ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο ηα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκί-
δνληαη γηα θάζε κέινο ηεο): 
1. Σν ΦΔΘ πνπ πεξηέρεη ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο ή αληίγξαθν ηνπ 

λφκηκνπ δεκνζηεπκέλνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο 
2. Σν Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδπλάκνπ εγγξάθνπ αξκφδη-

αο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ, ηε-
ιεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρεη θαηαδη-
θαζηεί γηα ηα αδηθήκαηα γηα ηα νπνία ππέβαιε Τπεχζπλε Γήισζε, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 5.2.3. πεξ. α’ θαη β’ ηεο παξνχζαο, ήηνη γηα : 

- ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη 
ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκ-
βνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 
ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 
ζ.42), 

- δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί 
ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη 
ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-
κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ 
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 
2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα 
ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ 
L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ 
θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θν-
ξέα, 

- απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά 
κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπ-
ξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε 
νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α· 48), 

- ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξν-
κνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, 
ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 
ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή 
απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, 
φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο, 

- λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή 
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην 
άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλν-
βνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρε-
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ηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπη-
ζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ πα-
ξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκν-
θξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκα-
ηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α` 166),  

- παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο 
νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσ-
πατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 
2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο 
αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο 
θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 
2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 
1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 
4198/2013 (Α` 215) 

- αδίθεκα πνπ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δηαγσγή θαη δε 
γηα ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, πιαζηνγξαθίαο, ςεπδνξ-
θίαο θαη δφιηαο ρξενθνπίαο. 

 
Τπφρξενη ζηελ πξνζθφκηζε πνηληθνχ κεηξψνπ είλαη: θπζηθά 
πξφζσπα, δηαρεηξηζηέο Ο.Δ. & Δ.Δ. θαη ΔΠΔ, Πξφεδξνο/ Γηεπ-
ζχλσλ χκβνπινο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπ-
ιίνπ γηα Α.Δ. ε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ νη 
λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ. 

3. Πηζηνπνηεηηθά ησλ αξκφδησλ δηθαζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ αξρψλ θαη 
ζπγθεθξηκέλα πηζηνπνηεηηθά κε ηα νπνία βεβαηψλεηαη φηη ν αλαδεη-
ρζείο πιεηνδφηεο ή θάζε κέινο ηνπ ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο ή θνη-
λνπξαμίαο: 

i. δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή παχζε 
εξγαζηψλ 

ii. δελ ηειεί ππφ εθθαζάξηζε 
iii. δελ ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε 
iv. δελ έρεη θηλεζεί ελαληίνλ ηνπ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε 
v. δελ έρεη θαηαηεζεί αίηεζε γηα δηνξηζκφ ή αληηθαηάζηαζε εθθα-

ζαξηζηνχ ή ζπλεθθαζαξηζηνχ 
vi. δελ έρεη θαηαηεζεί ελαληίνλ ηνπ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε αλα-

γθαζηηθή δηαρείξηζε. 
4. Βεβαίσζε απφ ηελ «Ο.Ι.Ρ. Α.Δ.» πεξί κε νθεηιήο θαη δηθαζηηθήο δη-

ακάρεο πξνο θαη κε ηελ «Ο.Ι.Ρ. Α.Δ.» κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβν-
ιήο ηεο πξνζθνξάο. 

5. Τπεχζπλε Γήισζε, ζηελ νπνία ξεηά ζα δειψλεη φηη παξαηηείηαη απφ 
εθείλε ηε ζηηγκή θαη ζην εμήο, απφ ην ελδερφκελν πξνζηαζίαο ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ ελνηθηνζηαζίνπ φπσο ηζρχεη ή πξφθεηηαη κειινληηθά 
λα ηζρχζεη ή θάζε άιισλ πξνζηαηεπηηθψλ πεξί κηζζψζεσλ δηαηάμε-
σλ θαζψο επίζεο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Λφκνπ 813/1978 θαη ηνπ 
Π.Γ. 34/95, πεξί εκπνξηθψλ θαη άιισλ θαηεγνξηψλ κηζζψζεσλ, φ-
πσο ηζρχνπλ ζήκεξα. 

6. Λφκηκε εμνπζηνδφηεζε γηα ηελ ππνβνιή ησλ ελ ιφγσ δηθαηνινγεηη-
θψλ, εθφζνλ ππνβάιινληαη απφ ηξίην. 
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Δάλ ζε θάπνηα Υψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο, φηη 
δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή αλ απηά 
δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο, δχλα-
ηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ελδηαθεξφκε-
λνπ, ή φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε 
δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβν-
ιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ 
ηνπ θξάηνπο- κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ εί-
λαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. ηελ θαηά ηα άλσ π-
πεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ 
εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην 
ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνζθέξν-
ληα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε ή ζχκπξαμε. 

 
 

7.2. Όια ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ πξν-
ζθφκηζή ηνπο θαη δελ πξέπεη λα θέξνπλ εκεξνκελία έθδνζεο πξνγελέ-
ζηεξε ησλ ηξηψλ κελψλ απφ ηελ πξφζθιεζε ηεο «Ο.Ι.Ρ. Α.Δ.».  

7.3. ε πεξίπησζε πνπ ν αλαδεηρζείο πιεηνδφηεο δελ πξνζέιζεη εληφο ηεο 
παξαπάλσ νξηδφκελεο πξνζεζκίαο λα παξαιάβεη ηε Βεβαίσζε Παξαρψ-
ξεζεο, κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Ο.Ι.Ρ. Α.Δ. θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο 
αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη δηα-
ηάζζεηαη ε θαηάπησζε ππέξ ηεο «Ο.Ι.Ρ. Α.Δ.» ηεο εγγχεζεο ζπκκεην-
ρήο ηνπ ζην δηαγσληζκφ. Παξάιιεια, ε «Ο.Ι.Ρ. Α.Δ.» δηαηεξεί ην δη-
θαίσκα λα επηιέμεη, κε απφθαζε ηνπ Γ θαη ρσξίο θακία πεξαηηέξσ δηα-
δηθαζηηθή πξάμε, ηνλ ακέζσο επφκελν θαηά ζεηξά πιεηνδφηε, ζηνλ ν-
πνίν θαη ζα θαηαθπξσζεί ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζα παξα-
ρσξεζεί ν ρψξνο. 

7.4. ε πεξίπησζε πνπ ν αλαδεηρζείο πιεηνδφηεο είηε δελ δηαζέηεη ηα απαη-
ηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή θαη δελ ηα πξνζθνκίζεη κέζα ζε πξνζεζκία 
είθνζη (20) εκεξψλ κεηά ηελ αλαθνίλσζε ζε απηφλ ηεο θαηαθχξσζεο 
ηνπ δηαγσληζκνχ, κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηεο Ο.Ι.Ρ. Α.Δ. λα θεξχζζεηαη 
έθπησηνο κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία ηεο παξ. 7.3 θαη  ε εγγχεζε ζπκκεην-
ρήο θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Ο.Ι.Ρ. Α.Δ.. ηελ πεξίπησζε απηή θαιείηαη ν 
επφκελνο ζπκκεηέρσλ, ν νπνίνο είρε ππνβάιεη ηελ δεχηεξε πςειφηεξε 
πξνζθνξά, λα πξνζθνκίζεη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά, ηεξνπκέλεο 
ηεο απηήο δηαδηθαζίαο παξφληνο άξζξνπ. 

7.5. Κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία ηεο §7.3 θεξχζζεηαη έθπησηνο ν αλαδεηρζείο 
πιεηνδφηεο, θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξαρψξεζεο, φπνπ πξνβιέπεηαη 
ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε θαη ηε βεβαίσζε παξαρψξεζεο πνπ ζα ππν-
γξαθεί.  

7.6. ηνλ αλαδεηρζέληα πιεηνδφηε πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηα-
θχξσζε, αλάζεζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Ο.Ι.Ρ. Α.Δ., 
χζηεξα απφ γλψκε ηεο αξκνδίαο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, πνπ θαιεί 
ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ 
θπξψζεηο: 
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α.  Θαηάπησζε νιηθή ή κεξηθή ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέ-
ιεζεο ηεο βεβαίσζεο παξαρψξεζεο, θαηά πεξίπησζε. 

β.  πλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο ζχκβαζεο ζε βάξνο ηεο έθπησηεο 
επηρείξεζεο είηε απφ ηηο ππφινηπεο ζπκκεηέρνπζεο ζην δηαγσληζκφ 
επηρεηξήζεηο, είηε κε δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ, είηε κε δηαπξαγκάηεπ-
ζε θαηά ηα πξναλαθεξζέληα. Θάζε άκεζε ή έκκεζε πξνθαινχκελε 
δεκία ηεο Ο.Ι.Ρ. Α.Δ. ή ηπρφλ δηαθέξνλ πνπ ζα πξνθχςεη, θαηαινγί-
δεηαη ζε βάξνο ηεο εθπηψηνπ επηρείξεζεο, νπφηε εθηφο ηεο νθεηιν-
κέλεο απνδεκίσζεο ζηελ Ο.Ι.Ρ. Α.Δ. (άξζξν 44 παξ. 3 ΠΓ 715/79) 
θαηαπίπηεη γηα ιφγνπο πνηλήο ππέξ ηεο Ο.Ι.Ρ. Α.Δ. κε απφθαζε ηνπ 
αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πνπ θαηαηέζεθε 
ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ. 
Ζ παξαρψξεζε ζεσξείηαη φηη ζπλάθζεθε κε ηελ ππνγξαθή ηεο βε-
βαίσζεο παξαρψξεζεο. 

 
 

Άξζξν 8: Δλζηάζεηο- Ξξνζθπγέο 
 

Έλζηαζε θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσλη-
ζκνχ, ή ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηάο ηνπ, ή ηεο ζπκκεηνρήο επηρείξε-
ζεο ζε απηφλ, επηηξέπεηαη σο εμήο :  
α) Θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηελ Ο.Ι.Ρ. 
Α.Δ. θαη κέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε 
ηεο Γηαθήξπμεο θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο ππν-
βνιήο ησλ πξνζθνξψλ.  
β) Θαηά ηεο ζπκκεηνρήο ελδηαθεξνκέλνπ ζ' απηφλ ή ηεο λνκηκφηεηαο 
ηεο δηελέξγεηαο σο πξνο ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο 
ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη κέ-
ρξη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα. Ζ έλζηαζε απηή ππνβάιιεηαη εγγξά-
θσο ζηελ Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ, δελ επηθέξεη αλαβν-
ιή ή αλαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά εμεηάδεηαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε 
ησλ απνηειεζκάησλ απηνχ. 
γ) Θαηά ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, κέζα ζε ρξνληθφ δηά-
ζηεκα πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο θαηαθχ-
ξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 
Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο εθηφο 
απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο, δελ γίλνληαη δεθηέο. Δπί ησλ ελζηάζεσλ 
απνθαζίδεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο «Ο.Ι.Ρ. Α.Δ.», χζηεξα απφ 
ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ.  
δ) Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζε-
ζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ 
ρηιίσλ (1.000,00) επξψ.  

 
 

Άξζξν 9: Απνζθξάγηζε Ξξνζθνξώλ 
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9.1. Ζ Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ παξαιαβή, απνζθξάγηζε θαη αμην-
ιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απν-
ζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζην 
άξζξν 4 ηεο παξνχζαο. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή 
κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ γίλνληαη απνδεθηέο 
θαη δελ απνζθξαγίδνληαη. 

