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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε. 
Τερματικός Σταθμός 2 – Νέος Λιμένας Ηγ/τσας 
Τηλ : 26650-99328, Fax : 26650-99330 
Τ.Κ. :46100- Ηγουμενίτσα 
Πληρ.:  Φιλαρτζή Ελένη 

                                                                               Ηγουμενίτσα, 11 Οκτωβρίου 2021 
                                                             Αριθ. Πρωτ.:9138 

     ΠΡΟΣ: 1.ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
 2.ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ  ΤΗΣ ΟΛΗΓ Α.Ε. 
 3.ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΟΛΗΓ Α.Ε. 

       

ΘΕΜΑ: ''ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΕΝΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ'' 

 
Η ΟΛΗΓ Α.Ε. προτίθεται να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για την παραχώρηση 
των υπηρεσιών λειτουργίας, τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης των τεσσάρων 
(4) ιδιόκτητων φορτιστών ηλεκτρικής ενέργειας σχετικών οχημάτων (σταθμών 
φόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων), για δοκιμαστική περίοδο ενός (1) έτους με 
δυνατότητα επέκτασης κατά ένα (1) ακόμη έτος. 
 
Οι σταθμοί φόρτισης Η/Ο είναι κανονικής ισχύος, της σειράς “Efacec Public Charger” 
με δύο εξόδους για φόρτιση τύπου 3, ισχύος 22kw εκάστη, θέσεις σε συντεταγμένες 
ΕΓΣΑ 4378723,96, 178514,41,  4378380,97, 178512,71 & 4377665,53, 178150,83. 

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.4413/2016, η εκτιμώμενη αξία της 
σύμβασης παραχώρησης, υπολογίζεται σε ποσό ετησίως 12.000,00€ μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι ο συνολικός εκτιμώμενος κύκλος εργασιών 
του παραχωρησιούχου καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης συμπεριλαμβανομένης 
και της επέκτασης αυτής, υπολογίζεται σε 24.000.00€, πλέον Φ.Π.Α. 13%, ήτοι 
συνολικά ποσό 27.120,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 
Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους  από την ημερομηνία 
υπογραφής της με δυνατότητα επέκτασης για ένα (1) ακόμη έτος, κατόπιν αίτησης 
του παραχωρησιούχου.  
 

ΑΔΑ: 67Τ5469ΗΞ2-Δ4Φ



2 
 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι το υψηλότερο ποσοστό επί των καθαρών 
εσόδων των υπηρεσιών ηλεκτροφόρτισης (έσοδα μείον κόστος πράσινης ενέργειας, 
μη υπολογιζόμενου Φ.Π.Α, με την εκάστοτε τιμή τιμολόγησης των υπηρεσιών 
ηλεκτροφόρτισης στον τελικό πελάτη), που θα προσφέρει ο προσφέρων σε 
αντάλλαγμα για την παραχώρηση από την ΟΛΗΓ Α.Ε. προς αυτόν του δικαιώματος 
παροχής και διαχείρισης των υπηρεσιών της παρούσης. Διευκρινίζεται ότι ο 
παραχωρησιούχος  θα ενημερώνει την ΟΛΗΓ Α.Ε. για τα στοιχεία χρησιμοποίησης 
των σημείων επαναφόρτισης και βάσει των ανωτέρω αναφερομένων θα εκδίδει 
μηνιαία, ανάλογο τιμολόγιο/εκκαθάριση προς αυτήν (ΟΛΗΓ Α.Ε.) που θα πρέπει να 
εξοφλείται εντός 30 ημερών από την έκδοση. Ρητά διευκρινίζεται ότι η ΟΛΗΓ Α.Ε.  
μπορεί να προβαίνει σε έλεγχο και διασταύρωση των κοινοποιούμενων σε αυτήν 
αναφορών, χωρίς όμως σε καμία περίπτωση να λαμβάνει γνώση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών. 

Σε περίπτωση που υπάρξουν δύο ή περισσότερες ισότιμες προσφορές, τότε ο 
πλειοδότης θα ανακηρυχθεί μεταξύ αυτών, µε κλήρωση που θα διενεργηθεί, 
παρουσία εκπροσώπων των εταιριών. 
 
