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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ο Οργανισμός Λιμένα Κέρκυρας Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., έχοντας υπόψη: 

1. την υπ. Αριθμ. 28 / 07.03.2014 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. περί 

εξουσιοδότησης απ’ ευθείας ανάθεσης από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, σύμβασης παροχής υπηρεσιών 

μέχρι ποσού ύψους 20.000 ευρώ (πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.), 

2. την υπ. αριθμ 167
α
 / 01.08.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Λ.ΚΕ Α.Ε., περί έγκρισης 

της συμμετοχής του Ο.Λ.ΚΕ. ΑΕ στο έργο «EasyConnecting», 

3. την απόφαση της 16.10.2013 της Επιτροπής Καθοδήγησης περί έγκρισης υλοποίησης της πρότασης του 

έργου «EasyConnecting», η οποία κοινοποιήθηκε με επιστολή στον Ο.Λ.ΚΕ. στις 11/11/2013, 

4. το εγκεκριμένο Τ.Δ.Ε. του έργου «EasyConnecting» το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος 

εδαφικής συνεργασίας «IPA Adriatic 2007-2013», 

5. Τη σύμβαση χρηματοδότησης μεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου και της Διαχειριστικής Αρχής του 

Προγράμματος, 

6. Τη Σύμβαση μεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου και των Εταίρων του Έργου, 

7. Τη με αριθ. 36 / 26.02.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. περί εγκρίσεως 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο: «Εκπόνηση Μελέτης 

σκοπιμότητας υλοποίησης λύσης για τη βελτίωση των υπηρεσιών μεταφοράς εμπορευμάτων που 

διακινούνται διασυνοριακά, σύμφωνα με το Πακέτο Εργασιών 4, του έργου EasyConnecting», 
 

Κ Α Λ Ε Ι  
 

Κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που ενδιαφέρεται και διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλει 

πληροφοριακά στοιχεία του (προφίλ) εντός πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση της Παρούσας στην ιστοσελίδα 

του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., ενόψει επιλογής αναδόχου με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, για την εκπόνηση του 

έργου: «Εκπόνηση Μελέτης σκοπιμότητας υλοποίησης λύσης για τη βελτίωση των υπηρεσιών μεταφοράς 

εμπορευμάτων που διακινούνται διασυνοριακά, σύμφωνα με το Πακέτο Εργασιών 4, του έργου EasyConnecting», 

το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας «IPA Adriatic 2007-2013». 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι, οφείλουν εντός του προφίλ τους να ορίσουν την προτεινόμενη ομάδα έργου, τα μέλη 

της οποίας απαιτείται να καλύπτουν, τα εξής ελάχιστα προσόντα (κάθε προσόν αρκεί να καλύπτεται από ένα 

τουλάχιστον μέλος της ομάδας έργου) : 

1. προηγούμενη εμπειρία σε υλοποίηση έργων που εντάσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος εδαφικής 

συνεργασίας «IPA Adriatic 2007-2013» 

2. προηγούμενη εμπειρία σε εκπόνηση μελετών στο πλαίσιο του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας 

«IPA Adriatic 2007-2013» 

3. άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (C2) 
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Θετικά θα συνεκτιμηθούν: 

 προηγούμενη εμπειρία στην υλοποίηση έργων που υλοποιούνται από Οργανισμούς Λιμένων,  

 προηγούμενη εμπειρία στην υλοποίηση παρόμοιων έργων στην Κέρκυρα,  

 ύπαρξη στελέχους με άριστη γνώση ιταλικής γλώσσας (C2),  

 εντοπιότητα και άμεση διαθεσιμότητα χρόνου για φυσική παρουσία εντός των εγκαταστάσεων του 

Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. 

 

Συνολικό Κόστος Έργου: 20.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) 

 
 
 
 
 
 
, 

Για τον Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. 
Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 

 
 
 

ΣΠΥΡΟΣ  ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ 