9.2. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη κε ζεηξά ππνβνιήο ησλ πξν-
ζθνξψλ ζην πξσηφθνιιν ηνπ Ο.Ι.Ρ., κε ηελ εμήο δηαδηθαζία: 
α) Απνζθξαγίδεηαη ν θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο», κνλν-

γξάθνληαη απφ φια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο φια ηα δηθαηνινγεηηθά 
θαη ηα ζηνηρεία θαηά θχιιν.  

β) Ζ Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε απηψλ πνπ ππνβάινπλ 
πξνζθνξέο, θαζψο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππέβαιαλ θαηά ηνλ 
δηαγσληζκφ, ζε πξαθηηθφ ην νπνίν θαη ππνγξάθεη. 

γ) Απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη παξνπζία ησλ λνκίκσλ εθ-
πξνζψπσλ εθείλσλ πνπ ππέβαιαλ πξνζθνξά ή ησλ λνκίκσλ εθ-
πξνζψπσλ. 

δ) ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κηα πξνζθνξά δελ πιεξνί ηνπο φξνπο 
θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξνχζα α-
πνξξίπηεηαη, ε απφξξηςή ηεο θαηαγξάθεηαη ζην πξαθηηθφ θαη ν 
ζπκκεηέρσλ απνθιείεηαη απφ ην άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθν-
ξψλ. 

ε) ε πεξίπησζε πνπ ε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ με-
πεξάζεη ηηο πέληε ψξεο θαη δελ έρεη νινθιεξσζεί, ε ππεξεζία κε έγ-
γξαθε εηδνπνίεζε ζα ελεκεξψζεη γηα ηελ εκέξα θαη ψξα ηεο ζπλέ-
ρηζήο ηνπ.   

  

9.3. Κεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, αθνινπζεί ε απν-
ζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ησλ «Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ», ησλ ζπκκε-
ηερφλησλ ησλ νπνίσλ νη θάθεινη κε ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θξί-
ζεθαλ απνδεθηνί, κνλνγξάθνληαη φια ηα πεξηερφκελά ηνπο θαη θαηα-
γξάθνληαη νη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ ζε πίλαθα πνπ ζπλνδεχεη ην πξα-
θηηθφ ηεο Δπηηξνπήο, κε ηελ ζεηξά θαηαγξαθήο ζην πξαθηηθφ ηεο Δπη-
ηξνπήο κε ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο. 

ε πεξίπησζε πνπ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ ζπκκεηερφ-
λησλ ζπκπίπηνπλ, δειαδή είλαη ηζφπνζεο θαη δελ κπνξεί λα θαηαθπξσ-
ζεί ζε πιεηνδφηε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη δηα ηεο ππνβνιήο πξνθνξη-
θψλ πξνζθνξψλ απνθιεηζηηθά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ ηζνςε-
θνχλ. 

Ζ πεξαηηέξσ πιεηνδνζία κε πξνθνξηθέο πξνζθνξέο πνπ ππνβάι-
ινληαη γίλεηαη ζε δηαδνρηθνχο γχξνπο απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο. ε 
θάζε γχξν νη πιεηνδφηεο ππνβάινπλ πξνζθνξά θαηά ηε ζεηξά ππνβν-
ιήο ηεο αξρηθήο πξνζθνξάο ηνπο. Οξίδεηαη φηη θάζε πξνζθνξά κεηά 
ηελ αξρηθή πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ θαηά δχν ηνηο εθαηφ (2%) κε-
γαιχηεξε απφ ηελ εθάζηνηε ηειεπηαία πξνζθνξά. Δάλ δηαγσληδφκελνο 
δελ ππνβάιιεη πξνθνξηθή πξνζθνξά θαηαγξάθεηαη ζην πξαθηηθφ θαη 
δελ ζπκκεηέρεη ζε άιιν γχξν. Ζ πιεηνδνζία ζπλερίδεηαη κε ηνλ ηξφπν 



 16 

απηφ έσο φηνπ δελ ππάξρεη πιένλ κεγαιχηεξε πξνζθνξά απφ ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο. 

Γηα ηελ πιεηνδνζία ηεξείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξα-
θηηθφ, ζην νπνίν γηα θάζε γχξν θαηαρσξνχληαη νη πξνζθνξέο πνπ πιεη-
νδνηνχλ θαη ην πξνζθεξφκελν απφ θάζε έλαλ αληάιιαγκα ππνγξάθε-
ηαη απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο. Αλ εθείλνο πνπ πιεηνδφηεζε αξλεζεί λα 
ην ππνγξάςεη, γίλεηαη ζρεηηθή κλεία ζην πξαθηηθφ θαη ε ζπγθεθξηκέλε 
πξνζθνξά ζεσξείηαη άθπξε θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

Θαηά ηελ δηαδηθαζία ησλ πξνθνξηθψλ πξνζθνξψλ δηθαηνχληαη 
λα παξίζηαληαη κφλν φζνη ππέβαιαλ ηζφπνζεο πξνζθνξέο ή νη εμνπζην-
δνηεκέλνη αληηπξφζσπνί ηνπο. 

9.4. Όζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαην-
ινγεηηθψλ, δελ ζπκκεηέρνπλ ζηελ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξν-
ζθνξψλ, αιιά επηζηξέθνληαη θαη απνρσξνχλ νη δηαγσληδφκελνη ή νη ε-
μνπζηνδνηεκέλνη αληηπξφζσπνί ηνπο. 

9.5. ε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληζκφο ή κέξνο απηνχ απνβεί άγνλνο, δηφηη 
νπδείο πξνζήιζε ή δηφηη νη πξνζθνξέο πνπ δφζεθαλ απνξξίθζεθαλ γηα 
ηππηθνχο θαη νπζηαζηηθνχο ιφγνπο, φπσο πξνζδηνξίδνληαη απηνί ζηελ 
παξνχζα δηαθήξπμε, σο απαξάδεθηεο θαη αζχκθνξεο, ην Γ.. / Ο.Ι.Ρ.  
Α.Δ. κπνξεί λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηνπο ί-
δηνπο φξνπο ή κε λένπο θαη ηξνπνπνηεκέλνπο φξνπο ή λα καηαηψζεη ηελ 
επαλάιεςε απηνχ ή λα πξνβεί θαη ζηελ απεπζείαο πξνζσξηλή παξαρψ-
ξεζε ηδηαίηεξνπ δηθαηψκαηνο απιήο ρξήζεο ρψξνπ θαηαζηήκαηνο κε 
ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ, ρσξίο απφ ηηο ελέξγεηεο απ-
ηέο λα πξνθχπηεη δηθαίσκα ή θάπνηα άιιε αμίσζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ 
θαηά ηεο «Ο.Ι.Ρ.  Α.Δ.» 

 
 

Άξζξν 10:  ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ – ΘΟΗΠΖ 
ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

 

10.1. Γηα ηελ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ αμηνινγνχληαη κφλν νη πξνζθνξέο πνπ 
είλαη απνδεθηέο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα. Θξηηήξην βά-
ζε ηνπ νπνίνπ ζα αλαηεζεί ε παξαρψξεζε είλαη ην πςειφηεξν κεληαίν 
αληάιιαγκα απφ ηηο πξνζθνξέο πνπ ζα θξηζνχλ απνδεθηέο. 

10.2. Πξνζθνξέο πνπ είλαη αφξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή είλαη ππφ 
αίξεζε, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

10.3. Πξνζθνξέο πνπ παξαβηάδνπλ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, απνξξίπην-
ληαη, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο, σο 
απαξάδεθηεο. Αληίζεηα, δελ απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο εάλ εκθαλίδνπλ 
επνπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. ηελ πεξίπησ-
ζε απηή ε Δπηηξνπή γηα ηελ δηελέξγεηα θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ 
δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη δηεπθξηλίζεηο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 
Γηεπθξηλίδεηαη ξεηά φηη κε ηηο αλσηέξσ δηεπθξηλίζεηο δελ δχλαηαη λα 
ζπκπιεξσζεί δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο ην νπνίν δελ είρε θαηαηεζεί 
ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο.   



 17 

Άξζξν 11: ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ – ΑΛΑΘΔΠΖ  
 
11.1. Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ κε πξαθηηθφ - εηζήγεζή ηεο, 

εηζεγείηαη, ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηνλ εληφο ησλ φξσλ 
ηεο Πξνθήξπμεο δηαγσληδφκελν, κε ηελ πςειφηεξε νηθνλνκηθή πξν-
ζθνξά, ή ηελ επαλάιεςή ηνπ δηαγσληζκνχ εθ’ φζνλ θξίλεη φηη ην απν-
ηέιεζκα δελ είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο εηαηξίαο. Σελ νξηζηηθή απφ-
θαζε ιακβάλεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο «Ο.Ι.Ρ. Α.Δ.». 

11.2. Ζ «Ο.Ι.Ρ. Α.Δ.» επηθπιάζζεη γηα ηνλ εαπηφ ηεο ην αλέιεγθην δηθαίσκα 
λα αθπξψζεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ, ρσξίο εμ απηνχ λα 
γελλάηαη πξνο ηνπο ππνςεθίνπο νπνηνδήπνηε δηθαίσκα ή αμίσζε απφ 
πξνζπκβαηηθή επζχλε ή απφ νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν ή αηηία.  

11.3. Οη ππνςήθηνη κε κφλε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ξεηά απνδέρνληαη ηνλ αλσ-
ηέξσ φξν θαη παξαηηνχληαη απφ ηελ πξνβνιή ζρεηηθψλ ελζηάζεσλ, α-
μηψζεσλ, θαη δηεθδίθεζεο ηπρφλ απνδεκηψζεσλ 
Ιφγνη αθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ κπνξεί, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηη-
θά, λα είλαη:  
α) Κε ηθαλνπνηεηηθφο αξηζκφο ελδηαθεξνκέλσλ.  
β) Κε ηθαλνπνηεηηθφ χςνο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 
γ) Γεκηνπξγία ππνςίαο φηη ππάξρεη ζπλελλφεζε κεηαμχ ησλ ελδηαθε-
ξνκέλσλ γηα έιεγρν ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δηαδηθαζίαο. 
δ) Ιφγνη πνπ αλάγνληαη ζηηο αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληα ηεο «Ο.Ι.Ρ. 
Α.Δ.». 
 

11.4. Ζ απφθαζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ αλαδεηρζέληα 
πιεηνδφηε γλσζηνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ησλ νπνίσλ 
αλνίρζεθαλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο . 

11.5. Ο αλαδεηρζείο πιεηνδφηεο ζηνλ νπνίν έγηλε θαηαθχξσζε θαη ν νπνίνο 
πξνζθφκηζε εκπξφζεζκα ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαγξάθσλ ηνπ άξ-
ζξνπ 7 ηεο παξνχζαο, πξέπεη ππνρξεσηηθά λα πξνζέιζεη ζηα γξαθεία 
ηεο «Ο.Ι.Ρ. Α.Δ.» εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο εκεξνκελίαο (παξ. 1 άξ-
ζξν 7), γηα ηελ αλεπηθχιαθηε παξαιαβή ηεο Βεβαίσζεο Παξαρψξεζεο.  

