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ΘΕΜΑ :''ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡ

Η Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. προτίθεται να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για την παροχή 
υπηρεσιών ταχυμεταφορών
υπηρεσίας, προϋπολογισμού δαπάνης τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.
με Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σε εφαρμογή του άρθρου 118
του Ν.4412/2016. Η συνολική προϋπολογισθείσα δ
847/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. (Α
Η91) και διατέθηκε ισόποση πίστωση, η οποία περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό 
του οικονομικού έτους 2021 και θα βαρύνει τον (ΚΑΕ 00.62.03). 
υπηρεσιών ταχυμεταφορών για αποστολές της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. είναι κυρίως εντός 
Ελλάδος (από πόλη σε πόλη 
ποσοστό εκτός Ελλάδος. Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια 
έτος από την ημερομηνία υπογραφής της. Το κριτήριο της κατακύρωσης είναι η 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής 
(δηλαδή χαμηλότερη τιμή
Παράδοση δέματος μέχρι 2 κιλά σε 
υπάρξουν δύο ή περισσότερες ισότιμες προσφορές, τότε ο μειοδότης θα ανακηρυχθεί 
μεταξύ αυτών και θα είναι αυτός που θα δώσει τη χαμηλότερη προσφορά στην 
επιπλέον χρέωση ανά κιλό. Σε περίπτωση που υπάρξουν δύο ή πε
προσφορές στην κύρια υπηρεσία αλλά και στην επιπλέον χρέωση
θα ανακηρυχθεί μεταξύ αυτών, µε κλήρωση που θα διενεργηθεί, παρουσία 
εκπροσώπων των εταιριών.
 

Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε.                           

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ  

Νέος Λιμένας Ηγ/τσας 

: 26650-99330 

                                                                               Ηγουμενίτσα, 18 Δεκεμβρίου 2020
Αρ. πρωτ.:11299 

ΠΡΟΣ: 1.ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ  ΤΗΣ Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε.

2.ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ''

CPV:64121000-0 

Η Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. προτίθεται να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για την παροχή 
υπηρεσιών ταχυμεταφορών φακέλων και δεμάτων για τις λειτουργικές ανάγκες της 
υπηρεσίας, προϋπολογισμού δαπάνης τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.

με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σε εφαρμογή του άρθρου 118
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη εγκρίθηκε µε την υπ’ αρ. 

/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. (Α∆Α:ΨΚΚΣ469ΗΞ2
και διατέθηκε ισόποση πίστωση, η οποία περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό 

του οικονομικού έτους 2021 και θα βαρύνει τον (ΚΑΕ 00.62.03). 
υπηρεσιών ταχυμεταφορών για αποστολές της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. είναι κυρίως εντός 

(από πόλη σε πόλη – παράδοση 1-2 εργάσιμες ημέρες) και σε πολύ μικρό 
Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια 

ρομηνία υπογραφής της. Το κριτήριο της κατακύρωσης είναι η 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής 

χαμηλότερη τιμή για τις Υπηρεσίες ταχυμεταφοράς από πόλη σε πόλη 
δέματος μέχρι 2 κιλά σε 1-2 εργάσιμες ημέρες). Σε περίπτωση που 

υπάρξουν δύο ή περισσότερες ισότιμες προσφορές, τότε ο μειοδότης θα ανακηρυχθεί 
μεταξύ αυτών και θα είναι αυτός που θα δώσει τη χαμηλότερη προσφορά στην 
επιπλέον χρέωση ανά κιλό. Σε περίπτωση που υπάρξουν δύο ή περισσότερες 
προσφορές στην κύρια υπηρεσία αλλά και στην επιπλέον χρέωση, τότε ο μειοδότης 
θα ανακηρυχθεί μεταξύ αυτών, µε κλήρωση που θα διενεργηθεί, παρουσία 
εκπροσώπων των εταιριών. 

Δεκεμβρίου 2020 

ΠΡΟΣ: 1.ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ  ΤΗΣ Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. 

