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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (PARKING) Ο.Λ.Β. ΑΕ
ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ»
Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. (Ο.Λ.Β. Α.Ε.) έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 2932/01 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές –
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής – Μετατροπή Λιμενικών
Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 145 Α΄/27-06-2001).
2. Το ΠΔ 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ 150 Α’/10-072007) και του Ν 4281/2014.
3. Το ΠΔ 59/07 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/17/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του
ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών»
4. Το Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου δαπανών του Κράτους και
άλλες διατάξεις», άρθρα 79 έως και 85 (ΦΕΚ 247 Α’/27-11-1995)
5. Το Ν. 2522/97 «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης
συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την
Οδηγία 89/665 ΕΟΚ» (ΦΕΚ 178 Α’/08-09-1997).
6. Το Ν. 2072/92 «Ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθωτικών
κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες διατάξεις», άρθρο 37 (ΦΕΚ 125
Α’/23-07-1992)
7. Την 279/1-9-14 Απόφαση Δ.Σ. ΟΛΒ ΑΕ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την
ανάδειξη αναδόχου, που θα αναλάβει την εκτέλεση των εργασιών λειτουργίας του σταθμού
αυτοκινήτων (Parking) της κεντρικής προβλήτας της Ο.Λ.Β. ΑΕ για όλο το 24ωρο και για
365 ημέρες το χρόνο, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών. Το Δ.Σ. του Ο.Λ.Β. έχει το
δικαίωμα να παρατείνει την ισχύ της σύμβασης για ένα (1) ακόμη έτος με τους ίδιους όρους
και τα ίδια εργολαβικά ανταλλάγματα.
Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που ακολουθούν.
1. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισμός γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4281/2014 και του Π.Δ. 118/2007
Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΦΕΚ 150Α/10-7-2007).
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν στην
Ο.Λ.Β. Α.Ε. τις προσφορές τους το αργότερο μέχρι την 10η ώρα π.μ. της 04/03/2015
(έναρξη αποσφράγισης των προσφορών).
α) Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μεταξύ 9.45’ και 10.00’ της
ημερομηνίας του διαγωνισμού που αναφέρεται προηγουμένως, απευθείας στην επιτροπή
του διαγωνισμού στα γραφεία της Ο.Λ.Β. Α.Ε.
 αυτοπροσώπως
 με εκπρόσωπό τους με παραστατικό εκπροσώπησης
 ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.
Κεντρική Προβλήτα Λιμένος
38221 ΒΟΛΟΣ
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής η ευθύνη έγκαιρης παράδοσης της προσφοράς
στην ΟΛΒ ΑΕ βαρύνει τον υποψήφιο. Δεν θα γίνονται δεκτές προσφορές που θα
περιέλθουν στον ΟΛΒ μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των
προσφορών.
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αναγράφονται τα στοιχεία :
- οι λέξεις "Προσφορά προς την Ο.Λ.Β. Α.Ε."
- η περιγραφή του τίτλου του διαγωνισμού και η ημερομηνία του
- τα στοιχεία του αποστολέα.
Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά,
όπως αναγράφονται στη συνέχεια στο άρθρο 2.
Τα Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο,
μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "Τεχνική Προσφορά"
Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο,
μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "Οικονομική Προσφορά"
β) Διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών – ανακήρυξη μειοδότη.
Κατά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού αποσφραγίζεται
ο κυρίως φάκελος της προσφοράς που περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής καθώς και ο
φάκελος της Τεχνικής προσφοράς.
Τα δικαιολογητικά αυτά καταγράφονται και ελέγχονται για όλους τους συμμετέχοντες και
αφού γίνει και η αξιολόγηση των Τεχνικών προσφορών από την Επιτροπή του
Διαγωνισμού στη συνέχεια ανακοινώνεται σε αυτούς το αν γίνονται αποδεκτοί ή όχι, με
βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.
Στη συνέχεια της συνεδρίασης της Επιτροπής του Διαγωνισμού γίνεται αποσφράγιση
των φακέλων των οικονομικών προσφορών. Μειοδότης θα ανακηρυχθεί αυτός που
προσέφερε το μικρότερο ποσοστό.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών που δεν έγιναν αποδεκτές, δεν
αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους.