 
Η ΟΛΗΓ Α.Ε. : 
(α) διατηρεί την πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή αυτής στα σημεία 
επαναφόρτισης – σταθμοί φόρτισης Η/Ο  και εγγυάται ότι έχει την ελεύθερη και 
αποκλειστική χρήση των χώρων όπου είναι εγκαταστημένοι, 
(β) θα αναλάβει τις εργασίες και τις δαπάνες για την κατασκευή των υπέργειων και 
υπόγειων διασυνδέσεων (καλωδίωση) που μπορεί να απαιτούνται για τη σύνδεσή 
τους με την υφιστάμενη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στον χώρο στάθμευσης, 
μέσω του οποίου θα παρέχονται υπηρεσίες επαναφόρτισης σε Χρήστες Η/Ο, τις 
εργασίες βαψίματος του πατώματος στον εν λόγω χώρο, καθώς και την τοποθέτηση 
δύο (2) πινακίδων σήμανσης. Τα εν λόγω σημεία επαναφόρτισης Η/Ο θα 
τροφοδοτούνται με ηλεκτρική ενέργεια απευθείας μέσω της υφισταμένης παροχής 
της ΟΛΗΓ Α.Ε., το κόστος της οποίας ο παραχωρησιούχος θα αποδίδει σ’ αυτήν, 
στην τιμή μονάδας της Μέσης Τάσης, όπως εκάστοτε ισχύει, 
(γ) θα διευκολύνει και θα παρέχει πρόσβαση στους Χρήστες Η/Ο προς το σκοπό 
επαναφόρτισης των οχημάτων τους, 
(δ) θα αναλάβει τη γενικότερη επιμέλεια του περιβάλλοντος χώρου των Σταθμών 
Φόρτισης, ώστε η αξιοποίηση των Σταθμών Φόρτισης από τους Χρήστες Η/Ο να 
είναι η μέγιστη δυνατή και η πρόσβαση σε αυτούς να μην παρεμποδίζεται από άλλα 
αντικείμενα, 
(ε) σε κάθε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όταν περιέλθει σε γνώση της, θα 
ειδοποιεί άμεσα τον Παραχωρησιούχο, προς αποφυγή κάθε ζημίας, καθώς επίσης 
θα ενημερώνει για κάθε πρόβλημα ή δυσλειτουργία των Σταθμών Φόρτισης, 
(στ) θα παρέχει υλικό από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) προς τις 
αρμόδιες αρχές κατόπιν σχετικού αιτήματός τους, εφόσον λαμβάνει χώρα 
οποιοδήποτε περιστατικό βίαιης ενέργειας, δολιοφθοράς ή βλάβης του Σημείου 
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Επαναφόρτισης ή του Σταθμού Φόρτισης, 
(ζ) θα καταβάλλει κάθε δυνατή συνδρομή και να διευκολύνει την πρόσβαση των 
υπαλλήλων και τεχνικών του Παραχωρησιούχου για τη συντήρηση και την 
αποκατάσταση των βλαβών των Σημείων Επαναφόρτισης ή των Σταθμών Φόρτισης. 
 
