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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ» ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΟΜΒΑΡΔΟΥ - ΛΙΜΕΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Το Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου ύστερα από:
Α) Την υπ’ αριθ. 17/15-02-2018 (ΑΔΑ:9ΒΜΧΟΡΗ7-Ο23) Πράξη της Λιμενικής
Επιτροπής Ζακύνθου και
Β) την υπ’ αριθ. Πρωτ. 90246/25-05-2018 (ΑΔΑ:6ΦΥΩΟΡ1Φ-6ΙΒ) έγκριση αυτής
από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου:

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη
προσφορά για τη παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου του
ισογείου ακινήτου, που ευρίσκεται επί της Κων/νου Λομβάρδου, έμπροσθεν μικρού
Διοικητηρίου-Τελωνείου στο λιμένα Ζακύνθου.
Άρθρο 1ον
Ισχύουσα Νομοθεσία
Ι).
Ιι).
Ιιι).
iv).
v).

Τις διατάξεις του Ν.2575/1998 -04-02-1998 (Α΄23) Ρύθμιση θεμάτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν. 3153/2003 (Α΄153),
Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2971/2002 (ΦΕΚ 285 Α΄/19.12.2001)
περί «Αιγιαλού, παραλίας και άλλες διατάξεις»,
Τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 8321.6. /01/12/12-03-12 εγκύκλιο ΥΠΑΑΝ,
Την υπ. αριθ. 891/2008 απόφαση του Συμβουλίου της Επικράτειας
(Ολομέλειας) η οποία εκδόθηκε από το Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ (πράξεις της
Διοικήσεως, με τις οποίες παραχωρούνται ιδιαίτερα δικαιώματα επί
κοινοχρήστων πραγμάτων…),
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vi).
vii).
viiι).
ix).

x).

Τις διατάξεις του Ν.2690/99 «Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας»,
Το νόμο 496/1974 «περί λογιστικού των Ν. Π. Δ. Δ»,
Το νόμο 2362/1995 (ΦΕΚ. 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου
δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις»,
Το νόμο 2522/97 (ΦΕΚ.178/Α/97) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που
προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών
και Υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ,
Τις διατάξεις Β.Δ. 14/19-01-1939 (Α΄24) «Κωδικοποίηση διατάξεων περί
Λιμενικών Ταμείων»,

Σε ότι αφορά τον παρόντα διαγωνισμό (πλειοδοτικό) θα διεξαχθεί κατά τη διαδικασία
που προβλέπεται από το Π.Δ.715/79, ως η πλέον προσιδιάζου σα διαδικασία για
παραχωρήσεις χώρων εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα.
Άρθρο 2ον
Σκοπός της παραχώρησης
Σκοπός της παραχώρησης του «Τουριστικού Περιπτέρου» που βρίσκεται επί της παραλιακής
οδού Κ. Λομβάρδου έμπροσθεν του Μικρού Διοικητηρίου - Τελωνείου στη χερσαία ζώνη του
λιμένα Ζακύνθου, είναι να λειτουργήσει ως χώρος «Τουριστικού Γραφείου Εσωτερικού
Τουρισμού».
Άρθρο 3ον
Τόπος Χρόνος Διεξαγωγή Διαγωνισμού
Ο δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στον 2ον όροφο του κτιρίου
Αναμονής Επιβατών όπου ευρίσκονται τα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου, μόλος
Αγ. Διονυσίου λιμένος Ζακύνθου, Τ.Κ. 29100 Ζάκυνθος τηλ. 26950-43828, στις είκοσι δύο (22)
Ημέρα παρασκευή Του μηνός Ιουνίου του έτους 2018 (22-06-2018) και ώρα 10.00 π.μ.- 12.00
μ.μ. από την Επιτροπή, που θα συγκροτήθεί για το σκοπό αυτό σύμφωνα με απόφαση της
Λιμενικής Επιτροπής Ζακύνθου.