Το ΔΣ της ΟΛΒ ΑΕ, μετά από γνώμη της Επιτροπής του διαγωνισμού αποφασίζει:
α. Κατακύρωση του διαγωνισμού ή
β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση
ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών ή
γ. ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης (χωρίς προηγούμενη δημοσίευση) ή
δ. Οριστική ματαίωση του διαγωνισμού.
2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
2.1. Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις ή
ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που θα προσκομίσουν βεβαιώσεις επί ποινή αποκλεισμού
ότι:
α) είναι εγγεγραμμένοι στα αρμόδια Επιμελητήρια
β) έχουν κάνει έναρξη επαγγέλματος στην εφορία (η οποία να υφίσταται από την
ημερομηνία της διακήρυξης)
Οι επιθυμούντες να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πριν να συντάξουν και υποβάλλουν τις
προσφορές τους οφείλουν υποχρεωτικά να επισκεφθούν τους χώρους του Σταθμού
Αυτοκινήτων (Parking) της ΟΛΒ ΑΕ για να λάβουν γνώση επιτόπου των συνθηκών για την
εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στα επόμενα άρθρα, καθόσον η υποβολή
προσφοράς προϋποθέτει και αποτελεί απόδειξη ότι έλαβαν γνώση και αποδέχθηκαν τους
όρους της διακήρυξης, τα έγγραφα στα οποία αυτή αναφέρεται, καθώς και τις τοπικές και
λοιπές εν γένει συνθήκες που αφορούν την εκτέλεση της εργολαβίας.
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Τα δικαιολογητικά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:
α) Εκείνα που υποβάλλουν όλοι οι προσφέροντες, και
β) Εκείνα που υποβάλλει μόνο ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
(ΑΝΑΔΟΧΟΣ)
2.2.1. Δικαιολογητικά προσφερόντων
Ο προσφέρων οφείλει να καταθέσει, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά του με ποινή
αποκλεισμού, τα παρακάτω δικαιολογητικά και έγγραφα:
2.2.1.1.Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 3.
2.2.1.2.Βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας από τραπεζικά ιδρύματα και
2.2.1.3.Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, με θεώρηση του
γνησίου υπογραφής, στην οποία:
α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού
β) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα της υποβολής της προσφοράς:
 δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα
αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα
αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας,
της ψευδορκίας, της δωροδοκίας, και της δόλιας χρεοκοπίας.
 δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
 είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
 είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.
 δεν τελούν υπό κοινή ή ειδική εκκαθάριση και υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή άλλες ανάλογες καταστάσεις.
2.2.2.Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να
γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού οφείλει, εντός 20 ημερών από την
έγγραφη ειδοποίηση, να υποβάλλει στον Ο.Λ.Β. ΑΕ τα εξής έγγραφα και
δικαιολογητικά:
 Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου για τα φυσικά
πρόσωπα, από το οποίο να φαίνεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης τελευταίου
εξαμήνου ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή
άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση κ.λπ.
 Πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές από τα
οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (εργοδότη και εργαζομένων) και τις φορολογικές
τους υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης.
 Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου του τόπου άσκησης του επαγγέλματός τους.
3. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που
έχουν κατά νόμο το δικαίωμα αυτό και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.
Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος και ορίζεται στο ποσό των
εξήντα χιλιάδων ευρώ (δηλ. € 60.000).
Η εγγύηση συμμετοχής απευθύνεται προς την Ο.Λ.Β. Α.Ε.
3.1. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστημα έξη μηνών.
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- Όρος ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης της
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως.
- Όρος ότι το ποσόν της εγγυήσεως τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας και ότι θα
καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή
ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3)
ημέρες από της απλής έγγραφης ειδοποίησης.
3.3. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα εγγύηση κατά τα ανωτέρω
απορρίπτονται ως απαράδεκτες από την επιτροπή του διαγωνισμού και δεν
λαμβάνονται υπόψη.
4. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο προσφέρων με τη συμμετοχή του, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης.
5. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι υποβαλλόμενες προσφορές πρέπει να ισχύουν για εξήντα (60) ημέρες από την
ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών.
Προσφορές που ισχύουν για μικρότερο χρονικό διάστημα δεν λαμβάνονται υπόψη και
θα απορρίπτονται από την επιτροπή του διαγωνισμού.
6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς κάθε υποψηφίου πρέπει να περιλαμβάνονται επί
ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα:
6.1. Αντίγραφο Πιστοποιητικού κατά τα πρότυπα:
 Υγιεινής & Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001:2007
7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΟΡΟΙ
α) Γενικά
Η οικονομική προσφορά που θα είναι υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα πρέπει:
- Να αναγράφει την τιμή (ποσοστό επί του τζίρου), χωρίς το Φ.Π.Α., για τις εργασίες που
αναφέρονται στο άρθρο 9.
- Να αναφέρει το συντελεστή Φ.Π.Α.
- Να αναφέρει το χρόνο ισχύος της προσφοράς.
β) Αντιπροσφορές
Αντιπροσφορές ή τροποποιήσεις προσφορών ή οποιεσδήποτε προτάσεις που μπορούν να
χαρακτηρισθούν ως αντιπροσφορές, δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα απορρίπτονται.
8. ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
α) Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού από το ΔΣ ΟΛΒ καλείται ο
ανάδοχος με έγγραφο του ΟΛΒ να προσέλθει για υπογραφή της σύμβασης μέσα σε
προθεσμία δέκα (10) ημερών προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της
Σύμβασης, η οποία εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που
έχουν κατά τον νόμο το δικαίωμα αυτό και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.
Η εγγύηση αυτή ορίζεται στο ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (€ 120.000), και θα
είναι αορίστου χρόνου λήξης.
Κατά τα λοιπά θα ισχύουν κατ' αναλογία τα αναγραφόμενα στην παράγραφο (3.2).
β) Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν αποδεχθεί την κατακύρωση ή καθυστερήσει στην
υπογραφή της σύμβασης κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Λ.Β. ύστερα από
γνωμοδότηση της Επιτροπής του διαγωνισμού και υφίσταται τις νόμιμες συνέπειες.
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9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό για τη λειτουργία του
Σταθμού Αυτοκινήτων, το οποίο θα έχει γνώσεις χειρισμού Η/Υ.
Συνοπτικά η λειτουργία του σταθμού συνίσταται στα ακόλουθα:
 Παρακολούθηση των εισόδων – εξόδων αυτοκινήτων και εφοδιασμός των
μηχανημάτων με αναλώσιμα, τα οποία χορηγούνται από την Υπηρεσία.
 Λειτουργία του χειροκινήτου Ταμείου και παρακολούθηση της λειτουργίας των
αυτομάτων Ταμείων.
 Παρακολούθηση της εν γένει λειτουργίας του συστήματος, του βιβλίου εισόδου –
εξόδου αυτοκινήτων και της πληρότητας του PARKING και έγκαιρη επισήμανση
πιθανών δυσλειτουργιών.
 Οι εισπράξεις της ημέρας ανά βάρδια θα παραδίδονται τις εργάσιμες μέρες στον ταμία
του Ο.Λ.Β., σύμφωνα με τις υποδείξεις του.
Επειδή ο Ο.Λ.Β. δίνει μεγάλη σημασία στην άριστη εξυπηρέτηση των
συναλλασσομένων, διατηρεί το δικαίωμα να απορρίπτει το προτεινόμενο προσωπικό που
κρίνει ότι δεν έχει καλή συμπεριφορά ή είναι ανεπαρκές στις απαιτήσεις του συστήματος
του PARKING.
Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των αρμοδίων
οργάνων του ΟΛΒ, τα οποία θα έχουν δικαίωμα ελέγχων και παρέμβασης οσάκις κρίνεται
απαραίτητο, ειδάλλως θα καταγγέλλεται η Σύμβαση με απόφαση του Δ.Σ του Ο.Λ.Β.
