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ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 319/02-02-2016
Αριθμός Μελών 11
Πρόεδρος – Δ/νων Σύμβουλος: Σταυριδόπουλος Θρασύβουλος
Μέλη: Γίδαρης Γεώργιος - Αντιπρόεδρος, Παπαδούλης Απόστολος, Ψαθά Ευαγγελία, Κλείτσας
Ιωάννης, Καράβα Μαρία, Παπανδρέου Αριστείδης – Κων/νος, Λιάγκος Αθανάσιος
(συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρ. 9 παρ. 5 του Καταστατικού),
Μπασδάνης Αριστοτέλης, Κρητικός Θωμάς, Σακελλαρίου Νικόλαος
Γραμματέας: Ακριβούση Ελένη, υπάλληλος Δ/κού Τμήματος ΟΛΒ AE
Στο Βόλο σήμερα την 02-02-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 1200, συνήλθε (εξ αναβολής) στα
γραφεία της Εταιρείας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της κ. Θρασύβουλου
Σταυριδόπουλου την 22-01-2016, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, για συζήτηση του
παρακάτω θέματος και λήψη σχετικής απόφασης.
.................
Θέμα 7ο: Έγκριση όρων διακήρυξης Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες
οικονομικές προσφορές για την ανάδειξη ενός παραχωρησιούχου δικαιώματος
χρήσης λιμενικών χώρων που βρίσκονται κυρίως επί του α΄ ορόφου, του κτιρίου
ΙΑΣΩΝ, στην κεντρική προβλήτα λιμένος Βόλου.
Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ανακοίνωσε στα μέλη του ΔΣ την εισήγηση της Δ/νσης
ΟΕΔ σχετικά με το θέμα, που έχει ως εξής:
Το Τμήμα Εκμετάλλευσης λαμβάνοντας υπόψη:
1.
Το γεγονός ότι η Ο.Λ.Β. Α.Ε. κατέχει την αποκλειστική χρήση και εκμετάλλευση, βάσει
των αναφερόμενων προβλέψεων στη φέρουσα ημερομηνία 19/11/2002 συναφθείσα σύμβαση
παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμού μας, των χώρων της ζώνης
λιμένα Βόλου.
2.
Την υπ’ αρίθμ. 2269/2012 (Πρακτικό Νο 231/20-09-2012) Απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β.
Α.Ε., βάσει της οποίας έχει υιοθετηθεί η διενέργεια δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με
σφραγισμένες οικονομικές προσφορές, ως ο προσήκων τρόπος ανάδειξης παραχωρησιούχων
δικαιωμάτων χρήσης καταστημάτων υψηλής μισθωτικής αξίας, που βρίσκονται εντός των ορίων
της χερσαίας ζώνης λιμένα Βόλου.
3.
Το γεγονός ότι η παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης των εν λόγω χώρων δεν
συνεπάγεται την κατασκευή οιουδήποτε τεχνικού έργου μόνιμης φύσης.
4.
Το φέροντα ημερομηνίες 01/10/2015 σχέδια κάτοψης των χώρων του α΄ ορόφου και του
ισογείου του κτιρίου του επιβατικού σταθμού ΙΑΣΩΝ, με τους επικουρικούς χώρους
(κλιμακοστάσιο, μπαλκόνια, WC, κ.λ.π.), τα οποία εκπόνησε η Δ.Τ.Υ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε. και
αποτελούν αμφότερα αναπόσπαστα τμήματα της παρούσας και της επισυναπτόμενης
διακήρυξης. Βάσει των εν λόγω σχεδίων το συνολικό εμβαδό των εσωτερικών χώρων των δύο
αιθουσών που βρίσκονται στον α΄ όροφο του κτιρίου ανέρχεται σε 1.827,18 τ.μ. (913,59 τ.μ.
έκαστη), των εκατέρωθεν αυτών ευρισκομένων ημιυπαίθριων χώρων (μπαλκονιών) τους σε
443,96 τ.μ. και το εμβαδό του χώρου που προηγείται των δύο αιθουσών (απόληξη κλιμάκωνανελκυστήρων) σε 232,32 τ.μ. Οι χώροι αυτοί συνιστούν τους αμιγώς εκμεταλλεύσιμους
εμπορικά χώρους του α΄ ορόφου του κτιρίου, ενώ η λειτουργία τους συνεπικουρείται από
βοηθητικούς χώρους (κλιμακοστάσια, WC κ.λ.π.).
5.
Την παρ. 2, του άρθρου 24, του Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α΄), όπως τούτη
τροποποιήθηκε βάσει του άρθρου 34, του Ν.3153/2003 (ΦΕΚ 15 Α΄), από την οποία προκύπτει
η αρμοδιότητα του Δ.Σ. όπως αποφασίζει για παραχωρήσεις δικαιωμάτων χρήσης χώρων της
ζώνης λιμένα.
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Το εδαφ. 3.2, της παρ. 3, της συναφθείσας την 19/11/2002 μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου
& Ο.Λ.Β. Α.Ε. σύμβασης παραχώρησης (επισυνάπτεται σε φωτ/φο), βάσει του οποίου
καθορίζεται ότι το παραχωρούμενο δικαίωμα χρήσης & εκμετάλλευσης των χώρων της ζώνης
λιμένα Βόλου θα πρέπει να ασκείται σε «[…] άμεση συνάφεια προς τη λιμενική δράση, για την
υποστήριξη δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πρωτοβουλιών που εξυπηρετούν άμεσα την
παροχή λιμενικών υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων.».
7.
Την υπ’ αρίθμ. 8216/224/13/8-11-2013 (ΦΕΚ 419 ΑΑΠΘ΄) Απόφαση Υ.Ν.Α. με την
οποία εγκρίθηκε το Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan) Λιμένα Βόλου. Επί του εν λόγω
σχεδίου περιλαμβάνονται οι επιτρεπόμενες και οι ειδικότερες χρήσεις μεταξύ άλλων της
κεντρικής προβλήτας και του κτιρίου ΙΑΣΩΝ. Ειδικότερα ως γενικότερες χρήσεις της προβλήτας
καθορίζονται: εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών,
γραφεία, τράπεζα, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί, Διοίκηση, εστιατόρια, αναψυκτήρια,
χώροι συνάθροισης κοινού (θέατρα, κινηματογράφοι, αίθουσες συγκέντρωσης), κτίρια
περίθαλψης (νοσοκομεία, κλινικές), πρατήρια βενζίνης, υγραερίου, κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης,
πολιτιστικά κτίρια και εγκαταστάσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις, ξενοδοχεία και τουριστικές
εγκαταστάσεις, κτίρια καταστήματα αφορολογήτων ειδών (duty free), γήπεδα στάθμευσης.
Επίσης ως ειδικότερες χρήσεις καθορίζονται: επιβατικός σταθμός κρουαζιεροπλοίων, επιβατικός
σταθμός επιβατικών πλοίων, επιβατικός σταθμός, υποστηρικτικές λειτουργίες εστίασης,
αναψυχής, καταστήματα, γραφεία, αποθήκες βοηθητικοί χώροι, αποχωρητήρια, ντους, κουζίνες,
αθλητικές δραστηριότητες, υπηρεσίες ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΕΟΤ, Λιμεναρχείο, Διοίκηση Μαρίνας ΟΛΒ,
Αστυνομία, πρώτες βοήθειες, στάθμευση.
8.
Την υπ’ αρίθμ. 3138/2015 (Πρακτικό Νο 306/17-08-2015) Απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β.
Α.Ε. (επισυνάπτεται σε φωτ/φο), με την οποία εγκρίθηκε το περιεχόμενο και η δημοσίευση
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μη δεσμευτικού χαρακτήρα, προκειμένου η Ο.Λ.Β. Α.Ε.
να διερευνήσει τις πιθανές χρήσεις για τις οποίες εκδηλώνεται επιχειρηματικό ενδιαφέρον από
την αγορά.
9.
Τη διαπίστωση ότι έως και 30/9/2015 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής των μη
δεσμευτικών προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος) υποβλήθηκαν οι παρακάτω αναφερόμενες
προτάσεις:
9.1. Του Αλέξανδρου Πεσεξίδη του Σταύρου-FITNESS FACTORY (επισυνάπτεται σε
φωτοαντίγραφο), με επιχείρηση γυμναστηρίου εξειδίκευσης crossfit. Η πρόταση συνίσταται
στην 10ετή παραχώρηση μίας αίθουσας (εκ των δύο), με σκοπό τη διαμόρφωσή της σε
γυμναστήριο και με δικαίωμα επέκτασης του χρόνου παραχώρησης κατά πέντε ακόμη έτη.
9.2. Του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας/Επιτροπή Ερευνών (επισυνάπτεται σε φωτ/φο). Η
πρόταση συνίσταται στην 12ετή παραχώρηση χρήσης και των δύο αιθουσών του α΄ ορόφου
του κτιρίου ΙΑΣΩΝ, με σκοπό τη λειτουργία μίας δομής καινοτομίας & επιχειρηματικότητας του
Πανεπιστημίου, καθώς και τη δημιουργία θερμοκοιτίδας υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων.
9.3. Του Σπυρίδωνα Κουντούλη (επισυνάπτεται σε φωτ/φο). Η πρόταση συνίσταται στην
τουλάχιστον 10ετή παραχώρηση χρήσης και των δύο αιθουσών του α΄ ορόφου του κτιρίου
ΙΑΣΩΝ, με σκοπό τη λειτουργία ενός πολυχώρου, που θα περιλαμβάνει εστιατόρια, χώρους
συνάθροισης κοινού, γυμναστήρια και παιδοτόπους.
