
 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΟΑ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΑΛΕ-ΣΑΛΕ ΟΛΚΕ ΑΕ 

 
 
Η Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. προτίθεται με κατεπείγουσες διαδικασίες να προχωρήσει στην 
Αναθεώρηση της υφιστάμενης Αξιολόγησης και του Σχεδίου Ασφαλείας της Λιμενικής 
Εγκατάστασης Κέρκυρας με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική 
προσφορά και την προϋπόθεση της κάλυψης όλων των κατωτέρω απαιτήσεων - 
προϋποθέσεων, προκειμένου να περιλάβει στην ΑΑΛΕ και το ΣΑΛΕ την επέκταση του 
μόλου παραβολής μεγάλων Κρουαζιερόπλοιων, την λειτουργία εντός της Λιμενικής 
Εγκατάστασης της ΟΛΚΕ ΑΕ υδατοδρομίου καθώς και λοιπών λειτουργικών 
διαδικασιών αυτής.  
 
Όπως προαναφέρθηκε στους χώρους της Λιμενικής Εγκατάστασης θα λειτουργεί και το 
υδατοδρόμιο Κέρκυρας με δυνατότητα εξυπηρέτησης εσωτερικής και διεθνούς  κίνησης, 
σύμφωνα με το Κεκτημένο Σένγκεν δεδομένου ότι ο Λιμένας Κέρκυρας είναι και 
θεσμοθετημένο σημείο εισόδου στη Χώρα μας. 
 
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε Ευρώ οκτώ χιλιάδες (€ 8,000) πλέον του 
αναλογούντος ΦΠΑ, και οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να καταθέσουν ή 
αποστείλουν με courier,  οικονομική προσφορά στην Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. έως την Τρίτη, 09-
08-2016. 
 
Προσφορές μπορεί να υποβάλουν Αναγνωρισμένοι Οργανισμοί Ασφάλειας (ΑΟΑ) οι 
οποίοι θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλλουν: 
 
1. Υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαμβάνουν την ολοκλήρωση και έγκριση της νέας 

οριοθέτησης της Λιμενικής Εγκατάστασης καθώς και των Αναθεωρημένων ΑΑΛΕ-
ΣΑΛΕ μέχρι την 31/10/2016 (ως χρόνος της εκχώρησης δικαιώματος από το ΥΝ&ΝΠ 
της εκπόνησης ΑΑΛΕ από ΑΟΑ, της υπογραφής της σχετικής Συμβάσεως μεταξύ 
ΥΝ&ΝΠ και ΑΟΑ και του χρόνου έγκρισής τους από το Υπουργείο, ορίζεται το 
χρονικό διάστημα του ενός μηνός), διαφορετικά αποδέχονται ρήτρα μη τήρησης του 
συγκεκριμένου όρου ίση με το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) της δεσμευτικής 
προσφοράς τους. 
      

2. Υποβολή πίνακα απαιτούμενης στελέχωσης των θέσεων και πυλών πρόσβασης, 
όπως θα προβλέπονται τελικά στο υπό Αναθεώρηση ΣΑΛΕ μέχρι και την 15/9/2016.  
 

3. Αναλυτική περιγραφή των ενεργειών (βημάτων) με χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της 
ΑΑΛΕ και του ΣΑΛΕ, στις οποίες διαδικασίες θα πρέπει να περιλαμβάνονται και οι 
διαδικασίες και εγκρίσεις της νέας οριοθέτησης της Λιμενικής Εγκατάστασης από το 
Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας. 
 



4. Αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων του έργου. 
 

5. Περιληπτική περιγραφή των λειτουργικών διαδικασιών Κρουαζιέρας, Γραμμών 
Εξωτερικού (Ιταλίας-Αλβανίας) και Υδατοδρομίου εντός της νέας οριοθέτησης της 
Λιμενικής Εγκατάστασης.  
 

6. Ονοματεπώνυμο του επικεφαλής του ΑΟΑ που θα έχει τη συνολική ευθύνη του 
έργου που θα πρέπει να ανήκει στο μόνιμο προσωπικό του ΑΟΑ (υποβολή 
θεωρημένης κατάστασης από την Επιθεώρησης  Εργασίας).  
 

7. Πίνακα έργων που έχουν αναλάβει και ολοκληρώσει ο ΑΟΑ ή/και οι συνεργάτες του  
που θα συμμετάσχουν στην εκπόνηση της ΑΑΛΕ και του ΣΑΛΕ και κατ’ ελάχιστον 
πέντε, εκ των οποίων τα δύο σε Οργανισμούς Λιμένων ΑΕ. 
 

8. Τεκμηριωμένη γνώση των διαδικασιών homeporting δεδομένου ότι η Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. 
είναι σταθμός έναρξης και τερματισμού ταξιδιών Κρουαζιέρας (υποβολή σχετικών 
βεβαιώσεων από Οργανισμούς Λιμένων ή Λιμενικά Ταμεία που διενεργούν 
homeporting). 
 

9. Άδεια του Νόμου 2518/97 όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 3707/2008 σε ισχύ για 
τον ΑΟΑ. 
 

10. Πιστοποιητικό Βιομηχανικής Ασφάλειας σε ισχύ σύμφωνα με τον Εθνικό Κανονισμό 
Βιομηχανικής Ασφάλειας (ΕΚΒΑ) από το ΓΕΕΘΑ για τον ΑΟΑ και τα πρόσωπα που 
θα συμμετάσχουν στην εκπόνηση των ΑΑΛΕ και ΣΑΛΕ. 

 
 
 
Για τον ΟΛΚΕ Α.Ε. 
 
 
Σπύρος Στεφανίδης  
Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύμβουλος 
 


