
Aριθμ. Πρωτ: 1681/5.0                                           Κέρκυρα, 24/05/2022 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
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ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.»  και με το διακριτικό  τίτλο  «Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.», δυνάμει της 
με αριθμό 55/2022 Πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
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ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

1 Δικαίωμα  συμμετοχής. 
1.1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν λάβει «προέγκριση» άδειας 

εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής από την Λιμενική Αρχή Κέρκυρας, 
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 23 του ΓΚΛ αριθμός 20 (ΥΑ Αριθ. 
3131.1/03/99, ΦΕΚ Β' 444/26.4.1999 «Έγκριση του Γενικού Κανονισμού 
Λιμένα με αριθ. 20    "Ταχύπλοα (ταχυκίνητα) σκάφη και λοιπά θαλάσσια    
μέσα αναψυχής"»). 

1.2. Για την προέγκριση οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν αίτηση στην Λιμενική 
Αρχή Κερκύρας, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται στο άρθρο 23 του ΓΚΛ αριθμός 20. Η Λιμενική Αρχή μετά τον 
έλεγχο των δικαιολογητικών, τη διαπίστωση ότι ο αιτών κατέχει τα 
απαραίτητα προσόντα και πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις και, εφόσον η 
κρίση της Επιτροπής του άρθρου 35 του ΓΚΛ αριθμός 20, επί του αιτήματος 
της παραγράφου 2 του άρθρου 23 είναι θετική, ενημερώνει εγγράφως την 
ΟΛΚΕ ΑΕ, ως φορέα εκμετάλλευσης του χώρου και τον αιτούντα.  

1.3. Από  το  διαγωνισμό  αποκλείονται: 
1.3.1. Τα πρόσωπα  που  είναι οφειλέτες 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.». 

1.3.2. Πρόσωπα  που βρίσκονται  σε  επιδικία  με τον  «Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.» και αφορά  
στην  εκ μέρους  τους παράβαση  συμβατικών  όρων ή πρόσωπα που είχαν 
στο παρελθόν αντιδικία και έχει εκδοθεί απόφαση που δέχεται την εκ μέρους 
τους παράβαση των όρων παραχώρησης ή μίσθωσης. 

2 Κατάθεση Φακέλου Συμμετοχής στο διαγωνισμό. 
 

2.1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν 
φάκελο συμμετοχής, στα γραφεία του «Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.» (Νέος Επιβατικός   
Σταθμός  -Νέο  Λιμάνι- Κέρκυρα ) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 03 
Ιουνίου 2022 και  ώρα  12:00 π.μ., (ώρα  λήξης  προσφορών). 

2.2. Οι  φάκελοι συμμετοχής   μπορεί  ν’  αποστέλλονται  στον  «Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.»  με  
οποιοδήποτε  τρόπο   και   παραλαμβάνονται  με  απόδειξη,  με την   
προϋπόθεση  ότι  θα περιέχονται  στην  Υπηρεσία  μέχρι  την  ημερομηνία   
και  ώρα  διενέργειας  του  διαγωνισμού. 

2.3. Φάκελος  που  κατατίθεται  μετά  την  ορισθείσα  ημερομηνία  και  ώρα  
διενέργειας  του διαγωνισμού  δεν  παραλαμβάνεται,  ούτε  αξιολογείται  και  
επιστρέφεται  στον  εκπροθέσμως  προσφέροντα  χωρίς  να  αποσφραγιστεί. 
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2.4. Ο Φάκελος πρέπει να είναι σφραγισμένος και να φέρει την ένδειξη: 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ……(στοιχεία Διαγωνιζομένου) ΣΤΟΝ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΟΣΤΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΛΕΜΒΩΝ 
ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΓΚΛ ΑΡ. 20 ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ ΣΙΝΙΩΝ. 

2.5. Στο εσωτερικό του Φακέλου Συμμετοχής θα υπάρχουν:  
2.5.1. Σφραγισμένος υποφάκελος οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με το 

άρθρο 3 της διακήρυξης. 
2.5.2. Εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 4 της διακήρυξης. 
2.5.3. Δικαιολογητικά συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 5 της διακήρυξης. 

