
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
 

Έργο:  Επείγουσα Αποκατάσταση Ύφαλης Βλάβης Προσήνεμου Μώλου 

(Κυματοθραύστη)  

Προϋπολογισμός:  5.550,00 πλέον ΦΠΑ 
 
Θέση Έργου-Περιγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης: 

Το εν λόγω έργο πρόκειται να εκτελεστεί στην εξωτερική πλευρά του προσήνεμου μώλου 

(κυματοθραύστη) σε δύο θέσεις όπως φαίνεται από τις παρακάτω φωτογραφίες και σκαρίφημα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι διαστάσεις της οπής Νο 1 όπως φαίνεται στη φωτογραφία είναι διαστάσεων κάτω από την ίσαλο 

(Μ) 3,00 x (΄Υψ) 1,50 x Βάθους 2,00μ και πάνω από την ίσαλο Μήκους1,80xΎψους 1,40 xΒάθους 

1,00μ, ενώ η οπή Νο 2 είναι διαστάσεων κάτω από την ίσαλο, (Μ) 2,00 x (΄Υψ.) 2,00 x (Β) 1,00μ 

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν από καταδυτικό συνεργείο είναι οι εξής: 

 Καθαίρεση ασύνδετων λίθων τόσο στο ύφαλο όσο και στο έξαλο τμήμα του κυματοθραύστη. 

 Αποξήλωση τμήματος προστατευτικού λίθινου στηθαίου ανωδομής που έχει υποστεί βλάβη 

 Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση (πόντιση-στοιβασία) σακκόλιθων ξηρού μίγματος 

τσιμέντου αδρανών, με πλέξιμο μεταξύ τους σε μπατική διάταξη για την σφράγιση της οπής 

στο ύφαλο τμήμα και την δημιουργία βάσης έδρασης για το χτίσιμο της λίθινης ανωδομής. Οι 

σακκόλιθοι μέγιστου όγκου 50lt θα αποτελούνται από καννάβινους σάκκους (γιούτας) και το 

κλείσιμο των σάκων θα γίνεται με διπλό χαλύβδινο σύρμα, ώστε να διατηρούνται κλειστοί κατά 

τους χειρισμούς τους. Στην αναλογία του ξηρού μίγματος αδρανών η ποσότητα του τσιμέντου 

θα είναι ανηγμένη στα 400kg/m3 σκυροδέματος. 

 Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού Φ10/40 μήκους 1,20μ για την σύνδεση των σακκόλιθων 

μεταξύ τους τόσο κατά την οριζόντια όσο και κατά την κάθετη διεύθυνση. 

 
Ο ΡΓ ΑΝ Ι ΣΜΟ Σ ΛΙΜΕ ΝΟ Σ ΒΟΛΟ Υ  Α .Ε .  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
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 Αποκατάσταση στηθαίου ανωδομής 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

α/α Περιγραφή Τιμολόγιο Μ.Μ Ποσότητα Τιμή Κόστος 

 Καθαιρέσεις ύφαλων τμημάτων 

λιμενικών έργων χωρίς την χρήση 

εκρηκτικών υλών  

Ν. ΛΙΜ. 1.01 m3 5,0 20 100 

 Έξαλες καθαιρέσεις τμημάτων 

κατασκευών λιμενικών έργων χωρίς 

την χρήση εκρηκτικών υλών 

ΛΙΜ. 1.03 m3 2,0 19 38 

 Ύφαλες κατασκευές με σακκολίθους 

σκυροδέματος 

ΛΙΜ. 6.02 m3 15 200 3000 

 Ανωδομές λιμενικών έργων από 

άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο, έγχυτο 

επί τόπου σκυρόδεμα, κατηγορίας C 

20/25 

ΛΙΜ. 8.01.02 m3 2,0 90 180 

 Σιδηρούς οπλισμός λιμενικών έργων ΛΙΜ. 11.01 Kg 200 0,95 190 

 Λιθοδομές μιας ορατής όψης με 

τσιμεντοασβεστοκονίαμα 400kg 

τσιμέντου 

Ν.Α. ΟΙΚ 

43.03.02 

m3 3 87 261 

     ΣΥΝΟΛΟ 3.769,00 

     ΓΕ+ΟΕ 

28% 

1.055,32 

     Σύνολο 1 4.824,32 

     Απρόβλε

πτα 

725,68 

     Σύνολο 2 5.550,00 

     ΦΠΑ 23% 1.276,50 

     Γενικό 

Σύνολο 

6.826,50 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Επι ποινή αποκλεισμού) 

Οι προσφορές θα κατατεθούν σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται ο τίτλος του 

έργου και τα στοιχεία του προσφέροντος. Στον κυρίως φάκελο θα περιλαμβάνονται δύο 

κλειστοί επιμέρους φάκελοι. Ο ένας θα περιέχει την οικονομική προσφορά και ο άλλος τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής. Ο κάθε φάκελος θα αναγράφει αντίστοιχα εξωτερικά  

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». Ο φάκελος των 

δικαιολογητικών θα περιλαμβάνει: 

1.Αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής στο ΜΕΕΠ για την κατηγορία που ζητείται 

2.Υπεύθυνη Δήλωση που θα αναφέρει ότι ο διαγωνιζόμενος μέχρι την ημερομηνία του 

διαγωνισμού: 

 δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή δεν έχει κινηθεί σε 

βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση 
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 δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που 

του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων 

 είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος  

ο φάκελος οικονομικής προσφοράς θα περιλαμβάνει την προσφορά του υποψηφίου με 

ποσοστό έκπτωσης αριθμητικώς επί του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας. 

 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ για 

έργα ΛΙΜΕΝΙΚΑ. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

- Η προσφορά θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης επί του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας 

- Χρόνος ολοκλήρωσης έργου: 30 ημέρες. 

- Ισχύς προσφοράς: 90 ημέρες. 

- Η κατάθεση προσφοράς συνεπάγεται και την αποδοχή των συνθηκών εκτέλεσης και της 

φύσης του έργου 

- Τρόπος πληρωμής: 

 Σαράντα ημέρες από την περαίωση του έργου. 

-Για πληρωμές άνω των 1.500 €  απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 

-Η εγγυητική καλής εκτέλεσης που θα προσκομισθεί από τον ανάδοχο για την υπογραφή της 

σύμβασης ανέρχεται σε ποσοστό 5% του ποσού της σύμβασης. 

-Οι προσφορές θα περιέλθουν στον Ο.Λ.Β. μέχρι την 23/07/2015 και ώρα 10:00’(έναρξη 

αποσφράγισης προσφορών). 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

  Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάσει του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης. 

Βόλος 01-07-2015 

 Ο Συντάξας        Ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών 

           α.α. 
 
 

Σπυρίδων Φυτιλής       Νικόλαος Παπαναστασίου 
 Πολιτικός Μηχανικός            Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 

Για την ΟΛΒ ΑΕ 
Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος 

 
Ιωάννης Πρίγκος 
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