
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Β. ΑΕ  

 
Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. (Ο.Λ.Β. Α.Ε.) έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 2932/01  «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές – Σύσταση 

Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής – Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε 

Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 145 Α΄/27-06-2001). 

2. Το ΠΔ 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ 150 Α’/10-07-2007). 

3. Το ΠΔ 59/07 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ 

«περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της 

ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών»Το Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου 

Λογιστικού, ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», άρθρα 79 έως και 85 (ΦΕΚ 

247 Α’/27-11-1995) 

4. Το Ν. 2522/97 «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως 

δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ» 

(ΦΕΚ 178 Α’/08-09-1997). 

5. Το Ν. 2072/92 «Ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθωτικών 

κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες διατάξεις», άρθρο 37 (ΦΕΚ 125 Α’/23-

07-1992) 

6. Το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα 

Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» 

7. To N. 4250/2014 Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και 

λοιπές ρυθμίσεις. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου, 

που θα αναλάβει την εκτέλεση εργασιών φορτοεκφόρτωσης αγαθών που διακινούνται μέσω του 

εμπορικού λιμένα Βόλου με τη χρήση ηλεκτροκίνητων γερανών της Ο.Λ.Β. ΑΕ, για χρονικό 

διάστημα ενός (1) έτους. Το Δ.Σ. του Ο.Λ.Β. έχει το δικαίωμα να παρατείνει την ισχύ της σύμβασης 

για ένα (1) ακόμη έτη με τους ίδιους όρους και τα ίδια εργολαβικά ανταλλάγματα. 

Η συνολική δαπάνη για ένα (1) έτος προϋπολογίζεται σε € 180.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που ακολουθούν. 
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1. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισμός γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του  Π.Δ. 118/2007 Κανονισμός Προμηθειών 

Δημοσίου (ΦΕΚ 150Α/10-7-2007). 

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν στην Ο.Λ.Β. 

Α.Ε. τις προσφορές τους το αργότερο μέχρι στις 10:00 π.μ. την 3/9/2015 (έναρξη αποσφράγισης 

των προσφορών). 

α) Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μεταξύ 9.45 και 10.00 της 

ημερομηνίας του διαγωνισμού που αναφέρεται προηγουμένως, απευθείας στην επιτροπή του 

διαγωνισμού στα γραφεία της Ο.Λ.Β. Α.Ε. 

 αυτοπροσώπως 

 με εκπρόσωπό τους με παραστατικό εκπροσώπησης 

 ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.  

Κεντρική Προβλήτα Λιμένος 

382 21,  ΒΟΛΟΣ 

Οι προσφορές θα υποβληθούν σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο 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. 

   Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, όπως 

αναγράφονται στη συνέχεια στο άρθρο 2. 

   Τα Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον 

κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "Τεχνική Προσφορά" 

   Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα 

στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "Οικονομική Προσφορά" 

β) Διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών – ανακήρυξη μειοδότη. 

   Κατά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού αποσφραγίζεται ο κυρίως 

φάκελος της προσφοράς που περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής καθώς και ο φάκελος της 

Τεχνικής προσφοράς. 

   Τα δικαιολογητικά αυτά καταγράφονται και ελέγχονται για όλους τους συμμετέχοντες και αφού 

γίνει και η αξιολόγηση των Τεχνικών προσφορών από την Επιτροπή του Διαγωνισμού στη συνέχεια 

ανακοινώνεται σε αυτούς το αν γίνονται αποδεκτοί ή όχι, με βάση τις τεχν. προδιαγραφές και τους 

όρους της διακήρυξης. 

   Στη συνέχεια της συνεδρίασης της Επιτροπής του Διαγωνισμού γίνεται αποσφράγιση  των 

φακέλων των οικονομικών προσφορών. Μειοδότης θα ανακηρυχθεί αυτός που προσέφερε το 

μικρότερο ποσό. 
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   Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών που δεν έγιναν αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται και 

επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους. 

Το ΔΣ της ΟΛΒ ΑΕ, μετά από γνώμη της Επιτροπής του διαγωνισμού αποφασίζει: 

α. Κατακύρωση του διαγωνισμού ή 

β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών ή 

γ. ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης (χωρίς προηγούμενη δημοσίευση) ή 

δ. Οριστική ματαίωση του διαγωνισμού. 
 

