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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΖΥΓΙΣΗΣ 
ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣ ΛΙΜΕΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 
  
Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η λειτουργία της 

υπηρεσίας ζύγισης φορτηγών στις γεφυροπλάστιγγες που βρίσκονται στον Νέο Λιμένα 

Εξωτερικού, δηλαδή η ζύγιση των φορτηγών αυτοκινήτων και η έκδοση ζυγολογίων και 

αποδείξεων παροχής υπηρεσιών. 

Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας είναι δεκαεννέα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€19.500,00) μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Κριτήριο επιλογής θα είναι η χαμηλότερη τιμή.  

Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων θα αφορά τη λειτουργία των γεφυροπλαστιγγών 

ως κάτωθι: 

 Η πρώτη αυτοματοποιημένη γεφυροπλάστιγγα θα λειτουργεί για χρονικό διάστημα 

ενός (1) έτους (365 ημέρες) και συγκεκριμένα από 16 Ιουλίου 2019 έως 15 Ιουλίου 

2020 και για οχτώ (8) έως δέκα (10) ώρες ημερησίως. 

 Η δεύτερη γεφυροπλάστιγγα θα λειτουργεί για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και 

συγκεκριμένα από 16 Ιουλίου 2019 έως 15 Ιουλίου 2020, τις ημέρες Τρίτη, Πέμπτη και 

Κυριακή και για οχτώ (8) έως δέκα (10) ώρες ημερησίως καθώς και σε περίπτωση 

βλάβης της πρώτης αυτοματοποιημένης γεφυροπλάστιγγας. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν προσφορά μέχρι την 8η Ιουλίου 2019 ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., στη διεύθυνση ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε., 
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Τερματικός Σταθμός 2, Νέος Λιμένας, 46100 Ηγουμενίτσα, προσκομίζοντας και τα κάτωθι 

δικαιολογητικά: 

α. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του προσφέροντος. 

β. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι: 

- Αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 

- Δεν είναι ιδιοκτήτης, μισθωτής ή οδηγός φορτηγού αυτοκινήτου. 

- Κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης θα προσκομίσει αντίγραφο ποινικού μητρώου. 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Ο.Λ.ΗΓ. 

Α.Ε., Τερματικός Σταθμός 2, Νέος Λιμένας, 46100 Ηγουμενίτσα και στο τηλέφωνο: 26650 

99335 κατά τις ώρες 9:00 – 14:00.   

 

 

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

 
 
 

               Ανδρέας Ε. Νταής 
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