10. Το οικονομικό αντάλλαγμα χρήσης των ευρισκομένων στο ισόγειο του ιδίου κτιρίου,
καταστημάτων, που έχουν καθορισθεί με την υπ’ αρίθμ. 2269/2012 (Πρακτικό Νο 231/20-092012), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρίθμ. 2999/2015 (Πρακτικό Νο 293/17-03-2015)
κανονιστικού χαρακτήρα Αποφάσεις του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε. και που επιμεριζόμενο ανά τ.μ.
του εμβαδού τους ανέρχεται σε 11,66 €/τ.μ. περίπου.
11. Τη φέρουσα χρονολογία ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 έκθεση εκτίμησης ακινήτου του Πολ.
Μηχανικού Ζήση Μπεχλιβάνη (επισυνάπτεται σε φωτ/φο), ο οποίος είναι εγγεγραμένος στο
μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών της Γεν. Δ/νσης Οικονομικής Πολιτικής, του Υπουργείου
Οικονομικών. Βάσει της εν λόγω έκθεσης το αγοραίο αντάλλαγμα της παραχώρησης του
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ΙΑΣΩΝ, εκτιμάται στο ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00 €), μηνιαίως.
12. Τη διαπίστωση, ότι στις περιπτώσεις όπου ακολουθείται η διαδικασία του πλειοδοτικού
διαγωνισμού, καθορίζεται από τον Οργανισμό ουσιωδώς μόνο το ελάχιστο αντάλλαγμα χρήσης,
ενώ η τελική του διαμόρφωση γίνεται από τους συμμετέχοντες, δια της πλειοδοσίας τους.
Επίσης τις εξαιρετικά αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις που επέφερε ως συνέπειά της η κρίση,
μεταξύ των οποίων είναι, κατά κοινή διαπίστωση και η συμπίεση επί το έλαττον των εμπορικών
μισθωμάτων, γεγονός που λειτουργεί ευθέως πιεστικά και για τα ανταλλάγματα των
παραχωρήσεων χρήσης λιμενικών χώρων.
13. Τα διαλαμβανόμενα επί της υπ’ αρίθμ. 891/2008 Απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ,
βάσει της οποίας γίνεται δεκτό ότι τα Ν.Π.Ι.Δ. όπως και η Ο.Λ.Β. Α.Ε. προσκτούν διφυή νομική
υπόσταση στην περίπτωση που τους έχει ανατεθεί η διαχείριση κοινόχρηστων πραγμάτων
(χώροι εν προκειμένω) και εκδίδουν εκτελεστές διοικητικές Πράξεις κατ’ ενάσκηση δημόσιας
εξουσίας και αποβλέπουν σε δημόσιο σκοπό σε συνάρτηση με την υπ’ αρίθμ. 692/2002
Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ, καθώς και την υπ’ αρίθμ. 5218.2/01/3/30-1-2003 Απόφαση του
Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, περί αποδοχής της εν λόγω γνωμοδότησης.
14. Την υπ’ αρίθμ. 3236/2015 (Πρακτικό Νο 316/14-12-2015) Απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β.
Α.Ε., περί ορισμού Επιτροπών για το έτος 2016.
15. Την αναγκαιότητα καθορισμού επιτρεπόμενων τρόπων θέρμανσης & ψύξης
(κλιματισμού) των παραχωρούμενων, κατά χρήση, χώρων.
16. Την αναγκαιότητα καθορισμού της Δ.Τ.Υ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε. ως της αρμόδιας να
αξιολογήσει και να εγκρίνει προτάσεις του/της μελλοντικού παραχωρησιούχου δικαιώματος
χρήσης των εν λόγω χώρων, αναφορικά με τις πινακίδες πληροφόρησης που δύνανται να
τοποθετηθούν επί των εξωτερικών πλευρών του κτιρίου.
17. Την υπ’ αρίθμ. 3071/2015 (Πρακτικό Νο 300/8-6-2015) Απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β.
Α.Ε. περί διενέργειας διαγωνισμού ανάδειξης παραχωρησιούχου α΄ ορόφου του κτιρίου ΙΑΣΩΝ
στην κεντρική προβλήτα λιμένος Βόλου, σε συνδυασμό με την υπ’ αρίθμ. 3150/2015 (Πρακτικό
Νο 307/08-09-2015) Απόφαση Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε.
Ε ι σ η γ ε ί τ α ι
1. Την έγκριση διενέργειας δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες
οικονομικές προσφορές (πέραν των λοιπών δικαιολογητικών) και ελάχιστο ποσό προσφοράς τις
οκτώ χιλιάδες ευρώ (8.000,00 €) μηνιαίως, με σκοπό την ανάδειξη ενός παραχωρησιούχου
δικαιώματος χρήσης του συνόλου των χώρων, που βρίσκονται κυρίως στον α΄ όροφο του
κτιρίου ΙΑΣΩΝ, στην κεντρική προβλήτα λιμένος Βόλου. Ειδικότερα οι χώροι, το δικαίωμα
χρήσης των οποίων παραχωρείται, συναπαρτίζονται από:
 Δύο (02) αίθουσες συνολικού εμβαδού 1.827,18 τ.μ. (913,59 τ.μ. έκαστη).
 Των εκατέρωθεν, των προαναφερόμενων αιθουσών, ευρισκομένων ημιυπαίθριων χώρων
(μπαλκονιών), συνολικού εμβαδού 443,96 τ.μ.
 Ενός χώρου που προηγείται των δύο αιθουσών (απόληξη κλιμάκων-ανελκυστήρων), το
εμβαδό του οποίου ανέρχεται σε 232,32 τ.μ.
Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω χώροι συνιστούν τους εκμεταλλεύσιμους εμπορικά
χώρους του α΄ ορόφου του κτιρίου του κτιρίου ΙΑΣΩΝ.
 Βοηθητικούς χώρους (κλιμακοστάσια, WC κ.λ.π.) που βρίσκονται επί του πρώτου
ορόφου ή και μεταξύ ισογείου και α΄ ορόφου (αφορά τα κλιμακοστάσια και τους ανελκυστήρες
που αποτελούν της διόδους επικοινωνίας του α΄ ορόφου με τον εξωτερικό χώρο).
Οι προς παραχώρηση της χρήσης τους, χώροι, έχουν αποτυπωθεί με ακρίβεια στα φέροντα
ημερομηνίες 01/10/2015 σχέδια κάτοψης της Δ.Τ.Υ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε. τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστα τμήματα της παρούσας.
2. Την έγκριση των όρων διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού, κατά τα διαλαμβανόμενα στο
Παράρτημα Ι, που επισυνάπτεται στην παρούσα.
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διάρκειας. Η ημερομηνία έναρξης της ισχύος της ορίζεται σε δύο μήνες έπειτα από την
ημερομηνία που θα φέρει η παραχωρητήρια Απόφαση (έγκριση) του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε.
4. Ως αποδεκτές χρήσεις των χώρων (σκοποί για τους οποίους μπορεί να υπάρξει έγκριση)
της προπεριγραφόμενης παραχώρησης, καθορίζονται, σε απόλυτη συνάφεια με τις
επιτρεπόμενες χρήσεις βάσει του εγκεκριμένου Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan),
οι παρακάτω:
4.1. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) εστίασης και αναψυχής, όπως αυτά
ορίζονται επί του άρθρου 14, της υπ’ αρίθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/8-10-2012 Απόφασης
Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 2712 Β΄), αποκλειομένης της περίπτωσης του κέντρου
διασκέδασης.
4.2. Εμπορικά καταστήματα.
4.3. Χώροι διεξαγωγής εκδηλώσεων.
4.4. Χώροι διεξαγωγής εκθέσεων.
4.5. Χώροι στέγασης γραφείων επιχειρήσεων, Οργανισμών και λοιπών φορέων του Δημοσίου
ή του ιδιωτικού τομέα.
4.6. Χώροι άθλησης (Γυμναστήρια).
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω τελούν υπό την αίρεση προηγούμενης αλλαγής της
προοριζόμενης χρήσης των χώρων αυτών, με την έκδοση αντίστοιχης άδειας δόμησης,
εφόσον απαιτείται, με αποκλειστική μέριμνα-ευθύνη του/της παραχωρησιούχου.
5. Η κατάθεση των οικονομικών προσφορών και των λοιπών καθορισμένων δικαιολογητικών
για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, θα λάβει χώρα την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016, και κατά τις
ώρες από 09:00 π.μ. έως και 10:00 π.μ. στο κτίριο διοίκησης της Ο.Λ.Β. Α.Ε. (κεντρική
προβλήτα λιμένος Βόλου – 1ος όροφος – αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ. Ο.Λ.Β. Α.Ε.).
6. Ο εν λόγω διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την ορισμένη με Απόφαση του Δ.Σ. της
Ο.Λ.Β. Α.Ε. Επιτροπή διενέργειας πρόχειρων διαγωνισμών του Οργανισμού. Η ίδια Επιτροπή
ορίζεται όπως εξετάσει και τυχόν ενστάσεις που δυνητικά θα υποβληθούν για οποιοδήποτε
λόγο. Τα Πρακτικά των συνεδριάσεων της εν λόγω Επιτροπής που σχετίζονται με την εν λόγω
διαγωνιστική διαδικασία, θα κατατεθούν μαζί με σχετική εισήγηση του αρμοδίου Τμήματος
Εκμετάλλευσης της Δ/νσης Δ.Ο.Ε. της Ο.Λ.Β. Α.Ε., μετά το πέρας του συνόλου των
διαδικασιών, στο αρμόδιο Δ.Σ. του Οργανισμού, προς λήψη Απόφασης για κατακύρωση ή
απόρριψη του αποτελέσματος αυτού.