Κατάθεση προσφορών μέχρι και την 22-01- 2018 το αργότερο μέχρι την 10:00 π.μ. Προσφορές
που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται ακόμη και εάν έχουν ταχυδρομηθεί πριν από την ημέρα τού διαγωνισμού. Η
αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική
γλώσσα μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο. Προσφορές πού υποβάλλονται ανοιχτές δεν
γίνονται αποδεκτές. Η προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη, χωρίς ξύσματα,
σβησίματα, διορθώσεις κ.λπ. Εάν υπάρχει στη προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή
πρέπει να καθαρογραφθεί και να μονογραφηθεί από τον προσφέροντα. Η προσφορά
απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις πού την καταστούν ασαφή. Οι προσφορές
πού υποβάλλονται απευθείας από αλλοδαπούς ταχυδρομικώς δεν υπόκεινται σε
χαρτοσήμανση. Αν υποβάλλονται μέσω εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους στην Ελλάδα θα
πρέπει να είναι χαρτοσημασμένες.
Κατώτατο όριο προσφοράς για το ετήσιο αντάλλαγμα του ιδιαίτερου δικαιώματος απλής
χρήσης χώρου ορίζεται το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ «10.000,00 €» .
Το «Τουριστικό Περίπτερο» του οποίου θα παραχωρηθεί το ιδιαίτερο δικαίωμα χρήσης
χώρου, ευρίσκεται στην παραλιακή Λεωφόρο Κων/νου Λομβάρδου στο λιμένα Ζακύνθου και
έμπροσθεν του μικρού Διοικητηρίου-Τελωνείου, έχει συνολικό εμβαδό 12,00 τ.μ., και
αποτελείται από στεγασμένο χώρο που προορίζεται για τη λειτουργία Τουριστικού Γραφείου
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Εσωτερικού Τουρισμού». Η χρήση του ως άνω ισογείου ορίζεται να είναι τουριστικό γραφείο
Εσωτερικού Τουρισμού και δύναται να προσφέρει εις ημεδαπούς μόνον υπηρεσίας
συνισταμένας ως ορίζονται σύμφωνα με την παρ. β του άρθρου 3 του ν 393/1976 ( ΦΕΚ 199):
1.) Εις την κατάρτισιν και εκτέλεση προγραμμάτων εκδρομών και περιηγήσεων εντός
της χώρας δι’ ιδιοκτήτου ή μεμισθομένου επί τούτω μεταφορικού μέσου ή
τοιούτου θαλασσίων ,αεροπορικών ή χερσαίων μέσων. Κατ’ εξαίρεσίν εις τα
ούτω καταρτιζόμενα προγράμματα δύνανται να συμμετέχωσιν ατομικώς και
αλλοδαπού εν ουδεμία δε περίπτωση οργανωμένε ομάδες αλλοδαπών και εφ’
όσον ούτοι παρεπιδημούν εις την πόλιν εις ην έδρα του Γραφείου Εσωτερικού
Τουρισμού.
2.) Εις την διαμεσολάβησίν προς διασφάλισίν καταλύματος, σιτίσεως, αναψυχής,
ψυχαγωγίας και μέσων διακινήσεως μόνον εντός της χώρας.
3.) Εις την μεσολάβησίν προς έκδοσίν εισιτηρίων παντός δημόσιας χρήσεως
μεταφορικού μέσου εντός της χώρας.
Άρθρο 4ον
Διάρκεια παραχώρησης
Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται σε επτά (7) συναπτά έτη, και θα ισχύει από την
ημερομηνία εγκρίσεως από την οικεία Περιφέρεια κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του ΥΝ&ΝΠ
και του ΓΕΝ της απόφασης της Λ.Ε. του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου με την οποία θα
παραχωρείται το ιδιαίτερο δικαίωμα χρήσης του χώρου στον πλειοδότη.
Άρθρο 5ον
Οικονομικό Αντάλλαγμα
Το ετήσιο αντάλλαγμα χρήσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ποσού των 10.000,00
ευρώ, ήτοι ενδεικτικά 833,34 ευρώ το μήνα. Το παραπάνω ετήσιο αντάλλαγμα χρήσης
ορίσθηκε σαν τιμή εκκίνησης του παρόντος δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού.
Άρθρο 6ον
Εγγύηση συμμετοχής
Το ποσό της εγγύησης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των οχτακοσίων
πενήντα ευρώ «850,00€».
Ο πλειοδότης στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού υποχρεούται να
αυξήσει την κατατεθειμένη υπ’ αυτού εγγύηση, ώστε να ανέλθει σε ποσό ίσο προς το διπλάσιο
του επιτευχθέντος μηνιαίου ανταλλάγματος χρήσης, και μπορεί να είναι γραμμάτιο
παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων ή εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένης Τραπέζης. Η προαναφερόμενη εγγύηση θα παραμείνει στην Υπηρεσία μας
έως τη χρονική λήξη της παραχωρήσεως για την εξασφάλιση της ακριβούς εκπλήρωσης των
όρων της παραχωρητηρίου αποφάσεως. Για τους υπόλοιπους συμμετασχόντας στο
διαγωνισμό η εγγύηση θα επιστραφεί εντός πέντε (5) ημερών από της κατακυρώσεως του
αποτελέσματος του διαγωνισμού.
