
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Προϋπολογισμού € 15.000,00 (Πλέον ΦΠΑ) 

Επαναληπτικός 

 

Για την ανάδειξη αναδόχου υποθαλάσσιας  επιθεώρησης  και αποτύπωσης 
υφιστάμενης κατάστασης Προσήνεμου Μώλου Λιμένα Βόλου  

 
 
 

Ο Πρόεδρος & Δι ευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε.  

βάσει  της  υπ’  αρίθμ.  2994/27-02-2015  καθώς και  της 3175/09 -10-2015 Απόφασης ΔΣ  

προκηρύσσει  τη δ ι ενέργεια επαναληπτ ικού συνοπτ ικού δ ιαγωνισμού με σφραγισμένες  

προσφορές γ ια την ανάδειξη αναδόχου υποθαλάσσιας  αυτοψίας και  αποτύπωσης 

υφιστάμενης κατάστασης προσήνεμου μώλου λιμένα Βόλου  με κριτήριο κατακύρωσης 

τη συμφερότερη προσφορά  κατά τα αναφερόμενα κατωτέρω:  

 

1. Τόπος/χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & χρόνος κατάθεσης δικαιολογητικών και οικονομικών 

προσφορών: Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα την Τετάρτη 11/11/2015 στα γραφεία της Ο.Λ.Β. Α.Ε. (1ος όροφος, 

αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ.) στην Κεντρική Προβλήτα Λιμένος Βόλου, ενώπιον Επιτροπής, η σύνθεση της 

οποίας έχει οριστεί με την υπ’ αρίθμ. 2576/2014 (Πρακτικό Νο 263/13-01-2014) Απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. 

Α.Ε. Οι προσφορές (όπως αναφέρονται στην παρ. 6 παρακάτω-δικαιολογητικά συμμετοχής και 

οικονομική προσφορά) θα κατατίθενται στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού έως και 10:00 π.μ. 

της καθορισθείσας ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

2. Δικαίωμα συμμετοχής: Στον εν λόγω διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν Καταδυτικά Συνεργεία 

(Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα) του άρθρου 5 της Υ.Α. 3131.1/20/95 ΦΕΚ 978 Β /28-11-1995 που στην στελέχωσή 

τους διαθέτουν ένα τουλάχιστον Πολιτικό Μηχανικό με αποδεικνυόμενη εμπειρία στη σύνταξη μελετών λιμενικών 

έργων ή Κοινοπραξίες Καταδυτικών Συνεργείων με Πολιτικό Μηχανικό της ανωτέρω εμπειρίας. 

3. Περιγραφή παρεχομένων υπηρεσιών (ανάλυση αντικειμένου διαγωνισμού): 

Ο προσήνεμος μώλος (Κυματοθραύστης) είναι μήκους 1000μ. και είναι κατασκευασμένος πέραν της 

εκατονταετίας. Η σπουδαιότητά του στη λειτουργία του λιμένα έγκειται στη συμπαγή κατασκευή του, που 

προστατεύει την κεντρική λιμενολεκάνη από τους προσπίπτοντες εξ ανατολάς κυματισμούς. Ο κυματοθραύστης 

αποτελεί το σημαντικότερο έργο προστασίας του λιμανιού, αλλά συνάμα είναι τόπος περιπάτου και αναψυχής.  

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα περιλαμβάνουν την επιθεώρηση και αποτύπωση των υποθαλάσσιων τμημάτων 

των υφιστάμενων κρηπιδωμάτων του προσήνεμου μώλου του λιμένα, τόσο από την πλευρά της λιμενολεκάνης, 

όσο και από την εξωτερική πλευρά και την σύνταξη απαιτούμενων τευχών και σχεδίων. 

