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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι

«ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ»
Η ανϊνυμθ εταιρεία «Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Βόλου» (Ο.Λ.Β. Α.Ε.) ανακοινϊνει πρόςκλθςθ
εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, για τθν υποβολι αιτθμάτων, από φυςικά ι νομικά πρόςωπα, για τθν
ανάδειξθ παραχωρθςιοφχου δικαιϊματοσ χριςθσ του εντόσ τθσ χ.η.λ., ςτεγαςμζνου λιμενικοφ
χϊρου - καταςτιματοσ εμβαδοφ 164,06 τ.μ., πλζον εμβαδοφ 39,09 τ.μ. του ομόρου χϊρου με τον
οποίο επικοινωνεί με εςωτερικι πόρτα, ιτοι ςυνολικοφ εμβαδοφ 203,15 τ.μ., που βρίςκεται ςτθν
περιοχι του Τελωνείου Βόλου, ομόρου με τον ςτακμό καυςίμων Λιμζνοσ Βόλου, όπωσ
αποτυπϊνεται ςτο από 17-03-2021 ςχζδιο κάτοψθσ τθσ Δ.Τ.Υ. τθσ ΟΛΒ Α.Ε., με ςκοπό τθν
εκμετάλλευςι του με χριςεισ ςυμβατζσ με το εγκεκριμζνο Γενικό Προγραμματικό Σχζδιο (Master
Plan) του λιμζνα.
1.

Οι υποβαλλόμενεσ αιτιςεισ κα πρζπει να είναι εξαιρετικά λεπτομερείσ αναφορικά με
τθ ςκοποφμενθ χριςθ και να επιςυνάπτονται ςε αυτι αναλυτικά ςτοιχεία του
αιτοφντοσ (ιδιαίτερα ςε περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, οπότε πρζπει να
υποβάλλονται τα ζγγραφα ςφςταςθσ και τροποποίθςθσ του καταςτατικοφ, νομίμωσ
καταχωρθμζνα ςτο Πρωτοδικείο ι ςτο ΓΕΜΗ, με τα ςτοιχεία νομιμοποίθςθσ του
εκπροςϊπου τουσ, που κα προκφπτουν από το Γενικό Πιςτοποιθτικό και το
Πιςτοποιθτικό Εκπροςϊπθςθσ του ΓΕΜΗ) και των παρεμβάςεων ςτισ οποίεσ
προτίκεται να προβεί εάν καταςτεί παραχωρθςιοφχοσ δικαιϊματοσ χριςθσ. Εφόςον θ
δραςτθριότθτα που κα αςκθκεί είναι οχλθρι κυκλοφοριακά / περιβαλλοντικά, ο
παραχωρθςιοφχοσ υποχρεοφται να προβεί ςε προτάςεισ άρςθσ των πικανϊν
προβλθμάτων.

2.

Οι αιτιςεισ πρζπει να ςυμπεριλαμβάνουν αιτιολογθμζνθ πρόταςη οικονομικοφ
μθνιαίου ανταλλάγματοσ, με ελάχιςτο προτεινόμενο ποςό τα πεντακόςια Ευρώ
(500,00), πλζον Χ.ΟΓΑ 3,6%.

3.

Οι αιτιςεισ δφνανται να υποβλθκοφν αυτοπροςϊπωσ ι δια εξουςιοδοτθμζνου
αντιπροςϊπου εντόσ χρονικισ προκεςμίασ, θ οποία λιγει ςτισ 27-08-2021 και ώρα
14:00.
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4.

Η παραχϊρθςθ του δικαιϊματοσ χριςθσ του εν λόγω χϊρου κα είναι τριετοφσ
διάρκειασ. Η θμερομθνία ζναρξθσ τθσ ιςχφοσ τθσ ταυτίηεται με τθν θμερομθνία τθσ
ζκδοςθσ τθσ παραχωρθτιριασ απόφαςθσ (ζγκριςθ) του Δ.Σ. τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε.

5.

Ωσ αποδεκτζσ χριςεισ του χϊρου - καταςτιματοσ (ςκοποί για τουσ οποίουσ μπορεί να
υπάρξει ζγκριςθ) τθσ προπεριγραφόμενθσ παραχϊρθςθσ, κακορίηονται, ςε ςυνάφεια
με τισ επιτρεπόμενεσ χριςεισ βάςει του εγκεκριμζνου, με τθν υπ’ αρικμ.
8216/224/13/08-11-2013 (ΦΕΚ 419 ΑΑΠϋ), Γενικοφ Προγραμματικοφ Σχεδίου (Master
Plan), οι παρακάτω:
5.1.