Άρθρο 7ον
Προσόντα Συμμετοχής
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
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α) Έλληνες πολίτες.
β) Ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υπό τις προϋποθέσεις όπως ορίζονται στο
άρθρο 4 του Ν.393/1976 (ΦΕΚ 199).
γ) Αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα. Επίσης στα νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα
τους στο εξωτερικό εφ’ όσον ταύτα, καταστήσουν ειδικό πληρεξούσιό τους στην
Ελλάδα.
Στα ανωτέρω φυσικά ή νομικά πρόσωπα υπό την προϋπόθεση ότι κατά την
νομοθεσία της πολιτείας της ιθαγένειας ή της έδρας αυτών αναγνωρίζεται το αυτό
δικαίωμα και δια τους Έλληνες πολίτες και νομικά πρόσωπα, που έχουν την έδρα
τους στην Ελλάδα.
ε) Εκπρόσωποι των παραπάνω νομίμως εξουσιοδοτημένοι.
Άρθρο 8ον
Τρόπος Διενέργειας Διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί δια ενσφράγιστων προσφορών στην Ελληνική Γλώσσα,
αποκλειομένης της δια προφορικών προσφορών συνεχίσεως τούτου. Οι ενσφράγιστες
προσφορές αποσφραγίζονται και μονογράφονται υπό των μελών της Επιτροπής, και στη
συνέχεια ανακοινούνται στους τυχόν παρισταμένους πλειοδότες. Κάθε προσφορά είναι
υποχρεωτική για τον πλειοδότη και αυτή μεταβαίνει ακολούθως στους επόμενους πλειοδότες
και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο. Εάν κάποιος πλειοδοτεί επ’ ονόματι και για
λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή και να προσκομίσει το νόμιμο
σχετικό
πληρεξούσιο ή έγγραφο εξουσιοδότησης στην Επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν ξεχωριστή
υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να αναγράφουν ότι έλαβαν γνώση των όρων
της παρούσας διακήρυξης (αριθμό πρωτοκόλλου και τίτλο), τους οποίους και αποδέχονται
πλήρως και ανεπιφυλάκτως. Οι ενσφράγιστες έγγραφες προσφορές για την παραχώρηση του
ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης του ως άνω χώρου υποβάλλονται στα γραφεία του
Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου μέχρι της παραπάνω προσδιορισθείσας ημέρας και ώρας
διεξαγωγής του διαγωνισμού, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 12 η μεσημβρινή της ……… του
μηνός …….του έτους 2018 και θα συνοδεύονται απαραίτητα από την παραπάνω ορισθείσα
εγγύηση. Ειδικά για τις προσφορές που θα υποβληθούν ταχυδρομικώς, ορίζεται ότι χρόνος
λήξης υποβολής τους είναι η ημερομηνία και ώρα που έχει καθορισθεί, και τυχόν κατάθεσή
τους σε μεταγενέστερο χρόνο τις καθιστά εκπρόθεσμες, οπότε και επιστρέφονται, ακόμη
και εάν έχουν ταχυδρομηθεί πριν από την ημέρα του διαγωνισμού.
Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναφέρουν στη προσφορά τους ότι έλαβαν γνώση των
όρων της διακήρυξης τού Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου, τους οποίους αποδέχονται πλήρως
και ανεπιφυλάκτως.
Ρητώς ορίζεται ότι η οικονομική προσφορά θα βρίσκεται εντός ξεχωριστού σφραγισμένου
φακέλου εντός του φακέλου της κύριας προσφοράς.