Συγκεκριμένα θα πρέπει να γίνουν: 

 Λεπτομερής υποθαλάσσια επιθεώρηση από καταδυτικό συνεργείο. Η επιθεώρηση θα βιντεοσκοπηθεί και θα 

υποβληθεί μαζί με χαρακτηριστικές φωτογραφίες του κυματοθραύστη σε ψηφιακό δίσκο. Η βιντεοσκόπηση 

όλων των ύφαλων τμημάτων θα γίνεται με αναφορά της θέσης σε μέτρα απόστασης από την γένεση του 

κυματοθραύστη και για όλο το ύψος της κατασκευής. 

 Διερεύνηση και λεπτομερής περιγραφή σε τεχνική έκθεση του τρόπου κατασκευής, επισυνάπτοντας το 

αντίστοιχο φωτογραφικό υλικό. 

 Εντοπισμός και καταγραφή των προβλημάτων και των αστοχιών με φωτογραφική και σχεδιαστική 

αποτύπωση τόσο των ύφαλων όσο και έξαλων τμημάτων (Τοπογραφικό σκαρίφημα για την θέση - σχέδιο 

λεπτομέρειας 1:20 όψης-τομής). 

 
Ο ΡΓ ΑΝ Ι ΣΜΟ Σ ΛΙΜΕ ΝΟ Σ ΒΟΛΟ Υ  Α .Ε .  
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 Διεξαγωγή μετρήσεων κατακορυφότητας ανά 15 περίπου μέτρα, για τον μετέπειτα έλεγχο ευστάθειας του 

κυματοθραύστη και την διαπίστωση πιθανών κλίσεων. (Αναπαραγωγή σχεδίου αποτελεσμάτων και ελέγχου 

ευστάθειας). 

 Εντοπισμό, καταμέτρηση και αποτύπωση σε σχέδια (Τοπογραφικό σκαρίφημα για την θέση - σχέδιο 

λεπτομέρειας 1:20 όψης-τομής) υποσκαφών και εξάρσεων στην έδρασή του. 

 Μετρήσεις όλων των κατακόρυφων και οριζόντιων αρμών μεταξύ ογκολίθων εφόσον υπάρχουν. 

Διερεύνηση των συνθηκών έδρασης, εντοπισμός και καταγραφή τυχόν προβλημάτων. 

 Αναλυτική βαθυμέτρηση ζώνης πλάτους 15m περίπου περιμετρικά από το πόδι έδρασης του κρηπιδότοιχου 

και σχεδιαστική αποτύπωση. Η εργασία αυτή θα επιτρέψει τον εντοπισμό περιοχών διαβρώσεως του 

πυθμένα, υποσκαφές ή και εξάρσεις, γεγονός που θα συμβάλει στην εξαγωγή συμπερασμάτων για την 

ευστάθεια του κυματοθραύστη που θα πρέπει να εκτιμηθεί. 

 Παραγωγή σχεδίων, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, όπως σχέδια κατόψεων, σχέδια όψεων κρηπιδότοιχου 

εσωτερικά και εξωτερικά της λιμενολεκάνης, σχέδια χαρακτηριστικών διατομών κρηπιδότοιχου, σχέδια 

λεπτομερειών σε θέσεις προβλημάτων κλπ. 

 Παραγωγή βαθυμετρικών σχεδίων για την άμεση περιοχή του θαλάσσιου πυθμένα δηλαδή της εξωτερικής 

ζώνης του κυματοθραύστη. 

 Τεχνική Περιγραφή του ενδεδειγμένου τρόπου αποκατάστασης ύφαλων βλαβών και σύνταξη 

προϋπολογισμού δαπάνης. 

Τα συλλεχθέντα από τις προαναφερθείσες εργασίες στοιχεία θα ταξινομηθούν και θα αξιολογηθούν. Τα 

αποτελέσματα θα παραδοθούν υπό μορφή αναλυτικού τεύχους Τεχνικής Έκθεσης, η οποία θα περιλαμβάνει τα 

ευρήματα της επιθεώρησης, σχεδιαστική και φωτογραφική αποτύπωσή τους, κριτική για την κατάσταση του 

κυματοθραύστη καθώς και προτάσεις για την λήψη μέτρων πρόληψης και επισκευής των αστοχιών. Σύνταξη 

τεύχους προϋπολογισμού αποκατάστασης αστοχιών. 

