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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΠΗΛΙΑΣ» 
 
Ο Οργανισμός Λιμένα Κέρκυρας Α.Ε. προτίθεται να προβεί στην ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΠΗΛΙΑΣ» και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο μελετητή, ο 
οποίος διαθέτει τα απαιτούμενα μελετητικά πτυχία (A΄ Τάξης σε Λιμενικά & Υδραυλικά),  όπως 
υποβάλει οικονομική προσφορά μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% για την 
εκπόνηση της ως άνω μελέτης. 
 
Η επικαιροποίηση της  μελέτης θα περιλαμβάνει: 
 
1. Τροποποίηση της μελέτης θεμελίωσης προσήνεμου μόλου, αν υπάρξουν διαφοροποιήσεις 
στο βυθομετρικό αποτύπωμα, το οποίο θα διατεθεί από την Τ.Υ του Οργανισμού (αλλαγή στις 
διατομές, ποσότητες κ.λπ.). 
2. Επικαιροποίηση Τιμολογίου και Π/Υ με τις νέες τιμές του Υπουργείου. 
3. Σύνταξη τεύχους Διακήρυξης Δημοπρασίας σύμφωνα με το νέο πρότυπο και Ενσωμάτωση 
σε ενιαία τεύχη των ΕΣΥ, ΤΣΥ και ΤΟ. 
4. Σύνταξη ΦΑΥ και ΣΑΥ της μελέτης (Φάκελος Ασφάλειας Υγείας, Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας) 
5. Τροποποίηση του φρεατίου Φ12 (αντλιοστασίου) του αγωγού συλλογής παντοροϊκού 
συστήματος ώστε να βελτιωθεί η παροχετευτικότητα του υπερχειλιστή (απαίτηση παράκαμψης από 
ΔΕΥΑΚ), σχεδιασμός μηχανικού θυροφράγματος και σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών των αντλιών 
κατάλληλων για θαλασσινό νερό. 
6. Ενσωμάτωση στον Π/Υ του έργου απολογιστικών για την τοποθέτηση φανού στον 
προσήνεμο μόλο. 
7. Σύνταξη Τεχνικών προδιαγραφών για τις πλωτές προβλήτες τους προσκρουστήρες και πίλαρ 
στα Λιμενικά. 
8. Συγκέντρωση ολόκληρης της μελέτης. 
 
Η ενημέρωση του Ανάδοχου Μελετητή θα γίνει από την Τεχνική Υπηρεσία του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. όπου και 
θα  διατεθούν τα Τεύχη της Υπάρχουσας Μελέτης. 
 
Οι ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ υποβάλλονται / αποστέλλονται  στα γραφεία του Οργανισμού (Πρωτόκολλο) [Νέος 
Επιβατικός Σταθμός – Νέο Λιμάνι Κέρκυρας], σε κλειστό φάκελο, σε εργάσιμες ώρες και ημέρες έως 
και  την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 και ώρα 12:00 π.μ.  (ώρα & ημέρα ανοίγματος Οικονομικών 
Προσφορών). 
Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε δύο (02) τοπικές ημερήσιες εφημερίδες και στην ιστοσελίδα του 
ΟΛΚΕ Α.Ε. 

 
Για τον “Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.” 
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