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Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση ισόγειου μεθ'
υπογείου καταστήματος (πρώην ΝΑΥΤΙΛΟΣ) εμβαδού του ισογείου 81,07 τμ
και του υπογείου 43,55 τμ κειμένου στην χερσαία περιοχή του Λιμένα
Κερκύρας στην, θέση ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ με χρήση ΚΑΦΕ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ.

Η εδρεύουσα στην Κέρκυρα Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.» και με το διακριτικό τίτλο «Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.»,
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με
τους εμπεριεχομένους στην παρούσα διακήρυξη όρους, για την εκμίθωση
ισόγειου μεθ' υπογείου καταστήματος (πρώην ΝΑΥΤΙΛΟΣ) εμβαδού του ισογείου
81,07 τμ και του υπογείου 43,55 τμ κειμένου στην χερσαία περιοχή του Λιμένα
Κερκύρας στην, θέση ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ με χρήση ΚΑΦΕ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
ιθαγένειας Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως ελάχιστο όριο (τιμή
εκκίνησης) του μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσόν των ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ
ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (3.500 €) μηνιαίως.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα Γραφεία του «Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.» την Τρίτη
19/7/2011 και ώρα 12.00 π.μ. από Τριμελή Επιτροπή που συγκροτήθηκε με
την με αριθμ. 80 - 7/7/2011 Απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού.
Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν προσφορά, οφείλουν να την καταθέσουν στα
γραφεία του «Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.» (Νέος Επιβατικός Σταθμός -Νέο Λιμάνι- Κέρκυρα )
μέχρι την 12 π.μ. (ώρα λήξης προσφορών). Οι προσφορές μπορεί ν’
αποστέλλονται
στον
«Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.»
με
οποιοδήποτε
τρόπο
και
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται
στην Υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που κατατίθεται μετά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα
διενέργειας του διαγωνισμού δεν παραλαμβάνεται, ούτε αξιολογείται και
επιστρέφεται στον εκπροθέσμως προσφέροντα χωρίς να αποσφραγιστεί.
Ο φάκελος συμμετοχής πρέπει να περιέχει:
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1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό
2. Εγγυητική επιστολή τραπέζης για την συμμετοχή στο διαγωνισμό τρίμηνης
διάρκειας ποσού ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (20.000 ) και
3. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο οικονομικής προσφοράς,

Περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού θα δημοσιευτεί με μέριμνα των
Αρμοδίων Οργάνων του «Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.» στον τοπικό τύπο, 10 τουλάχιστον ημέρες
πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού, τα έξοδα δε δημοσίευσης στον τύπο
βαρύνουν τον πλειοδότη στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός.

Αντίγραφα της παρούσας χορηγούνται στα γραφεία του «Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.»
(Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε.» – Νέος Επιβατικός Σταθμός- Νέο Λιμάνι
Κέρκυρα- τηλ.: 2661-0-45551 - 36183).
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
«Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.»

ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΑΛΙΑΣ
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ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Δικαίωμα συμμετοχής.
1.1.Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
1.1.1. Κάθε
φυσικό
πρόσωπο Ιθαγένειας Κράτους - Μέλους της
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης ή κάθε Νομικό Πρόσωπο που εδρεύει σε
Κράτος - Μέλος αυτής, τούτων αποδεικνυομένων με την
επίδειξη στην Επιτροπή του Διαγωνισμού Αστυνομικής
Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή προκειμένου περί Νομικού
Προσώπου, του τελευταίου Καταστατικού της Εταιρείας
νομίμως επικυρωμένου.
1.1.2. Συνεταιρισμοί που εδρεύουν στην Ελλάδα.
1.1.3. Ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων που εδρεύουν στην
Ελλάδα.
1.2.Από το διαγωνισμό αποκλείονται :
1.2.1. Μισθωτές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που είναι υπόχρεοι
ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον «Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.», είτε έχουν
βεβαιωθεί στις οικείες Δ.Ο.Υ. είτε όχι. Στην περίπτωση
εξόφλησης των κατά τα ανωτέρω οφειλών τους οι
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα υποβάλλουν στην
Επιτροπή Διενέργειας
αυτού
είτε
το
αποδεικτικό
ενημερότητας που εκδίδεται από την οικεία Δ.Ο.Υ. είτε
οποιοδήποτε άλλο παραστατικό, από το οποίο να προκύπτει
ότι έχει τακτοποιηθεί η εκκρεμούσα οφειλή προς τον
«Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.».
1.2.2. Μισθωτές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που βρίσκονται σε
επιδικία με τον «Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.» και αφορά στην εκ μέρους τους
παράβαση συμβατικών όρων ή πρόσωπα που είχαν στο
παρελθόν αντιδικία και έχει εκδοθεί απόφαση που δέχεται την εκ
μέρους τους παράβαση των όρων μίσθωσης.
