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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας (Ο.ΛΗΓ. Α.Ε) διακηρύττει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για 
''Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την υποστήριξη υλοποίησης των ΠΕ Τ1, ΠΕ 
Τ2 και ΠΕ C του έργου ECOWAVES του Προγράμματος ADRION 2014 – 2020'' σύμφωνα με το άρθρο 311 του Ν.4412/2016. Το 
κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης θα είναι πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας – τιμής, με προϋπολογισμό 171.624,02 € πλέον Φ.Π.Α. και υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα ως εξής: 
- Τμήμα Υπηρεσιών Α που περιλαμβάνει Δράσεις Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου από τα Πακέτα Εργασίας T1 και T2: [ΠΕ: T1 
(Περιβαλλοντικό Πλαίσιο Λιμένα / Port Environmental Framework), ΠΕ:T2 (Ενδυνάμωση ικανοτήτων / Enhancing the capacities)], 
εκτιμώμενης αξίας 105.730,50 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. 
- Τμήμα Υπηρεσιών Β που περιλαμβάνει Δράσεις Συμβούλου Επικοινωνίας και Δημοσιότητας από τα Πακέτα Εργασίας T2 και C: 
[ΠΕ:T2 (Ενδυνάμωση ικανοτήτων / Enhancing the capacities), ΠΕ:C (Επικοινωνία)]., εκτιμώμενης αξίας 65.893,52 ευρώ πλέον 
ΦΠΑ 24% 
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης  στην ιστοσελίδα της 
www.olig.gr , του ΚΗΜΔΗΣ και στο ΕΣΗΔΗΣ από την 13 η Οκτωβρίου 2020. 
Η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης το αργότερο έως την 26η Οκτωβρίου 2020 εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι 
έως την 23η Οκτωβρίου 2020.  Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, 
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr 
Ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η   29/10/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00΄. Ο 
χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε 6 μήνες. 
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, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα 
Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς 
και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος της ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 
υποβολή προσφοράς. Στην περίπτωση που ένωση οικονομικών φορέων καταστεί ανάδοχος, τα μέλη της οφείλουν -εφόσον ζητηθεί 
από την Αναθέτουσα Αρχή, και πριν τη σύναψη της σύμβασης- να περιέλθουν σε συγκεκριμένη νομική μορφή. 
 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής. Για το τμήμα υπηρεσιών Α ποσού δύο χιλιάδων 
εκατόν δεκατεσσάρων ευρώ και εξήντα ένα λεπτών (€ 2.114,61, €), για το τμήμα υπηρεσιών Β ποσού χιλίων τριακοσίων δέκα 
επτά χιλιάδων ευρώ ογδόντα επτά λεπτών (€ 1.317,87 €) και για τα τμήματα Α και Β συνολικά ποσού τριών χιλιάδων 
τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (3.432,48€).Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στον κύριο του 
έργου: Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. H σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από εθνικούς πόρους . 

 Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΔΜΗΣ και στον τοπικό Τύπο. Η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία 
σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε για το Τμήμα Α' Συστημικό Αύξοντα Αριθμό :96757 ενώ για το 
Τμήμα Β' Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:100747 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26650 99345, φαξ επικοινωνίας 26650 99330, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: κα Ιππολύτη 
Γατσέλου. 

Ο  Δ/νων Σύμβουλος 
της Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. 
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