3 Οικονομική Προσφορά 
3.1. Το έγγραφο της οικονομικής προσφοράς επί ποινή ακυρότητας τίθεται εντός 

ξεχωριστού αδιαφανή  και  καλά σφραγισμένου φάκελου. 
3.2. Ο υποφάκελος της οικονομικής προσφοράς δέον να φέρει τις  ενδείξεις 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ….. (στοιχεία 
διαγωνιζομένου) ……(στοιχεία Διαγωνιζομένου) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 
ΠΟΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΜΒΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΓΚΛ ΑΡ. 20 
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ ΣΙΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ»  

3.3. Ο υποφάκελος  αυτός  τοποθετείται μέσα στον κυρίως φάκελο.  
3.4. Το ποσό της προσφοράς θα αφορά το ετήσιο αντάλλαγμα για την 

παραχώρηση και δεν μπορεί να είναι κατώτερο των ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ 
ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (14.000 €) ετησίως. Το προσφερόμενο αντάλλαγμα 
επιβαρύνεται με 3% φόρο σύμφωνα με το Ν. 4172/2013, με 3 % τέλος 
χαρτοσήμου και 20% ΟΓΑ  επί του τέλους χαρτοσήμου. 

3.5. Η προσφορά επί ποινή ακυρότητας δεν πρέπει να έχει ξέσματα, σβησίματα, 
προσθήκες, διορθώσεις. 

3.6. Επί ποινή ακυρότητας στην προσφορά θα αναγράφεται ότι ο προσφέρων 
έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφυλάκτως.  

3.7. Επί ποινή ακυρότητας η  προσφορά  πρέπει  να  υπογράφεται  από  τον  
προσφέροντα  και στις περιπτώσεις των νομικών προσώπων απ’ τους 
νόμιμους εκπροσώπους τους. 

3.8. Προσφορά  αόριστη,  ανεπίδεκτη  εκτιμήσεως  ή  υπό  αίρεση   ή  μη 
σύμφωνη  προς  τους  όρους  της  διακήρυξης  απορρίπτεται  ως  
απαράδεκτη. 

3.9. Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η 
διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του προσφέροντος. 

3.10. Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς παρατίθεται στην παρούσα στις 
παραγράφους 14.1 και 14.2. 

3.11. Μετά το άνοιγμα όλων των οικονομικών προσφορών οι συμμετέχοντες 
έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προφορικά αντιπροσφορές. 

3.12. Ο διαγωνισμός θα κατακυρωθεί στον υποψήφιο που θα υποβάλλει την 
υψηλότερη προσφορά/αντιπροσφορά. 

4 Εγγύηση συμμετοχής 
4.1. Όλοι οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν, επί ποινή αποκλεισμού, 

ως εγγύηση  για την συμμετοχή  τους στον  διαγωνισμό, εγγυητική επιστολή  
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αναγνωρισμένης  Τράπεζας ή Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων τετράμηνης διάρκειας, αρχομένης απ’ την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού,  ποσού ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (5.000) €.  

4.2. Οι εγγυητικές επιστολές επιστρέφονται στους συμμετέχοντες μετά την 
υπογραφή της σύμβασης. 

4.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει σε βάρος του διαγωνιζόμενου στον οποίο 
θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού αρχικά ή στην συνέχεια, 
και δεν θα προσέλθει να παραλάβει την Πράξη Παραχώρησης ή δεν θα 
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την σύνταξη της 
Πράξης Παραχώρησης. 

4.4. Ο Οργανισμός έχει το δικαίωμα με αιτιολογημένη απόφαση του ΔΣ του να 
εισπράξει την εγγυητική επιστολή συμμετέχοντα για τον οποίο θα υπάρξουν 
στοιχεία, τα οποία κατά την εκτίμηση του ΔΣ του Οργανισμού, αποδεικνύουν 
ότι ο διαγωνιζόμενος επεδίωξε σε συμπαιγνία με άλλους διαγωνιζόμενους ή 
με οποιοδήποτε τρόπο να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. 

4.5. Η εγγυητική επιστολή της Τραπέζης θα περιέχει ρητή και σαφή, χωρίς όρο, 
αίρεση ή προθεσμία, δήλωση της εγγυήτριας Τράπεζας: 

➢ Ότι η εγγυάται ανέκκλητα και χωρίς επιφύλαξη για το ποσό των ΠΕΝΤΕ 
ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (5.000,00 €) υπέρ του προσώπου του μισθωτή για την 
συμμετοχή του στον πλειοδοτικό διαγωνισμό για να παραχώρηση θέσης 
εκμετάλλευσης του ΓΚΛ αρ. 20 στον Άγιο Στέφανο Σινιών.  

➢ Ότι η Τράπεζα παραιτείται του δικαιώματος διαίρεσης και δίζησης 
➢ Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή της ΟΛΚΕ ΑΕ και ότι η 

εγγυήτρια υποχρεούται να το καταβάλλει, χωρίς καμία από μέρους της 
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής 
της ΟΛΚΕ ΑΕ, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή της 
ΟΛΚΕ ΑΕ.  

➢ Ότι η εγγύηση ισχύει για τέσσερις (4) μήνες από την διενέργεια του 
διαγωνισμού. 