11.6. Δάλ ν αλαδεηρζείο πιεηνδφηεο δελ πξνζέιζεη εληφο ηεο παξαπάλσ νξη-
δφκελεο πξνζεζκίαο λα παξαιάβεη ηε Βεβαίσζε Παξαρψξεζεο ηνπ ρψ-
ξνπ, θαηφπηλ απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, δηαηάζζεηαη ε θα-
ηάπησζε ππέξ ηεο «Ο.Ι.Ρ. Α.Δ.» ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσ-
ληζκφ. Παξάιιεια, ε «Ο.Ι.Ρ. Α.Δ.» δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα επηιέμεη 
ηνλ ακέζσο επφκελν θαηά ζεηξά πιεηνδφηε, ζηνλ νπνίν θαη ζα θαηαθπ-
ξσζεί ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζα παξαρσξεζεί ν ρψξνο. 

11.7. Ο αλαδεηρζείο πιεηνδφηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη ην αξγφ-
ηεξν έσο ηελ εκέξα παξαιαβήο ηεο Βεβαίσζεο Παξαρψξεζεο, εγγπεηη-
θή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδαο ή γξακκάηην παξαθαηαζήθεο 
ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ πνζνχ ίζνπ πξνο ην δηπιάζην 
ηνπ κεληαίνπ αληαιιάγκαηνο (άξ. 41 παξ. 3 ΠΓ 715/1979) γηα ηα δψ-
δεθα (12) έηε παξαρψξεζεο, σο Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ 
ηεο παξαρψξεζεο. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζα παξακείλεη ζηε δηάζεζε 
ηεο «Ο.Ι.Ρ. Α.Δ.», άηνθε, θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξαρψξεζεο θαη 
ζα επηζηξαθεί ζηνλ παξαρσξεζηνχρν έμη κήλεο κεηά ηε ιήμε ηεο πε-
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ξηφδνπ παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο θαη ηελ παξάδνζε ηνπ ρψξνπ θαη 
αθνχ έρνπλ ηαθηνπνηεζεί φιεο νη ππνρξεψζεηο ηνπ παξαρσξεζηνχρνπ 
πξνο ηελ «Ο.Ι.Ρ. Α.Δ.» ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα, ηε Βεβαίσζε Παξα-
ρψξεζεο θαη ην λφκν. 

11.8. Ο αλαδεηρζείο πιεηνδφηεο είλαη ππνρξεσκέλνο επηπιένλ ζηελ πξνθαηα-
βνιή ηξηψλ (3) κεληαίσλ αληαιιαγκάησλ, κε ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο 
παξαρψξεζεο. 

 

Άξζξν 12: ΔΓΓΖΠΔΗΠ 
 
12.1 Οη παξερφκελεο εγγπήζεηο είλαη: 

- πκκεηνρήο, θαηά ην άξζξν 5.2.7, ε νπνία επηζηξέθεηαη:  
α) ζηνλ αλάδνρν κε ηελ ππνγξαθή ηεο βεβαίσζεο παξαρψξεζεο 

θαη ηελ θαηάζεζε ηεο πξνβιεπφκελεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο 
θαζψο θαη ησλ πξνθαηαβαιινκέλσλ ηξηψλ (3) κεληαίσλ αληαι-
ιαγκάησλ (11.8) θαη  

β) ζηνπο ππφινηπνπο κε ηελ αλάδεημε ηνπ αλαδφρνπ εληφο πέληε (5) 
εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε απφθαζεο θαηαθχξσζεο ηνπ απνηειέ-
ζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

- Θαιήο εθηέιεζεο, θαηά ην άξζξν 11.7, ε νπνία επηζηξέθεηαη ζηνλ 
αλάδνρν κε ηελ νινθιήξσζε ηεο βεβαίσζεο παξαρψξεζεο. 

 
12.2 Γηα ηηο εγγπήζεηο εθαξκνγή έρνπλ ηα νξηδφκελα ζηε δηαθήξπμε θαη ζπ-

κπιεξσκαηηθά φζα πξνβιέπεη ην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016. 
 
 

Άξζξν 13: ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΡΝ ΞΑΟΑΣΥΟΖΠΗΝΣΝ 
 
 

13.1 Ο  παξαρσξεζηνχρνο ζα κεξηκλά ψζηε αθ’ ελφο λα κελ παξαθσιχεηαη 
ε άλεηε, νκαιή θαη αζθαιήο θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεκάησλ θαη αθ’ εηέξνπ 
λα δηαζθαιίδεηαη ε ειεχζεξε δηέιεπζε ηνπ θνηλνχ θαηά κήθνο ηνπ πεδνδξνκί-
νπ. 

13.2 Ο παξαρσξεζηνχρνο ζα έρεη φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο (φπνπ απαηηείηαη) 
άδεηεο θαη εγθξίζεηο γηα ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ/ηεο θαη ζα ζπκ-
κνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο απηψλ ζχκθσλα κε ηελ θεί-
κελε λνκνζεζία 

13.3 Ο  παξαρσξεζηνχρνο ζα ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ απνθπ-
γή ξχπαλζεο ηεο ζάιαζζαο θαη ηεο παξαιίαο, ζχκθσλα κε ην Λ. 743/77 (ΦΔΘ 
319 Α/17/10/77) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θαζψο θαη φια ηα κέηξα 
πξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηα νπνία ζα ηνπ 
ππνδείμεη ε νηθεία Ιηκεληθή Αξρή, ψζηε απφ ηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ λα κελ π-
πάξρνπλ δπζκελείο επηπηψζεηο ζην ρεξζαίν ή ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ ή λα 
δεκηνπξγνχληαη ζέκαηα θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο ή φριεζεο ησλ πεξηνί-
θσλ . 

13.4 Ο παξαρσξεζηνχρνο ζα ρξεζηκνπνηεί ηνλ ρψξν ν νπνίνο βξίζθεηαη ε-
ληφο ηεο νξηνζεηεκέλεο Υεξζαίαο Εψλεο Ιηκέλα θαη εκπίπηεη ζηελ αξκνδηφηε-
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ηα ηεο «Οξγαληζκφο Ιηκέλνο Ραθήλαο Α. Δ.», απνθιεηζηηθά γηα ηελ αηηνχκελε 
ρξήζε πνπ αλαθέξεηαη ζηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο βεβαίσζεο παξαρψξεζεο κφ-
λνλ ν ίδηνο θαζψο δελ επηηξέπεηαη ε εθκεηάιιεπζή ηνπ απφ ηξίηνπο κε νπνηα-
δήπνηε κνξθή εθρψξεζεο δηθαησκάησλ (π.ρ. ππεθκίζζσζε θηι), ρσξίο ηελ 
πξνεγνχκελε, έγγξαθε έγθξηζε ηεο «Ο.Ι.Ρ. ΑΔ», ελψ ζε πεξίπησζε πνπ δηα-
πηζησζεί ε ρξεζηκνπνίεζε ρψξνπ κεγαιχηεξεο έθηαζεο απφ ηνλ παξαρσξνχ-
κελν, πνπ ξεηά αλαθέξνληαη ζηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο βεβαίσζεο παξαρψξε-
ζεο, ζα εθαξκφδεηαη ε παξ.1 άξζξνπ 27 ηνπ Λ.2971/01. 

13.5 Ο παξαρσξεζηνχρνο δελ ζα πξνρσξεί ζηε δηακφξθσζε ηνπ παξαρσ-
ξνχκελνπ ρψξνπ ή ζηε κεηαβνιή ηνπ κε επηρσκαηψζεηο πξνζρψζεηο ζαιαζ-
ζίσλ εθηάζεσλ θ.η.ι. ή ζηελ εθηέιεζε άιισλ έξγσλ, κφληκνπ ή πξνζσξηλνχ 
ραξαθηήξα ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγθξηζε ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ.  Δλψ, 
κεηά ηε ιήμε ηεο παξαρψξεζεο, πξνζζήθεο ή θαηαζθεπέο πνπ ζα γίλνπλ ζηνλ 
παξαρσξνχκελν ρψξν, κε ή ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγθξηζε ησλ αξκνδίσλ 
ππεξεζηψλ, πεξηέξρνληαη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ Γεκνζίνπ  ην νπνίν κπνξεί λα 
ηηο θαηαξγεί ή λα ηηο κεηαηξέπεη νπνηεδήπνηε γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξν-
ληνο θαη αζθάιεηαο ή εζληθήο άκπλαο ρσξίο ν/ε παξαρσξεζηνχρνο λα δηθαηνχ-
ηαη απνδεκίσζεο θαη ρσξίο λα απαιιάζζεηαη απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ζπλέπεηεο 
ηπρφλ παξαβάζεσλ ηνπ. 

13.6 Σν παξαρσξνχκελν δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ ρψξνπ κπνξεί λα αλαθιεζεί 
εθ κέξνπο ηνπ Γεκνζίνπ γηα ιφγνπο εζληθήο αλάγθεο, άκπλαο θαη αζθάιεηαο 
ηεο ρψξαο θαη ελ γέλεη Γεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. ηελ πεξίπησζε απηή, φπσο 
θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ απνθαζηζζεί ε εθηέιεζε, ζηνλ παξαρσξνχκελν ρψ-
ξν, ιηκεληθψλ ή άιισλ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ή εμππεξεηνχλησλ ηελ θνηλή 
ρξήζε έξγσλ ή αιιαγή ηεο ρξήζεο ηνπ, ν/ε παξαρσξεζηνχρνο ππνρξενχηαη 
λα ηνλ εγθαηαιείςεη, εληφο ηαθηήο πξνζεζκίαο θαη ρσξίο θακία αμίσζε, απφ ην 
δεκφζην ή ηελ «Ο.Ι.Ρ. Α.Δ.», γηα απνδεκίσζε.  

13.7 Ο παξαρσξεζηνχρνο επζχλεηαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξεκβάζεσλ 
θαη εμνπιηζκνχ αμηνπνίεζεο ηνπ ρψξνπ ζχκθσλα κε ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή 
θαη ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ ζα ππνβάιιεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ. Όια ηα έμν-
δα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξφηαζεο  θαιχπηνληαη κε επζχλε ηνπ ηδίνπ ηνπ 
παξαρσξεζηνχρνπ.   

13.8 Ο παξαρσξεζηνχρνο εθηφο ησλ νξηδφκελσλ ζηε παξάγξαθν 9 ηνπ πα-
ξφληνο, ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή κεληαίνπ αληαιιάγκαηνο ηξηπιάζηνπ ηνπ 
επηηεπρζέληνο θαηά ην δηαγσληζκφ, ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί παξάλνκε 
ρξήζε ρψξνπ, πιένλ ηνπ παξαρσξεζέληνο θαη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ρξε-
ζηκνπνηεί ηνλ ρψξν. 

13.9 Ο παξαρσξεζηνχρνο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί ηελ θαηνρή ηνπ παξαρσ-
ξνχκελνπ ρψξνπ, ηηο ηπρφλ ππέξ απηψλ δνπιείεο θαη ηα φξηα απηνχ, λα ηνλ 
πξνζηαηεχεη απφ θάζε θαηαπάηεζε κε ηηο πξνζήθνπζεο αγσγέο, νη νπνίεο ζα 
εθρσξεζνχλ ζ' απηφλ κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο Βεβαίσζε Παξαρψξεζεο, νθεί-
ιεη φκσο λα ελεκεξψλεη ηελ «Ο.Ι.Ρ. Α.Δ.», πξηλ απφ ηελ άζθεζή ηνπο, αιιηψο 
επζχλεηαη ζε απνδεκίσζε.   