Η Τεχνική Έκθεση θα συνοδεύεται επίσης από τα προαναφερθέντα σχέδια (σε έντυπη και ψηφιακή μορφή) 

της περιοχής επιθεώρησης και από ψηφιακό δίσκο της βιντεοσκόπησης των υφάλων τμημάτων. 

 

 

4. Διάρκεια Σύμβασης  

Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των εν λόγω υπηρεσιών, από τον ανάδοχο, ορίζεται σε δύο (2) μήνες 

. 

5. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

 Ως απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής ορίζονται τα παρακάτω: 

5.1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του συμμετέχοντος (σε περίπτωση νομικού προσώπου του νομίμου 

εκπροσώπου του - σε Κ/Ξ και των δύο φυσικών ή των νομίμων εκπροσώπων των νομικών προσώπων ή 

συνδυασμός αυτών) με την οποία ο ίδιος θα δηλώνει ρητά και ανέκκλητα, 

α) ότι έλαβε γνώση των περιεχόμενων στην παρούσα προκήρυξη, όρων του διαγωνισμού, τους οποίους 

αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως. 

β) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα της υποβολής της προσφοράς: 

 Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του 

άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, 

της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

 Δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.  

 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.    

 

5.2 Φωτοαντίγραφο της Άδειας Καταδυτικού Συνεργείου που έχει εκδοθεί από Λιμενική Αρχή και 

αντίγραφα της άδειας των εργαζομένων δυτών  

5.3 Φωτοαντίγραφα των ναυτιλιακών εγγράφων του σκάφους που θα χρησιμοποιηθεί για την 

μεταφορά και συλλογή των δυτών (εφόσον χρησιμοποιηθεί) 

5.4 Δήλωση σύστασης Κοινοπραξίας στην οποία θα αναφέρονται τα ποσοστά συμμετοχής των 

κοινοπρακτούντων φυσικών ή νομικών προσώπων (προαπαιτούμενο για Κ/Ξ)  

5.5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του συμμετέχοντος (σε περίπτωση νομικού προσώπου του νομίμου 

εκπροσώπου του) με την οποία θα δηλώνει τον αριθμό του εξειδικευμένου προσωπικού που δεσμεύεται 
ανέκκλητα ότι θα απασχολήσει και τα πλήρη στοιχεία αυτού (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, 
Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ.). 
 

5.6 Δικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας 

5.6.1 . Βεβαίωση/-εις καλής εκτέλεσης ή Συμβάσεις από την/-ις οποία/-ες να προκύπτει ο ακριβής χρόνος 

και το αντικείμενο παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα. Από το ανωτέρω 
δικαιολογητικό/ά θα πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια η διενέργεια αντίστοιχης εργασίας από το καταδυτικό 
συνεργείο και η σύνταξη αντίστοιχης μελέτης από τον Πολιτικό Μηχανικό φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 
Επιπλέον θα πρέπει να προσκομιστούν σε έντυπη μορφή αντίστοιχες μελέτες και τεύχη φωτογραφιών ύφαλης 
επιθεώρησης με αναφορά στον χρόνο τον τόπο και τον φορέα για τον οποίο έγιναν, τα οποία θα 
χρησιμοποιηθούν για τον προβλεπόμενο υπολογισμό μοριοδότησης της παραγράφου 8. 
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5.6.2 Κατάσταση εκτελεσθέντων επιθεωρήσεων λιμενικών έργων στην οποία θα αναφέρονται συνοπτικά 

το είδος και ο χρόνος της/ων επιθεώρησης/ων καθώς και τα στοιχεία του/ων φορέα/ων για τον οποίο έγινε/αν. 
5.6.3 Κατάσταση μελετών αποκατάστασης λιμενικών έργων ή συναφών με την ζητούμενη, στην οποία θα 

αναφέρονται συνοπτικά ο τίτλος της μελέτης, περιγραφή αντικειμένου, το έτος σύνταξης και έγκρισης της 
μελέτης καθώς και τα στοιχεία του φορέα για τον οποίο έγινε. 
 