4.6. Οι ανωτέρω όροι τυγχάνουν ανάλογης εφαρμογής και για την 
παρακατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. 

4.7. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής παρατίθεται στην παράγραφο 14.3. 

5 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
Οι διαγωνιζόμενοι για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό οφείλουν να 
προσκομίσουν: 

5.1. Τα φυσικά πρόσωπα: 
5.1.1. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας. 
5.1.2. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 
5.1.3. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή εν ισχύ Διαβατηρίου. 
5.1.4. Σε περίπτωσης οφειλών στην ΟΛΚΕ ΑΕ, αποδεικτικά  εξόφλησης των 

οφειλών τους προς τον «Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.» σύμφωνα  με  τα  διαλαμβανόμενα  στο  
άρθρο 1  παρ. 2. 

5.2. Τα νομικά πρόσωπα: 
5.2.1. Επίσημα αντίγραφο ισχύοντος καταστατικού με τροποποιήσεις ή 

κωδικοποιημένο καταστατικό.  
5.2.2. Γενικό Πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ  
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5.2.3. Απόφαση του οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου για την συμμετοχή 
στον διαγωνισμό και εξουσιοδότηση του διαχειριστή - νομίμου εκπροσώπου 
για την υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό με ή χωρίς περιορισμό ποσού.  

6 Εγκυρότητα δικαιολογητικών 
Όλα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί από 
αρμόδιο όργανο να είναι και νόμιμα επικυρωμένα και εφ’ όσον έχουν συνταχθεί σε 
ξένη γλώσσα να είναι σε επίσημη μετάφραση. 

7 Διενέργεια  του  Διαγωνισμού 
7.1. Η  Επιτροπή  Διενέργειας  του  Διαγωνισμού  κατά  την  καθορισμένη ημέρα 

και ώρα  σε  δημόσια  συνεδρίαση  παραλαμβάνει  τους  φακέλους 
συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

7.2. Κατά την συνεδρίαση της επιτροπής επιτρέπεται να παρίστανται οι 
διαγωνιζόμενοι είτε αυτοπροσώπως  είτε μετά ή δια πληρεξουσίου 
δικηγόρου ή αντιπροσώπου με ειδικό πληρεξούσιο με επικυρωμένο το 
γνήσιο της υπογραφής του παρέχοντος την πληρεξουσιότητα. 

7.3. Η Επιτροπή αφού  μονογράψει  τους φακέλους  συμμετοχής, τους καταχωρεί 
στο  Πρακτικό  Διενέργειας  του  Διαγωνισμού   κατά  σειρά  προσέλευσης  
των  ενδιαφερομένων. 

7.4. Στην  συνέχεια, η  Επιτροπή  αποσφραγίζει έναν προς έναν τους  φακέλους 
συμμετοχής και μονογράφει τον φάκελο της οικονομικής προσφοράς και τα 
περιεχόμενα δικαιολογητικά.  

7.5. Ακολούθως η Επιτροπή αποσφραγίζει τους φακέλους δικαιολογητικών 
συμμετοχής και τα μέλη της μονογράφουν κάθε περιεχόμενο έγγραφο. 

7.6. Κατόπιν η Επιτροπή εξετάζει σε μυστική διάσκεψη το παραδεκτό της 
υποβολής των δικαιολογητικών και αποφαίνεται περί της παραδεκτής 
συμμετοχής των διαγωνιζομένων. Το αποτέλεσμα του ελέγχου 
ανακοινώνεται στους παριστάμενους κατά την διενέργεια του διαγωνισμού. 

7.7. Στην συνέχεια η Επιτροπή ενώπιον των παρισταμένων  αποσφραγίζει και 
μονογράφει τις οικονομικές προσφορές, των διαγωνιζομένων των οποίων η 
συμμετοχή κρίθηκε παραδεκτή. Εάν ο έλεγχος των δικαιολογητικών δεν είναι 
δυνατόν να ολοκληρωθεί σε εύλογο χρόνο εντός της ίδιας ημέρας, η 
Επιτροπή δύναται να ορίσει άλλη ημέρα και ώρα ανοίγματος των 
οικονομικών προσφορών. 

7.8. Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών οι διαγωνιζόμενου έχουν 
δικαίωμα να υποβάλλουν αντιπροσφορές ενώπιον της επιτροπής, 
προφορικά, υπογράφοντας στον Πίνακα Αντιπροσφορών της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού. 

