
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  
& ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Ο.Λ.Ε.) Α.Ε. Ημερομηνία: 11/01/2021 
        Αριθμ. πρωτ. :269 
Ταχυδρομική διεύθυνση : ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 6 
Πόλη :  ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
Ταχυδρομικός Κωδικός:   19200 
Χώρα:  ΕΛΛΑΔΑ 
τηλέφωνο:  2105543755 
Φαξ : 2105548351 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:  grammatia@olesa.gr 
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΦΑΡΜΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)  http://www.elefsisport.gr/ 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

“ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ο.Λ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (MASTERPLAN) ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ” 

(CPV 73220000-0 Υπηρεσίες παροχής συμβούλων σε θέματα ανάπτυξης) 
 
 
Ανακοινώνεται ότι στις 26/01/2021 Ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. θα γίνει από αρμόδια επιτροπή 
στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε. η με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή 
αναδόχου με κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την εκτέλεση της υπηρεσίας με 
τίτλο “ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ο.Λ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (MASTERPLAN) ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ” προϋπολογισμού 
60.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%). 
Κωδικός CPV: 73220000-0 Υπηρεσίες παροχής συμβούλων σε θέματα ανάπτυξης. 
Η διάρκεια της σύμβασης και ο χρόνος προσφορών ορίζεται σε έξι (6) μήνες. 
Οι όροι του διαγωνισμού συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/ 2016. 
 
Τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται από τις 11/01/2021 στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος 
Ελευσίνας, Κανελλοπούλου 6 Τ.Κ. 19200, καθώς και στην ιστοσελίδα  http://www.elefsisport.gr/. 
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη δίδονται στο τηλ. 2105543755, fax 
2105548351. 
 
Αντικείμενο των υπό ανάθεση υπηρεσιών είναι η υποστήριξη του Ο.Λ.Ε. κατά την επικαιροποίηση 
του Προγραμματικού Σχεδίου (Masterplan) του Λιμένα Ελευσίνας. Η ανωτέρω εργασία θα γίνει 
σύμφωνα με το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων. 
 
Ως τοποθεσία εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών του ανάδοχου ορίζονται τα γραφεία του 
Αναδόχου, τα γραφεία της Υπηρεσίας όπου αυτό απαιτείται και η περιοχή του έργου. 
 
Για την συμμετοχή στη διαδικασία δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 1α) του N.4412/2016. 
 

ΑΔΑ: ΩΗΠΕ469ΗΞΔ-73Ξ



Ο προσωρινός Ανάδοχος, πριν ή κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, οφείλει να καταθέσει 
εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 
σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 
 
 
         

 

 
 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. 

 
 
 
 

Απόστολος Καμαρινάκης 
…………………………………………………………… 
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