 
 
6.  Προσφορές 

Οι προσφορές συναπαρτίζονται από: 
 
6.1. Tα δικαιολογητικά συμμετοχής που αναφέρονται ανωτέρω στην παράγραφο 5 της παρούσας. 

 
6.2. Την οικονομική προσφορά. 

Αμφότερα τα προαναφερόμενα (6.1. & 6.2.) θα προσκομίζονται ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας του 
διαγωνισμού ή ταχυδρομικώς στην παρακάτω διεύθυνση : (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε., 
Κεντρική Προβλήτα Λιμένος, 38221 ΒΟΛΟΣ) εντός κλειστών φακέλων.  

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, η ευθύνη έγκαιρης παράδοσης της προσφοράς στην ΟΛΒ Α.Ε. 
βαρύνει τον υποψήφιο. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές που θα περιέλθουν στην ΟΛΒ ΑΕ μετά την ανωτέρω 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών. Ο φάκελος των δικαιολογητικών, θα εμπεριέχει το 
σύνολο των προβλεπόμενων από την παρούσα δικαιολογητικών συμμετοχής, επί ποινή 
αποκλεισμού από τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού. Εντός του φακέλου των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, θα περιέχεται σφραγισμένος ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς 
πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία: 

-  οι λέξεις «Προσφορά προς την Ο.Λ.Β. Α.Ε.» 
-  η περιγραφή του τίτλου του διαγωνισμού και η ημερομηνία του.  
-  τα στοιχεία του αποστολέα. 

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι έγγραφη, ενυπόγραφη και ενσφράγιστη. Ο φάκελος της 

προσφοράς θα κατατεθεί αυτοπροσώπως από το συμμετέχοντα ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου 

εκπροσώπου του ή μέσω ταχυδρομείου, στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, την ημέρα του 

διαγωνισμού  έως και 10:00 π.μ. Επί του εντύπου της οικονομικής προσφοράς το ποσό, θα πρέπει να 

αναφέρεται ολογράφως και αριθμητικώς χωρίς να λογίζεται ο Φ.Π.Α. (ο οποίος νοείται ότι προστίθεται επ’ 

αυτού), όπως επίσης και τα πλήρη στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.) του 

υποβάλλοντος την προσφορά 

 

7. Διαδικασία Αποσφράγισης των προσφορών 

 Η διαδικασία που ακολουθείται από την Επιτροπή διαχωρίζεται στα παρακάτω στάδια: 
  

1ο στάδιο: H Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, έπειτα από το καθορισμένο πέρας υποβολής των 

προσφορών (10:00 π.μ.), προβαίνει στο άνοιγμα των φακέλων των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων 

(χωρίς να ανοίξει τους φακέλους των οικονομικών προσφορών) και ελέγχει εάν περιέχονται τα αναφερόμενα 

στην παρ. 5 της παρούσας, δικαιολογητικά (πληρότητα φακέλου), μονογράφοντας το σύνολο των 

προσκομιζόμενων φακέλων (δεν εμβαθύνει στο περιεχόμενό τους). Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η 

προσκόμιση δικαιολογητικών από τους συμμετέχοντες, έπειτα από την κατάθεση των φακέλων για 

οποιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράλειψη προσκόμισης κατονομασμένου 

δικαιολογητικού σε αυτό το στάδιο από συμμετέχοντα, τούτος αποκλείεται από την περαιτέρω εξέλιξη 

της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

 2ο στάδιο: Η Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των τυπικών στοιχείων των προσκομιζόμενων 

δικαιολογητικών συμμετοχής κατά τις απαιτήσεις του διαγωνισμού) και του περιεχομένου τους (π.χ. εάν 

περιέχουν τα αναγκαία στοιχεία όπως προαναφέρθηκαν στην παρ. 5 παραπάνω κ.λ.π.) & εγγράφων τα οποία 

καταγράφει αναλυτικά στο πρακτικό του διαγωνισμού ανά συμμετέχοντα και προβαίνει στην αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών της παραγράφου 5.5 της παρούσας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράλειψη ή 

πλημμέλεια επί των τυπικών στοιχείων ή του περιεχομένου, του προσκομιζόμενου/-ων 

δικαιολογητικού/-ών σε αυτό το στάδιο από συμμετέχοντα, τούτος αποκλείεται από την περαιτέρω 

εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας.  

