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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016) 

 
ΘΕΜΑ: ' ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ 

ΕΠΙΒΑΤΩΝ  ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΜΕ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΛΗΓ Α.Ε.' 

 
CPV:60100000-9  

 
Η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη υπηρεσιών οδηγού για την λειτουργία 
υπηρεσίας διακίνησης επιβατών εντός του περιφραγμένου χώρου του Νέου λιμένα με 
λεωφορείο ιδιοκτησίας της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. και την υπ' αριθμ. 515/2020Αποφάση Ανάληψης 
Υποχρέωσης, προτίθεται να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για την παροχή της εν λόγω 
υπηρεσία για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2020, 
προϋπολογισμού δαπάνης επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (7500,00€) και με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής 
(χαμηλότερη τιμή). Η υπηρεσία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. 2020. Για 
αυτό τον λόγο προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και 
κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει προσφορά, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 
παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της υπηρεσίας οδηγού για την λειτουργία υπηρεσίας 
διακίνησης επιβατών εντός του περιφραγμένου χώρου του Νέου λιμένα, με λεωφορείο 
ιδιοκτησίας της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.' 
Τα φυσικά πρόσωπα που θα υποβάλουν προσφορά ή θα υποδειχθούν μέσω των νομικών 
προσώπων που θα υποβάλουν προσφορά, πρέπει: 

 Να διαθέτουν δίπλωμα οδήγησης Δ' κατηγορίας. 
 Να μην υπερβαίνουν την ηλικία των 65 ετών κατά την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων.  
 Να είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και να έχουν καλή γνώση της 

ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας σε βαθμό που να επιτρέπει την επαρκή και 
ευχερή επικοινωνία.  

 Να μην έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα ή αδίκημα που 
ενέχει έλλειψη τιμιότητας. 

Τεχνική έκθεση 
Για την εξυπηρέτηση της διακίνησης των επιβατών από και προς τους Τερματικούς σταθμούς 
Τ1 και Τ2 και τις προβλήτες του Λιμένα η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε προμηθεύτηκε συγκεκριμένο για την 
υπηρεσία αυτή λεωφορείο μεταφοράς  επιβατών (αστικού τύπου). 
Στο μόνιμο προσωπικό της Εταιρίας συμπεριλαμβάνεται και ένας οδηγός, πλήρους 5μερης 
απασχόλησης (Δευτέρα – Παρασκευή) & ωράριο 7:30-15:30. Η λειτουργία του Λιμένα  είναι 
εικοσιτετράωρη καθώς υπάρχουν αφίξεις και αναχωρήσεις τόσο κατά την διάρκεια της 
ημέρας όσο και της νύχτας. Με βάση τα παραπάνω, κατά το ωράριο του ανωτέρω υπαλλήλου 



της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., η λειτουργία της Υπηρεσίας θα εκτελείται από αυτόν. Κατά το υπόλοιπο 
χρονικό διάστημα του 24ώρου καθώς και τα Σαββατοκύριακα, τις Αργίες και τις ημέρες 
αδείας του ως άνω υπαλλήλου, η Υπηρεσία θα εξυπηρετείται από Εξωτερικό Συνεργάτη 
(Ανάδοχο), με προβλεπόμενο  δίπλωμα οδήγησης λεωφορείου. Η μεταφορά των επιβατών 
μέσω λεωφορείου θα εκτελείται από τους Τερματικούς σταθμούς Τ1 και Τ2 προς τις 
προβλήτες αφίξεων - αναχωρήσεων   των πλοίων και αντίστροφα, κατά τις ώρες που έχουν 
καθορισθεί από το Κεντρικό Λιμεναρχείο  Ηγουμενίτσας και ανακοινώνονται από το οικείο 
Γραφείο Αγκυροβολίας, σύμφωνα πάντα με τους κανόνες ασφαλείας  κίνησης στο Λιμένα και 
του Κώδικα Ασφάλειας Λιμένα (ISPS). 

