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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
  
Ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό  διαγωνισμό με 

σφραγισμένες προσφορές, για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία «Ναυαγοσωστική 

κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών αρμοδιότητας Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.».  

Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η τοποθέτηση ναυαγοσωστών με τον εφοδιασμό τους και τον 

προβλεπόμενο εξοπλισμό τους στις πολυσύχναστες παραλίες δικαιοδοσίας Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. ως 

κάτωθι: 

- Τέσσερις (4) ναυαγοσώστες στην παραλία «ΔΡΕΠΑΝΟΣ» όρμου Ηγουμενίτσας και 

συγκεκριμένα στο τμήμα από το camping “ΔΡΕΠΑΝΟΣ” έως το πρώην αναψυκτήριο 

“OSTRIA”, οι οποίοι θα ελέγχουν έκταση ακτής σε ακτίνα διακοσίων (200) μέτρων 

εκατέρωθεν του βάθρου. 

- Ένας (1) ναυαγοσώστης στην παραλία «ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΙ» όρμου Ηγουμενίτσας και 

συγκεκριμένα από τη επιχείρηση ενοικίασης ξαπλώστρων “ΦΟΙΝΙΚΑΣ” έως την καντίνα 

του κ. Καραγεωργίου Βασίλειου, ο οποίος θα ελέγχει έκταση ακτής σε ακτίνα διακοσίων 

(200) μέτρων εκατέρωθεν του βάθρου. 

- Ένας (1) συντονιστής – επόπτης ναυαγοσωστών, ο οποίος πρέπει να είναι κάτοχος 

άδειας Ναυαγοσώστη επί τρία (3) τουλάχιστον έτη. 

Η τιμή προσφοράς δεν θα υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες πενήντα ευρώ (€50.050,00) μη 

συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. Η διάρκεια της υπηρεσίας θα είναι τέσσερις (4) μήνες, από την 

11η Ιουνίου 2019 έως την 10η Οκτωβρίου 2019. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 4 Ιουνίου 2019, ημέρα της εβδομάδος  Δευτέρα και  ώρα 10:00 

π.μ., οπότε πρέπει να κατατεθούν οι προσφορές ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής στα γραφεία 
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του Ο.Λ.ΗΓ. (Δ/νση: Τερματικός Σταθμός 2 – Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας – 46100 

Ηγουμενίτσα). 

Πληροφορίες  για  τους όρους καθώς και το  τεύχος της  διακήρυξης θα δίνονται στα  γραφεία 

του Ο.Λ.ΗΓ. τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες  (9:00 – 13:00 ) και στο τηλέφωνο : 26650 

99335.  

 

   

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

 
 
 

               Ανδρέας Ε. Νταής 
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