3ο στάδιο: Η Επιτροπή προβαίνει στο άνοιγμα των φακέλων των οικονομικών προσφορών, μόνον των 

συμμετεχόντων που δεν έχουν αποκλειστεί και καταγράφονται τα προσφερόμενα ποσά. 

4ο στάδιο: H Επιτροπή διεκπεραιώνει τον αναφερόμενο στην παρ. 8 της παρούσας, υπολογισμό 

μοριοδότησης των στοιχείων προσφοράς των συμμετεχόντων που γίνονται αποδεκτοί και συντάσσει πίνακα 

με φθίνουσα σειρά παράθεσης. Σε περίπτωση ισάριθμων μορίων θα διενεργείται κλήρωση από την Επιτροπή 

ενώπιον των συμμετεχόντων που έχουν ίδιο αριθμό μορίων ή εναλλακτικά ενώπιον του Προέδρου του Δ.Σ. 

της Ο.Λ.Β. Α.Ε. προκειμένου όπως ολοκληρωθεί η φθίνουσα σύνταξη του εν λόγω πίνακα. Ο συμμετέχων 

που συγκεντρώνει τα περισσότερα μόρια και αναφέρεται πρώτος στον ανωτέρω πίνακα, ανακηρύσσεται 

προσωρινός ανάδοχος 
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8. Αξιολόγηση προσφορών & μοριοδότηση:  
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η συμφερότερη για την Ο.Λ.Β. Α.Ε, προσφορά, όπως θα προκύψει 

έπειτα από τη μοριοδότηση των  προσφορών που θα κατατεθούν, κατά τα αναφερόμενα στον παρακάτω 
πίνακα και υπό την αίρεση της επιλογής του Δ.Σ. όπως περιγράφεται στην ακροτελεύτια πρόταση της αμέσως 
προηγούμενης παραγράφου. 
 

Περιγραφή κριτηρίου Μοριοδότηση (σε μόρια) 

Χαμηλότερη οικονομική προσφορά  30 

Αποδεδειγμένη Επιθεώρηση Λιμενικών Έργων 
Καταδυτικού Συνεργείου για λογαριασμό ιδιώτη   

2 ανά επιθεώρηση 

Αποδεδειγμένη Επιθεώρηση Λιμενικών Έργων 
Καταδυτικού Συνεργείου για λογαριασμό του Δημοσίου ή 

Α.Ε. του Δημοσίου 

4 ανά επιθεώρηση 

Αποδεδειγμένη Εμπειρία Μηχανικού σε αντίστοιχες μελέτες 
για λογαριασμό ιδιώτη   

2 ανά μελέτη 

Αποδεδειγμένη Εμπειρία Μηχανικού σε αντίστοιχες μελέτες 
για λογαριασμό του Δημοσίου ή Α.Ε. του Δημοσίου 

 4 ανά μελέτη 

 
Συμφερότερη προσφορά θεωρείται αυτή του υποψηφίου, που θα συγκεντρώσει το μεγαλύτερο συνολικά 
αριθμό μορίων.   
Για τον υπολογισμό της μοριοδότησης προϋπηρεσίας που αναγράφονται στον ανωτέρω πίνακα υπολογίζονται  
Ως ανάλογη προϋπηρεσία  (Επιθεώρηση λιμενικών έργων-Μελέτες λιμενικών έργων) νοείται η, κατά την 
απόλυτη κρίση της Επιτροπής, συνάφεια των αντικειμένων εργασίας που θα αναφέρονται με γενική 