Εμπορικά καταςτιματα, εξαιρουμζνων των υπεραγορών (supermarket) &
καταςτιματα παροχισ προςωπικϊν υπθρεςιϊν.

5.2.

Γραφεία, τράπεηα, αςφάλειεσ, κοινωφελείσ οργανιςμοί.

5.3.

Εςτιατόρια, αναψυκτιρια, καφζ μπαρ και εν γζνει καταςτιματα υγειονομικοφ
ενδιαφζροντοσ, πλην τησ περίπτωςησ του κζντρου διαςκζδαςησ.

6.

Επιςθμαίνεται ότι τα ανωτζρω τελοφν υπό τθν αίρεςθ προθγοφμενθσ αλλαγισ τθσ
προοριηόμενθσ χριςθσ του χϊρου αυτοφ, όπου απαιτείται αναλόγωσ τθσ χριςεωσ, με
τθν ζκδοςθ αντίςτοιχθσ άδειασ δόμθςθσ εφόςον απαιτείται, με αποκλειςτικι μζριμναευκφνθ του παραχωρθςιοφχου, με τθν ςυνδρομι τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε. όπου απαιτείται θ
ςυναίνεςι τθσ ι θ παροχι ςτοιχείων που ζχει ςτθ διάκεςι τθσ.

7.

Οι γενικοί όροι που κα διζπουν τθν παραχϊρθςθ του δικαιϊματοσ χριςθσ του εν λόγω
χϊρου αναφζρονται παρακάτω. Στθν παραχωρθτιρια απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε.
δφνανται να εμπεριζχονται και ειδικοί όροι που κα κακοριςτοφν ςυνεκτιμϊντασ τθν
προοριηόμενθ χριςθ κ.λ.π. και όπωσ είναι νοθτό δεν μποροφν να αναφερκοφν ςτθν
παροφςα.

8.

Το μθνιαίο χρθματικό αντάλλαγμα κα καταβάλλεται μζςα ςτο πρϊτο πενκιμερο κάκε
μινα, από το χρονικό ςθμείο ζναρξθσ τθσ παραχϊρθςθσ και κα επιβαρφνεται με το
ανάλογο χαρτόςθμο, πλζον ΟΓΑ χαρτοςιμου, ςυνολικοφ ποςοςτοφ 3,6%. Ο
παραχωρθςιοφχοσ κα ευκφνεται αποκλειςτικά για τθν καταβολι του χρθματικοφ
ανταλλάγματοσ, μζχρι τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο απόδοςθ τθσ χριςθσ του
παραχωρουμζνου κατά χριςθ χϊρου ςτθν Ο.Λ.Β. Α.Ε.
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9.

Η Ο.Λ.Β. Α.Ε. δεν ευκφνεται ζναντι του παραχωρθςιοφχου για τθν κατάςταςθ ςτθν
οποία βρίςκεται ο παραχωροφμενοσ κατά χριςθ χϊροσ, τθν οποία αυτόσ οφείλει να
γνωρίηει πριν τθν ςυμμετοχι του ςτον διαγωνιςμό και δεν είναι υπόχρεθ, για το λόγο
αυτό, ςε επιςτροφι ι μείωςθ του χρθματικοφ ανταλλάγματοσ, οφτε ςε λφςθ τθσ
παραχϊρθςθσ, αφοφ κατακυρωκεί το αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ. Η Ο.Λ.Β. Α.Ε. δεν
ευκφνεται για τυχόν πραγματικά ελαττϊματα του παραχωροφμενου χϊρου.

10.

Ο παραχωρθςιοφχοσ δε μπορεί να διαφοροποιιςει τθ χριςθ του παραχωροφμενου
χϊρου ςε ςχζςθ με τον αναφερόμενο επί τθσ παραχωρθτιριασ απόφαςθσ του Δ.Σ. τθσ
Ο.Λ.Β. Α.Ε., παρά μόνο ζπειτα από ζγκριςθ με απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε.

11.