7.9. Εφ’ όσον ο διαγωνιζόμενος αντιπροσωπεύεται από πληρεξούσιο ο οποίος 
έχει εντολή να καταθέσει αντιπροσφορές, ο πληρεξούσιος θα προσκομίσει 
στην επιτροπή ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, στο οποίο θα 
περιέχεται ρητή και ανεπιφύλακτη εντολή του διαγωνιζομένου προς τον 
πληρεξούσιο, να καταθέτει αντιπροσφορές στον διαγωνισμό χωρίς 
περιορισμό ή μέχρις ορισμένου ποσού. 
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8 Ενστάσεις 
8.1. Ενστάσεις  επιτρέπονται  κατά  της  νομιμότητας  της  διακήρυξης του 

διαγωνισμού, της νομιμότητας της διενέργειας αυτού ή της συμμετοχής  
διαγωνιζόμενου. 

8.2. Οι  ενστάσεις  κατά  της  νομιμότητας  της  διακήρυξης  υποβάλλονται 
εγγράφως  ενώπιον  της   Επιτροπής  Διενέργειας  του  διαγωνισμού  εντός  
τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  από  τη  δημοσίευση  αυτής. Οι  ενστάσεις 
αυτές εξετάζονται από το άνω αρμόδιο όργανο το οποίο εισηγείται στο ΔΣ 
της «Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.»  την αποδοχή ή απόρριψη τους.  

8.3. Οι  ενστάσεις αυτές εξετάζονται από την επιτροπή του διαγωνισμού η οποία 
εισηγείται στο ΔΣ της «Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.»  την αποδοχή ή απόρριψη τους.  

8.4. Οι  ενστάσεις  κατά  της  νομιμότητας  διενέργειας  του διαγωνισμού   και  της  
συμμετοχής  διαγωνιζόμενου  πλειοδότη  υποβάλλονται  μόνον  υπό  των  
συμμετεχόντων  στο  διαγωνισμό  κατά  τη  διάρκεια  αυτού  ή  εντός  
24ώρου  από  της  λήξεως   διενέργειας  αυτού. 

8.5. Η  υποβολή  των  ενστάσεων  αυτών  δεν  επιφέρει  αναβολή  ή  διακοπή   του  
διαγωνισμού, αλλά  εξετάζονται  κατά την αξιολόγηση  του αποτελέσματος  
του  διαγωνισμού από την  Επιτροπή  Διενέργειας  αυτού,  η  οποία  
υποβάλλει  αιτιολογημένη  γνωμοδότηση (Πρακτικό) επί  των  ενστάσεων   
προς  το Διοικητικό Συμβούλιο του «Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.»,  το  οποίο  και  
αποφαίνεται  τελικώς  περί της  κατακυρώσεως  του  αποτελέσματος  του  
διαγωνισμού. 

9 Κατακύρωση  του  αποτελέσματος 
9.1. Μετά  το  πέρας  του  διαγωνισμού η  Επιτροπή  Διενέργειας  αυτού  

συντάσσει  Πρακτικό το οποίο υποβάλλει στο ΔΣ.  Στο Πρακτικό εκτίθεται η 
διαδικασία του Διαγωνισμού, το αποτέλεσμα ελέγχου των δικαιολογητικών 
και συντάσσεται πίνακας με τις οικονομικές προσφορές των 
διαγωνιζομένων. Επίσης η επιτροπή με το ίδιο πρακτικό εισηγείται επί τυχόν 
ενστάσεων που υποβλήθηκαν. 

9.2. Το  ανωτέρω   πρακτικό μαζί με τους φακέλους συμμετοχής υποβάλλεται  
προς  το  Διοικητικό Συμβούλιο του «Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.», το οποίο  αποφασίζει  περί  
της  κατακυρώσεως  ή μη του  αποτελέσματος  του  διαγωνισμού στον 
πλειοδότη και της αποδοχής ή απόρριψης των ενστάσεων. 

9.3. Το  Διοικητικό Συμβούλιο του  «Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.» μπορεί  με  αιτιολογημένη 
απόφασή  του  να  μην  κατακυρώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και να 
ακυρώσει τον διαγωνισμό, για οποιοδήποτε λόγο και ιδίως εάν υπό τις 
συνθήκες που διαμορφώθηκαν στον διαγωνισμό  κρίνει   το αποτέλεσμα του 
ασύμφορο ή προκύψουν στοιχεία ότι υπήρξε συμπαιγνία των 
διαγωνιζομένων για αλλοίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ή για 
παράβαση του τύπου  της  διαδικασίας  ή  για άλλο λόγο.  Στις  περιπτώσεις  
αυτές  δεν  υφίσταται  δικαίωμα  ή αξίωση αποζημίωσης  των  
διαγωνιζομένων  ή  του  πλειοδότη  κατά  του  «Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.». 