7. Περίληψη της διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού, το οποίο επισυνάπτεται στο
Παράρτημα ΙΙ της παρούσας, θα δημοσιευτεί σε τρεις τοπικές εφημερίδες (τα έξοδα
δημοσίευσης να βαρύνουν τον/τους τελικό/-ούς παραχωρησιούχο/-ους) και στην εφημερίδα
«Γενική Δημοπρασιών», ενώ στην ιστοσελίδα της Ο.Λ.Β. Α.Ε. στο διαδίκτυο θα αναρτηθεί το
πλήρες κείμενο της διακήρυξης (Παράρτημα Ι της παρούσας).
8. Τον καθορισμό χρήσης της κλιματιστικής μονάδας του κτιρίου ως της αποδεκτής μεθόδου
θέρμανσης & ψύξης των χώρων του α΄ ορόφου του κτιρίου ΙΑΣΩΝ. Εναλλακτικά και εφόσον
τεκμηριώνεται επαρκώς, έναντι της Ο.Λ.Β. Α.Ε., ότι είναι συμφέρουσα οικονομικά η χρήση
κλιματιστικών μονάδων κατάλληλου τύπου (με εξωτερική μονάδα που δεν θα υπερβαίνει σε
ύψος το στηθαίο των μπαλκονιών) θα δύνανται όπως τοποθετηθούν οι τελευταίες, μόνον όμως,
κατόπιν εγκρίσεως της Ο.Λ.Β. Α.Ε.
9. Τον καθορισμό της Δ.Τ.Υ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε. ως της αρμόδιας να αξιολογήσει και να εγκρίνει
προτάσεις του/της μελλοντικού παραχωρησιούχου δικαιώματος χρήσης των εν λόγω χώρων,
αναφορικά με τις πινακίδες πληροφόρησης που δύνανται να τοποθετηθούν επί των εξωτερικών
πλευρών του α΄ ορόφου του κτιρίου. Επισημαίνεται ότι τα αναγραφόμενα επί των πινακίδων δεν
θα πρέπει να παραβιάζουν τα χρηστά ήθη, όπως ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα
νομοθεσία και θα περιορίζονται στην πληροφόρηση του κοινού.
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Α.Ε., πριν την υλοποίηση οιασδήποτε τροποποίησης της εσωτερικής διαρρύθμισης του χώρου,
από τον/την παραχωρησιούχο.
11. Δεδομένων των προαναφερόμενων και της υπ’ αρίθμ. 3150/2015 (Πρακτικό Νο 307/0809-2015), ανακαλείται η ισχύς της υπ’ αρίθμ. 3071/2015 (Πρακτικό Νο 300/8-6-2015)
Απόφασης του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του ΔΣ να αποφασίσουν για το θέμα
Το ΔΣ μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση

ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Την έγκριση διενέργειας δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες
οικονομικές προσφορές (πέραν των λοιπών δικαιολογητικών) και ελάχιστο ποσό προσφοράς τις
οκτώ χιλιάδες ευρώ (8.000,00 €) μηνιαίως, με σκοπό την ανάδειξη ενός παραχωρησιούχου
δικαιώματος χρήσης του συνόλου των χώρων, που βρίσκονται κυρίως στον α΄ όροφο του
κτιρίου ΙΑΣΩΝ, στην κεντρική προβλήτα λιμένος Βόλου. Ειδικότερα οι χώροι, το δικαίωμα
χρήσης των οποίων παραχωρείται, συναπαρτίζονται από:
 Δύο (02) αίθουσες συνολικού εμβαδού 1.827,18 τ.μ. (913,59 τ.μ. έκαστη).
 Των εκατέρωθεν, των προαναφερόμενων αιθουσών, ευρισκομένων ημιυπαίθριων χώρων
(μπαλκονιών), συνολικού εμβαδού 443,96 τ.μ.
 Ενός χώρου που προηγείται των δύο αιθουσών (απόληξη κλιμάκων-ανελκυστήρων), το
εμβαδό του οποίου ανέρχεται σε 232,32 τ.μ.
Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω χώροι συνιστούν τους εκμεταλλεύσιμους εμπορικά
χώρους του α΄ ορόφου του κτιρίου του κτιρίου ΙΑΣΩΝ.
 Βοηθητικούς χώρους (κλιμακοστάσια, WC κ.λ.π.) που βρίσκονται επί του πρώτου
ορόφου ή και μεταξύ ισογείου και α΄ ορόφου (αφορά τα κλιμακοστάσια και τους ανελκυστήρες
που αποτελούν της διόδους επικοινωνίας του α΄ ορόφου με τον εξωτερικό χώρο).
Οι προς παραχώρηση της χρήσης τους, χώροι, έχουν αποτυπωθεί με ακρίβεια στα φέροντα
ημερομηνίες 01/10/2015 σχέδια κάτοψης της Δ.Τ.Υ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε. τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστα τμήματα της παρούσας.
2. Την έγκριση των όρων διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού, κατά τα διαλαμβανόμενα στο
Παράρτημα Ι, που επισυνάπτεται στην παρούσα.
3. Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των εν λόγω χώρων θα είναι οκταετούς
διάρκειας. Η ημερομηνία έναρξης της ισχύος της ορίζεται σε δύο μήνες έπειτα από την
ημερομηνία που θα φέρει η παραχωρητήρια Απόφαση (έγκριση) του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε.
4. Ως αποδεκτές χρήσεις των χώρων (σκοποί για τους οποίους μπορεί να υπάρξει έγκριση)
της προπεριγραφόμενης παραχώρησης, καθορίζονται, σε απόλυτη συνάφεια με τις
επιτρεπόμενες χρήσεις βάσει του εγκεκριμένου Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan),
οι παρακάτω:
4.1. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) εστίασης και αναψυχής, όπως αυτά
ορίζονται επί του άρθρου 14, της υπ’ αρίθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/8-10-2012 Απόφασης
Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 2712 Β΄), αποκλειομένης της περίπτωσης του κέντρου
διασκέδασης.
4.2. Εμπορικά καταστήματα.
4.3. Χώροι διεξαγωγής εκδηλώσεων.
4.4. Χώροι διεξαγωγής εκθέσεων.
4.5. Χώροι στέγασης γραφείων επιχειρήσεων, Οργανισμών και λοιπών φορέων του Δημοσίου
ή του ιδιωτικού τομέα.
4.6. Χώροι άθλησης (Γυμναστήρια).
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προοριζόμενης χρήσης των χώρων αυτών, με την έκδοση αντίστοιχης άδειας δόμησης,
εφόσον απαιτείται, με αποκλειστική μέριμνα-ευθύνη του/της παραχωρησιούχου.
5. Η κατάθεση των οικονομικών προσφορών και των λοιπών καθορισμένων δικαιολογητικών
για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, θα λάβει χώρα την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016, και κατά τις
ώρες από 09:00 π.μ. έως και 10:00 π.μ. στο κτίριο διοίκησης της Ο.Λ.Β. Α.Ε. (κεντρική
προβλήτα λιμένος Βόλου – 1ος όροφος – αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ. Ο.Λ.Β. Α.Ε.).
6. Ο εν λόγω διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την ορισμένη με Απόφαση του Δ.Σ. της
Ο.Λ.Β. Α.Ε. Επιτροπή διενέργειας πρόχειρων διαγωνισμών του Οργανισμού. Η ίδια Επιτροπή
ορίζεται όπως εξετάσει και τυχόν ενστάσεις που δυνητικά θα υποβληθούν για οποιοδήποτε
λόγο. Τα Πρακτικά των συνεδριάσεων της εν λόγω Επιτροπής που σχετίζονται με την εν λόγω
διαγωνιστική διαδικασία, θα κατατεθούν μαζί με σχετική εισήγηση του αρμοδίου Τμήματος
Εκμετάλλευσης της Δ/νσης Δ.Ο.Ε. της Ο.Λ.Β. Α.Ε., μετά το πέρας του συνόλου των
διαδικασιών, στο αρμόδιο Δ.Σ. του Οργανισμού, προς λήψη Απόφασης για κατακύρωση ή
απόρριψη του αποτελέσματος αυτού.
7. Περίληψη της διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού, το οποίο επισυνάπτεται στο
Παράρτημα ΙΙ της παρούσας, θα δημοσιευτεί σε τρεις τοπικές εφημερίδες (τα έξοδα
δημοσίευσης να βαρύνουν τον/τους τελικό/-ούς παραχωρησιούχο/-ους) και στην εφημερίδα
«Γενική Δημοπρασιών», ενώ στην ιστοσελίδα της Ο.Λ.Β. Α.Ε. στο διαδίκτυο θα αναρτηθεί το
πλήρες κείμενο της διακήρυξης (Παράρτημα Ι της παρούσας).
