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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ (ΜΕ ΑΡΙΘ. Π01/2019)  

ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
  

για την προςωρινή παραχώρηςη του ιδιαίτερου δικαιώματοσ χρήςησ μιασ (1) 
ηλεκτρονικήσ γεφυροπλάςτιγγασ οδικοφ τφπου (μθ αυτόματο ηυγιςτικό όργανο), 

ικανότθτασ ηφγιςθσ 60 τόνων, εγκατεςτθμζνθσ ςτο λιμάνι τθσ Ραφινασ, 
δικαιοδοςίασ τθσ Ο.Λ.Ρ. Α.Ε..   

 
1. Ο Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Ραφήνασ Α.Ε. προκθρφςςει Δημόςιο  Πλειοδοτικό 

Διαγωνιςμό με κριτιριο κατακφρωςθσ το υψθλότερο μθνιαίο αντάλλαγμα το 
οποίο κα αποδίδει ο Παραχωρθςιοφχοσ ςτον Ανακζτοντα Φορζα (Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.) 
κάκε μινα ωσ αντάλλαγμα για τθν προςωρινι παραχϊρθςθ χριςθσ τθσ 
θλεκτρονικισ γεφυροπλάςτιγγασ, επί του  χϊρου ςυνολικοφ εμβαδοφ 130 τ.μ. 
αρμοδιότθτασ του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Ραφινασ Α.Ε., για ςυνολικό διάςτθμα 
δφο (2) ετϊν από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, με δικαίωμα 
προαίρεςθσ για ζνα (1) ακόμα ζτοσ. 
    

2. Ο εκτιμϊμενοσ προχπολογιςμόσ ανζρχεται ςε εκατό χιλιάδεσ οκτακόςια ευρϊ 
(€100.800,00) πλζον χαρτοςιμου 3,6%. 

 
3. Ο Διαγωνιςμόσ και θ επιλογι Παραχωρθςιοφχου κα γίνουν ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του Π.Δ. 715/79 (ΦΕΚ 212 Αϋ /1979), ωσ θ πλζον προςιδιάηουςα και 
εφαρμοςτζα διαδικαςία «Περί τρόπου ενεργείασ υπό των Ν.Π.Δ.Δ. 
προμθκειϊν, μιςκϊςεων και εκμιςκϊςεων εν γζνει, αγορϊν ι εκποιιςεων 
ακινιτων, εκποιιςεων κινθτϊν πραγμάτων ωσ και εκτελζςεωσ εργαςιϊν», οι 
οποίεσ εφαρμόηονται ςυμπλθρωματικά για όςα κζματα δεν ρυκμίηονται 
διαφορετικά από τθ Διακιρυξθ, του Ν. 2971/2001 όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει με το άρκρο 34 του Ν. 3153/2003, του Ν. 4413/2016 (ΦΕΚ Α’ 148/2016) 
και του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Αϋ147/08.08.2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ, Ζργων, 
Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν, όπωσ τροποποιικθκε από το 4441/2016 ( ΦΕΚ Αϋ 
27/06.12.2016), όπου ρθτά αναφζρεται ςτθ Διακιρυξθ, αναλογικά 
εφαρμοηομζνων όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν. 
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4. Ο Διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτα Γραφεία του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Ραφινασ 
Α.Ε. (Ανακζτων Φορζασ) τθν 11/06/2019 και ϊρα 10:00. Οι Φάκελοι 
Προςφοράσ υποβάλλονται με οποιονδιποτε τρόπο αρκεί να περιζλκουν ςτθ 
Γραμματεία του Ανακζτοντα Φορζα το αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία και 
ϊρα που αναφζρεται ανωτζρω. Επίςθσ, είναι επιτρεπτι και θ ταχυδρομικι 
αποςτολι των Φακζλων Προςφοράσ, ςτθν ταχυδρομικι διεφκυνςθ: Ο.Λ.Ρ. 
Α.Ε. Ακτι Ανδρζα Παπανδρζου, Λιμάνι Ραφινασ, Σ.Κ. 19009, με αποκλειςτικι 
ευκφνθ του υποψθφίου για τθν εμπρόκεςμθ παραλαβι του Φακζλου, κακϊσ 
και του περιεχομζνου του. τθν περίπτωςθ τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ, οι 
προςφορζσ κα πρζπει να παραλθφκοφν και να πρωτοκολλθκοφν, μζχρι την 
προηγοφμενη εργάςιμη ημζρα τησ ημερομηνίασ διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ ήτοι 10/06/2019 και ζωσ τισ 14:30.  

 
5. Αν για οποιονδιποτε λόγο δεν διεξαχκεί θ διαγωνιςτικι διαδικαςία τθν 

προαναφερκείςα θμερομθνία, κα διενεργθκεί ςε νζα θμερομθνία, που κα 
κακορίςει με πράξθ του ο Ανακζτων Φορζασ. 
  

6. Για τθν ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό  απαιτείται η κατάθεςη από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ εγγυητικήσ επιςτολήσ ςυμμετοχήσ 
ποςοφ δφο χιλιάδων δεκαζξι ευρώ (2.016,00€).  

 
7. Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι εκατόν είκοςι (120) ημζρεσ από τθν 

θμερομθνία υποβολισ αυτϊν. 
 
8. Η Διακιρυξθ αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του Ανακζτοντα Φορζα 

info@rafinaport.gr και θ παροφςα περίλθψθ Δθμοςιεφεται ςτθ Διαφγεια και 
ςτθν εφθμερίδα Δθμοπραςιϊν.  

 
 
 

Για τον Οργανιςμό Λιμζνοσ Ραφήνασ Α.Ε. 
Η Διευθφνουςα φμβουλοσ 

 
 
 
 

Αικατερίνη Αδαμοποφλου 
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