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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Ο Πρόεδρος ΔΣ του ΟΛΚΕ ΑΕ, στο πλαίσιο του προγράμματος INTER-PASS – 671 - Intermodal 

Passengers Connectivity between Ports Airports που υλοποιείται στο πλαίσιο του διακρατικού 

προγράμματος INTERREG  ADRION (ADRIATIC – IONIAN) που συγχρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ERDF – IPA II) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15% λαμβάνοντας 

υπόψη: 

1. Το Νόμο 2932 / 2001 "Περί μετατροπής του Λ.Τ.Κ. σε Α.Ε. ", όπως ισχύει. 

2. Τον Νόμο 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/ 27.12.2005) Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί 

(Δ.Ε.Κ.Ο.) 

3. Tο άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α’/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/07 (πτωχευτικός κώδικας) – 

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

4.Τις Διατάξεις του Ν.4412/2016 για "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών"  

5. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες λοιπές (πλην των ήδη αναφερομένων) 

κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από  τα 

οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης παροχής υπηρεσιών και γενικότερα 

κάθε διάταξη (νόμου, Π.Δ., απόφασης, κ.λπ.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση 

και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.  

6. Την υπ΄ αριθ. 119/23.08.2016 Απόφαση Δ.Σ. ΟΛΚΕ Α.Ε. περί «Ανασυγκρότησης του Δ.Σ. και 

ανάθεση αρμοδιοτήτων» 

7. Την εγκριτική απόφαση της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του προγράμματος INTERREG  

ADRION , περί υλοποίησης του έργου. 

8. Το εγκεκριμένο Τ.Δ.Ε. του έργου «INTER –PASS» το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του 

Προγράμματος INTERREG  ADRION 

9. Τη Σύμβαση μεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου και των Εταίρων του έργου.  

10. Τη Σύμβαση Χρηματοδότησης μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής και του Επικεφαλής Εταίρου. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 

Tην πρόθεση του ΟΛΚΕ ΑΕ να προβεί σε ανάθεση του έργου “Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου 

Τεχνικής / Οικονομικής Υποστήριξης – Διοργάνωση συνάντησης (Πακέτο Εργασίας 1 - WP1) του 

έργου «INTER –PASS» προϋπολογισμού 18.947,64 €, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 23.495,07€.  

 

Αναλυτικά: 

Το έργο περιλαμβάνει: 

1. Την συμπλήρωση των σχετικών αρχείων του έργου για την πιστοποίηση των δαπανών καθώς 

και για την πρόοδο του έργου καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.   Ο Ανάδοχος 

αναλαμβάνει τη σύνταξη των αιτημάτων πιστοποίησης με σκοπό την  υποβολή του στη 

Διαχειριστική Αρχή / Αρχή Πληρωμής. 

2. Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης για το σύνολο του έργου INTER-PASS 

3. Τη διοργάνωση ενημερωτικής  συνάντησης/ ημερίδας στο πλαίσιο του εν θέματι έργου 

 

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 24 μήνες από την υπογραφή της. 

Η παρούσα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΟΛΚΕ ΑΕ για τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες από 

την επομένη της ανάρτησης. 

 

Για τον Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. 
 

Σπύρος Στεφανίδης 
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 