8. Τον καθορισμό χρήσης της κλιματιστικής μονάδας του κτιρίου ως της αποδεκτής μεθόδου
θέρμανσης & ψύξης των χώρων του α΄ ορόφου του κτιρίου ΙΑΣΩΝ. Εναλλακτικά και εφόσον
τεκμηριώνεται επαρκώς, έναντι της Ο.Λ.Β. Α.Ε., ότι είναι συμφέρουσα οικονομικά η χρήση
κλιματιστικών μονάδων κατάλληλου τύπου (με εξωτερική μονάδα που δεν θα υπερβαίνει σε
ύψος το στηθαίο των μπαλκονιών) θα δύνανται όπως τοποθετηθούν οι τελευταίες, μόνον όμως,
κατόπιν εγκρίσεως της Ο.Λ.Β. Α.Ε.
9. Τον καθορισμό της Δ.Τ.Υ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε. ως της αρμόδιας να αξιολογήσει και να εγκρίνει
προτάσεις του/της μελλοντικού παραχωρησιούχου δικαιώματος χρήσης των εν λόγω χώρων,
αναφορικά με τις πινακίδες πληροφόρησης που δύνανται να τοποθετηθούν επί των εξωτερικών
πλευρών του α΄ ορόφου του κτιρίου. Επισημαίνεται ότι τα αναγραφόμενα επί των πινακίδων δεν
θα πρέπει να παραβιάζουν τα χρηστά ήθη, όπως ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα
νομοθεσία και θα περιορίζονται στην πληροφόρηση του κοινού.
10. Τον καθορισμό, όπως είναι απαραίτητη η προηγούμενη έγκριση της Δ.Τ.Υ. της Ο.Λ.Β.
Α.Ε., πριν την υλοποίηση οιασδήποτε τροποποίησης της εσωτερικής διαρρύθμισης του χώρου,
από τον/την παραχωρησιούχο.
11. Δεδομένων των προαναφερόμενων και της υπ’ αρίθμ. 3150/2015 (Πρακτικό Νο 307/0809-2015), ανακαλείται η ισχύς της υπ’ αρίθμ. 3071/2015 (Πρακτικό Νο 300/8-6-2015)
Απόφασης του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 3303
Ο Πρόεδρος ΔΣ
Θρασύβουλος Σταυριδόπουλος
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Γ ι α τ η ν α ν ά δ ε ι ξ η π α ρ α χω ρ η σι ο ύ χο υ δ ι κ α ι ώ μ α τ ο ς χρ ή ση ς τ ω ν χώ ρ ω ν τ ο υ α ΄ ο ρ ό φο υ τ ο υ
κ τ ι ρ ί ο υ Ι Α Σ Ω Ν στ η ν κ ε ν τ ρ ι κ ή π ρ ο βλ ή τ α λ ι μ έ ν ο ς Β ό λ ο υ
Ο Π ρόεδρος & Διευ θύ νων Σ ύ μ βου λ ος
τη ς εταιρείας μ ε τη ν επ ωνυ μ ία Ο ργ ανισ μ ός Λ ιμ ένος Β όλ ου Α. Ε .
διακ η ρύ σ σ ει ότι:
Προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες οικονομικές προσφορές εντός φακέλου, κατά τα
αναφερόμενα παρακάτω:
1.Σκοπός διαγωνισμού:
Η ανάδειξη ενός/μίας (01) παραχωρησιούχου δικαιώματος χρήσης των παρακάτω αναφερόμενων χώρων, οι οποίοι
βρίσκονται κυρίως στον α΄ όροφο του κτιρίου ΙΑΣΩΝ στην κεντρική προβλήτα λιμένος Βόλου και συναπαρτίζονται
από:
1.1. Δύο (02) αίθουσες συνολικού εμβαδού 1.827,18 τ.μ. (913,59 τ.μ. έκαστη).
1.2. Των εκατέρωθεν των προαναφερόμενων αιθουσών ευρισκομένων ημιυπαίθριων χώρων (μπαλκονιών)
συνολικού εμβαδού 4 4 3 , 9 6 τ.μ.
1.3. Ενός χώρου που προηγείται των δύο αιθουσών (απόληξη κλιμάκων-ανελκυστήρων) που ανέρχεται σε
232,32 τ.μ.
Επισημαίνεται πως οι προαναφερόμενοι χώροι συνιστούν τους εκμεταλλεύσιμους εμπορικά χώρους του
α΄ ορόφου του κτιρίου ΙΑΣΩΝ.
1.4. Βοηθητικούς χώρους (κλιμακοστάσια, WC κ.λ.π.) που βρίσκονται επί του πρώτου ορόφου ή και μεταξύ
ισογείου και α΄ ορόφου (αφορά τα κλιμακοστάσια και τους ανελκυστήρες που αποτελούν της διόδους επικοινωνίας
του α΄ ορόφου με τον εξωτερικό χώρο).
Επισημαίνεται ότι οι, προς παραχώρηση της χρήσης τους, χώροι, έχουν αποτυπωθεί με ακρίβεια στα φέροντα
ημερομηνίες 01/10/2015 σχέδια κάτοψης της Δ.Τ.Υ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε., τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της
παρούσας.
Ως αποδεκτοί σκοποί της εν λόγω παραχώρησης είναι:

Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) εστίασης και αναψυχής, όπως αυτά ορίζονται επί
του άρθρου 14, της υπ’ αρίθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/8-10-2012 Απόφασης Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 2712 Β΄),
αποκλειομένης της περίπτωσης του κέντρου διασκέδασης.
 Εμπορικά καταστήματα.
 Χώροι διεξαγωγής εκδηλώσεων.
 Χώροι διεξαγωγής εκθέσεων.
 Χώροι στέγασης γραφείων επιχειρήσεων, Οργανισμών και λοιπών φορέων του Δημοσίου ή του ιδιωτικού
τομέα.
 Χώροι άθλησης (Γυμναστήρια).
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω τελούν υπό την αίρεση προηγούμενης αλλαγής της προοριζόμενης
χρήσης των χώρων αυτών, με την έκδοση αντίστοιχης άδειας δόμησης, εφόσον απαιτείται, με αποκλειστική
μέριμνα-ευθύνη του/της παραχωρησιούχου.
Το χρονικό διάστημα ισχύος της παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης των προαναφερόμενων
χώρων, θα εκτείνεται σε δύο μήνες έπειτα από την ημερομηνία κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού
με Απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε. και συνεπώς ανακήρυξης του/της παραχωρησιούχου (ημερομηνία έκδοσης της
σχετικής Απόφασης Δ.Σ.) και για οκτώ (08) έτη.
2.Κριτήριο ανάδειξης προσωρινού/τελικού πλειοδότη:
Η υψηλότερη οικονομική προσφορά, υπό την αίρεση βέβαια της διαπίστωσης αρτιότητας του συνόλου των
δικαιολογητικών συμμετοχής.
3.Χρόνος & Tόπος κατάθεσης των προσφορών & των λοιπών δικαιολογητικών συμμετοχής:
Η κατάθεση των προσφορών & των λοιπών δικαιολογητικών (φακέλων συμμετοχής) θα γίνει την Τετάρτη 30
Μαρτίου 2016 και κατά τις ώρες από 09:00 π.μ. έως και 10:00 π.μ. στο κτίριο διοίκησης της Ο.Λ.Β. Α.Ε. (κεντρική
προβλήτα λιμένος Βόλου – 1ος όροφος – αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ. Ο.Λ.Β. Α.Ε.).
4.Δικαίωμα συμμετοχής:
Στο διαγωνισμό δύνανται όπως συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην τελευταία περίπτωση το νομικό
πρόσωπο θα συμμετέχει δια του νομίμου εκπροσώπου του, ο οποίος θα πρέπει να προσκομίσει επιπλέον
έγγραφα, που να αποδεικνύουν τη νομιμοποίηση της εκπροσώπησης, ενώ τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά
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βεβαιώσεις/πιστοποιητικά) θα αφορούν στο πρόσωπό του. Διασαφηνίζεται ότι δικαιολογητικά που εκδίδονται επ’
ονόματι του νομικού προσώπου (π.χ. πιστοποιητικό περί μη πτώχευσής του), θα πρέπει να προσκομιστούν κατά τον
τρόπο αυτό.
5.Εννοιολογικοί προσδιορισμός χρησιμοποιούμενων επί της παρούσας, όρων:
5.1. Συμμετέχων: To φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει στον παρόντα διαγωνισμό.
5.2. Προσωρινός πλειοδότης: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει καταθέσει την υψηλότερη σε ποσό,
αποδεκτή οικονομική προσφορά, προ της υποβολής & εξέτασης τυχόν ενστάσεων. Αναδεικνύεται αντιστοίχως από
την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού επί του Πρακτικού Νο 1.
5.3. Τελικός πλειοδότης: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει καταθέσει την μεγαλύτερη σε ποσό, αποδεκτή
οικονομική προσφορά, έπειτα από την εκδίκαση τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων. Αναδεικνύεται από την Επιτροπή
διενέργειας του διαγωνισμού επί του Πρακτικού Νο 2.
5.4. Παραχωρησιούχος: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο θα παραχωρηθεί με έκδοση εγκριτικής
αντίστοιχης Απόφασης του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε., το δικαίωμα χρήσης των χώρων που αναφέρονται στην παρούσα.
5.5. Φάκελος συμμετοχής: Ο φάκελος που περιέχει το σύνολο των αναγκαίων, βάσει της παρούσας,
δικαιολογητικών-πιστοποιητικών συμμετοχής και το φάκελο της οικονομικής προσφοράς. Ο φάκελος συμμετοχής
θα κατατεθεί στην Επιτροπή διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού.
