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Π  Ρ Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Ξ  Η  
 

Δημόσιου  Πλειοδοτικού  Διαγωνισμού  για την ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 
ΧΡΗΣΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ για την 
ενοικίαση ποδηλάτων εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα 
Κέρκυρας. 

...... // …… 
 

          Η  Ανώνυμη  Εταιρεία  που  εδρεύει  στην  Κέρκυρα  με  την 
επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.»  και με το 
διακριτικό  τίτλο  «Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.», έχοντας  υπ’ όψη : 
1. Τις διατάξεις του Ν.2932/2001 (Φ.Ε.Κ. 145Α’/2001) “Περί  

Μετατροπής  Λιμενικών  Ταμείων  σε  Ανώνυμες  Εταιρείες & 
άλλες  διατάξεις” . 

2. Τις διατάξεις του Ν.2971/2001 (Φ.Ε.Κ. 285Α’/19-12-2001) 
“Αιγιαλός, Παραλία & άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με το Ν.3153/2003 (Φ.Ε.Κ. 153Α’/19-06-2003)  . 

3. Τις διατάξεις του Ν.3429/2005 (Φ.Ε.Κ.314Α’/27-12-2005) 
“Δημόσιες Επιχειρήσεις & Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)”   

4. Την υπ’ αριθμ. 199/2012 της 29-05-2012 Απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου  του  «Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.»,  περί  διενέργειας  
διαγωνισμού . 

 
Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ  Ο  Υ  Μ  Ε 

 
       Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  
σύμφωνα  με  τους  εμπεριεχομένους  στην  παρούσα  διακήρυξη  

mailto:info@corfuport.gr�
mailto:angelc@olke.gr�


 2 

όρους,  για  την εκμίθωση χώρου εμβαδού 45,00μ² στη ΝΔ πλευρά 
του κτιρίου του Νέου Επιβατικού Σταθμού και εμβαδού 15,00μ² 
στην Πλατεία Συντριβανιού Παλαιού Λιμένα για την ενοικίαση 
ποδηλάτων. 

Συγκεκριμένα στο χώρο του Ν.Ε.Σταθμού παραχωρούνται προς 
εκμετάλλευση τρείς (3) θέσεις εμβαδού 15,00μ² έκαστη και μια θέση 
15,00μ² στην Πλατεία Συντριβανιού Παλαιού Λιμένα όπως 
εμφαίνονται στα συνημμένα Τοπογραφικά Σκαριφήματα. 
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά. 
2. Ως ελάχιστο όριο (τιμή εκκίνησης) του ΕΤΗΣΙΟΥ μισθώματος 

ορίζεται  το ποσό των οκτακοσίων ευρώ (800,00 €). 
3. Ο διαγωνισμός  θα  διενεργηθεί  στα  Γραφεία  του  “Ο.Λ.ΚΕ.  Α.Ε.”  

την 22.06.2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ.  από  
τριμελή  Επιτροπή.  

- Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν προσφορά , οφείλουν να την 
καταθέσουν  στα γραφεία του “Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.” (Νέος Επιβατικός 
Σταθμός – Νέο  Λιμάνι Κέρκυρας) μέχρι την 10.00 π.μ. ( ώρα  
λήξης  προσφορών).  Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται  
στον  «Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.» με οποιοδήποτε  τρόπο και παραλαμβάνονται  
με  απόδειξη, με την προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται στην  
Υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του  
διαγωνισμού. 

4. Ο  κυρίως  φάκελος   που  περιέχει  τα  δικαιολογητικά  
συμμετοχής  στο διαγωνισμό , τις  εγγυητικές  επιστολές  και  το  
ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής  προσφοράς ,  
θα  δοθεί απευθείας στην  Επιτροπή Διαγωνισμού εντός του 
καθορισθέντος  χρόνου  διενέργειας  του διαγωνισμού.  
Προσφορά  που  κατατίθεται  μετά  την  ορισθείσα  ημερομηνία 
και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού  δεν  παραλαμβάνεται ,  
ούτε  αξιολογείται  και  επιστρέφεται  στον  εκπροθέσμως  
προσφέροντα  χωρίς  να  αποσφραγιστεί . 