Άρθρο 9ον
Δικαιολογητικά συμμετοχής
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα περιέχονται στο φάκελο της κύριας προσφοράς είναι
τα εξής:
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1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας προσφέροντος ή εξουσιοδοτημένου
εκπροσώπου.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από νομικό πρόσωπο (εταιρεία κ.λπ.), αντίγραφο
Φ.Ε.Κ. με το οποίο ορίζονται οι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας και εξουσιοδότησή
τους από Δ.Σ. για υποβολή προσφοράς.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με πλήρη στοιχεία του προσφέροντος, στην οποία
να αναγράφουν ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης (αριθμό
πρωτοκόλλου και τίτλο), τους οποίους και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως
Προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του
τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν καταδικάστηκαν για αδίκημα
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
Προκειμένου για εταιρείες (νομικά πρόσωπα πάσης φύσεως), πιστοποιητικό αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να
προκύπτει, ότι δεν τελούν ή βρίσκονται στην διαδικασία κηρύξεως πτώχευσης,
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, συμβιβασμού με τους πιστωτές ή οι εργασίες
της επιχείρησής τους έχουν ανασταλεί ή τελούν σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση.
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, ότι έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον
αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φορολογικών υποχρεώσεων,
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. (φορολογική και ασφαλιστική
ενημερότητα).
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα.

Όλα τα αναφερόμενα ανωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής στο παρόντα διαγωνισμό
πρέπει να είναι πρωτότυπα ή να φέρουν νόμιμη επικύρωση από Δημόσια Αρχή για τη
γνησιότητα αυτών.
Άρθρο10ον
παραλαβή Δικαιολογητικών
Η παραλαβή και ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί με την έναρξη της
δημοπρασίας και εφόσον υπάρχουν ελλείψεις στα δικαιολογητικά ή αυτά θεωρηθούν μη
επαρκή, αναξιόπιστα κ.λπ., ο υποψήφιος αποκλείεται από τη συνέχεια της διαδικασίας, με
ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής που διεξάγει τη δημοπρασία.
Άρθρο 11ον
Υποχρεώσεις πλειοδότη
Ο πλειοδότης που θα αναδειχθεί υποχρεούται:
ι.)
Να διατηρεί, τα όρια του παραχωρούμενου χώρου και εν γένει το χώρο του οποίου
παραχωρείται το ιδιαίτερο δικαίωμα χρήσης σε καλή κατάσταση, άλλως ευθύνεται σε
αποζημίωση υπέρ του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου.
Ιι.)
Επίσης υποχρεούται στις τυχόν αναγκαίες επισκευές, χωρίς όμως να επιφέρει
αλλοιώσεις στο παραχωρούμενο χώρο και πάντοτε κατόπιν έγγραφης συγκατάθεσης του
Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου.
Ιιι.)
Ο πλειοδότης δεν δικαιούται να ενεργήσει επί του παραχωρούμενου χώρου
μεταρρυθμίσεις ή να το χρησιμοποιήσει για σκοπό διαφορετικό του ορισθέντος με τη
παρούσα.
5

iv.)
Το Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου δεν υποχρεούται στην εγκατάσταση του πλειοδότη
στο παραχωρούμενο χώρο, ούτε απαλλάσσεται ο πλειοδότης της πληρωμής του
ανταλλάγματος χρήσης εάν δεν έκανε χρήση αυτού, άνευ υπαιτιότητας του Ν.Π.Δ.Δ.
(Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου).
v.)
Ο πλειοδότης δεν δικαιούται σε μείωση του ανταλλάγματος χρήσης από της
κατακυρώσεως του αποτελέσματος του διαγωνισμού και εφεξής.
vi.)
Το Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου δεν ευθύνεται έναντι του πλειοδότη για την
πραγματική κατάσταση στην οποία ευρίσκεται ο παραχωρούμενος χώρος, της οποίας
όφειλε αυτός να λάβει γνώση, και δεν υποχρεούται εκ του λόγου τούτου εις επιστροφή ή
μείωση του ανταλλάγματος χρήσης, ούτε στη ακύρωση της παραχωρήσεως.
vii.)
Το Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου έχει το δικαίωμα της μονομερούς ακυρώσεως της
παρούσας παραχωρήσεως, όταν καταστεί εις αυτό αναγκαία η ιδιόχρηση του
παραχωρούμενου χώρου ή η εκτέλεση έργων που εξυπηρετούν το λιμάνι.
viii.)
Εάν δύο ή περισσότεροι πλειοδότες των οποίων οι προσφορές διαθέτουν τα τυπικά
προσόντα και έχουν γίνει αποδεκτές προσφέρουν το αυτό ποσό, η Λιμενική Επιτροπή
Ζακύνθου ενεργεί κλήρωση μεταξύ αυτών σε δημόσια συνεδρίαση. Ο μη προκριθείς
στερείται οποιουδήποτε δικαιώματος για αποζημίωση.