5.6. Φάκελος οικονομικής προσφοράς: Ο φάκελος που περιέχει μόνον την οικονομική προσφορά του/της
συμμετέχοντα/-ουσας και εμπεριέχεται στον φάκελο συμμετοχής.
5.7. Εγγύηση συμμετοχής: To χρηματικό ποσό που παρακατατίθεται επί αποδείξει στην Ο.Λ.Β. Α.Ε. και
λειτουργεί ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Επιστρέφεται συνολικά σε όλους τους συμμετέχοντες, πλην
του/της πλειοδότη/-τριας, μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού από το αρμόδιο Δ.Σ.
της Ο.Λ.Β. Α.Ε. Στον/-ην πλειοδότη/-τρια επιστρέφεται εφόσον καταστεί παραχωρησιούχος και κατά τη στιγμή που
θα προσκομίσει την εγγύηση ορθής εκτέλεσης των όρων της παραχώρησης.
5.8. Εγγύηση ορθής εκτέλεσης των όρων της παραχώρησης: Η τραπεζικής έκδοσης εγγυητική επιστολή,
που θα εκδοθεί από αδειοδοτημένο αρμοδίως για τη λειτουργία του στην Ελλάδα, τραπεζικό ίδρυμα, κατόπιν
ενεργειών του/της παραχωρησιούχου, για ποσό που θα ταυτίζεται με το άθροισμα ανταλλαγμάτων τριών (03) μηνών
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος χαρτοσήμου-ΟΓΑ. Η επιστολή αυτή, θα προσκομιστεί από τον/την
παραχωρησιούχο και θα παρακατατεθεί στην Ο.Λ.Β. Α.Ε. Η εν λόγω εγγυητική επιστολή θα λειτουργήσει ως
εγγύηση ορθής εκτέλεσης του συνόλου των όρων της παραχώρησης και θα καταπίπτει ολικώς ή μερικώς με
μονομερή Απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε., εφόσον διαπιστώνεται ότι παραβιάζονται όροι της παραχώρησης.
Ενναλακτικά το ίδιο ποσό και με την αυτή λειτουργία μπορεί να παρακατατεθεί στο ταμείο της Ο.Λ.Β. Α.Ε. επί
αποδείξει, από τον/την παραχωρησιούχο.
6.Κατάθεση φακέλων συμμετοχής:
Η κατάθεση των φακέλων συμμετοχής θα γίνεται στον καθορισμένο στην παρ. 3 ανωτέρω χώρο και αυστηρά εντός
των χρονικών ορίων, που επίσης ορίζονται ανωτέρω στην ίδια παράγραφο, ενώπιον Επιτροπής η σύσταση της
οποίας έχει καθοριστεί με απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε. Επισημαίνεται ότι οι φάκελοι συμμετοχής στο
διαγωνισμό, θα πρέπει να κατατεθούν από τον/την συμμετέχοντα /-ουσα (για τα φυσικά πρόσωπα) ή το
νόμιμο (εξουσιοδοτημένο προς τούτο) εκπρόσωπό του (κυρίως για τα νομικά πρόσωπα) στην Επιτροπή
διενέργειας του διαγωνισμού. Εκπροθέσμως υποβαλλόμενοι φάκελοι συμμετοχής δεν θα γίνονται
αποδεκτοί. Ταχυδρομικά ή με άλλο τρόπο απεσταλμένοι φάκελοι συμμετοχής, επίσης δεν θα γίνονται
αποδεκτοί.
7.Οικονομικές προσφορές:
Οι οικονομικές προσφορές που θα κατατεθούν εντός σφραγισμένου φακέλου (φάκελος προσφοράς) που θα
εμπεριέχεται στο φάκελο συμμετοχής, θα αφορούν στο καθαρό μηνιαίο οικονομικό αντάλλαγμα για το
παραχωρούμενο δικαίωμα χρήσης του συνόλου των χώρων αναφοράς, χωρίς να εμπεριέχεται το χαρτόσημο-Ο.Γ.Α.
το οποίο νοείται ότι προστίθεται επί του αναφερόμενου ποσού. Η προσφορά θα είναι έγγραφη και ενυπόγραφη
και το ποσό προσφοράς θα αναγράφεται επ’ αυτής, τόσο ολογράφως, όσο και αριθμητικώς. Επισημαίνεται
ότι η υποβαλλόμενη οικονομική προσφορά επέχει θέση αίτησης παραχώρησης δικαιώματος χρήσης των εν
λόγω χώρων.
8.Ελάχιστη οικονομική προσφορά:
Ως ελάχιστη οικονομική προσφορά (χωρίς να εμπεριέχεται το χαρτόσημο-ΟΓΑ), ορίζεται το ποσό των οκτώ
χιλιάδων ευρώ (8.000,00 €) μηνιαίως. Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνεται το Χαρτόσημο-ΟΓΑ, το οποίο θα
προστίθεται επ’ αυτού.
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-99.Δικαιολογητικά συμμετοχής:
Ως αναγκαία για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό λοιπά δικαιολογητικά-πιστοποιητικά, η ημερομηνία έκδοσης ή
θεώρησης των οποίων δεν θα υπερβαίνει τον ένα μήνα σε σχέση με την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού (θα πρέπει να προσκομιστούν εντός του σφραγισμένου φακέλου συμμετοχής), ορίζονται τα
παρακάτω:
9.1. Βεβαίωση της Ο.Λ.Β. Α.Ε. περί μη ύπαρξης οφειλής του/της συμμετέχοντα/-ούσης, έναντι αυτής.
9.2. Φορολογική ενημερότητα του/της συμμετέχοντα/-ούσης.
9.3. Ασφαλιστική ενημερότητα, εφόσον ο/η συμμετέχων/-ουσα υπήρξε εργοδότης στο παρελθόν ή Υπεύθυνη
Δήλωση του άρθρου 8, παρ. 4, του Ν.1599/86 ότι ουδέποτε υπήρξε εργοδότης στο παρελθόν και δεν έχει απογραφεί
στο αντίστοιχο μητρώο του Ι.Κ.Α.
9.4. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας.
9.5. Σε περίπτωση νομικού προσώπου φωτοαντίγραφο του καταστατικού και όλων των τυχόν τροποποιήσεών
του.
9.6. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο συμμετέχων δεν έχει καταδικαστεί για τα
αδικήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 (α) του άρθρου 2 της υπ’ αρίθμ. 3131/17/96 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 178 Β΄),
δηλαδή ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή για κατασκοπεία, διασπορά
ψευδών ειδήσεων, εγκλήματα για υπομνήματα, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία, πρόκληση ναυαγίου από πρόθεση,
βιασμό, εξαναγκασμό σε ασέλγεια, αποπλάνηση, μαστροπεία, εκμετάλλευση πορνών, σωματεμπορία, κλοπή,
υπεξαίρεση, υφαίρεση, ληστεία, εκβίαση, απάτη, λαθρεμπορία, παραβίαση νόμων για τα ναρκωτικά και περί
προστασίας του εθνικού νομίσματος και των διατάξεων περί παρανόμου αλιείας με εκρηκτικές, τοξικές, ναρκωτικές,
διαβρωτικές, χημικές και φυτικές ύλες ή ουσίες, που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, για παράβαση του Α.Ν.
192/36 και γενικά σε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων.
9.7. Πιστοποιητικό εισαγγελικής Αρχής περί μη φυγοδικίας ή φυγοποινίας, για αδικήματα που αναφέρονται
στην προηγούμενη παράγραφο.
9.8. Πιστοποιητικό Γραμματέα Πρωτοδικών περί μη ένταξής του σε καθεστώς πτώχευσης, πτωχευτικού
συμβιβασμού, πτωχευτικής εκκαθάρισης, ή σε ανάλογη πτωχευτική διαδικασία. Σε περίπτωση νομικού προσώπου
πιστοποιητικό από Γ.Ε.ΜΗ. περί μη πτώχευσής του.
9.9. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8, παρ. 4, του Ν.1599/86, με την οποία να δηλώνει ρητά ότι έλαβε γνώση των
όρων του παρόντος διαγωνισμού, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
9.10. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8, παρ. 4, του Ν.1599/86, ότι εφόσον αναδειχθεί παραχωρησιούχος (έπειτα
από την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με Απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε.) θα προσκομίσει
εντός (01) μηνός, από την ημερομηνία γνωστοποίησης της κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον/ην παραχωρησιούχο, τα επιπλέον δικαιολογητικά που τυχόν θα του ζητηθούν από την Ο.Λ.Β. Α.Ε. και είναι
αναγκαία για τη νόμιμη λειτουργία του χώρου (σχετίζονται άμεσα με το σκοπό παραχώρησης), όπως θα περιέχονται
στο διαβιβαστικό της Απόφασης του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε. περί κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού και
παραχώρησης του εν λόγω δικαιώματος χρήσης.
9.11. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8, παρ. 4, του Ν.1599/86, επί της οποίας θα δηλώνει υπεύθυνα (στην
περίπτωση νομικού προσώπου ο νόμιμος εκπρόσωπός του), το σκοπό για τον οποίο θα χρησιμοποιήσει το χώρο, το
δικαίωμα χρήσης του οποίου παραχωρείται. Επισημαίνεται ότι ο σκοπός θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στις
επιτρεπόμενες χρήσεις, όπως αυτές καταγράφονται ανωτέρω στην παρ. 1 της παρούσας. Επισημαίνεται επίσης ότι η
προοριζόμενη χρήση/-σεις τελεί/-ούν υπό την αίρεση προηγούμενης αλλαγής της υφιστάμενης χρήσης των
χώρων αυτών, με την έκδοση αντίστοιχης άδειας δόμησης, εφόσον απαιτείται και με αποκλειστική
μέριμνα-ευθύνη του/της παραχωρησιούχου.