9.4. Η  κοινοποίηση  της  κατακυρωτικής  απόφασης  γίνεται  στον  πλειοδότη  με  
επιδοτήριο  έγγραφο  το  οποίο υπογράφουν  ο  επιδίδων  και  ο  πλειοδότης 
ή με αποστολή ψηφιοποιημένου αντιγράφου της απόφασης στην διεύθυνση 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που κοινοποίησε ο πλειοδότης. 
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10 Προσκόμιση εγγύησης καλής εκτέλεσης για την έκδοση της 
Πράξης Παραχώρησης2 

10.1. Προκειμένου να εκδοθεί η Πράξη Παραχώρησης ιδιαίτερου δικαιώματος 
χρήστης του χώρου, ο πλειοδότης  στον οποίο θα κατακυρωθεί ο 
διαγωνισμός είναι  υποχρεωμένος  όπως εντός δέκα  (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της κατακυρωτικής  απόφασης  προσκομίσει εγγυητική  
επιστολή  αναγνωρισμένης  Τράπεζας  η γραμματίου του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων  ποσού  ίσου  προς  το προσφερόμενο ετήσιο 
αντάλλαγμα.  

10.2. Η εγγυητική επιστολή ή το γραμμάτιο παρακαταθήκης θα επιστραφεί στον 
μισθωτή άτοκα μετά την λήξη της παραχώρησης, την απόδοση του χώρου 
στον φορέα διαχείρισης και αφού διαπιστωθεί ότι ο παραχωρησιούχος δεν 
έχει παραβεί τους όρους της παραχώρησης. 

10.3. Η εγγύηση καταπίπτει, σε περίπτωση παράβασης των όρων της 
παραχώρησης, ως ποινική ρήτρα ύστερα από απόφαση του ΔΣ της ΟΛΚΕ ΑΕ. 

10.4. Η εγγυητική επιστολή της Τραπέζης θα περιέχει ρητή και σαφή, χωρίς όρο, 
αίρεση ή προθεσμία δήλωση της εγγυήτριας Τράπεζας: 

• Ότι η εγγυάται ανέκκλητα και χωρίς επιφύλαξη για το ποσό των Ευρώ 
……. (=το ποσόν της προσφοράς Χ 12) υπέρ του προσώπου του μισθωτή 
(ή υπέρ ένωσης προσώπων για καθένα απ’ αυτά αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον) για την καλή εκτέλεση της σύμβασης μίσθωσης του 
γραφείου εντός του Επιβατικού Σταθμού Εξωτερικού του Νέου Λιμένα 
Κερκύρας.  
• Ότι η Τράπεζα παραιτείται του δικαιώματος διαίρεσης και δίζησης  
• Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή της ΟΛΚΕ ΑΕ και ότι 
η εγγυήτρια υποχρεούται να το καταβάλλει ολικά ή μερικά, σύμφωνα με 
την όχληση της ΟΛΚΕ ΑΕ, χωρίς καμία από μέρους της αντίρρηση ή 
ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής της ΟΛΚΕ 
ΑΕ, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή της ΟΛΚΕ ΑΕ.  
• Ότι η εγγύηση ισχύει μέχρις ότου αυτή επιστραφεί ή μέχρις ότου 
λάβει έγγραφη δήλωσή της ΟΛΚΕ ΑΕ ότι απαλλάσσει την Τράπεζα από 
κάθε σχετική υποχρέωση. 

11 Απόδειξη καταβολής εξόδων του διαγωνισμού – προκαταβολή 
ανταλλάγματος πρώτου έτους 

Για την έκδοση της Πράξης Παραχώρησης ο διαγωνιζόμενος στον οποίο θα 
κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται: 

11.1. να καταβάλει τα έξοδα διενέργειας του διαγωνισμού και  
11.2. να προκαταβάλλει το αντάλλαγμα του πρώτου έτους της μίσθωσης.  

12 Μη προσέλευση πλειοδότη για την υπογραφή της σύμβασης 
12.1. Εάν ο αναδειχθείς πλειοδότης δεν προβεί εντός  της  οριζομένης στην  

παρούσα  διακήρυξη  προθεσμίας στις ανωτέρω ενέργειες (προσκόμιση 
εγγυητικής επιστολής, καταβολή εξόδων διαγωνισμού και προσκόμιση 

 
2 Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης παρατίθεται στην παρ. 14.4 της διακήρυξης 
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εγγύησης καλής εκτέλεσης),  καταπίπτει  υπέρ  του  «Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.»  η  
εγγύηση συμμετοχής  του  στο  διαγωνισμό. 

12.2. Το ΔΣ του Οργανισμού διατηρεί το δικαίωμα όπως κατά  την 
ανέλεγκτο κρίση του καλέσει τον επόμενο στην σειρά πλειοδότη ή 
επαναλάβει τον διαγωνισμό. 

