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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ.Α.Ε.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΕΚΜ/ΣΗΣ

Πάτρα,05/07/2017
Αριθµ. Πρωτ.: 5163
Αριθµ. Σχεδίου: 1161

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. προκειµένου να παραχωρήσει για τρία (3) έτη, τη χρήση και
εκµετάλλευση Λιµενικού Χώρου έκτασης 17,00 τ.µ. που βρίσκεται στα πεδία προσγειάλωσης
Λιµένα Ρίου, εντός της Ζώνης Λιµένα Πατρών, για τη στάθµευση και λειτουργία µίας (1)
κινητής καντίνας, καλεί τους ενδιαφερόµενους όπως εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους µε
υποβολή σχετικής σφραγισµένης προσφοράς χωρίς περαιτέρω πλειοδοσία µε κριτήριο
κατακύρωσης το υψηλότερο προσφερόµενο αντάλλαγµα, σε δηµόσιο ανοικτό πλειοδοτικό
διαγωνισµό που θα εκτεθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των Ν. 2932/01, 3429/05, 2971/01
τις διατάξεις των άρθρων 38-49 του Π.Δ. 715/79, και την υπ’ αριθµ. 47/2017 Απόφαση
Δ.Σ./Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.
Η χρήση του παραχωρούµενου λιµενικού χώρου θα είναι για τη στάθµευση και
λειτουργία µίας (1) κινητής καντίνας.
Τη σχετική διακήρυξη µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να λαµβάνουν ή από τα Γραφεία
της Υπηρεσίας µας, µέχρι και την 17/07/2017, ηµέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 µ.µ.
από το Τµήµα Διαχείρισης Ακινήτων ή από το διαδικτυακό τόπο του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.
(www.patrasport.gr)
Ο Διαγωνισµός θα γίνει στην Πάτρα, στα γραφεία του Οργανισµού (Κτήριο Υπηρεσιών
Νοτίου Λιµένα Πατρών) ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής την 18η Ιουλίου 2017, ηµέρα
Τρίτη και ώρα 11.00 π.µ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών).
Δικαίωµα υποβολής προσφοράς έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και ενώσεις
προσώπων ή εταιριών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Περισσότερες πληροφορίες ως και οι όροι - προϋποθέσεις της σχετικής
διακήρυξης παρέχονται κάθε εργάσιµη ηµέρα και ώρα από τα γραφεία του Ο.Λ.ΠΑ.
Α.Ε. – Κτήριο Υπηρεσιών Νοτίου Λιµένα Πατρών (τηλ. 2610 365 164).
Η παρούσα θα αναρτηθεί στον Πίνακα ανακοινώσεων του ΟΛΠΑ ΑΕ, στον διαδικτυακό
τόπο του Οργανισµού www.patrasport.gr, στο http://sites.diavgeia.gov.gr/olpa και θα
δηµοσιευθεί στον τοπικό τύπο, για πληρέστερη ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων.
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