5. Περίληψη  της  διακήρυξης  του  διαγωνισμού  θα  δημοσιευτεί  
στον  τοπικό τύπο, 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διενέργεια 
του διαγωνισμού και στην ιστοσελίδα του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. 
www.corfuport.gr καθώς και στο “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”.  Τα έξοδα δε 
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δημοσίευσης στον τύπο βαρύνουν τους πλειοδότες στους 
οποίους θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός. 

6. Αντίγραφα της παρούσας χορηγούνται στα γραφεία του “Ο.Λ.ΚΕ. 
Α.Ε.” (Οργανισμός  Λιμένa Κέρκυρας Α.Ε.» –  Νέος Επιβατικός 
Σταθμός – Νέο  Λιμάνι  Κέρκυρας – τηλ.: 26610.45551, 39824.  
Επίσης, ολόκληρη η Διακήρυξη θα είναι αναρτημένη στην 
ιστοσελίδα του ΟΛΚΕ ΑΕ www.corfuport.gr  

 
ΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Αρθρο   1ο  
 

Δικαίωμα  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό  έχουν όλα τα φυσικά 
και νομικά πρόσωπα εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις κατά 
περίπτωση στην παρούσα Διακήρυξη.   

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής : 
1. όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. 

επειδή δεν ανταποκρίθηκαν στις συμβατικές υποχρεώσεις 
τους ή έχουν αποκλειστεί με απόφαση του Υπουργείου 
Ανάπτυξης.  

2. Μισθωτές  (φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα)  που  είναι υπόχρεοι 
ληξιπρόθεσμων  οφειλών προς τον «Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.» , είτε έχουν  
βεβαιωθεί  στις  οικείες  Δ.Ο.Υ. είτε  όχι.  Στην  περίπτωση  
εξόφλησης των  κατά  τα  ανωτέρω οφειλών τους  οι 
συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  θα  υποβάλλουν  στην  
Επιτροπή Διενέργειας   αυτού  είτε  το  αποδεικτικό  
ενημερότητας  που   εκδίδεται  από  την  οικεία  Δ.Ο.Υ.  είτε  
οποιοδήποτε  άλλο  παραστατικό ,  από  το  οποίο  να  
προκύπτει  ότι  έχει  τακτοποιηθεί  η  εκκρεμούσα  οφειλή  
προς  τον  «Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.»,  

3. Μισθωτές  (φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα)  που  βρίσκονται  σε  
επιδικία  με τον  «Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.»,  η  οποία  αφορά  στην  εκ 
μέρους  τους παράβαση  συμβατικών  όρων 

 
 
 
 
 

http://www.corfuport.gr/�


 4 

΄Αρθρο   2ο  
Δικαιολογητικά  Συμμετοχής – Προσφορές – Εγγυήσεις 

 
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής  στο  διαγωνισμό υποβάλλουν 

στην Αρμόδια  Επιτροπή τα δικαιολογητικά συμμετοχής σ’ αυτόν, τις 
εγγυήσεις και  την  προσφορά μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον 
οποίο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του 
Νομικού Προσώπου του διαγωνιζόμενου και η  διεύθυνσή του, 
καθώς επίσης και την ένδειξη  «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» για τη συμμετοχή στο 
διαγωνισμό για την ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ  ΧΩΡΩΝ για την ενοικίαση ποδηλάτων εντός της 
Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κέρκυρας. 

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Όλοι όσοι λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, οφείλουν να 
προσκομίσουν υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τα εξής 
δικαιολογητικά και στοιχεία : 
α) Βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και την αρμόδια Υπηρεσία του 
Ι.Κ.Α. για μη ύπαρξη οφειλών προς αυτά. 
β) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, όπως έχει 
προγενέστερα περιγραφεί. 
γ) Έγγραφο πληρεξουσιότητας του εκπροσώπου, σε περίπτωση 
εκπροσώπησης του διαγωνιζόμενου, ο οποίος ενδεχόμενα θα 
εμφανισθεί ενώπιον της Επιτροπής και θα καταθέσει την προσφορά 
τους. 
δ) Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 του διαγωνιζομένου ότι έλαβε 
πλήρη και σαφή γνώση της παρούσας διακήρυξης, ότι αποδέχεται 
όλους τους όρους της ανεπιφύλακτα. 
ε) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου 
που θα προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί. 
Σε περίπτωση αδυναμίας έγκαιρης προσκόμισης των 
δικαιολογητικών (α) και (ε), υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση 
Ν.1599/86 θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια 
αρχή του διαγωνιζομένου, περί μη υπάρξεως νομικού κωλύματος για 
την συμμετοχή του στο διαγωνισμό και ότι ο ενδιαφερόμενος δεν 
έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, 
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εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή 
άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία 
κήρυξης πτώχευσης, έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, 
ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή από 
άλλη ανάλογη διαδικασία.  Ακόμα πρέπει να δηλώνεται ότι είναι 
ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
του. 

