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Περίληψη ανακοίνωσης Ανοικτού Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου  

“ΝΕΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ” 

1. Ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε., προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, για την ανάθεση του 

έργου: “ΝΕΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ”, προϋπολογισμού : 1.246.463,03€ (με Φ.Π.Α. 23%).  

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών, α.ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό : 

202.630,15€, β.ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό : 570.285,94 €, και 

γ.ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με προϋπολογισμό : 107.407,56€, πλέον ποσού 132.048,55€ για 

απρόβλεπτα 15%, ποσού 1.012,37€ για αναθεωρήσεις και ποσού 233.078,45 € για Φ.Π.Α.23%. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από τα γραφεία του Ο.Λ.ΚΕ. τα τεύχη 

δημοπράτησης και το σφραγισμένο έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς.  Πληροφορίες: Τεχνική 

Υπηρεσία, κ. Άγγελο Χειρδάρη, στο τηλέφωνο 26610.45551, φαξ 26610.37173.  Η Διακήρυξη του 

έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Υπόδειγμα τύπου Β. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 28 Ιουλίου 2015, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη 

επίδοσης προσφορών) σύμφωνα με την 115/16.06.2015 Απόφαση Δ. Σ. στα γραφεία του 

Οργανισμού Λιμένα Κέρκυρας και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με το σύστημα 

επιμέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές : μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 

Μ.Ε.Ε.Π., εφόσον ανήκουν στην τάξη Α2 και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΊΑΣ, τάξη 1η και 

άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, τάξη Α2 και άνω για έργα κατηγορίας 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.  

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους : 

20.267.69 € και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του 

διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι και 27/02/2016.   Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες. 

6. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: έξη (6) μήνες. 

7. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί κατά 973.463,03€ από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του Οργανισμού Λιμένος  

Κέρκυρας Α.Ε. και κατά 273.000,00€ από το Πρόγραμμα I.P.A.Adriatic “Easyconnecting”.   

8. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από το Δ.Σ. 

Για τον “Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.” 

ΣΠΥΡΟΣ  ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ 

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 
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