Σε ότι αφορά τη διαδικασία του παρόντος διαγωνισμού (πλειοδοτικού) θα διεξαχθεί με το
Π.Δ. 715/79, ως την πλέον προσιδιάζου σα διαδικασία για παραχωρήσεις χώρων εντός
χερσαίας ζώνης λιμένα.
Άρθρο 12ον
Καθήκοντα πλειοδότη
Ο πλειοδότης στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού υποχρεούται
στα κάτωθι:
✓ Ρητώς ορίζεται ότι το ιδιαίτερο δικαίωμα χρήσης του χώρου ισογείου ακινήτου θα είναι για
τη λειτουργία «Τουριστικού Γραφείου Εσωτερικού Τουρισμού» όπως προβλέπεται από την
παρ. β. του άρθρου 3 του Ν.393/199.
✓ Να διέρχεται στο ως άνω παραχωρούμενο χώρο ισογείου ακινήτου από τον οπίσθιο χώρο
αυτού κατά μήκος έμπροσθεν τελωνειακής Αρχής επί της παραλιακής Λεωφόρου Κων/νου
Λομβάρδου.
✓ Να εξασφαλίσει την απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος που προβλέπεται για
την λειτουργία τουριστικού Γραφείου Εσωτερικού Τουρισμού.
✓ Σε περίπτωση που διαπιστωθεί χρησιμοποίηση χώρου μεγαλύτερου του
παραχωρούμενου υποχρεούται στη καταβολή ανταλλάγματος διπλάσιου του καθορισθέντος
και για ολόκληρο τον παραχωρούμενο χώρο, μέχρι την οριστική αποβολή του από αυτόν.
✓ Ο παραπάνω αναφερόμενος παραχωρούμενος χώρος θα παραδοθεί, χωρίς όχληση, με
τη λήξη του ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης και στην πρότερά αυτού κατάσταση. Σε
περίπτωση μη εγκαίρου παραδόσεως, ο παραχωρησιούχος υπόκειται σε διοικητική αποβολή
από το χώρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 Α.Ν. 263/68, που συντάσσεται από τη
Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου και υποχρεούται σε αποζημίωση του Λ.Τ.Ζ. για κάθε ζημία
που έπαθε εξαιτίας της μη έγκαιρης παράδοσης του χώρου αυτού.
✓ Σιωπηρά ανανέωση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης του χώρου δεν χωρεί.
✓ Απαγορεύεται ρητώς η υπεκμίσθωση του παραχωρούμενου ακινήτου.
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✓ Ο πλειοδότης υποχρεούται μερίμνη του να εξασφαλίσει επ’ ονόματί του τις
απαιτούμενες για τη λειτουργία του προς παραχώρηση Τουριστικού Γραφείου Εσωτερικού
Τουρισμού παροχές κοινής ωφελείας ήτοι ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης, τηλεφώνου κ.λπ.
✓ Υποχρεούται με δικά του έξοδα και επιμέλεια να εξασφαλίσει τη πυρασφάλεια του
χώρου καθώς και τα σχετικά πιστοποιητικά από τις αρμόδιες Αρχές.
✓ Υποχρεούται με δικά του έξοδα και μέριμνα να διατηρεί καθαρούς όλους τους χώρους
του Τουριστικού Γραφείου Εσωτερικού Τουρισμού που αναφέρονται ανωτέρω καθώς και
τους περιβάλλοντάς αυτού χώρους, φροντίζοντας παράλληλα για τον τακτικό καθαρισμό τους
και την προμήθεια όλων των ειδών καθαριότητας που απαιτούνται για τον σκοπό αυτό.
✓ Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού, θα
βαρύνουν τον πλειοδότη στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.
✓ Το ετήσιο αντάλλαγμα για το ιδιαίτερο δικαίωμα χρήσης του ιστορούμενου χώρου που
θα προκύψει από το αποτέλεσμα του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού, θα καταβληθεί
εξολοκλήρου με την έναρξη της 1ης μισθωτικής περιόδου, και θα καταβάλλεται για τα επόμενα
έτη της για το οποίο παραχωρείται το ιδιαίτερο δικαίωμα χρήσης χώρου προκαταβολικά και
τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εκάστου έτους.
✓ Το ετήσιο αντάλλαγμα του ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης του χώρου θα
αναπροσαρμόζεται στην έναρξη εκάστου έτους κατά ποσοστό 3% ετησίως και η
αναπροσαρμογή αυτή θα υπολογίζεται επί του τελευταίου προ της εκάστοτε αυξήσεως
αντάλλαγμα χρήσης χώρου.
