
 

 

      ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  5/2021 

    Ο  ΟΛΝΕ  ΔΙΑΚΗΡΤΣΣΕΙ          

    

 Γιεθνή Ανοικηό  Ηλεκηπονικό Γιαγυνιζμό ύμβαζηρ Παπασώπηζηρ για ηιρ ςπηπεζίερ ΤΛΛΟΓΗ 

ΣΔΡΔΩΝ  ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΣΙΟΤ ΠΛΟΙΩΝ, ΠΟΤ ΚΑΣΑΠΛΔΟΤΝ 

ΣΗ ΘΑΛΑΙΑ ΠΔΡΙΟΥΗ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ ΣΗ Ο.Λ.Ν.Δ. Α.Δ πποϋπολογιζμού 363.750,00€, 

(με κπιηήπιο  καηακύπυζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά  για πένηε έηη (2022-

2026) 

Ο διαγυνιζμόρ θα ππαγμαηοποιηθεί με σπήζη ηηρ πλαηθόπμαρ ηος Δθνικού ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικών Γη-

μοζίυν ςμβάζευν (ΔΗΓΗ) με ζςζηημικό απιθμό 138317 μέζυ ηηρ διαδικηςακήρ πύληρ 

www.promitheus.gov.gr   όπυρ θαίνεηαι ζηον καηυηέπυ πίνακα: 

 

ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΝΑΡΞΗ 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟ-

ΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟ-

ΦΟΡΩΝ 

Γιαδικηςακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr ηος 

Δ..Η.ΓΗ.. 

Αμέζως μεηά ηην δημοζίεσ-

ζη ηοσ ζηην Διαδικησακή 

πύλη 

www.promitheus.gov.gr ηοσ 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Δεσηέρα 

11-10-2021 

16:00 μ.μ. 

 Πποζθοπέρ ςποβάλλονηαι  για ηο ζύνολο ηηρ  ποζόηηηαρ  ηυν ςπηπεζιών  όπυρ αςηή ανα-

θέπεηαι ζηην Γιακήπςξη και θα δοθεί Ποζοζηό, επί ηοιρ εκαηό, επί ηος ποζού όλυν ηυν εκδιδομέ-

νυν από ηον Οπγανιζμό Λιμένυν Ν. Δςβοίαρ Α.Δ. ηιμολογίυν πος αθοπούν ζηα ηέλη (ηακηικών και 

εκηάκηυν πλοίυν ), πος θα ειζππάηηονηαι από ηον Οπγανιζμό Λιμένυν Ν. Δςβοίαρ Α.Δ. καθώρ και 
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επί ηος ποζού όλυν ηυν εκδιδόμενυν από ηον ανάδοσο ηιμολογίυν παποσήρ ςπηπεζιών  πος αθο-

πούν ζε παπαλαβέρ ζηεπεών  απόβληηυν και ηο οποίο δεν θα είναι μικπόηεπο από 13%. 

Για ηην έγκςπη ζςμμεηοσή ζηη διαδικαζία ζύνατηρ ηηρ παπούζαρ ζύμβαζηρ, καηαηίθεηαι από ηοςρ 

ζςμμεηέσονηερ οικονομικούρ θοπείρ (Πποζθέπονηερ),  εγγςηηική επιζηολή ζςμμεηοσήρ, ποζοζηού 

2% επί ηηρ εκηιμώμενηρ αξίαρ ηος έπγος για 5 έηη, ήηοι ποζού  επηά σιλιάδυν διακοζίυν εβδομήνηα  

πένηε εςπώ (7.275,00€).  

Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ απεςθςνθείηε ζηο Γπαθείο Ππομηθειών  ηος ΟΛΝΔ (Γπαθείο Ππο-

μηθειών   ηηλ2221022275) ηιρ επγάζιμερ ημέπερ και ώπερ.  

Η ηεκμηπίυζη ηος Γιαγυνιζμού (Γιακήπςξη, Δνδεικηικόρ Πποϋπολογιζμόρ κ.λ.π.) βπίζκεηαι 

αναπηημένη ζηην ιζηοζελίδα ηος ΟΛΝΔ ζηην ηλεκηπονική διεύθςνζη www.olne.gr 

 

                                                                  

 
Για τον Οργανιςμό 
 
 
 
 
 

Μανιάτησ Π. Χαράλαμποσ  

Διευθφνων Σφμβουλοσ 
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