2.ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 
ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ'' 

Η Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. προτίθεται να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για την παροχή 
φακέλων και δεμάτων για τις λειτουργικές ανάγκες της 

υπηρεσίας, προϋπολογισμού δαπάνης τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.000,00€) 
με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σε εφαρμογή του άρθρου 118 

απάνη εγκρίθηκε µε την υπ’ αρ. 
ΨΚΚΣ469ΗΞ2-

και διατέθηκε ισόποση πίστωση, η οποία περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό 
του οικονομικού έτους 2021 και θα βαρύνει τον (ΚΑΕ 00.62.03). Η παροχή 
υπηρεσιών ταχυμεταφορών για αποστολές της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. είναι κυρίως εντός 

και σε πολύ μικρό 
Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια  για ένα (1) 

ρομηνία υπογραφής της. Το κριτήριο της κατακύρωσης είναι η 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής 

από πόλη σε πόλη – 
Σε περίπτωση που 

υπάρξουν δύο ή περισσότερες ισότιμες προσφορές, τότε ο μειοδότης θα ανακηρυχθεί 
μεταξύ αυτών και θα είναι αυτός που θα δώσει τη χαμηλότερη προσφορά στην 

ρισσότερες ισότιμες 
, τότε ο μειοδότης 

θα ανακηρυχθεί μεταξύ αυτών, µε κλήρωση που θα διενεργηθεί, παρουσία 



Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας που ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα 
συναφή με το αντικείμενο της πρόσκλησης και διαθέτει Γενική ή Ειδική άδεια 
σύμφωνα με τον κανονισμό Γενικών Αδειών (ΦΕΚ 1700/Β/10-07-2013 και είναι 
εγγεγραμμένες στο Μητρώο ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της Εθνικής Επιτροπής 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Ε.Ε.Τ.Τ. (ΦΕΚ/282/Α/18-12-1998, ΦΕΚ/229/Α/ 
26-09-2003.) μπορεί να υποβάλλει προσφορά για την παροχή υπηρεσιών 
ταχυμεταφορών στην Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε.. 
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της προσφοράς είναι την Τρίτη 29-12-2020 
και ώρα 13:00μ.μ. Οι προσφορές θα πρέπει να είναι σφραγισμένες και να κατατεθούν 
στο γραφείο πρωτόκολλου της Υπηρεσίας έως 29-12-2020 και ώρα 13:00μ.μ.  
Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  
1. Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του νόμου 
4412/2016-ΦΕΚ 147/Α για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν 
να αποκλεισθούν  
2. Πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τα 
άρθρα 75,76,77 του νόμου 4412/2016-ΦΕΚ 147/Α  
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές, καθώς επίσης και παροχές που υποδηλώνουν 
αντιπροσφορά ή είναι ανεξάρτητες από το αντικείμενο του έργου καθώς και τα 
κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών. Η προσφορά πρέπει να έχει ισχύ εκατόν 
είκοσι (120) ημέρες. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, 
στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  
1. η λέξη Προσφορά,  

2. η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ  

3. ο τίτλος της πρόσκλησης: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ 

4. η καταληκτική ημερομηνία: Τρίτη 29-12-2020 και ώρα 13:00μ.μ. 
 
5. τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.  
 
Ο φάκελος προσφοράς πρέπει να συνοδεύεται από αίτηση του Οικονομικού Φορέα 
για τη συμμετοχή του. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του 
Οικονομικού φορέα και να είναι υπογεγραμμένη. Επίσης πρέπει να αναγράφεται ο 
αριθμός αστυνομικής ταυτότητας του ατόμου που υποβάλλει την αίτηση. 
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους, εντός του 
σφραγισμένου φακέλου, τα ακόλουθα:  
Α. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-
Τεχνική Προσφορά» με τα κάτωθι:  
1. ΤΕΥΔ ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄75) ότι δεν βρίσκεται σε μία από 

τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016-ΦΕΚ 147/Α και πληροί τα 
κριτήρια επιλογής των άρθρων 75,76,77  του  Ν.4412/2016-ΦΕΚ 147/Α  

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 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 