13 Όροι Πράξης Παραχώρησης 
13.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ: Ο παραχωρούμενος χώρος 

βρίσκεται εντός της χερσαίας ζώνης (αιγιαλό) του Λιμένα Αγίου Στεφάνου 
Σινιών Κερκύρας, στην θέση ευκάλυπτος, ορίζεται από τα γεωδετικά σημεία: 
Α (Χ = 152763.39 , Y = 4409485.85) και Β (Χ = 152748.94 , Y = 4409469.20) 
συνολικό μήκος 20 μέτρα και απέχει 20 μέτρα από τον παρακείμενο 
λιθόκτιστο μώλο. 

13.2. ΦΥΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΟΥ – ΚΑΤΟΧΗ ΧΩΡΟΥ: Γίνεται μνεία ότι ο 
χώρος επί του οποίου παραχωρείται ιδιαίτερο δικαίωμα χρήσης, αποτελεί 
αιγιαλό - κοινόχρηστο πράγμα, η δε χρήση και εκμετάλλευση του έχει 
παραχωρηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο στην ΟΛΚΕ ΑΕ, η οποία δεν 
αποξενούται  από την κατοχή του χώρου. 

13.3. ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ: Η παραχωρούμενη επιφάνεια 
του αιγιαλού προορίζεται για την άσκηση της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας του παραχωρησιούχου, η οποία θα ασκείται κατόπιν 
εκδόσεως άδειας της Λιμενικής Αρχής για την εκμίσθωση λέμβων αναψυχής 
του ΓΚΛ αριθμός 20, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που τάσσει 
ως ανωτέρω Κανονισμός και η κείμενη νομοθεσία. 

13.4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Το ιδιαίτερο δικαίωμα 
χρήσης που παραχωρείται αφορά δικαίωμα του παραχωρησιούχου να 
χρησιμοποιεί την παραχωρούμενη θέση (πόστο) για την εκμίσθωση, 
επιβίβαση, αποβίβαση επιβατών των ενοικιαζομένων λέμβων του Γεν. 
Κανονισμού Λιμένα αρ. 20.  

13.5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟΥ: Ο παραχωρησιούχος 
υποχρεούται να αποφεύγει κάθε ενέργεια που θα αναιρεί το κοινόχρηστο 
του χώρου και θα παρεμποδίζει τη χρήση αυτού υπό παντός τρίτου, 
σύμφωνα με το σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Ως εκ τούτου δεν 
δικαιούται να περιφράξει τον χώρο αυτόν ούτε να κατασκευάσει 
οποιουδήποτε είδους πρόχειρο στέγασμα. Επίσης υποχρεούται να τηρεί όλες 
τις αστυνομικές, λιμενικές ή άλλες διοικητικές διατάξεις, που διέπουν το 
χώρο αυτό. 

13.6. ΝΟΜΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟΥ: Ο παραχωρησιούχος 
υποχρεούται καθ’ όλη την διάρκεια της παραχώρησης να πληροί τις τυπικές 
προϋποθέσεις, άδειες και εγκρίσεις για τη λειτουργία της επιχείρησης του 
και να συμμορφώνεται με την κείμενη νομοθεσία.  

13.7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της παραχώρησης καθορίζεται για χρονική 
περίοδο αρχομένη από την έκδοση της Πράξης Παραχώρησης και λήγουσα 
στις 31/12/2024. Κατά την λήξη της παραχώρησης ο παραχωρησιούχος 
υποχρεούται ν΄ αποδώσει τον παραχωρούμενο χώρο ελεύθερο προς 
απρόσκοπτη χρήση για το σκοπό που προορίζεται. 
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13.8. ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ: Το  ετήσιο αντάλλαγμα για την ως άνω παραχώρηση 
θα καθοριστεί με βάση την προσφορά του διαγωνιζόμενου στον οποίο θα 
κατακυρωθεί ο διαγωνισμός.  

13.9. ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: Το αντάλλαγμα του 
πρώτου έτους καταβάλλεται πριν την έκδοση της πράξης παραχώρησης. 
Υπολογίζεται δε ως κλάσμα του προσφερόμενου ετήσιου ανταλλάγματος με 
βάση τις ημέρες παραχώρησης, από την έκδοση της πράξης παραχώρησης 
μέχρι την 31/12/2022 (προσφερόμενο ετήσιο αντάλλαγμα προς 365 ημέρες 
επί ημέρες παραχώρησης). 

13.10. ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: Το 
αντάλλαγμα των δύο επόμενων ετών ανέρχεται στο ποσόν της προσφοράς, 
πλέον τέλους χαρτοσήμου και λοιπών επιβαρύνσεων και προκαταβάλλεται 
το αργότερο μέχρι την τελευταία ημέρα του προηγούμενου έτους. 

