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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε (Ο.ΛΗΓ. Α.Ε) διακηρύττει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την 
επιλογή αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 264 του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την εκπόνηση του έργου με 
τίτλο ''ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΗΣ Β’ ΦΑΣΗΣ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΠΑΡΓΗΣ'' με προϋπολογισμό 813.008,13 € πλέον Φ.Π.Α. 
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης από τις 
5η Ιουλίου 2019 στην ιστοσελίδα της www.olig.gr και του ΚΗΜΔΗΣ, ενώ από 8η Ιουλίου 2019 στην ιστοσελίδα 
του ΕΣΗΔΗΣ. 
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 31η Ιουλίου 2019, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους 
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά 
με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως την 2η Αυγούστου 2019.  
Η προεκτιμημένη αμοιβή είναι 813.008,13 € πλέον Φ.Π.Α (σύνολο εργασιών 580.387,10 €, απρόβλεπτες 
εργασίες 102.728,52 €  και εργολαβικό όφελος 104.469,68 €, αναθεωρήσεις 25.422,83 €). 
Ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η  6η Αυγούστου 2019 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 11:00΄. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε έξι (6) μήνες. 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο 
Μ.Ε.Ε.Π.   1ης και άνω στην κατηγορία Οδοποιία και Α2  και άνω στην κατηγορία Υδραυλικά β) Αλλοδαποί 
διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει παρόμοια έργα (ποιοτικά 
και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο,  σύμφωνα με το άρθρο 17 της Διακήρυξης της Ο.ΛΗΓ. Α.Ε και τα άρθρα 
19, 25, 254 και 255 του 4412/2017  
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ποσού (16.261,00€) δέκα έξι 
χιλιάδων διακοσίων εξήντα ενός ευρώ). Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στον κύριο του έργου 
Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε (Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε). H σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις της 
Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.  

 Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται, στο ΚΗΔΜΗΣ και στον τοπικό Τύπο («ΤΙΤΑΝΗ», 
«ΘΕΣΠΡΩΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ», «ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ»). Επίσης θα αποσταλεί και στο Εμπορικό Επιμελητήριο 
Θεσπρωτίας ενώ θα αναρτηθεί και σε εμφανές σημείο του Ο.Λ.ΗΓ. Η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία 
σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 83546 
 Η Διακήρυξη έχει συνταχθεί  βάσει του πρότυπου τεύχους για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών κάτω 
των ορίων του ν. 4412/2016. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26650 – 99318 - 99319, φαξ επικοινωνίας 26650 - 99330, Διεύθυνση Έργων.  
 
 

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 
της Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. 

 
 
 
 

Ανδρέας Ε. Νταής 
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