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

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Πάτρα, 1 2- 02- 201 8
Αριθμ. Πρωτ. : 1 576
Αριθμ. Σχεδίου: 371

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. προκειμένου να παραχωρήσει για δύο (2) έτη, τη χρήση και εκμετάλλευση
λιμενικού χώρου συνολικής επιφάνειας 19,83 τ.μ. που βρίσκεται στο ισόγειο της Αίθουσας Υποδοχής
Επιβατών Βορείου Λιμένα Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ» για λειτουργία
καταστήματος ψιλικών, μίνι μάρκετ (πώληση τυποποιημένων προϊόντων) πλην παρασκευής και
διάθεσης καφέ, ως και καταστήματος πώλησης εγχώριου και ξένου τύπου, 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. 05/2018 Απόφαση Δ.Σ./Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.
Η χρήση του παραχωρούμενου λιμενικού χώρου θα είναι για κατάστημα ψιλικών, μίνι μάρκετ
(πώληση τυποποιημένων προϊόντων) πλην παρασκευής και διάθεσης καφέ, ως και καταστήματος
πώλησης εγχώριου και ξένου τύπου.
Τη σχετική διακήρυξη μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν ή από τα Γραφεία της
Υπηρεσίας μας, μέχρι και την 26/02/2018, 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 27η Φεβρουαρίου 2018, 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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