2. Δικαιολογητικά Συμμετοχής
2.1.Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό υποβάλλουν στην Αρμόδια
Επιτροπή τα δικαιολογητικά συμμετοχής σ’ αυτόν, τις εγγυήσεις
και την προσφορά μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο
θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του Νομικού
Προσώπου του διαγωνιζόμενου και η διεύθυνσή του, καθώς
επίσης και την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» για τη συμμετοχή στο
διαγωνισμό για την ανάδειξη πλειοδότη για την εκμίσθωση
ισόγειου μεθ' υπογείου καταστήματος (πρώην ΝΑΥΤΙΛΟΣ) εμβαδού
του ισογείου 81,07 τμ και του υπογείου 43,55 τμ κειμένου στην
χερσαία περιοχή του Λιμένα Κερκύρας στην, θέση ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ με
χρήση ΚΑΦΕ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ.
2.2.Οι Έλληνες πολίτες πρέπει να προσκομίσουν:
2.2.1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986, το κείμενο της οποίας θα έχει ως
εξής «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/υπογράφουσα …. δεν έχω
καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα απ’ τα αδικήματα που
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αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 του
ΠΔ180/1979, όπως ισχύει.
2.2.2. Πιστοποιητικά Αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής που να
έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν τη
διενέργεια του διαγωνισμού, από τα οποία να προκύπτει ότι
δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση, καθώς
επίσης και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό
άλλη ανάλογη διαδικασία.
2.2.3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την Αρμόδια κατά περίπτωση
Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
2.2.4. Αποδεικτικά εξόφλησης των οφειλών τους προς τον «Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.»
σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 παρ. 2.
2.3.Οι πολίτες ιθαγένειας λοιπών Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης πρέπει να προσκομίσουν:
2.3.1. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την Αρμόδια κατά περίπτωση
Αρχή της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους
υποχρεώσεις
κατά την ημερομηνία
διενέργειας
του
διαγωνισμού μεταφρασμένο στην Ελληνική Γλώσσα.
2.3.2. Πιστοποιητικό
της κατά
περίπτωση Αρμόδιας Δικαστικής ή
Διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις
(2.2.2), (2.2.3) και (2.2.4) που προβλέπονται για τους Έλληνες
Πολίτες, μεταφρασμένο στην Ελληνική Γλώσσα.
2.4.Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα πρέπει να προσκομίσουν:
2.4.1. Επί Ανωνύμου Εταιρείας
2.4.1.1. Το καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις ή
κωδικοποιημένο καταστατικό και ΦΕΚ δημοσίευσης.
2.4.1.2. Πιστοποιητικό μεταβολών απ’ την αρμόδια αρχή.
2.4.1.3. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή του Διοικητικού
Συμβουλίου.
2.4.1.4. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για την συγκρότησή του σε
σώμα και ΦΕΚ δημοσίευσης.
2.4.2. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά των παραγράφων (2.2.2), (2.2.3) και
(2.2.4) που προβλέπονται για τους Έλληνες Πολίτες.
2.4.2.1. Την υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου (2.3.1) προσκομίζουν
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
2.4.2.2. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή της
εταιρείας στον διαγωνισμό.
2.4.3. Επί Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης .
2.4.3.1. Το καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις ή
κωδικοποιημένο καταστατικό και ΦΕΚ δημοσίευσης.
2.4.3.2. Πιστοποιητικό μεταβολών απ’ την αρμόδια αρχή.
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2.4.4. Τα δικαιολογητικά των παραγράφων (2.2.2), (2.2.3) και (2.2.4)
που προβλέπονται για τους Έλληνες Πολίτες.
2.4.4.1. Την υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου (2.3.1) προσκομίζουν
ο ή οι διαχειριστές.
2.4.4.2. Πρακτικό Απόφασης των για την συμμετοχή της εταιρείας
στον διαγωνισμό.
2.4.5. Επί προσωπικών εταιρειών (Ομόρρυθμης, Ετερόρρυθμης
Εταιρείας)
2.4.5.1. Συστατικό έγγραφο και τυχόν τροποποιήσεις.
2.4.5.2. Πιστοποιητικό μεταβολών της εταιρείας απ’ το Πρωτοδικείο
της Έδρας της.
2.4.5.3. Την υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου (2.3.1) προσκομίζουν
άπαντες οι εταίροι (Ομόρρυθμοι και Ετερόρρυθμοι).
2.4.5.4. Τα δικαιολογητικά των παραγράφων (2.2.2), (2.2.3) και
(2.2.4) που προβλέπονται για τους Έλληνες Πολίτες.
2.4.6. Απόφαση του νόμιμα εκπροσωπούντος το νομικό πρόσωπο οργάνου
για την συμμετοχή του νομικού προσώπου στον διαγωνισμό.
2.5.Τα Νομικά Πρόσωπα λοιπών Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, πρέπει να προσκομίσουν:
2.5.1. Όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τα ημεδαπά Νομικά
Πρόσωπα,
σε επικυρωμένα αντίγραφα και επίσημα
μεταφρασμένα στην Ελληνική Γλώσσα.
2.5.2. Συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο θεωρημένο αρμοδίως και
μεταφρασμένο στην Ελληνική Γλώσσα, από το οποίο να
προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας στην Ελλάδα
από φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Η εκπροσώπηση αυτή πρέπει
να καλύπτει το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία
διεξαγωγής του διαγωνισμού μέχρι και τη λήξη της
μίσθωσης.