✓ Απαγορεύεται ο πλειοδότης να τοποθετεί εύφλεκτα υλικά και μηχανήματα ή συσκευές
που προκαλούν κραδασμούς, θορύβους, εκπομπές και ενοχλήσεις κάθε μορφής που μπορούν
να δημιουργήσουν κίνδυνο στους παρευρισκομένους υπό οιανδήποτε ιδιότητα στο προ
περιγραφόμενο «Τουριστικό Γραφείο Εσωτερικού Τουρισμού» (εργαζομένους ή επισκέπτες)
ή στους περιοίκους ή που απαγορεύονται από τις ισχύουσες Αστυνομικές ή Υγειονομικές
διατάξεις, εκτός από τα απαραίτητα που χρειάζονται για την ορισθείσα χρήση. Επίσης
απαγορεύεται ρητά η χρήση κάθε είδους μεγαφωνικής εγκατάστασης για τη μετάδοση
μουσικής ή για τη διαφήμιση προϊόντων στον παραχωρούμενο χώρο.
✓ Απαγορεύεται ο πλειοδότης να επιφέρει αισθητικές αλλαγές στην εξωτερική όψη του
κτιρίου χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Λ.Τ. Ζακύνθου ή αλλαγές που ενδέχεται να
βλάψουν τη στατικότητα του κτιρίου, εκτός από αυτές που απαιτούνται για την ορισθείσα
χρήση. Ο πλειοδότης δύναται να προβεί στις αναγκαίες προσθήκες που θα εξυπηρετούν
καλύτερα τη χρήση για την οποία ο παραχωρούμενος χώρος προορίζεται, υπό την
απαραίτητη προϋπόθεση να μην βλάπτεται η στατικότητα του κτιρίου και να μην επιφέρει
αλλοιώσεις ή μεταρρυθμίσεις τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική όψη αυτού.
Οποιαδήποτε προσθήκη ή τροποποίηση ή μεταρρύθμιση γίνει , κατά παράβαση των
ανωτέρω, ανεξάρτητα από τις νόμιμες συνέπειες που θα συνεπάγεται, παραμένει προς
όφελος του παραχωρούμενου χώρου χωρίς να γεννά κανένα απολύτως δικαίωμα
αποζημίωσης του πλειοδότη.
✓ Μετά τη λήξη του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης του χώρου όλες οι πρόσθετες
κατασκευές στο κτίριο θα παραμείνουν προς όφελος του Λ.Τ.Ζ. χωρίς να υπάρχει καμμιά
απολύτως αξίωση γι’ αυτές προς αποζημίωση του πλειοδότη. Διατηρείται όμως το δικαίωμα
του Λ.Τ.Ζ να ζητήσει την επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση.
✓ Επίσης απαγορεύεται να ενεργήσει οτιδήποτε στο ως άνω παραχωρούμενο χώρο που
αντίκειται στις ισχύουσες Πολεοδομικές ή Αστυνομικές διατάξεις.
✓ Υποχρεούται με επιμέλεια και έξοδα δικά του να υποβάλλει σχεδιάγραμμα του
«Τουριστικού Γραφείου Εσωτερικού Τουρισμού» (κατόψεις – τομές) θεωρημένα αρμοδίως,
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ως και κάθε άλλου εγγράφου ή δικαιολογητικού που θα απαιτηθεί για την έκδοση επ’ ονόματί
του της σχετικής άδειας λειτουργίας του «Τουριστικού Γραφείου Εσωτερικού Τουρισμού»
από το αρμόδιο Τμήμα Ε.Ο.Τ. Πατρών.
✓ Κάθε τυχόν τροποποίηση όρου με το οποίο παραχωρείται το ιδιαίτερο δικαίωμα απλής
χρήσης χώρου, θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, αποκλειομένου
οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου ακόμα και του όρκου.
✓ Η τυχόν μη έγκαιρη ενάσκηση από το Λ.Τ.Ζ. οποιουδήποτε δικαιώματός του είτε μία φορά
είτε κατ’ επανάληψη δεν σημαίνει παραίτησή του από το δικαίωμά του αυτό.