Επιτρζπεται ςτον παραχωρθςιοφχο να προβεί μόνο ςε ιπιεσ παρεμβάςεισ εντόσ του
κτιρίου ι ςτουσ εξωτερικοφσ χϊρουσ αυτοφ και μόνον κατόπιν ζγκριςθσ από τθ Δ.Τ.Υ.
τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε., εφόςον αυτζσ είναι αναγκαίεσ και απαραίτθτεσ για το ςκοπό τθσ
χριςθσ και λειτουργίασ για τθν οποία προορίηεται. Οι εν λόγω παρεμβάςεισ
παραμζνουν ςε όφελοσ του ακινιτου μετά τθ λιξθ τθσ παραχϊρθςθσ και τθν απόδοςι
του κακ’ οιονδιποτε τρόπο ςτθν Ο.Λ.Β. Α.Ε. Επιςθμαίνεται ότι απαγορεφεται θ
εκτζλεςθ τεχνικϊν ζργων μόνιμου χαρακτιρα οποιαςδιποτε μορφισ επί του κτιρίου
και ςτουσ εξωτερικοφσ χϊρουσ αυτοφ.

12.

Ο παραχωρθςιοφχοσ υποχρεοφται όπωσ κατζχει το ςφνολο των απαιτοφμενων Αδειϊν
από τισ αρμόδιεσ Αρχζσ, που αφοροφν ςτθ νόμιμθ λειτουργία του κατά χριςθ
παραχωροφμενου χϊρου. Η Ο.Λ.Β. Α.Ε. δεν ευκφνεται για τθν περίπτωςθ τυχόν
αρνιςεωσ τθσ αρμόδιασ αρχισ να χορθγιςει οιαςδιποτε μορφισ άδεια θ οποία
απαιτείται για τθν αςκθκθςόμενθ ςτο χϊρο δραςτθριότθτα εκ μζρουσ του
παραχωρθςιοφχου, ακόμθ κι αν θ άρνθςθ αυτι αφορά ςτον ίδιο τον χϊρο.

13.

Ο παραχωρθςιοφχοσ υποχρεοφται όπωσ διατθρεί ςε καλι κατάςταςθ τον κατά χριςθ
παραχωροφμενο χϊρο (εςωτερικό & εξωτερικό).

14.

Ο παραχωρθςιοφχοσ υποχρεοφται όπωσ διευκολφνει τουσ ελζγχουσ των αρμοδίων
ελεγκτικϊν Αρχϊν και να ςυμμορφϊνεται απόλυτα με τισ υποδείξεισ των εντεταλμζνων
Οργάνων τουσ.

15.

Απαγορεφεται ςτον παραχωρθςιοφχο θ κακ’ οιονδιποτε τρόπο ςυνολικι ι τμθματικι
παραχϊρθςθ τθσ χριςθσ του παραχωροφμενου χϊρου, ςε οιονδιποτε τρίτο.
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16.

Απαγορεφεται θ ςιωπθρι παράταςθ τθσ παραχϊρθςθσ πζραν του χρόνου που ορίηεται
επί τθσ παραχωρθτιριασ απόφαςθσ του Δ.Σ. τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε.

17.

Τον παραχωρθςιοφχο βαρφνουν οι δαπάνεσ φδρευςθσ - αποχζτευςθσ, κζρμανςθσ,
τθλεφωνικισ ςφνδεςθσ και κατανάλωςθσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ, είτε αυτζσ παρζχονται
μζςω των αντίςτοιχων εςωτερικϊν δικτφων τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε. (τιμολόγθςθ με ιςχφοντα
τιμολόγια Ο.Λ.Β. Α.Ε.), είτε απευκείασ από τθν κατά περίπτωςθ πάροχο επιχείρθςθ.
Στθν πρϊτθ περίπτωςθ εκ των προαναφερομζνων, θ μθ εμπρόκεςμθ εξόφλθςθ των
οφειλομζνων ποςϊν επιςείει τθ διακοπι των ςυνδζςεων ςτα αντίςτοιχα εςωτερικά
δίκτυα τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε.

18.

Ο παραχωρθςιοφχοσ, υποχρεοφται όπωσ υποβάλλει προσ ζγκριςθ ςτθ Δ.Τ.Υ. τθσ Ο.Λ.Β.
Α.Ε, προ τθσ ανάρτθςισ τουσ, ςχζδια των πινακίδων πλθροφόρθςθσ που δυνθτικά κα
χρθςιμοποιιςει ςτισ προςόψεισ του κτιρίου, ενϊ δεν κα τοποκετεί ουδεμία πριν τθν
χοριγθςθ τθσ ζγκριςθσ. Τα μθνφματα επί των πινακίδων δεν κα παραβιάηουν τα
χρθςτά ικθ, όπωσ ορίηονται από τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία.