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

2.1. Δικαίωμα συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις ή ενώσεις ή 

κοινοπραξίες αυτών που δραστηριοποιείται σε πεδία υπηρεσιών συναφών με το διαγωνιστικό 

αντικείμενο (φορτοεκφορτώσεις μέσω γερανών) τα οποία: 

α) είναι εγγεγραμμένοι στα αρμόδια Επιμελητήρια ή νόμιμα απαλλάσσετε από την υποχρέωση 

εγγραφής 

β) έχουν κάνει έναρξη επαγγέλματος στην εφορία με κωδικό δραστηριότητας που σχετίζεται με το 

διαγωνιστικό αντικείμενο 

Οι επιθυμούντες να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πριν να συντάξουν και υποβάλλουν τις 

προσφορές τους οφείλουν υποχρεωτικά να επισκεφθούν τους λιμενικούς χώρους αρμοδιότητας της 

ΟΛΒ ΑΕ για να λάβουν γνώση επιτόπου των συνθηκών για την εκτέλεση των εργασιών που 

αναφέρονται στα επόμενα άρθρα, καθόσον η υποβολή προσφοράς προϋποθέτει και αποτελεί 

απόδειξη ότι έλαβαν γνώση και αποδέχθηκαν τους όρους της διακήρυξης, τα έγγραφα στα οποία 

αυτή αναφέρεται, καθώς και τις τοπικές και λοιπές εν γένει συνθήκες που αφορούν την εκτέλεση της 

εργολαβίας. 

2.2. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Τα δικαιολογητικά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 

α) Εκείνα που υποβάλλουν όλοι οι προσφέροντες, και 

β) Εκείνα που υποβάλλει μόνο ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

(ΑΝΑΔΟΧΟΣ) 

2.2.1. Δικαιολογητικά προσφερόντων 

Ο προσφέρων οφείλει να καταθέσει, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά του με ποινή 

αποκλεισμού, τα παρακάτω δικαιολογητικά και έγγραφα 

2.2.1.1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 3. 

2.2.1.2 Αντίγραφο Πιστοποιητικού OHSAS 18001:2007 περί υγιεινής και ασφάλειας στην 

εργασία. 
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2.2.1.3. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, με θεώρηση του γνησίου 

υπογραφής, στην οποία: 

α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού 

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 χρεοκοπίας. 

- δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 

- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι. 

- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο. 

- δεν τελούν υπό κοινή ή ειδική εκκαθάριση και υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή 

ειδικής εκκαθάρισης ή άλλες ανάλογες καταστάσεις. 

2.2.1.4. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, με θεώρηση του γνησίου 

υπογραφής, στην οποία να αναγράφονται : 

α) τα στοιχεία του διαγωνισμού 

 β) ότι διαθέτει προσωπικό με τις κατάλληλες άδειες χειρισμού όπως ορίζεται στο Άρθρο 9 της 

διακήρυξης, τις οποίες θα προσκομίσει σε περίπτωση που κηρυχθεί προσωρινός Ανάδοχος 

2.2.2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση του διαγωνισμού οφείλει, εντός 20 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση, 

να υποβάλλει στον Ο.Λ.Β. ΑΕ τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά: 

- Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου για τα φυσικά 
πρόσωπα, από το οποίο να φαίνεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με 
την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

- Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης τελευταίου 

εξαμήνου ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση 

κ.λπ. 

- Πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές από τα οποία να 

προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (εργοδότη και εργαζομένων) και τις φορολογικές τους υποχρεώσεις 

κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης. 

- Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου του τόπου άσκησης του επαγγέλματός τους. 

- Άδειες χειρισμού ηλεκτροκίνητων γερανών του προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί 

στην εκτέλεση της σύμβασης 

 

3. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν κατά 

νόμο το δικαίωμα αυτό και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα. 
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Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 

πέντε τοις εκατό (2%) του προϋπολογισμού (€3.600,00) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 157, 

παράγραφος 1α του Ν. 4281/2014. 

Η εγγύηση συμμετοχής απευθύνεται προς την Ο.Λ.Β. Α.Ε. 

3.1. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο κατά ένα (1) 

τουλάχιστο μήνα από την ισχύ της προσφοράς. 

3.2. Στην εγγύηση θα πρέπει να αναγράφονται: 

- Όρος ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης της παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως. 

