
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

  Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. (Ο.Λ.Β. Α.Ε.) προκηρύσσει ανοικτό 

διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την 

ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης εργασιών μηχανολογικής συντήρησης και 

επισκευής μηχανημάτων και εγκαταστάσεων της Ο.Λ.Β. ΑΕ, για χρονικό 

διάστημα ενός (1) έτους, προϋπολογισμού δαπάνης 125.000,00 € χωρίς το 

ΦΠΑ. 

  Δικαίωμα συμμετοχής σον διαγωνισμό έχουν Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή 

συμπράξεις ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που είναι εγγεγραμμένοι στα 

αρμόδια Επιμελητήρια, έχουν κάνει έναρξη επαγγέλματος στην Εφορία και 

διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία η οποία θα πρέπει να βεβαιώνεται με 

πιστοποιητικά αρμόδιων Αρχών ή αντίγραφα συμβάσεων παρόμοιων έργων. 

Επίσης να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO 9001 στη συντήρηση 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και πιστοποίηση κατά OHSAS 18001 για 

την Υγιεινή και την Ασφάλεια στην εργασία. 

  Ο διαγωνισμός θα γίνει την 12η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 

10:00, στα Γραφεία της Ο.Λ.Β. Α.Ε., ενώπιον της αρμοδίας Επιτροπής. 

  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό θα κατατεθεί από κάθε ενδιαφερόμενο 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής που να καλύπτει το 2% της 

προϋπολογισθείσης δαπάνης (άνευ ΦΠΑ), δηλ. 2.500,00 €. 

  Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομερείς διακηρύξεις παρέχονται από 

την Τεχνική Υπηρεσία της Ο.Λ.Β. Α.Ε. (τηλ. 24210-25281)και από το site 

του Οργανισμού (www.port-volos.gr). 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ: 

1. Εφημερίδες:  

   α)"ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ" Ενταύθα – FAX: 24210 31198 

   β)"ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ" FAX: 210 3215877 

   γ)"ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ" Αθήνα - FAX: 210 5236927 

   Με την παράκληση δημοσιεύσεως μία (1) φορά μέχρι την 12/12/2015 και 

αποστολή των τιμολογίων με το φύλλο δημοσίευσης. 

2. Επιμελητήριο Μαγνησίας – Ενταύθα – FAX: 24210 31211 

 

                                               Για την Ο.Λ.Β. ΑΕ 

                                          Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 

 

                                             Θρασ. Σταυριδόπουλος 

 
Εσωτ. διανομή: 

α)Δ.Τ.Υ. 

β)Χρον. Αρχείο 

 

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

Δ/ Ν ΣΗ  ΤΕ Χ ΝΙ ΚΩΝ  ΥΠ Η ΡΕ ΣΙΩ Ν  

Ταχ. Δ/νση : Κεντρικός Προβλήτας 

Ταχ. Κώδικας : 382 21  ΒΟΛΟΣ 

Πληροφορίες : Θωμάς Σπάχος 

Τηλέφωνο : (24210) 25281 

Telefax : (24210) 31115 

E – mail : admin@port-volos.gr 

Web site : www.port-volos.gr 

Ο Ρ Θ Η  Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η 

(ως προς την ημερομηνία δημοπράτησης) 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Βαθμός Ασφαλείας :  

Βαθμός Προτεραιότητας :  

Βόλος  09-12-2015 

Αριθμός Πρωτοκόλλου : 5088 

mailto:admin@port-volos.gr
http://www.port-volos.gr/


ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΗΧ/ΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ & ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ 

 

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» 

4. 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) 

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

Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» 

6. 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. 

7. 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). 