περιγραφή, στις προσκομιζόμενες από τους υποψηφίους βεβαιώσεις-συμβάσεις προϋπηρεσίας τους του 
άρθρου 5.5.1, συγκριτικά με τις ανωτέρω περιγραφόμενες αναλυτικά υπηρεσίες που η Ο.Λ.Β. Α.Ε. επιθυμεί να 
τις παρασχεθούν από τον υποψήφιο ανάδοχο. 
Η κλιμάκωση μοριοδότησης για την Οικονομική Προσφορά θα ξεκινά με 30 μόρια για την χαμηλότερη 
οικονομική προσφορά και θα μειώνεται αντιστρόφως ανάλογα για τις υπόλοιπες οικονομικές προσφορές σε 

σχέση με την χαμηλότερη.  
(Παράδειγμα:  Έστω Χαμηλότερη οικονομική προσφορά 10.000€, μόρια 30.  

Δεύτερη οικονομική προσφορά 12.000€, μόρια 30x10.000/12.000=25 μόρια) 
 
 
9. Σύναψη σύμβασης-πληρωμή του αναδόχου 

Έπειτα από την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού από το αρμόδιο Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε. 
(εφόσον τούτο κριθεί συμφέρον από το Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε.), συνάπτεται σύμβαση παροχής των 
προαναφερόμενων υπηρεσιών μεταξύ της Ο.Λ.Β. Α.Ε. και του πλειοψηφούντος σε αριθμό μορίων, ο οποίος 
εφεξής θα ονομάζεται «ανάδοχος», με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ποσού 5% της 
προσφοράς του.  
Σε περίπτωση που με υπαιτιότητά του ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την συνυπογραφή της σχετικής 
συμβάσεως έως και 5 ημερολογιακές ημέρες μετά από την έγγραφη ενημέρωσή του, κηρύσσεται έκπτωτος και 
καλείται ο επόμενος στη σειρά μοριοδότησης, η προσφορά του οποίου έχει τον αμέσως επόμενο μεγαλύτερο 
αριθμό μορίων, προς ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας, εντός προθεσμίας που θα τεθεί από την Τεχνική 
Υπηρεσία. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται έως και την υπογραφή της σύμβασης από ανάδοχο ή έως και την 
εξάντληση των υποψηφίων αναδόχων που συμμετείχαν παραδεκτώς στο διαγωνισμό. Η σύμβαση αναφέρει 
ρητά ότι αποτελεί απόρροια της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας και αναφέρει λεπτομερώς τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις των δύο συμβαλλομένων μερών, κατά τα αναφερόμενα στην παρούσα. Η πληρωμή του 
αναδόχου υλοποιείται με την έγκριση των περιγραφομένων παραδοτέων η όποια πρέπει να γίνει σε χρονικό 
διάστημα ενός μήνα από την υποβολή τους. 
10. Ορθή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη ορθής εκτέλεσης των όρων 

της σύμβασης, κατά την κρίση του αρμοδίου Προϊσταμένου του Τμήματος της Ο.Λ.Β. Α.Ε. δύναται να 
τερματιστεί πρόωρα η ισχύς της, έπειτα από εισήγησή του και έκδοση αντίστοιχης Απόφασης του Δ.Σ. της 
Ο.Λ.Β. Α.Ε.  
11. Επίλυση διαφορών Για κάθε ανακύπτουσα διαφορά αναφορικά με την εκτέλεση της συμβάσεως αρμόδια 

είναι τα δικαστήρια του Βόλου. 

 

Βόλος 19-10-2015 

 Ο Συντάξας          Ο Δ/ντής Τ.Υ. 

                    α.α. 
 
 

Σπυρίδων Φυτιλής       Νικόλαος Παπαναστασίου 
 Πολιτικός Μηχανικός            Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
 

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΒ ΑΕ 
 
 

Ιωάννης Πρίγκος 

ΑΔΑ: 61ΚΡ469ΗΞ3-ΚΟΤ
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