19.

Ο παραχωρθςιοφχοσ ευκφνεται αποκλειςτικά ζναντι τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε. για τθν απόδοςθ
τθσ χριςθσ του παραχωροφμενου χϊρου (όποτε αυτι λάβει χϊρα και για
οποιονδιποτε λόγο), τουλάχιςτον ςτθν κατάςταςθ που τον παρζλαβε ι που
διαμορφϊκθκε κατόπιν ςχετικισ εγκρίςεωσ τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε., άλλωσ υπόκειται ςτθν
καταβολι ςχετικισ αποηθμίωςθσ θ οποία κα κακοριςτεί μονομερϊσ (από τθν Ο.Λ.Β.
Α.Ε.) με απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ, βάςει αντίςτοιχθσ τεχνικισ ζκκεςθσ τθσ Δ.Τ.Υ. τθσ
τελευταίασ.

20.

Το παραχωροφμενο δικαίωμα χριςθσ του χϊρου μπορεί να ανακλθκεί εκ μζρουσ του
Ελλθνικοφ Δθμοςίου για λόγουσ εκνικισ ανάγκθσ, άμυνασ και αςφάλειασ τθσ χϊρασ.
Στθν περίπτωςθ αυτι, υποχρεοφται ο παραχωρθςιοφχοσ, όπωσ εγκαταλείψει τθν
χριςθ του παραχωρθκζντοσ χϊρου, μζςα ςε τακτι προκεςμία, χωρίσ καμιά αξίωςθ
από το Δθμόςιο ι τθν Ο.Λ.Β. Α.Ε, για οικονομικι αποηθμίωςθ.

21.

Το παραχωροφμενο δικαίωμα χριςθσ του χϊρου μπορεί επίςθσ να ανακλθκεί
μονομερϊσ με απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε., ςε περίπτωςθ που αποφαςιςτεί από
το ίδιο ςυλλογικό όργανο θ εκτζλεςθ λιμενικϊν ζργων, που κατά τθν απόλυτθ κρίςθ
του είναι αναγκαία για τθν ανάπτυξθ του λιμζνοσ. Στθν περίπτωςθ αυτι τερματίηεται
4
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οριςτικά θ παραχϊρθςθ άνευ οικονομικισ αποηθμίωςθσ και ο παραχωρθςιοφχοσ
αποδίδει ςε τακτι και κακοριςμζνθ υπό του Δ.Σ. τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε, χρονικι προκεςμία, τθ
χριςθ του χϊρου.
22.

Για τθν παραχϊρθςθ δικαιϊματοσ χριςθσ του χϊρου δεν εφαρμόηονται οι διατάξεισ
του Π.Δ. 34/1995 «Κϊδικασ Εμπορικϊν Μιςκϊςεων», όπωσ ρθτϊσ προβλζπεται από τθ
διάταξθ του άρκρου 4 παρ.1 εδ. δϋ του ιδίου ωσ άνω Π.Δ., κακϊσ & του άρκρου 22
παρ. 2 του Ν. 2971/2001.

23.

Ο παραχωρθςιοφχοσ κα λαμβάνει όλα τα κατάλλθλα μζτρα προσ αποφυγι τθσ
ρφπανςθσ τθσ κάλαςςασ και τθσ παραλίασ, ςφμφωνα με το Π.Δ. 55/98 περί προςταςίασ
του καλάςςιου περιβάλλοντοσ και ρφκμιςθσ ςυναφϊν κεμάτων.

24.