2.6.Οι συνεταιρισμοί πρέπει να προσκομίσουν:
2.6.1. Το Καταστατικό του Συνεταιρισμού και τυχόν τροποποιήσεις του.
2.6.2. Βεβαίωση της εποπτεύουσας Αρχής ότι ο Συνεταιρισμός
λειτουργεί νόμιμα.
2.6.3. Πιστοποιητικό μεταβολών απ’ την αρμόδια αρχή.
2.6.4. Πρακτικό εκλογής ΔΣ.
2.6.5. Πρακτικό συγκρότησης ΔΣ σε σώμα.
2.6.6. Την υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου (2.3.1) προσκομίζουν όλα τα
μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
2.6.7. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2.2.2), (2.2.3) και (2.2.4), που
προβλέπονται για τους Έλληνες Πολίτες.
2.6.8. Απόφαση του ΔΣ για την συμμετοχή του συνεταιρισμού στον
διαγωνισμό.
2.7.Οι ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, πρέπει να προσκομίσουν τα
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε πρόσωπο
που συμμετέχει στην Ένωση.
2.8.Όλα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί
από αρμόδιο όργανο να είναι και νόμιμα επικυρωμένα και εφ’ όσον
έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα να φέρουν σφραγίδα apostile και να
είναι σε επίσημη μετάφραση.
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2.9.Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται ορισμένα από τα δικαιολογητικά
του παρόντος άρθρου, αρκεί υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται
από το φυσικό πρόσωπο ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του
Νομικού Προσώπου και συντάσσεται ενώπιον Δικαστικής ή
Διοικητικής Αρχής ή Συμβολαιογράφου, με την οποία θα
δηλώνεται αφ’ ενός μεν ότι δεν εκδίδονται τα εν λόγω
πιστοποιητικά στη χώρα που εδρεύει και δραστηριοποιείται το
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αφ’ ετέρου δε το πραγματικό και
νομικό γεγονός ότι δεν τελεί σε πτώχευση, αναγκαστική
διαχείριση ή εκκαθάριση κ.λ.π.
3. Προσφορές
3.1.Το έγγραφο της οικονομικής προσφοράς επί ποινή ακυρότητας τίθεται εντός
ξεχωριστού αδιαφανή και καλά σφραγισμένου φάκελου με την
ένδειξη
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο φάκελος
αυτός
τοποθετείται μέσα στον κυρίως φάκελο, στον οποίο περιέχονται τα
δικαιολογητικά συμμετοχής και οι εγγυήσεις. Το ποσό της
προσφοράς δεν μπορεί να είναι κατώτερο των ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ
ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (3.500 €) μηνιαίως.
3.2.Η προσφορά επί ποινή ακυρότητας δεν πρέπει να έχει ξέσματα, σβησίματα,
προσθήκες, διορθώσεις.
3.3.Επί ποινή ακυρότητας στην προσφορά θα αναγράφεται ότι ο προσφέρων
έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης του οποίου αποδέχεται
πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
3.4.Επί ποινή ακυρότητας η προσφορά πρέπει να υπογράφεται από τον
προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του.
3.5.Προσφορά αόριστη και συνεπώς ανεπίδεκτη εκτιμήσεως ή υπό αίρεση ή
μη σύμφωνη προς τους όρους της διακήρυξης απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
3.6.Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
4. Εκπροσώπηση διαγωνιζομένου - δηλώσεις
4.1.Εφόσον τα φυσικά πρόσωπα ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι του Νομικού
Προσώπου συμμετέχουν στη διαδικασία με αντιπροσώπους τους,
απαιτείται η προσκόμιση του παραστατικού εκπροσώπησης με
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του αντιπροσωπευόμενου.
4.2.Προσέτι απαιτείται δήλωση του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό ή του
νόμιμου εκπροσώπου του ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους
όρους της διακήρυξης.
5. Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης
5.1.Ως εγγύηση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται προσκόμιση
εγγυητικής
επιστολής
αναγνωρισμένης
Τράπεζας
3μηνου
διάρκειας, αρχομένης απ’ την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού, ποσού ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (20.000) €.
5.1.1. Η εγγυητική επιστολή που υπέβαλε εκείνος εκ των
διαγωνιζομένων στον οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα
του διαγωνισμού, επιστρέφεται ατόκως στην εκδότρια
Τράπεζα μετά από την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης
και εφόσον προσκομιστεί από τον πλειοδότη η προβλεπόμενη
κατωτέρω εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της
διακήρυξης και της σύμβασης.
6

7
5.1.2. Των

υπολοίπων συμμετασχόντων στο διαγωνισμό οι εγγυήσεις
επιστρέφονται ατόκως εντός 10ημέρου από την κατακύρωση
του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
5.2.Ως εγγύηση για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της διακήρυξης
και της σύμβασης, πριν την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η
προσκόμιση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας
ποσού ίσου προς το σύνολο των μισθωμάτων του πρώτου έτους
της μίσθωσης, με βάση υπολογισμού το μίσθωμα που θα έχει
διαμορφωθεί με την προσφορά με την οποία κατακυρώθηκε ο
διαγωνισμός.
