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ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για το Διαγωνισμό της Διακήρυξης  Π 03/2020. 

Σχετ.:  Το από  αριθ. πρωτ. Ο.Λ.Ρ.  3795/23-10-2020 ηλεκτρονικό μήνυμά σας.  

   

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας, με το οποίο αιτείσθε διευκρινίσεις σχετικά με 

τον διενεργούμενο διαγωνισμό για την «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 

ΧΡΗΣΗΣ ΔΥΟ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», δυνάμει της υπ’ αριθμόν 

Π03/2020 Διακήρυξης, σας γνωρίζουμε τα εξής αναφορικά με καθένα από τα τεθέντα 

ερωτήματά σας, ήτοι: 

 

1. Ως προς το πρώτο ερώτημα, δεν υφίσταται δυνατότητα υποβολής προσφοράς για έναν εκ 

των δύο υπαίθριων χώρων στάθμευσης, σύμφωνα με το άρθρο 1 της διακήρυξης 

Π03/2020. Αντιθέτως, ο φάκελος της προσφοράς σας θα πρέπει να αφορά και τους δύο 

χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής της ανωτέρω 

Διακήρυξης.  

2. Ως προς το δεύτερο ερώτημα, οι προσωρινές και με αντάλλαγμα παραχωρήσεις του 

ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης των υπαίθριων χώρων για την λειτουργία 

υπαίθριων σταθμών αυτοκινήτων (PARKING) λήγουν την 14η Νοεμβρίου 2020. 

3. Ως προς το τρίτο ερώτημα: α) Η υπηρεσία μας δεν γνωρίζει την επισκεψιμότητα των 

παραχωρούμενων υπαίθριων σταθμών αυτοκινήτων (parking) εντός Χερσαίας Ζώνης 

λιμένα Ραφήνας. Παρά ταύτα διαθέτουμε στατιστικά στοιχεία επιβατικής κίνησης 

επιβίβασης ή αποβίβασης από ή προς το λιμάνι της Ραφήνας και τα οποία θα μπορούσαμε 

να σας αποστείλουμε αν το επιθυμείτε. 
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 β) Σύμφωνα το άρθρο 16 του Νόμου 4728/2020 έχει εφαρμοστεί το 40% στις πληττόμενες 

επιχειρήσεις εντός Χ. Ζ. Λιμένα Ραφήνας. 

4. Οι διατάξεις του ν. 4412/2016 λαμβάνονται υπόψη όπου ρητά αναφέρονται στην 

διακήρυξη  Π03/2020 και  εφαρμόζονται  συμπληρωματικά και  συγκεκριμένα στα άρθρα 

5, 8 και 12 ._ 

 

  

Για τον Οργανισμό Λιμένος Ραφήνας  ΑΕ   
                                                                     Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού  
 

 

                Φ. Καζάνη   Ζ. Αστρά     Γ. Αποστόλου       

                                                                       

                                                                          