13.10 Ο παξαρσξεζηνχρνο ππνρξενχηαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ιεη-
ηνπξγίαο ηεο επηρείξεζήο ηνπ λα κελ πξνθαιεί ελνριεηηθνχο ζνξχβνπο θαη γε-
ληθά λα ηεξεί ηνπο θαλφλεο ησλ πγεηνλνκηθψλ θαη Αζηπλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, λα 
ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ απνθπγή ζαιάζζηαο ξχπαλζεο απφ θάζε θχζεο ξππν-
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γφλνπο νπζίεο θαη λα ζπκκνξθψλεηαη ζηηο εθάζηνηε νδεγίεο ηεο «Ο.Ι.Ρ. Α.Δ.» 
θαη ζηηο δηαηαγέο ηεο Ιηκεληθήο Αξρήο. 

13.11 Ο παξαρσξεζηνχρνο ππνρξενχηαη ζηελ ηήξεζε ησλ φξσλ πγηεη-
λήο θαη θαζαξηφηεηαο θαη ζηε δηαηήξεζε θαζαξνχ φινπ ηνπ ρψξνπ κε δηθέο 
ηνπ δαπάλεο. 

13.12 Ο παξαρσξεζηνχρνο επζχλεηαη γηα ηελ αζθάιηζε θαη αζθάιεηα 
ησλ εξγαδνκέλσλ ζην θαηάζηεκα. Τπνρξενχηαη λα ιακβάλεη ηα πξνβιεπφκελα 
απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη απφ ηηο πεξηζηάζεηο επηβαιιφκελα κέηξα, γηα 
ηελ απνθπγή νπνηαζδήπνηε δεκηάο ζε πξφζσπα θαη πξάγκαηα ή αηπρήκαηνο 
ζηηο εγθαηαζηάζεηο ή ζε ηξίηνπο, ζηνλ παξαρσξνχκελν ρψξν γηα ηα νπνία πά-
λησο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο θαη έρεη ηελ πιήξε πνηληθή θαη αζηηθή επ-
ζχλε γηα νηηδήπνηε ζπκβεί ζε πξφζσπα θαη πξάγκαηα ζηα φξηα ηνπ παξαρσ-
ξνχκελνπ ρψξνπ γη απηφ θαη ππνρξενχηαη ζηελ αζθάιηζή ηνπ γηα αζηηθή επ-
ζχλε, θσηηά θαη άιινπο θηλδχλνπο απνδεδεηγκέλα (πξνζθνκίδνληαο αληίγξαθν 
ηνπ αζθαιηζηήξηνπ ζπκβνιαίνπ εληφο κελφο απφ ηεο παξαιαβήο ηεο βεβαίσ-
ζεο παξαρψξεζεο, ζηελ «Ο. Ι. Ρ. ΑΔ»).  

13.13 Ο παξαρσξνχκελνο ρψξνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά γηα 
ηελ αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ. ε πεξίπησζε ν παξαρσξεζηνχρνο επηζπ-
κεί δξαζηεξηνπνίεζε ζε επηπιένλ, ηεο πξναλαθεξνκέλεο, ρξήζεο, ζα πξνε-
γεζεί έγγξαθν αίηεκα πξνο ηελ Ο.Ι.Ρ. Α.Δ. θαη ιήςε ζρεηηθήο Απφθαζεο απφ 
ην Γ.. / Ο.Ι.Ρ. Α.Δ. 

13.14 Ο παξαρσξεζηνχρνο ππνρξενχηαη λα εγθαηαζηήζεη ηα πξνβιε-
πφκελα απφ ηελ άδεηα ίδξπζεο κέζα ππξφζβεζεο, θαηάιιεια γηα ηελ θάιπςε 
ηεο επηρείξεζεο. 

13.15 Ο παξαρσξεζηνχρνο ππνρξενχηαη ζηελ έγθαηξε θαηαβνιή ηνπ 
αληηηίκνπ ησλ ινγαξηαζκψλ απφ παξνρέο ηεο «Ο.Ι.Ρ. Α.Δ.» (ειεθηξηθφ ξεχκα, 
λεξφ, ηέιε), ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα εγθεθξηκέλα ηηκνιφγηα ηεο Ο.Ι.Ρ. Α.Δ. 

13.16 Ο παξαρσξεζηνχρνο ππνρξενχηαη, κεηά ηε ιήμε ηεο παξαρψξε-
ζεο, λα παξαδψζεη ηνλ ρψξν ζηελ θαιή θαηάζηαζε πνπ ηνλ παξέιαβε. 

13.17 Ο παξαρσξεζηνχρνο ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο κείσζεο ηνπ α-
ληαιιάγκαηνο ρξήζεο γηα βιάβε ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ ή δεκία ηεο ε-
πηρείξεζήο ηνπ εθ ζενκελίαο ή άιιεο ηπραίαο αηηίαο επεξρφκελεο κεηά ηελ θα-
ηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

13.18 Ο παξαρσξεζηνχρνο δελ δηθαηνχηαη λα επηθέξεη ηερληθέο κεηαβν-
ιέο, πξνζζήθεο ή ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ ρψξν θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξαρψ-
ξεζεο, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή έγθξηζε ηεο «Ο.Ι.Ρ. Α.Δ.». 

13.19 Ο παξαρσξεζηνχρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί ηηο ηζρχνπζεο 
πγεηνλνκηθέο, αζηπλνκηθέο θαη ιηκεληθέο δηαηάμεηο ή δηαηαγέο άιισλ ζπλαξκν-
δίσλ αξρψλ. 

13.20 Ο παξαρσξεζηνχρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηνπο ηζρχ-
νληεο λφκνπο, θαλνληζκνχο θαη ινηπέο δηαηάμεηο, ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηεο 
δξαζηεξηφηεηάο ηνπ, ζα έρεη δε πιήξε επζχλε γηα ηπρφλ παξαβάζεηο δηθέο ηνπ 
ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. Ζ «Ο. Ι. Ρ. Α.Δ.» δελ θέξεη νπνηαδήπνηε επζχλε γηα 
ηπρφλ επεκβάζεηο Αξρήο ζηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ. 

13.21 Ο παξαρσξεζηνχρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί φια ηα βηβιία θαη 
ζηνηρεία, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ. 
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13.22 ε πεξίπησζε νηθεηνζεινχο απφδνζεο ηνπ ρψξνπ παξαρψξεζεο 
απφ ηνλ παξαρσξεζηνχρν πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο παξαρψξεζεο ή 
ηεο ηπρφλ λέαο παξαρψξεζεο, απηφο εμαθνινπζεί λα είλαη ππνρξεσκέλνο ζηελ 
θαηαβνιή ηνπ αληαιιάγκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζην ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηε 
ιήμε ηεο βεβαίσζεο παξαρψξεζεο ή ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ παξαρσξε-
ζηνχρνπ, θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξφληνο πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαβνιή ηνπ α-
ληαιιάγκαηνο, θαζψο θαη ζηηο ζπλέπεηεο κε θαηαβνιήο απηνχ. 
 

  

Άξζξν 15°: ΞΑΟΑΣΥΟΖΠΖ ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΝΠ ΣΟΖΠΖΠ ΡΝ 
ΣΥΟΝ, ΚΔΡΑ ΡΖ ΙΖΜΖ ΡΥΛ ΓΥΓΔΘΑ ΔΡΥΛ. 

15.1.  ησπεξή παξάηαζε ηεο παξαρψξεζεο απαγνξεχεηαη. Ωο ηέηνηα 
δε, κπνξεί λα ζεσξεζεί ε εμαθνινχζεζε ηεο ρξήζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ παξα-
ρψξεζεο απφ ηνλ παξαρσξεζηνχρν θαη κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο παξα-
ρψξεζεο, αθφκα θαη εάλ ε Ο.Ι.Ρ. Α.Δ. δελ έρεη ελαληησζεί ξεηά ζε απηή. 

15.2.  Ζ Ο.Ι.Ρ. Α.Δ. δηαηεξεί απφιπην θαη απεξηφξηζην ην δηθαίσκα ηνπ 
ειέγρνπ ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ παξαρψξεζεο θαη ηεο εθαξκνγήο 
ησλ θάζε θχζεσο ιηκεληθψλ, αζηπλνκηθψλ θαη ινηπψλ δηαηάμεσλ λφκσλ ή θα-
λνληζκψλ νη νπνίνη ηεξνχληαη κε απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ παξαρσξεζηνχρνπ. 

15.3.  Απαγνξεχεηαη ε ππεθκίζζσζε ηνπ ρψξνπ ή ε θαηά νπνηνλδήπν-
ηε άιιν ηξφπν παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ παξαρψξεζεο, κε-
ξηθά ή νιηθά ζε ηξίηνπο ρσξίο ηελ έγγξαθε έγθξηζε ηεο Ο.Ι.Ρ. Α.Δ. 
 

 

Άξζξν 16°:  ΡΟΝΞΝΠ ΘΑΡΑΒΝΙΖΠ ΑΛΡΑΙΙΑΓΚΑΡΝΠ 

 

16.1. Σν αληάιιαγκα ηεο παξαρψξεζεο θαη φισλ ησλ λνκίκσλ θξαηήζεσλ 
πνπ ζα ηζρχνπλ θάζε θνξά, ζα θαηαβάιιεηαη ην πξψην δεθαήκεξν θάζε κήλα 
θαη ζα αθνξά ζηνλ ηξέρνληα κήλα. Κεηά ηελ πάξνδν ηνπ δεθαεκέξνπ ην α-
ληάιιαγκα ζα επηβαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο πξνζαπμήζεηο. 

16.2. Ζ κε εκπξφζεζκε θαηαβνιή δχν ζπλερφκελσλ κεληαίσλ αληαιιαγκά-
ησλ απνηειεί ιφγν ιχζεσο ηεο παξαρσξήζεσο θαη δίλεη ην δηθαίσκα ζηελ 
Ο.Ι.Ρ. Α.Δ. λα απαηηήζεη ηα αληαιιάγκαηα έμη (6) επηπιένλ κελψλ, ηα νπνία 
ζα ζεσξνχληαη ιεμηπξφζεζκα θαη απαηηεηά.   

16.3. Οπνηαδήπνηε νθεηιή ηνπ παξαρσξεζηνχρνπ πξνο ηελ «Ο.Ι.Ρ. Α.Δ.». 
θαζψο θαη ηα επηβαιιφκελα πξφζηηκα ζα εηζπξάηηνληαη θαη' εθαξκνγή ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ Λφκνπ «πεξί εηζπξάμεσο ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ», ή κε θάζε 
άιιε λφκηκε δηαδηθαζία. 

16.4. Θάζε νθεηιή πνπ θαζπζηεξεί ν παξαρσξεζηνχρνο πξνο ηελ Ο.Ι.Ρ. Α.Δ. 
βαξχλεηαη κε ηφθν ππεξεκεξίαο. Ο ηφθνο ππεξεκεξίαο είλαη ν λφκηκνο σο νξί-
δεηαη απφ ηελ Σ.ηΔ. σο επηηφθην λφκηκεο ή δηθαζηηθήο απφθαζεο.  

16.5. Ρεηά δειψλεηαη φηη ζηελ παξνχζα παξαρψξεζε δελ έρνπλ εθαξκνγή 
νη δηαηάμεηο ηνπ ελνηθηνζηαζίνπ πνπ ηζρχεη ή πξφθεηηαη κειινληηθά λα ηζρχζεη ή 
θάζε άιιε πξνζηαηεπηηθή ησλ κηζζψζεσλ δηάηαμε θαζψο θαη νη δηαηάμεηο ηνπ 
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Λφκνπ 813/1978 θαη ΠΓ 34/95, πεξί εκπνξηθψλ θαη άιισλ θαηεγνξηψλ κηζζψ-
ζεσλ φπσο ηζρχεη ζήκεξα θαη ν παξαρσξεζηνχρνο ξεηά δειψλεη εγγξάθσο 
πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο παξαρψξεζεο φηη παξαηηείηαη απφ ηψξα θαη ζην 
εμήο απφ ην ελδερφκελν ηέηνηαο πξνζηαζίαο. 

