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ΓΗΑΘΖΟΜΖ Λν  Ξ 03/2020  
 
 
Ζ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Νξγαληζκφο Ιηκέλνο Οαθήλαο Α.Δ.» (εθεμήο «Ν.Ι.Ο. Α.Δ.») 
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο: 
 
 

1. Ρνπ Λ.2932/2001 (ΦΔΘ 145 Α΄/2001), ειεχζεξε παξνρή ππεξεζηψλ ζηηο ζαιάζζηεο 
ελδνµεηαθνξέο - ζχζηαζε γεληθήο γξακκαηείαο ιηµέλσλ θαη ιηµεληθήο πνιηηηθήο - κεηα-
ηξνπήο ιηµεληθψλ ηαµείσλ ζε αλψλπµεο εηαηξίεο θαη άιιεο δηαηάμεηο,  σο ηξνπνπνηεζείο 
ηζρχεη. 

2. Ρνπ Λ.2971/2001 (ΦΔΘ 285 Α΄/2001) Aηγηαιφο, παξαιία θαη άιιεο δηαηάμεηο, θαη εηδηθφ-
ηεξα ην άξζξν 22 παξ. 2 εδαθ. Β΄: «Νη δηαηάμεηο πεξί εµπνξηθψλ µηζζψζεσλ δελ 
εθαξµφδνληαη γηα ηνλ ρψξν ηεο ρεξζαίαο δψλεο ιηµέλα» θαζψο θαη ην άξζξν 24 ηνπ η-
δίνπ Λφµνπ φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 34 ηνπ Λ.3153/2003 (ΦΔΘ 153 Α΄/19-6-
2003). 

3. Το ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ, ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β, άπθπα 38 & 40-49 ηος Ξ.Γ. 715/79 (ΦΔΘ 212 Α΄/1979), 
σο ηξνπνπνηεζείο ηζρχεη, σο ε πιένλ πξνζηδηάδνπζα θαη εθαξκνζηέα δηαδηθαζία, «Ξεξί 
ηξφπνπ ελεξγείαο ππφ ησλ Λ.Ξ.Γ.Γ. πξνκεζεηψλ, κηζζψζεσλ θαη εθκηζζψζεσλ ελ γέ-
λεη, αγνξψλ ή εθπνηήζεσλ αθηλήησλ, εθπνηήζεσλ θηλεηψλ πξαγκάησλ σο θαη εθηειέ-
ζεσο εξγαζηψλ» (ΦΔΘ 212/79 ηεχρνο Α΄), νη νπνίεο εθαξκφδνληαη ζπκπιεξσκαηηθά 
γηα φζα ζέκαηα δελ ξπζκίδνληαη δηαθνξεηηθά απφ ηε δηαθήξπμε, ηνπ Λ.2971/2001 φ-
πσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 34 ηνπ λ.3153/2003 θαζψο θαη ηεο ζχκβαζεο ηνπ 
Ν.Ι.Ο. Α.Δ. κε ην δεκφζην. 

4. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 (ΦΔΘ Α' 147/08-08-2016) «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, 
Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», 
φπσο ηξνπνπνηεζείο ηζρχεη, φπνπ ξεηά αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαη νη ν-
πνίεο εθαξκφδνληαη ζπκπιεξσκαηηθά. 

5. Ρελ ππ’ αξηζ. πξση. 8321.6/01/12-03-2012 εγθχθιην ΞΑΑΛ/ΓΓΙΙΞ/ΓΝΙΔΙ(β) κε ζέ-
κα: «Νδεγίεο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο Εψλεο Ιηκέλα ζηα πιαίζηα ηεο παξαρψξεζεο 
ηνπ ηδηαίηεξνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ησλ ρψξσλ απηήο» (ΑΓΑ:Β443Φ-Ω4Β). 

6. Τη νομοθεζία πεπί Γημοζίων Κηημάηων και ηηρ πποζηαζίαρ αςηών, καθώρ και ηιρ δια-
ηάξειρ 594-601 ηος Αζηικού Κώδικα. 

7. Ρελ απφ 18-2-2003 Πχκβαζε Ξαξαρψξεζεο αθελφο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη αθε-
ηέξνπ ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Νξγαληζκφο Ιηκέλνο Οαθήλαο Αλψ-
λπκε Δηαηξεία» ε νπνία θπξψζεθε κε ηνλ Λ. 4597/2019 (Φ.Δ.Θ. Α’ 35). 

8. Ρελ αξ. πξση. Νηθ 177250/15-12-2014 ΑΔΞΝ - Απφθαζε Έγθξηζεο ησλ Ξεξηβαιινληη-
θψλ φξσλ ηνπ έξγνπ «Λένο επηβαηηθφο ζηαζκφο θαη ιεηηνπξγία ιηκέλα Οαθήλαο» ηνπ 
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πνπξγνχ Ξ.Δ.Θ.Α. (ΑΓΑ: ΒΠΕΖ0-1Γ4), ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Απφθαζε Ρξν-
πνπνίεζεο ηεο ΞΔΛ/ΓΗΞΑ/122101/7262/23-12-2019 (ΑΓΑ: 6ΠΕΜ4653Ξ8-Β0Π). 

9. Ρελ αξ. 12.4/2013 Απφθαζε ηνπ Γ.Π./Ν.Ι.Ο. Α.Δ. πεξί φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ησλ 
νηθείσλ παξαρσξήζεσλ. 

10. Ρελ αξ. 3.4/03-02-2020 Απφθαζε ηνπ Γ.Π./Ν.Ι.Ο. Α.Δ. πεξί Ππγθξφηεζεο Ππιινγηθψλ 
Νξγάλσλ (Δπηηξνπέο) ηεο Ν.Ι.Ο. Α.Δ. (Α.Γ.Α.:ΥΔ1Θ469ΖΜ8-4ΥΕ). 

11. Ρελ αξ. 9.3/04-06-2020 Απφθαζε ηνπ Γ.Π./Ν.Ι.Ο. Α.Δ. πεξί δηελέξγεηαο δηαγσληζηηθήο  
δηαδηθαζίαο. (Α.Γ.Α.:ΤΙ7Φ469ΖΜ8-0ΝΒ). 

12. Ρελ αξ. 18.1/12-10-2020 Απφθαζε ηνπ Γ.Π./Ν.Ι.Ο. Α.Δ. πεξί εγθξίζεσο ησλ φξσλ θαη 
πξνυπνζέζεσλ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο (Α.Γ.Α.:6Μ86469ΖΜ8-Γ7). 

13. Ρνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο 
 
 
πξνθεξύζζεη αλνηρηφ δεκφζην πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ ηελ 04 Λνεκβξίνπ 2020 εκέξα Ρε-
ηάξηε θαη ψξα 10:00 ζηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο ζηε Οαθήλα, νδφο Αθηή Αλδξέα Γ. Ξαπαλ-
δξένπ (1νο φξνθνο), ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ, κε θιεηζηέο πξνζθνξέο θαη δπ-
λαηφηεηα ζπλέρηζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζε πεξίπησζε ίζσλ πξνζθνξψλ, κε πξνθνξηθέο πξν-
ζθνξέο, γηα ηελ πξνζσξηλή παξαρώξεζε ηδηαίηεξνπ δηθαηώκαηνο ρξήζεο δύν ππαί-
ζξησλ ρώξσλ ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ, ήηνη: 
 
Α) Δκβαδνύ 5.535η.κ., εληόο ηνπ λένπ ιηκέλα, πνπ βξίζθεηαη ζηελ νξηνζεηεκέλε Σεξ-
ζαία Εψλε Ιηκέλα Οαθήλαο (φπσο απηφο απνηππψλεηαη ζην επηζπλαπηφκελν ηνπνγξαθηθφ 
δηάγξακκα Η), ρσξεηηθφηεηαο εθαηφλ εμήληα πέληε (165) ζέζεσλ ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ 
θαη 
Β) Δκβαδνύ 10.148,71 η.κ., παξαθείκελα ηεο θεληξηθήο παξαιίαο Οαθήλαο (Ξιαδ) 
θαη κέρξη ην ξέκα ηεο Οαθήλαο, πνπ βξίζθεηαη ζηελ νξηνζεηεκέλε Σεξζαία Εψλε Ιηκέλα 
Οαθήλαο (φπσο απηφο απνηππψλεηαη ζην επηζπλαπηφκελν ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ΗΗ), ρσξε-
ηηθφηεηαο 370 ζέζεσλ ζηαζκεχζεσο απηνθηλήησλ,  
 
κε ζθνπό ηελ Ιεηηνπξγία παίζξησλ Πηαζκώλ Απηνθηλήησλ (parking), δεκόζηαο 
ρξήζεο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ εμαθνζίσλ έληεθα ρηιηάδσλ εθαηφλ έμη επξψ θαη νγδφ-
ληα ηεζζάξσλ ιεπηψλ (€ 611.106,84) πιένλ ραξηνζήκνπ 3,6%.  
 
 
Ζ δηάξθεηα ηεο παξαρψξεζεο νξίδεηαη ζε ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο 
ηεο ζρεηηθήο Βεβαίσζεο Ξαξαρψξεζεο. 
 
Πησπεξή αλαλέσζε ή/θαη παξάηαζε απαγνξεχεηαη ξεηά. 
 
Ξξηλ ηε ιήμε ηεο παξαρψξεζεο, ε Ν.Ι.Ο. Α.Δ. κε απφθαζε ηνπ Γ.Π., δχλαηαη λα παξα-
ρσξεί ην αληηθείκελν ηεο παξαρψξεζεο, γηα έλα (1) έηνο, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ παξα-
ρσξεζηνχρνπ. Ζ λέα παξαρψξεζε, κεηά ηελ ζπκπιήξσζε ησλ ηξηψλ (3) πξψησλ εηψλ, 
κπνξεί λα δνζεί κφλνλ θαη εθφζνλ ν παξαρσξεζηνχρνο έρεη θαηαβάιιεη πξνζεθφλησο θαη 
εκπξνζέζκσο ην αληάιιαγκα, δελ αηηεζεί, είηε εμσδίθσο, είηε δηθαζηηθψο ηελ κείσζε ηνπ 
θαηαβαιινκέλνπ αληαιιάγκαηνο,  θάλεη ζχλλνκε θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο πα-
ξνχζεο, αιιά θαη ηεο βεβαίσζεο παξαρψξεζεο ρξήζεο, ρξήζε ησλ ππαίζξησλ ρψξσλ κε 
αληάιιαγκα ηνπιάρηζηνλ ίζν κε απηφ πνπ ίζρπε θαηά ηνλ ηειεπηαίν κήλα ηεο παξαρψξε-
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ζεο (άξζξν 24 ηνπ λ. 2971/2001), πνπ πξνήιζε απφ ηελ παξνχζα δηαγσληζηηθή δηαδηθα-
ζία, κέρξη ηελ δηεμαγσγή λέαο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο. 
 
Όια ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη θάζε άιιε δηα-
δηθαζία πνπ αθνξά ζην δηαγσληζκφ θαη ζηε ζπκκεηνρή ζε απηφλ, ζπληάζζνληαη ζηελ Δι-
ιεληθή γιψζζα. Δθφζνλ ηα δεκφζηα ή ηδησηηθά έγγξαθα πνπ ππνβάιινληαη κε ηελ πξν-
ζθνξά δελ είλαη ζπληαγκέλα ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, ζπλππνβάιιεηαη επίζεκε κεηάθξα-
ζή ηνπο ζηελ Διιεληθή Γιψζζα. Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ε-
θαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 5εο. 10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 
(Α` 188). 
 
Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηνπο θαησηέξσ εηδηθφηεξνπο φξνπο θαη πξνυ-
πνζέζεηο: 

  

Άξζξν 1: Αληηθείκελν ηνπ Γηαγσληζκνύ 

 

Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε πξνζσξηλή παξαρψξεζε ηδηαίηεξνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο 
δχν ππαίζξησλ ρψξσλ: 

Α) Δκβαδνύ 5.535 η.κ., εληόο ηνπ λένπ ιηκέλα, πνπ βξίζθεηαη ζηελ νξηνζεηεκέλε Σεξ-
ζαία Εψλε Ιηκέλα Οαθήλαο (φπσο απηφο απνηππψλεηαη ζην επηζπλαπηφκελν ηνπνγξαθηθφ 
δηάγξακκα Η), ρσξεηηθφηεηαο εθαηφλ εμήληα πέληε (165) ζέζεσλ ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ 
θαη 
Β) Δκβαδνύ 10.148,71 η.κ., παξαθείκελα ηεο θεληξηθήο παξαιίαο Οαθήλαο (Ξιαδ) 
θαη κέρξη ην ξέκα ηεο Οαθήλαο, πνπ βξίζθεηαη ζηελ νξηνζεηεκέλε Σεξζαία Εψλε Ιηκέλα 
Οαθήλαο (φπσο απηφο απνηππψλεηαη ζην επηζπλαπηφκελν ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ΗΗ), ρσξε-
ηηθφηεηαο 370 ζέζεσλ ζηαζκεχζεσο απηνθηλήησλ,  
 
κε ζθνπό ηελ Ιεηηνπξγία παίζξησλ Πηαζκώλ Απηνθηλήησλ (parking), δεκόζηαο 
ρξήζεο γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηξηώλ (3) εηώλ. 
 
Νη παίζξηνη Πηαζκνί Απηνθηλήησλ (parking) ζα ιεηηνπξγνχλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ επηβα-
ηηθνχ θνηλνχ, πξσηίζησο, γη’ απηφ θαη ζα πξέπεη ηα σξάξηα ιεηηνπξγίαο ηνπο λα δηακνξθσ-
ζνχλ έηζη ψζηε λα είλαη αλνηρηνί, θάζε κέξα, κία ψξα πξηλ ηελ αλαρψξεζε ηνπ πξψηνπ πξση-
λνχ πινίνπ θαη κία ψξα κεηά ηελ άθημε ηνπ ηειεπηαίνπ βξαδηλνχ, ηνπιάρηζηνλ.  
 

Θξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο πξνζσξηλήο παξαρώξεζεο ζα είλαη ην πςειόηεξν 

κεληαίν αληάιιαγκα αλά ηεηξαγσληθό κέηξν, ην νπνίν ζα απνδίδεη ν Αλάδνρνο 

ζηελ Ν.Ι.Ο. Α.Δ.  
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Άξζξν 2: Ξαξαιαβή Ρεπρώλ-Ξαξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

 
2.1. Απφ ηελ επφκελε ηεο δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο δηαθήξπμεο δηαγσληζκνχ, ε παξνχζα 

δηαθήξπμε δηαηίζεηαη δσξεάλ απφ ηελ Ν.Ι.Ο. Α.Δ.(Αθηή Αλδξέα Ξαπαλδξένπ, Ιηκάλη 
Οαθήλαο, θηίξην Ν.Ι.Ο. Α.Δ.), θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο, απφ 08:30 έσο 14:30. Νη ελ-
δηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ ηελ δηαθήξπμε, κέρξη θαη ηξεηο (3) εξγάζη-
κεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, απφ ηα 
γξαθεία ηεο Ν.Ι.Ο. Α.Δ.   
Ξεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα  δεκνζηεπζεί: 
α) ζηελ εθεκεξίδα «Γεληθή Γεκνπξαζηψλ» ηελ 14/10/2020 θαη ηελ 17/10/2020 
β) ζε ηνπηθή εθεκεξίδα 
θαη ην πιήξεο θείκελφ ηεο ζα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ησλ γξαθείσλ ηεο 
«Ν.Ι.Ο. Α.Δ.» θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο «Ν.Ι.Ο. Α.Δ.» ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 
www.rafinaport.gr (επηινγή ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΗ). 

2.2. Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ θαη κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηελ 
δηαθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνχ, εθφζνλ έρνπλ ζηείιεη πξνεγνπκέλσο αίηεζή ηνπο ζηελ 
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο Ν.Ι.Ο. Α.Δ. grammateia@rafinaport.gr. 

2.3. Νη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δεηνχλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή 
δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηελ Γηαθήξπμε, κέρξη θαη ηελ δσδέθαηε εκέξα πξηλ απφ ηε 
ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ππνβάιινληαο γξαπηψο εξσηήζεηο ζηελ 
Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ ηεο «Ν.Ι.Ο. 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. Νη εξσηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζα απα-
ληψληαη εγγξάθσο θαη ηαπηφρξνλα νη εξσηήζεηο θαη νη δηεπθξηληζηηθέο απαληήζεηο ηεο 
«Ν.Ι.Ο. Α.Δ.» ζα αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο «Ν.Ι.Ο. Α.Δ.» ζηελ ειεθηξνληθή 
δηεχζπλζε www.rafinaport.gr (επηινγή ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΗ θαη ΓΔΙΡΗΑ ΡΞΝ), κέρξη θαη 
έμη (6) εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Ξξνθνξηθέο απαληήζεηο ή 
δηεπθξηλίζεηο δελ έρνπλ ηζρχ.  

 

Άξζξν 3: Γηαδηθαζία Δπηινγήο Αλαδόρνπ / σλ 

 
Θξηηήξην Αλάζεζεο ηεο πξνζσξηλήο Ξαξαρψξεζεο είλαη ην πςειόηεξν κεληαίν α-

ληάιιαγκα αλά ηεηξαγσληθό κέηξν, πνπ ζα απνδίδεη ζηελ «Ν.Ι.Ο. Α.Δ.» ν ελδηαθε-

ξφκελνο, σο αληάιιαγκα γηα ηελ πξνζσξηλή παξαρψξεζε ηδηαίηεξνπ δηθαηψκαηνο ρξή-

ζεο, κε ζθνπφ ηελ ιεηηνπξγία παίζξησλ Πηαζκώλ Απηνθηλήησλ (parking) δε-

κόζηαο ρξήζεο, ππαίζξησλ ρώξσλ : 

Α) Δκβαδνύ 5.535η.κ., εληόο ηνπ λένπ ιηκέλα, πνπ βξίζθεηαη ζηελ νξηνζεηεκέλε 

Σεξζαία Εψλε Ιηκέλα Οαθήλαο θαη 

Β) Δκβαδνύ 10.148,71 η.κ., παξαθείκελα ηεο θεληξηθήο παξαιίαο Οαθήλαο 

(Ξιαδ) θαη κέρξη ην ξέκα ηεο Οαθήλαο, πνπ βξίζθεηαη ζηελ νξηνζεηεκέλε Σεξζαία 

Εψλε Ιηκέλα Οαθήλαο. 

 

http://www.rafinaport.gr/
http://www.rafinaport.gr/
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Άξζξν 4: Ρξόπνο – Σξόλνο θαη Ρόπνο πνβνιήο Ξξνζθνξώλ  

 

4.1. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία, νη ελδηαθεξφκελνη ππνβάιινπλ ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο, Φάθειν Ξξνζθνξάο ηνπ Γηαγσληζκνχ έσο θαη ηελ 
04/11/2020 θαη ψξα 10:00.  Αηηήζεηο θαη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα 
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

4.2. Ν θπξίσο Φάθεινο Ξξνζθνξάο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζα πεξηέρεη δχν επηκέξνπο θαθέινπο 
επί πνηλή απνθιεηζκνχ σο εμήο: 

4.2.1. πνθάθειν Γηθαηνινγεηηθώλ Ππκκεηνρήο, κε ηελ έλδεημε 
«ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ». Κέζα ζην θάθειν ηνπνζεηνχληαη φια 
ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, φπσο απηά αλαγξάθνληαη ζην Άξζξν 
5 ηεο παξνχζαο.  

