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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η επιλογή αναδόχου για την 
εκτέλεση της υπηρεσίας «Υποβρύχιες και άλλες εργασίες στις λιμενικές 
εγκαταστάσεις Ηγουμενίτσας, Πλαταριάς, Συβότων και Σαγιάδας και στους 
θαλάσσιους χώρους δικαιοδοσίας Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.» 

Ο ανάδοχος θα αναλάβει να εκτελεί τα εξής: 
 Μηνιαία επιθεώρηση αναδομών και κρηπιδωμάτων των λιμενικών 

εγκαταστάσεων Ηγουμενίτσας, Πλαταριάς, Συβότων και Σαγιάδας με 
ταυτόχρονη λήψη φωτογραφιών και βίντεο, που θα συνοδεύονται από 
υποβολή αντίστοιχων τεχνικών εκθέσεων  καθώς και έκτακτους έλεγχους, 
μέχρι πέντε (5) ετησίως, που θα ζητηθούν από την Υπηρεσία. 

 Καθαρισμός και συντήρηση προσκρουστήρων των ραμπών του Λιμένα 
Ηγουμενίτσας. 

 Περισυλλογή ξένων αντικειμένων που εμποδίζουν τη ναυσιπλοΐα από τους 
θαλάσσιους χώρους αρμοδιότητας Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. 

 Υποβρύχια έρευνα και έρευνα στην επιφάνεια της θάλασσας με πλωτά μέσα 
για εντοπισμό αγνοουμένων. 

 Υποστήριξη σε περιστατικά ρύπανσης της θαλάσσιας ζώνης Λιμένα 
δικαιοδοσίας Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., με χρήση πλωτών μέσων.  

 Οριοθέτηση θαλάσσιου χώρου για λουόμενους στις παραλίες Πλαταριάς και 
Ζέρη – Τοποθέτηση πλωτής σήμανσης τον μήνα Ιούνιο – Περισυλλογή 
σήμανσης τον μήνα Σεπτέμβριο. 
Όλες οι ανωτέρω εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία τη 

σχετική με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 
      Χρονική διάρκεια της υπηρεσίας είναι ένα (1) έτος από την υπογραφή της 

σύμβασης. 
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     Ο προϋπολογισμός της εν λόγω υπηρεσίας ανέρχεται στις δεκατέσσερις 
χιλιάδες ευρώ (€14.000,00) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν προσφορές που θα αναγράφουν  την τιμή 
χωρίς Φ.Π.Α.  καθώς και: 

1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου. 
2. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 

     3. Ενυπόγραφη δήλωση ότι έχουν λάβει γνώση και αποδέχονται όλους τους 
όρους της παρούσας πρόσκλησης.   

    Οι προσφορές θα κατατεθούν στα γραφεία του Ο.Λ.ΗΓ. (Τερματικός Σταθμός 2 
- Νέο Λιμάνι Ηγουμενίτσας), την Παρασκευή 3 Μαΐου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. Για 
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα του 
Ο.Λ.ΗΓ. 26650 99300-335.    
 
 

                                                         Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος  
                                                  της  Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. 

 
 
 
                                                                                        Ανδρέας Ε. Νταής 
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