Υποχρέωση του αναδόχου είναι επίσης η μέριμνα για την ορθή απόδοση των
εισπράξεων του Σταθμού Αυτοκινήτων στο Οικονομικό Τμήμα του Ο.Λ.Β. σύμφωνα με τις
υποδείξεις του.
Το προσωπικό θα είναι στη διάθεση του Οργανισμού όλο το 24ωρο και ανεξαρτήτως
αργιών – Κυριακών θα παρέχει τις υπηρεσίες 365 ημέρες το χρόνο, υπό τις οδηγίες και την
επίβλεψη των υπεύθυνων του Οργανισμού.
Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την καταβολή τυχόν αποζημίωσης στον Ο.Λ.Β. ή σε
τρίτο, σε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς ή ατυχήματος με υπαιτιότητα του προσωπικού του.
Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πρόσληψη του προσωπικού, την
καταβολή των μισθών, επιδομάτων, ασφαλιστικών εισφορών, δώρων και εν γένει κάθε
παροχής που βαρύνει κατά τα συναλλακτικά ήθη τον εργοδότη, την τήρηση των διατάξεων
της εργατικής νομοθεσίας, την τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων
και γενικότερα την εκπλήρωση κάθε υποχρέωσης που υπέχει ως εργοδότης. Η ΟΛΒ ΑΕ
υποχρεούται να λαμβάνει υπ΄ όψιν τις παρατηρήσεις και προτάσεις του αναδόχου οι
οποίες βελτιώνουν τη λειτουργία των υπηρεσιών του parking προς το κοινό και αυξάνουν
τα έσοδά του οργανισμού και να τις αποδέχεται μετά από απόφαση του ΔΣ της. Η ΟΛΒ
ΑΕ δεν έχει καμία άλλη υποχρέωση έναντι του αναδόχου, πλην της καταβολής του
ανταλλάγματος που θα προκύψει κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού.
10. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας που όλοι θεωρούνται ουσιώδεις
συνεπάγεται την κήρυξη του αναδόχου έκπτωτου με απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β Α.Ε, με
αποτέλεσμα: α) την υπέρ της Ο.Λ.Β. Α.Ε κατάπτωση της κατατεθείσας εγγύησης λόγω
ποινικής ρήτρας, β) την λύση της σύμβασης αζημίως και χωρίς την τήρηση προθεσμίας και
γ) την υποχρέωση του αναδόχου να αποζημιώσει την Ο.Λ.Β. Α.Ε. για κάθε θετική ή
αποθετική ζημιά που υπέστη από την παράβαση των όρων της παρούσας και της
σύμβασης που θα υπογραφεί.
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-611. ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Το οικονομικό προσφερόμενο αντάλλαγμα που προκύπτει ποσοστιαία σαν ποσοστό επί
του τζίρου χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Στο ποσοστό που αναφέρεται έως το ύψος
τζίρου οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ χωρίς ΦΠΑ και στο πέραν του ανωτέρου ποσού για το
οποίο και διπλασιάζεται.
Ο ανάδοχος θα εισπράττει ανά έτος το ποσό που θα προκύπτει στο τέλος κάθε μήνα
σαν το γινόμενο του πραγματοποιηθέντος τζίρου επί του αντιστοίχου ποσοστού που
προσέφερε και μετά από γνωμοδότηση του επιβλέποντος του έργου Μηχανικού της
Υπηρεσίας.
Στην περίπτωση επίτευξης του στόχου αύξησης του υφιστάμενου τζίρου (που
προσδιορίζεται στο ύψος των οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ χωρίς ΦΠΑ ο ανάδοχος θα
εισπράττει το επί πλέον αντάλλαγμα μετά το πέρας της ετήσιας διαχειριστικής περιόδου
στην αρχή του επόμενου έτους.(πρώτο δεκαήμερο)
12. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Όργανο για την επίλυση των τυχόν διαφορών που μπορεί να προκύψουν από την
εκτέλεση της σύμβασης μέχρι και την οριστική λήξη της, καθορίζεται ότι θα είναι τα
δικαστήρια του Βόλου.

Βόλος 02-01-2015
Για την ΟΛΒ ΑΕ
ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Ιωάννης Πρίγκος