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

4.3. Νη Φάθεινη Ξξνζθνξάο ηνπ Γηαγσληζκνχ ππνβάιινληαη ζε θιεηζηνχο θαη ζθξαγηζκέ-
λνπο θαθέινπο, νη νπνίνη ζα αλαγξάθνπλ εθηφο απφ ηνλ ηίηιν θαη ηελ Ραρ. Γ/λζε ηεο 
«Ν.Ι.Ο. Α.Δ.» ηα εμήο: 
«ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΓΗΑ ΡΝΛ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΡΖΠ ΞΟΝΠΩΟΗΛΖΠ ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΖΠ 
ΗΓΗΑΗΡΔΟΝ ΓΗΘΑΗΩΚΑΡΝΠ ΣΟΖΠΖΠ ΓΝ (2) ΞΑΗΘΟΗΩΛ ΣΩΟΩΛ, ΔΛΡΝΠ 
ΡΝ ΛΔΝ ΙΗΚΔΛΑ ΔΚΒΑΓΝ 5.535 Ρ.Κ. ΘΑΗ ΞΑΟΑΘΔΗΚΔΛΑ ΡΖΠ 
ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΞΑΟΑΙΗΑΠ ΟΑΦΖΛΑΠ (ΞΙΑΕ) ΘΑΗ ΚΔΣΟΗ ΡΝ ΟΔΚΑ ΡΖΠ 
ΟΑΦΖΛΑΠ ΔΚΒΑΓΝ 10.148,71 Ρ.Κ., ΞΝ ΒΟΗΠΘΝΛΡΑΗ ΔΛΡΝΠ ΣΔΟΠΑΗΑΠ 
ΕΩΛΖΠ ΙΗΚΔΛΑ ΟΑΦΖΛΑΠ, ΚΔ ΠΘΝΞΝ ΡΖΛ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΞΑΗΘΟΗΩΛ 
ΠΡΑΘΚΩΛ ΑΡΝΘΗΛΖΡΩΛ (PARKING)» , ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πνςεθίνπ (ε-
πσλπκία θαη δηεχζπλζε) ή θάζε ζπκκεηέρνληα ρσξηζηά ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο, θαη 
ε θξάζε «λα αλνηρηεί κόλν από ηελ Αξκόδηα Δπηηξνπή». 

4.4. Νη Φάθεινη Ξξνζθνξάο ηνπ Γηαγσληζκνχ ππνβάιινληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ππφ  
ηε ξεηή πξνυπφζεζε φηη ζα πεξηέιζνπλ ζην πξσηφθνιιν ηεο Ν.Ι.Ο. Α.Δ. ην αξγφηεξν 
κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ αλαθέξεηαη αλσηέξσ ζηνλ φξν 4.1 ηεο παξνχζαο. 
Δπίζεο είλαη επηηξεπηή θαη ε ηαρπδξνκηθή απνζηνιή ησλ Φαθέισλ Ξξνζθνξάο ζηελ 
ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε : Ν.Ι.Ο. Α.Δ. Αθηή Αλδξέα Ξαπαλδξένπ, Ιηκάλη Οαθήλαο, Ρ.Θ. 
19009, κε απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ ππνςεθίνπ γηα ηελ εκπξφζεζκε παξαιαβή ηνπ 
Φαθέινπ, θαζψο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ. Πηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απν-
ζηνιήο, νη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα παξαιεθζνχλ θαη λα πξσηνθνιιεζνχλ νκνίσο κέ-
ρξη ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

4.5. Δθπξφζεζκε άθημε θαη πξσηνθφιιεζε Φαθέινπ Ξξνζθνξάο έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ 
απνθιεηζκφ ηνπ πνςεθίνπ ιφγσ απαξάδεθηεο πξνζθνξάο.  

4.6. Γελ ζα γίλνληαη δεθηέο θαη ζα απνξξίπηνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, πξνζθνξέο ππφ 
αίξεζε ή/θαη επηθχιαμε, αληηπξνζθνξέο νπνηαζδήπνηε θχζεο, θαζψο επίζεο θαη φπνηα 
πξνζθνξά δελ πιεξνί ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ή αληηβαίλεη ζηηο δηαηάμεηο 
ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.  

4.7. Νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπ πνςεθίνπο γηα εθαηόλ είθνζη (120) ε-
κέξεο  πξνζκεηξνύκελεο από ηελ επόκελε εκέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξν-
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κελίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ. Ξξνζθνξέο πνπ αλαθέξνπλ εκεξνκελία ιήμεο πξν-
γελέζηεξε ηεο παξαπάλσ αλαθεξφκελεο, ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

4.8. Νη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ 
ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε ή πξνζζήθε, απηή πξέπεη λα είλαη θα-
ζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν παξα-
ιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη, θαηά ηνλ έιεγρν, λα θαζαξνγξάςεη 
ηελ ηπρφλ δηφξζσζε, λα κνλνγξάςεη θαη λα ζθξαγίζεη απηή. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηε-
ηαη φηαλ ππάξρνπλ ζε απηήλ δηνξζψζεηο νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξί-
ζε ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

4.9. Υο απαξάδεθηεο απνξξίπηνληαη νη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηνπο 
φξνπο ηεο δηαθήξπμεο πνπ είλαη φινη νπζηψδεηο. 

 

Άξζξν 5:  Γηθαηνύκελνη Ππκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκό -  Φάθεινο Γηθαη-
νινγεηηθώλ Ππκκεηνρήο γηα ηελ Ξξνζσξηλή Ξαξαρώξεζε η-
δηαίηεξνπ δηθαηώκαηνο ρξήζεο δύν (2) ππαίζξησλ ρώξσλ, 
εληόο ηνπ Λένπ Ιηκέλα εκβαδνύ 5.535 η.κ. θαη παξαθείκελα 
ηεο Θεληξηθήο Ξαξαιίαο Οαθήλαο (πιαδ) θαη κέρξη ην ξέκα 
ηεο Οαθήλαο εκβαδνύ 10.148,71 η.κ., πνπ βξίζθνληαη εληόο 
Σεξζαίαο Εώλεο Ιηκέλα Οαθήλαο, κε ζθνπό ηελ ιεηηνπξγία 
ππαίζξησλ Πηαζκώλ Απηνθηλήησλ (parking). 

 

5.1. Πην δηαγσληζκφ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα νπνηαζδήπνηε 
κνξθήο απηνηειψο ή ζε ζχκπξαμε, ζηνπο θαηαζηαηηθνχο ζθνπνχο ησλ νπνίσλ ζπκπε-
ξηιακβάλεηαη ε εθκεηάιιεπζε ζηαζκψλ απηνθηλήησλ. 

5.2. Ν Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ Ππκκεηνρήο ησλ Δλδηαθεξνκέλσλ ζα πεξηιακβάλεη απα-
ξεγθιίησο, επί πνηλή απνθιεηζκνύ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά, κε ηε ζεηξά θαη ηελ α-
ξίζκεζε ηεο Ξαξνχζαο: 

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

5.2.2. Πε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο, ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό ππνγεγξακκέλν από 
όια ηα κέιε ηεο Θνηλνπξαμίαο, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, πεξί: 
α. πιήξνπο θαη αλεπηθχιαθηεο απνδνρήο φισλ ησλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο θαη 

ησλ Ξαξαξηεκάησλ ηεο.  
β. απνδνρήο ηεο απφ θνηλνχ εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο θαη ηεο αιιειέγγπαο επ-

ζχλεο εηο νιφθιεξν. Πε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο, ε επζχλε απηή εμαθνινπ-
ζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο βεβαίσζεο. 

γ.  νξηζκνχ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ ηεο ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο 
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δ.  νξηζκνχ θνηλνχ εθπξνζψπνπ θαη αληηθιήηνπ 
ε.  αλάιεςεο ηεο ππνρξέσζεο γηα ηελ έγθαηξε πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηη-

θψλ πνπ απαηηνχληαη ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο. 

5.2.3. πεύζπλε Γήισζε ηνπ  Λ. 1599/1986, ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ πνςήθην 
ή ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ, εθ’ φζνλ πξφθεηηαη γηα λ.π, ζηελ νπνία: 
- λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρεη 
- λα δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ:  

α.  δελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 
1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ. 4412/2016.  

β.  δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε ζχκθσλα κε ηελ λνκνζε-
ζία ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο γηα αδίθεκα πνπ αθνξά ηελ επαγγεικαηη-
θή ηνπ δηαγσγή θαη δε γηα ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, πιαζηνγξαθί-
αο, ςεπδνξθίαο θαη δφιηαο ρξενθνπίαο. 

γ.  δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε δξαζηεξηνηήησλ, αλαγθα-
ζηηθή δηαρείξηζε ή πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, ή δηαδηθαζία ζέζεο ζε εθθα-
ζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ θαη θάζε άι-
ιε παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο θαηά πεξίπησζε εθαξκν-
δφκελεο εζληθέο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο. 

δ. ν πξνζθέξσλ βεβαηψλεη φηη επηζθέθζεθε ην αληηθείκελν ηεο παξαρψξε-
ζεο θαη έιαβε γλψζε επηηφπνπ ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πε-
ξηνρή 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 ηεθκήξην φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ 
ηεο δηαθήξπμεο ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. 

ε.  ν πξνζθέξσλ κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ δελ ηε-
ιεί ζε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο βάζεη Θνηλήο Απφθαζεο ησλ -
πνπξγψλ Νηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Ρνπξηζκνχ, Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο 
θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, αξκφδηνπ γηα ζέκαηα θαηαπνιέκεζεο δη-
αθζνξάο, θαζψο θαη πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, ζχκθσλα κε 
ην άξζξν 74 ηνπ Λ. 4412/2016. Δάλ ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ επηβιήζε-
θε γηα νξηζκέλν ρξφλν, ην ζηνηρείν ηνχην ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ α-
πφξξηςε ηεο πξνζθνξάο, κφλν γηα ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα. 

ζη. ν πξνζθέξσλ αλαιακβάλεη ηε ξεηή θαη αλεπηθχιαρηε ππνρξέσζε, ζηελ 
πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θεξπρζεί αλάδνρνο ηεο Πχκβαζεο Ξαξαρψξε-
ζεο, λα πξνβεί κε δηθά ηνπ απνθιεηζηηθά έμνδα θαη δαπάλεο ζε φιεο ηηο 
απαξαίηεηεο εξγαζίεο (δηαγξακκίζεηο, πεξίθξαμε, αζθαιηνζηξψζεηο θαη 
φηη ηπρφλ άιιν απαηηείηαη) γηα ηελ αδεηνδφηεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πα-
ξαρσξνχκελσλ ρψξσλ σο ρψξσλ ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ ζην φλνκά 
ηνπ.   

5.2.4. Βεβαίσζε από ηελ «Ν.Ι.Ο. Α.Δ.» πεξί κε νθεηιήο θαη κε χπαξμεο νπνηαζδή-
πνηε δηθαζηηθήο δηακάρεο κε ηελ «Ν. Ι. Ο. Α.Δ.» κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο 
ηεο πξνζθνξάο. 

5.2.5. Ξηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο, ή Βεβαίσζε όηη είλαη ελή-
κεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο, ην/ε νπνίν/α ζα πξέπεη 
λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαηά ηνλ φξν 4.1 
ηεο παξνχζαο. 

5.2.6. Ξηζηνπνηεηηθό αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο, ή βεβαίσζε όηη είλαη ελή-
κεξνο σο πξνο ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο απφ ηνπο θνξείο ζηνπο 
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νπνίνπο θαηαβάιιεη εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο γηα ην απαζρνινχκελν απφ 
απηφλ πξνζσπηθφ, ην/ε νπνίν/α ζα πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ηνλ ρξφλν π-
πνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαηά ηνλ φξν 4.1 ηεο παξνχζαο. 

5.2.7. Ξηζηνπνηεηηθό αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο, ή βεβαίσζε όηη είλαη ελή-
κεξνο σο πξνο ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο απφ ηνπο θνξείο ζηνπο 
νπνίνπο θαηαβάιιεη ηηο αηνκηθέο ηνπ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη 
επηθνπξηθήο) π.ρ. «κε κηζζσηψλ ΔΦΘΑ», ην/ε νπνίν/α ζα πξέπεη λα είλαη ζε η-
ζρχ θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαηά ηνλ φξν 4.1 ηεο παξνχ-
ζαο. 

5.2.8. Ξηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη 
αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο (ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 1 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβν-
ιήο πξνζθνξψλ θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη 
κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

5.2.9. Ξηζηνπνίεζε επηρείξεζεο ISO 9001: 2015 (Πύζηεκα Γηαρείξηζεο Ξνηό-
ηεηαο). 

5.2.10. Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ζπκκεηνρήο αλαγλσξηζκέλεο Ρξάπεδαο, ε-
γθαηεζηεκέλεο ζηελ Διιάδα ή Γξακκάηην εγγπνδνηηθήο Ξαξαθαηαζή-
θεο ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ, πνζνύ επξώ δεθαεπηά 
ρηιηάδσλ (17.000,00 €).  

Ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο είλαη εθαηφλ πελήληα (150) εκεξν-
ινγηαθέο εκέξεο, πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επφκελε εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Πηελ πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο, νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ 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 δηαγσληζκφο γίλεηαη 
κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηεο απφ ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο 
βεβαίσζεο παξαρψξεζεο θαηά ηελ ππνγξαθή απηήο. 

Πηνπο ππφινηπνπο πνπ ζπκκεηείραλ ζην δηαγσληζκφ ε εγγχεζε επηζηξέθεηαη 
κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο βεβαίσζεο παξαρψξεζεο. 

5.2.11. Δκπεηξία ηεο εηαηξείαο (ρξφλνο ελεξγνχ ιεηηνπξγίαο ζηελ αγνξά) θαη 
ζπγθεθξηκέλα ζην αληηθείκελν πνπ πεξηιακβάλεη δηαρείξηζε ρσξψλ ζηάζκεπζεο 
νρεκάησλ, ην νπνίν ζα απνδεηθλχεηαη κε θαηάινγν ησλ θπξηφηεξσλ ππεξεζηψλ 
Γηαρείξηζεο ρψξσλ ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ, πνπ έρεη παξαζρεζεί ηελ ηειεπ-
ηαία ηξηεηία . 

5.2.12. Νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ (ηζνιν-
γηζκνί ή/θαη δειψζεηο Δ3 ή/θαη δειψζεηο Φ.Ξ.Α.) απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη επί 
πνηλή απνθιεηζκνχ φηη νη εηήζηνη θχθινη εξγαζηψλ ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ ε-
ηψλ αζξνηζηηθά θαιχπηνπλ ην πνζφ ησλ ηξηαθνζίσλ ρηιηάδσλ επξψ 
(€300.000,00). 



9 

 

5.2.13. Φσηνηππία ησλ δχν φςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ θπζηθνχ 
πξνζψπνπ πνπ ππνβάιεη πξνζθνξά, ή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ λνκηθνχ 
πξνζψπνπ. 

5.2.14. πεύζπλε Γήισζε ηνπ Λ. 1599/1986, ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ -
πνςήθην ή ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ ζηελ νπνία λα δειψλεη φηη ζε πεξίπησζε 
θαηαθχξσζεο ζα πξνζθνκίζεη φια ηα απαξαίηεηα θαη δεηνχκελα απφ ηελ πα-
ξνχζα δηαθήξπμε δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο, φπσο απηά αλαθέξνληαη ζην 
άξζξν 7 ηεο παξνχζεο. 

5.2.15. Δθφζνλ ο πποζθέπων ζςμμεηέσει ζηο Γιαγωνιζμό με εκππόζωπό ηος 
θα πποζκομίζει Παπαζηαηικό Δκπποζώπηζηρ βεβαιούμενος ηος γνηζίος ηηρ 
ςπογπαθήρ ηος εκπποζωπούμενος από Γημόζια Απσή. 

 
 

5.3.1. Όιεο νη σο άλσ πεχζπλεο Γειψζεηο θαη ηα πηζηνπνηεηηθά ππνβάιινληαη απφ ηα ελδη-
αθεξφκελα θπζηθά πξφζσπα, ή αλ πξφθεηηαη γηα λνκηθά πξφζσπα:  
α) απφ ηνπο νκφξξπζκνπο εηαίξνπο θαη ηνπο δηαρεηξηζηέο Ν.Δ. θαη Δ.Δ., ή  
β) απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο Δ.Ξ.Δ., ή Η.Θ.Δ. 
γ) απφ ηνλ Ξξφεδξν ή θαη Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν Α.Δ. 
Αλαιφγσο ηζρχεη γηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηηο θνηλνπξαμίεο (ή ζπκπξάμεηο ή ελψ-
ζεηο). 
Πε πεξίπησζε ςεπδνχο δήισζεο εθηφο ησλ πνηληθψλ ζπλεπεηψλ, ν αλάδνρνο ζα θε-
ξχζζεηαη έθπησηνο θαη ζα θαηαπίπηεη ε εγγχεζε ππέξ ηεο Ν.Ι.Ο. Α.Δ. 
 

5.4. Γηα ηε ζπκκεηνρή θνηλνπξαμίαο (ή ζχκπξαμεο ή έλσζεο) ζην δηαγσληζκφ, απαηηνχληαη    
όια ηα παξαπάλσ (5.2.3-5.2.15), θαηά πεξίπησζε, δηθαηνινγεηηθά θπζηθνχ ή λνκη-
θνχ πξνζψπνπ γηα θάζε ζπκκεηέρνληα ζηελ Έλσζε/ Πχκπξαμε. 

5.5. Κεηά ηελ θήξπμε πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ, ν πνςήθηνο ζηνλ νπνίν έρεη θαηαθπξσζεί 
πξνζσξηλά ν δηαγσληζκφο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη φια ηα πηζηνπνηεηηθά θαηαθχ-
ξσζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο παξνχζεο, εληφο ηεο ηαζζφκελεο ζρεηηθήο πξν-
ζεζκίαο. Πε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε θαη εθφζνλ δελ πξνζθνκίζεη εκπξφζεζκα φια ηα 
απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ζα θεξπρζεί έθπησηνο. 

5.6. Αλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα, ή δελ θα-
ιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε 
δήισζε πνπ γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ. Γηα 
ηνπο πνςεθίνπο 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 Γεκφζηα Αξρή. 

5.7. Όιεο νη πεχζπλεο Γειψζεηο ζα θέξνπλ ηελ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ σο εκεξν-
κελία ππνγξαθήο ηνπο.  
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Άξζξν 6:  Φάθεινο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο γηα ηελ Ξξνζσξηλή Ξαξα-
ρώξεζε ηδηαίηεξνπ δηθαηώκαηνο ρξήζεο δύν (2) ππαίζξησλ 
ρώξσλ, Α) Δκβαδνύ 5.535η.κ., εληόο ηνπ λένπ ιηκέλα, θαη Β) 
Δκβαδνύ 10.148,71 η.κ., παξαθείκελα ηεο θεληξηθήο παξαιί-
αο Οαθήλαο (Ξιαδ) θαη κέρξη ην ξέκα ηεο Οαθήλαο, πνπ βξί-
ζθνληαη εληόο Σεξζαίαο Εώλεο Ιηκέλα Οαθήλαο, κε ζθνπό 
ηελ ιεηηνπξγία ππαίζξησλ Πηαζκώλ Απηνθηλήησλ (parking). 

 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Ξξνζθέξνληνο, ζα είλαη ζε θιεηζηφ θάθειν ν ν-

πνίνο ζα αλαγξάθεη ζην εμσηεξηθφ ηνπ, κε επθξίλεηα ην φλνκα ηνπ πνςεθίνπ θαη 

ηελ έλδεημε: 

«ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΓΗΑ ΡΝΠ ΞΑΗΘΟΗΝΠ ΣΩΟΝΠ (Α) 

ΔΚΒΑΓΝ   5.535 η.κ. ΔΛΡΝΠ ΡΝ ΛΔΝ ΙΗΚΔΛΑ» ΘΑΗ (Β) ΔΚΒΑΓΝ  

10.148,71 η.κ. ΞΑΟΑΘΔΗΚΔΛΑ ΡΖΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΞΑΟΑΙΗΑΠ ΟΑΦΖΛΑΠ 

(ΞΙΑΕ) ΘΑΗ ΚΔΣΟΗ ΡΝ ΟΔΚΑ ΡΖΠ ΟΑΦΖΛΑΠ»   θαη ζα αλαθέξεη ηα εμήο: 

 α)  Γηα ηνλ ππαίζξην ρώξν (Α), εληφο ηνπ λένπ ιηκέλα, εκβαδνύ 5.535 η.κ., ην 

πξνζθεξφκελν θαηά κήλα αληάιιαγκα αλά ηεηξαγσληθό κέηξν, αλέξρεηαη ζην 

πνζφ ησλ ……….……………………………………… (νινγξάθσο)  (€ …………  , ..) (αξηζκε-

ηηθψο), πιένλ ραξηνζήκνπ 3,6%._ 

 Ωο ειάρηζην κεληαίν αληάιιαγκα αλά ηεηξαγσληθό κέηξν νξίδεηαη ην πνζό 

ηνπ ελόο επξώ θαη είθνζη επηά ιεπηώλ (1,27/κήλα) πιένλ ραξηνζήκνπ 

3,6%. 