8. Την αδυναμία εκτέλεσης των απαιτούμενων εργασιών μηχανολογικής συντήρησης από το 

υπάρχων προσωπικό του Ο.Λ.Β., λόγω έλλειψης προσωπικού 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

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

που θα αναλάβει την εκτέλεση εργασιών ηλεκτρολογικής συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών 

σε όλες τις εγκαταστάσεις της ΟΛΒ ΑΕ καθώς και στους ηλεκτροκίνητους και μηχανοκίνητους 

γερανούς, τα κλαρκ και τα οχήματα μεταφοράς Ε/Κ, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.  

Η συνολική δαπάνη για ένα (1) έτος προϋπολογίζεται σε € 125.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που ακολουθούν. 

 

1. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

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

Α.Ε. τις προσφορές τους το αργότερο μέχρι την 10:00’ της 12/1/2016 (έναρξη αποσφράγισης των 

προσφορών). 

α) Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μεταξύ 9.00’ και 10.00’ της 

ημερομηνίας του διαγωνισμού που αναφέρεται προηγουμένως, απευθείας στην επιτροπή του 

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

 με εκπρόσωπό τους με παραστατικό εκπροσώπησης 

 ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. 

Κεντρική Προβλήτα Λιμένος 

38221 

Βόλος 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής η ευθύνη έγκαιρης παράδοσης της προσφοράς στην 

ΟΛΒ ΑΕ βαρύνει τον υποψήφιο. Δεν θα γίνονται δεκτές προσφορές που θα περιέλθουν στον ΟΛΒ 

μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών. 

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 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. 

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

γίνει και η αξιολόγηση από την Επιτροπή του Διαγωνισμού στη συνέχεια ανακοινώνεται σε αυτούς 

το αν γίνονται αποδεκτοί ή όχι, με βάση 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. 

   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. Mαταίωση 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: 

α) είναι εγγεγραμμένοι στα αρμόδια Επιμελητήρια ή απαλλάσσονται από την υποχρέωση εγγραφής, 

σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας 
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β) έχουν κάνει έναρξη επαγγέλματος στην εφορία 

γ) διαθέτουν εμπειρία ενός έτους (1) τα τελευταία δέκα (10) έτη στην εκτέλεση εργασιών παροχής 

υπηρεσιών συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, με χρονικές συμβάσεις τουλάχιστον 

ετήσιας διάρκειας και όχι ευκαιριακά σε λιμενικές εγκαταστάσεις.  

δ) διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO 9001 στη συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. 

ε) διαθέτουν πιστοποίηση κατά OHSAS 18001 για την Υγιεινή και την Ασφάλεια στην εργασία. 

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 προσωρινός ανάδοχος. 

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 αξίας 2% του προϋπολογισμού (€2.500,00) σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 157, παράγραφος 1α του Ν. 4281/2014. 

2.2.1.2 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 ή ότι νόμιμα απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση εγγραφής, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας 

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

κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή άλλες ανάλογες καταστάσεις. 

- Σε περίπτωση που κηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος θα προσκομίσει όλα τα 

δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.2. 

2.2.2 Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

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: 
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 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 ή υπεύθυνη 

δήλωση ότι απαλλάσσεται από την υποχρέωση εγγραφής, σύμφωνα με τις προβλέψεις της 

ισχύουσας νομοθεσίας. 

 Αποδεικτικά εμπειρίας: Προς απόδειξη θα πρέπει να καταθέσει: 

α) συμβάσεις παρομοίου αντικειμένου που έχει συνάψει τα τελευταία δέκα (10) έτη, 

αναφέροντας: 

 Τον αντισυμβαλλόμενο, 

 Το όνομα και τηλέφωνο του προσώπου επικοινωνίας (η ΟΛΒ ΑΕ επιφυλάσσεται, εάν το 

επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων που θα 

υποβληθούν), 

 Το είδος και το μέγεθος των εργασιών που αφορούν αυτές οι συμβάσεις, 

 Την αξία των συμβάσεων, 

 Τη διάρκεια των συμβάσεων, 

 Αντίγραφα συμβάσεων 

β) ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάσταση της 

επιχείρησης, τις τεχνικές δυνατότητες της, την επιχειρηματική δομή, τη μορφή της 

επιχείρησης, το εύρος της δραστηριότητας της και το κύρος της. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να στηριχθεί στην χρηματοοικονομική ή/και 