13.11. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ: Ο παραχωρησιούχος έχει την υποχρέωση να 
διατηρεί  το χώρο λειτουργικό, καθαρό και σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
ΟΛΚΕ ΑΕ. Ρητά αναφέρεται ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να 
παρεμποδίζεται η ελεύθερη διέλευση των πεζών. Οποιαδήποτε μεταβολή, 
προσθήκη,  κλπ του χώρου δεν θα γίνεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 
έγκριση της ΟΛΚΕ ΑΕ.   

13.12. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: Ο χώρος  θα 
χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο από τον παραχωρησιούχο, σύμφωνα 
με τον σκοπό της παραχώρησης (εκμίσθωση λέμβων αναψυχής του ΓΚΛ αρ. 
20). Απαγορεύεται κάθε περαιτέρω παραχώρηση - εκχώρηση οποιουδήποτε 
δικαιώματος σχετικού με το χώρο σε τρίτους (πχ υπεκμίσθωση, 
παραχώρηση απλής χρήσης κλπ). 

13.13. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ: Η 
ΟΛΚΕ ΑΕ έχει δικαίωμα οποτεδήποτε για λόγους υπέρτερου δημοσίου 
συμφέροντος (πχ εκτέλεση λιμενικών έργων, αλλαγή χρήσης) να ανακαλέσει 
την παρούσα πράξη παραχώρησης. Στην ανωτέρω περίπτωση και εντός 
μηνός από την κοινοποίηση της πράξης ανάκλησης της παραχώρησης ο 
παραχωρησιούχος υποχρεούται σε παύση κάθε χρήσης στον χώρο, χωρίς 
δικαίωμα αποζημίωσης. 

13.14. ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΡΩΝ: Η παράβαση οποιουδήποτε όρου του παρόντος 
έχει ως συνέπεια την αυτοδίκαιη έκπτωση του παραχωρησιούχου απ’ τα 
ιδιαίτερα δικαιώματα που παραχωρούνται με την παρούσα. Η σχετική 
απόφαση άρσης της ΟΛΚΕ ΑΕ, στις περιπτώσεις αυτές, έχει διαπιστωτικό 
χαρακτήρα και δεν είναι αναγκαία για την αποβολή του παραχωρησιούχου. 

13.15. ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗ: Η χρήση του χώρου από τον 
παραχωρησιούχο μετά την λήξη της διάρκειας της παραχώρησης ή μετά την 
άρση της είναι αυθαίρετη και επισύρει πλην της κατάπτωσης της εγγυητικής 
επιστολής καλής εκτέλεσης και την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής 
αποβολής και αποζημίωσης από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου. 

  



14 Υποδείγματα 

14.1 Κείμενο Οικονομικής Προσφοράς Φυσικού Προσώπου 
 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ / ΤΗΣ 

Επώνυμο  
 

Όνομα  
 

Πατρώνυμο  
 

Μητρώνυμο  
 

Διεύθυνση  
 

ΑΦΜ  
 

Διεύθυνση ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας (email) 

 

 

ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.1681/5.0/24.05.2022 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ (+)1 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ (ΠΟΣΤΟΥ) ΤΟΥ ΓΚΛ ΑΡΙΘΜΟΣ 
20 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΜΒΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΤΟΥ 
ΛΙΜΕΝΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΙΝΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ,  

ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΙ 
ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΩ ΩΣ ΕΤΗΣΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΟΣΤΟΥ ΤΟ 
ΠΟΣΟ ΤΩΝ 

  

(Προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα ολογράφως) (αριθμητικώς) 

Κέρκυρα, …………….. 

Ο Προσφέρων 
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14.2 Κείμενο Οικονομικής Προσφοράς Νομικού Προσώπου 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΠ  

Επωνυμία ΝΠ  
Είδος ΝΠ  
Έδρα  
Διεύθυνση  
ΑΦΜ  
Διεύθυνση ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας (email) 

 

Όπως εκπροσωπείται νόμιμα από 

Επώνυμο  
Όνομα  
Πατρώνυμο  
Ιδιότητα  
Διεύθυνση  
ΑΦΜ  
Επώνυμο  
Όνομα  
Πατρώνυμο  
Ιδιότητα  
Διεύθυνση  
ΑΦΜ  
Επώνυμο  
Όνομα  
Πατρώνυμο  
Ιδιότητα  
Διεύθυνση  
ΑΜΦ  
ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ ………………. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ (+)1 ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ (ΠΟΣΤΟΥ) ΤΟΥ ΓΚΛ ΑΡΙΘΜΟΣ 20 ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΜΒΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ 
ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΙΝΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ,  

ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΙ 
ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΩ ΩΣ ΕΤΗΣΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΟΣΤΟΥ ΤΟ 
ΠΟΣΟ ΤΩΝ 

  

(Προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα ολογράφως) (αριθμητικώς) 

Κέρκυρα, …………….. 

