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ΘΕΜΑ:  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ» 

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας διακηρύσσει διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή 
αναδόχου δημόσιας σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών με αντικείμενο: «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ 
ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ». Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την διαδικασία του ανοικτού πλειοδοτικού 
διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 περ. 
β' και σε συνδυασμό με το άρθρο 29 του Ν. 4413/2016. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες 
με δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον 12 μήνες. Η σχετική σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ του Αναδόχου 
και του Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η παραχώρηση υπηρεσιών διαχείρισης 
ασυνόδευτων φορτίων και ειδικότερα η παραλαβή και διακίνηση με ειδικά αδειοδοτημένα μετατοπιστικά 
μηχανήματα, των ασυνόδευτων φορτίων και αυτοκινούμενων, η φορτοεκφόρτωσή τους με ίδια μέσα σε 
οχηματαγωγά πλοία και η μεταφορά και τοποθέτησή τους εντός χώρου του λιμένα. Ο προϋπολογιζόμενος 
κύκλος εργασιών (έσοδα) του παραχωρησιούχου καθ' όλη τη διάρκεια (24 μήνες) από την παροχή των 
παραχωρούμενων υπηρεσιών, ανέρχεται στο ποσό των 204.600,00€, πλέον ΦΠΑ, ήτοι στο συνολικό 
ποσό με ΦΠΑ 253.704,00€. Προϋπολογισμός παράτασης 126.852,00€ με ΦΠΑ. 

Η περίληψης της διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και  στην ιστοσελίδα της Ο.Λ.ΗΓ. 
Α.Ε. (URL):  www.olig.gr. Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας 
σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, θα γίνονται εγγράφως μέσω της 
διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου olig@olig.gr. 
Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν προσφορές μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα (ήτοι Δευτέρα 18-05-2020 και ώρα 11.00'). Οι προσφορές ισχύουν και 
δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. Γλώσσα προσφορών η Ελληνική. 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες 
χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, ή που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες 
με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, και πληρούν σε κάθε περίπτωση 
τους όρους και τις απαιτήσεις της διακήρυξης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων 
και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 
υποβολή προσφοράς.  
Κάθε προσφορά στο διαγωνισμό συνοδεύεται υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, από εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 4.092,00€. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα.  

Ο Δ/νων Σύμβουλος 

της Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. 

 

 

Αθανάσιος Πορφύρης 
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