τεχνικοεπαγγελματική επάρκεια άλλων φορέων (δάνεια εμπειρία), σύμφωνα με τα άρθρα 70 & 71 

του Ν. 4281/2014. Το δικαίωμα του προσφέροντα να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων 

αποδεικνύεται αποκλειστικά με ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των μερών ή με συμβολαιογραφική 

δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα που παρέχει την χρηματοοικονομική ή/και 

τεχνικοεπαγγελματική επάρκεια στον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό, στην οποία θα δηλώνεται 

με σαφήνεια και χωρίς επιφύλαξη η παροχή αυτή. Στην περίπτωση αυτή, υποχρεωτικά 

προσκομίζονται τα ανάλογα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της επάρκειας του φορέα που παρέχει 

την χρηματοοικονομική ή/και τεχνικοεπαγγελματική επάρκεια στον συμμετέχοντα στον 

διαγωνισμό. 

 Αντίγραφα πιστοποιητικών κατά ISO 9001 και κατά OHSAS 18001 τα οποία πρέπει να 

βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημέρα του διαγωνισμού και μέχρι την ολοκλήρωση 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 

αξίας 2% του προϋπολογισμού (€2.500,00) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 157, παράγραφος 

1α του Ν. 4281/2014. 

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

τουλάχιστο μήνα από την ισχύ της προσφοράς με ανοχή πέντε (5) εργάσιμων ημερών. 

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. 
 

5. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές πρέπει να ισχύουν για σαράντα πέντε (45) 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. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

α) Γενικά  

Η οικονομική προσφορά που θα είναι υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα πρέπει:  

- 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 

 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, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

157 παράγραφος 1β του Ν. 4281/2014, η οποία θα καλύπτει το 5% της συνολικής αξίας της προσφοράς.  
 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. 
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9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης εργασιών μηχανολογικής συντήρησης 

καθώς και αποκατάστασης βλαβών στους ηλεκτροκίνητους και μηχανοκίνητους γερανούς, τα κλαρκ, 

και τα οχήματα μεταφοράς Ε/Κ. Ενδεικτικά ορισμένες από τις απαιτούμενες εργασίες είναι: 

- Έλεγχος φθοράς μεταλλικής κατασκευής και επισκευή όπου απαιτείται 

- Έλεγχος πέδησης των συστημάτων πορείας, περιστροφής, ανύψωσης και βέλους, ρύθμιση και 

αντικατάσταση των σιαγώνων τους όποτε απαιτείται 

- Έλεγχος λίπανσης των εδράνων κυλίσεως καθώς και των ράουλων όπου υπάρχουν και 

γρασάρισμα σε περιοδικά διαστήματα ή νωρίτερα. Ειδικότερα για τους ηλεκτροκίνητους 

γερανούς δεν περιλαμβάνονται οι εργασίες γρασαρίσματος σε έδρανα κυλίσεως και ράουλα τα 

οποία βρίσκονται πάνω από το άνω τμήμα του γερανού (βέλος-μπούμα) 

- Έλεγχος στάθμης λαδιών στους μειωτήρες και αλλαγή τους σε περιοδικά διαστήματα ή 

νωρίτερα εάν απαιτείται 

- Έλεγχος διαρροών λαδιών από τους μειωτήρες και επισκευή τους 

- Αντικατάσταση εδράνων κύλισης ή/και μειωτήρων σε περιπτώσεις αστοχίας ή παρέλευσης του 

χρόνου ζωής τους 

- Αντικατάσταση κόπλερ τύμπανων ανύψωσης 

- Αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων (μεταλλικών, εύκαμπτων σωλήνων (μαρκούτσια) κ.λπ.) 

