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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 «Παροτή Υπηρεσιών Τετνικού Σσμβούλοσ για την 

σλοποίηση τοσ ΠΕ 1 τοσ έργοσ ECOWAVE τοσ Προγράμματος ADRION 2014 – 2020» με πποχπολογιζμψ 

31.600,00 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) Προθεσμία σποβολής προσυορών: Ημεπομηνία: 14/07/2020 και ϊπα 10:00 π.μ 

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

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

διαγυνιζμοω 

Ημεπομηνία αποζθπάγιζηρ: 14 /07/2020 και ϊπα 10:00. ζηη διεωθςνζη ''Οπγανιζμψρ Λιμένορ Ηγοςμενίηζαρ Α.Ε. 

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

Το κπιηήπιο ανάθεζηρ ηηρ Σωμβαζηρ είναι η πλέον ζςμθέποςζα απψ οικονομική άποτη πποζθοπά  βάζει 

ποιψηηηαρ -ηιμήρ.  

3) Δικαίυμα ζςμμεηοσήρ ζηη διαδικαζία ζωνατηρ ηηρ παποωζαρ ζωμβαζηρ έσοςν θςζικά ή νομικά ππψζυπα και, 

ζε πεπίπηυζη ενϊζευν οικονομικϊν θοπέυν, ηα μέλη αςηϊν, πος είναι εγκαηεζηημένα ζε: 

α) κπάηορ-μέλορ ηηρ Ένυζηρ, 

β) κπάηορ-μέλορ ηος Εςπυπαφκοω Οικονομικοω Χϊπος (Ε.Ο.Χ.), 

γ) ηπίηερ σϊπερ πος έσοςν ςπογπάτει και κςπϊζει ηη ΣΔΣ, ζηο βαθμψ πος η ςπψ ανάθεζη δημψζια ζωμβαζη 

καλωπηεηαι απψ ηα Παπαπηήμαηα 1, 2, 4 και 5 και ηιρ γενικέρ ζημειϊζειρ ηος ζσεηικοω με ηην Ένυζη 

Πποζαπηήμαηορ I ηηρ υρ άνυ Σςμθυνίαρ, καθϊρ και  

δ) ζε ηπίηερ σϊπερ πος δεν εμπίπηοςν ζηην πεπίπηυζη γ΄ ηηρ παποωζαρ παπαγπάθος και έσοςν ζςνάτει διμεπείρ 

ή πολςμεπείρ ζςμθυνίερ με ηην Ένυζη ζε θέμαηα διαδικαζιϊν ανάθεζηρ δημοζίυν ζςμβάζευν. Οι ενϊζειρ 

οικονομικϊν θοπέυν, ζςμπεπιλαμβανομένυν και ηυν πποζυπινϊν ζςμππάξευν, δεν απαιηείηαι να πεπιβληθοων 

ζςγκεκπιμένη νομική μοπθή
1
 για ηην ςποβολή πποζθοπάρ. 

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. 

 
 
 
 

Αθανάςιοσ Πορφφρησ 
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