9.12. Απόδειξη είσπραξης της Ο.Λ.Β. Α.Ε. (λαμβάνεται από το κεντρικό ταμείο-κτίριο διοίκησης Ο.Λ.Β. Α.Ε.-α΄
όροφος), για ποσό χιλίων (1.000,00 €), το οποίο παρακατατίθεται ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
10.Ανακήρυξη προσωρινού πλειοδότη:
Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού έπειτα από το πέρας της χρονικής προθεσμίας κατάθεσης των φακέλων
συμμετοχής, προβαίνει στο άνοιγμα αρχικά των φακέλων συμμετοχής που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα και περιέχουν
τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής που αναφέρονται στην παρ. -9- της παρούσας και τα μονογράφει.
Εν συνεχεία προβαίνει σε έλεγχο της πληρότητάς τους σε σχέση με την απαίτηση που θέτει η παρούσα διακήρυξη
και αποκλείει από τη συνέχιση της διαδικασίας τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες για τους/τις οποίους/-οίες δεν
προκύπτει πληρότητα και αρτιότητα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών συμμετοχής. Εξακολουθητικά προβαίνει
στο άνοιγμα των φακέλων με τις οικονομικές προσφορές, μόνον εκείνων των συμμετεχόντων/-ουσών όμως, για
τους/τις οποίους/-οίες διαπιστώθηκε πληρότητα-αρτιότητα του φακέλου των προσκομιζόμενων
δικαιολογητικών. Στη συνέχεια ανακηρύσσει ως προσωρινό πλειοδότη τον/την υποβάλλοντα/-ουσα την
αποδεκτή οικονομική προσφορά, που περιέχει το υψηλότερο ποσό. Σε περίπτωση υποβολής ίδιου ποσού
προσφοράς θα ακολουθείται (από την Επιτροπή) η διαδικασία της κλήρωσης, με προηγούμενη πρόσκληση
παράστασης (και συνεπώς τη δυνητική παρουσία) των δύο ή περισσοτέρων συμμετεχόντων που κατέθεσαν το ίδιο
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- 10 ποσό προσφοράς. Σε περίπτωση που δεν προσέλθει κάποιος ή κάποιοι εκ των ειδοποιηθέντων, θα υλοποιείται η
κλήρωση, έστω και εάν αυτοί απουσιάζουν. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, συντάσσει το Νο 1 Πρακτικό
συνεδρίασής της, στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων, τα ποσά της
οικονομικής τους προσφοράς, με φθίνουσα σειρά (και κατά το αποτέλεσμα τυχόν διενεργηθείσας κλήρωσης), τα
ποσά των προσφορών σε αντιστοιχία με τους συμμετέχοντες, καθώς και ο προσωρινός πλειοδότης. Στο Πρακτικό Νο
1 επισυνάπτονται οι φάκελοι συμμετοχής και τα περιεχόμενα πιστοποιητικά-δικαιολογητικά, καθώς και οι φάκελοι
προσφοράς με τις έγγραφες προσφορές των συμμετεχόντων. Φωτοαντίγραφο του Πρακτικού Νο 1 αναρτάται
αυθημερόν στον πίνακα ανακοινώσεων της Ο.Λ.Β. Α.Ε. (κεντρική προβλήτα λιμένος, κτίριο Διοίκησης Ο.Λ.Β. Α.Ε./1 ος
όροφος), προκειμένου οι συμμετέχοντες να λάβουν γνώση και να ασκηθούν τυχόν ενστάσεις, επί του εν λόγω
Πρακτικού.
11.Ενστάσεις:
Αναφορικά με τη διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού δύναται να υποβληθούν, από έχοντες έννομο συμφέρον, οι
παρακάτω ενστάσεις:
11.1.Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του υποβάλλεται στην
Ο.Λ.Β. Α.Ε., αποκλειστικά εγγράφως, έως και μία ημερολογιακή εβδομάδα από την ημερομηνία ανάρτησης στη
διαδικτυακή εφαρμογή «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», της εγκριτικής των όρων του, Απόφασης του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε. Η
συγκεκριμένη ένσταση εκδικάζεται από το Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε.
11.2.Ένσταση κατά της συμμετοχής φυσικού ή νομικού προσώπου στο διαγωνισμό, υποβάλλεται στο αρμόδιο
για τη διενέργειά του, όργανο (την Επιτροπή διενέργειάς του), αποκλειστικά εγγράφως, εντός αποκλειστικής
προθεσμίας πέντε (05) εργασίμων ημερών από την ημέρα ανάρτησης στον πίνακα ανακοινώσεων της
Ο.Λ.Β. Α.Ε. του Πρακτικού Νο 1 που εκδίδει η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και πέραν αυτής.
Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι δικαίωμα ένστασης έχουν μόνο όσοι υπέβαλλαν αποδεκτή (με πληρότητα-αρτιότητα
φακέλου δικαιολογητικών-πιστοποιητικών) προσφορά. Επί της ενστάσεως αποφαίνεται με Απόφασή της η
Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.
12.Ανακήρυξη τελικού πλειοδότη:
Μετά το πέρας του χρόνου υποβολής των ενστάσεων κατά της συμμετοχής φυσικού ή νομικού προσώπου στο
διαγωνισμό, κατά τα προβλεπόμενα στην περ. 11.2, της παρ. 11, της παρούσας, η εν λόγω Επιτροπή συνεδριάζει για
την εξέταση τυχόν ενστάσεων και την ανακήρυξη του τελικού πλειοδότη. Επισημαίνεται ότι η συνεδρίαση
λαμβάνει χώρα ανεξαρτήτως εάν υποβλήθηκαν ενστάσεις ή μη και συντάσσεται το Πρακτικό συνεδρίασης της
Επιτροπής Νο 2, με το οποίο ανακηρύσσεται ο τελικός πλειοδότης. Στο Πρακτικό Νο 2 επισυνάπτεται κάθε σχετικό
έγγραφο (ενστάσεις, διευκρινήσεις κ.λ.π.) που υποβλήθηκε στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.
Φωτοαντίγραφο του Πρακτικού Νο 2 αναρτάται αυθημερόν στον πίνακα ανακοινώσεων της Ο.Λ.Β. Α.Ε. (κεντρική
προβλήτα λιμένος, κτίριο Διοίκησης Ο.Λ.Β. Α.Ε./1 ος όροφος), προκειμένου οι συμμετέχοντες να λάβουν γνώση.
13.Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού-ανάδειξη παραχωρησιούχου:
13.1.Έπειτα από την ανακήρυξη του τελικού πλειοδότη η Επιτροπή διαβιβάζει τα Πρακτικά των Αποφάσεών της
στο Τμήμα Εκμετάλλευσης της Δ/νσης Δ.Ο.Ε. της Ο.Λ.Β. Α.Ε., προκειμένου όπως συνταχθεί εισήγηση για την
κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος, προς το αρμόδιο να αποφασίσει, Δ.Σ. του Οργανισμού.
13.2.Το Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε. αποφαίνεται με Απόφασή του για την κατακύρωση του αποτελέσματος του
διαγωνισμού και την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης των εν λόγω χώρων, στον τελικό πλειοδότη αρχικά,
καθιστώντας τον τελικό πλειοδότη, παραχωρησιούχο πλέον, εφόσον κρίνει ως συμφέρον για τον Οργανισμό το
ποσό της προσφοράς του και συνεπώς του απορρέοντος εκ της παραχώρησης, ανταλλάγματος χρήσης.
14.Ενέργειες έπειτα από την κατακύρωση του αποτελέσματος:
14.1. Η Απόφαση κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού, η οποία συνιστά και την παραχωρητήρια
Απόφαση του Δ.Σ. διαβιβάζεται με μέριμνα του αρμόδιου Τμήματος Εκμετάλλευσης της Δ/νσης Δ.Ο.Ε. της Ο.Λ.Β.
Α.Ε., στον/στην παραχωρησιούχο προκειμένου όπως ο/η τελευταίος/-α, εντός μηνός από την ημερομηνία που φέρει
το σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο της Ο.Λ.Β. Α.Ε. προβεί σωρευτικά στις παρακάτω ενέργειες:
14.1.1. Προσκομίσει την εγγυητική επιστολή ορθής εκτέλεσης των όρων της παραχώρησης ή εναλλακτικά
παρακαταθέσει το αντίστοιχο ποσό στο ταμείο της Ο.Λ.Β. Α.Ε. επί αποδείξει.
14.1.2. Να καταθέσει υπεύθυνη δήλωσή του άρθρου 8, του Ν.1599/1986 (στην περίπτωση νομικού προσώπου
του νομίμου εκπροσώπου του), από την οποία θα προκύπτει, αφενός ότι έλαβε γνώση των όρων που διέπουν την
παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, όπως αυτοί διαλαμβάνονται επί της παραχωρητήριας Απόφασης (και
κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού), του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε., αφετέρου ότι δεσμεύεται για την
επιμελή τήρησή τους.