✓ Σε περίπτωση μη τήρησης οποιουδήποτε από τους παραπάνω τιθέμενους όρους, οι οποίοι
καθίστανται όλοι ουσιώδεις, ή του Νόμου ή μη εμπρόθεσμης καταβολής του ανταλλάγματος
χρήσης θα αίρεται μονομερώς το ιδιαίτερο δικαίωμα απλής χρήσης του χώρου με απόφαση
της Λιμενικής Επιτροπής Ζακύνθου, εγκεκριμένης αρμοδίως, που θα ζητά την απόδοση του
παραχωρούμενου χώρου και ο πλειοδότης θα εγκαταλείπει αμέσως τη χρήση του
παραχωρούμενου χώρου χωρίς καμμιά αξίωση για αποζημίωση. Το Λιμενικό Ταμείο
Ζακύνθου επίσης δικαιούται στη παραπάνω περίπτωση αθέτησης των όρων της παρούσας να
αποβάλλει το πλειοδότη από το παραχωρούμενο «Τουριστικό Γραφείο Εσωτερικού
Τουρισμού», σύμφωνα με τη προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία, ως επίσης και να ζητήσει
αποζημίωση για κάθε ζημία του από την αθέτηση του ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης
του χώρου. Οι κάθε είδους επιδόσεις εγγράφων μπορούν να γίνονται στο παραχωρούμενο
«Τουριστικό Γραφείο Εσωτερικού Τουρισμού» μέχρι την ημέρα λήξης του ιδιαίτερου
δικαιώματος απλής χρήσης του χώρου.
Άρθρο 13ον
Κατακύρωση Αποτελέσματος
Το σχετικό πρακτικό της Λιμενικής Επιτροπής Ζακύνθου που θα παραχωρεί το ιδιαίτερο
δικαίωμα απλής χρήσης του χώρου του «Τουριστικού Γραφείου Εσωτερικού Τουρισμού» επί
της παραλιακής οδού Κων/νου Λομβάρδου χερσαία ζώνη λιμένα Ζακύνθου, θα εκδοθεί
κατόπιν του πρακτικού με το οποίο θα γίνεται η κατακύρωση του αποτελέσματος του
διαγωνισμού στον οριστικό πλειοδότη, εγκεκριμένο αρμοδίως,
θα επέχει θέση
παραχωρητηρίου και θα είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμο σε κάθε αρμόδια Αρχή (Λιμενική
Αρχή Ζακύνθου, Αστυνομία, Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας κ.λπ.).
Άρθρο 14ον
Ενστάσεις
Κατά της νομιμότητας της διακηρύξεως, της συμμετοχής πλειοδότου ή της νομιμότητας
διεξαγωγής του διαγωνισμού, επιτρέπεται υποβολή ενστάσεων ενώπιον της Επιτροπής
Διαγωνισμού, η οποία αποφαίνεται οριστικώς επί τούτων. Οι εν λόγω ενστάσεις
υποβάλλονται μόνο υπό των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό εγγράφως κατά τη διάρκεια
τούτου ή εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από της λήξεως διενέργειας αυτού.
Άρθρο15ον
Χρόνος Λήξης Παραχώρησης
Ρητά ορίζεται ότι το ιδιαίτερο δικαίωμα απλής χρήσης χώρου του «Τουριστικού Γραφείου
Εσωτερικού Τουρισμού» λήγει αυτοδίκαια μετά τη λήξη της καθώς δεν εντάσσεται στη
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προστασία του νόμου περί εμπορικών μισθώσεων (813/1979) και όπως αυτός τροποποιηθείς
ισχύει μέχρι σήμερα, ούτε άλλωστε στις διατάξεις περί μισθώσεων του Α.Κ. Επίσης ρητώς
ορίζεται ότι θα τηρηθούν στην εν λόγω παραχώρηση όλοι οι όροι της υπ. αριθ. 8321.6.
/01/12/12-03-12 εγκυκλίου του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας καθώς και η ισχύουσα
νομοθεσία που διέπει τις ζώνες λιμένων.
Άρθρο 16ον
Κατακύρωση Διαγωνισμού
Το πρακτικό που θα συντάξει η Επιτροπή μετά το πέρας του διαγωνισμού θα προτείνει
αιτιολογημένα εις το διοικούν το Ν.Π.Δ.Δ. συλλογικό όργανο την παραχώρηση της απλής
χρήσης χώρου του «Τουριστικού Γραφείου Εσωτερικού Τουρισμού» ή την επανάληψη του
διαγωνισμού. Το ανωτέρω πρακτικό μετά του πίνακα του πλειοδοτικού διαγωνισμού
υποβάλλεται εις το διοικούν το Ν.Π.Δ.Δ. συλλογικό όργανο το οποίο αποφασίζει περί
κατακυρώσεως του αποτελέσματος του διαγωνισμού εντός δέκα πέντε (15) ημερών, εκτός
εάν εξ’ ειδικών λόγων επιβάλλεται η αναβολή λήψης αποφάσεως επί εύλογο χρονικό
διάστημα.
