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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 
Ο Οπγανιζμψρ Λιμένορ Ηγοςμενίηζαρ Α.Ε (Ο.ΛΗΓ. Α.Ε) διακηπωηηει  ζςνοπηικψ διαγυνιζμψ για ηην επιλογή 

αναδψσος με κπιηήπιο ανάθεζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα απψ οικονομική άποτη πποζθοπά μψνο βάζει 

ηιμήρ (σαμηλψηεπη ηιμή), για ηην εκπψνηζη ηος έπγος με ηίηλο «Προμήθεια και εγκαηάζηαζη θωηιζηικών 

ζωμάηων και ιζηών για ηον ποδηλαηόδρομο Ηγοσμενίηζας (περιοτή ΤΕΙ προς Δρέπανο)» με πποχπολογιζμψ 

40.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 

1) Πποζθέπεηαι ελεωθεπη, πλήπηρ, άμεζη και δυπεάν ηλεκηπονική ππψζβαζη ζηα έγγπαθα ηηρ Σωμβαζηρ απψ ηιρ 

03/07/2020 ζηην ιζηοζελίδα ηηρ www.olig.gr και ηος ΚΗΜΔΗΣ. 

Πληποθοπίερ ζηο ηηλέθυνο: 26650 – 99345 - 99328, θαξ επικοινυνίαρ 26650 - 99330, Διεωθςνζη Ανάπηςξηρ, 

απμψδια ςπάλληλορ για επικοινυνία: κα Ιππολωηη Γαηζέλος . 

2) Προθεζμία σποβολής προζθορών: Ημεπομηνία: 14/07/2020 και ϊπα 12:00 

Φάκελοι Προζθορών: Οι πποζθοπέρ ςποβάλλονηαι ή αποζηέλλονηαι απψ ηοςρ ενδιαθεπψμενοςρ , μέζα ζε 

ζθπαγιζμένο θάκελο, ζηο ππυηψκολλο ηηρ Ο.ΛΗΓ. Α.Ε., ηο απγψηεπο μέσπι και ηην ημεπομηνία και ϊπα 

διενέπγειαρ ηος διαγυνιζμοω. 

Ημεπομηνία αποζθπάγιζηρ: 14 /07/2020 και ϊπα 12:00. ζηη διεωθςνζη ''Οπγανιζμψρ Λιμένορ Ηγοςμενίηζαρ Α.Ε. 

Επιβαηικψρ Σηαθμψρ Τ2, Νέο Λιμάνι, Τ.Κ. 46100 Ηγοςμενίηζα'' 

3) Δικαίυμα ζςμμεηοσήρ έσοςν: (α) ηα θςζικά ή νομικά ππψζυπα πος λειηοςπγοων νψμιμα ζηην Ελλάδα ή ζε 

άλλο κπάηορ μέλορ ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ (Ε.Ε.) ή ηος Εςπυπαφκοω Οικονομικοω Χϊπος (Ε.Ο.Χ.) ή ζε ηπίηερ 

σϊπερ πος έσοςν ςπογπάτει ηη Σςμθυνία Δημοζίυν Σςμβάζευν ηος Παγκψζμιος Οπγανιζμοω Εμποπίος ή 

διμεπείρ ζσεηικέρ ζςμθυνίερ με ηην Ε.Ε. και δπαζηηπιοποιοωνηαι επαγγελμαηικά ζηο ανηικείμενο ηηρ παποωζηρ.  

(β) ενϊζειρ πποζθεπψνηυν πος ςποβάλλοςν κοινή πποζθοπά, εθψζον δπαζηηπιοποιοωνηαι επαγγελμαηικά ζηο 

ανηικείμενο ηηρ παποωζηρ (γ) ζςνεηαιπιζμοί, εθψζον δπαζηηπιοποιοωνηαι επαγγελμαηικά ζηο ανηικείμενο ηηρ 

παποωζηρ (δ) κοινοππαξίερ πποζθεπψνηυν, εθψζον δπαζηηπιοποιοωνηαι επαγγελμαηικά ζηο ανηικείμενο ηηρ 

παποωζηρ. 

 Οι ενϊζειρ και οι κοινοππαξίερ δεν ςποσπεοωνηαι να λάβοςν οπιζμένη νομική μοπθή πποκειμένος να ςποβάλοςν 

πποζθοπά. Η επιλεγείζα ένυζη ή κοινοππαξία ςποσπεοωηαι να ππάξει ηοωηο εάν καηακςπυθεί ζε αςηή ο 

διαγυνιζμψρ εθψζον η λήτη οπιζμένηρ νομικήρ μοπθήρ είναι αναγκαία για ηην οπθή εκηέλεζη ηηρ ζωμβαζηρ. 

4) Για ηην ζςμμεηοσή ζηον διαγυνιζμψ απαιηείηαι η καηάθεζη εγγςηηικήρ επιζηολήρ ζςμμεηοσήρ απψ ηοςρ 

ζςμμεηέσονηερ οικονομικοωρ θοπείρ, καηά ηοςρ ψποςρ ηηρ παπ. 1 α) ηος άπθπος 72 ηος ν. 4412/2016, , πος 

ανέπσεηαι ζηο ποζψ ηυν οκηακοζίυν (800,00€) εςπϊ. Σηην πεπίπηυζη ένυζηρ οικονομικϊν θοπέυν, η εγγωηζη 

ζςμμεηοσήρ πεπιλαμβάνει και ηον ψπο ψηι η εγγωηζη καλωπηει ηιρ ςποσπεϊζειρ ψλυν ηυν οικονομικϊν θοπέυν 

πος ζςμμεηέσοςν ζηην ένυζη. 

Η παποωζα αναπηάηαι ζηο διαδίκηςο, ζηο ΚΗΜΔΗΣ καθϊρ και ζηον πίνακα ανακοινϊζευν ηηρ Ο.ΛΗΓ. 

Α.Ε. 

  Ο Δ/νων φμβουλοσ 
τησ Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. 
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