
 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.  
ΚΤΙΡΙΟ ΝΕΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ  
ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΚ 49100 
Τηλ.: 2661045551, 2661039824 
Fax : 2661037173 
E-Mail: protocol@corfuport.gr 

Αρ. Πρωτ.: 539/5.0 

Κέρκυρα : 05/03/ 2018 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Ο Πρόεδρος ΔΣ του ΟΛΚΕ ΑΕ, στο πλαίσιο των αναγκών και της στρατηγικής 

του Οργανισμού για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και την 

εναρμόνιση με τα διεθνή πρότυπα, και λαμβάνοντας υπόψη: 

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

• Τον Νόμο 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/27.12.2005) Δημόσιες Επιχειρήσεις 

και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.), 

• Τις διατάξεις του Π.Δ.118/10-07-2007 (ΦΕΚ 150Α) «Κανονισμός 

Προμηθειών του Δημοσίου» όπως ισχύει σήμερα, 

• Τις Διατάξεις του Ν.4412/2016 για "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών",  

• Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες λοιπές (πλην των ήδη 

αναφερομένων) κανονιστικές διατάξεις 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,  

• Την αριθ. πρωτοκόλλου 533/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

(ΑΔΑ: ΨΛΥ7469ΗΞΜ-ΜΒΧ) με την οποία τεκμαίρεται η ύπαρξη των 

αναγκαίων πιστώσεων. 

• Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4314/2014 (Διαχειριστική Επάρκεια)  

• Τις ανάγκες του ΟΛΚΕ Α.Ε. περί επαναπιστοποίησης των προτύπων 

ΕΛΟΤ 1429 – ΙΣΟ 14001:2015 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

την πρόθεση του ΟΛΚΕ ΑΕ να προβεί σε απευθείας ανάθεση του έργου “Παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη επαναπιστοποίησης του ΟΛΚΕ 
ΑΕ κατά τα πρότυπα α) ΕΛΟΤ 1429 με πεδίο εφαρμογής τη «Διαχείριση 
συγχρηματοδοτούμενων έργων από το ΕΣΠΑ 2014-2020» και β) ISO 
14001:2015 με πεδίο εφαρμογής την «Παροχή υπηρεσιών ελλιμενισμού πλοίων, 
λειτουργίας υδατοδρομίου υδροπλάνων, καθώς και διακίνησης και  
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εξυπηρέτησης επιβατών, οχημάτων και φορτίων»”, προϋπολογισμού 8. 000 € 
πλέον ΦΠΑ, ήτοι 9.920,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%. 

 

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 3 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 


