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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ 

ΚΤΙΡΙΟ ΝΕΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΚ 49100 

Τηλ. : 2661.045551, 26610.39824 

Φαξ. : 26610.37173 

Email : info@corfuport.gr, angelc@olke.gr  

 

 

Π   Ρ  Ο   Κ   Η   Ρ   Υ   Ξ   Η  

Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 

 

...... // …… 

 

          Η  Ανώνυμη  Εταιρεία  που  εδρεύει  στην  Κέρκυρα  με  την επωνυμία 

“ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.” και με το διακριτικό  τίτλο “Ο.Λ.ΚΕ. 

Α.Ε.”, έχοντας  υπ’ όψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν.2932/2001 (Φ.Ε.Κ. 145
Α
’/2001) “Περί  Μετατροπής 

Λιμενικών  Ταμείων  σε  Ανώνυμες  Εταιρείες & άλλες διατάξεις” . 

2. Τις διατάξεις του Ν.3429/2005 (Φ.Ε.Κ.314
Α
’/27-12-2005) “Δημόσιες 

Επιχειρήσεις & Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)”   

3. Την υπ’ αριθμ. 131/2012 της 25-04-2012 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  

του  “Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.”,  περί  διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για 

την ενοικίαση λεωφορείου”. 

 

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ  Ο  Υ  Μ  Ε 

 

       Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  σύμφωνα με 

τους εμπεριεχομένους στην παρούσα διακήρυξη όρους  για τη μίσθωση λεωφορείου 

μεταφοράς επιβατών. 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά 

ή αλλοδαπά. 

2. Ως μέγιστο όριο του συνολικού μισθώματος για τους έξη (6) μήνες ορίζεται  το 

ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) πλέον δεκατρείς χιλιάδες 

οκτακόσια ευρώ (13.800,00 €) για Φ.Π.Α. 23%, ήτοι σύνολο 73.800,00 €. 

3. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα Γραφεία του “Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.” την 19.07.2012 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. από τριμελή  Επιτροπή.  

- Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν προσφορά, οφείλουν να την καταθέσουν στα 

γραφεία του “Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.” (Νέος Επιβατικός Σταθμός – Νέο  Λιμάνι 

Κέρκυρας) μέχρι την 11.00 π.μ. ( ώρα  λήξης προσφορών).  Οι προσφορές μπορεί 

να αποστέλλονται  στον “Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.” με οποιοδήποτε  τρόπο και 
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παραλαμβάνονται  με απόδειξη, με την προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται 

στην  Υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του  διαγωνισμού. 

4. Ο κυρίως φάκελος που περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό,  

τον ξεχωριστό φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς και τον ξεχωριστό σφραγισμένο 

φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς θα δοθεί απευθείας στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού εντός του καθορισθέντος  χρόνου διενέργειας του διαγωνισμού.   

Προσφορά που κατατίθεται μετά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας 

του διαγωνισμού δεν παραλαμβάνεται, ούτε αξιολογείται και  επιστρέφεται στον 

εκπροθέσμως προσφέροντα χωρίς να αποσφραγιστεί . 

5. Περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού θα δημοσιευτεί στον  τοπικό τύπο, 

στον Αθηναϊκό τύπο και στην ιστοσελίδα του “Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.” www.corfuport.gr 

καθώς και στο “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”. 

6. Αντίγραφα της παρούσας χορηγούνται στα γραφεία του “Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.” 

(Οργανισμός Λιμένα Κέρκυρας Α.Ε. –  Νέος Επιβατικός Σταθμός – Νέο  Λιμάνι  

Κέρκυρας – τηλ.: 26610.45551, 39824.  Επίσης, ολόκληρη η Διακήρυξη θα είναι 

αναρτημένη στην ιστοσελίδα του “Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.” www.corfuport.gr  

 

 

ΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Αρθρο   1
ο
  

Δικαίωμα  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό  έχουν όλα τα φυσικά και νομικά 

πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις κατά περίπτωση 

στην παρούσα Διακήρυξη.   

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από το 

Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. επειδή δεν ανταποκρίθηκαν στις συμβατικές υποχρεώσεις τους ή 

έχουν αποκλειστεί με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης.  

 

΄Αρθρο   2
ο
  

Δικαιολογητικά  Συμμετοχής – Τεχνικές προδιαγραφές – Προσφορές  

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό υποβάλλουν στην Αρμόδια  

Επιτροπή τα δικαιολογητικά συμμετοχής σ’ αυτόν  και την προσφορά μέσα σε 

σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία 

του Νομικού Προσώπου του διαγωνιζόμενου και η  διεύθυνσή του, καθώς επίσης και 

την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό για τη ΜΙΣΘΩΣΗ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ.  