3.  Φορολογική ενημερότητα 



4. Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλεια (άρθρο 80 παρ.2 
του Ν.4412/2016) 

5. Γενική Άδεια Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών της επιχείρησης  
6. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ όπου θα 

αναγράφονται σαφώς η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, η πλήρης ταχυδρομική 
διεύθυνση, το τηλέφωνο και το FAX και ο αριθμός μητρώου της επιχείρησης, ή 
Ειδική Άδεια Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών της επιχείρησης, ή βεβαίωση 
όπου θα αναγράφονται σαφώς, ο διακριτικός τίτλος, η πλήρης ταχυδρομική 
διεύθυνση, το τηλέφωνο και το FAX και το είδος της ειδικής άδειας της 
επιχείρησης. 

7. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και 
εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).  

 
Β. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο 
οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Στην οικονομική προσφορά 
θα αναγραφεί η προσφερόμενη τιμή μονάδας για τις Υπηρεσίες ταχυμεταφορά από 
πόλη σε πόλη – Παράδοση δέματος μέχρι 2 κιλά σε 1-2 εργάσιμες ημέρες. Στην τιμή 
θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η Οικονομική Προσφορά θα συνταχτεί σύμφωνα με το 
έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄). Επίσης θα πρέπει να 
περιέχεται και τιμοκατάλογος της εταιρείας για αποστολές στο εξωτερικό.  Όλοι οι 
παραπάνω σφραγισμένοι φάκελοι θα πρέπει επίσης να φέρουν τις ενδείξεις του 
φακέλου συμμετοχής. Η παρούσα Πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της 
ΟΛΗΓ.Α.Ε. (www.olig.gr) και θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της 
Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε.. 

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο γραφείο πρωτοκόλλου (Επιβατικός Σταθμός Τ2 - 
Νέο Λιμάνι Ηγουμενίτσας), έως την Τρίτη 29-12-2020 και ώρα 13:00μ.μ.   

Προσφορές που κατατίθενται με οποιοδήποτε τρόπο, μετά την παραπάνω 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, είναι εκπρόθεσμες και 
επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό, χωρίς να 
αποσφραγιστούν. 

Μετά την κοινοποίηση της ανάθεσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός 
δέκα (10) εργασίμων ημερών για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 
καταθέτοντας τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί µε αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο 
από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. Σημειώνεται ότι σε 
περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι 
συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές 
αποφάσεις.  

2. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές 



κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα) και ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα). Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός 
φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους 
ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. Διευκρίνιση Η προσκόμιση των 
ανωτέρω δικαιολογητικών των παρ. 1 και 2 αφορούν στους διαχειριστές για τις 
εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), τους διαχειριστές και τα ομόρρυθμα μέλη 
για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.), στον πρόεδρο και διευθύνοντα 
σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες 
εταιρείες (Α.Ε.) και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου στους νόμιμους 
εκπροσώπους του. 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ιδίως 
βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί 
της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής Σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 5 β) Κράτηση 0,06% η οποία 
υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής Σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 Ν.4412/2016 όπως ισχύει). γ) Παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος με κάθε πληρωμή, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία 
(άρθρο 64 Ν. 4172/2013). 

 Ο  Διευθύνων Σύμβουλος 

της   Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. 

 

 

 

 

Αθανάσιος Β Πορφύρης 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΠΡΟΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε. 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ''ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ'' 

 

 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΟΝΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

  ΒΑΡΟΣ ΑΞΙΑ (άνευ 
ΦΠΑ) 

Για κάθε 
επιπλέον 1κιλό 

Παράδοση φακέλων 
αλληλογραφίας/μικροδεμάτων 
εντός Ελλάδος 

1-2 μέρες μέχρι 2 
κιλά  

  

 

 

Η προσφορά μου ισχύει για 120 ημέρες από την επόμενη της ημέρας διεξαγωγής του 
Διαγωνισμού. 

Ο Προσφέρων 

 

 

 

(Σφραγίδα – Υπογραφή – Ημερομηνία) 
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