- Έλεγχος φθοράς συρματόσχοινων των γερανών και επισκευή - αντικατάσταση τους 

- Προσαρμογή της κατάλληλης αρπάγης ανάλογα με το είδος του φορτίου το οποίο πρόκειται να 

φορτοεκφορτωθεί 

- Έλεγχος φθοράς των συρματόσχοινων των αρπαγών και αντικατάσταση τους όποτε απαιτείται 

- Λίπανση συνδέσμων αρπαγών και σπρέντερ, έλεγχος στάθμης, αλλαγή λαδιών και 

αποκατάσταση διαρροών στα ηλεκτροϋδραυλικά σπρέντερ 

- Έλεγχος της μεταλλικής κατασκευής των αρπαγών και των σπρέντερ για 

τα κοντέινερ, και επισκευή των φθορών 

- Αλλαγή φίλτρων λαδιών σε περιοδικά διαστήματα ή νωρίτερα εφόσον απαιτείται 

 Οι δαπάνες αγοράς ανταλλακτικών και λοιπών υλικών που απαιτούνται για την αποκατάσταση 

βλαβών, καθώς και οι δαπάνες τόρνευσης, μηχανουργικών κατεργασιών και απασχόλησης όποτε 

απαιτείται αδειούχου ηλεκτροσυγκολλητή θα βαρύνουν τον ΟΛΒ. Ο προγραμματισμός των 

εργασιών συντήρησης και επισκευής θα γίνεται πάντα κατόπιν συνεννόησης και συνεργασίας με τον 

Μηχανολόγο Μηχανικό της ΟΛΒ ΑΕ. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να διαθέτει Μηχανολόγο, 

κατηγορίας τουλάχιστον ΤΕ, στον οποίο θα γνωστοποιούνται οι ανάγκες του ΟΛΒ και ο οποίος θα 

προΐσταται του εκάστοτε συνεργείου εκτέλεσης των εργασιών. Ο Μηχανολόγος, εκτός από κάτοχος 

πτυχίου Μηχανολογίας κατηγορίας τουλάχιστον ΤΕ θα είναι κάτοχος άδειας Εργοδηγού μηχανικού 

εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας, ενώ οι υπόλοιποι τεχνικοί θα είναι κάτοχοι άδειας τεχνίτη μηχανικού 

εγκαταστάσεων σύμφωνα με το Π.Δ. 115/2012. 

 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. 

Επίσης λόγω της μεγάλης δυναμικότητας του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, ο εργολάβος 

είναι υποχρεωμένος να παρέχει υπηρεσίες κατ’ ελάχιστο τεσσάρων (4) ατόμων. 
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Επειδή η Ο.Λ.Β. ΑΕ δίνει μεγάλη σημασία στην άριστη εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων 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 εκτέλεσης της μηχανολογικής συντήρησης. 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για καταβολή αποζημίωσης στον Ο.Λ.Β. για κάθε περίπτωση 

πρόκλησης ζημιάς ή ατυχήματος κατά την εκτέλεση των ως άνω εργασιών στα μηχανήματα ή/και τις 

εγκαταστάσεις του λιμένα Βόλου που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προσωπικού του. Επίσης, είναι 

υπεύθυνος για την καταβολή αποζημίωσης σε τρίτο στην περίπτωση πρόκλησης ζημιάς ή 

ατυχήματος κατά την εκτέλεση των ως άνω εργασιών 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. Η ΟΛΒ ΑΕ δεν έχει καμία υποχρέωση έναντι του 

αναδόχου, πλην της καταβολής του μηνιαίου ανταλλάγματος που θα προκύψει κατά τη διενέργεια 

του διαγωνισμού. 

 

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 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. 

 

Β ό λ ο ς   9  Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ  2 0 1 5  

 

Για την Ο.Λ.Β. ΑΕ 

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 

 

 

Θρασύβουλος Σταυριδόπουλος 

 

 