5.2.1. Η εγγυητική αυτή επιστολή θα παραμείνει στην υπηρεσία κατά
τη διάρκεια του πρώτου έτους της μίσθωσης, οπότε θα
επιστραφεί άτοκα στον μισθωτή κατά τη λήξη του πρώτου
αυτού μισθωτικού έτους και εφ’ όσον διαπιστωθεί η
εκπλήρωση όλων των εκ της συμβάσεως μισθώσεως
απορρεουσών υποχρεώσεων αυτού. Σε αντίθετη περίπτωση
καταπίπτει αυτή ως ποινική ρήτρα κατά τα προβλεπόμενα από
τα επί μέρους άρθρα της παρούσης.
5.2.2. Για όσες παραβάσεις προβλέπεται από διατάξεις της παρούσης
και του Νόμου η δυνατότητα καταγγελίας της συμβάσεως
μισθώσεως με τις συνέπειες που συνεπάγεται αυτό, δύναται
το Αρμόδιο ΄Οργανο του «Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.» να επιβάλλει την
κατάπτωση της ως άνω εγγυητικής επιστολής ως ποινική
ρήτρα.
5.2.3. Για την επιστροφή στον μισθωτή της ανωτέρω εγγυητικής
επιστολής κατά την λήξη του πρώτου μισθωτικού έτους και
για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της συμβάσεως
μισθώσεως και για το επόμενο έτος της μισθωτικής
διάρκειας, ο μισθωτής υποχρεούται να προσκομίσει στην
Υπηρεσία για το νέο αυτό μισθωτικό έτος, το αργότερο
τριάντα ημέρες πριν την λήξη του μισθωτικού έτους, νέα
εγγυητική επιστολή, κατά τα ανωτέρω, διαρκείας του έτους
αυτού, ποσού ίσου προς το σύνολο των μισθωμάτων του
έτους αυτού της μίσθωσης, όπως θα έχουν αναπροσαρμοστεί.
5.2.4. Η αυτή υποχρέωση για ανανέωση της εγγυητικής επιστολής, θα
επιβάλλεται για κάθε μισθωτικό έτος της μίσθωσης και θα
ισχύουν οι ίδιοι ως ανωτέρω όροι περί καταπτώσεως αυτής.
5.2.5. Η εγγυητική επιστολή που θα προσκομιστεί για το τελευταίο έτος της
μίσθωσης θα έχει δεκαοκτάμηνη διάρκεια και θα ισούται προς το
18πλάσιο του μισθώματος που καταβάλλεται κατά το έτος αυτό.
5.2.6. Σε περίπτωση μη ανανέωσης της εγγυητικής επιστολής εντός της
ανωτέρω προθεσμίας θα καταπίπτει ως ποινική ρήτρα και θα
κινείται εκ μέρους του «Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.» η εκ του νόμου
προβλεπόμενη διαδικασία αποβολής από το μίσθιο.
6. Ενστάσεις
6.1.Ενστάσεις επιτρέπονται μόνον κατά της νομιμότητας της διακήρυξης του
διαγωνισμού ή της νομιμότητας της διενέργειας αυτού ή της
συμμετοχής διαγωνιζόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου.
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6.2.Οι ενστάσεις κατά της νομιμότητας της διακήρυξης υποβάλλονται
εγγράφως ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση αυτής. Οι
ενστάσεις αυτές εξετάζονται από το άνω αρμόδιο όργανο το οποίο
εισηγείται στο ΔΣ της «Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.» την αποδοχή ή απόρριψη τους.
6.3.Οι ενστάσεις κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού και της
συμμετοχής διαγωνιζόμενου πλειοδότη υποβάλλονται μόνον υπό
των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό κατά τη διάρκεια αυτού ή
εντός 24ώρου από της λήξεως διενέργειας αυτού.
6.4.Η υποβολή των ενστάσεων αυτών δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του
διαγωνισμού, αλλά
εξετάζονται
κατά την αξιολόγηση
του
αποτελέσματος του διαγωνισμού από την Επιτροπή Διενέργειας
αυτού, η οποία υποβάλλει αιτιολογημένη γνωμοδότηση (Πρακτικό)
επί των ενστάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο του «Ο.Λ.ΚΕ.
Α.Ε.», το οποίο και αποφαίνεται τελικώς περί της κατακυρώσεως
του αποτελέσματος του διαγωνισμού εντός δέκα πέντε (15)
ημερών, εκτός εάν εξ’ ειδικών λόγων επιβάλλεται η αναβολή λήψεως
αποφάσεως επί εύλογο χρονικό διάστημα.
7. Διενέργεια του Διαγωνισμού
7.1.Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού κατά την καθορισμένη ημέρα
και ώρα σε δημόσια συνεδρίαση παραλαμβάνει τους φακέλους
στους οποίους κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα περιλαμβάνονται τα
τυπικά δικαιολογητικά συμμετοχής, οι εγγυήσεις συμμετοχής και με
χωριστό σφραγισμένο φάκελο οι οικονομικές προσφορές. Αφού
μονογράψει τους φακέλους αυτούς, τους καταχωρεί στο Πρακτικό
Διενέργειας του Διαγωνισμού κατά σειρά προσέλευσης των
ενδιαφερομένων.