 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

• Οικονομική προσφορά σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με 
την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο φάκελος αυτός 
τοποθετείται μέσα στον κυρίως φάκελο, στον  οποίο  
περιέχονται  τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  και  οι  εγγυήσεις 
. 

• Η  προσφορά  πρέπει  να  υπογράφεται  από  τον  
προσφέροντα  ή  τον νόμιμο  εκπρόσωπό  του. 

• Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές . 
 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται με γραμμάτιο 

παρακαταθήκης του Τ.Π.& Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή 
αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ίσο με το ¼ του προτεινομένου 
ετησίου μισθώματος ήτοι διακοσίων ευρώ (200,00 €). 

Προ της υπογραφής του Συμφωνητικού παραχώρησης ο 
διαγωνιζόμενος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός 
υποχρεούται να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης 
των όρων της σύμβασης ποσού ίσου με το επιτευχθέν ετήσιο 
αντάλλαγμα.  Η  εγγυητική  αυτή  επιστολή θα παραμείνει στην 
υπηρεσία κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της παραχώρησης, 
οπότε θα επιστραφεί άτοκα στον παραχωρησιούχο κατά  τη λήξη 
του πρώτου έτους της παραχώρησης και εφόσον διαπιστωθεί η 
εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του παραχωρησιούχου.  Σε 
αντίθετη περίπτωση καταπίπτει αυτή ως ποινική  ρήτρα.   

Για  την  επιστροφή  στον παραχωρησιούχο της κατά τα 
ανωτέρω  εγγυητικής  επιστολής  με  τη  λήξη  του  πρώτου έτους  
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και  για  την  ακριβή  εκπλήρωση  των  όρων  της παραχώρησης και 
για το επόμενο έτος, ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να 
προσκομίσει στην Υπηρεσία   για  το  νέο  αυτό έτος, νέα εγγυητική 
επιστολή, κατά τα ανωτέρω , διαρκείας  του  έτους  αυτού ,  ποσού  
ίσου  προς  το  σύνολο  του ανταλλάγματος  του  έτους  αυτού, όπως 
θα έχει αναπροσαρμοστεί.  Η  αυτή  υποχρέωση  για  ανανέωση  της  
εγγυητικής επιστολής ,  θα  επιβάλλεται   για  κάθε  έτος 
παραχώρησης  και  θα  ισχύουν  οι   ίδιοι  ως  ανωτέρω  όροι  περί  
καταπτώσεως  αυτής. 
 

΄Αρθρο  3ο  
Ενστάσεις 

Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της 
συμμετοχής του διαγωνιζόμενου σε αυτόν ή της νομιμότητας 
διενέργειάς του έως και τη κατακυρωτική απόφαση, υποβάλλονται 
ενώπιον της Επιτροπής, η οποία εισηγείται προς το Διοικητικό 
Συμβούλιο και αυτό αποφαίνεται οριστικά επί τούτων. 

Οι ενστάσεις, υποβάλλονται μόνο από τους συμμετέχοντες στο 
διαγωνισμό εγγράφως κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ή εντός 
είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη λήξη της διενέργειάς του.  
 

΄Αρθρο   4ο  
Διενέργεια  του  Διαγωνισμού 

Μετά την κατάθεση των προσφορών, ελέγχονται όλα τα 
δικαιολογητικά και εφόσον διαπιστωθούν κατά την κρίση της 
αρμόδιας Επιτροπής ουσιώδης ελλείψεις ή αποκλείσεις από τους 
όρους της παρούσας διακήρυξης, αποκλείεται η παραπέρα 
συμμετοχή του ενδιαφερόμενου.  Προσφορές, που κατά την κρίση 
της Επιτροπής παρουσιάζουν επουσιώδεις ελλείψεις δεν 
απορρίπτονται.    

Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει στην αποσφράγιση των 
φακέλων των οικονομικών προσφορών και ανακοινώνονται οι 
προσφερθείσες τιμές.  Κατόπιν ακολουθεί αξιολόγηση των 
οικονομικών στοιχείων των προσφορών και συντάσσεται Πρακτικό 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού το οποίο 
υποβάλλεται για την τελική κατακύρωση στο Δ.Σ. του “Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.”     
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΄Αρθρο   5ο  
Κατακύρωση  του  αποτελέσματος 

Ο διαγωνιζόμενος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός 
ειδοποιείται εγγράφως και υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε πέντε 
(5) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για 
την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού προσκομίζοντας 
ταυτόχρονα Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης όπως 
περιγράφεται παραπάνω. 
 

΄Αρθρο  6ο 

Καταβολή  ανταλλάγματος 

1. Το ετήσιο αντάλλαγμα,  όπως  θα  διαμορφωθεί  με  την  
προσφορά  με  την  οποία  κατακυρώθηκε  ο  διαγωνισμός, θα 
πρέπει να έχει καταβληθεί με το πέρας του πρώτου έτους της 
παραχώρησης.                                                                                                 
Τα τέλη χαρτοσήμου βαρύνουν τον παραχωρησιούχο. 

2. Το ετήσιο αντάλλαγμα από το δεύτερο έτος της παραχώρησης 
θα αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος καθ’ όλη τη διάρκεια της 
παραχώρησης,  κατά το ποσοστό ολοκλήρου του  τιμαρίθμου 
του κόστους  ζωής. 

  

΄Αρθρο  7ο 
Διάρκεια  της  παραχώρησης 

1. Η διάρκεια της παραχώρησης θα είναι τρία (3) χρόνια και θα 
αρχίζει από την ημερομηνία της υπογραφής του 
συμφωνητικού παραχώρησης. 

2. Σιωπηρή παράταση δεν επιτρέπεται . 
3. Ο παραχωρησιούχος οφείλει μετά τη λήξη της παραχώρησης 

να  παραδώσει τον παραχωρηθέντα χώρο.  
 

 

΄Αρθρο  8ο 

Ειδικοί όροι 
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1. Δεν  επιτρέπεται  μερική  ή  ολική  υπεκμίσθωση, ούτε μερική ή  
ολική καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση  της  χρήσεως  του  
μισθίου, με ή χωρίς αντάλλαγμα, προς τρίτους . 

2. Μετατροπή της χρήσης του χώρου δεν επιτρέπεται . 
3. Ο “Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.” έχει το δικαίωμα μονομερούς λύσης της 

σύμβασης όταν παρουσιαστεί ανάγκη ιδιόχρησης, ή 
αξιοποίησής του, ο δε παραχωρησιούχος δεν δύναται να 
αξιώσει αποζημίωση από την οποία και δηλώνει ρητά ότι 
παραιτείται ανεπιφύλακτα. 

4. Όλοι οι όροι της σύμβασης παραχώρησης αναγνωρίζονται και 
θεωρούνται ουσιώδεις, η παράβαση δε οποιουδήποτε από 
αυτούς ή μη προσήκουσα εκπλήρωση εκ μέρους του πλειοδότη 
– παραχωρησιούχου, συνεπάγεται : 
α) την άρση της παραχώρησης, για τον εφ’ εξής χρόνο, 
β) καθιστά ληξιπρόθεσμο και απαιτητό όλο το αντάλλαγμα 
χρήσης μέχρι τη διάρκεια παραχώρησης, λόγω πρόσθετης 
ποινικής ρήτρας και αποζημίωσης, 
γ) την κατάπτωση των ως άνω εγγυήσεων και 
δ) την αποβολή του παραχωρησιούχου και παντός τρίτου εξ’ 
αυτού έλκοντος δικαιώματα και την απόδοση του 
παραχωρούμενου χώρου στον “Ο.Λ.Κ.Ε. Α.Ε.”. 

 

 
 

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 
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