14.1.3. Προσκομίσει τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά, Πιστοποιητικά ή κάθε άλλο έγγραφο που τυχόν θα
κατονομαστεί ρητώς επί του διαβιβαστικού της παραχωρητήριας Απόφασης του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε., εγγράφου,
το οποίο/-α είναι αναγκαίο/-α για την νόμιμη λειτουργία, του κατά χρήση παραχωρούμενου χώρου.
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συνόλου των προαναφερόμενων δικαιολογητικών-πιστοποιητικών, το αρμόδιο Τμήμα Εκμετάλλευσης της Ο.Λ.Β.
Α.Ε. εισηγείται στο Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε. της άρσης της ισχύος της παραχώρησης δικαιώματος χρήσης των εν λόγω
χώρων, έναντι του/της παραχωρησιούχου και την παραχώρηση του εν λόγω δικαιώματος στον αμέσως επόμενο στη
σειρά συμμετέχοντα, βάσει του ποσού προσφοράς του, προηγουμένων των υψηλότερων.
14.3. Το Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε. αποφασίζει αναφορικά με την παραχώρηση ή μη του δικαιώματος χρήσης του
καταστήματος στον επόμενο στη φθίνουσα σειρά καταγραφής του επί του Πρακτικού Νο 1 της συνεδρίασης της
Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, συμμετέχοντα. Στην περίπτωση αυτή η εν λόγω Απόφαση του Δ.Σ. επέχει
θέση παραχωρητήριας Απόφασης, ενώ επαναλαμβάνεται η αναφερόμενη στο εδάφ. 14.1., της παρ. 14, ανωτέρω,
διαδικασία.
14.4. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης και του παραχωρησιούχου αυτού, η προαναφερόμενη διαδικασία
επαναλαμβάνεται μέχρι εξαντλήσεως των συμμετεχόντων.
15.Λοιποί όροι που διέπουν την παραχώρηση:
Η παραχώρηση θα διέπεται συμπληρωματικά από τους εξής όρους, οι οποίοι είναι στο σύνολό τους ουσιώδεις, ενώ
παραβίαση έστω και ενός εξ’ αυτών με σαφή υπαιτιότητα του παραχωρησιούχου, θα επισείει την οριστική άρση της
ισχύος της:
15.1. Το μηνιαίο χρηματικό αντάλλαγμα θα καταβάλλεται μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα. Ο/Η
παραχωρησιούχος θα ευθύνεται αποκλειστικά για την καταβολή του χρηματικού ανταλλάγματος, μέχρι την, καθ’
οιονδήποτε τρόπο, απόδοση της χρήσης του συνόλου των παραχωρούμενων κατά χρήση, χώρων, στην Ο.Λ.Β. Α.Ε.
15.2. Η Ο.Λ.Β. Α.Ε. δεν ευθύνεται έναντι του/-ης παραχωρησιούχου για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι
παραχωρούμενοι κατά χρήση, χώροι, την οποία αυτός/-ή οφείλει να γνωρίζει πριν την συμμετοχή του/-ης στον
διαγωνισμό και δεν είναι υπόχρεη, για το λόγο αυτό, σε επιστροφή ή μείωση του χρηματικού ανταλλάγματος, ούτε
σε λύση της παραχώρησης, αφού κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.
15.3. Ο/Η παραχωρησιούχος δε μπορεί να διαφοροποιήσει τη χρήση των κατά χρήση παραχωρούμενων χώρων σε
σχέση με τον αναφερόμενο επί της παραχωρητήριας Απόφασης του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε., παρά μόνο έπειτα από
έγκριση της Ο.Λ.Β. Α.Ε. (Απόφαση του Δ.Σ. της).
15.4. Απαγορεύεται στον/-ην παραχωρησιούχο όπως προβεί στην κατασκευή οιουδήποτε τεχνικού έργου επί του
κτιρίου ή στους εξωτερικούς χώρους αυτού, πλην ήπιων παρεμβάσεων και έπειτα από την προηγούμενη περί
τούτου έγκριση της Δ.Τ.Υ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε. Οι εν λόγω παρεμβάσεις παραμένουν σε όφελος του ακινήτου έπειτα από
τη λήξη της ισχύος της παραχώρησης, καθ’ οιονδήποτε τρόπο..
15.5. Ο/Η παραχωρησιούχος υποχρεούται όπως κατέχει το σύνολο των απαιτούμενων Αδειών από τις αρμόδιες
Αρχές, που αφορούν στη νόμιμη λειτουργία του κατά χρήση παραχωρούμενου χώρου.
15.6. Ο/Η παραχωρησιούχος υποχρεούται όπως διατηρεί απολύτως καθαρό τον κατά χρήση παραχωρούμενο
χώρο (εσωτερικό & εξωτερικό).
15.7. Ο/Η παραχωρησιούχος υποχρεούται όπως διευκολύνει τους ελέγχους των αρμοδίων ελεγκτικών Αρχών και
συμμορφώνεται απόλυτα με τις υποδείξεις των εντεταλμένων Οργάνων τους.
15.8. Απαγορεύεται στον/-ην παραχωρησιούχο η καθ’ οιονδήποτε τρόπο συνολική ή τμηματική παραχώρηση της
χρήσης του κατά χρήση παραχωρούμενου χώρου, σε οιονδήποτε τρίτο.
15.9. Απαγορεύεται η σιωπηρή παράταση της παραχώρησης πέραν του χρόνου που ορίζεται επί της
παραχωρητήριας Απόφασης του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε.
15.10. Τον/-ην παραχωρησιούχο βαρύνουν οι δαπάνες ύδρευσης-αποχέτευσης, θέρμανσης, τηλεφωνικής σύνδεσης
και κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, είτε αυτές παρέχονται μέσω των αντίστοιχων εσωτερικών δικτύων της
Ο.Λ.Β. Α.Ε. (τιμολόγηση με ισχύοντα τιμολόγια Ο.Λ.Β. Α.Ε.), είτε απευθείας από την κατά περίπτωση πάροχο
επιχείρηση. Στην πρώτη περίπτωση εκ των προαναφερομένων, η μη εμπρόθεσμη εξόφληση των οφειλομένων ποσών
επισείει τη διακοπή των συνδέσεων στα αντίστοιχα εσωτερικά δίκτυα της Ο.Λ.Β. Α.Ε.
15.11. Ο/Η παραχωρησιούχος υποχρεούται όπως χρησιμοποιεί για τον κλιματισμό (ψύξη & θέρμανση) των χώρων
τον αντίστοιχο μηχανολογικό εξοπλισμό του κτιρίου. Εναλλακτικά και εφόσον τεκμηριώνεται επαρκώς έναντι της
Ο.Λ.Β. Α.Ε. ότι είναι συμφέρουσα οικονομικά η χρήση κλιματιστικών μονάδων κατάλληλου τύπου (με εξωτερική
μονάδα που δεν θα υπερβαίνει σε ύψος το στηθαίο των μπαλκονιών) θα μπορούν δυνητικά να τοποθετηθούν και να
χρησιμοποιηθούν, μόνον όμως, κατόπιν σχετικής εγκρίσεως της Ο.Λ.Β. Α.Ε.
15.12. Ο/Η παραχωρησιούχος, υποχρεούται όπως υποβάλλει, προ της ανάρτησής τους, σχέδια των πινακίδων
πληροφόρησης που θα δυνητικά θα χρησιμοποιήσει στις προσόψεις του α΄ ορόφου του κτιρίου, στη Δ.Τ.Υ. της Ο.Λ.Β.
Α.Ε. προς έγκριση, ενώ δεν θα τοποθετεί ουδεμία πριν την χορήγηση της τελευταίας. Τα μηνύματα επί των
πινακίδων δεν θα παραβιάζουν τα χρηστά ήθη, όπως ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
15.13. Ο/Η παραχωρησιούχος ευθύνεται αποκλειστικά έναντι της Ο.Λ.Β. Α.Ε. για την απόδοση της χρήσης του
κατά χρήση παραχωρούμενου χώρου (όποτε αυτή λάβει χώρα και για οποιονδήποτε λόγο), τουλάχιστον στην
κατάσταση που τον παρέλαβε, άλλως υπόκειται στην καταβολή σχετικής αποζημίωσης η οποία θα καθοριστεί
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Α.Ε.
15.14. Το παραχωρούμενο δικαίωμα χρήσης του χώρου μπορεί να ανακληθεί εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου
για λόγους εθνικής ανάγκης, άμυνας και ασφάλειας της χώρας. Στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται ο/η
παραχωρησιούχος, όπως εγκαταλείψει την χρήση του κατά χρήση παραχωρηθέντος χώρου, μέσα σε τακτή
προθεσμία, χωρίς καμιά αξίωση από το Δημόσιο ή την Ο.Λ.Β. Α.Ε, για οικονομική αποζημίωση.
15.15. Το παραχωρούμενο δικαίωμα χρήσης του χώρου μπορεί επίσης να ανακληθεί μονομερώς με Απόφαση του
Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε. σε περίπτωση που αποφασιστεί από το ίδιο συλλογικό όργανο, η εκτέλεση λιμενικών έργων, που
κατά την απόλυτη κρίση του είναι αναγκαία για την ανάπτυξη του λιμένος. Στην περίπτωση αυτή τερματίζεται
οριστικά η παραχώρηση άνευ οικονομικής αποζημίωσης και ο/η παραχωρησιούχος αποδίδει σε τακτή και
καθορισμένη υπό του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε, χρονική προθεσμία, τη χρήση του χώρου.
15.16. Για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του χώρου δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 34/1995
΄΄Κώδικας Εμπορικών Μισθώσεων΄΄ όπως ρητώς προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 4 παρ.1 εδ. δ΄ του ιδίου ως
άνω Π.Δ.