- Όρος ότι το ποσόν της εγγυήσεως τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας και ότι θα καταβληθεί 

ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από της απλής έγγραφης 

ειδοποίησης. 
3.3. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα εγγύηση κατά τα ανωτέρω 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες από την επιτροπή του διαγωνισμού και δεν λαμβάνονται 

υπόψη. 

 

4. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο προσφέρων με τη συμμετοχή του, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους 

τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν ρητά αναφέρει κατά περίπτωση στην προσφορά του τα 

σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. 

Στην τελευταία περίπτωση πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους 

της προσφοράς του, που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να 

εκτιμηθούν. 

 

5. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές πρέπει να ισχύουν για εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία 

αποσφράγισης των προσφορών. 

Προσφορές που ισχύουν για μικρότερο χρονικό διάστημα δεν λαμβάνονται υπόψη και θα 

απορρίπτονται από την επιτροπή του διαγωνισμού. 

 
6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

   Η τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει όλα όσα ζητούνται στην παρ. 2.2.1.2. ως αποδεικτικά 

εμπειρίας και ότι άλλο κρίνει απαραίτητο ο προσφέρων για την διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας 

της επιχείρησης. 

 
7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

α) Γενικά  

Η οικονομική προσφορά που θα είναι υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα πρέπει:  
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- Να αναγράφει την τιμή, χωρίς το Φ.Π.Α., για τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 9 και για 

χρονική διάρκεια ενός (1) έτους. 

- Να αναφέρει το συντελεστή Φ.Π.Α. 

- Να αναφέρει το χρόνο ισχύος της προσφοράς. 

β) Αντιπροσφορές 

Αντιπροσφορές ή τροποποιήσεις προσφορών ή οποιεσδήποτε προτάσεις που μπορούν να 

χαρακτηρισθούν ως αντιπροσφορές, δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα απορρίπτονται από το Δ.Σ. του 

Ο.Λ.Β., ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής του διαγωνισμού. 

 

8. ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

α) Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού από το Δ.Σ. του Ο.Λ.Β. καλείται ο 

ανάδοχος με έγγραφο του Ο.Λ.Β. να προσέλθει για υπογραφή της σύμβασης μέσα σε προθεσμία 

δέκα (10) ημερών προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, η οποία 

εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν κατά τον νόμο το 

δικαίωμα αυτό και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα. 

Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει τουλάχιστον το 10% της συνολικής αξίας της προσφοράς, μη 

συνυπολογιζομένου του ΦΠΑ, και θα είναι αορίστου χρόνου λήξης. 

Κατά τα λοιπά θα ισχύουν κατ' αναλογία τα αναγραφόμενα στην παράγραφο (3.2). 

β) Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν αποδεχθεί την κατακύρωση ή καθυστερήσει στην υπογραφή της 

σύμβασης κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Λ.Β. ύστερα από γνωμοδότηση της 

Επιτροπής του διαγωνισμού και υφίσταται τις νόμιμες συνέπειες. 

 

9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η ανάδοχος εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης των εργασιών φόρτωσης 

εκφόρτωσης αγαθών που διακινούνται μέσω του εμπορικού λιμένα Βόλου, με τη χρήση του 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της Ο.Λ.Β. ΑΕ (ηλεκτροκίνητοι γερανοί) και οι 

προϋπολογιζόμενες ποσότητες φορτοεκφόρτωσης θα είναι: 

 Σιδηροκουλούρα 

 * Μπιγιέττα                 έως 180.000 tn max 

 Ευθύγραμμο  

 

 * Containers        έως 16.000 τεμ. max 

 

 Σιτάρι 

 * Λίπασμα         έως 180.000 tn max 

 Ζωοτροφές 

Το χειρισμό των γερανών θα τον εκτελεί ο εργολάβος με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό 

που θα διαθέτει άδεια Μ.Ε. χειρισμού ηλεκτροκινήτων μηχανημάτων ομάδας Α’, ειδικότητας 8.1 

(ηλεκτροκίνητοι περιστρεφόμενοι γερανοί κινητοί (πάνω σε ράγες/σταθερής τροχιάς) και σταθεροί 

παντός τύπου Α’ (Αριθμός απόφασης 1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η), ΦΕΚ 519/Β’/6-2-2013 σε εφαρμογή 

του ΠΔ 113/2012). Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεσμεύονται με Υπεύθυνη Δήλωση ότι πριν από την 

υπογραφή της σύμβασης θα καταθέσουν τις κατάλληλες άδειες όπως αυτές εξειδικεύτηκαν 

ανωτέρω. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των ανωτέρω η προσφορά κρίνεται απαράδεκτη και 

καλείται για προσκόμιση δικαιολογητικών κατακύρωσης ο δεύτερος κατά σειρά μειοδότης. 