16.6. Ζ Ο.Ι.Ρ. Α.Δ. δελ ππνρξενχηαη λα εγθαηαζηήζεη ηνλ παξαρσξεζηνχρν 
ζηνλ ρψξν παξαρψξεζεο νχηε απαιιάζζεηαη απηφο απφ ηελ πιεξσκή ηνπ α-
ληαιιάγκαηνο αλ δελ έθαλε ρξήζε ηνπ ρσξίο ππαηηηφηεηα ηεο «Ο.Ι.Ρ. Α.Δ.». 

16.7.  Ζ «Ο.Ι.Ρ. Α.Δ.» έρεη δηθαίσκα θαη κφλν, κε απφθαζε ηνπ Γ.. κεηά ηα 
ηξία έηε, ηεο αλαπξνζαξκνγήο ηνπ αληαιιάγκαηνο, ηελ πξψηε Ηαλνπαξίνπ 
θάζε επφκελνπ έηνπο επί ηνπ θαηαβαιιφκελνπ αληαιιάγκαηνο, πιένλ ραξην-
ζήκνπ 3,6%. 
 

Άξζξν 17°: ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ – ΔΘΞΡΥΠΖ 

 

17.1. Ζ παξαρψξεζε ηνπ ρψξνπ είλαη δπλαηφλ λα αλαθιεζεί κε απφθαζε 
ηνπ Γ.. ηεο «Ο.Ι.Ρ. Α.Δ.» φηαλ νη αλάγθεο ην επηβάιινπλ (έθηαθηε Δζληθή 
αλάγθε ή αλαπηπμηαθή πνιηηηθή θ.ιπ.). ε απηή ηελ πεξίπησζε ν παξαρσξε-
ζηνχρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνδψζεη ηνλ παξαρσξεζέληα ρψξν κέζα ζε 
δχν (2) κήλεο ζε πεξίπησζε έθηαθηεο εζληθήο αλάγθεο θαη ζε έμη (6) κήλεο γηα 
αλαπηπμηαθή πνιηηηθή, απφ ηελ θνηλνπνίεζε πξνο απηφλ ηεο ζρεηηθήο απφθα-
ζεο ηνπ Γ.. ηεο «Ο.Ι.Ρ. Α.Δ.», αλαληηξξήησο θαη ρσξίο ηελ πξνβνιή νπνηαζ-
δήπνηε αμίσζεο πξνο απνδεκίσζε. 

17.2. Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ θαη γεληθά ε δη-
αθήκηζε ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ κε εμαίξεζε ηηο 
πηλαθίδεο πξνβνιήο ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο. 

17.3. Ζ παξάβαζε νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο παξαρψξεζεο, ή ε δηαπίζησζε 
απφ θξαηηθήο αξρήο ηέιεζεο ηπρφλ θνξνινγηθήο παξαβίαζεο, ή ν παξαρσξε-
ζηνχρνο ηειέζεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ή πξάμε πνπ ζα ζίγεη θαηά 
ηξφπν άκεζν ή έκκεζν ην δεκφζην ζπκθέξνλ ζηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 
Ο.Ι.Ρ. Α.Δ., κε απνδεδεηγκέλε ππαηηηφηεηα ηνπ παξαρσξεζηνχρνπ, ζπλεπάγε-
ηαη ηελ θήξπμή ηνπ σο εθπηψηνπ απφ ηα δηθαηψκαηά ηνπ, κε απφθαζε ηνπ 
Γ.. θαη κε ζπλέπεηα: 
α) ηελ θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο 
παξαρψξεζεο. 
β) ηελ απηνδίθαηε αθχξσζε ηεο βεβαίσζεο παξαρψξεζεο θαη ππνρξέσζε ηνπ 
παξαρσξεζηνχρνπ λα παξαδψζεη ηνλ ρψξν ζε θαιή θαηάζηαζε ζηελ «Ο.Ι.Ρ. 
Α.Δ.» κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε πξνο απηφλ 
ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ηεο «Ο.Ι.Ρ. Α.Δ.». 

17.4. Σα έμνδα δεκνζίεπζεο, φζεο θνξέο απαηηεζεί θαη γηα θάζε πεξίπησζε 
επαλάιεςεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο πεξίιεςεο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο ηεο 
«Ο. Ι. Ρ. Α.Δ.», βαξχλνπλ ζπλνιηθά ηνλ ηειηθφ πιεηνδφηε. 

 

Άξζξν 18°: ΙΝΗΞΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 
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18.1. Ο παξαρσξεζηνχρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παίξλεη ηα ελδεηθλπφκελα 
θαη επηβαιιφκελα απφ ηηο πεξηζηάζεηο κέηξα, γηα ηελ απνθπγή δεκηψλ ή αηπ-
ρεκάησλ ζε ηξίηνπο, κέζα ζηνλ παξαρσξνχκελν ρψξν, έρεη δε θάζε πνηληθή 
θαη αζηηθή επζχλε γηα δεκηέο ή αηχρεκα νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ ή ηνπ πξνζσπη-
θνχ ηεο Ο.Ι.Ρ. Α.Δ.  
18.2. Ζ παξάβαζε ή θαηαζηξαηήγεζε θάπνηαο δηάηαμεο ηεο παξνχζαο, ή ηεο 
παξαρψξεζεο, δελ ινγίδεηαη σο έγθξηζε ή παξαίηεζε δηθαηψκαηνο, ή ηξνπν-
πνίεζε ηεο παξνχζαο θαη ηεο ππνγξαθνκέλεο παξαρψξεζεο, ή ζησπεξή απν-
δνρή εθ κέξνπο ηεο «Ο.Ι.Ρ. Α.Δ.», νχηε παξέρεη θάπνην δηθαίσκα ζηνλ παξα-
ρσξεζηνχρν.  
18.3. Ζ Ο.Ι.Ρ. Α.Δ. δελ επζχλεηαη απέλαληη ζηνλ παξαρσξεζηνχρν γηα ηελ 
πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζηνλ νπνία βξίζθεηαη ν παξαρσξνχκελνο ρψξνο θαη 
ηεο νπνίαο έιαβε πιήξε γλψζε, ε νπνία απνδεηθλχεηαη κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ 
θαη κφλν ζην δηαγσληζκφ, νχηε ππνρξενχηαη ζηελ επηζηξνθή ή κείσζε ηνπ 
αληαιιάγκαηνο, νχηε ζηε ιχζε ηεο παξαρψξεζεο. 
18.4. Ζ Ο.Ι.Ρ. Α.Δ. απαιιάζζεηαη θαηά λφκν απφ ηελ θαηαβνιή νπνηνλδήπν-
ηε θφξσλ, ηειψλ, δηθαησκάησλ, εηζθνξψλ θαη γεληθά επηβαξχλζεσλ πνπ επη-
βάιινληαη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ΟΣΑ, θαη νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ, πνπ ζρεηίδν-
ληαη κε ηε ρξήζε ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ. 
 

Άξζξν 19°: ΔΦΑΟΚΝΠΡΔΝ ΓΗΘΑΗΝ 

 

Σπρφλ παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηελ παξαρψξεζε, αλε-
μάξηεηα ησλ θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ απηέο, επάγεηαη θαηά 
ηελ απφιπηε θξίζε ηνπ Γ../Ο.Ι.Ρ. Α.Δ. ηελ ιχζε ηεο παξαρψξεζεο, 
ηελ αλάθιεζε ηεο παξαρσξήζεσο θαη ηελ απνβνιή ηνπ παξαρσξε-
ζηνχρνπ απφ ην αληηθείκελν παξαρψξεζεο θαηά ηηο θείκελεο πεξί πξν-
ζηαζίαο ησλ δεκνζίσλ θηεκάησλ δηαηάμεηο ή ηεο πεξί εμψζεσο δηαηά-
μεηο ηνπ Θψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο 
Ο.Ι.Ρ. Α.Δ. 
Ζ ελ ιφγσ δηαδηθαζία αθνξά ζε παξαρψξεζε ηδηαίηεξνπ δηθαηψκαηνο 
ρξήζεο ρψξνπ δψλεο ιηκέλα, απνηειεί δηθαίσκα δηνηθεηηθήο θχζεσο θαη 
νπνηεζδήπνηε δηαθνξέο πξνθχςνπλ απηέο ζα είλαη δηνηθεηηθήο θχζεσο 
θαη ζα επηιχνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ δηνηθεηηθψλ δηαθνξψλ. Ωο εθ 
ηνχηνπ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε Λνκνζεζία νη δηαθνξέο πνπ ηπρφλ 
πξνθχςνπλ κεηαμχ Ο.Ι.Ρ. Α.Δ. θαη ηνπ παξαρσξεζηνχρνπ ζα  επηιχν-
ληαη ζην Δ΄ Σκήκα ηνπ ηΔ ζην νπνίν ζχκθσλα κε ηελ θείκελε Λνκν-
ζεζία ππάγνληαη ηπρφλ δηαθνξέο πνπ αθνξνχλ ζέκαηα Αηγηαινχ, Παξα-
ιίαο θαη Εψλεο Ιηκέλα. 

 

 

Ζ Γ/ΛΝΠΑ ΠΚΒΝΙΝΠ ΡΖΠ «Ν. Ι. Ο. Α.Δ.» 

            

ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ ΑΓΑΚΝΞΝΙΝ        
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Ξ Α Ο Α Ο Ρ Ζ Κ Α  I 

 

 ΠΣΔΓΗΝ ΒΔΒΑΗΥΠΖΠ ΞΟΝΠΥΟΗΛΖΠ ΞΑΟΑΣΥΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 
ΠΡΔΓΑΠΚΔΛΝ ΣΥΟΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΝΠ 

ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΝ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ, ΔΠΡΗΑΡΝΟΗΝ – ΘΑΦΔΡΔΟΗΑΠ –
ΑΛΑΤΘΡΖΟΗΝ  
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Οαθήλα :  
Αξ. Ξξση.:  
 

 
 

Ξξνο:     
 

Θνηλ.: Θ. Ι/X Ραθήλαο 
Δζση. Γηαλνκή: T. Ο. / T.Y. 

 
 
 

ΒΔΒΑΗΥΠΖ ΞΑΟΑΣΥΟΖΠΖΠ 
 

ΘΔΚΑ: «Ξξνζσξηλή θαη κε αληάιιαγκα παξαρώξεζε ηδηαίηεξνπ δη-
θαηώκαηνο απιήο ρξήζεο ρώξνπ ζηελ νξηνζεηεκέλε ΣΕ ιηκέλνο Οαθή-
λαο, έηνπο 2018-2030» 
 
 
Πρεη.:1.  Ζ κε αξηζκφ Λν Π 03/2018 Γηαθήξπμε θαη ηα Παξαξηήκαηά ηεο. 
         2.  Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. 
          3. Σν κε αξηζκφ ...../....................... Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο 
ηνπ Γηαγσληζκνχ. 
   
