
 
 

Κέρκυρα, 24/02/2015 
Αρ. Πρωτ.: 501/5.0 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΙΜΕΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ 
ΚΤΙΡΙΟ ΝΕΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΟ 
ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΚ 49100  
Τηλ.: 2661045551, 2661039824  
F. 2661037173 
E-Mail: protocol@corfuport.gr 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Οργανισμός Λιμένα Κέρκυρας  (Ο.Λ.Κ.Ε. Α.Ε.) προκηρύσσει διεθνή ανοικτό 
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την 
«ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΛΚΕ  Α.Ε.», που διενεργείται σύμφωνα με τους όρους της 
υπ' αριθ. Πρωτ. 501/5.0/24-02-2015 Διακήρυξης. 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η συμφερότερη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου, 
παραχώρησης υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής στερεών αποβλήτων και καταλοίπων 
των πλοίων που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας του ΟΛΚΕ Α.Ε. 
όπως αναλυτικά περιγράφεται στην εν λόγω Διακήρυξη. 
Η διάρκεια της Σύμβασης θα είναι τρία (3) έτη, με έναρξη την ημερομηνία 
εγκατάστασης του αναδόχου, με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) ακόμα έτη, με 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΛΚΕ Α.Ε. 

Ο προϋπολογισμός του ανταλλάγματος που αναμένεται να εισπράξει ο ανάδοχος 
στην διάρκεια των τριών ετών της σύμβασης εκτιμάται στις 750.000 €.  

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει στο Πρωτόκολλο του ΟΛΚΕ Α.Ε. (Νέος 
Επιβατικός Σταθμός – Νέο Λιμάνι Κέρκυρας -  ΤΚ 49100, τηλ. 26610 - 45551) μέχρι 
τις 22 Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., οπότε και θα γίνει η 
αποσφράγιση των Προσφορών σε δημόσια συνεδρίαση της επιτροπής του 
διαγωνισμού. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την Διακήρυξη κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες από τα Γραφεία του Οργανισμού (Νέος Επιβατικός Σταθμός – Νέο 
Λιμάνι Κέρκυρας -  ΤΚ 49100, τηλ. 26610 - 45551). 

mailto:protocol@corfuport.gr


 
Για την παραλαβή της Διακήρυξης απαιτούνται: 

• Αίτηση του ενδιαφερόμενου προς τον ΟΛΚΕ Α.Ε., στην οποία θα 
αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του (όπως όνομα/επωνυμία, διεύθυνση, 
τηλέφωνο, fax, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). 

Πληροφορίες για το Διαγωνισμό παρέχονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
από την Γραμματεία του ΟΛΚΕ Α.Ε. (τηλ 2661045551, fax 26610- 37173, e-mail: 
protocol@corfuport.gr  web site : www.corfuport.gr ). 

 

Για τον ΟΛΚΕ Α.Ε.  

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 

ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ 
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