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Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  

Δημοπρασίας για την παραχώρηση θέσεων (πόστων) σε εκμισθωτές θαλασσίων 
μέσων αναψυχής στα Λιμάνια Λάκκας και Λογγού Παξών 

Ο Οργανισμός Λιμένος Κερκύρας Α.Ε. 

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι  ότι 

Διενεργεί πλειοδοτική δημοπρασία με κλειστές προσφορές για την παραχώρηση 
για τρία έτη σε εκμισθωτές θαλασσίων μέσων αναψυχής των εξής θέσεων 
(πόστων): 

 Στο λιμάνι της ΛΑΚΚΑΣ ΠΑΞΩΝ: Πόστο 38 μέτρα αριστερά ράμπας Λάκκας, 
10 μέτρα δεξιά γλίστρας, 10 μέτρα αριστερά Μπαρ «ROMANTICΑ» και  

 Στο λιμάνι του ΛΟΓΓΟΥ ΠΑΞΩΝ: Πόστο 154 μέτρα αριστερά σταθερού 
κόκκινου φανού, 4 μέτρα έμπροσθεν και αριστερά ταβέρνας ΒΑΣΙΛΗΣ», 18,5 
μέτρα δεξιά παραλίας Λογγού. 

Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί την Τρίτη 22 Μαΐου  και ώρα 12 μ.μ.(λήξη 
κατάθεσης προσφορών) στα Γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε. με 
τους κάτωθι όρους:  

Ο Ρ Ο Ι  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ  

1. Ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των χιλίων πεντακοσίων( 1.500) 
€ ετησίως για κάθε θέση (πόστο) στη Λάκκα και στο Λογγό. 

2. Η Δημοπρασία αρχίζει και τελειώνει χωρίς διακοπή. Μετά τη λήξη της δεν 
γίνεται δεκτή καμία προσφορά. Για την όλη Δημοπρασία συντάσσεται 
Πρακτικό, το οποίο θα υπογράψει η Επιτροπή Διεξαγωγής της και στη 
συνέχεια θα τεθεί υπό έγκριση στο Δ.Σ. του Οργανισμού. Μετά την έγκριση του 
αποτελέσματος από το Δ.Σ. του Οργανισμού, θα καλείται με έγγραφο ο 
πλειοδότης μέσα σε διάστημα πέντε (5) ημερών να παραλάβει το 
παραχωρητήριο. 

3. Η καταβολή του ανταλλάγματος γίνεται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις. Η πρώτη 
με την λήψη του παραχωρητηρίου και η δεύτερη από 01-08-2012 έως 10-08-
2012. Για τα επόμενα δε έτη από 1η Αυγούστου έως 10 Αυγούστου εκάστου 
έτους. Το αντάλλαγμα επιβαρύνεται με το αναλογούν ποσόν χαρτοσήμου. 

4. Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται τριετής, αρχίζει δε από 1-07-2012 και 
λήγει την 30-6-2015. 

5. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
ενώσεις προσώπων και κοινοπραξίες. 

 



5.1. Τις προσφορές φυσικών προσώπων υπογράφουν τα ίδια τα φυσικά 
πρόσωπα ή εξουσιοδοτημένα απ’ αυτά πρόσωπα 

7. Για να γίνει κάποιος δεκτός στη Δημοπρασία πρέπει να καταθέσει εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Βεβαίωση του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων ότι έγινε η παρακατάθεση σ’ αυτό, από αυτόν 
που επιθυμεί να λάβει μέρος στη Δημοπρασία ή άλλον που ενεργεί για 
λογαριασμό του διαγωνιζόμενου, ποσόν ίσον με το 1/12 του προσφερομένου 
ετησίου ανταλλάγματος. 

8. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην 
Επιτροπή της Δημοπρασίας πριν από την έναρξη του διαγωνισμού στην οποία 
θα πρέπει να παρουσιάσει για το σκοπό αυτό, εξουσιοδότηση θεωρημένη από 
Αστυνομική Αρχή. 

9. Τα έξοδα δημοσιεύσεως βαρύνουν τους πλειοδότες και καταβάλλονται 
αναλογικά με την λήψη του παραχωρητηρίου. 

10. Απαγορεύεται στους παραχωρησιούχους οποιαδήποτε σιωπηρή άμεση ή 
έμμεση εκμίσθωση ή παραχώρηση της χρήσης του πόστου σε οποιονδήποτε 
τρίτο. 

11. Κατά της νομιμότητας της διακήρυξης και της συμμετοχής πλειοδότη ή της 
νομιμότητας διεξαγωγής του διαγωνισμού, επιτρέπεται υποβολή ενστάσεων, 
οι οποίες δεν ανακόπτουν την διαδικασία του διαγωνισμού. Επί των 
ενστάσεων αποφαίνεται το ΔΣ με την απόφαση κατακύρωσης. Οι  εν λόγω 
ενστάσεις υποβάλλονται μόνον υπό των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό 
εγγράφως κατά τη διάρκεια αυτού ή εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από τη 
λήξη του.  

12. Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες και θ’ 
αναρτηθεί στο κατάστημα του ΟΛΚΕ Α.Ε. καθώς και στο κατάστημα του Δήμου 
Παξών. 

13. Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις και κάθε παράβαση τους 
συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση του παραχωρησιούχου απ’ το δικαίωμα 
παραχώρησης και την κατάπτωση της εγγύησης, με την έκδοση 
διαπιστωτικής πράξης του ΔΣ του Οργανισμού. 

                                     Για τον Ο.Λ.Κ.Ε. ΑΕ 

                               Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

                                     ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΛΑΧΟΣ 

 