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Όλοι όσοι λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν 

υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τα εξής δικαιολογητικά και στοιχεία : 

α) Έγγραφο πληρεξουσιότητας του εκπροσώπου, σε περίπτωση εκπροσώπησης του 

διαγωνιζόμενου, ο οποίος ενδεχόμενα θα εμφανισθεί ενώπιον της Επιτροπής και θα 

καταθέσει την προσφορά τους.  Στην περίπτωση Νομικών Προσώπων, απόφαση του 

αρμοδίου να εκπροσωπήσει το Νομικό Πρόσωπο οργάνου για τη συμμετοχή του στο 

διαγωνισμό. 
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β) Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 του διαγωνιζομένου ή του εκπροσώπου ότι έλαβε 

πλήρη και σαφή γνώση της παρούσας διακήρυξης, ότι αποδέχεται όλους τους όρους 

της ανεπιφύλακτα. 

γ) Στην περίπτωση Νομικού Προσώπου ημεδαπού καταστατικό του Νομικού 

Προσώπου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα 

αντίστοιχη ιδρυτική πράξη. 

δ)  Βεβαίωση που να αποδεικνύει την εγγραφή του συμμετέχοντος για τα ημεδαπά  

φυσικά ή Νομικά  Πρόσωπα στο Επιμελητήριο και για τα αλλοδαπά βεβαίωση που να 

αποδεικνύει την εγγραφή σε επαγγελματικό φορέα. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 Κινητήρας   :  πετρελαιοκινητήρας 

 Χωρητικότητα επιβατών : μεγαλύτερη από 90 επιβάτες 

 Αριθμός θυρών   : 3 ανά πλευρά 

 Μέγιστο ύψος δαπέδου :  μικρότερο από 30cm από το έδαφος 

 Μέγιστος κύκλος στροφής : μικρότερος από 15 μέτρα 

 Aircondition ή klima   :  απαιτείται 

 Κάμερα οπισθοπορείας :  απαιτείται 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

 

 Τεχνικά χαρακτηριστικά σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  Ο φάκελος αυτός τοποθετείται μέσα στον κυρίως 

φάκελο. 

 Οικονομική προσφορά σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  Ο φάκελος αυτός τοποθετείται μέσα στον 

κυρίως φάκελο, στον οποίο  περιέχονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής. 

 Η προσφορά πρέπει να υπογράφεται από τον προσφέροντα ή το νόμιμο 

εκπρόσωπό του. 

 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές . 

 

΄Αρθρο  3
ο
  

Ενστάσεις 

 

Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της συμμετοχής του 

διαγωνιζόμενου σε αυτόν ή της νομιμότητας διενέργειάς του έως και τη 

κατακυρωτική απόφαση, υποβάλλονται ενώπιον της Επιτροπής, η οποία εισηγείται 

προς το Διοικητικό Συμβούλιο και αυτό αποφαίνεται οριστικά επί τούτων. 

Οι ενστάσεις δεν ανακόπτουν τη διαδικασία του διαγωνισμού και 

υποβάλλονται μόνο από τους συμμετέχοντες σε αυτόν εγγράφως κατά τη διάρκεια 

διεξαγωγής του ή εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη λήξη της διενέργειάς του.  
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΄Αρθρο   4
ο
  

Διενέργεια  του  Διαγωνισμού 

Μετά την κατάθεση των προσφορών, ελέγχεται ο φάκελος των 

δικαιολογητικών και εφόσον διαπιστωθούν κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής 

ουσιώδης ελλείψεις ή αποκλείσεις από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, 

αποκλείεται η παραπέρα συμμετοχή του ενδιαφερόμενου.   Προσφορές, που κατά την 

κρίση της Επιτροπής παρουσιάζουν επουσιώδεις ελλείψεις δεν απορρίπτονται.    

Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει στην αποσφράγιση των φακέλων των 

Τεχνικών Προσφορών, ακολουθεί αξιολόγηση των Τεχνικών προδιαγραφών και 

εφόσον διαπιστωθούν κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής ουσιώδης ελλείψεις ή 

αποκλείσεις από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αποκλείεται η παραπέρα 

συμμετοχή του ενδιαφερόμενου.  Κατόπιν ανοίγονται οι φάκελοι των Οικονομικών 

προσφορών, ανακοινώνονται οι προσφερθείσες τιμές   και συντάσσεται Πρακτικό 

αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού το οποίο υποβάλλεται για την 

τελική κατακύρωση στο Δ.Σ. του “Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.”     

 

΄Αρθρο   5
ο
  

Κατακύρωση  του  αποτελέσματος 

Ο διαγωνιζόμενος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός ειδοποιείται 

εγγράφως και υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή του σχετικού 

συμφωνητικού. 

 

΄Αρθρο  6
ο
 

Διάρκεια  της  μίσθωσης 

Η διάρκεια του μισθώματος θα είναι έξι (6) μήνες και θα αρχίζει από την 

ημερομηνία της υπογραφής του συμφωνητικού μίσθωσης. 

 

΄Αρθρο  7
ο
 

Ειδικοί όροι 

Όλοι οι όροι της παρούσας διακήρυξης αναγνωρίζονται και θεωρούνται 

ουσιώδεις, η παράβαση δε οποιουδήποτε από αυτούς εκ μέρους του μειοδότη 

συνεπάγεται την κατάπτωση των ως άνω εγγυήσεων ως ποινική ρήτρα. 

 

 

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 

“Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.” 
 

 

 

 

                                                   ΣΩΤΗΡΗΣ  ΒΛΑΧΟΣ 


