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Ηγουμενίτσα 6 Απριλίου 2020 
                                                                                                Αριθ. Πρωτ: 3653 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
Ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας (ΟΛ.ΗΓ.) Α.Ε., προκηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό 
με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή παραχωρησιούχου για  την προσωρινή παραχώρηση 
χρήσης ενός καταστήματος, τουαλετών και υπαιθρίων χώρων για λειτουργία καταστήματος 
υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της χερσαίας ζώνης λιμένα Ηγουμενίτσας, στην Παραλία Δρεπάνου 
(πρώην Soho). 
 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 4η Μαΐου και ώρα 10:00 π.μ., στην έδρα της εταιρείας στην 
Ηγουμενίτσα, Τερματικός Σταθμός 2, Νέος Λιμένας Ηγ/τσας Τ.Κ. 46100 ενώπιον της Επιτροπής 
Επιλογής, με έγγραφες κλειστές προσφορές. 
Oι προσφορές των ενδιαφερομένων θα αφορούν  στους χώρους που εμφαίνονται στο συνημμένο σε 
αυτή τοπογραφικό διάγραμμα και συγκεκριμένα: σε κατάστημα- κτήριο εμβαδού 29,11 τ.μ. και 
συνεχόμενο στεγασμένο χώρο εμβαδού 49,70 τ.μ., πλέον των αποχωρητηρίων εμβαδού 24,82, σε και 
στον περιβάλλοντα χώρο τους εμβαδού 38,25 τ.μ., καθώς και στον εμφαινόμενο στο τοπογραφικό 
διάγραμμα χώρο, επιφανείας 50,00 τ.μ. για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Η οικονομική 
προσφορά που θα καταθέσουν θα αφορά στο προσφερόμενο μηνιαίο αντάλλαγμα και στο συνολικό 
για τη διάρκεια της παραχώρησης αντάλλαγμα. Ως ελάχιστη προσφορά ορίζεται το ποσό των 400,00 
ευρώ μηνιαία και το ποσό των 14.400,00 ευρώ για όλα τη διάρκεια της παραχώρησης. 
Η σύμβαση θα έχει χρονική διάρκεια τριών (3) ετών αρχής γενομένης από της υπογραφής της, με 
δυνατότητα παράτασης για τρία επιπλέον έτη, εφόσον το εγκρίνει η Γ.Σ. της ΟΛΗΓ ΑΕ και υπό την 
προϋπόθεση ότι ο παραχωρησιούχος δεν έχει οφειλές προς την ΟΛΗΓ και έχει τηρήσει τις 
υποδείξεις της υπηρεσίας και τις σχετικές νομικές / υγειονομικές διατάξεις. 
 
 
Πληροφορίες για τους όρους και το τεύχος της διακήρυξης θα δίνονται στα γραφεία της Ο.Λ.ΗΓ. ΑΕ  
τις εργάσιμες ημέρες από 9.00 έως 14.00,  στο τηλέφωνο 2665099335 και στο email: olig@olig.gr. 
 

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