7.2.Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους,
μονογράφει ένα προς ένα τα περιεχόμενα τυπικά δικαιολογητικά
και αναγιγνώσκει εις επήκοον όλων των νομίμως παρισταμένων το
περιεχόμενό τους. Ακολούθως, αποσφραγίζει τις οικονομικές
προσφορές εκείνων εκ των διαγωνιζομένων οι οποίοι
προσκόμισαν όλα τα προβλεπόμενα από την παρούσα διακήρυξη
δικαιολογητικά τις οποίες μονογράφει, ανακοινώνει δε τις
προσφερόμενες τιμές στους παρευρισκομένους.
7.3.Σε περίπτωση κατά την οποία δύο ή περισσότερες από τις υψηλότερες
προσφορές είναι μεταξύ τους ίσες, πλειοδότης αναδεικνύεται μετά
από κλήρωση. Στην περίπτωση αυτή το Πρακτικό Διενέργειας του
Διαγωνισμού υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής και απ’
τους κληρωθέντες.
7.4.Αν ο τελευταίος πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει το Πρακτικό, ο
Πρόεδρος της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού καλεί
αυτόν εγγράφως να συμμορφωθεί εντός προθεσμίας 24 ωρών.
7.5.Αν παρέλθει άπρακτη η ταχθείσα προθεσμία, καλείται εγγράφως ο κατά
σειρά επόμενος πλειοδότης και καταπίπτει η κατατεθείσα εγγύηση
συμμετοχής σε βάρος του πρώτου πλειοδότη. Η διαδικασία αυτή
συνεχίζεται ή επαναλαμβάνεται ο διαγωνισμός κατά την κρίση του ΔΣ
του Οργανισμού και ύστερα από εισήγηση της επιτροπής
διαγωνισμού.
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8. Κατακύρωση του αποτελέσματος
8.1.Μετά το πέρας του διαγωνισμού η Επιτροπή Διενέργειας αυτού
συντάσσει Εισηγητική έκθεση (Πρακτικό) στην οποία διατυπώνει
επαρκώς αιτιολογημένη τη γνώμη της περί του συμφέροντος ή
μη της προσφοράς του πλειοδότη και προτείνει στο Διοικητικό
Συμβούλιο του «Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.» την κατακύρωση του αποτελέσματος
του διαγωνισμού ή την επανάληψή του.
8.2.Η ανωτέρω έκθεση μαζί με τα δικαιολογητικά και το Πρακτικό
Διενέργειας του Διαγωνισμού υποβάλλεται προς το Διοικητικό
Συμβούλιο του «Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.», το οποίο αποφασίζει περί της
κατακυρώσεως ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού εντός
δέκα πέντε (15) ημερών, εκτός αν ειδικοί λόγοι επιβάλλουν την
αναβολή λήψεως της απόφασης για εύλογο χρονικό διάστημα.
8.3.Το Διοικητικό Συμβούλιο του «Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.» μπορεί με αιτιολογημένη
απόφασή του να μην αποδεχτεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού,
εάν κρίνει αυτό ασύμφορο και να μην κατακυρώσει το
αποτέλεσμά του στον τελευταίο πλειοδότη ή να ακυρώσει τον
διενεργηθέντα
διαγωνισμό λόγω παραβάσεως τύπου της
διαδικασίας ή άλλου λόγου. Στις περιπτώσεις αυτές δεν υφίσταται
δικαίωμα ή αξίωση των συμμετοχόντων ή του τελευταίου
πλειοδότη κατά του «Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.».
8.4.Η κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης γίνεται στον τελευταίο
πλειοδότη (ανάλογα με την περίπτωση) με επιδοτήριο έγγραφο
το οποίο υπογράφουν ο επιδίδων και ο τελευταίος πλειοδότης ή
με απόδειξη.
8.5.Σε περίπτωση απουσίας ή άρνησης του πλειοδοτήσαντος να παραλάβει
την κατακυρωτική απόφαση, αυτή κοινοποιείται νομίμως στη
δηλωθείσα παρ’ αυτού διεύθυνση με Δικαστικό Επιμελητή.
9. Κατάρτιση συμβάσεως μισθώσεως
9.1.Ο τελευταίος πλειοδότης ή εκείνος στον οποίο κατακυρώθηκε το
αποτέλεσμα του διαγωνισμού, πρέπει υποχρεωτικά να προσέλθει
εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της
κατακυρωτικής απόφασης στα γραφεία του «Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.» για την
υπογραφή της συμβάσεως μισθώσεως.
9.2.Ο τελευταίος πλειοδότης είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει:
9.2.1. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ΠΔ 180/1979, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει. Αν ο τελευταίος πλειοδότης είναι
εταιρεία το ανωτέρω πιστοποιητικό πρέπει να προσκομίσουν
άπαντα τα μέλη του διοικούντος την εταιρεία Οργάνου, ή επί
προσωπικών εταιρειών άπαντες οι εταίροι.
