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ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ €13.0000 
 

α)Τεχνική Περιγραφή 

Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με 

κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την πρόσληψη Τεχνικού 

Συμβούλου για την υποβοήθηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΟΛΒ στη 

σύνταξη μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας, προκειμένου να 

προσδιοριστούν και να προταθούν οι καλύτερες και οι πιο πρόσφορες 

λύσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την λήψη μέτρων και 

μέσων πυροπροστασίας και πυρασφάλειας λαμβάνοντας υπόψη τις 

ιδιαιτερότητες και τη χρήση του κάθε κτιρίου. Η μελέτη θα περιλαμβάνει 

τα ακόλουθα κτίρια, τα οποία αποτυπώνονται στο επισυναπτόμενο 

τοπογραφικό διάγραμμα: 

 Διώροφο κτίριο γραφείων και καταστημάτων στον κεντρικό προβλήτα, 

 Αίθουσα αναμονής επιβατών στην κεφαλή της κεντρικής προβλήτας 

(καφέ «ΚΥΚΝΟΣ»), 

 Αποθήκη στην κεφαλή της κεντρικής προβλήτας, 

 Φυλάκιο τροχαίας λιμεναρχείου, 

 Φυλάκιο και χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων στην κεντρική προβλήτα, 

 Κτίριο συνεργείου και γραφείου κινήσεως, στον προβλήτα Νο 1 

 Αποθήκες στον πρώτο προβλήτα, 

 3 υποσταθμοί μέσης τάσης στους προβλήτες Νο 1 & 2, 

 Κτίριο υποδοχής επιβατών κρουαζιέρας στον προβλήτα Νο 2, 

 Οικίσκος γεφυροπλάστιγγας στον προβλήτα Νο 3, 

 Αποθήκες στους προβλήτες Νο 2 & 3. 

 

Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα 

παραδοτέα: 

 Τεύχος υπολογισμών για κάθε κτίριο 

 Τεχνικές προδιαγραφές των μόνιμων συστημάτων πυρόσβεσης 

 Τεύχος προμετρήσεων για τις ποσότητες και  τα υλικά που θα 

απαιτηθούν για την υλοποίηση της μελέτης 

 

Τα σχέδια των κτιρίων θα δοθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΛΒ, σε 

ηλεκτρονική μορφή ή έντυπη μορφή. Ο Ανάδοχος θα υποβοηθήσει την 

Τεχνική Υπηρεσία του ΟΛΒ στον προσδιορισμό των απαιτήσεων, στη σύνταξη 

των τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση της μελέτης καθώς και στην 

έκδοση του πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας μετά την 

υλοποίηση των προτεινόμενων λύσεων. 

 

β) Δικαίωμα συμμετοχής – υποχρεώσεις 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι 

Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί 

και Ναυπηγοί Μηχανικοί εγγεγραμμένοι στο ΤΕΕ, με σχετική εμπειρία σε 

ανάλογες μελέτες. 
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Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των όρων 

υγιεινής και ασφάλειας του. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να ενημερωθούν για την έκταση και τη φύση 

του έργου από την ΔΤΥ του ΟΛΒ. 

 

γ) Οικονομικά στοιχεία 

 Η τιμή θα δοθεί χωρίς ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα αναγράφεται. 

 Για πληρωμές άνω των €1.500 απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική 

ενημερότητα. 

 Οι προσφορές θα περιέλθουν στον Ο.Λ.Β. ΑΕ μέχρι την 10η ώρα π.μ. 

της 23/06/2014 (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών). 

 

δ) Τρόπος επιλογής αναδόχου 

  Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάσει της χαμηλότερης τιμής 

προσφοράς για το σύνολο των κτιρίων. 

 

                                                 Βόλος 06/06/2014 

                                          ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 

 

                                                 Ιωάννης Πρίγκος 
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