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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΚΑΦΕ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 2 ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

 
  
Έχοντας υπόψη τους δύο άγονους ανοικτούς δημόσιους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς, την 

αριθ. Πρωτ. 2018/15-03-2019 άγονη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τις αριθ. 

22/2019 και 60/2019 Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, 

η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. 

προβαίνει σε νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προσωρινή παραχώρηση 

χρήσης του καφέ – εστιατορίου συνολικού εμβαδού 302,65 τ.μ. που βρίσκεται στον Τερματικό 

Σταθμό 2 του Νέου Λιμένα Ηγουμενίτσας και αποτελείται από τους κάτωθι χώρους:. 

 Χώρο συνάθροισης κοινού (κλειστός χώρος αίθριου), εμβαδού 143,00 τ.μ. 

 Χώρο συνάθροισης κοινού (ημιυπαίθριος χώρος αίθριου), εμβαδού 69,25 τ.μ. 

 Χώρο κουζίνας, εμβαδού 90,40 τ.μ. 

 Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης θα είναι τρία (3) έτη, θα άρχεται δε την 

ημερομηνία παράδοσης του ακινήτου και θα λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία μετά 

την πάροδο τριών  (3) ετών.  

 Οι οικονομικές προσφορές των ενδιαφερόμενων θα αφορούν το μηνιαίο αντάλλαγμα 

του καταστήματος, ελάχιστη προσφορά δε ορίζεται το ποσό των επτακοσίων ευρώ 

(€700,00). Το μηνιαίο αντάλλαγμα, μετά την λήξη των δύο (2) χρόνων της 
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παραχώρησης θ' αναπροσαρμοστεί με ετήσια προσαύξηση 4,5% για τον επόμενο 

χρόνο. 

 Απαιτούμενες Εγγυήσεις 

Α. Εγγυητική Επιστολή Καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης 

Ο παραχωρησιούχος που θα αναδειχθεί υποχρεούται να προσκομίσει με την 

υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης, εγγυητική επιστολή η οποία θα ισχύει για έξι 

(6) μήνες μετά τη λήξη της σύμβασης παραχώρησης και θα είναι ίση με το  10 %  του 

συνολικού συμβατικού τιμήματος (σύνολο ανταλλάγματος χρήσης για όλη την 

τριετία).  

Β. Εγγυητική Επιστολή προς εξασφάλιση εξόφλησης των μισθωμάτων 

Ο παραχωρησιούχος που θα αναδειχθεί υποχρεούται να προσκομίσει με την 

υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης, εγγυητική επιστολή η οποία θα ισχύει για έξι 

(6) μήνες μετά τη λήξη της σύμβασης παραχώρησης και θα είναι ίση με έξι 

ανταλλάγματα χρήσης (συμπεριλαμβανομένου του 3,6%). 

 

Οι λοιποί όροι της παρούσας πρόσκλησης και της σύμβασης που θα υπογραφεί καθώς και  τα 

«Δικαιολογητικά – Τυπικά Χαρακτηριστικά» που θα προσκομιστούν από τους 

ενδιαφερόμενους και τα «Δικαιολογητικά που θα προσκομισθούν από τον ανάδοχο», θα είναι 

τα ίδια με αυτά που αναφέρονται στην αριθ. πρωτ. 1563/07-03-2018 Διακήρυξη, που 

εγκρίθηκε με την αριθ. 24/2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. 

Πληροφορίες για τα εν λόγω δικαιολογητικά θα δίνονται στους ενδιαφερόμενους από τη 

Διεύθυνση Λιμενικών Υπηρεσιών της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.  

 

Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς 

και ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Στην περίπτωση δε υποβολής 

κοινής προσφοράς, ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον άπαντα τα πρόσωπα (φυσικά 

ή νομικά) που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές μέχρι την 30η Μαΐου 

2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., στη διεύθυνση ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ 
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ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε., Τερματικός Σταθμός 2, Νέος Λιμένας, 46100 Ηγουμενίτσα, 

προσκομίζοντας και τα «Δικαιολογητικά – Τυπικά χαρακτηριστικά ενδιαφερόμενου». 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Ο.Λ.ΗΓ. 

Α.Ε., Τερματικός Σταθμός 2, Νέος Λιμένας, 46100 Ηγουμενίτσα και στο τηλέφωνο: 26650 

99335 κατά τις ώρες 9:00 – 14:00.   

 

 

  
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος  
              της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. 

 
 
 

           Ανδρέας Ε. Νταής 
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