9.2.2. Την εγγυητική επιστολή του άρθρου 5.2 για την ακριβή εκπλήρωση
των όρων της διακήρυξης και της σύμβασης,
9.2.3. Αποδείξεις περί καταβολής των εξόδων δημοσιεύσεως της
περίληψης της διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού.
9.2.4. Την μελέτη και τα σχέδια, βάσει των οποίων προτίθεται να
προβεί στη διακόσμηση, διαμόρφωση στον εξοπλισμό και
επίπλωση του εκμισθούμενου χώρου, προκειμένου να τύχουν
εγκρίσεως υπό του «Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.». Υποχρεούται δε ο μισθωτής
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να συμμορφωθεί προς πάσα υπόδειξη του «Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.» περί
τυχόν τροποποιήσεως ή βελτιώσεως ή συμπληρώσεως αυτών
των σχεδίων και της μελέτης, καθόσον αυτά θα
επισυναφθούν στη σύμβαση μίσθωσης και θα καταστούν
αναπόσπαστο μέρος αυτής. Τις εργασίες αυτές που θα
εμφαίνονται στα άνω σχέδια και μελέτη και την
εγκατάσταση του εξοπλισμού και επίπλωσης, υποχρεούται ο
μισθωτής να τις περατώσει εντός ευλόγου προθεσμίας από την
υπογραφή της σύμβασης.
9.2.5. Εάν ο αναδειχθείς πλειοδότης δεν προσέλθει εντός της οριζομένης
στην παρούσα διακήρυξη προθεσμίας να υπογράψει τη
σύμβαση ή δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή
παραβεί οποιονδήποτε
όρο του
παρόντος άρθρου,
καταπίπτει υπέρ του «Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.» η εγγύηση συμμετοχής του
στο διαγωνισμό και καλείται ο κατά σειρά επόμενος πλειοδότης.
Αν και για τον τελευταίο ισχύσουν τα ίδια (μη προσέλευση, μη
προσκόμιση δικαιολογητικών ή παράβαση όρου διακήρυξης) ο
Οργανισμός με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα
από εισήγηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού καλεί τον επόμενο
πλειοδότη ή αποφασίζει την επανάληψή του.
10.Παράδοση - Παραλαβή του μισθίου
10.1.
Η παράδοση και παραλαβή του μισθίου θα γίνει αμέσως με την
υπογραφή του συμφωνητικού μισθώσεως. Αυτή θα γίνει με
πρωτόκολλο στο οποίο θα αναφέρεται η πραγματική κατάσταση
του μισθίου και το οποίο θα υπογράφεται από τον νόμιμο
εκπρόσωπο του «Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.» και τον μισθωτή.
11.Εφαρμοστέοι Κανόνες Δικαίου
11.1.
Την σύμβαση μίσθωσης διέπουν οι διατάξεις:
11.2.
Του Ν 2932/2001 «Περί Μετατροπής Λιμενικών Ταμείων σε
Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις».
11.3.
Του Ν 2971/2001 «Περί Αιγιαλού, Παραλίας και άλλες διατάξεις».
11.4.
Της διακήρυξης και της σύμβασης μίσθωσης.
11.5.
Για την μίσθωση αυτή δεν εφαρμόζονται, σύμφωνα με τον νόμο, οι
περί εμπορικών μισθώσεων διατάξεις.
12.Συστατικός χαρακτήρας έγγραφου τύπου μίσθωσης
12.1.
Η υπογραφή του μισθωτηρίου εγγράφου έχει συστατικό χαρακτήρα.
Κάθε τροποποίηση των όρων της σύμβασης πρέπει να γίνεται
εγγράφως, κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων.
12.2.
Απαγορεύεται η σιωπηρή τροποποίηση των όρων της σύμβασης ή η
σιωπηρή παράταση της διάρκειας της. Κάθε τροποποίηση της
σύμβασης ως προς οιονδήποτε όρο γίνεται μόνο κατόπιν αποφάσεως
του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογραφής της σχετικής
συμβάσεως.
12.3.
Η εκ μέρους της εκμισθώτριας ανοχή παράβασης όρων της σύμβασης
από τον μισθωτή ή πρακτική αντίθετη με τους ρητούς όρους της
σύμβασης μίσθωσης δεν συνεπάγονται την σιωπηρή τροποποίηση
της σύμβασης μίσθωσης.
13.Περιγραφή Μισθίου
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13.1.
13.2.

13.3.
13.4.
13.5.
13.6.
13.7.
13.8.
14.Χρήση
14.1.

Το κατάστημα για την εκμίσθωση του οποίου προκηρύσσεται ο
διαγωνισμός (πρώην ΝΑΥΤΙΛΟΣ), βρίσκεται στην Λιμενική Ζώνη του
Λιμένα Κερκύρας στην θέση Ανεμόμυλος και αποτελείται από ισόγειο
εμβαδού 81,07 τμ και υπόγειο εμβαδού 43,55.