 

   ΘΑΗ 

 

 β) Γηα ηνλ ππαίζξην ρώξν (Β), παξαθείκελα ηεο θεληξηθήο παξαιίαο Οαθήλαο 

(Ξιαδ) θαη κέρξη ην ξέκα ηεο Οαθήλαο, εκβαδνύ 10.148,71 ηκ, ην πξνζθεξφκελν 

θαηά κήλα αληάιιαγκα αλά ηεηξαγσληθό κέηξν, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

……...…………………………………….…… (νινγξάθσο)  (€ ………  , ..) (αξηζκεηηθψο), 

πιένλ ραξηνζήκνπ 3,6%._ 

 Ωο ειάρηζην κεληαίν αληάιιαγκα αλά ηεηξαγσληθό κέηξν νξίδεηαη ην πνζό 

ησλ ελελήληα νθηώ ιεπηώλ (0,98/κήλα) πιένλ ραξηνζήκνπ 3,6%. 
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 Ρν ζπλνιηθό κεληαίν αληάιιαγκα γηα ηνπο (Α) & (Β) ππαίζξηνπο ρώξνπο 

αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ …………………………….……………….. (νινγξάθσο)  

(€ ……..……  , ..) (αξηζκεηηθώο), πιένλ ραξηνζήκνπ 3,6%. 

    [(5.535 ηκ ρ ..,..€/η.κ.)+(10.148,71ηκ ρ ..,..€/η.κ.)] = € …..… , .. /κήλα._ 

 

 Ωο ειάρηζην ζπλνιηθό κεληαίν αληάιιαγκα γηα ηνπο (Α) & (Β)  ππαίζξηνπο 

ρώξνπο νξίδεηαη ην πνζό ησλ δεθαέμη ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ εβδνκήληα 

πέληε επξώ θαη δέθα ελλέα ιεπηώλ (€16.975,19/κήλα) πιένλ ραξηνζήκνπ 

3,6%.  

 

Άξζξν 7:  Γηθαηνινγεηηθά Θαηαθύξσζεο – Θήξπμε Αλαδόρνπ σο Έθ-
πησηνπ 

7.1. Ν αλαδεηρζείο πιεηνδφηεο πξέπεη ππνρξεσηηθά επί πνηλή απαξαδέθηνπ λα πξνζέιζεη 
ζηα γξαθεία ηεο «Ν.Ι.Ο. Α.Δ.» εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε έγγξαθεο 
ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο θαη πξηλ ηελ παξαιαβή ηεο Βεβαίσζεο Ξαξαρψξεζεο, πξνζθνκίδν-
ληαο ηα αθφινπζα επηκέξνπο δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη ειέγρνπ ηεο 
πξνζσπηθήο θαηάζηαζεο (ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο ηα δηθαηνινγεηηθά 
πξνζθνκίδνληαη γηα θάζε κέινο ηεο): 

7.1.1. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδπλάκνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή 
δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ, ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην 
νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα ηα αδηθήκαηα γηα ηα νπνία π-
πέβαιε πεχζπλε Γήισζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5.2.3. πεξ. α’ θαη β’ ηεο πα-
ξνχζαο, ήηνη γηα: 
- ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο 

απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 24εο Νθησβξίνπ 
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 θαηαπνιέκε-
ζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Θνη-
λνηήησλ 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/ΓΔ 
ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξν-
δνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φ-
πσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα, 

- απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξν-
ζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ 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 ηξνκνθξαηηθέο δξα-
ζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθα-
ζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή 
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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 Νδεγίαο 
2005/60/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο 
Νθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκα-
ηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 
25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 
3691/2008 (Α` 166),  

- παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην 
άξζξν 2 ηεο Νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
Ππκβνπιίνπ 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/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιί-
νπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λν-
κνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α` 215) 

- αδίθεκα πνπ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δηαγσγή θαη δε γηα ηα αδηθήκα-
ηα ηεο ππεμαίξεζεο, πιαζηνγξαθίαο, ςεπδνξθίαο θαη δφιηαο ρξενθνπίαο. 

 
πφρξενη ζηελ πξνζθφκηζε πνηληθνχ κεηξψνπ είλαη: θπζηθά πξφζσπα, δηα-
ρεηξηζηέο Ν.Δ. & Δ.Δ. θαη ΔΞΔ, Ξξφεδξνο/ Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο θαη φια ηα 
κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα Α.Δ. ή Η.Θ.Δ. Πε θάζε άιιε πεξίπησζε 
λνκηθνχ πξνζψπνπ νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ. 

7.1.2. Πε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, ηα πιήξε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα (ηζρχνλ 
θαηαζηαηηθφ, πηζηνπνηεηηθφ ΓΔΚΖ, ΦΔΘ, πηζηνπνηεηηθφ κεηαβνιψλ) γηα ηε ζχ-
ζηαζε θαη ηελ εθπξνζψπεζή ηνπ. 

7.1.3. Ξηζηνπνηεηηθά ησλ αξκφδησλ δηθαζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ αξρψλ θαη ζπγθεθξηκέ-
λα πηζηνπνηεηηθά κε ηα νπνία βεβαηψλεηαη φηη ν επηιεγείο αλάδνρνο ή θάζε κέ-
ινο ηνπ ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο: 

I. δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή παχζε εξγα-
ζηψλ 

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 εθθαζαξη-

ζηνχ ή ζπλεθθαζαξηζηνχ 
VI. -δελ έρεη θαηαηεζεί ελαληίνλ ηνπ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε. 

7.1.4. Ξηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο.  

7.1.5. Ξηζηνπνηεηηθό αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο απφ ηνπο θνξείο ζηνπο νπνί-
νπο θαηαβάιιεη εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο γηα ην απαζρνινχκελν απφ απ-
ηφλ πξνζσπηθφ. 

7.1.6. Ξηζηνπνηεηηθό αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο απφ ηνπο θνξείο ζηνπο νπνί-
νπο θαηαβάιιεη ηηο αηνκηθέο ηνπ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη ε-
πηθνπξηθήο) π.ρ. «κε κηζζσηψλ ΔΦΘΑ». 

7.1.7. πεύζπλε Γήισζε ζηελ νπνία ξεηά ζα δειψλεη φηη παξαηηείηαη απφ εθείλε ηε 
ζηηγκή θαη ζην εμήο, απφ ην ελδερφκελν πξνζηαζίαο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ελνηθη-
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νζηαζίνπ φπσο ηζρχεη ή πξφθεηηαη κειινληηθά λα ηζρχζεη ή θάζε άιισλ πξνζηα-
ηεπηηθψλ πεξί κηζζψζεσλ δηαηάμεσλ θαζψο επίζεο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Λφ-
κνπ 813/1978 θαη ηνπ Ξ.Γ. 34/95, πεξί εκπνξηθψλ θαη άιισλ θαηεγνξηψλ κη-
ζζψζεσλ, φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα. 

7.1.8. Λόκηκε εμνπζηνδόηεζε γηα ηελ ππνβνιή ησλ ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθψλ, εθφ-
ζνλ ππνβάιινληαη απφ ηξίην, κε βεβαίσζε γλεζίνπ ππνγξαθήο απφ Γεκνζία 
Αξρή. 

 
Δάλ ζε θάπνηα Σψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο, φηη δελ εθδίδνληαη ηα 
παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή αλ απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ 
αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο, δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε βεβαίσζε 
ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, ή φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε 
δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή 
αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο- κέινπο ή ηεο 
ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 
Πηελ θαηά ηα άλσ ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα 
δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέ-
λν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνζθέξνληα πνπ ζπκκε-
ηέρεη ζηελ Έλσζε. 

7.2. Όια ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ πξνζθφκηζή ηνπο θαη 
δελ πξέπεη λα θέξνπλ εκεξνκελία έθδνζεο πξνγελέζηεξε ησλ ηξηψλ κελψλ απφ ηελ πξφ-
ζθιεζε ηεο «Ν.Ι.Ο. Α.Δ.». 

7.3. Δάλ ν αλαδεηρζείο πιεηνδφηεο, ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δηαθήξπμεο, δελ πξνζέιζεη εληφο 
ηεο παξαπάλσ νξηδφκελεο πξνζεζκίαο λα πξνζθνκίζεη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά, είηε 
δελ ηα πξνζθνκίζεη κε ηηο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο, είηε αξλεζεί λα παξαιάβεη ηε Βεβαίσ-
ζε Ξαξαρψξεζεο ηνπ θάζε ρψξνπ, κε απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο Ν.Ι.Ο. Α.Δ., θαηφπηλ εηζή-
γεζεο ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη δηαηάζζεηαη ε 
θαηάπησζε ππέξ ηεο «Ν.Ι.Ο. Α.Δ.» ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζην δηαγσληζκφ. Ξα-
ξάιιεια, ε «Ν.Ι.Ο. Α.Δ.» δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα επηιέμεη, κε απφθαζε ηνπ ΓΠ θαη ρσξίο 
θακία πεξαηηέξσ δηαδηθαζηηθή πξάμε, ηνλ ακέζσο επφκελν θαηά ζεηξά πιεηνδφηε, ζηνλ 
νπνίν θαη ζα θαηαθπξσζεί ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζα θιεζεί λα ππνβάιεη ηα 
δηθαηνινγεηηθά ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηεξνπκέλεο ηεο απηήο δηαδηθαζίαο. 

7.4. Κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία ηεο § 7.3. θεξχζζεηαη έθπησηνο ν αλάδνρνο, θαηά ηελ εθηέιεζε 
ηεο παξαρψξεζεο, φπνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε θαη ηε βεβαίσζε παξαρψ-
ξεζεο πνπ ζα ππνγξαθεί. 

7.5. Πε θάζε πεξίπησζε, ζηνλ Αλάδνρν ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δηαθήξπμεο πνπ θεξχζζεηαη 
έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο Ν.Ι.Ο. Α.Δ., χ-
ζηεξα απφ γλψκε ηεο αξκνδίαο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, πνπ θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν 
πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο: 

α.  Θαηάπησζε νιηθή ή κεξηθή ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο 
βεβαίσζεο παξαρψξεζεο, θαηά πεξίπησζε. 

β.  Ππλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο βεβαίσζεο παξαρψξεζεο ζε βάξνο ηεο έθπησ-
ηεο επηρείξεζεο είηε απφ ηηο ππφινηπεο ζπκκεηέρνπζεο ζην δηαγσληζκφ επηρεηξήζεηο, είηε 
κε δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ. Θάζε άκεζε ή έκκεζε πξνθαινχκελε δεκία ηεο Ν.Ι.Ο. Α.Δ. ή 
ηπρφλ δηαθέξνλ πνπ ζα πξνθχςεη, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηεο εθπηψηνπ επηρείξεζεο, ν-
πφηε εθηφο ηεο νθεηινκέλεο απνδεκίσζεο ζηελ Ν.Ι.Ο. Α.Δ. (άξζξν 44 παξ. 3 ΞΓ 715/79) 
θαηαπίπηεη γηα ιφγνπο πνηλήο ππέξ ηεο Ν.Ι.Ο. Α.Δ. κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ 
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ηνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πνπ θαηαηέζεθε ζχκθσλα  κε ηα παξαπάλσ. 
Ζ παξαρψξεζε ζεσξείηαη φηη ζπλάθζεθε κε ηελ ππνγξαθή ηεο βεβαίσζεο παξαρψξεζεο. 

Άξζξν 8: Δλζηάζεηο- Ξξνζθπγέο 
 

Θάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθε-
θξηκέλε ζχκβαζε θαη έρεη ή είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή 
πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπ-
ξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, δηθαηνχηαη λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή 
πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΞΞ θαηά ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπ-
ζαο αξρήο, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαην-
ινγνχλ ην αίηεκά ηνπ.  

Ζ άζθεζε ηεο σο άλσ πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ 
άζθεζε ησλ έλδηθσλ βνεζεκάησλ ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο 
ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ. 4412/2016 θαηά ησλ εθηειεζηψλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ησλ 
αλαζεηνπζψλ αξρψλ.  

Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη:  
• δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή  
• δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο 

ζε απηφλ αλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο  
• δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε 

ηεο πξάμεο πνπ βιάπηεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.  
• εηδηθά γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο θαηά πξνθήξπμεο, ε πιήξεο γλψζε 

απηήο ηεθκαίξεηαη κεηά ηελ πάξνδν δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ζηηο 
εθεκεξίδεο θαη ηελ αλάξηεζε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ θαζψο θαη ζηελ ειεθηξνληθή 
ζειίδα ηεο ΝΙΟ ΑΔ. 

• ζε πεξίπησζε παξάιεηςεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηη-
θήο πξνζθπγήο είλαη δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο 
πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο (άξζξν 361 ηνπ λ. 4412/2016).  

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη πα-
ξάβνιν απφ ηνλ πξνζθεχγνληα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, θαηά ηα εηδηθά νξηδφκελα ζην άξ-
ζξν 363 ηνπ λ. 4412/2016.  

Ρν παξάβνιν επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο 
απνδνρήο ηεο πξνζθπγήο ηνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή αλαθαιεί ηελ 
πξνζβαιιφκελε πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ νθεηιφκελε ελέξγεηα πξηλ ηελ έθδνζε ηεο α-
πφθαζεο ηεο ΑΔΞΞ επί ηεο πξνζθπγήο.  

Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο 
θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, ε νπνία δηαπηζηψλεηαη κε 
απφθαζε ηεο ΑΔΞΞ, κεηά απφ άζθεζε πξνζθπγήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 368 Λ. 
4412/2016. Θαηά ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ 
πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, εθηφο αλ δεηεζνχλ πξνζσξηλά κέηξα πξνζηα-
ζίαο θαηά ην άξζξν 366 ηνπ Λ. 4412/2016.  

Ζ ΑΔΞΞ απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα επί ηεο βαζηκφηεηαο ησλ πξνβαιιφκελσλ 
πξαγκαηηθψλ θαη λνκηθψλ ηζρπξηζκψλ ηεο πξνζθπγήο θαη ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο αλαζέ-
ηνπζαο αξρήο θαη, ζε πεξίπησζε παξέκβαζεο, ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ παξεκβαίλνληνο 
θαη δέρεηαη (ελ φισ ή ελ κέξεη) ή απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή κε απφθαζή ηεο, ε νπνία 
εθδίδεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα εμέηα-
ζεο ηεο πξνζθπγήο. Ζ Αξρή επηιακβάλεηαη απνθιεηζηηθά επί ζεκάησλ πνπ ζίγνληαη κε 
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ηελ πξνζθπγή θαη δελ κπνξεί λα ειέγμεη παξεκπηπηφλησο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ή δε-
ηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο.  

Πε πεξίπησζε ζπκπιεξσκαηηθήο αηηηνινγίαο επί ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο, 
απηή ππνβάιιεηαη έσο θαη δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ ζπδήηεζε ηεο πξνζθπγήο θαη 
θνηλνπνηείηαη απζεκεξφλ ζηνλ πξνζθεχγνληα ή αλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ κε νπνηνδή-
πνηε πξφζθνξν κέζν. πνκλήκαηα επί ησλ απφςεσλ θαη ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο αηηην-
ινγίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαηαηίζεληαη έσο πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπδή-
ηεζε ηεο πξνζθπγήο. 

Όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο 
ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΞΞ θαη ηελ αθχξσζή ηεο ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ. Γη-
θαίσκα άζθεζεο ησλ ίδησλ ελδίθσλ βνεζεκάησλ έρεη θαη ε αλαζέηνπζα αξρή, αλ ε 
ΑΔΞΞ θάλεη δεθηή ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή. Κε ηα έλδηθα βνεζήκαηα ηεο αίηεζεο 
αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ινγίδνληαη σο ζπκπξνζβαιιφκελεο κε ηελ απφ-
θαζε ηεο ΑΔΞΞ θαη φιεο νη ζπλαθείο πξνο ηελ αλσηέξσ απφθαζε πξάμεηο ή παξαιεί-
ςεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί ή ζπληειεζηεί αληηζηνίρσο έσο ηε 
ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο ή ηελ πξψηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο αθχξσζεο.  

Ζ άζθεζε ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο δελ εμαξηάηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε άζθεζε 
ηεο αίηεζεο αθχξσζεο. Ζ αίηεζε αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη ζην αξκφδην δηθαζηήξην κέζα 
ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ή ηελ πιήξε γλψζε ηεο απφθα-
ζεο επί ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. Γηα ηελ άζθεζε ηεο αηηήζεσο αλαζηνιήο θαηα-
ηίζεηαη παξάβνιν, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 372 παξ. 4 ηνπ λ. 
4412/2016. Ζ άζθεζε αίηεζεο αλαζηνιήο θσιχεη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο εάλ 
κε ηελ πξνζσξηλή δηαηαγή ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά (άξζξν 372 
παξ. 4 ηειεπηαίν εδάθην ηνπ λ. 4412/2016).  

Ρέινο, είλαη δπλαηή ε άζθεζε πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ζηελ ΑΔΞΞ, γηα ηελ 
θήξπμε αθπξφηεηαο ηεο ζπλαθζείζαο ζχκβαζεο, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηα 
άξζξα 368 έσο θαη 371 ηνπ λ. 4412/2016. 

 
 

 

Άξζξν 9: Απνζθξάγηζε Ξξνζθνξώλ 
 

 

9.1 Ζ Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ παξαιαβή, απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε 
ησλ πξνζθνξψλ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθν-
ξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο. Ξξνζθνξέο πνπ 
ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ γί-
λνληαη απνδεθηέο θαη δελ απνζθξαγίδνληαη. 

9.2 Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη κε ζεηξά ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ 
ζην πξσηφθνιιν ηνπ Ν.Ι.Ο., κε ηελ εμήο δηαδηθαζία: 

α) Απνζθξαγίδεηαη ν θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθψλ Ππκκεηνρήο», κνλνγξάθνληαη 
απφ φια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα ζηνηρεία θαηά θχιιν.  

β) Απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη παξνπζία ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ 
εθείλσλ πνπ ππέβαιαλ πξνζθνξά ή ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ, εθφζνλ ην δειψ-
ζνπλ. 

γ) Πε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κηα πξνζθνξά δελ πιεξνί ηνπο φξνπο θαη ηα 
δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξνχζα απνξξίπηεηαη, ε απφξξηςή 
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ηεο θαηαγξάθεηαη ζην πξαθηηθφ θαη ν ζπκκεηέρσλ απνθιείεηαη απφ ην άλνηγκα ησλ 
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

δ) Πε πεξίπησζε πνπ ε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ μεπεξάζεη ηηο 
πέληε ψξεο θαη δελ έρεη νινθιεξσζεί, ζπλερίδεηαη ηελ επφκελε εκέξα ηνπ δηαγσλη-
ζκνχ κε έλαξμε 10:00π.κ.. 