      Βεβαηψλεηαη φηη ην Γ. . ηεο « Ο.Ι.Ρ.  Α.Δ. »  κε ηελ ππ΄ αξηζ. 
…../………… Πξάμε ηνπ θαη κεηά απφ εμέηαζε ησλ παξαπάλσ ζρεηηθψλ, απνθά-
ζηζε ηελ θαηαθχξσζε ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηελ πξνζσξηλή θαη κε αληάιιαγκα, 
παξαρψξεζε ηδηαίηεξνπ δηθαηψκαηνο απιήο ρξήζεο ηνπ ζηεγαζκέλνπ ρψξνπ, εκ-
βαδνχ 242,50 η.κ. θαη ππαίζξηνπ ρψξνπ, εκβαδνχ 1,50 η.κ. (ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 
244 η.κ.), ηνπ θαηαζηήκαηνο Λν1 επί ηεο νδνχ Αξαθελίδσλ Αιψλ, πνπ πεξηιακ-
βάλεηαη ζηελ νξηνζεηεκέλε Υεξζαίαο Εψλεο Ιηκέλα Ραθήλαο, κε ζθνπφ ηελ αλά-
πηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζηελ εηαηξεία …………………………………………. θαη δ. η. 
….., πνπ εδξεχεη ζην Γήκν …………… Αηηηθήο επί ηεο νδνχ …………………, κε 
Α.Φ.Κ. …………………,  Γ.Ο.Τ. ……..,  κε ηα παξαθάησ βαζηθά ζηνηρεία (Α), φξνπο 
θαη πξνυπνζέζεηο (Β) πνπ ν αλσηέξσ δέρεηαη αλεπηθχιαθηα. 

mailto:portraf@ath.forthnet.gr
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Α. ΒΑΠΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΑΟΑΣΥΟΖΠΖΠ 
 
1. ΔΘΡΑΠΖ ΡΝ ΣΥΟΝ: Γηαθφζηα πελήληα (244) ηεηξαγσληθά κέηξα.  

2. ΣΟΖΠΖ ΣΥΟΝ: Αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ. 

3. ΣΟΝΛΗΘΖ ΓΗΑΟΘΔΗΑ: Γψδεθα (12) έηε Απφ ………. έσο …………… 

4. ΠΛΝΙΗΘΝ ΑΛΡΑΙΙΑΓΚΑ: Σν κεληαίν αληάιιαγκα νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ 
………………….………….. επξψ (€ ………..…,… ) πιένλ ηειψλ ραξηνζήκνπ 3,6%  
(χλνιν: € …………….…/κήλα). 

5. ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ ΘΑΡΑΒΝΙΖΠ ΑΛΡΑΙΙΑΓΚΑΡΝΠ: Σν παξαπάλσ α-
ληάιιαγκα ζα θαηαβάιιεηαη ζηελ Δζληθή Σξάπεδα αξ. ινγ/ζκνχ 706/470025-29, 
ή ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο αξ. ινγ/ζκνχ 5186037360711,  ή ζηελ Alpha Σξάπεδα 
αξ. ινγ/ζκνχ 970 00 2002 001080, ή ζηε Eurobank αξ. ινγ/ζκνχ 
0263780200148519  ην πξψην δεθαήκεξν θάζε ηξέρνληα κήλα.  

6.  ΑΛΑΞΟΝΠΑΟΚΝΓΖ ΑΛΡΑΙΙΑΓΚΑΡΝΠ: Ζ «Ο.Ι.Ρ. Α.Δ.» έρεη δηθαίσκα θαη 
κφλν, κε απφθαζε ηνπ Γ.. κεηά ηα ηξία έηε, ηεο αλαπξνζαξκνγήο ηνπ αληαι-
ιάγκαηνο, ηελ πξψηε Ηαλνπαξίνπ θάζε επφκελνπ έηνπο επί ηνπ θαηαβαιιφκελνπ 
αληαιιάγκαηνο, πιένλ ραξηνζήκνπ 3,6%. 

 
 

Β. ΝΟΝΗ ΘΑΗ ΞΟΝΫΞΝΘΔΠΔΗΠ ΞΑΟΑΣΥΟΖΠΖΠ ΗΓΗΑΗΡΔΟΝ 
ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΝΠ ΣΟΖΠΖΠ ΣΥΟΝ, ΠΚΦΥΛΑ 1) ΚΔ ΡΝ ΛΝΚΝ 

2971/2001,  
ΝΞΥΠ ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΘΖΘΔ ΘΑΗ ΗΠΣΔΗ ΘΑΗ 2) ΚΔ ΡΖΛ Ξ΄ ΑΟΗΘ. Ξ 