Διευκρινίζεται ότι στο μισθούμενο κατάστημα δεν περιλαμβάνεται
προαύλιος
κοινόχρηστος
χώρος
για
την
ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων. Τέτοιος χώρος θα παραχωρηθεί με πράξη της
διοίκησης του Οργανισμού Λιμένα Κερκύρας ύστερα από αίτηση του
μισθωτή και με το αντάλλαγμα που ισχύει κάθε φορά για την
παραχώρηση απλής χρήσης κοινόχρηστου χώρου (πεζοδρομίου).
Ο συμμετέχων πριν την συμμετοχή του στον διαγωνισμό οφείλει να
εξετάσει το μίσθιο.
Η συμμετοχή του στον διαγωνισμό, σημαίνει ότι ο διαγωνιζόμενος
εξέτασε το μίσθιο το βρήκε της απολύτου αρεσκείας του και
κατάλληλο για τον σκοπό το οποίο το μισθώνει.
Τυχόν εργασίες διαμόρφωσης αυτού θα γίνουν με φροντίδα και
έξοδα του μισθωτή, έπειτα από έγκριση του «Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.»
και
σύμφωνα με τα κατωτέρω λεπτομερώς εκτιθέμενα. Ο μισθωτής
δεν έχει απέναντι στον «Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.» δικαίωμα αποζημίωσης δια
εργασίες ωφέλιμες ή πολυτελείς στο μίσθιο.
Ο «Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.» δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την
πραγματική κατάσταση του μισθίου, της οποίας άλλωστε
λαμβάνει γνώση, ούτε και μπορεί να προβληθεί εναντίον του από
τον μισθωτή αξίωση για επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή
για λύση της μίσθωσης.
Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα μειώσεως του μισθώματος ούτε
αποζημίωσης λόγω βλάβης εκ θεομηνίας ή άλλης τυχαίας αιτίας,
επερχομένης από της ενάρξεως της μισθώσεως και εφεξής.
Ο «Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.» δεν υποχρεούται στην εγκατάσταση του μισθωτή
στο μίσθιο. Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται της υποχρέωσης
καταβολής του μισθώματος, αν δεν προέβη στη χρήση του με
υπαιτιότητά του.

Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί ως ΚΑΦΕ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ. Αλλαγή της
χρήσης δεν επιτρέπεται.
14.2.
Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να λάβει την κατάλληλη άδεια για
την άσκηση της δραστηριότητας και να τηρεί τις υγειονομικές
διατάξεις καθώς και την απαιτούμενη άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας
του καταστήματος.
14.3.
Ο «Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.» δεν ευθύνεται για το ενδεχόμενο αδυναμίας λήψεως
αδείας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ούτε
ευθύνεται για τυχόν παραβάσεις υγειονομικών διατάξεων εκ μέρους
του μισθωτή, αν και η βεβαίωση τέτοιων παραβάσεων από τα
αρμόδια όργανα παρέχει στον «Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.» δικαίωμα αζήμιας
καταγγελίας της σύμβασης και κατάπτωσης της εγγύησης.
15.Υπεκμίσθωση
15.1.
Δεν επιτρέπεται μερική ή ολική υπεκμίσθωση, ούτε μερική ή
ολική καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση της χρήσεως του
μισθίου, με ή χωρίς αντάλλαγμα, προς τρίτους.
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15.2.

Παράβαση οποιουδήποτε από τους παραπάνω όρους επιφέρει την
αποβολή του μισθωτή, του υπομισθωτή ως και παντός τρίτου εξ’
αυτού έλκοντος δικαιώματα ή ονόματι αυτού κατέχοντα.
16.Διάρκεια της μίσθωσης
16.1.
Η μίσθωση αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης και διαρκεί
Πέντε (5) έτη.
16.2.
Σιωπηρή παράταση της μίσθωσης ή αναμίσθωση δεν επιτρέπεται.
16.3.
Ο μισθωτής οφείλει μετά τη λήξη της μίσθωσης να παραδώσει
το μίσθιο αμέσως και απροφασίστως, άλλως διατάσσεται η
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων
της συμβάσεως, πέραν των άλλων εκ του Νόμου συνεπειών.
16.4.
Η παραμονή του μισθωτή στο μίσθιο μετά την λήξη της μίσθωσης
είναι άνευ νομίμου ερείσματος και στοιχειοθετεί την εκ μέρους του
αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου πράγματος εναντίον της οποίας
συγχωρείται η από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου η
έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής.
17.Καταβολή Μισθώματος
17.1.
Το μηνιαίο μίσθωμα, όπως θα διαμορφωθεί με την προσφορά με
την οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός, θα αρχίσει να
καταβάλλεται σε ένα μήνα από την υπογραφή της μίσθωσης. Τα
τέλη χαρτοσήμου βαρύνουν τον μισθωτή.
17.2.
Το μηνιαίο μίσθωμα, από το δεύτερο έτος της μίσθωσης και εφ' εξής
θα αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος καθ’ όλη τη συμβατική διάρκεια
της μίσθωσης, κατά ποσοστό δύο επί τοις εκατόν (2%) επί του
μισθώματος του αμέσως προηγούμενου έτους.