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

9.3 Πηελ ζπλέρεηα θαη κεηά απφ ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκε-
ηνρήο αθνινπζεί ε απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ησλ «Νηθνλνκηθψλ Ξξνζθνξψλ» ησλ 
ζπκκεηερφλησλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηα ινηπά ζηνηρεία 
(Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο) κνλνγξάθνληαη φια ηα πεξηερφκελά ηνπο θαη θαηαγξά-
θνληαη νη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ ζε πίλαθα πνπ ζπλνδεχεη ην πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο, 
κε ζεηξά πιεηνδνζίαο. 
Πε πεξίπησζε πνπ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπκπίπηνπλ, δειαδή 
είλαη ηζφπνζεο θαη δελ κπνξεί λα θαηαθπξσζεί ζε πιεηνδφηε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη 
δηα ηεο ππνβνιήο πξνθνξηθψλ πξνζθνξψλ απνθιεηζηηθά απφ ηνπο  ζπκκεηέρνληεο πνπ 
ηζνςεθνχλ. 
Ζ πεξαηηέξσ πιεηνδνζία κε πξνθνξηθέο πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη γίλεηαη ζε δηα-
δνρηθνχο γχξνπο απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο. Πε θάζε γχξν νη πιεηνδφηεο ππνβάινπλ 
πξνζθνξά θαηά ηε ζεηξά ππνβνιήο ηεο αξρηθήο πξνζθνξάο ηνπο. Νξίδεηαη 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 απηφ έσο φηνπ δελ ππάξρεη πιένλ κεγαιχηεξε 
πξνζθνξά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 
Γηα ηελ πιεηνδνζία ηεξείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξαθηηθφ, ζην νπνίν γηα  
θάζε γχξν θαηαρσξνχληαη νη πξνζθνξέο πνπ πιεηνδνηνχλ θαη ην πξνζθεξφκελν απφ 
θάζε έλαλ αληάιιαγκα ππνγξάθεηαη απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο. Αλ εθείλνο πνπ πιεην-
δφηεζε αξλεζεί λα ην ππνγξάςεη, γίλεηαη ζρεηηθή κλεία ζην πξαθηηθφ θαη ε ζπγθεθξη-
κέλε πξνζθνξά ζεσξείηαη άθπξε θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

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

9.4 Όζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
ζπκκεηνρήο, δελ ζπκκεηέρνπλ ζηελ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, αιιά 
επηζηξέθνληαη. 

9.5 Πε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληζκφο ή κέξνο απηνχ απνβεί άγνλνο, δηφηη νπδείο 
πξνζήιζε ή δηφηη νη πξνζθνξέο πνπ δφζεθαλ απνξξίθζεθαλ γηα ηππηθνχο θαη νπζηα-
ζηηθνχο ιφγνπο, φπσο πξνζδηνξίδνληαη απηνί ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, σο απαξάδε-
θηεο θαη αζχκθνξεο, ην Γ.Π. / Ν.Ι.Ο.  Α.Δ. κπνξεί λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςε ηνπ 
δηαγσληζκνχ κε ηνπο ίδηνπο φξνπο ή κε λένπο θαη ηξνπνπνηεκέλνπο φξνπο ησλ πξνζσ-
ξηλψλ παξαρσξήζεσλ ηδηαίηεξνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ησλ δπν (2) ππαίζξησλ ρψξσλ, 
κε ζθνπφ ηελ ιεηηνπξγία ππαίζξησλ Πηαζκψλ Απηνθηλήησλ (parking), ρσξίο απφ ηηο ε-
λέξγεηεο απηέο λα πξνθχπηεη δηθαίσκα ή θάπνηα άιιε αμίσζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαηά 
ηεο «Ν.Ι.Ο.  Α.Δ.». 
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Άξζξν 10:  ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ – ΘΟΗΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΩΛ ΡΝ 
ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ 

 

10.1 Γηα ηελ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ, ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δηαθήξπμεο, αμηνινγνχληαη κφλν 
νη πξνζθνξέο πνπ είλαη απνδεθηέο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα. Θξηηήξην 
βάζε ηνπ νπνίνπ ζα αλαηεζεί ε παξαρψξεζε ηνπ αληηθείκελνπ, είλαη ην πςειφηεξν 
κεληαίν αληάιιαγκα αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν, απφ ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ ζα 
θξηζνχλ απνδεθηέο. 

10.2 Ξξνζθνξέο πνπ είλαη αφξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξί-
πηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

10.3 Ξξνζθνξέο πνπ παξαβηάδνπλ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, απνξξίπηνληαη, κεηά απφ 
πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο, σο απαξάδεθηεο. Αληίζεηα, δελ 
απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο εάλ εκθαλίδνπλ επνπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο 
δηαθήξπμεο. Πηελ πεξίπησζε 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 δη-
θαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο ην νπνίν δελ είρε θαηαηεζεί ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο. 
 
   

Άξζξν 11: ΑΛΑΘΝΗΛΩΠΖ ΘΑΡΑΘΟΩΠΖΠ – ΑΛΑΘΔΠΖ  
 

11.1 Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ κε πξαθηηθφ - εηζήγεζή ηεο, εηζεγεί-
ηαη, ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηνλ εληφο ησλ φξσλ ηεο Ξξνθήξπμεο δηαγσ-
ληδφκελν, κε ηελ πςειφηεξε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ή ηελ επαλάιεςή ηνπ δηαγσληζκνχ 
εθ’ φζνλ θξίλεη φηη ην απνηέιεζκα δελ είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο εηαηξίαο. Ρελ νξη-
ζηηθή απφθαζε ιακβάλεη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο «Ν.Ι.Ο. Α.Δ.». 

11.2 Ζ «Ν.Ι.Ο. Α.Δ.» επηθπιάζζεη γηα ηνλ εαπηφ ηεο ην αλέιεγθην δηθαίσκα λα αθπ-
ξψζεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ, ρσξίο εμ απηνχ λα γελλάηαη πξνο ηνπο ππν-
ςεθίνπο νπνηνδήπνηε δηθαίσκα ή αμίσζε απφ πξνζπκβαηηθή επζχλε ή απφ νπνηνλδή-
πνηε άιιν ιφγν ή αηηία. 

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

11.4 Ζ απφθαζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ αναδεισθένηα πλειοδόηη 

γλσζηνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ησλ νπνίσλ αλνίρζεθαλ νη νηθνλνκηθέο 
πξνζθνξέο. 

11.5 Ν αλαδεηρζείο πιεηνδφηεο – αλάδνρνο, ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δηαθήξπμεο ζηνλ 
νπνίν έγηλε θαηαθχξσζε θαη ν νπνίνο πξνζθφκηζε εκπξφζεζκα ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ 
πεχζπλσλ Γειψζεσλ ησλ παξαγξάθσλ ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο, πξέπεη ππν-
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ρξεσηηθά λα πξνζέιζεη ζηα γξαθεία ηεο «Ν.Ι.Ο. Α.Δ.» εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο εκε-
ξνκελίαο  (παξ. 1 άξζξν 7), γηα ηελ αλεπηθχιαθηε παξαιαβή ηεο Βεβαίσζεο  Ξαξα-
ρψξεζεο. 

11.6 Δάλ ν αλαδεηρζείο πιεηνδφηεο, ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δηαθήξπμεο, δελ πξνζέιζεη 
εληφο ηεο παξαπάλσ νξηδφκελεο πξνζεζκίαο λα παξαιάβεη ηε Βεβαίσζε Ξαξαρψξεζεο 
ηνπ ρψξνπ, θαηφπηλ απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, δηαηάζζεηαη ε θαηάπησζε 
ππέξ ηεο «Ν.Ι.Ο. Α.Δ.» ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ. Ξαξάιιεια, ε 
«Ν.Ι.Ο. Α.Δ.» δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα επηιέμεη ηνλ ακέζσο επφκελν θαηά ζεηξά πιεην-
δφηε, ζηνλ νπνίν θαη ζα θαηαθπξσζεί ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζα παξα-
ρσξεζεί ην αληηθείκελν ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

11.7 Ν αλαδεηρζείο πιεηνδφηεο, ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δηαθήξπμεο, είλαη ππνρξεσκέ-
λνο λα πξνζθνκίζεη ην αξγφηεξν έσο ηελ εκέξα παξαιαβήο ηεο Βεβαίσζεο Ξαξαρψ-
ξεζεο, εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδαο ή γξακκάηην παξαθα-
ηαζήθεο ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ πνζνύ ίζνπ πξνο ην δη-
πιάζην ηνπ ζπλνιηθνύ κεληαίνπ αληαιιάγκαηνο, ρσξίο ην ραξηφζεκν 3,6%,  
(άξ. 41 παξ. 3 ΞΓ 715/1979) γηα ηα ηξία (3) έηε παξαρψξεζεο, σο Δγγχεζε θαιήο ε-
θηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο παξαρψξεζεο. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζα παξακείλεη ζηε δηά-
ζεζε ηεο «Ν.Ι.Ο. Α.Δ.», άηνθε, θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξαρψξεζεο θαη ζα επη-
ζηξαθεί ζηνλ παξαρσξεζηνχρν έμη κήλεο κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ παξαρψξεζεο ηεο 
ρξήζεο θαη ηελ παξάδνζε ηνπ ρψξνπ θαη αθνχ έρνπλ ηαθηνπνηεζεί φιεο νη ππνρξεψ-
ζεηο ηνπ παξαρσξεζηνχρνπ πξνο ηελ Ν.Ι.Ο. Α.Δ. ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα, ηε Βεβαί-
σζε Ξαξαρψξεζεο θαη ην λφκν. 

11.8 Ν αλαδεηρζείο πιεηνδφηεο είλαη ππνρξεσκέλνο επηπιένλ ζηελ πξνθαηαβνιή 
ηξηώλ (3) κεληαίσλ αληαιιαγκάησλ, σο εγγύεζε γηα ηελ πηζηή θαη αθξηβό-
ρξνλε ηήξεζε ησλ όξσλ ηεο βεβαίσζεο παξαρώξεζεο θαη ζηελ πξνζθόκηζε 
αληίγξαθνπ Αζθαιηζηεξίνπ Αζηηθήο Δπζύλεο, κε ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξα-
ρψξεζεο. 

 

Άξζξν 12: ΔΓΓΖΠΔΗΠ 
 
 

12.1 Νη παξερφκελεο εγγπήζεηο είλαη: 
- Ππκκεηνρήο, θαηά ην άξζξν 5.2.7, ε νπνία επηζηξέθεηαη:  

α) ζηνλ αλάδνρν κε ηελ ππνγξαθή ηεο βεβαίσζεο παξαρψξεζεο θαη ηελ θα-
ηάζεζε ηεο πξνβιεπφκελεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη  

β) ζηνπο ππφινηπνπο κε ηελ αλάδεημε ηνπ αλαδφρνπ εληφο πέληε (5) εκεξψλ 
απφ ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 
- Θαιήο εθηέιεζεο, θαηά ην άξζξν 11.7, ε νπνία επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδν-

ρν κε ηελ νινθιήξσζε ηεο βεβαίσζεο παξαρψξεζεο. 
 

12.2 Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο παξαρψ-
ξεζεο απφ ηελ Δηαηξεία ιφγσ παξάβαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαζψο θαη 
γηα ηελ ηθαλνπνίεζε θάζε αμίσζεο ηεο Δηαηξείαο θαηά απηνχ απφ θαζπζηεξνχκελα α-
ληαιιάγκαηα ή άιιε αηηία. 

12.3 Δθφζνλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαρψξεζεο ε εγγχεζε κεησζεί ιφγσ επηβνιήο 
πξνζηίκνπ ή άιινπ ιφγνπ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε δηαθήξπμε, ηελ παξαρψξεζε ή ηνλ 
λφκν, ν παξαρσξηζηνχρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζηελ ζπκπιήξσζή ηεο κέρξη 
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ηνπ αξρηθνχ πνζνχ κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εηδνπνίεζή ηνπ απφ ηελ αξκφ-
δηα πεξεζία ηεο Ν.Ι.Ο Α.Δ. δηαθνξεηηθά ε παξαρψξεζε κπνξεί λα θαηαγγειζεί απφ 
ηελ Δηαηξεία. 

12.4 Δθφζνλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο παξαρψξεζεο ε εγγχεζε θαηαπέζεη 
ππέξ ηεο Ν.Ι.Ο. Α.Δ. ή κεησζεί γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ρσξίο ν παξαρσξηζηνχρνο λα 
αλαλεψζεη ή αληηθαηαζηήζεη απηή έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο πεξί έθπησζεο ηεο δη-
αθήξπμεο θαη ηεο βεβαίσζεο παξαρψξεζεο. 

12.5 Ρν πνζφ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο (φιν ή κέξνο ηνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ αξκφ-
δηνπ νξγάλνπ ηεο Ν.Ι.Ο. Α.Δ.) ζα θαηαπίπηεη ιφγσ πνηλήο ππέξ ηεο Ν.Ι.Ο. Α.Δ., εθηφο 
ησλ ινηπψλ ζηελ παξνχζα πξνβιεπνκέλσλ πεξηπηψζεσλ έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ θαη 
αλεμάξηεηα απφ απηέο, ζε πεξίπησζε παξάβαζεο νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο παξνχζαο, 
ηεο παξαρψξεζεο ή ησλ εγγξάθσλ ζηα νπνία απηή αλαθέξεηαη, θαζψο θαη ησλ ζρεηη-
θψλ δηαηάμεσλ, δηαηεξείηαη δε επί πιένλ ην δηθαίσκα ηεο Ν.Ι.Ο. Α.Δ. λα απαηηήζεη α-
πνθαηάζηαζε θάζε ζεηηθήο ή απνζεηηθήο δεκίαο απφ νπνηαδήπνηε ηέηνηα παξάβαζε. 

12.6 Πε θακία πεξίπησζε δελ είλαη επηηξεπηφο ν ζπκςεθηζκφο ηνπ πνζνχ ηεο εγγχε-
ζεο πνπ θαηαπίπηεη πξνο απαηηήζεηο ηεο Ν.Ι.Ο. Α.Δ. γηα θαηαβνιή ηνπ δεδνπιεπκέλνπ 
αληαιιάγκαηνο ηεο παξαρψξεζεο 

12.7 Γηα ηηο εγγπήζεηο εθαξκνγή έρνπλ ηα νξηδφκελα ζηε δηαθήξπμε θαη ζπκπιεξσ-
καηηθά φζα πξνβιέπεη ην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016. 

 
 
 

Άξζξν 13: ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ ΡΝ ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΗΝΣΝ 
 

 

13.1 Ν παξαρσξεζηνχρνο ζα κεξηκλά ψζηε αθ’ ελφο λα κελ παξαθσιχεηαη ε άλεηε, νκαιή 
θαη αζθαιήο θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεκάησλ θαη αθ’ εηέξνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε ε-
ιεχζεξε δηέιεπζε ηνπ θνηλνχ θαηά κήθνο ηνπ πεδνδξνκίνπ αιιά θαη ε πξνζέγγηζή ηνπ 
πξνο ηε ζάιαζζα. 

13.2 Ν παξαρσξεζηνχρνο ζα έρεη φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο (φπνπ απαηηείηαη) άδεηεο θαη ε-
γθξίζεηο γηα ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ/ηεο θαη ζα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο 
φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο απηψλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Γηα ηνλ ζθνπφ 
απηφ ν παξαρσξεζηνχρνο αλαιακβάλεη κε δηθά ηνπ απνθιεηζηηθά έμνδα θαη δαπάλεο λα 
πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο (δηαγξακκίζεηο, πεξίθξαμε, αζθαιηνζηξψ-
ζεηο θαη φηη ηπρφλ άιιν απαηηείηαη) γηα ηελ αδεηνδφηεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ παξαρσ-
ξνχκελσλ ρψξσλ σο ρψξσλ ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ ζην φλνκά ηνπ.   

13.3 Ν παξαρσξεζηνχρνο ζα ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ απνθπγή 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 ησλ ρψξσλ λα κελ ππάξρνπλ δπζκελείο επηπηψζεηο ζην ρεξζαίν ή ζην 
ζαιάζζην πεξηβάιινλ ή λα δεκηνπξγνχληαη ζέκαηα θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο ή 
φριεζεο ησλ πεξηνίθσλ ή θαζπζηεξήζεηο θφξησζεο - εθθφξησζεο ησλ πινίσλ . 

13.4 Ν παξαρσξεζηνχρνο ζα ρξεζηκνπνηεί ηνπο ρψξνπο νη νπνίνη βξίζθνληαη εληφο ηεο νξη-
νζεηεκέλεο Σεξζαίαο Εψλεο Ιηκέλα θαη εκπίπηεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο «Νξγαληζκφο 
Ιηκέλνο Οαθήλαο Α. Δ.», απνθιεηζηηθά γηα ηελ αηηνχκελε ρξήζε πνπ αλαθέξεηαη ζηα 
βαζηθά ζηνηρεία ηεο βεβαίσζεο παξαρψξεζεο κφλνλ ν ίδηνο θαζψο δελ επηηξέπεηαη ε 
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εθκεηάιιεπζή ηνπο απφ ηξίηνπο κε νπνηαδήπνηε κνξθή εθρψξεζεο δηθαησκάησλ 
(π.ρ. ππεθκίζζσζε θηι), ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε, έγγξαθε έγθξηζε ηεο «Ν.Ι.Ο. ΑΔ», 
ελψ ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ε ρξεζηκνπνίεζε ρψξνπ κεγαιχηεξεο έθηαζεο 
απφ ηνπο παξαρσξνχκελνπο, πνπ ξεηά αλαθέξνληαη ζηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο βεβαί-
σζεο παξαρψξεζεο, ζα εθαξκφδεηαη ε παξ.1 άξζξνπ 27 ηνπ Λ.2971/01. 

13.5 Ν παξαρσξεζηνχρνο δελ ζα πξνρσξεί ζηε δηακφξθσζε ησλ παξαρσξνχκελσλ ρψξσλ 
ή ζηε κεηαβνιή ηνπο κε επηρσκαηψζεηο πξνζρψζεηο ζαιαζζίσλ εθηάζεσλ θ.η.ι. ή 
ζηελ εθηέιεζε άιισλ έξγσλ, κφληκνπ ή πξνζσξηλνχ ραξαθηήξα ρσξίο ηελ πξνεγνχ-
κελε έγθξηζε ηνπ Γ.Π. ηεο ΝΙΟ ΑΔ θαη φισλ ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ.  Δλψ, κεηά ηε 
ιήμε ηεο παξαρψξεζεο, πξνζζήθεο ή θαηαζθεπέο πνπ ζα γίλνπλ ζηνπο παξαρσξνχ-
κελνπο ρψξνπο, κε ή ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγθξηζε ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ, πε-
ξηέξρνληαη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ Γεκνζίνπ  ην νπνίν κπνξεί λα ηηο θαηαξγεί ή λα ηηο 
κεηαηξέπεη νπνηεδήπνηε γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη αζθάιεηαο ή εζληθήο 
άκπλαο ρσξίο ν/ε παξαρσξεζηνχρνο λα δηθαηνχηαη απνδεκίσζεο θαη ρσξίο λα απαι-
ιάζζεηαη απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηπρφλ παξαβάζεσλ ηνπ. 

13.6 Ρν παξαρσξνχκελν δηθαίσκα ρξήζεο ησλ ρψξσλ κπνξεί λα αλαθιεζεί εθ κέξνπο ηνπ 
Γεκνζίνπ γηα ιφγνπο εζληθήο αλάγθεο, άκπλαο θαη αζθάιεηαο ηεο ρψξαο θαη ελ γέλεη 
Γεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Πηελ πεξίπησζε απηή, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ απν-
θαζηζζεί ε εθηέιεζε, ζηνπο παξαρσξνχκελνπο ρψξνπο, ιηκεληθψλ ή άιισλ δεκνζίνπ 
ζπκθέξνληνο ή εμππεξεηνχλησλ ηελ θνηλή ρξήζε έξγσλ ή αιιαγή ηεο ρξήζεο ηνπο, 
ν/ε παξαρσξεζηνχρνο ππνρξενχηαη λα ηνπο εγθαηαιείςεη, εληφο ηαθηήο πξνζεζκίαο 
θαη ρσξίο θακία αμίσζε, απφ ην δεκφζην ή ηελ «Ν.Ι.Ο. Α.Δ.», γηα απνδεκίσζε. 

