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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 
Ο Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Ηγουμενίτςασ Α.Ε (Ο.ΛΗΓ. Α.Ε) διακθρφττει ανοικτό θλεκτρονικό διαγωνιςμό για τθν 
επιλογι αναδόχου ςφμφωνα με το άρκρο 264 του Ν.4412/2016 με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα 
από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ-τιμισ, για τθν εκπόνθςθ μελζτθσ με τίτλο 
''Διενζργεια Γεωτεχνικήσ Ζρευνασ και Αξιολόγηςησ ςε Θαλάςςιο και Χερςαίο χώρο αρμοδιότητασ Ο.ΛΗΓ. 
Α.Ε'' με προχπολογιςμό 242.364,64 πλζον Φ.Π.Α. 
Προςφζρεται ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ φμβαςθσ από τισ 
20/04/2018 ςτθν ιςτοςελίδα τθσ www.olig.gr και του ΚΗΜΔΗ, ενϊ από 24/04/2018 ςτθν ιςτοςελίδα του 
ΕΗΔΗ. 
Εφόςον ζχουν ηθτθκεί εγκαίρωσ, ιτοι ζωσ τθν 8-5-2018, θ ανακζτουςα αρχι παρζχει ςε όλουσ τουσ 
προςφζροντεσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά 
με τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, το αργότερο ζωσ τθν 10-5-2018.  
Η μελζτθ αφορά τθν κατθγορία μελετϊν (21) Γεωτεχνικζσ Μελζτεσ και Ζρευνεσ με προεκτιμϊμενθ αμοιβι 
242.364,64 € πλζον Φ.Π.Α (προεκτιμϊμενθ αμοιβι 210.164,86 και 587,00 για ΑΤ-ΦΑΤ και 31.612,78 € για 
απρόβλεπτεσ δαπάνεσ). 
Ωσ καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα λιξθσ παραλαβισ προςφορϊν ορίηεται θ   14/05/2018 θμζρα Δευτζρα και 
ϊρα 17:00ϋ. Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν ορίηεται ςε δζκα (10) μινεσ. 
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτθν 
εκπόνθςθ μελετϊν τθσ κατθγορίασ (21) Γεωτεχνικζσ Μελζτεσ και Ζρευνεσ και που είναι εγκαταςτθμζνα 
ςφμφωνα με το άρκρο 17 τθσ Διακιρυξθσ τθσ Ο.ΛΗΓ. Α.Ε και τα άρκρα 19, 25, 254 και 255 του 4412/2017  
Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ τθσ ζνωςθσ. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων 
ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 19 και των ςθμείων γ) και δ) τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ ποςοφ 4.847,29€ τζςςερισ  
χιλιάδεσ οκτακόςια ςαράντα επτά και είκοςι εννζα λεπτά). Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ απευκφνονται ςτον κφριο 
του ζργου Οργανιςμό Λιμζνοσ Ηγουμενίτςασ Α.Ε (Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε).  
H ςφμβαςθ κα χρθματοδοτθκεί κατά 118.474,26 € από τισ πιςτϊςεισ τθσ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. και κατά 123.890,38€ από 
τισ πιςτϊςεισ του προγράμματοσ POSEIDON MED II 

Σο  Σο πλιρεσ κείμενο τθσ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται ,ςτο ΚΗΔΜΗ και ςτον τοπικό Σφπο. Η ςχετικι 
θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα ΕΗΔΗ ζλαβε υςτθμικό Αφξοντα Αρικμό : 
72780 
 Η Διακιρυξθ ζχει ςυνταχκεί  βάςει του πρότυπου τεφχουσ για τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων μελετϊν κάτω 
των ορίων του ν. 4412/2016. 
Πλθροφορίεσ ςτο τθλζφωνο 26650 99318, φαξ επικοινωνίασ 26650 99330, αρμόδιοσ υπάλλθλοσ για 
επικοινωνία: κοσ Αναςτάςιοσ Ευςτρατίου. 

Ο Πρόεδροσ & Δ/νων φμβουλοσ 
τθσ Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. 

 
 
 

Ανδρζασ Ε. Νταισ 
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