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Κέρκυρα          17 / 10 /2012 

Αρ. Πρωτ.        1476 / 5.0 

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 
 

 O “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.” σύμφωνα με την 338/15-10-
2012 Απόφαση Δ.Σ. επαναλαμβάνει το δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό μεταξύ 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Κρατών – Μελών της Ε.Ε. και των Κρατών που 
δικαιούνται με τη συμφωνία Ε.Ο.Χ. να μετέχουν σε διαγωνισμό μεταξύ Κρατών - 
Μελών της Ε.Ε  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 για την εκτέλεση των 
Δημοσίων Έργων,  με το σύστημα προσφοράς με Ενιαίο  ποσοστό έκπτωσης και 
τις διατάξεις του  άρθρου  5 του  Ν. 3669/08  για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης των εργασιών του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ» προϋπολογισμού 96.000,00 €.   

 
Το έργο αποτελείται από την κατηγορία : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με 

προϋπολογισμό 57.343,70€ για εργασίες, 10.321,87€ για Γ.Ε. & Ο.Ε., 10.149,84€ 
για απρόβλεπτα και 17.951,22€ για Φ.Π.Α.23%.  

 
Η επαναληπτική δημοπρασία θα γίνει στις 31 OKΤΩΒΡΙΟΥ 2012  ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. (9:30 π.μ. έναρξη και 10:00 π.μ. λήξη επίδοσης 

προσφορών) στα γραφεία του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Κτίριο Νέου 
Επιβατικού Σταθμού (1ος όροφος), Νέο Λιμάνι Κέρκυρας, από αρμόδια επιτροπή. 
  
 Η εγγύηση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται σε :  1.556,30€ που 
θα απευθύνεται στον κύριο του έργου και έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον έξι (6) 
μήνες και 30 ημέρες (ήτοι μέχρι την 30/05/2013) σύμφωνα με τις  παρ. 2 & 3 του 
άρθρου 24 του Ν. 3669/08 και τις υπόλοιπες ισχύουσες διατάξεις.  
  
 Τα απαιτούμενα ΤΡΙΑ (3) μηχανόσημα του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (υπολογιζόμενα με 
βάση τον προϋπολογισμό του έργου, χωρίς Φ.Π.Α.) ή πρωτότυπο ισόποσο 
γραμμάτιο είσπραξης αγοράς ενσήμων Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (επ΄ ονόματι του 
διαγωνιζομένου).  
       
 Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του “Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.” 
       
 Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.   
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 Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο 
του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.  
 
     Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχετικών της δημοπρασίας 
όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες υποδοχής του κοινού στα γραφεία του Ο.Λ.ΚΕ. 
Α.Ε. μέχρι και την  29/10/2012 ημέρα Δευτέρα.  

 
 Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26610 – 45551, 39824 Κο Άγγελο Χειρδάρη.  
 
 

 
 

Για τον “Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.” 
 
 
 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΥ 
Διευθύντρια 

 
 
 

                                                            
 

 