13.7 Ν παξαρσξεζηνχρνο έρεη ηελ επζχλε θαη ππνρξέσζε γηα ηελ έθδνζε φισλ ησλ ζρεηη-
θψλ αδεηψλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο λνκνζεζίεο θαη δηαηάμεηο. Ζ 
«Ν.Ι.Ο. Α.Δ.» δελ θέξεη νπνηαδήπνηε επζχλε γηα ηπρφλ κε ρνξήγεζε νπνηαζδήπνηε 
άδεηαο, πνπ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ησλ παίζξησλ Πηαζκψλ Απηνθηλήησλ. 

13.8 Όινη νη ρψξνη ζηάζκεπζεο ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο 
πνπ νξίδνπλ ην Ξ.Γ.455/76 θαη ν Λ.3919/2011 (ΦΔΘ Α32) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ 
Λ.4038/2012 (ΦΔΘ Α14) πεξί φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 
ζηαζκψλ απηνθηλήησλ θαη νη δαπάλεο ησλ εξγαζηψλ βαξχλνπλ εμ νινθιήξνπ ηνλ Αλά-
δνρν. 

13.9 Νη Πηαζκνί (parking) ζα ιεηηνπξγνχλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ επηβαηηθνχ θνηλνχ, 
πξσηίζησο, γη’ απηφ θαη ζα πξέπεη ηα σξάξηα ιεηηνπξγίαο ηνπο λα δηακνξθσζνχλ έηζη 
ψζηε λα είλαη αλνηρηνί, θάζε κέξα, κία ψξα πξηλ ηελ αλαρψξεζε ηνπ πξψηνπ πξσηλνχ 
πινίνπ θαη κία ψξα κεηά ηελ άθημε ηνπ ηειεπηαίνπ βξαδηλνχ, ηνπιάρηζηνλ. 

13.10  Ν παξαρσξεζηνχρνο δεζκεχεηαη, γηα ελεκέξσζε, λα θαηαζέζεη ζηελ «Ν.Ι.Ο. Α.Δ.» 
ηηκνθαηάινγν ρξέσζεο ησλ ρξεζηψλ ησλ Πηαζκψλ. Θαηά ηε ιεηηνπξγία σζηφζν ησλ 
Πηαζκψλ επηηξέπεηαη ε εθαξκνγή επλντθφηεξσλ ρξεψζεσλ θαη ε παξνρή ινηπψλ α-
παιιαγψλ - εθπηψζεσλ πξνο ηνπο ρξήζηεο, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη κνξθή (απαι-
ιαγέο πξψησλ ιεπηψλ ζηάζκεπζεο, πξφβιεςε εκεξήζησλ, κεληαίσλ, εηήζησλ θαξηψλ 
θιπ). 

13.11 Ν παξαρσξεζηνχρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηεπθνιχλεη θαη λα ιακβάλεη φια ηα απα-
ξαίηεηα κέηξα, κε δηθή ηνπ δαπάλε θαη επζχλε θαη έπεηηα απφ ζρεηηθή ελεκέξσζε θαη 
έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο «Ν.Ι.Ο. Α.Δ.», γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο θπθινθνξίαο θαη ηεο 
ιεηηνπξγίαο ησλ παξαθείκελσλ ηδηνθηεζηψλ θαη ρψξσλ, θαζψο θαη ησλ ρξεζηψλ άιισλ 
ρψξσλ ηεο Σεξζαίαο Εψλεο ηνπ Ιηκέλα Οαθήλαο θαη ηεο κε φριεζεο απηψλ, θαζ' φιε 
ηε δηάξθεηα ηεο παξαρψξεζεο. 
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13.12  Ν  παξαρσξεζηνχρνο είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηνλ πιήξε θαη ζχγρξνλν εμνπιηζκφ ιεη-
ηνπξγίαο ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο κε δηθά ηνπ έμνδα. 
Πηελ πεξίπησζε πνπ ν παξαρσξεζηνχρνο ελδηαθέξεηαη γηα ηε ρξήζε ηνπ ππάξρνληνο 
εμνπιηζκνχ ιεηηνπξγίαο ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο, απηφο ζα θαηαγξαθεί αλαιπηηθά ζε 
θαηάζηαζε/πξσηφθνιιν παξαιαβήο πνπ ζα ππνγξαθεί καδί κε ηελ βεβαίσζε παξα-
ρψξεζεο. 
Ν εμνπιηζκφο ζα παξαρσξεζεί απφ ηελ «Ν.Ι.Ο. Α.Δ.» άλεπ αληαιιάγκαηνο θαη ζα επη-
ζηξαθεί κε ηε ιήμε ηεο παξαρψξεζεο. 
Θαηά ηε ιήμε ηεο παξαρψξεζεο ή ηελ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ιχζε ηεο παξαρψξεζεο 
ή ηελ ηπρφλ θήξπμε ηνπ αλαδφρνπ εθπηψηνπ απηφο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί 
ζηελ άκεζε παξάδνζε ηνπ εμνπιηζκνχ, ζηελ θαιή θαηάζηαζε πνπ ηνλ παξέιαβε, ε-
ιεχζεξν, ρσξίο λα δηθαηνχηαη λα αθαηξέζεη νπνηνδήπνηε πιηθφ, ρσξίο άιιε φριεζε θαη 
λα ππνγξάςεη πξσηφθνιιν παξάδνζεο - παξαιαβήο. Ξξνο ηνχην κεηά ηελ παξάδνζε 
ηνπ εμνπιηζκνχ απφ ηνλ παξαρσξεζηνχρν, ε Ρερληθή πεξεζία ηεο Ν.Ι.Ο. Α.Δ. ζα 
πξνβεί ζηε βεβαίσζε ησλ ηπρφλ βιαβψλ, ζα πξνζθαιέζεη δε ηνλ παξαρσξεζηνχρν  
φπσο κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία ελεξγήζεη ηελ επηζθεπή ηνχησλ. Δάλ παξέιζεη άπξα-
θηε ε πξνζεζκία απηή, ε Ν.Ι.Ο. Α.Δ. ζα πξνβεί ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ θαη 
ζα βεβαηψζεη, βάζεη έθζεζεο ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο ,ηελ  δαπάλε ,πνπ ζα πξέπεη λα 
γίλεη  γηα ηελ απνθαηάζηαζε απηψλ. Ζ δαπάλε απηή ζα παξαθξαηεζεί απφ ηελ εγγπε-
ηηθή θαιήο εθηέιεζεο κε θαηάπησζε απηήο. 

13.13 Ν παξαρσξεζηνχρνο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί, ζχκθσλα κε ηηο άδεηεο ησλ ζηαζκψλ, 
δέθα (10) ζέζεηο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ ζε θάζε Πηαζκφ, γηα νρήκαηα ηδηνθηεζίαο 
αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, ζε ρψξν πνπ ζα είλαη εηδηθά δηαγξακκηζκέλνο. 

13.14 Ν παξαρσξεζηνχρνο εθηφο ησλ νξηδφκελσλ ζηε παξάγξαθν 15 ηνπ παξφληνο, ππν-
ρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή κεληαίνπ αληαιιάγκαηνο ηξηπιάζηνπ ηνπ επηηεπρζέληνο θαηά 
ην δηαγσληζκφ, ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί παξάλνκε ρξήζε ρψξσλ, πιένλ ηνπ 
παξαρσξεζέληνο θαη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ρξεζηκνπνηεί ηνπο ρψξνπο. 

13.15 Ν παξαρσξεζηνχρνο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί ηελ θαηνρή ησλ παξαρσξνχκελσλ ρψ-
ξσλ, ηηο ηπρφλ ππέξ απηψλ δνπιείεο θαη ηα φξηα απηψλ, λα ηνπο πξνζηαηεχεη απφ θά-
ζε θαηαπάηεζε κε ηηο πξνζήθνπζεο αγσγέο, νη νπνίεο ζα εθρσξεζνχλ ζ' απηφλ κε ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο Βεβαίσζε Ξαξαρψξεζεο, νθείιεη φκσο λα ελεκεξψλεη ηελ «Ν.Ι.Ο. 
Α.Δ.», πξηλ απφ ηελ άζθεζή ηνπο, αιιηψο επζχλεηαη ζε απνδεκίσζε. 

13.16 Ν παξαρσξεζηνχρνο ππνρξενχηαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζήο 
ηνπ λα κελ πξνθαιεί ελνριεηηθνχο ζνξχβνπο θαη γεληθά λα ηεξεί ηνπο θαλφλεο ησλ 
πγεηνλνκηθψλ θαη Αζηπλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, λα ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ απνθπγή ζα-
ιάζζηαο ξχπαλζεο απφ θάζε θχζεο ξππνγφλνπο νπζίεο θαη λα ζπκκνξθψλεηαη ζηηο 
εθάζηνηε νδεγίεο ηεο «Ν.Ι.Ο. Α.Δ.» θαη ζηηο δηαηαγέο ηεο Ιηκεληθήο Αξρήο. 

13.17 Ν παξαρσξεζηνχρνο ππνρξενχηαη ζηελ ηήξεζε ησλ φξσλ πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο 
θαη ζηε δηαηήξεζε θαζαξψλ φισλ ησλ ρψξσλ κε δηθέο ηνπ δαπάλεο. 

13.18 Ν παξαρσξεζηνχρνο επζχλεηαη γηα ηελ αζθάιηζε θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ 
ζηνπο Πηαζκνχο. πνρξενχηαη λα ιακβάλεη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ θείκελε λνκν-
ζεζία θαη απφ ηηο πεξηζηάζεηο επηβαιιφκελα κέηξα, γηα ηελ απνθπγή νπνηαζδήπνηε 
δεκηάο ζε πξφζσπα θαη πξάγκαηα ή αηπρήκαηνο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ή ζε ηξίηνπο, 
ζηνπο παξαρσξνχκελνπο ρψξνπο θαη έρεη ηελ απνθιεηζηηθή πνηληθή θαη αζηηθή επζχλε 
απέλαληη ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο «Ν. 
Ι. Ο. Α.Δ.». 
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13.19 Νη παξαρσξνχκελνη ρψξνη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά σο παίζξηνη Πηαζκνί 
Απηνθηλήησλ (parking). Πε πεξίπησζε ν παξαρσξεζηνχρνο επηζπκεί δξαζηεξηνπνίεζε 
ζε επηπιένλ, ηεο πξναλαθεξνκέλεο, ρξήζεο, ζα πξνεγεζεί έγγξαθν αίηεκα πξνο ηελ 
Ν.Ι.Ο. Α.Δ. θαη ιήςε ζρεηηθήο Απφθαζεο απφ ην Γ.Π. / Ν.Ι.Ο. Α.Δ. 

13.20 Ν παξαρσξεζηνχρνο ππνρξενχηαη λα εγθαηαζηήζεη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ άδεηα 
ίδξπζεο κέζα ππξφζβεζεο, θαηάιιεια γηα ηελ θάιπςε ηεο επηρείξεζεο. 

13.21 Ν παξαρσξεζηνχρνο ππνρξενχηαη ζηελ έγθαηξε θαηαβνιή ηνπ αληηηίκνπ ησλ ινγαξηα-
ζκψλ απφ παξνρέο ηεο «Ν.Ι.Ο. Α.Δ.» (ειεθηξηθφ ξεχκα, λεξφ, ηέιε), ζχκθσλα κε ηα 
αληίζηνηρα εγθεθξηκέλα ηηκνιφγηα ηεο Ν.Ι.Ο. Α.Δ. 

13.22 Ν παξαρσξεζηνχρνο ππνρξενχηαη, κεηά ηε ιήμε ηεο παξαρψξεζεο, λα παξαδψζεη 
ηνπο ρψξνπο ζηελ θαιή θαηάζηαζε πνπ ηνπο παξέιαβε. 

13.23 Ν παξαρσξεζηνχρνο ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο κείσζεο ηνπ αληαιιάγκαηνο ρξήζεο 
γηα βιάβε ησλ παξαρσξνχκελσλ ρψξσλ ή δεκία ηεο επηρείξεζήο ηνπ εθ ζενκελίαο ή 
άιιεο ηπραίαο αηηίαο επεξρφκελεο κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

13.24 Ν παξαρσξεζηνχρνο δελ δηθαηνχηαη λα επηθέξεη ηερληθέο κεηαβνιέο, πξνζζήθεο ή 
ηξνπνπνηήζεηο ζηνπο ρψξνπο θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξαρψξεζεο, ρσξίο ηελ πξν-
εγνχκελε γξαπηή έγθξηζε ηεο «Ν.Ι.Ο. Α.Δ.». 

13.25 Ν παξαρσξεζηνχρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί ηηο ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο, αζηπ-
λνκηθέο θαη ιηκεληθέο δηαηάμεηο ή δηαηαγέο άιισλ ζπλαξκνδίσλ αξρψλ. 

13.26 Ν παξαρσξεζηνχρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο, θαλνλη-
ζκνχο 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 «Ν. Ι. Ο. 
Α.Δ.» δελ θέξεη νπνηαδήπνηε επζχλε γηα ηπρφλ επεκβάζεηο Αξρήο ζηε δξαζηεξηφηεηά 
ηνπ. 

13.27 Ν παξαρσξεζηνχρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί φια ηα βηβιία θαη ζηνηρεία, πνπ πξνβιέπν-
ληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ παίζξησλ Πηαζκψλ Απηνθηλήησλ 
(parking). 

13.28 Πε πεξίπησζε νηθεηνζεινχο απφδνζεο ησλ ρψξσλ παξαρψξεζεο απφ ηνλ παξαρσξε-
ζηνχρν πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο παξαρψξεζεο ή ηεο ηπρφλ λέαο παξαρψ-
ξεζεο, 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 παξαρσξεζηνχρνπ, θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ θαηαβνιή ηνπ αληαιιάγκαηνο, θαζψο θαη ζηηο ζπλέπεηεο κε θαηαβνιήο 
απηνχ. 
 
 
 

Άξζξν 14°: ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΖ ΓΗΘΑΗΩΚΑΡΝΠ ΣΟΖΠΖΠ ΡΩΛ ΓΝ (2) 
ΞΑΗΘΟΗΩΛ ΣΩΟΩΛ, ΚΔΡΑ ΡΖ ΙΖΜΖ ΡΩΛ ΡΟΗΩΛ ΔΡΩΛ. 

 

14.1 Ξξηλ ηε ιήμε ηεο παξαρψξεζεο ε Ν.Ι.Ο. Α.Δ. κπνξεί θαη κφλν, κε απφθαζή ηνπ 
ην Γ.Π., λα παξαρσξήζεη γηα έλα έηνο αθφκα, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 
θαη κε αληάιιαγκα ηνπιάρηζηνλ ίζν κε απηφ πνπ ίζρπε θαηά ηνλ ηειεπηαίν κήλα ηεο 
παξαρψξεζεο. 

14.2 Απηή ε λέα παξαρψξεζε ζα γίλεη ππνρξεσηηθά κε φινπο ηνπο φξνπο ηεο πα-
ξνχζαο θαη ηεο βεβαίσζεο παξαρψξεζεο πνπ ζα παξαιεθζεί απφ ηνλ αλάδνρν. 
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14.3 Πησπεξή παξάηαζε ηεο παξαρψξεζεο απαγνξεχεηαη. Υο ηέηνηα δε, κπνξεί λα 
ζεσξεζεί ε εμαθνινχζεζε ηεο ρξήζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ παξαρψξεζεο απφ ηνλ αλάδν-
ρν θαη κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο παξαρψξεζεο ή ηεο ηπρφλ λέαο παξαρψξεζεο, 
αθφκα θαη εάλ ε Ν.Ι.Ο. Α.Δ. δελ έρεη ελαληησζεί ξεηά ζε απηή. 

14.4 Ζ Ν.Ι.Ο. Α.Δ. δηαηεξεί απφιπην θαη απεξηφξηζην ην δηθαίσκα ηνπ ειέγρνπ ηεο 
θαηάζηαζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ παξαρψξεζεο θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ θάζε θχζεσο ιη-
κεληθψλ, αζηπλνκηθψλ θαη ινηπψλ δηαηάμεσλ λφκσλ ή θαλνληζκψλ νη νπνίνη ηεξνχληαη 
κε απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ αλαδφρνπ. 

14.5 Απαγνξεχεηαη ε ππεθκίζζσζε ησλ ρψξσλ ή ε θαηά νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν 
παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ παξαρψξεζεο, κεξηθά ή νιηθά ζε ηξίηνπο 
ρσξίο ηελ έγγξαθε έγθξηζε ηεο Ν.Ι.Ο. Α.Δ. 

 
 

Άξζξν 15°:  ΡΟΝΞΝΠ ΘΑΡΑΒΝΙΖΠ ΑΛΡΑΙΙΑΓΚΑΡΝΠ 

 

15.1. Ρν αληάιιαγκα ηεο παξαρψξεζεο θαη φισλ ησλ λνκίκσλ θξαηήζεσλ πνπ ζα ηζρχνπλ 
θάζε θνξά, ζα θαηαβάιιεηαη ζην ηέινο θάζε κήλα. Απφ ηελ επφκελε εκέξα ην αληάι-
ιαγκα ζα επηβαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο πξνζαπμήζεηο. 

15.2. Ζ κε εκπξφζεζκε θαηαβνιή δχν ζπλερφκελσλ κεληαίσλ αληαιιαγκάησλ απνηειεί ιφ-
γν ιχζεσο ηεο παξαρσξήζεσο θαη δίλεη ην δηθαίσκα ζηελ Ν.Ι.Ο. Α.Δ. λα απαηηήζεη ηα 
αληαιιάγκαηα έμη (6) επηπιένλ κελψλ, εθ’ φζνλ νη ελαπνκείλαληεο κήλεο ηεο παξαρψ-
ξεζεο είλαη νιηγφηεξνη ησλ έμη (6),ηα νπνία ζα ζεσξνχληαη ιεμηπξφζεζκα θαη απαηηε-
ηά.   

15.3. Νπνηαδήπνηε νθεηιή ηνπ παξαρσξεζηνχρνπ πξνο ηελ «Ν.Ι.Ο. Α.Δ.». θαζψο θαη ηα επη- 
  βαιιφκελα πξφζηηκα ζα εηζπξάηηνληαη θαη' εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Λφκνπ «πεξί 
  εηζπξάμεσο ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ», ή κε θάζε άιιε λφκηκε δηαδηθαζία. 
15.4. Θάζε νθεηιή πνπ θαζπζηεξεί ν παξαρσξεζηνχρνο πξνο ηελ Ν.Ι.Ο. Α.Δ. βαξχλεηαη κε       
  ηφθν ππεξεκεξίαο. Ν ηφθνο ππεξεκεξίαο είλαη ν λφκηκνο σο νξίδεηαη απφ ηελ Ρ.ηΔ. σο 
  επηηφθην λφκηκεο ή δηθαζηηθήο απφθαζεο.  
15.5. Οεηά δειψλεηαη φηη ζηελ παξνχζα παξαρψξεζε δελ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ 

ελνηθηνζηαζίνπ πνπ ηζρχεη ή πξφθεηηαη κειινληηθά λα ηζρχζεη ή θάζε άιιε πξνζηαηεπ-
ηηθή ησλ κηζζψζεσλ δηάηαμε θαζψο θαη νη δηαηάμεηο ηνπ Λφκνπ 813/1978 θαη ΞΓ 
34/95, πεξί εκπνξηθψλ θαη άιισλ θαηεγνξηψλ κηζζψζεσλ 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. 

15.6. Ζ Ν.Ι.Ο. Α.Δ. δελ ππνρξενχηαη λα εγθαηαζηήζεη ηνλ παξαρσξεζηνχρν ζην ρψξν παξα-
ρψξεζεο νχηε απαιιάζζεηαη απηφο απφ ηελ πιεξσκή ηνπ αληαιιάγκαηνο αλ δελ έθα-
λε ρξήζε ηνπ ρσξίο ππαηηηφηεηα ηεο «Ν.Ι.Ο. Α.Δ.»  
 