03/2018 ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ       
 
 
Ζ σο άλσ αλάδνρνο εηαηξεία «………………………………………….»  πνπ ε-
δξεχεη ζην Γήκν …………………… Αηηηθήο επί ηεο νδνχ .……………………………..…, 
κε Α.Φ.Κ. ……………..,  Γ.Ο.Τ. ……………., θαινχκελε ζην εμήο θαη γηα ζπληνκία 
παξαρσξεζηνχρνο, έρεη πξνζθνκίζεη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηελ εγγπ-
εηηθή θαιήο εθηέιεζεο πνζνχ ……………………………………. επξψ (€ ……………..),  
θαζψο επίζεο ζα πξνθαηαβάιεη ηξηψλ (3) κελψλ αληαιιάγκαηα πνζνχ 
……………………………………… επξψ (€ ………..)  ηελ … ……….. 2018, ζε ηξαπεδηθφ 
ινγαξηαζκφ ηεο «Οξγαληζκφο Ιηκέλνο Ραθήλαο Α.Δ.»,  ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 
ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ   : 
1. Ο παξαρσξεζηνχρνο  ζα κεξηκλά ψζηε αθ’ ελφο λα κελ παξαθσιχεηαη ε άλε-
ηε, νκαιή θαη αζθαιήο θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεκάησλ θαη αθ’ εηέξνπ λα δηα-
ζθαιίδεηαη ε ειεχζεξε δηέιεπζε ηνπ θνηλνχ θαηά κήθνο ηνπ πεδνδξνκίνπ. 
2. Ο παξαρσξεζηνχρνο ζα έρεη φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο (φπνπ απαηηείηαη) άδεηεο 
θαη εγθξίζεηο γηα ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ θαη ζα ζπκκνξθψλεηαη κε 
ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο απηψλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 
3. Ο παξαρσξεζηνχρνο ζα ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ απνθπγή ξχ-
παλζεο ηεο ζάιαζζαο θαη ηεο παξαιίαο, ζχκθσλα κε ην Λ. 743/77 (ΦΔΘ 319 
Α/17/10/77) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θαζψο θαη φια ηα κέηξα πξνζηαζίαο 
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηα νπνία ζα ηνπ ππνδείμεη ε 
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νηθεία Ιηκεληθή Αξρή, ψζηε απφ ηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ λα κελ ππάξρνπλ δπζκελείο 
επηπηψζεηο ζην ρεξζαίν ή ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ ή λα δεκηνπξγνχληαη ζέκαηα 
θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο ή φριεζεο ησλ πεξηνίθσλ. 
4. Ο παξαρσξεζηνχρνο ζα ρξεζηκνπνηεί ην ρψξν ν νπνίνο βξίζθεηαη εληφο ηεο 
νξηνζεηεκέλεο Υεξζαίαο Εψλεο Ιηκέλα θαη εκπίπηεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο «Οξ-
γαληζκφο Ιηκέλνο Ραθήλαο Α. Δ.», απνθιεηζηηθά γηα ηελ αηηνχκελε ρξήζε πνπ 
αλαθέξεηαη ζηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο βεβαίσζεο παξαρψξεζεο κφλνλ ν ίδηνο θα-
ζψο δελ επηηξέπεηαη ε εθκεηάιιεπζή ηνπ απφ ηξίηνπο κε νπνηαδήπνηε κνξθή εθ-
ρψξεζεο δηθαησκάησλ (π.ρ. ππεθκίζζσζε θηι), ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε, έγγξα-
θε έγθξηζε ηεο «Ο. Ι. Ρ. ΑΔ».  Δλψ ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ε ρξεζηκν-
πνίεζε ρψξνπ κεγαιχηεξεο έθηαζεο απφ ηνλ παξαρσξνχκελν, πνπ ξεηά αλαθέ-
ξεηαη ζηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο βεβαίσζεο παξαρψξεζεο, ζα εθαξκφδεηαη ε παξ.1  
άξζξνπ 27 ηνπ Λ.2971/01. 
5. Ο παξαρσξεζηνχρνο δελ ζα πξνρσξεί ζηε δηακφξθσζε ηνπ παξαρσξνχκελνπ 
ρψξνπ ή ζηε κεηαβνιή ηνπ κε επηρσκαηψζεηο πξνζρψζεηο ζαιαζζίσλ εθηάζεσλ 
θ.η.ι. ή ζηελ εθηέιεζε άιισλ έξγσλ, κφληκνπ ή πξνζσξηλνχ ραξαθηήξα ρσξίο 
ηελ πξνεγνχκελε έγθξηζε ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ.  Δλψ, κεηά ηε ιήμε ηεο πα-
ξαρψξεζεο, πξνζζήθεο ή θαηαζθεπέο πνπ ζα γίλνπλ ζηνλ παξαρσξνχκελν ρψ-
ξν, κε ή ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγθξηζε ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ, πεξηέξρν-
ληαη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ Γεκνζίνπ – Ο.Ι.Ρ. Α.Δ. -  ην νπνίν κπνξεί λα ηηο θαηαξ-
γεί ή λα ηηο κεηαηξέπεη νπνηεδήπνηε γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη α-
ζθάιεηαο ή εζληθήο άκπλαο ρσξίο ν παξαρσξεζηνχρνο λα δηθαηνχηαη απνδεκίσ-
ζεο θαη ρσξίο λα απαιιάζζεηαη απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηπρφλ παξαβά-
ζεσλ ηνπ. 
6. Σν παξαρσξνχκελν δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ ρψξνπ κπνξεί λα αλαθιεζεί εθ κέ-
ξνπο ηνπ Γεκνζίνπ γηα ιφγνπο εζληθήο αλάγθεο, άκπλαο θαη αζθάιεηαο ηεο ρψ-
ξαο θαη ελ γέλεη Γεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.  ηελ πεξίπησζε απηή, φπσο θαη ζηελ 
πεξίπησζε πνπ απνθαζηζζεί ε εθηέιεζε, ζηνλ παξαρσξνχκελν ρψξν, ιηκεληθψλ 
ή άιισλ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ή εμππεξεηνχλησλ ηελ θνηλή ρξήζε έξγσλ ή 
αιιαγή ηεο ρξήζεο ηνπ, ν παξαρσξεζηνχρνο ππνρξενχηαη λα ηνλ εγθαηαιείςεη, 
εληφο ηαθηήο πξνζεζκίαο θαη ρσξίο θακία αμίσζε, απφ ην δεκφζην ή ηελ «Ο.Ι.Ρ. 
Α.Δ.», γηα απνδεκίσζε. 
7. Ο παξαρσξεζηνχρνο επζχλεηαη γηα ηελ αζθάιηζε θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέ-
λσλ ζην θαηάζηεκα. Τπνρξενχηαη λα ιακβάλεη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ θείκε-
λε λνκνζεζία θαη απφ ηηο πεξηζηάζεηο επηβαιιφκελα κέηξα, γηα ηελ απνθπγή ν-
πνηαζδήπνηε δεκηάο ζε πξφζσπα θαη πξάγκαηα ή αηπρήκαηνο ζηηο εγθαηαζηάζεηο 
ή ζε ηξίηνπο, ζηνλ παξαρσξνχκελν ρψξν γηα ηα νπνία πάλησο είλαη απνθιεηζηηθά 
ππεχζπλνο θαη έρεη ηελ πιήξε πνηληθή θαη αζηηθή επζχλε γηα νηηδήπνηε ζπκβεί ζε 
πξφζσπα θαη πξάγκαηα ζηα φξηα ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ γη απηφ θαη ππν-
ρξενχηαη ζηελ αζθάιηζή ηνπ γηα αζηηθή επζχλε, θσηηά θαη άιινπο θηλδχλνπο 
απνδεδεηγκέλα (πξνζθνκίδνληαο αληίγξαθν ηνπ αζθαιηζηήξηνπ ζπκβνιαίνπ ε-
ληφο κελφο απφ ηεο παξαιαβήο ηεο βεβαίσζεο παξαρψξεζεο, ζηελ «Ο.Ι.Ρ. 
Α.Δ.»). 
8. Ο παξαρσξεζηνχρνο ππνρξενχηαη λα εγθαηαζηήζεη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ 
άδεηα ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο, κέζα ππξφζβεζεο, θαηάιιεια γηα ηελ θάιπςε 
ηεο επηρείξεζεο. 
9. Ο παξαρσξεζηνχρνο ππνρξενχηαη ζηελ έγθαηξε θαηαβνιή ηνπ αληηηίκνπ ησλ 
ινγαξηαζκψλ απφ παξνρέο ηεο «Ο.Ι.Ρ. Α.Δ.» (ειεθηξηθφ ξεχκα, λεξφ, ηέιε 
θ.η.ι.), ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα εγθεθξηκέλα ηηκνιφγηα ηεο Ο.Ι.Ρ. Α.Δ.. 
10.   Ο παξαρσξεζηνχρνο ππνρξενχηαη, κεηά ηε ιήμε ηεο παξαρψξεζεο, λα πα-
ξαδψζεη ηνλ ρψξν ζηελ θαιή θαηάζηαζε πνπ ηνλ παξέιαβε. 
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11.  Ο παξαρσξεζηνχρνο ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο κείσζεο ηνπ αληαιιάγκαηνο 
γηα νπνηαδήπνηε αηηία άιισο ξεηά, αλεπηθχιαθηα θαη αλέθθιεηα παξαηηείηαη απφ 
απηήλ.  
12. Ο παξαρσξεζηνχρνο δελ δηθαηνχηαη λα επηθέξεη ηερληθέο κεηαβνιέο, πξν-
ζζήθεο ή ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ ρψξν θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξαρψξεζεο, ρσ-
ξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή έγθξηζε ηεο «Ο.Ι.Ρ. Α.Δ.».  
13. Ο παξαρσξεζηνχρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί ηηο ηζρχνπζεο πγεηνλνκη-
θέο, αζηπλνκηθέο θαη ιηκεληθέο δηαηάμεηο ή δηαηαγέο άιισλ ζπλαξκνδίσλ αξρψλ. 
14. Ο παξαρσξεζηνχρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηνπο ηζρχνληεο λφ-
κνπο, θαλνληζκνχο θαη ινηπέο δηαηάμεηο, ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφ-
ηεηάο ηνπ, ζα έρεη δε πιήξε επζχλε γηα ηπρφλ παξαβάζεηο δηθέο ηνπ ή ηνπ πξν-
ζσπηθνχ ηνπ. Ζ «Ο. Ι.Ρ. Α.Δ.» δελ θέξεη νπνηαδήπνηε επζχλε γηα ηπρφλ επεκ-
βάζεηο Αξρήο ζηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ.  
15. ε πεξίπησζε νηθεηνζεινχο απφδνζεο ησλ ρψξσλ παξαρψξεζεο απφ ηνλ 
παξαρσξεζηνχρν πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο παξαρψξεζεο, απηφο εμα-
θνινπζεί λα είλαη ππνρξεσκέλνο ζηελ θαηαβνιή ηνπ αληαιιάγκαηνο πνπ αληη-
ζηνηρεί ζην ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ ή ηελ εγθα-
ηάζηαζε ηνπ λένπ παξαρσξεζηνχρνπ, θαηά ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο πνπ αθν-
ξνχλ ζηελ θαηαβνιή ηνπ αληαιιάγκαηνο, θαζψο θαη ζηηο ζπλέπεηεο κε θαηαβν-
ιήο απηνχ. 
16. Σν αληάιιαγκα ηεο παξαρψξεζεο θαη φισλ ησλ λνκίκσλ θξαηήζεσλ πνπ ζα 
ηζρχνπλ θάζε θνξά, ζα θαηαβάιιεηαη ην πξψην δεθαήκεξν θάζε κήλα, ζα αθνξά 
ζηνλ ηξέρνληα κήλα. Κεηά ηελ πάξνδν ηνπ δεθαεκέξνπ ην αληάιιαγκα ζα επη-
βαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο πξνζαπμήζεηο. 
17. Ζ κε εκπξφζεζκε θαηαβνιή δχν ζπλερφκελσλ κεληαίσλ αληαιιαγκάησλ 
απνηειεί ιφγν ιχζεσο ηεο παξαρσξήζεσο θαη δίλεη ην δηθαίσκα ζηελ «Ο.Ι.Ρ. 
Α.Δ.» λα απαηηήζεη ηα αληαιιάγκαηα έμη (6) επηπιένλ κελψλ, ηα νπνία ζα ζεσ-
ξνχληαη ιεμηπξφζεζκα θαη απαηηεηά.  
18. Θάζε νθεηιή πνπ θαζπζηεξεί ν παξαρσξεζηνχρνο πξνο ηελ «Ο.Ι.Ρ. Α.Δ.» 
βαξχλεηαη κε ηφθν ππεξεκεξίαο. Ο ηφθνο ππεξεκεξίαο είλαη ν λφκηκνο σο νξίδε-
ηαη απφ ηελ Σ.ηΔ. σο επηηφθην λφκηκεο ή δηθαζηηθήο απφθαζεο. 
19. Οπνηαδήπνηε νθεηιή ηνπ παξαρσξεζηνχρνπ πξνο ηελ «Ο.Ι.Ρ. Α.Δ.». θαζψο 
θαη ηα επηβαιιφκελα πξφζηηκα ζα εηζπξάηηνληαη θαη' εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ 
ηνπ Λφκνπ «πεξί εηζπξάμεσο ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ», ή κε θάζε άιιε λφκηκε δη-
αδηθαζία.  
20. Ζ  Ο.Ι.Ρ. Α.Δ. δελ ππνρξενχηαη λα εγθαηαζηήζεη ηνλ παξαρσξεζηνχρν ζηνλ 
ρψξν παξαρψξεζεο νχηε απαιιάζζεηαη απηφο απφ ηελ πιεξσκή ηνπ αληαιιάγ-
καηνο αλ δελ έθαλε ρξήζε ηνπ ρσξίο ππαηηηφηεηα ηεο «Ο.Ι.Ρ. Α.Δ.».  
21. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ην εμνπιίζεη κε ηα απαξαίηεηα έπηπια, 
ζπζθεπέο θαη ζθεχε γηα ηελ πιήξε θαη ζχγρξνλε ιεηηνπξγία απηνχ, απνθιεηζηηθά 
κε δηθά ηνπ έμνδα.   
22. Απαγνξεχεηαη ε ππεθκίζζσζε ηνπ ρψξνπ ή ε θαηά νπνηνλδήπνηε άιιε ηξφ-
πν παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ηνπ, κεξηθά ή νιηθά ζε ηξίηνπο ρσξίο ηελ έγγξαθε 
έγθξηζε ηεο Ο.Ι.Ρ. Α.Δ. 
23. ησπεξή παξάηαζε ηεο παξαρψξεζεο απαγνξεχεηαη. Ωο ηέηνηα δε, κπνξεί 
λα ζεσξεζεί ε εμαθνινχζεζε ηεο ρξήζεο ηνπ ρψξνπ απφ ηνλ αλάδνρν θαη κεηά 
ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο παξαρψξεζεο, αθφκα θαη εάλ ε Ο.Ι.Ρ. Α.Δ. δελ έρεη 
ελαληησζεί ξεηά ζε απηή. 
24. Ζ δηαπίζησζε απφ θξαηηθήο αξρήο ηέιεζεο ηπρφλ θνξνινγηθήο παξαβίαζεο, 
ή ζνβαξνχ επαγγεικαηηθνχ παξαπηψκαηνο ή πξάμε πνπ ζα ζίγεη θαηά ηξφπν ά-
κεζν ή έκκεζν ην δεκφζην ζπκθέξνλ ζηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο «Ο.Ι.Ρ. 
Α.Δ.», κε απνδεδεηγκέλε ππαηηηφηεηα ηνπ παξαρσξεζηνχρνπ θαη εθφζνλ θαηα-
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ζηεί ηειεζίδηθε,  ζπλεπάγεηαη ηελ θήξπμή ηνπ σο εθπηψηνπ απφ ηα δηθαηψκαηά 
ηνπ, κε απφθαζε ηνπ Γ.. θαη κε ζπλέπεηα: 
α) ηελ θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο πα-
ξαρψξεζεο. 
β) ηελ απηνδίθαηε αθχξσζε ηεο βεβαίσζεο παξαρψξεζεο θαη ππνρξέσζε ηνπ 
παξαρσξεζηνχρνπ λα παξαδψζεη ηνλ ρψξν ζε θαιή θαηάζηαζε ζηελ «Ο.Ι.Ρ. 
Α.Δ.» κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε πξνο απηφλ 
ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ηεο «Ο.Ι.Ρ. Α.Δ.».   
25. Ζ παξάβαζε ή θαηαζηξαηήγεζε θάπνηαο δηάηαμεο ηεο παξνχζαο, ή ηεο πα-
ξαρψξεζεο, δελ ινγίδεηαη σο έγθξηζε ή παξαίηεζε δηθαηψκαηνο, ή ηξνπνπνίεζε 
ηεο παξνχζαο θαη ηεο ππνγξαθεζνκέλεο παξαρψξεζεο, ή ζησπεξή απνδνρή εθ 
κέξνπο ηεο «Ο.Ι.Ρ. Α.Δ.», νχηε παξέρεη θάπνην δηθαίσκα ζηνλ παξαρσξεζηνχρν.  
26. Ζ «Ο.Ι.Ρ. Α.Δ.» δελ επζχλεηαη απέλαληη ζηνλ παξαρσξεζηνχρν γηα ηελ 
πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν παξαρσξνχκελνο ρψξνο θαη ηεο 
νπνίαο έιαβε πιήξε γλψζε, ε νπνία απνδεηθλχεηαη κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ θαη 
κφλν ζην δηαγσληζκφ, νχηε ππνρξενχηαη ζηελ επηζηξνθή ή κείσζε ηνπ αληαι-
ιάγκαηνο, νχηε ζηε ιχζε ηεο παξαρψξεζεο. 
27.  Ζ «Ο.Ι.Ρ. Α.Δ.» απαιιάζζεηαη θαηά λφκν απφ ηελ θαηαβνιή νπνηνλδήπνηε 
θφξσλ, ηειψλ, δηθαησκάησλ, εηζθνξψλ θαη γεληθά επηβαξχλζεσλ πνπ επηβάιιν-
ληαη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ΟΣΑ, θαη νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 
ρξήζε ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ. 
28. Όξνη πνπ επθξηλψο θαη αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ βεβαίσζε παξαρψξε-
ζεο ε νπνία ζπληάζζεηαη εηο ηξηπινχλ θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ θαηά λφκν εθ-
πξφζσπν ηεο «Ο. Ι. Ρ. ΑΔ» θαη ηνπο νπνίνπο ν παξαρσξεζηνχρνο απνδέρεηαη, κε 
ηελ ελππφγξαθε παξαιαβή ελφο εθ ησλ αληηγξάθσλ.  