Το προσωπικό θα είναι στη διάθεση του Οργανισμού όλο το 24ωρο και ανεξαρτήτως αργιών – 

Κυριακών θα παρέχει τις υπηρεσίες του όποτε του ζητηθεί, υπό τις οδηγίες και την επίβλεψη των 

υπεύθυνων του Οργανισμού. 
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Επίσης λόγω της μεγάλης δυναμικότητας του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, ο εργολάβος 

είναι υποχρεωμένος να παρέχει υπηρεσίες κατ’ ελάχιστο έξι (6) ατόμων. 

Επειδή ο Ο.Λ.Β. ΑΕ δίνει μεγάλη σημασία στην άριστη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων με 

το λιμάνι, θα διατηρεί το δικαίωμα να απορρίπτει το προτεινόμενο προσωπικό που θα απασχολεί ο 

εργολάβος και που θα κρίνει (μετά από εύλογο χρονικό διάστημα εργασίας) ότι είναι ανεπαρκές στις 

απαιτήσεις χειρισμού των ηλεκτροκινήτων γερανών. 

Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την καταβολή τυχόν αποζημίωσης στον Ο.Λ.Β. ή σε τρίτο, 

σε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς ή ατυχήματος με υπαιτιότητα του προσωπικού του. 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πρόσληψη του προσωπικού, την καταβολή 

των μισθών, επιδομάτων, εισφορών, δώρων και εν γένει κάθε παροχής που βαρύνει κατά τα 

συναλλακτικά ήθη τον εργοδότη, την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, την τήρηση 

των όρων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και γενικότερα την εκπλήρωση κάθε 

υποχρέωσης που υπέχει ως εργοδότης (οικ. 30440/08-05-2006 εγκύκλιος του Υπουργείου 

Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας). Η ΟΛΒ ΑΕ δεν έχει καμία υποχρέωση έναντι του 

αναδόχου, πλην της καταβολής του μηνιαίου ανταλλάγματος που προκύπτει. 

Το χρονικό διάστημα παροχής των παραπάνω υπηρεσιών ορίζεται σε ένα (1) έτος, με 

δικαίωμα μονομερούς παράτασης της σύμβασης εκ μέρους της Ο.Λ.Β. ΑΕ για ένα (1) ακόμη 

έτος, με τους ίδιους όρους και το ίδιο εργολαβικό τίμημα (αν κριθεί πως είναι για το συμφέρον 

της Υπηρεσίας). 

 

10. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συνεπάγεται την κήρυξη του αναδόχου 

έκπτωτου με απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β Α.Ε, με αποτέλεσμα: α) την υπέρ της Ο.Λ.Β. Α.Ε 

κατάπτωση της κατατεθείσας εγγύησης λόγω ποινικής ρήτρας, β) την λύση της σύμβασης αζημίως 

και χωρίς την τήρηση προθεσμίας και γ) την υποχρέωση του αναδόχου να αποζημιώσει την Ο.Λ.Β. 

Α.Ε. για κάθε θετική ή αποθετική ζημιά που υπέστη από την παράβαση των όρων της παρούσας 

και της σύμβασης που θα υπογραφεί. 

 

11. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο ανάδοχος θα εισπράξει το ποσό της σύμβασης σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις στο τέλος κάθε 

μήνα, με την κατάθεση δελτίου παροχής υπηρεσιών και μετά από γνωμοδότηση του επιβλέποντος 

του έργου Μηχανολόγου της Υπηρεσίας. 

 

12. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Όργανο για την επίλυση των τυχόν διαφορών που μπορεί να προκύψουν από την εκτέλεση της 

σύμβασης μέχρι και την οριστική λήξη της, καθορίζεται ότι θα είναι τα δικαστήρια του Βόλου. 

 

 

         Βόλος,  23/7/2015 

         Για την Ο.Λ.Β. ΑΕ 

        Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 

      

 

                    Ιωάννης Πρίγκος 

 