Ο Παραχωρησιούχος : 
(α) θα αναλάβει την εύρυθμη, σύννομη και ομαλή λειτουργία των Σταθμών 
Φόρτισης καθώς και θα μεριμνά για την άρτια τεχνική υποστήριξη, συντήρηση και 
επισκευή των σημείων επαναφόρτισης Η/Ο, συμπεριλαμβανομένων της συναφούς 
υποδομής, τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας και της λειτουργίας τους, την 
εποπτεία, την ασφάλιση και τον έλεγχό τους, καθώς και για την παροχή των 
αναγκαίων στοιχείων και δεδομένων στο Μητρώο Υποδομών και Φορέων Αγοράς 
Ηλεκτροκίνησης, κατ’ άρθρ. 13 ν. 4710/2020. Η αποκατάσταση πιθανής βλάβης θα 
γίνεται εντός εύλογου χρόνου και όχι περαιτέρω των πέντε (5) εργάσιμων ημερών 
και οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια ή ενέργεια για τη συντήρηση των Σημείων 
Φόρτισης θα πρέπει να γίνεται κατόπιν συνεννόησης των μερών, σε ώρες και υπό 
συνθήκες που δε θα διαταράσσουν την εύρυθμη λειτουργία χώρου στάθμευσης της 
ΟΛΗΓ Α.Ε. και δε θα θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των επισκεπτών, των λοιπών 
συνεργατών και υπαλλήλων της, 
(β) θα λειτουργεί ηλεκτρονική πλατφόρμα για την εποπτεία και τον έλεγχο της 
υποδομής επαναφόρτισης, καθώς και πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης των 
συλλεγόμενων πληροφοριών, χρησιμοποιώντας συστήματα απομακρυσμένης 
εποπτείας και ελέγχου με τη χρήση ενός ευρωπαϊκού ή διεθνούς ανοικτού 
πρωτοκόλλου, το οποίο θα υποστηρίζει τη διαχείριση ενεργούς ισχύος, 
προκειμένου το σημείο να έχει τη σχετική τεχνική δυνατότητα, 
(γ) θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις εργασίες και τις δαπάνες σύνδεσης (εκτός της 
καλωδίωσης έως τον κάθε φορτιστή) και τα κάθε είδους έξοδα κι εργασίες για την 
εύρυθμη και σύννομη λειτουργία των Σταθμών Φόρτισης, καθώς και τις εργασίες 
και τις δαπάνες τοποθέτησης, εγκατάστασης, συντήρησης των Σταθμών Φόρτισης 
και αντικαταστάσεώς τους, οποτεδήποτε τα μέρη κρίνουν αυτό σκόπιμο. 
Διευκρινίζεται ότι η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. δε διατηρεί το δικαίωμα επίβλεψης των εν λόγω 
εργασιών, δε δημιουργείται σχέση πρόστησης μεταξύ αυτής και των προστηθέντων 
υπαλλήλων του Παραχωρησιούχου, ενώ ο Παραχωρησιούχος είναι αποκλειστικά 
υπεύθυνος για την προσήκουσα και σύννομη εκτέλεση των ως άνω εργασιών, τις 
οποίες και θα επιβλέπει αποκλειστικά ο ίδιος. Επιπλέον, ο Παραχωρησιούχος 
υπέχει ευθύνη έναντι της ΟΛΗΓ Α.Ε. για οποιοδήποτε ατύχημα, δυστύχημα, φθορά 
ή ζημία σε πρόσωπα (προσωπικό της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. και του Παραχωρησιούχου, 
συνεργάτες της ΟΛΗΓ Α.Ε., επισκέπτες και/ή σε πράγματα, εγκαταστάσεις και/ή σε 
οποιονδήποτε χώρο του από πράξεις ή παραλείψεις των υπαλλήλων του, του 
προσωπικού του, των προστηθέντων από αυτόν, των προμηθευτών και συνεργατών 
του, καθώς και κάθε τρίτου προσώπου που αυτός χρησιμοποιεί για την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεών του, όπως αυτές απορρέουν από την οικεία Σύμβαση. Για τα 
εργατικά ή άλλα ατυχήματα που τυχόν θα συμβούν στα πρόσωπα που θα 
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απασχολεί ο Παραχωρησιούχος ή τυχόν προστηθέντες αυτού καθόλη τη διάρκεια 
της εκτέλεσης των εργασιών ως και σε οποιονδήποτε τρίτο, αποκλειστικά 
υπεύθυνος για την αποκατάσταση της ζημιάς και την έγκαιρη και πλήρη 
ικανοποίηση των απαιτήσεων των δικαιούχων είναι ο ίδιος, 
(δ) θα αναλάβει τις εργασίες και τα έξοδα μετακίνησης των Σταθμών Φόρτισης σε 
νέες θέσεις και της αποκατάστασης των χώρων των προηγούμενων εγκαταστάσεων 
στην προτέρα τους κατάσταση, κατόπιν σχετικής συμφωνίας των μερών, εκτός εάν η 
μετακίνηση οφείλεται σε ενέργειες της ΟΛΗΓ Α.Ε., όπως ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά σε περίπτωση ανακαίνισης ή συντήρησης του χώρου όπου είναι 
τοποθετημένοι οι Σταθμοί Φόρτισης, οπότε το κόστος θα το αναλαμβάνει η ΟΛΗΓ 
Α.Ε., 
(ε) θα παρέχει υπηρεσίες επαναφόρτισης στους Χρήστες Η/Ο με άμεση τιμολόγησή 
τους, 
(στ) θα ενημερώνει την ΟΛΗΓ Α.Ε. για τη συνολική ενέργεια που χρησιμοποιήθηκε 
για την ηλεκτροκίνηση βάσει των μετρήσεων που καταχωρούνται από κάθε 
φορτιστή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του παρόχου, όπου η ΟΛΗΓ Α.Ε. θα έχει 
πρόσβαση για επαλήθευση (χωρίς να λαμβάνει καμία γνώση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών των σταθμών επαναφόρτισης). Η ΟΛΗΓ Α.Ε. 
δύναται με δικές του δαπάνες να εγκαταστήσει ενδιάμεσο σταθμό μέτρησης 
ηλεκτρικής ενέργειας για τυχόν διασταύρωση στοιχείων κατανάλωσης. Η τιμή 
αποζημίωσης της ενέργειας που καταναλώνεται από τον φορτιστή θα είναι στο 
πραγματικό κόστος που επιβαρύνεται η ΟΛΗΓ Α.Ε. για την επιπλέον κατανάλωση 
και θα δύναται να πιστοποιηθεί μέσω ενός ανεξάρτητου τρίτου (π.χ. 
αναγνωρισμένη ελεγκτική εταιρία διεθνούς φήμης «Big 4») που θα επιλέγεται από 
τα μέρη και ο παραχωρησιούχος θα επιβαρύνεται με το σχετικό κόστος, 
(ζ) θα ασφαλίζει τον εξοπλισμό των Σταθμών Φόρτισης ή/και των Σημείων 
Επαναφόρτισης για ποσό ασφαλισμένου κεφαλαίου που θα καλύπτει τη δαπάνη 
αντικατάστασης αυτών, και θα τους διατηρεί ασφαλισμένους καθόλη τη διάρκεια 
της παρούσας σύμβασης, 
(η) θα ασφαλίζει τη γενική αστική ευθύνη του έναντι τρίτων για την αποκατάσταση 
τυχόν πρόκλησης ζημίας τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, από τη χρήση και 
λειτουργία των εν λόγω Σταθμών Φόρτισης ή/και των Σημείων Επαναφόρτισης. 
Διευκρινίζεται ότι στην έννοια του τρίτου συμπεριλαμβάνονται και η ΟΛΗΓ Α.Ε. και 
οι εργαζόμενοι αυτής. 
 
Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται σε αποζημίωση για κάθε ζημιά που τυχόν 
υποστεί κάθε συμβαλλόμενο μέρος εκ της αντισυμβατικής συμπεριφοράς του 
άλλου. Ειδικά ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε ζημιάς που 
προκληθεί στην ΟΛΗΓ Α.Ε. ή και σε τρίτο πρόσωπο λόγω κακής συντήρησης ή μη 
ορθής λειτουργίας των σταθμών φόρτισης/σημείων επαναφόρτισης. Ρητά 
διευκρινίζεται ότι η ΟΛΗΓ Α.Ε. δε φέρει καμία ευθύνη έναντι του Παραχωρησιούχου 
σε περίπτωση που για λόγους πέραν της σφαίρας επιρροής της δεν είναι δυνατή η 
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στους σταθμούς φόρτισης. 
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Σε περίπτωση που εκδηλωθεί πυρκαγιά που μπορεί να οφείλεται σε κακή 
συντήρηση του εξοπλισμού σταθμών φόρτισης/σημείων επαναφόρτισης ή σε 
περίπτωση που εκδηλωθεί βανδαλισμός, τρομοκρατική ή άλλου είδους ενέργεια σε 
βάρος των σημείων επαναφόρτισης, ή σε περίπτωση επέλευσης οποιουδήποτε 
άλλου ζημιογόνου γεγονότος, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά βραχυκύκλωμα, 
με αποτέλεσμα την ολική ή μερική καταστροφή των σταθμών φόρτισης, ο 
Παραχωρησιούχος υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση των υλικών ζημιών 
του χώρου με δικά του έξοδα.  
 
Αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι οφείλουν να προβούν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες 
για την έκδοση των απαραίτητων αδειών που αφορούν στο κάθε μέρος χωριστά, 
καθώς και για την προετοιμασία του χώρου όπου θα τοποθετηθούν οι σταθμοί 
φόρτισης. 
 
Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας που ασκεί επαγγελματική 
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της πρόσκλησης, διαθέτει και πληροί 
όλες τις κατά Νόμο προϋποθέσεις για την άσκηση των δραστηριοτήτων υποδομών 
φόρτισης, Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο., Π.Υ.Η. και Φ.Ο.Σ.Ε.Φ.Η.Ο., βάση των διατάξεων του 
Ν.4001/2011 & Ν.4710/2020,  μπορεί να υποβάλλει προσφορά. Σύμφωνα με το αρ. 
25 του Ν. 4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων, τα 
μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα : 
i. σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  
ii. σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  
iii. σε 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 
iv. 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.  
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική 
μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή 
κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ 
όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική 
εκτέλεση της σύμβασης. 
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της προσφοράς είναι την 20η Οκτωβρίου 
2021 και ώρα 13:00 μ.μ. Οι προσφορές θα πρέπει να είναι σφραγισμένες και να 
κατατεθούν στο γραφείο πρωτόκολλου της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. έως 20η Οκτωβρίου 2021 
και ώρα 13:00μ.μ.  

Ο Αναθέτων Φορέας με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης 
των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

(1) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που 
ορίζεται 

(2) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή 
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διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την 
συμπλήρωσή της, 

(3) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, 
εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από 
τον Αναθέτοντα Φορέα, 

(4) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  
(5) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή 

περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει και στην περίπτωση 
ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση 
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων, 

(6) η οποία είναι υπό αίρεση, 
(7) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 
(8) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από 

τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και 
τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 

 
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  
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 ενενήντα 
(90) 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:  

4. η καταληκτική ημερομηνία: 20η Οκτωβρίου 2021 και ώρα 13:00 μ.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 ενενήντα (90) ημέρες μετά την ημερομηνία 
κατάθεσης της προσφοράς.  
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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 ΟΛΗΓ Α.Ε. σχετικά με την αναβολή ή 
ακύρωση ή ματαίωση της παρούσας διαδικασίας. 
iv) Θα προσκομίσει Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης. 

3. Έγγραφα πιστοποίησης του Οικονομικού Φορέα ως «Φορέας εκμετάλλευσης 
υποδομών φόρτισης Η/Ο» (Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.), «Πάροχος υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης» 
(Π.Υ.Η.) και ως «Φορέας σωρευτικής εκπροσώπησης φορτίου Η/Ο» 
(Φ.Ο.Σ.Ε.Φ.Η.Ο.). 

 
6. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και 

εκπροσώπησης του νομικού προσώπου.  
 
Β. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο 
οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.  
 

Στην  οικονομική  προσφορά θα αναγράφεται επί ποινή αποκλεισμού,  αριθμητικώς 
και ολογράφως, το επί τοις εκατό προσφερόμενο ποσοστό επί των καθαρών 
εσόδων των υπηρεσιών ηλεκτροφόρτισης (έσοδα μείον κόστος πράσινης ενέργειας, 
μη υπολογιζόμενου Φ.Π.Α, με την εκάστοτε τιμή τιμολόγησης των υπηρεσιών 
ηλεκτροφόρτισης στον τελικό πελάτη) και θα είναι υπογεγραμμένη από τον 
προσφέροντα. Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν 
δίνεται με ποσοστό επί τοις % β) δεν προκύπτει με σαφήνεια το προσφερόμενο 
ποσοστό 

Η Οικονομική Προσφορά θα συνταχτεί σύμφωνα με το έντυπο της Οικονομικής 
Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄). 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.. 

Οικεία επιτροπή της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

-Αποσφράγιση του «Φακέλου Α - Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» την 20η Οκτωβρίου 2021 και ώρα 13.00' 

 - Αποσφράγιση του «Φακέλου Β - Οικονομική Προσφορά» σε συνέχεια της 
συνεδρίασης ή σε νέα ημερομηνία και ώρα που θα κοινοποιηθεί στους 
συμμετέχοντες. 

 

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: 
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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 ενήμερος 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. 

3. Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης. 

 

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

 

 

 

Αθανάσιος Β. Πορφύρης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΠΡΟΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε. 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΕΝΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
 

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................................................................................ 

 

Ποσοστό επί των καθαρών εσόδων 
 

αριθμητικώς  ολογράφως 
  

 

Η προσφορά μου ισχύει για 90 ημέρες από την επόμενη της ημέρας υποβολής της. 

Ο Προσφέρων 

 

 

 

(Σφραγίδα – Υπογραφή – Ημερομηνία) 
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