16.Επίλυση διαφορών:
Για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς προκύψει αρμόδια θα είναι τα Διοικητικά Δικαστήρια της πόλης του Βόλου.
Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της Ο.Λ.Β. Α.Ε.
Θρασύβουλος Σταυριδόπουλος
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Γ ι α τ η ν α ν ά δ ε ι ξ η π α ρ α χω ρ η σι ο ύ χο υ δ ι κ α ι ώ μ α τ ο ς χρ ή ση ς τ ω ν χώ ρ ω ν τ ο υ α ΄ ο ρ ό φο υ τ ο υ
κ τ ι ρ ί ο υ Ι Α Σ Ω Ν στ η ν κ ε ν τ ρ ι κ ή π ρ ο βλ ή τ α λ ι μ έ ν ο ς Β ό λ ο υ
Ο Π ρόεδρος & Διευ θύ νων Σ ύ μ βου λ ος
τη ς εταιρείας μ ε τη ν επ ωνυ μ ία Ο ργ ανισ μ ός Λ ιμ ένος Β όλ ου Α. Ε .
διακ η ρύ σ σ ει ότι:
Π ροκ η ρύ σ σ ει δη μ όσ ιο π λ ειοδοτικ ό διαγ ωνισ μ ό μ ε σ φ ραγ ισ μ ένες οικ ονομ ικ ές π ροσ φ ορές εντός
σ φ ραγ ισ μ ένου φ ακ έλ ου κ αι κ ριτή ριο ανάδειξη ς του π αραχ ωρη σ ιού χ ου , τη ν υ ψη λ ότερη οικ ονομ ικ ή
π ροσ φ ορά, κ ατά τα αναφ ερόμ ενα π αρακ άτω:
1 . Σκ ο π ό ς δ ιαγ ω νισ μ ο ύ :
Η ανάδειξη ενός π αραχ ωρη σ ιού χ ου δικ αιώμ ατος χ ρή σ η ς των π αρακ άτω αναφ ερόμ ενων χ ώρων, οι
οπ οίοι β ρίσ κ ονται κ υ ρίως σ τον α΄ όροφ ο του κ τιρίου Ι ΑΣ ΩΝ σ τη ν κ εντρικ ή π ροβλ ή τα λ ιμ ένος Β όλ ου
κ αι σ υ ναπ αρτίζ ονται απ ό:
1 . 1 . Δύ ο ( 0 2 ) αίθου σ ες σ υ νολ ικ ού εμ β αδού 1 . 8 2 7 , 1 8 τ. μ . ( 9 1 3 , 5 9 τ. μ . έκ ασ τη ) .
1 . 2 . Των εκ ατέρωθεν των π ροαναφ ερόμ ενων αιθου σ ών ευ ρισ κ ομ ένων η μ ιυ π αίθριων χ ώρων
( μ π αλ κ ονιών) σ υ νολ ικ ού εμ β αδού 4 4 3 , 9 6 τ. μ .
1 . 3 . Ε νός χ ώρου π ου π ροη γ είται των δύ ο αιθου σ ών ( απ όλ η ξη κ λ ιμ άκ ων - ανελ κ υ σ τή ρων) π ου
ανέρχ εται σ ε 2 3 2 , 3 2 τ. μ .
Ο ι χώ ρ ο ι α υ τ ο ί συ ν ι στ ο ύ ν τ ο υ ς ε κ μ ε τ α λ λ ε ύ σι μ ο υ ς ε μ π ο ρ ι κ ά χώ ρ ο υ ς τ ο υ α ΄ ο ρ ό φ ο υ τ ο υ
κτιρίου.
1 . 4 . Β οη θη τικ ού ς χ ώρου ς ( κ λ ιμ ακ οσ τάσ ια, W C κ . λ . π . ) π ου βρίσ κ ονται επ ί του π ρώτου ορόφ ου ή κ αι
μ εταξύ ισ ογ είου κ αι α΄ ορόφ ου ( αφ ορά τα κ λ ιμ ακ οσ τάσ ια κ αι του ς ανελ κ υ σ τή ρες π ου απ οτελ ού ν
τη ς διόδου ς επ ικ οινωνίας του α΄ ορόφ ου μ ε τον εξωτερικ ό χ ώρο) .
Η ακ ριβ ή ς απ οτύ π ωσ η των χ ώρων εμ φ αίνεται σ τ α φ έροντα η μ ερομ η νί ες 0 1 /1 0 /2 0 1 5 σ χ έδι α
κ άτοψη ς τη ς Δ. Τ. Υ . τη ς Ο . Λ . Β . Α. Ε . , τ α οπ οία απ οτελ ού ν αναπ όσ π ασ τα τμ ή μ ατα τη ς π αρού σ ας
διακ ή ρυ ξη ς.
Ο ι απ οδεκ τοί σ κ οπ οί των εν λ όγ ω π αραχ ωρή σ εων είναι:

Κατασ τή μ ατα υ γ ειονομ ικ ού ενδιαφ έροντος ( Κ. Υ . Ε . ) εσ τίασ η ς κ αι αναψυ χ ή ς, όπ ως αυ τά
ορίζ ονται ε π ί του άρθρου 1 4 , τη ς υ π ’ αρίθμ . Υ 1 γ /Γ. Π /οικ . 9 6 9 6 7 /8 - 1 0 - 2 0 1 2 Απ όφ ασ η ς
Υ π ου ργ ού Υ γ είας ( ΦΕ Κ 2 7 1 2 Β ΄ ) , απ οκ λ ειομ ένη ς τη ς π ερίπ τωσ η ς του κ έντρου διασ κ έδασ η ς.

Ε μ π ορικ ά κ ατασ τή μ ατα.

Χώροι διεξαγ ωγ ή ς εκ δη λ ώσ εων.

Χώροι διεξαγ ωγ ή ς εκ θέσ εων.

Χώροι σ τέγ ασ η ς γ ραφ είω ν επ ιχ ειρή σ εων, Ο ργ ανισ μ ών κ αι λ οιπ ών φ ορέων του Δη μ οσ ίου ή
του ιδιωτικ ού τομ έα.

Χώροι άθλ η σ η ς ( Γυ μ νασ τή ρια) .
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω τελούν υπό την αίρεση προηγούμενης αλλαγής της προοριζόμενης χρήσης των
χώρων αυτών, με την έκδοση αντίστοιχης άδειας δόμησης, εφόσον απαιτείται, με αποκλειστική μέριμνα-ευθύνη
του/της παραχωρησιούχου.
Το χ ρονικ ό διάσ τη μ α ισ χ ύ ος των π αραχ ωρή σ εων θα εκ τείνεται σ ε οκ τώ ( 0 8 ) έτη , μ ε έναρξη δύ ο
μ ή νες έπ ειτα απ ό τη ν η μ ερομ η νία κ ατακ ύ ρωσ η ς του απ οτελ έσ μ ατος του διαγ ωνισ μ ού μ ε Απ όφ ασ η
του Δ. Σ . τη ς Ο . Λ . Β . Α. Ε . κ αι σ υ νεπ ώς ανακ ή ρυ ξη ς του π αραχ ωρη σ ιού χ ου ( η μ ερομ η νία έκ δοσ η ς τη ς
σ χ ετικ ή ς Απ όφ ασ η ς Δ. Σ . ) .
2 . Χρ ό νο ς & Tό π ο ς κ ατ άθ ε σ ης τ ω ν π ρ ο σ φο ρ ώ ν & τ ω ν λο ιπ ώ ν δικ αιο λο γ ητ ικ ώ ν σ υ μ μ ε τ ο χής :
Η κ ατάθεσ η των π ροσ φ ορών & των λ οιπ ών δικ αιολ ογ η τικ ών ( φ ακ έλ ων σ υ μ μ ε τοχ ή ς) θα γ ίνει τη ν
Τε τ ά ρ τ η 3 0 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 6 , κατά τις ώρες από 09:00 π.μ. έως και 10:00 π.μ., σ το κ τίριο διοίκ η σ η ς τη ς
Ο . Λ . Β . Α. Ε . σ τη ν κ εντρικ ή π ροβ λ ή τα λ ιμ ένα ( α΄ όροφ ος, αίθου σ α σ υ νεδριάσ εων Δ. Σ . ) . ενώπ ιον
Ε π ιτροπ ή ς π ου ορίζ εται απ ό το Δ. Σ . τη ς Ο . Λ . Β . Α. Ε .
3 . Ελάχισ τ ο π ο σ ό ο ικ ο νο μ ικ ή ς π ρ ο σ φο ρ ά ς :
Ως ελ άχ ισ τη οικ ονομ ικ ή π ροσ φ ορά ( χ ωρίς να εμ π εριέχ εται το χ αρτόσ η μ ο - Ο ΓΑ) , ορίζ εται το π οσ ό
των ο κ τ ώ χι λ ι ά δ ω ν ε υ ρ ώ ( 8 . 0 0 0 , 0 0 € ) μ η ν ι α ί ω ς . Σ το π οσ ό αυ τό δεν π εριλ αμ βάνεται το Χαρτόσ η μ ο Ο ΓΑ.
Αντίγραφο του πλήρους κειμένου της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από το Τμήμα
Εκμετάλλευσης της Ο.Λ.Β. Α.Ε. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και μέσω του διαδικτύου (www.port-volos.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ).
Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της Ο.Λ.Β. Α.Ε.
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