Άξζξν 16°: ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ – ΔΘΞΡΩΠΖ 

 

16.1 Ζ παξαρψξεζε ησλ ρψξσλ είλαη δπλαηφλ λα αλαθιεζεί κε απφθαζε ηνπ Γ.Π. 
ηεο «Ν.Ι.Ο. Α.Δ.» φηαλ νη αλάγθεο ην επηβάιινπλ (έθηαθηε Δζληθή αλάγθε ή αλαπηπμη-
αθή πνιηηηθή θ.ιπ.). Πε απηή ηελ πεξίπησζε ν παξαρσξεζηνχρνο είλαη ππνρξεσκέλνο 
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λα απνδψζεη ηα παξαρσξεζέληα κέζα ζε δχν (2) κήλεο ζε πεξίπησζε έθηαθηεο εζλη-
θήο αλάγθεο θαη ζε έμη (6) κήλεο γηα αλαπηπμηαθή πνιηηηθή, απφ ηελ θνηλνπνίεζε πξνο 
απηφλ ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ Γ.Π. ηεο «Ν.Ι.Ο. Α.Δ.», αλαληηξξήησο θαη ρσξίο ηελ 
πξνβνιή νπνηαζδήπνηε αμίσζεο πξνο απνδεκίσζε. 

16.2 Ζ παξαρψξεζε ή ρξήζε άιισλ ρψξσλ ηεο Σεξζαίαο Εψλεο ηνπ Ιηκέλα Οαθή-
λαο, πξνο ζηάζκεπζε νρεκάησλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε ρξήζε, απνηειεί αλαθαίξεην 
δηθαίσκα ηεο «Ν.Ι.Ο. Α.Δ.» θαη δελ δεκηνπξγεί νηνδήπνηε ππέξ ηνπ παξαρσξεζηνχρνπ 
δηθαίσκα. 

16.3 Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ θαη γεληθά ε δηαθήκηζε 
ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηεο πεξίθξαμεο ησλ παξαρσξνχκελσλ ρψξσλ. 

16.4 Ζ παξάβαζε νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο παξαρψξεζεο, ή ε δηαπίζησζε απφ θξαηη-
θήο αξρήο ηέιεζεο ηπρφλ θνξνινγηθήο παξαβίαζεο, ή ν παξαρσξεζηνχρνο ηειέζεη ζν-
βαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ή πξάμε πνπ ζα ζίγεη θαηά ηξφπν άκεζν ή έκκεζν ην 
δεκφζην ζπκθέξνλ ζηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Ν.Ι.Ο. Α.Δ., κε απνδεδεηγκέλε π-
παηηηφηεηα ηνπ παξαρσξεζηνχρνπ, ζπλεπάγεηαη ηελ θήξπμή ηνπ σο εθπηψηνπ απφ ηα 
δηθαηψκαηά ηνπ, κε απφθαζε ηνπ Γ.Π. θαη κε ζπλέπεηα: 

16.5 α) ηελ θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο 
παξαρψξεζεο. 

16.6 β) ηελ απηνδίθαηε αθχξσζε ηεο βεβαίσζεο παξαρψξεζεο θαη ππνρξέσζε ηνπ 
παξαρσξεζηνχρνπ λα παξαδψζεη ηνπο ρψξνπο ζε θαιή θαηάζηαζε ζηελ «Ν.Ι.Ο. Α.Δ.» 
κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε πξνο απηφλ ηεο ζρεηηθήο 
πξφζθιεζεο ηεο «Ν.Ι.Ο. Α.Δ.». 

16.7 Ρα έμνδα δεκνζίεπζεο, φζεο θνξέο απαηηεζεί θαη γηα θάζε πεξίπησζε επαλάιε-
ςεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο πεξίιεςεο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο ηεο «Ν. Ι. Ο. Α.Δ.», 
βαξχλνπλ ζπλνιηθά ηνλ ηειηθφ πιεηνδφηε. 

 

Άξζξν 17°: ΙΝΗΞΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 

 

17.1 Ν παξαρσξεζηνχρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παίξλεη ηα ελδεηθλπφκελα θαη επη-
βαιιφκελα απφ ηηο πεξηζηάζεηο κέηξα, γηα ηελ απνθπγή δεκηψλ ή αηπρεκάησλ ζε ηξί-
ηνπο, κέζα ζηνπο παξαρσξνχκελνπο ρψξνπο, έρεη δε θάζε πνηληθή θαη αζηηθή επζχλε 
γηα δεκηέο ή αηχρεκα νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Ν.Ι.Ο. Α.Δ. ή απφ 
ηελ κε ηήξεζε ησλ ρψξσλ θαηάιιεισλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ ιηκέλα 
θαη ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζή ηνπο πξνο εμαζθάιηζε ηεο ειεχζε-
ξεο δηαθίλεζεο ησλ δηεξρνκέλσλ. 

17.2 Ζ παξάβαζε ή θαηαζηξαηήγεζε θάπνηαο δηάηαμεο ηεο παξνχζαο, ή ηεο παξα-
ρψξεζεο, δελ ινγίδεηαη σο έγθξηζε ή παξαίηεζε δηθαηψκαηνο, ή ηξνπνπνίεζε ηεο πα-
ξνχζαο θαη ηεο ππνγξαθνκέλεο παξαρψξεζεο, ή ζησπεξή απνδνρή εθ κέξνπο ηεο 
«Ν.Ι.Ο. Α.Δ.», νχηε παξέρεη θάπνην δηθαίσκα ζηνλ παξαρσξεζηνχρν.  

17.3 Ζ Ν.Ι.Ο. Α.Δ. δελ επζχλεηαη απέλαληη ζηνλ παξαρσξεζηνχρν γηα ηελ πξαγκαηη-
θή θαηάζηαζε ζηνλ νπνία βξίζθνληαη νη παξαρσξνχκελνη ρψξνη 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. 



25 

 

17.4 Ζ Ν.Ι.Ο. Α.Δ. απαιιάζζεηαη θαηά λφκν απφ ηελ θαηαβνιή νπνηνλδήπνηε θφ-
ξσλ, ηειψλ, δηθαησκάησλ, εηζθνξψλ θαη γεληθά επηβαξχλζεσλ πνπ επηβάιινληαη ππέξ 
ηνπ Γεκνζίνπ, ΝΡΑ, θαη νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ησλ παξα-
ρσξνχκελσλ ρψξσλ. 

 

 

Άξζξν 18°: ΔΦΑΟΚΝΠΡΔΝ ΓΗΘΑΗΝ 

 

Ρπρφλ παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηελ παξαρψξεζε, αλεμάξηεηα ησλ θπ-
ξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ απηέο, επάγεηαη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηνπ 
Γ.Π./Ν.Ι.Ο. Α.Δ. ηελ ιχζε ηεο παξαρψξεζεο, ηελ αλάθιεζε ηεο παξαρσξήζεσο θαη 
ηελ απνβνιή ηνπ αλαδφρνπ απφ ην αληηθείκελν παξαρψξεζεο θαηά ηηο θείκελεο πεξί 
πξνζηαζίαο ησλ δεκνζίσλ θηεκάησλ δηαηάμεηο ή ηεο πεξί εμψζεσο δηαηάμεηο ηνπ Θψδη-
θα Ξνιηηηθήο Γηθνλνκίαο θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο Ν.Ι.Ο. Α.Δ. 
Ζ ελ ιφγσ δηαδηθαζία αθνξά ζε παξαρψξεζε ηδηαίηεξνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ρψξσλ 
δψλεο ιηκέλα, απνηειεί δηθαίσκα δηνηθεηηθήο θχζεσο θαη νπνηεζδήπνηε δηαθνξέο πξν-
θχςνπλ απηέο ζα είλαη δηνηθεηηθήο θχζεσο θαη ζα επηιχνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ 
δηνηθεηηθψλ δηαθνξψλ. Υο εθ ηνχηνπ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε Λνκνζεζία νη δηαθνξέο 
πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ κεηαμχ Ν.Ι.Ο. Α.Δ. θαη ηνπ αλαδφρνπ παξαρσξεζηνχρνπ ζα  ε-
πηιχνληαη ζην Δ΄ Ρκήκα ηνπ ΠηΔ ζην νπνίν ζχκθσλα κε ηελ θείκελε Λνκνζεζία ππά-
γνληαη ηπρφλ δηαθνξέο πνπ αθνξνχλ ζέκαηα Αηγηαινχ, Ξαξαιίαο θαη Εψλεο Ιηκέλα. 

 

 

 

 

Ζ Γ/ΛΝΠΑ ΠΚΒΝΙΝΠ ΡΖΠ «Ν. Ι. Ο. Α.Δ.» 

            

ΓΔΠΞΝΗΛΑ ΓΘΗΘΑΘΖ 
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Ξ Α Ο Α Ο Ρ Ζ Κ Α  I 
 

 ΠΣΔΓΗΝ ΒΔΒΑΗΩΠΖΠ ΞΟΝΠΩΟΗΛΖΠ ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΖΠ ΗΓΗΑΗΡΔΟΝ ΓΗΘΑΗΩΚΑΡΝΠ 
ΣΟΖΠΖΠ ΞΑΗΘΟΗΝ ΣΩΟΝ: 

Α)  ΔΚΒΑΓΝ 5.535 Ρ.Κ. ΔΛΡΝΠ ΡΝ ΛΔΝ ΙΗΚΔΛΑ, ΞΝ ΒΟΗΠΘΔΡΑΗ ΔΛΡΝΠ 
ΣΔΟΠΑΗΑΠ ΕΩΛΖΠ ΙΗΚΔΛΑ ΟΑΦΖΛΑΠ, ΚΔ ΠΘΝΞΝ ΡΖΛ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΞΑΗΘΟΗΝ 
ΠΡΑΘΚΝ ΑΡΝΘΗΛΖΡΩΛ (PARKING)  ΘΑΗ 

Β) ΔΚΒΑΓΝ 10.148,71 Ρ.Κ., ΞΑΟΑΘΔΗΚΔΛΑ ΡΖΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΞΑΟΑΙΗΑΠ 
ΟΑΦΖΛΑΠ (ΞΙΑΕ) ΘΑΗ ΚΔΣΟΗ ΡΝ ΟΔΚΑ ΡΖΠ ΟΑΦΖΛΑΠ, ΞΝ ΒΟΗΠΘΔΡΑΗ ΔΛΡΝΠ 
ΣΔΟΠΑΗΑΠ ΕΩΛΖΠ ΙΗΚΔΛΑ ΟΑΦΖΛΑΠ, ΚΔ ΠΘΝΞΝ ΡΖΛ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΞΑΗΘΟΗΝ 
ΠΡΑΘΚΝ ΑΡΝΘΗΛΖΡΩΛ (PARKING)   
 
 
 

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΙΗΚΔΛΝΠ ΟΑΦΖΛΑΠ           
Ραρ. Γ/λζε: Αθηή Αλδξέα Ξαπαλδξένπ, 
Ιηκάλη Οαθήλαο – Ρ. Θ. 190 09 - Οαθήλα. 
Ρει : 22940-22840/23605 
Fax : 22940-26076 
e-mail: grammateia@rafinaport.gr 
Ξιεξνθνξίεο :Θνπξή Αιεμάλδξα 

 

 

Οαθήλα :  
Αξ. Ξξση.:  
 

 
 

Ξξνο:     
 

Θνηλ.: Θ. Ι/X Οαθήλαο 
Δζση. Γηαλνκή: T. Ν. / T.Y. 

 
 
 

ΒΔΒΑΗΩΠΖ ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΖΠ 
 

ΘΔΚΑ: «Ξξνζσξηλή θαη κε αληάιιαγκα παξαρώξεζε ηδηαίηεξνπ δηθαηώκαηνο απιήο 
ρξήζεο ρώξσλ ζηελ νξηνζεηεκέλε ΣΕ ιηκέλνο Οαθήλαο, έηνπο 2020-2023» 
 
 
Πρεη.:1. Ζ κε αξηζκφ Λν Ξ 03/2020 Γηαθήξπμε θαη ηα Ξαξαξηήκαηά ηεο 
         2. Ζ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ 
         3. Ρν κε αξηζκφ ...../......... Ξξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 
   

      Βεβαηψλεηαη φηη ην Γ. Π. ηεο « Ν.Ι.Ο.  Α.Δ. »  κε ηελ ππ΄ αξηζ. …../………… Ξξάμε ηνπ θαη 
κεηά απφ εμέηαζε ησλ παξαπάλσ ζρεηηθψλ, απνθάζηζε ηελ θαηαθχξσζε ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηελ 
πξνζσξηλή θαη κε αληάιιαγκα, παξαρψξεζε ηδηαίηεξνπ δηθαηψκαηνο απιήο ρξήζεο ππαίζξηνπ ρψξνπ 
α) εκβαδνχ  5.535 η.κ. εληφο ηνπ λένπ ιηκέλα ή /θαη β) εκβαδνχ 10.148,71η.κ., παξαθείκελα ηεο θε-
ληξηθήο παξαιίαο Οαθήλαο (πιαδ) θαη κέρξη ην ξέκα ηεο Οαθήλαο, πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ νξηνζε-
ηεκέλε Σεξζαίαο Εψλεο Ιηκέλα Οαθήλαο, κε ζθνπφ ηελ ιεηηνπξγία ππαίζξησλ ζηαζκψλ απηνθηλήησλ 
(parking),  ζηελ εηαηξεία ……………………………………………. θαη δ. η. ….., πνπ εδξεχεη ζην Γήκν 

mailto:portraf@ath.forthnet.gr
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…………… Αηηηθήο επί ηεο νδνχ …………………, κε Α.Φ.Κ. …………………,  Γ.Ν.. ……..,  κε ηα παξαθάησ 
βαζηθά ζηνηρεία (Α), φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο (Β) πνπ ν αλσηέξσ δέρεηαη αλεπηθχιαθηα. 
 

Α. ΒΑΠΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΖΠ 
(ΓΗΑ ΘΑΘΔ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ) 

 
1. ΔΘΡΑΠΖ ΡΝ ΣΩΟΝ: α)  5.535 η.κ.   ΘΑΗ β) 10.148,71 ηεηξαγσληθά κέηξα.  

2. ΣΟΖΠΖ ΣΩΟΝ: παίζξηνπ ρψξνπ γηα Ιεηηνπξγία παίζξησλ Πηαζκψλ Απηνθηλήησλ (parking) 

 α) εληφο ηνπ λένπ ιηκέλα  ΘΑΗ  

 β) παξαθείκελα ηεο θεληξηθήο παξαιίαο Οαθήλαο (πιαδ) θαη κέρξη ην ξέκα ηεο Οαθήλαο 

3. ΣΟΝΛΗΘΖ ΓΗΑΟΘΔΗΑ:  Ρξία (3) έηε Απφ ………. έσο …………… ,     

4. ΠΛΝΙΗΘΝ ΑΛΡΑΙΙΑΓΚΑ:  

Γηα ηνλ ππαίζξην ρψξν (α) εκβαδνχ ……….η.κ., ην κεληαίν αληάιιαγκα νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ  

………………….. επξψ (€…….,00) (.…,.. €Σ .,.. η.κ.) πιένλ ηειψλ ραξηνζήκνπ 3,6%  (Πχλνιν: € 

……………….). 

Γηα ηνλ ππαίζξην ρψξν (β) εκβαδνχ ……….η.κ., ην κεληαίν αληάιιαγκα νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ 

………………….. επξψ (€…….,00) (.…,.. €Σ .,.. η.κ.) πιένλ ηειψλ ραξηνζήκνπ 3,6%  (Πχλνιν: € 

……………….). 

Ρν κεληαίν αληάιιαγκα ησλ σο άλσ ρψξσλ νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ ……………………….………..…….. 
επξψ (€………………………) [(α) + (β)],  πιένλ ηειψλ ραξηνζήκνπ 3,6% (Πχλνιν: €…………..…). 

 
5. ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ ΘΑΡΑΒΝΙΖΠ ΑΛΡΑΙΙΑΓΚΑΡΝΠ: Ρν παξαπάλσ αληάιιαγκα ζα θαηα-
βάιιεηαη ζηελ Δζληθή Ρξάπεδα αξ. ινγ/ζκνχ 706/470025-29, ή ζηελ Ρξάπεδα Ξεηξαηψο αξ. 
ινγ/ζκνχ 5186037360711,  ή ζηελ Alpha Ρξάπεδα αξ. ινγ/ζκνχ 970 00 2002 001080, ή ζηε Eu-

robank αξ. ινγ/ζκνχ 0263780200148519  ζην ηέινο θάζε κήλα.  

 
 

Β. ΝΟΝΗ ΘΑΗ ΞΟΝΫΞΝΘΔΠΔΗΠ ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΖΠ ΗΓΗΑΗΡΔΟΝ ΓΗΘΑΗΩΚΑΡΝΠ 
ΣΟΖΠΖΠ ΣΩΟΝ, ΠΚΦΩΛΑ 1) ΚΔ ΡΝ ΛΝΚΝ 2971/2001,  

ΝΞΩΠ ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΘΖΘΔ ΘΑΗ ΗΠΣΔΗ ΘΑΗ 2) ΚΔ ΡΖΛ Ξ΄ ΑΟΗΘ. Ξ 03/2020 
ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ       

 
 