Η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. θα διατηρεί το δικαίωμα της εποπτείας της ποιότητας και της ποσότητας της 
εργασίας που θα εκτελείται. Καμία υπαλληλική σχέση δεν δημιουργείται μεταξύ της 
Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. και του αναδόχου. Η Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. δύναται να ζητήσει από τον ανάδοχο 
αποζημίωση για ενδεχόμενη πρόκληση ζημιών σε περίπτωση που κρίνει απαραίτητο στο 
πλαίσιο διασφάλισης των συμφερόντων της. Η Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. έχει το δικαίωμα να ακυρώσει 
την σύμβαση που θα υπογραφεί μέσω της παρούσας πρόσκλησης οποτεδήποτε, εάν εκλείψει 
το αντικείμενο της ή για άλλους λόγους κατά την κρίση του. Για μια τέτοια απόφαση, ο 
Ανάδοχος θα ενημερώνεται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) εργάσιμες μέρες νωρίτερα.  
Ο οδηγός του αναδόχου θα είναι υπόχρεος να είναι ευπρεπώς ντυμένος και να διατηρεί το 
λεωφορείο καθαρό (εσωτερικά και εξωτερικά) και σε πολύ καλή αισθητική κατάσταση. Ο 
ανάδοχος θα αμείβεται μηνιαίως με το ποσό της προσφοράς του μειοδότη διαιρούμενο με 
τους μήνες που υπολείπονται έως 31/12/2020 πλέον Φ.Π.Α. Θα εκδίδει τιμολόγιο σε μηνιαία 
βάση το οποίο θα προσκομίζει στην Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. Νοείται ότι εάν ο ανάδοχός είναι νομικό 
πρόσωπο το τιμολόγιο θα εκδίδεται από το ίδιο το νομικό πρόσωπο και όχι από το 
άτομο/άτομα που θα παρέχει τις ζητούμενες υπηρεσίες. 

Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας που ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα συναφή 
με το αντικείμενο της πρόσκλησης, μπορεί να υποβάλλει ή να αποστέλλει προσφορά στο 
γραφείο πρωτόκολλου της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. (Επιβατικός σταθμός Τ2, Νέο Λιμάνι Ηγουμενίτσας 
Τ.Κ.46100)  σε σφραγισμένο φάκελο και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Η προσφορά 
του πρέπει  να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης. Καταληκτική 
ημερομηνία για την υποβολή της προσφοράς είναι 16/7/2020 και ώρα:12.00'. Η προσφορά 
ισχύει και δεσμεύει τον συμμετέχοντα για 120 ημέρες, από την επομένη της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά που αποστέλλεται, μετά την παραπάνω 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών ή δεν θα συνοδεύεται από όλα τα 
απαραίτητα πιστοποιητικά ή δεν θα πληρεί όλους τους όρους που καθορίζονται στη παρούσα, 
θα απορριφθεί. Όλοι οι πιο πάνω όροι είναι ουσιώδεις και η μη τήρηση οποιουδήποτε από 
αυτούς παρέχει το δικαίωμα στην Αναθέτουσα Αρχή να μη λάβει υπόψη την προσφορά. 
Αντιπροσφορά δεν γίνεται δεκτή και θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η υποβολή προσφοράς 
αποτελεί τεκμήριο ότι ο προσφέρων έχει λάβει πλήρη γνώση και αποδέχεται τους γενικούς 
όρους καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής της πρόσκλησης. Η προσφορά πρέπει να 
μην έχει ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Αν υπάρχει στην προσφορά 
οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και υπογεγραμμένη από τον 
υποψήφιο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του. Ο συμμετέχοντας δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την 
προσφορά του μετά την κατάθεσή της. 
 

ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
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ΩΡΑ 

Γραφείο πρωτόκολλου της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. 
Επιβατικός σταθμός Τ2, 
Νέο Λιμάνι Ηγουμενίτσας Τ.Κ.46100 

Δ/νση Διοικητικού 
Οικονομικών &Προμηθειών  
Τμήμα Προμηθειών 

16/7/2020 16/7/2020 12:00΄ 

 
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από το Τμήμα Προμηθειών, της Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε..  
Το κριτήριο της κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής (δηλαδή χαμηλότερη τιμή). Σε περίπτωση που υπάρξουν δύο 



ή περισσότερες ισότιμες προσφορές, τότε ο μειοδότης θα ανακηρυχθεί μεταξύ αυτών, µε 
κλήρωση που θα διενεργηθεί, παρουσία εκπροσώπων. 