Ο παραχωρθςιοφχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να μθν χρθςιμοποιεί ι αποκθκεφει επί του
παραχωρουμζνου χϊρου, υγραζρια, υγρά καφςιμα, εκρθκτικζσ φλεσ ι άλλεσ
επικίνδυνεσ ουςίεσ ι εφφλεκτεσ φλεσ, εφόςον δεν πλθροφνται οι ςχετικοί όροι
αςφαλείασ, όπωσ κακορίηονται από τθν εκάςτοτε ιςχφουςα Νομοκεςία και ζπειτα από
Άδεια τθσ αρμόδιασ Πυροςβεςτικισ Υπθρεςίασ. Επιςθμαίνεται ότι ςε αντίκετθ
περίπτωςθ, κα πρζπει να κατζχει διαρκϊσ κακ’ όλθ τθ χρονικι διάρκεια ιςχφοσ τθσ
παραχϊρθςθσ, αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό πυροπροςταςίασ εν ιςχφ ι ζτερο ζγγραφο
από το οποίο να προκφπτει θ ζγκριςθ τθσ αρμόδιασ Πυροςβεςτικισ Αρχισ για τθν
καταλλθλότθτα των εγκαταςτάςεων και του εξοπλιςμοφ πυροπροςταςίασ του χϊρου.

25.

Με τθν ζγκριςθ τθσ παραχϊρθςθσ και κατά τθ διαδικαςία αποδοχισ των όρων τθσ από
τον παραχωρθςιοφχο, κα παρακατατίκεται εγγυοδοςία ορκισ εκτζλεςθσ του ςυνόλου
των όρων που τθ διζπουν, ποςοφ που κα ιςοφται με ζξι πλήρη μηνιαία ανταλλάγματα
χριςθσ. Η εγγυοδοςία κα κατατεκεί είτε με τθ μορφι εγγυθτικισ επιςτολισ νομίμωσ
λειτουργοφςασ ςτθν Ελλάδα Τράπεηασ, είτε με κατάκεςθ του χρθματικοφ ποςοφ ςε
τραπεηικό λογαριαςμό τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε. Η εν λόγω εγγυοδοςία κα καταπίπτει μερικϊσ ι
ολικϊσ με απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε. προκειμζνου να καλυφκοφν ανεξόφλθτεσ
οφειλζσ του παραχωρθςιοφχου, άλλωσ κα αποδίδεται άτοκα ςτον παραχωρθςιοφχο
κατά τθν αποχϊρθςι του από τον χϊρο και τθν εκπλιρωςθ όλων των όρων
παραχϊρθςθσ. Η εγγυοδοςία δεν μπορεί να ςυμψθφιςτεί με τυχόν οφειλόμενα
μθνιαία ανταλλάγματα χριςεωσ.
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26.

Η παραβίαςθ οποιουδιποτε όρου από τουσ τικζμενουσ και ιδιαίτερα θ κακυςτζρθςθ
καταβολισ του χρθματικοφ ανταλλάγματοσ, κα ζχει ωσ ςυνζπεια τθν οριςτικι λφςθ τθσ
ιςχφοσ τθσ παραχϊρθςθσ και τθν αποβολι του παραχωρθςιοφχου από το χϊρο,
ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ςχετικζσ ιςχφουςεσ διατάξεισ περί προςταςίασ δθμοςίων –
κοινόχρθςτων χϊρων.

27.

Επιςθμαίνεται ότι ο παραχωρθςιοφχοσ ζχει λάβει πλιρθ γνϊςθ τθσ κατάςταςθσ ςτθν
οποία βρίςκεται ο λιμενικόσ χϊροσ και υποβάλλοντασ τθν προςφορά του αποδζχεται κι
αναλαμβάνει να επιβαρυνκεί τθν οποιαδιποτε τροποποίθςθ ςτο δίκτυο αποχζτευςθσ
τυχόν απαιτθκεί και προκφψει ωσ ανάγκθ για τθ λειτουργία τθσ επιχείρθςισ του, βάςει
του με αρ. πρωτ. 2270/ΕΙΣ 1036-21/04/2021 Υπθρεςιακοφ Σθμειϊματοσ του
Προϊςταμζνου Τμιματοσ Ζργων Υποδομισ και Συντιρθςθσ τθσ Δ.Τ.Υ. τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε.

28.

Η απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε. για τθν παραχϊρθςθ, ζχει το
χαρακτιρα εκτελεςτισ διοικθτικισ πράξθσ κατ’ ενάςκθςθ δθμόςιασ εξουςίασ.

29.

Μόνον οι εμπρόκεςμα υποβαλλόμενεσ αιτιςεισ κα εξεταςτοφν από το αρμόδιο να
αποφαςίςει ςχετικά, Δ.Σ. τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε., το οποίο και κα εκδϊςει αιτιολογθμζνθ
ςχετικι απόφαςι του, για τθν επιλογι του παραχωρθςιοφχου.»
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