Ζ σο άλσ αλάδνρνο εηαηξεία «………………………………………….»  πνπ εδξεχεη ζην Γήκν 
…………………….Αηηηθήο  επί ηεο νδνχ…………, κε Α.Φ.Κ. ……………..,  Γ.Ν.. ……………., θαινχκελε 
ζην εμήο θαη γηα ζπληνκία παξαρσξεζηνχρνο, έρεη πξνζθνκίζεη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη 
ηελ εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο, κε αξηζ. ……. Ρξάπεδαο…………/γξακκάηην παξαθαηαζήθεο ηνπ 
Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, εκεξ/ληα έθδνζεο ……, πνζνχ ……………………………………. 
επξψ (€ ……………..),  θαζψο επίζεο ζα πξνθαηαβάιεη ηξηψλ (3) κελψλ αληαιιάγκαηα πνζνχ 
……………………………………… επξψ (€ ………..)  ηελ επφκελε απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξαρψ-
ξεζεο, ήηνη ηελ ….. ………….  ……..,  ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο «Νξγαληζκφο Ιηκέλνο Οαθήλαο 
Α. Δ.» θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα πξνζθνκίζεη ηελ ηξαπεδηθή απφδεημε ζην Νηθνλνκηθφ Ρκήκα ηεο 
«Ν.Ι.Ο. Α.Δ.», ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ: 
1. Ν παξαρσξεζηνχρνο  ζα κεξηκλά ψζηε αθ’ ελφο λα κελ παξαθσιχεηαη ε άλεηε, νκαιή θαη α-
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ζθαιήο θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεκάησλ θαη αθ’ εηέξνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε ειεχζεξε δηέιεπζε 
ηνπ θνηλνχ θαηά κήθνο ηνπ πεδνδξνκίνπ αιιά θαη ε πξνζέγγηζή ηνπ πξνο ηε ζάιαζζα. 
2. Ν 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. Ν παξαρσξεζηνχρνο ζα ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ απνθπγή ξχπαλζεο ηεο ζάιαζ-
ζαο 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 ησλ ρψξσλ λα κελ ππάξρνπλ 
δπζκελείο επηπηψζεηο ζην ρεξζαίν ή ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ ή λα δεκηνπξγνχληαη ζέκαηα θπ-
θινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο ή φριεζεο ησλ πεξηνίθσλ. 
4. Ν παξαρσξεζηνχρνο ζα ρξεζηκνπνηεί ηνπο ρψξνπο νη νπνίνη βξίζθνληαη εληφο ηεο νξηνζεηεκέ-
λεο Σεξζαίαο Εψλεο Ιηκέλα θαη εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο «Νξγαληζκφο Ιηκέλνο Οαθήλαο 
Α. Δ.», απνθιεηζηηθά γηα ηελ αηηνχκελε ρξήζε πνπ αλαθέξεηαη ζηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο βεβαίσ-
ζεο παξαρψξεζεο κφλνλ ν ίδηνο θαζψο δελ επηηξέπεηαη ε εθκεηάιιεπζή ηνπο απφ ηξίηνπο κε ν-
πνηαδήπνηε κνξθή εθρψξεζεο δηθαησκάησλ (π.ρ. ππεθκίζζσζε θηι), ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε, έγ-
γξαθε έγθξηζε ηεο «Ν. Ι. Ο. ΑΔ».  Δλψ ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ε ρξεζηκνπνίεζε ρψξνπ 
κεγαιχηεξεο έθηαζεο απφ ηνπο παξαρσξνχκελνπο, πνπ ξεηά αλαθέξνληαη ζηα βαζηθά ζηνηρεία 
ηεο βεβαίσζεο παξαρψξεζεο, ζα εθαξκφδεηαη ε παξ.1  άξζξνπ 27 ηνπ Λ.2971/01. 
5. Ν παξαρσξεζηνχρνο δελ ζα πξνρσξεί ζηε δηακφξθσζε ησλ παξαρσξνχκελσλ ρψξσλ ή ζηε 
κεηαβνιή ηνπο κε επηρσκαηψζεηο πξνζρψζεηο ζαιαζζίσλ εθηάζεσλ θ.η.ι. ή ζηελ εθηέιεζε άιισλ 
έξγσλ, κφληκνπ ή πξνζσξηλνχ ραξαθηήξα ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγθξηζε ησλ αξκνδίσλ ππεξε-
ζηψλ. Δλψ, κεηά ηε ιήμε ηεο παξαρψξεζεο, πξνζζήθεο ή θαηαζθεπέο πνπ ζα γίλνπλ ζηνπο παξα-
ρσξνχκελνπο ρψξνπο, κε ή ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγθξηζε ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ, πεξηέξρν-
ληαη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ Γεκνζίνπ – Ν.Ι.Ο. Α.Δ. -  ην νπνίν κπνξεί λα ηηο θαηαξγεί ή λα ηηο κεηα-
ηξέπεη νπνηεδήπνηε γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη αζθάιεηαο ή εζληθήο άκπλαο ρσξίο ν 
παξαρσξεζηνχρνο λα δηθαηνχηαη απνδεκίσζεο θαη ρσξίο λα απαιιάζζεηαη απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο 
ζπλέπεηεο ηπρφλ παξαβάζεσλ ηνπ. 
6. Ρν παξαρσξνχκελν δηθαίσκα ρξήζεο ησλ ρψξσλ κπνξεί λα αλαθιεζεί εθ κέξνπο ηνπ Γεκνζί-
νπ γηα ιφγνπο εζληθήο αλάγθεο, άκπλαο θαη αζθάιεηαο ηεο ρψξαο θαη ελ γέλεη Γεκνζίνπ ζπκθέξν-
ληνο. Πηελ πεξίπησζε απηή, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ απνθαζηζζεί ε εθηέιεζε, ζηνπο πα-
ξαρσξνχκελνπο ρψξνπο, ιηκεληθψλ ή άιισλ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ή εμππεξεηνχλησλ ηελ θνηλή 
ρξήζε έξγσλ ή αιιαγή ηεο ρξήζεο ηνπο, ν παξαρσξεζηνχρνο ππνρξενχηαη λα ηνπο εγθαηαιείςεη, 
εληφο ηαθηήο πξνζεζκίαο θαη ρσξίο θακία αμίσζε, απφ ην δεκφζην ή ηελ «Ν.Ι.Ο. Α.Δ.», γηα απν-
δεκίσζε. 
7. Ν παξαρσξεζηνχρνο έρεη ηελ επζχλε θαη ππνρξέσζε γηα ηελ έθδνζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ α-
δεηψλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο λνκνζεζίεο θαη δηαηάμεηο. Ζ «Ν.Ι.Ο. Α.Δ.» 
δελ θέξεη νπνηαδήπνηε επζχλε γηα ηπρφλ κε ρνξήγεζε νπνηαζδήπνηε άδεηαο, πνπ αθνξά ζηε ιεη-
ηνπξγία ησλ παίζξησλ Πηαζκψλ Απηνθηλήησλ. 
8. Ζ δηακφξθσζε, πεξίθξαμε, ζήκαλζε, θσηηζκφο, δηαγξάκκηζε θαη θάζε άιιε παξέκβαζε πνπ 
αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ησλ Πηαζκψλ, γίλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ άδεηα ίδξπζεο θαη κφλν κε Απφθα-
ζε ηνπ Γ.Π. ηεο «Ν.Ι.Ο. Α.Δ.» εγθεθξηκέλε αξκνδίσο θαη νη δαπάλεο βαξχλνπλ εμ νινθιήξνπ ηνλ 
παξαρσξεζηνχρν. 
9. Νη Πηαζκνί (parking) ζα ιεηηνπξγνχλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ επηβαηηθνχ θνηλνχ, πξσηίζησο, 
γη’ απηφ θαη ζα πξέπεη ηα σξάξηα ιεηηνπξγίαο ηνπο λα δηακνξθσζνχλ έηζη ψζηε λα είλαη αλνηρηνί, 
θάζε κέξα, κία ψξα πξηλ ηελ αλαρψξεζε ηνπ πξψηνπ πξσηλνχ πινίνπ θαη κία ψξα κεηά ηελ άθη-
με ηνπ ηειεπηαίνπ βξαδηλνχ, ηνπιάρηζηνλ. 
10.Ν παξαρσξεζηνχρνο δεζκεχεηαη, γηα ελεκέξσζε, λα θαηαζέζεη ζηελ «Ν.Ι.Ο. Α.Δ.» ηηκνθαηά-
ινγν ρξέσζεο ησλ ρξεζηψλ ησλ Πηαζκψλ. Θαηά ηε ιεηηνπξγία σζηφζν ησλ Πηαζκψλ επηηξέπεηαη 
ε εθαξκνγή επλντθφηεξσλ ρξεψζεσλ θαη ε παξνρή ινηπψλ απαιιαγψλ - εθπηψζεσλ πξνο ηνπο 
ρξήζηεο, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη κνξθή (απαιιαγέο πξψησλ ιεπηψλ ζηάζκεπζεο, πξφβιεςε 
εκεξήζησλ, κεληαίσλ, εηήζησλ θαξηψλ θιπ). 
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11.Ν παξαρσξεζηνχρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηεπθνιχλεη θαη λα ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα 
κέηξα, κε δηθή ηνπ δαπάλε θαη επζχλε θαη έπεηηα απφ ζρεηηθή ελεκέξσζε θαη έγγξαθε ζπλαίλεζε 
ηεο «Ν.Ι.Ο. Α.Δ.», γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο θπθινθνξίαο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ παξαθείκελσλ 
ηδηνθηεζηψλ θαη ρψξσλ, θαζψο θαη ησλ ρξεζηψλ άιισλ ρψξσλ ηεο Σεξζαίαο Εψλεο ηνπ Ιηκέλα 
Οαθήλαο θαη ηεο κε φριεζεο απηψλ, θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξαρψξεζεο. 
12. Ν παξαρσξεζηνχρνο είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηνλ πιήξε θαη ζχγρξνλν εμνπιηζκφ ιεηηνπξγίαο 
ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο κε δηθά ηνπ έμνδα. Ν 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 θείκελε λνκνζεζία. Γηα 
ηνλ ζθνπφ απηφ ν παξαρσξεζηνχρνο αλαιακβάλεη κε δηθά ηνπ απνθιεηζηηθά έμνδα θαη δαπάλεο λα 
πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο (δηαγξακκίζεηο, πεξίθξαμε, αζθαιηνζηξψζεηο θαη φηη ηπ-
ρφλ άιιν απαηηείηαη) γηα ηελ αδεηνδφηεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ παξαρσξνχκελσλ ρψξσλ σο ρψ-
ξσλ ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ ζην φλνκά ηνπ.   
13.Ν παξαρσξεζηνχρνο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί, ζχκθσλα κε ηηο άδεηεο ησλ ζηαζκψλ, δέθα 
(10) ζέζεηο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ ζε θάζε Πηαζκφ, γηα νρήκαηα ηδηνθηεζίαο αηφκσλ κε εηδηθέο 
αλάγθεο, ζε ρψξν πνπ ζα είλαη εηδηθά δηαγξακκηζκέλνο. 
14.Ν παξαρσξεζηνχρνο εθηφο ησλ νξηδφκελσλ ζηε παξάγξαθν 15 ηνπ παξφληνο, ππνρξενχηαη 
ζηελ θαηαβνιή κεληαίνπ αληαιιάγκαηνο ηξηπιάζηνπ ηνπ επηηεπρζέληνο θαηά ην δηαγσληζκφ, ζε 
πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί παξάλνκε ρξήζε ρψξσλ, πιένλ ηνπ παξαρσξεζέληνο θαη γηα φζν 
ρξνληθφ δηάζηεκα ρξεζηκνπνηεί ηνπο ρψξνπο.   
15.Ν παξαρσξεζηνχρνο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί ηελ θαηνρή ησλ παξαρσξνχκελσλ ρψξσλ, ηηο 
ηπρφλ ππέξ απηψλ δνπιείεο θαη ηα φξηα απηψλ, λα ηνπο πξνζηαηεχεη απφ θάζε θαηαπάηεζε κε ηηο 
πξνζήθνπζεο αγσγέο, νη νπνίεο ζα εθρσξεζνχλ ζ' απηφλ κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο Βεβαίσζε Ξα-
ξαρψξεζεο, νθείιεη φκσο λα ελεκεξψλεη ηελ «Ν.Ι.Ο. Α.Δ.», πξηλ απφ ηελ άζθεζή ηνπο, αιιηψο 
επζχλεηαη ζε απνδεκίσζε. 
16.Ν παξαρσξεζηνχρνο ππνρξενχηαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζήο ηνπ λα 
κελ πξνθαιεί ελνριεηηθνχο ζνξχβνπο θαη γεληθά λα ηεξεί ηνπο θαλφλεο ησλ πγεηνλνκηθψλ θαη Α-
ζηπλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, λα ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ απνθπγή ζαιάζζηαο ξχπαλζεο απφ θάζε θχ-
ζεο ξππνγφλνπο νπζίεο θαη λα ζπκκνξθψλεηαη ζηηο εθάζηνηε νδεγίεο ηεο «Ν.Ι.Ο. Α.Δ.» θαη ζηηο 
δηαηαγέο ηεο Ιηκεληθήο Αξρήο. 
17.Ν παξαρσξεζηνχρνο ππνρξενχηαη ζηελ ηήξεζε ησλ φξσλ πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο θαη ζηε 
δηαηήξεζε θαζαξνχ φισλ ησλ ρψξσλ κε δηθέο ηνπ δαπάλεο. 
18. Ν παξαρσξεζηνχρνο επζχλεηαη γηα ηελ αζθάιηζε θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζην θαηά-
ζηεκα. Θα ιακβάλεη θάζε θνξά ηα πξνβιεπφκελα, απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη απφ ηηο πεξη-
ζηάζεηο επηβαιιφκελα, κέηξα γηα ηελ απνθπγή νπνηαζδήπνηε δεκηάο ή αηπρήκαηνο ζηηο εγθαηα-
ζηάζεηο ή ζε ηξίηνπο ζηνπο παξαρσξνχκελνπο ρψξνπο, γηα ηα νπνία πάλησο είλαη απνθιεηζηηθά 
ππεχζπλνο θαη έρεη ηελ πιήξε πνηληθή θαη αζηηθή επζχλε γηα νηηδήπνηε ζπκβεί ζε πξφζσπα θαη 
πξάγκαηα ζηα φξηα ησλ παξαρσξνχκελσλ ρψξσλ γη απηφ θαη ππνρξενχηαη ζηελ αζθάιηζή ηνπο 
γηα αζηηθή επζχλε, θσηηά θαη άιινπο θηλδχλνπο απνδεδεηγκέλα (πξνζθνκίδνληαο αληίγξαθν ηνπ 
αζθαιηζηήξηνπ ζπκβνιαίνπ κε ηελ παξαιαβή ηεο βεβαίσζεο παξαρψξεζεο, ζηελ «Ν. Ι. Ο. ΑΔ»).  
19. Νη παξαρσξνχκελνη ρψξνη, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά σο παίζξηνη Πηαζκνί Απηνθη-
λήησλ (parking). Πε πεξίπησζε πνπ ν παξαρσξεζηνχρνο επηζπκεί δξαζηεξηνπνίεζε ζε επηπιένλ, 
ηεο πξναλαθεξνκέλεο, ρξήζεο, ζα πξνεγεζεί έγγξαθν αίηεκα πξνο ηελ Ν.Ι.Ο. Α.Δ. θαη ιήςε 
ζρεηηθήο Απφθαζεο απφ ην Γ.Π. / Ν.Ι.Ο. Α.Δ. 
20. Ν παξαρσξεζηνχρνο ππνρξενχηαη λα εγθαηαζηήζεη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ άδεηα ιεηηνπξ-
γίαο, κέζα ππξφζβεζεο, θαηάιιεια γηα ηελ θάιπςε ηεο επηρείξεζεο. 
21. Ν παξαρσξεζηνχρνο ππνρξενχηαη ζηελ έγθαηξε θαηαβνιή ηνπ αληηηίκνπ ησλ ινγαξηαζκψλ 
απφ παξνρέο ηεο «Ν.Ι.Ο. Α.Δ.» (ειεθηξηθφ ξεχκα, λεξφ, ηέιε θ.η.ι.), ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα 
εγθεθξηκέλα ηηκνιφγηα ηεο Ν.Ι.Ο. Α.Δ.. 
22.  Ν παξαρσξεζηνχρνο ππνρξενχηαη, κεηά ηε ιήμε ηεο παξαρψξεζεο, λα παξαδψζεη ηνπο ρψ-
ξνπο ζηελ θαιή θαηάζηαζε πνπ ηνπο παξέιαβε. 
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23.  Ν παξαρσξεζηνχρνο ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο κείσζεο ηνπ αληαιιάγκαηνο ρξήζεο γηα 
βιάβε ησλ παξαρσξνχκελσλ ρψξσλ ή δεκία ηεο επηρείξεζήο ηνπ εθ ζενκελίαο ή άιιεο ηπραίαο 
αηηίαο επεξρφκελεο κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 
24. Ν παξαρσξεζηνχρνο δελ δηθαηνχηαη λα επηθέξεη ηερληθέο κεηαβνιέο, πξνζζήθεο ή ηξνπνπνηή-
ζεηο ζηνπο ρψξνπο θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξαρψξεζεο, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή έ-
γθξηζε ηεο «Ν.Ι.Ο. Α.Δ.».  
25. Ν παξαρσξεζηνχρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί ηηο ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο, αζηπλνκηθέο 
θαη ιηκεληθέο δηαηάμεηο ή δηαηαγέο άιισλ ζπλαξκνδίσλ αξρψλ. 
26. Ν παξαρσξεζηνχρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηνπο ηζρχνληεο 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 «Ν. Ι.Ο. Α.Δ.» δελ θέξεη νπνηαδήπνηε 
επζχλε γηα ηπρφλ επεκβάζεηο Αξρήο ζηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ.  
27.Ν παξαρσξεζηνχρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί φια ηα βηβιία θαη ζηνηρεία, πνπ πξνβιέπνληαη απφ 
ηηο θείκελεο δηαηάμεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ παίζξησλ Πηαζκψλ Απηνθηλήησλ (parking). 
28. Πε πεξίπησζε νηθεηνζεινχο απφδνζεο ησλ ρψξσλ παξαρψξεζεο απφ ηνλ παξαρσξεζηνχρν 
πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο παξαρψξεζεο, απηφο εμαθνινπζεί λα είλαη ππνρξεσκέλνο 
ζηελ θαηαβνιή ηνπ αληαιιάγκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζην ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηε ιήμε ηνπ 
ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ ή ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ παξαρσξεζηνχρνπ, θαηά ηνπο φξνπο ηνπ παξφ-
ληνο πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαβνιή ηνπ αληαιιάγκαηνο, θαζψο θαη ζηηο ζπλέπεηεο κε θαηαβνιήο 
απηνχ. 
29. Ρν αληάιιαγκα ηεο παξαρψξεζεο θαη φισλ ησλ λνκίκσλ θξαηήζεσλ πνπ ζα ηζρχνπλ θάζε 
θνξά, ζα θαηαβάιιεηαη ηέινο θάζε κήλα, ζα αθνξά ζηνλ ηξέρνληα κήλα. Κεηά ηελ πάξνδν ηνπ 
δεθαεκέξνπ ην αληάιιαγκα ζα επηβαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο πξνζαπμήζεηο. 
30. Ζ κε εκπξφζεζκε θαηαβνιή δχν ζπλερφκελσλ κεληαίσλ αληαιιαγκάησλ απνηειεί ιφγν ιχ-
ζεσο ηεο παξαρσξήζεσο θαη δίλεη ην δηθαίσκα ζηελ «Ν.Ι.Ο. Α.Δ.» λα απαηηήζεη ηα αληαιιάγκα-
ηα έμη (6) επηπιένλ κελψλ, ηα νπνία ζα ζεσξνχληαη ιεμηπξφζεζκα θαη απαηηεηά.  
31. Θάζε νθεηιή πνπ θαζπζηεξεί ν παξαρσξεζηνχρνο πξνο ηελ «Ν.Ι.Ο. Α.Δ.» βαξχλεηαη κε ηφθν 
ππεξεκεξίαο. Ν ηφθνο ππεξεκεξίαο είλαη ν λφκηκνο σο νξίδεηαη απφ ηελ Ρ.ηΔ. σο επηηφθην λφκηκεο 
ή δηθαζηηθήο απφθαζεο. 
32. Νπνηαδήπνηε νθεηιή ηνπ παξαρσξεζηνχρνπ πξνο ηελ «Ν.Ι.Ο. Α.Δ.». θαζψο θαη ηα επηβαιιφ-
κελα πξφζηηκα ζα εηζπξάηηνληαη θαη' εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Λφκνπ «πεξί εηζπξάμεσο ησλ 
δεκνζίσλ εζφδσλ», ή κε θάζε άιιε λφκηκε δηαδηθαζία.  
33. Ζ  Ν.Ι.Ο. Α.Δ. δελ ππνρξενχηαη λα εγθαηαζηήζεη ηνλ παξαρσξεζηνχρν ζηνπο ρψξνπο παξα-
ρψξεζεο νχηε απαιιάζζεηαη απηφο απφ ηελ πιεξσκή ηνπ αληαιιάγκαηνο αλ δελ έθαλε ρξήζε 
ηνπο ρσξίο ππαηηηφηεηα ηεο «Ν.Ι.Ο. Α.Δ.».  
34. Απαγνξεχεηαη ε ππεθκίζζσζε ησλ ρψξσλ ή ε θαηά νπνηνλδήπνηε άιιε ηξφπν παξαρψξεζε 
ηεο ρξήζεο ηνπο, κεξηθά ή νιηθά ζε ηξίηνπο ρσξίο ηελ έγγξαθε έγθξηζε ηεο Ν.Ι.Ο. Α.Δ. 
35. Πησπεξή παξάηαζε ηεο παξαρψξεζεο απαγνξεχεηαη. Υο ηέηνηα δε, κπνξεί λα ζεσξεζεί ε ε-
μαθνινχζεζε ηεο ρξήζεο ησλ ρψξσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο παξα-
ρψξεζεο, αθφκα θαη εάλ ε Ν.Ι.Ο. Α.Δ. δελ έρεη ελαληησζεί ξεηά ζε απηή. 
Ξξηλ ηε ιήμε ηεο παξαρψξεζεο ε Ν.Ι.Ο. Α.Δ. κπνξεί θαη κφλν, κε απφθαζε ηνπ Γ.Π., λα παξαρσ-
ξεζεί ην θάζε αληηθείκελν γηα έλα (1) έηνο αθφκα, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη κε 
ην αληάιιαγκα ηνπιάρηζηνλ ίζν κε απηφ πνπ ίζρπε θαηά ηνλ ηειεπηαίν κήλα ηεο παξαρψξεζεο. 
Ζ λέα παξαρψξεζε απηή ζα γίλεη ππνρξεσηηθά κε φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ηεο δηαθή-
ξπμεο. 
36. Ζ Ν.Ι.Ο. 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 θαλνληζκψλ νη νπνίνη ηεξνχληαη κε απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ αλαδφ-
ρνπ. 
37. Ζ παξαρψξεζε ησλ ρψξσλ είλαη δπλαηφλ λα αλαθιεζεί κε απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο «Ν.Ι.Ο. 
Α.Δ.» φηαλ νη αλάγθεο ην επηβάιινπλ (έθηαθηε Δζληθή αλάγθε ή αλαπηπμηαθή πνιηηηθή θ.ιπ.). Πε 
απηή ηελ πεξίπησζε ν παξαρσξεζηνχρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνδψζεη ηα παξαρσξεζέληα 
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κέζα ζε δχν (2) κήλεο ζε πεξίπησζε έθηαθηεο εζληθήο αλάγθεο θαη ζε έμη (6) κήλεο γηα αλαπηπμη-
αθή πνιηηηθή, απφ ηελ θνηλνπνίεζε πξνο απ-ηφλ ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ Γ.Π. ηεο «Ν.Ι.Ο. 
Α.Δ.», αλαληηξξήησο θαη ρσξίο ηελ πξνβνιή νπνηαζδήπνηε αμίσζεο πξνο απνδεκίσζε.  
38.Ζ παξαρψξεζε ή ρξήζε άιισλ ρψξσλ ηεο Σεξζαίαο Εψλεο ηνπ Ιηκέλα Οαθήλαο, πξνο ζηάζ-
κεπζε νρεκάησλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε ρξήζε, απνηειεί αλαθαίξεην δηθαίσκα ηεο «Ν.Ι.Ο. 
Α.Δ.» θαη δελ δεκηνπξγεί νηνδήπνηε ππέξ ηνπ παξαρσξεζηνχρνπ δηθαίσκα. 
39. Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ θαη γεληθά ε δηαθήκηζε ζηελ εμσηεξηθή 
πιεπξά ηεο πεξίθξαμεο ησλ παξαρσξνχκελσλ ρψξσλ. 
40. Ζ παξάβαζε ή ε δηαπίζησζε απφ θξαηηθήο αξρήο ηέιεζεο ηπρφλ θνξνινγηθήο παξαβίαζεο, ή 
ζνβαξνχ επαγγεικαηηθνχ παξαπηψκαηνο ή πξάμε πνπ ζα ζίγεη θαηά ηξφπν άκεζν ή έκκεζν ην 
δεκφζην ζπκθέξνλ ζηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο «Ν.Ι.Ο. Α.Δ.», κε απνδεδεηγκέλε ππαηηηφηεηα 
ηνπ παξαρσξεζηνχρνπ θαη εθφζνλ θαηαζηεί ηειεζίδηθε, ζπλεπάγεηαη ηελ θήξπμή ηνπ σο εθπηψ-
ηνπ απφ ηα δηθαηψκαηά ηνπ, κε απφθαζε ηνπ Γ.Π. 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 ηνπο ρψξνπο ζε θαιή θαηάζηαζε ζηελ «Ν.Ι.Ο. Α.Δ.» κέζα ζε πξνζεζκία δέθα 
(10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε πξνο απηφλ ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ηεο «Ν.Ι.Ο. Α.Δ.».   
41. Ζ παξάβαζε ή θαηαζηξαηήγεζε θάπνηαο δηάηαμεο ηεο παξνχζαο, ή ηεο βεβαίσζεο παξαρψ-
ξεζεο, δελ ινγίδεηαη σο έγθξηζε ή παξαίηεζε δηθαηψκαηνο, ή ηξνπνπνίεζε ηεο παξνχζαο θαη ηεο 
ππνγξαθεζνκέλεο παξαρψξεζεο, ή ζησπεξή απνδνρή εθ κέξνπο ηεο «Ν.Ι.Ο. Α.Δ.», νχηε παξέρεη 
θάπνην δηθαίσκα ζηνλ παξαρσξεζηνχρν.  
42. Ν παξαρσξεζηνχρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παίξλεη ηα ελδεηθλπφκελα θαη επηβαιιφκελα απφ 
ηηο πεξηζηάζεηο κέηξα, γηα ηελ απνθπγή δεκηψλ ή αηπρεκάησλ ζε ηξίηνπο, κέζα ζηνπο παξαρσ-
ξνχκελνπο ρψξνπο, έρεη δε θάζε πνηληθή θαη αζηηθή επζχλε γηα δεκηέο ή αηχρεκα νπνηνπδήπνηε 
ηξίηνπ ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Ν.Ι.Ο. Α.Δ. ή απφ ηελ κε ηήξεζε ησλ ρψξσλ θαηάιιεισλ γηα ηελ 
εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ ιηκέ-λα θαη ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζή ηνπο 
πξνο εμαζθάιηζε ηεο ειεχζεξεο δηαθίλεζεο ησλ δηεξρνκέλσλ. 
43. Ζ «Ν.Ι.Ο. Α.Δ.» δελ επζχλεηαη απέλαληη ζηνλ παξαρσξεζηνχρν γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηα-
ζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη νη παξαρσξνχκελνη ρψξνη θαη ηεο νπνίαο έιαβε πιήξε γλψζε, ε νπνία 
απνδεηθλχεηαη κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ θαη κφλν ζην δηαγσληζκφ, νχηε ππνρξενχηαη ζηελ επηζηξν-
θή ή κείσζε ηνπ αληαιιάγκαηνο, νχηε ζηε ιχζε ηεο παξαρψξεζεο. 
44.  Ζ «Ν.Ι.Ο. Α.Δ.» απαιιάζζεηαη θαηά λφκν απφ ηελ θαηαβνιή νπνηνλδήπνηε θφξσλ, ηειψλ, 
δηθαησκάησλ, εηζθνξψλ θαη γεληθά επηβαξχλζεσλ πνπ επηβάιινληαη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ΝΡΑ, θαη 
νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ησλ παξαρσξνχκελσλ ρψξσλ. 
45. Όξνη πνπ επθξηλψο θαη αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ βεβαίσζε παξαρψξεζεο ε νπνία ζπ-
ληάζζεηαη εηο ηξηπινχλ θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ θαηά λφκν εθπξφζσπν ηεο «Ν. Ι. Ο. ΑΔ» θαη 
ηνπο νπνίνπο ν παξαρσξεζηνχρνο απνδέρεηαη, κε ηελ ελππφγξαθε παξαιαβή ελφο εθ ησλ αληη-
γξάθσλ.  