Άρθρο 17ον
Επανάληψη Διαγωνισμού
Εάν ο διαγωνισμός αποβεί άγονος, θα επαναληφθεί χωρίς τη δημοσίευση νέας περίληψης
διακήρυξης της Υπηρεσίας εντός τακτής προθεσμίας.
Άρθρο 18ον
Δημοσίευση Διακήρυξης
Η περίληψη της σχετικής διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε τοπικές ημερήσιες εφημερίδες δις
και να αναρτηθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του Λ.Τ.Ζ. και στον διαδικτυακό τόπο
www.zakynthosport.gr του Λ.Τ.Ζ.

ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΖΗΒΑΣ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(Για τη συμμετοχή σε πλειοδοτικό διαγωνισμό για την «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ, ΕΝΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ»
στο μόλο του Αγίου Διονυσίου.
Αριθμός εγγυητικής επιστολής Νο.
ΠΡΟΣ : ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ν. Π. Δ. Δ
Ζάκυνθος………….
Δηλώνουμε με αυτή την εγγυητική επιστολή μας ότι εγγυόμαστε σ’ εσάς
ανεπιφύλακτα και ως αυτοφειλέτες για τον
…………………………………………………………………….
Που είναι κάτοχος ( ακριβή διεύθυνση ) για τη συμμετοχή του στο πλειοδοτικό
Διαγωνισμό
που θα γίνει στις ………………………………………………………………. για την παραχώρηση
απλής χρήσης χώρου του Τουριστικού Γραφείου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα
Ζάκυνθου.
Υποσχόμαστε δε και είμαστε υποχρεωμένοι να καταβάλουμε σ’ εσάς με απλή
έγγραφη Πρόσκληση σας κάθε χρηματικό ποσό μέχρι να εξαντληθεί το ποσό των
…………..€ (ολογράφως και αριθμητικά ) στο οποίο περιορίζεται η εγγύηση μας και
το οποίο εσείς κατά την ανέλεγκτη και απεριόριστη κρίση σας θα θέλατε να ορύσσετε
ως οφειλόμενο σε εσάς από την κατάπτωση του συνόλου ή μέρος της εγγύησης λόγω
μη εκτέλεσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ποιο πάνω διακήρυξη σας
και μάλιστα από τη μη προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχή στο
διαγωνισμό και από τη μη συμμετοχή της σχετικής παραχώρησης – αναγγελίας
κατακύρωση .
Η ανέλεγκτη αυτή όπως αναφέρθηκε , απόφαση σας είναι απόλυτα υποχρεωτική
για μας που είμαστε υποχρεωμένοι να καταβάλλουμε αμέσως , σε τυχόν πρόσκληση
σας , το ποσό για το οποίο η εντολή σας, χωρίς να δικαιούμαστε να λάβουμε υπόψη,
ενδεχόμενα, τυχόν αντιρρήσεις ή ενστάσεις του μειοδότη για τον οποίο εγγυόμαστε
και παραιτούμαστε από τα ευεργετήματα διαίρεσης και δίζησης, καθώς και από τα
δικαιώματα μας που απορρέουν από τα άρθρα 853,855,862,863,867 και 868 του
Αστικού κώδικα.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι τα ποσά που χορηγήθηκαν στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και
Δημόσιες Επιχειρήσεις με προγενέστερες επιστολές ως εγγυήσεις και στα οποία
συμπεριλαμβάνονται και το ποσό για το οποίο εκδίδεται και αυτή η εγγυητική
επιστολή, δεν υπερβαίνουν στο σύνολο, το καθορισμένο για την τράπεζα μας από το
Υπουργείο Οικονομικών, ανώτατο όριο εγγύησης.
Από την εγγύηση θα απαλλάξουμε τον πιο πάνω ενδιαφερόμενο πελάτη μας με την
επιστροφή της παρούσας και με την έγγραφη, γι’ αυτό το λόγο, σχετική εντολή σας.
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