Η παρούσα Πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. 
(https://www.olig.gr) και αντίγραφο της θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του 
επιβατικού σταθμού  Τ2 της Ο.Λ.ΗΓ.  Α.Ε. (Τηλέφωνα: Πληροφοριών 2665099328, 
6908821585 κα. Φιλαρτζή Ελένη). 
Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας θα πρέπει να μην βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις 
των άρθρων 73 του νόμου 4412/2016-ΦΕΚ 147/Α για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς 
αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν. 
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους, εντός του 
σφραγισμένου φακέλου, τα ακόλουθα: 
α) Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο, σε ισχύ, στο οποίο θα αναφέρεται το 
ειδικό επάγγελμα.  
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄75) στην οποία θα δηλώνεται:  

 ότι ο υποψήφιος έλαβε γνώση της τεχνικής έκθεσης.  
 ότι δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 του Ν.4412/2016-ΦΕΚ 

147/Α και πληροί τα κριτήρια επιλογής των άρθρων 75,76,77 του Ν.4412/2016-ΦΕΚ 
147/Α  

 ότι i) Η προσφορά του ισχύει για εκατόν είκοσι (120) ημέρες μετά την ημερομηνία 
κατάθεσης της προσφοράς. ii) Αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους 
συμμετοχής της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. iii) Παραιτείται από 
κάθε αξίωση ή/και δικαίωμα αποζημίωσής του, για την οποιαδήποτε ενδεχόμενη 
απόφαση της Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. σχετικά με την αναβολή ή ακύρωση ή ματαίωση της 
παρούσας διαδικασίας, 

γ) Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν με αντιπρόσωπό 
τους. 
δ) Φορολογική ενημερότητα. 
ε) Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλεια (άρθρο 80 παρ.2 του 
Ν.4412/2016) 
(ζ) αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. 
(η) επαγγελματική άδεια λεωφορείου σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της 
Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού  
(θ) απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τον οδηγό 
 
Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και 
εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).  
στ) Οικονομική προσφορά γραφόμενη αριθμητικώς και ολογράφως βάση του υποδείγματος 
του Παραστήματος Α.  
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, 
μπορούν να παρίστανται οι υποψήφιοι Ανάδοχοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους ή τρίτοι 
νομίμως εξουσιοδοτημένοι οι οποίοι θα έχουν έγγραφη εξουσιοδότηση (με θεώρηση γνησίου 
της υπογραφής). Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε 
οποιοδήποτε όρο της παρούσας απορρίπτονται.  
Ο ανάδοχος  που θα επιλεγεί θα κληθεί να υπογράψει σχετικό συμφωνητικό έγγραφο αφού 
υποβάλει ποινικό μητρώου. Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών η υπηρεσία μπορεί  να 
ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία 
ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
 

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

 
 
 

Αθανάσιος Β. Πορφύρης 



      

 
      
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Έντυπο οικονομικής προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας 
 

ΠΡΟΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε. 
 
 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
για την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

'ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ  
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΛΗΓ Α.Ε ' 
 

Του/της (Φυσικού προσώπου) ή της εταιρείας (ή ένωσης προμηθευτών κατά περίπτωση) 
..................................................................................................................................................., 

όπως νόμιμα εκπροσωπείται από ......................................................... με Α.Δ.Τ......................, 

με Α.Φ.Μ....................................................Δ.Ο.Υ......................................................................, 

με έδρα .....................................................................οδός......................................................., 
fax.................................................email.................................................................................... 
 
Προσφερόμενη τιμή .................................................................................................................. 
 
(ολογράφως)...............................................................................................................................  
 
Η προσφορά μου ισχύει για 120 ημέρες από την επόμενη της ημέρας διεξαγωγής του 
Διαγωνισμού. 

Ο Προσφέρων 
 
 
 

(Σφραγίδα – Υπογραφή – Ημερομηνία) 
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