46. Θάζε ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο γίλεηαη κφλν εγγξάθσο θαη θαηά ηνλ ίδην ηχπν. Ζ 

κε έγθαηξε ελάζθεζε απφ ηελ «Ν.Ι.Ο. Α.Δ.»  κία θνξά ή θαη’ επαλάιεςε νπνηνπδήπνηε δηθαηψ-
καηφο ηεο, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο παξαίηεζε απφ ην δηθαίσκά ηεο απηφ θαη δελ δεκηνπξγεί 
θαλέλα δηθαίσκα ππέξ ηνπ παξαρσξεζηνχρνπ.  
47. Ν παξαρσξεζηνχρνο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο παξαπάλσ φξνπο, δηαηάμεηο θαη 
ζπκθσλίεο, νη νπνίνη ζπλνκνινγνχληαη νπζηψδεηο, ε παξάβαζε δε ή ε κε εθπιήξσζε νπνηνπδή-
πνηε απφ απηνχο ζπλεπάγεηαη φιεο ηηο λφκηκεο θαη ζπκβαηηθέο ζπλέπεηεο.   
48. 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 βα-
ζηθά ζηνηρεία ηεο βεβαίσζεο παξαρψξεζεο (Α5), ζπλεπάγεηαη ηελ άξζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο 
θαη ηελ έθπησζε, κε ηελ έθδνζε ζρεηηθήο δηαπηζησηηθήο πξάμεο απφ ηελ «Ν. Ι. Ο. ΑΔ», ηνπ πα-
ξαρσξεζηνχρνπ απφ ηνπο ρψξνπο ρσξίο θακηά αμίσζε γηα απνδεκίσζε απφ ην Γεκφζην ή ηνλ Νξ-
γαληζκφ Ιηκέλνο Οαθήλαο. 
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49. Ζ παξνχζα δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2932/01 πεξί κεηαηξνπήο Ιηκεληθψλ Ρακείσλ ζε 
αλψλπκεο εηαηξείεο, ηνπ Ξ.Γ. 715/79 σο ε πιένλ πξνζηδηάδνπζα θαη εθαξκνζηέα δηαδηθαζία, πεξί 
ηξφπνπ ελέξγεηαο ππφ ησλ Λ.Ξ.Γ.Γ. πξνκεζεηψλ, κηζζψζεσλ, εθκηζζψζεσλ, εθπνηήζεσο θηλεηψλ 
πξαγκάησλ σο θαη εθηειέζεσο εξγαζηψλ (ΦΔΘ 212/79 ηεχρνο Α΄) νη νπνίεο εθαξκφδνληαη ζπ-
κπιεξσκαηηθά γηα φζα ζέκαηα δελ ξπζκίδνληαη δηαθνξεηηθά απφ ηε δηαθήξπμε, ηνλ λ. 2971/01, 
ηεο ζχκβαζεο ηεο Ν.Ι.Ο. Α.Δ. κε ην Γεκφζην, ηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί Ν.Ι.Ο. Α.Δ. θαη απφ ηελ 
λνκνζεζία πεξί Γεκνζίσλ Θηεκάησλ θαη ηεο πξνζηαζίαο απηψλ. Ρπρφλ παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ 
απηψλ, αλεμάξηεηα ησλ θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ απηέο, επάγεηαη θαηά ηελ απφιπηε 
θξίζε ηνπ Γ.Π./Ν.Ι.Ο. Α.Δ. ηελ ιχζε ηεο παξαρψξεζεο, ηελ αλάθιεζε ηεο παξαρσξήζεσο θαη ηελ 
απνβνιή ηεο Δηαηξεία απφ ηνπο παξαρσξνχκελνπο Σψξνπο θαηά ηηο θείκελεο πεξί πξνζηαζίαο ησλ 
δεκνζίσλ θηεκάησλ δηαηάμεηο ή ηεο πεξί εμψζεσο δηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα Ξνιηηηθήο Γηθνλνκίαο θα-
ηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο Ν.Ι.Ο. Α.Δ. 
Γηα ηελ παξαρψξεζε ησλ παξαπάλσ ππαίζξησλ ρψξσλ δελ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ ε-
λνηθηνζηαζίνπ πνπ ηζρχεη ή πξφθεηηαη κειινληηθά λα ηζρχζεη ή  θάζε άιιε πξνζηαηεπηηθή ησλ κη-
ζζψζεσλ δηάηαμε θαζψο θαη νη δηαηάμεηο ηνπ Λφκνπ 813/1978 θαη ηνπ Ξ.Γ. 34/95 « Θσδηθνπνίε-
ζε δηαηάμεσλ Λφκσλ πεξί εκπνξηθψλ κηζζψζεσλ».  
Ζ ελ ιφγσ δηαδηθαζία αθνξά ζε παξαρψξεζε ηδηαίηεξνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ρψξσλ δψλεο ιηκέ-
λα, απνηειεί δηθαίσκα δηνηθεηηθήο θχζεσο θαη νπνηεζδήπνηε δηαθνξέο πξνθχςνπλ απηέο ζα είλαη 
δηνηθεηηθήο θχζεσο θαη ζα επηιχνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ δηνηθεηηθψλ δηαθνξψλ. Υο εθ ηνχ-
ηνπ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε Λνκνζεζία νη δηαθνξέο πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ κεηαμχ Ν.Ι.Ο. Α.Δ. 
θαη ηεο Δηαηξείαο ζα  επηιχνληαη ζην Δ΄ Ρκήκα ηνπ ΠηΔ ζην νπνίν ζχκθσλα κε ηελ θείκελε Λν-
κνζεζία ππάγνληαη ηπρφλ δηαθνξέο πνπ αθνξνχλ ζέκαηα Αηγηαινχ, Ξαξαιίαο θαη Εψλεο Ιηκέλα. 
    
                                                                                                   Γηα ηνλ Ν.Ι.Ο  Α.Δ. 

      Ζ Γηεπζύλνπζα Πύκβνπινο 
 
 

                                                                           ΓΔΠΞΝΗΛΑ ΓΘΗΘΑΘΖ 
 
Ν Ξαξαρσξεζηνύρνο, αθνύ αλέγλσζε κε ζαθήλεηα ηνπο όξνπο ηεο βεβαίσζεο παξα-
ρώξεζεο, παξέιαβε ην πξσηόηππν δειώλ ξεηά, αλεπηθύιαθηα θαη αλέθθιεηα όηη απν-
δέρεηαη ηελ παξαρώξεζε ησλ άλσ ρώξσλ ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο βεβαίσζεο πα-
ξαρώξεζεο θαη ηεο δηαθήξπμεο άιισο ξεηά παξαηηείηαη από νπνηαδήπνηε αληίξξεζε 
έλαληη απηώλ.    
 
Ν Γειώλ Ξαξαρσξεζηνύρνο 
ΖΚΔΟ/ΛΑΗ: 
ΝΛΝΚ/ΚΝ: 
 
ΞΝΓΟΑΦΖ: 
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Ξ Α Ο Α Ο Ρ Ζ Κ Α    ΗΗ 

 
                             

ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ  ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

 
 
Νλνκαζία Ρξάπεδαο  (1)............................ 
Θαηάζηεκα  ................................  Ζκεξνκελία έθδνζεο ................. 
(Γ/λζε νδφο – αξηζκφο ΡΘ FAX)    ΔΟΥ ......................................... 
 
Ξξνο: ΝΟΓΑΛΗΠΚΝ ΙΗΚΔΛΝΠ ΟΑΦΖΛΑΠ Α.Δ. 
 
 
ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΑΟ. .................... ΔΟΩ ................................. 
 

- Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίδνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 
αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέ-
ρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΟΥ ....................................... ππέξ ηεο εηαηξείαο (2) 
................................................................ Γ/λζε ................................. δηα ηε ζπκκεηνρή 
ηεο εηο ην δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ηεο (3) .................................... 
................................... γηα ηελ  (4) ...............…………………................................................ 
ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. (5) ............./........ Γ/μή ζαο.  

- Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηελ ζπκκεηνρή εηο ηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ α-
πνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο θαζ’ φιν ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο. 

- Ρν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κφλε ηε δήισζή ζαο, ν-
ιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην 
βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

- Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο πε-
ξεζίαο ζαο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ ε-
κεξνκελία ιήμεο ηεο. 

- Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ (6) .................................................................................. 
- Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφ-

ζην θαη ΛΞΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγ-
γπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ γηα ηελ Ρξάπεδά καο. 
ΠΖΚΔΗΥΠΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΡΟΑΞΔΕΑ 
Ν ρξφλνο ηζρχνο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο έλα (1) κήλα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθν-
ξάο, φπσο ζρεηηθά αλαθέξεηαη ζηε Γ/με. (6) 

 
 
                                                                               Γηαηεινχκε κε ηηκή 
 
 
                                                                (7)............................. 
 
 
 

 

 
1. Δπσλπκία εθδφηε εγγχεζεο 
2. Δπσλπκία απηνχ ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ε εγγχεζε 
3. Ζκεξνκελία δηαγσληζκνχ 
4. Αληηθείκελν δηαγσληζκνχ 
5. Αξηζκφο δηαθήξπμεο 
6. Δθφζνλ ε εγγχεζε είλαη κε νξηζκέλε εκεξνκελία ιήμεο 
7. Νλνκαηεπψλπκν – πνγξαθή ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο Ρξάπεδαο 
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Ξ Α Ο Α Ο Ρ Ζ Κ Α   ΗΗΗ 

 

ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 

 
 
 
 
ΡΟΑΞΔΕΑ....................(1)............................ 
ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 
ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΞΝΘΑΡΑΠΡΖΚΑ 
ΞΖΟΔΠΗΑ ΔΓΓΖΡΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΝΙΥΛ 
Γ/ΛΠΖ 
                Αζήλα ...............................(2)....................................... 
                Ξξνο: ΝΟΓΑΛΗΠΚΝ ΙΗΚΔΛΝΠ ΟΑΦΖΛΑΠ Α.Δ. (3) 
 
ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΑΟΗΘΚΝΠ .........................(4) 
 

Θχξηνη, 
     Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε κε ηελ παξνχζα φηη ζαο εγγπφκαζηε αλεπηθχιαθηα θαη αλέθ-
θιεηα, παξαηηνχκελνη ηεο έλζηαζεο ηεο δηδήζεσο ππέξ ............................(5), κέρξη ην πνζφλ ησλ 
...............................(6) ζην νπνίν θαη κφλν πεξηνξίδεηαη ε εγγχεζή καο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ 
φξσλ ηεο βεβαίσζεο παξαρψξεζεο, πνπ ζα ππνγξαθεί  ηελ .........................(7) κε αξηζκ. 
...................(7), γηα ηελ .........................................................................................(8). Απφ απηήλ 
ηελ εγγχεζε ζα απαιιάμνπκε ηνλ ελδηαθεξφκελν πειάηε καο κεηά ηελ επηζηξνθή ηεο παξνχζαο ή κε 
βάζε ηελ έγγξαθε εληνιή ζαο. 
     Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε παξνχζα ηζρχεη κφλν γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξαρψξεζεο ηνπ 
πην πάλσ δηαγσληζκνχ επ΄απηνχ γηα ηνλ νπνίν εγγπφκαζηε. 
     Ρν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα ζαο θαηαβάινπκε ρσξίο αληίξξεζε, έλζηαζε 
θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί αλ πξάγκαηη ππάξρεη ή αλ είλαη λφκηκε ε απαίηεζε (θχξηα νθεηιή) νιηθά ή κε-
ξηθά, ζε πεξίπησζε νιηθνχ ή κεξηθνχ θαηαινγηζκνχ ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ζε βάξνο απηνχ 
ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ε παξνχζα, κέζα ζε ηξεηο εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο πξνο 
εκάο. 
     Πεκεηψζηε, παξαθαινχκε, φηη ε παξνρή εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ έθδνζεο ηεο Ρξάπεδάο καο δελ έρεη 
ππαρζεί ζε θαλέλα πεξηνξηζκφ πνζνηηθνχ νξίνπ κε ηηο ζρεηηθέο πνπξγηθέο δηαηάμεηο, (ή δειψλνπκε 
νκνίσο κε ηελ παξνχζα φηη δελ πθίζηαηαη παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ γηα φξην ηεο Ρξάπεδάο καο ζε 
ζρέζε κε ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο). 
                                                                         
 
 
 
 

     Γηαηεινχκε κε ηηκή 
 
                                                              .....................(9)............................. 
 

 
 
Νδεγίεο ζπκπιήξσζεο ησλ θελψλ δηαζηεκάησλ 

1. Δπσλπκία εθδφηε εγγχεζεο 
2. Ρφπνο - ρξνλνινγία 
3. Ζ αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη 
4. Πηνηρεία ηεο εγγπνδνζίαο 
5. Νλνκαηεπψλπκν απηνχ ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ε εγγχεζε 
6. Ρν πνζφ ηεο εγγχεζεο αξηζκεηηθά θαη νιφγξαθα 
7. Ζκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο βεβαίσζεο παξαρψξεζεο θαη αξηζκφο απηήο 
8. Αληηθείκελν ηνπ Γηαγσληζκνχ 
9. πνγξαθή εθπξνζψπνπ ηεο Ρξάπεδαο. Νλνκαηεπψλπκν 
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ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚO ΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Ι 
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