Για το ΝΠ  



12 
 

14.3 Κείμενο Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 
Ονομασία Τράπεζας ......................……............       Κατάστημα.......…............................... 

Ημερομηνία έκδοσης .................................. 

Προς Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. 

Ταχ. Δ/νση : Νέο Λιμάνι 

Τ.Κ. : 491 00 – ΚΕΡΚΥΡΑ  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  Αρ. ………..........  

ΕΥΡΩ  ............…..……........ 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως 
και διζήσεως, υπέρ του/της……………….. ..............…….................. Δ/νση.. 
.....………………........................................ και μέχρι του ποσού των 
……………………………………………………………………. ΕΥΡΩ (………………. €), για την 
συμμετοχή στον διενεργούμενο διαγωνισμό της ………………………… για την 
παραχώρηση για δύο (2) έτη (+) θέση (πόστου) του ΓΚΛ αρ. 20 στον Λιμένα 
Αγίου Στεφάνου Σινιών, σύμφωνα με την υπ’. αριθ. ………………………….. 
Διακήρυξή σας, για την εκμίσθωση λέμβων αναψυχής. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά 
χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την  ................................................... 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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14.4 Κείμενο Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 
Ονομασία Τράπεζας ......................……............       Κατάστημα.......…............................... 

Ημερομηνία έκδοσης .................................. 

Προς Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. 

Ταχ. Δ/νση : Νέο Λιμάνι 

Τ.Κ. : 491 00 – ΚΕΡΚΥΡΑ  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  Αρ. ………..........  

ΕΥΡΩ  ............…..……........ 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως 
και διζήσεως, υπέρ του/της……………….. ..............…….................. Δ/νση.. 
.....………………........................................  και μέχρι του ποσού των 
………………………………………. ΕΥΡΩ (……………….. €), 

 για την καλή εκτέλεση – τήρηση των όρων  της Πράξης Παραχώρησης που 
θα εκδοθεί για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού που 
διενεργήθηκε στις …………………………….., για την παραχώρηση για δύο (2) έτη (+) 
θέση (πόστου) του ΓΚΛ αρ. 20 στον Λιμένα Αγίου Στεφάνου Σινιών, σύμφωνα με 
την υπ’. αριθ. ………………………….. Διακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας και υποχρεούμαστε 
να σας το καταβάλουμε ολικά ή μερικά, σύμφωνα με την επιθυμίας σας, χωρίς 
καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή 
μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή 
σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε 
έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας 
απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

 

................................................... 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
ΣΙΝΙΩΝ : 

 

Προτείνεται ο καθορισμός των θέσεων ελλιμενισμού (σύμφωνα και με το 
συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα) ως εξής: 

• Το τμήμα Α-Β με συντεταγμένες Α (Χ = 152763.39 , Y = 4409485.85) 

και Β (Χ = 152748.94 , Y = 4409469.20) συνολικού μήκους 20.00 μ. 

προορίζεται για την πρόσδεση λέμβων του Γενικού Λιμενικού 

Κανονισμού (Γ.Λ.Κ.) 20. Το τμήμα έχει αφετηρία 20.00 μ. μετά το 

λιθόκτιστο μόλο, όπως εμφαίνεται και στο συνημμένο τοπογραφικό 

διάγραμμα. 

• Το τμήμα Β-Γ με συντεταγμένες Β (Χ = 152748.94 , Y =4409469.20) και 

Γ (Χ = 152718.22 , Y = 4409351.71) συνολικού μήκους 120.00 μ. 

προορίζεται για το σύστημα προκράτησης θέσεων. 

• Το τμήμα Γ-Δ με συντεταγμένες Γ (Χ = 152718.22 , Y =4409351.71) και 

Δ (Χ = 152794.54 , Y = 4409339.52) συνολικού μήκους 100.00 μ.  

προορίζεται για την πρόσδεση ερασιτεχνικών λέμβων – μικρών 

σκαφών. 

• Το τμήμα Δ-Ε με συντεταγμένες Δ (Χ = 152794.54 , Y =4409339.52) και 

Ε (Χ = 152807.57 , Υ = 4409366.21) συνολικού μήκους 30.00 μ. 

προορίζεται ως χώρος πρόσδεσης από-επιβίβασης επαγγελματικών 

σκαφών ( ταξί, Γ.Λ.Κ. 38, ημερόπλοια κ.τ.λ.) 
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