29. Θάζε ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο γίλεηαη κφλν εγγξάθσο θαη θαηά 

ηνλ ίδην ηχπν. Ζ κε έγθαηξε ελάζθεζε απφ ηελ «Ο.Ι.Ρ. Α.Δ.»  κία θνξά ή θαη’ 
επαλάιεςε νπνηνπδήπνηε δηθαηψκαηφο ηεο, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο παξαίηε-
ζε απφ ην δηθαίσκά ηεο απηφ θαη δελ δεκηνπξγεί θαλέλα δηθαίσκα ππέξ ηνπ πα-
ξαρσξεζηνχρνπ.  
30. Ο παξαρσξεζηνχρνο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο παξαπάλσ φξνπο, 
δηαηάμεηο θαη ζπκθσλίεο, νη νπνίνη ζπλνκνινγνχληαη νπζηψδεηο, ε παξάβαζε δε ή 
ε κε εθπιήξσζε νπνηνπδήπνηε απφ απηνχο ζπλεπάγεηαη φιεο ηηο λφκηκεο θαη 
ζπκβαηηθέο ζπλέπεηεο.   
31. Ζ παξάβαζε, νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο σο άλσ γεληθνχο ή εηδηθνχο φξνπο ή ε 
θαζπζηέξεζε ζηελ απφδνζε ηνπ αληαιιάγκαηνο πέξαλ ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο 
φπσο απηφ ζα νξίδεηαη ζηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο βεβαίσζεο παξαρψξεζεο (Α5), 
ζπλεπάγεηαη ηελ άξζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο θαη ηελ έθπησζε, κε ηελ έθδνζε 
ζρεηηθήο δηαπηζησηηθήο πξάμεο απφ ηελ «Ο. Ι. Ρ. ΑΔ», ηνπ παξαρσξεζηνχρνπ 
απφ ην ρψξν ρσξίο θακηά αμίσζε γηα απνδεκίσζε απφ ην Γεκφζην ή ηνλ Οξγαλη-
ζκφ Ιηκέλνο Ραθήλαο. 
32. Ζ παξνχζα δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2932/01 πεξί κεηαηξνπήο Ιηκελη-
θψλ Σακείσλ ζε αλψλπκεο εηαηξείεο, ηνπ Π.Γ. 715/79 σο ε πιένλ πξνζηδηάδνπζα 
θαη εθαξκνζηέα δηαδηθαζία, πεξί ηξφπνπ ελέξγεηαο ππφ ησλ Λ.Π.Γ.Γ. πξνκε-
ζεηψλ, κηζζψζεσλ, εθκηζζψζεσλ, εθπνηήζεσο θηλεηψλ πξαγκάησλ σο θαη εθηε-
ιέζεσο εξγαζηψλ (ΦΔΘ 212/79 ηεχρνο Α΄) νη νπνίεο εθαξκφδνληαη ζπκπιεξσκα-
ηηθά γηα φζα ζέκαηα δελ ξπζκίδνληαη δηαθνξεηηθά απφ ηε δηαθήξπμε, ηνλ λ. 
2971/01, ηεο ζχκβαζεο ηεο Ο.Ι.Ρ. Α.Δ. κε ην Γεκφζην, ηελ θείκελε λνκνζεζία 
πεξί Ο.Ι.Ρ. Α.Δ. θαη απφ ηελ λνκνζεζία πεξί Γεκνζίσλ Θηεκάησλ θαη ηεο πξν-
ζηαζίαο απηψλ. Σπρφλ παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ απηψλ, αλεμάξηεηα ησλ θπξψ-
ζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ απηέο, επάγεηαη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηνπ 
Γ../Ο.Ι.Ρ. Α.Δ. ηελ ιχζε ηεο παξαρψξεζεο, ηελ αλάθιεζε ηεο παξαρσξήζεσο 
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θαη ηελ απνβνιή ηεο Δηαηξεία απφ ηνλ παξαρσξνχκελν Υψξν θαηά ηηο θείκελεο 
πεξί πξνζηαζίαο ησλ δεκνζίσλ θηεκάησλ δηαηάμεηο ή ηεο πεξί εμψζεσο δηαηάμεηο 
ηνπ Θψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο Ο.Ι.Ρ. Α.Δ. 
Γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ παξαπάλσ Υψξνπ δελ έρνπλ εθαξκνγή νη πξνζηαηεπ-
ηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Λφκνπ 813/1978 θαη ηνπ Π.Γ. 34/95 « Θσδηθνπνίεζε δηαηά-
μεσλ Λφκσλ πεξί εκπνξηθψλ κηζζψζεσλ».  
Ζ ελ ιφγσ δηαδηθαζία αθνξά ζε παξαρψξεζε ηδηαίηεξνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο 
ρψξσλ δψλεο ιηκέλα, απνηειεί δηθαίσκα δηνηθεηηθήο θχζεσο θαη νπνηεζδήπνηε 
δηαθνξέο πξνθχςνπλ απηέο ζα είλαη δηνηθεηηθήο θχζεσο θαη ζα επηιχνληαη θαηά 
ηε δηαδηθαζία ησλ δηνηθεηηθψλ δηαθνξψλ. Ωο εθ ηνχηνπ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 
Λνκνζεζία νη δηαθνξέο πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ κεηαμχ Ο.Ι.Ρ. Α.Δ. θαη ηεο Δηαη-
ξείαο ζα  επηιχνληαη ζην Δ΄ Σκήκα ηνπ ηΔ ζην νπνίν ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 
Λνκνζεζία ππάγνληαη ηπρφλ δηαθνξέο πνπ αθνξνχλ ζέκαηα Αηγηαινχ, Παξαιίαο 
θαη Εψλεο Ιηκέλα. 
 

 

 

    
                                                                                 Γηα ηελ «Ν.Ι.Ο  Α.Δ.» 
                                                                      Ζ ΓΗΔΘΛΝΠΑ ΠΚΒΝΙΝΠ  

            
                                                                      ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ ΑΓΑΚΝΞΝΙΝ 

         
 
                                                                                

 
 
Ν αλάδνρνο – παξαρσξεζηνύρνο, αθνύ αλέγλσζε κε ζαθήλεηα ηνπο 
όξνπο ηεο βεβαίσζεο παξαρώξεζεο, παξέιαβε ην πξσηόηππν δειώλ 
ξεηά, αλεπηθύιαθηα θαη αλέθθιεηα όηη απνδέρεηαη ηελ παξαρώξεζε 
ηνπ άλσ ρώξνπ ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο βεβαίσζεο παξαρώξεζεο 
θαη ηεο δηαθήξπμεο άιισο ξεηά παξαηηείηαη από νπνηαδήπνηε αληίξξε-
ζε έλαληη απηώλ.    
 
Ν Γειώλ Ξαξαρσξεζηνύρνο 
ΖΚΔΟ/ΛΑΗ: 
ΝΛΝΚ/ΚΝ: 
 
ΞΝΓΟΑΦΖ: 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ  ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

 
 
Ονομαςία Σράπεηασ  (1)............................ 
Κατάςτθμα  ................................  Θμερομθνία ζκδοςθσ ................. 
(Δ/νςθ οδόσ – αρικμόσ ΣΚ FAX)    ΕΤΡΩ ......................................... 
 
Προς: ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΕΝΟ ΡΑΦΘΝΑ Α.Ε. 
 
 
ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΑΡ. .................... ΕΤΡΩ ................................. 
 

- Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίηουμε ότι εγγυώμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ 
ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιώματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςε-
ωσ μζχρι του ποςοφ των ΕΤΡΩ ....................................... 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 υποχρεώςεισ τθσ εν λόγω εταιρείασ κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

- Σο 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 Τ-
πθρεςίασ 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 εγγυθτικών μασ επιςτολών που ζχουν δοκεί ςτο Δθ-

μόςιο και ΝΠΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί από το Τπουργείο Οικονομικών για τθν Σράπεηά μασ. 
ΘΜΕΙΩΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΣΡΑΠΕΗΑ 
Ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ ζνα (1) μινα του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφο-
ράσ, όπωσ ςχετικά αναφζρεται ςτθ Δ/ξθ. (6) 

 
 
                                                                               Διατελοφμε με τιμι 
 
 
                                                                (7)............................. 
 
 
 
 

 
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. Ονοματεπώνυμο – Τπογραφι του εκπροςώπου τθσ Σράπεηασ 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 
 
 
 
 
ΣΡΑΠΕΗΑ....................(1)............................ 
ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 
ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΤΠΟΚΑΣΑΣΘΜΑ 
ΤΠΘΡΕΙΑ ΕΓΓΤΘΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΟΛΩΝ 
Δ/ΝΘ 
                Ακινα ...............................(2)....................................... 
                Προσ: ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΕΝΟ ΡΑΦΘΝΑ Α.Ε. (3) 
 
ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΑΡΙΘΜΟ .........................(4) 
 

Κφριοι, 
     Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε με τθν παροφςα ότι ςασ εγγυόμαςτε ανεπιφφλακτα και ανζκ-
κλθτα, παραιτοφμενοι τθσ ζνςταςθσ τθσ διηιςεωσ υπζρ ............................(5), μζχρι το ποςόν των 
...............................(6) ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ εγγφθςι μασ για τθν καλι εκτζλεςθ των 
όρων τθσ βεβαίωςθσ παραχώρθςθσ, που κα υπογραφεί  τθν .........................(7) με αρικμ. 
...................(7), για τθν .........................................................................................(8). Από αυτιν τθν εγ-
γφθςθ κα απαλλάξουμε τον ενδιαφερόμενο πελάτθ μασ μετά τθν επιςτροφι τθσ παροφςασ ι με βά-
ςθ τθν ζγγραφθ εντολι ςασ. 
     Διευκρινίηεται ότι θ παροφςα ιςχφει μόνο για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ παραχώρθςθσ του 
πιο πάνω διαγωνιςμοφ επ΄αυτοφ για τον οποίο εγγυόμαςτε. 
     Σο 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 αυ-
τοφ υπζρ του οποίου εκδόκθκε θ παροφςα, μζςα ςε τρεισ θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ 
προσ εμάσ. 
     θμειώςτε, παρακαλοφμε, ότι θ παροχι εγγυθτικών επιςτολών ζκδοςθσ τθσ Σράπεηάσ μασ δεν 
ζχει υπαχκεί ςε κανζνα περιοριςμό ποςοτικοφ ορίου με τισ ςχετικζσ Τπουργικζσ διατάξεισ, (ι δθλώ-
νουμε ομοίωσ με τθν παροφςα ότι δεν υφίςταται παράβαςθ των διατάξεων για όριο τθσ Σράπεηάσ 
μασ ςε ςχζςθ με τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ). 
                                                                         
 
 
 
 

     Διατελοφμε με τιμι 
 
                                                              .....................(9)............................. 
 
 
 
Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ των κενών διαςτθμάτων 

1. Επωνυμία εκδότθ εγγφθςθσ 
2. Σόποσ - χρονολογία 
3. Θ αρχι προσ τθν οποία απευκφνεται 
4. τοιχεία τθσ εγγυοδοςίασ 
5. Ονοματεπώνυμο αυτοφ του οποίου εκδόκθκε θ εγγφθςθ 
6. Σο ποςό τθσ εγγφθςθσ αρικμθτικά και ολόγραφα 
7. Θμερομθνία υπογραφισ τθσ βεβαίωςθσ παραχώρθςθσ και αρικμόσ αυτισ 
8. Αντικείμενο του Διαγωνιςμοφ 
9. Τπογραφι εκπροςώπου τθσ Σράπεηασ. Ονοματεπώνυμο 
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