17.3.
Η καταβολή του μισθώματος θα γίνεται εντός του πρώτου
πενθημέρου κάθε μισθωτικού μήνα στα γραφεία του «Ο.Λ.ΚΕ.
Α.Ε.». Αν ο μισθωτής δεν καταβάλλει το μίσθωμα μετά του
χαρτοσήμου εντός του πρώτου πενθημέρου, επιβάλλονται οι
ισχύοντες τόκοι υπερημερίας κατά μήνα καθυστέρησης.
18.Αποζημίωση Χρήσης
18.1.
Μετά την λήξη της σύμβασης ή την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της,
το καταβαλλόμενο από τον μισθωτή ποσό, στην θέση του
μισθώματος, επέχει την θέση αποζημιώσεως χρήσης, ακόμη κι αν στις
αποδείξεις εισπράξεως αναφέρεται ως μίσθωμα.
18.2.
Ο «Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.» διατηρεί το δικαίωμα για καταλογισμό περεταίρω
αποζημίωσης, για τον χρόνο κατοχής του μισθίου μετά την λήξη της
μίσθωσης.
19.Λοιπές Υποχρεώσεις του μισθωτή
19.1.
Ο μισθωτής οφείλει με δικά του έξοδα να διατηρεί το μίσθιο σε
καλή κατάσταση υποχρεούμενος στις αναγκαίες επισκευές και
κατασκευές, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εύρρυθμη
λειτουργία της επιχείρησης, δεν μπορεί όμως να προβαίνει σε
ουσιώδεις αλλοιώσεις και μεταρρυθμίσεις του μισθίου και του
εξοπλισμού χωρίς την άδεια του «Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.». Πάσα βελτίωση,
επαύξηση ή μετατροπή και εν γένει πάσα δαπάνη αναγκαία,
ωφέλιμος ή πολυτελής, η οποία ήθελε γίνει στο μίσθιο, θα
παραμείνει εις όφελος του μισθίου, του μισθωτή μη δικαιουμένου
αποζημιώσεως ως και αφαιρέσεως.
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19.2.

Ο μισθωτής υποχρεούται να δεχτεί οποιαδήποτε διαρρύθμιση του
μισθίου, εφ’ όσον τούτο κριθεί αναγκαίο από τον «Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.».
19.3.
Απαγορεύεται η ανάρτηση
πινακίδων ή διαφημιστικών
μηνυμάτων στον εκμισθούμενο χώρο.
19.4.
Όλες οι δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, νερού,
τηλεφώνου, καθαριότητας του μισθούμενου χώρου, και από
οποιαδήποτε άλλη αιτία προερχόμενη, βαρύνουν αποκλειστικά τον
μισθωτή, ο οποίος υποχρεούται να συνάψει συμβάσεις παροχής με
τους οικείους Οργανισμούς στο όνομά του.
19.5.
Ο μισθωτής υποχρεούται επίσης να διασφαλίζει την εξυπηρέτηση
των πελατών και η εν γένει την καλή και ευπρεπή λειτουργία του
καταστήματος, ως επίσης και να παρέχει αγαθά αρίστης ποιότητας.
Επίσης οφείλει να σέβεται του υγειονομικούς και αγορανομικούς
κανονισμούς που ισχύουν.
19.6.
Ο μισθωτής φέρει την αποκλειστική ευθύνη για ζημίες που
ενδεχομένως προκληθούν σε βάρος των συμφερόντων των
πελατών του προερχόμενες από την πλημμελή εξυπηρέτησή τους.
Επίσης ευθύνεται και έναντι τρίτων για ζημίες που ενδεχομένως
προκληθούν
σ’ αυτούς από την άσκηση της ανωτέρω
εκμετάλλευσης.
19.7.
Για οποιαδήποτε παράβαση των ανωτέρω όρων καθώς και σε
περίπτωση κατά την οποία ο μισθωτής, το προσωπικό της
επιχείρησης, αλλά και όποιος
ενεργεί για λογαριασμό της
παραβιάσουν τις δημοσίου συμφέροντος κανονιστικές διατάξεις,
παρέχεται στον «Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.» η δυνατότητα καταγγελίας της
συμβάσεως μισθώσεως με τις συνέπειες που συνεπάγεται αυτό,
δύναται δε το Αρμόδιο όργανο αυτού να επιβάλλει την
κατάπτωση της ως άνω εγγυητικής επιστολής για την καλή
εκτέλεση της σύμβασης, ως ποινική ρήτρα.
19.8.
Εάν για λόγους ανωτέρας βίας διακοπεί για κάποιο χρονικό
διάστημα η λειτουργία της επιχείρησης, ο «Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.» δεν
ευθύνεται έναντι του μισθωτή και
δεν υποχρεούται σε
αποζημίωσή του ούτε στην μείωση του μισθώματος.
20.Απόδοση του μισθίου
Μετά την λήξη της μισθώσεως, ο μισθωτής υποχρεούται να αποδώσει
αμέσως
και
απροφασίστως τον εκμισθούμενο χώρο, ταυτόχρονα δε
συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής αυτού.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
«Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.»

ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΑΛΙΑΣ
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