Προς
ΑΙΤΗΣΗ:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡ. ΕΠΙΒΑΤΩΝ &
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΩΝ
ΘΕΜΑ: Αίτημα για παραχώρηση χρήσης
προσωρινού χώρου.

Παρακαλώ όπως μας παραχωρήσετε
Επωνυμία Εταιρείας: ………………………
......

προσωρινό χώρο επιφανείας ………. τ.μ.

……………….…………………..……..……….
............................................

στην περιοχή ……………………………..……

Διεύθυνση: …………………………..……….

…….……………………...……………………….

Περιοχή/Τ.Κ.:
……………………………….
............................................

για το χρονικό διάστημα από ……………..

ΑΦΜ/ΑΔΤ: ………………..………………….

έως………………………………………………..

ΔΟΥ: ……………………………….……………
...............

προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για:

Τηλέφωνο: …..………………….……………
............................................

…….………………………….…………..……….

Fax: ……………………….……..….………….
............................................
Πρόσωπο Επικοιν.:…………….……….….
.............................................
Ιδιότητα: ………………………..…….………
Κινητό: …………………………………………

…………………………….……………………….
…………………………………………..………...
Δεσμεύομαι, εκ των προτέρων, ότι θα
τηρήσω τους όρους* της παραχώρησης
χρήσης προσωρινού χώρου – εάν το αίτημά
μου γίνει αποδεκτό.
Πειραιάς,

…………………201……
Ο / Η αιτ...

(υπογραφή & σφραγίδα εταιρίας)

* Οι όροι αναγράφονται αναλυτικά στην πίσω σελίδα.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΧΩΡΟΥ

Δηλώνω υπεύθυνα ότι με την παρούσα αποδέχομαι τα παρακάτω:
1. Ο προσωρινά παραχωρούμενος χώρος παραδόθηκε από τον ΟΛΠ ΑΕ καθαρός και υποχρεούμαι σε
περίπτωση που κάποιος άλλος εκτός από εμένα χρησιμοποιήσει το χώρο να ειδοποιήσω άμεσα την
Υπηρεσία.
2. Υποχρεούμαι να διατηρώ τον παραχωρούμενο χώρο σε καλή κατάσταση και στην με δική μου
δαπάνη καθαριότητα και θα φροντίζω για την φύλαξη των μηχανημάτων και υλικών που θα ευρίσκονται
σ’ αυτόν και ο ΟΛΠ δεν θα φέρει καμία ευθύνη, για την κλοπή, απώλεια, φθορά ή καταστροφή τους.
3. Έχω την αποκλειστική ευθύνη, ποινική και αστική, για κάθε ζημιά ή ατύχημα που τυχόν προκληθεί
από την δραστηριότητα μου στον παραχωρούμενο χώρο.
4.Υποχρεούμαι να λαμβάνω κάθε φορά όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία και από τις
περιστάσεις επιβαλλόμενα μέτρα, για την αποτροπή οποιασδήποτε ζημιάς ή ατυχήματος στις
εγκαταστάσεις ή σε οποιονδήποτε τρίτο, για τα οποία είμαι αποκλειστικά υπεύθυνος.
5. Θα πρέπει να τηρώ τους όρους της ισχύουσας περιβαλλοντικής Νομοθεσίας καθώς και του
Περιβαλλοντικού Κανονισμού του ΟΛΠ ΑΕ και να εξασφαλίζω την ορθή διαχείριση των αποβλήτων που
παράγονται από τις δραστηριότητές μου.

Ο/Η Δηλ….

(υπογραφή/σφραγίδα)

Σημ.: Εάν ο χώρος δεν είναι καθαρός παρακαλούμε να σημειώσετε κάτωθι τι υπάρχει. Εάν δεν γίνει
παρατήρηση η καθαριότητα του χώρου θεωρείται δεδομένη.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….….

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Τμήμα Διαχείρισης Χώρων ΟΛΠ ΑΕ
Ο Προϊστάμενος

