
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Τροποποίηση του Συστήματος 
Κίνησης της Χοάνης – Hopper, προϋπολογισμού €20.000,00 πλέον ΦΠΑ 24% 

 
Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. (Ο.Λ.Β. Α.Ε.) προτίθεται να προβεί στην τροποποίηση του 

υφιστάμενου συστήματος κίνησης της χοάνης – hopper εκφόρτωσης χύδην φορτίων, σύμφωνα 

με τις ακόλουθες προδιαγραφές και όρους.  

 
1. Τεχνική Περιγραφή 

1.1 Υφιστάμενη κατάσταση 

Η χοάνη εκφόρτωσης χύδην υλικών είναι μεταλλικής κατασκευής. Το συνολικό βάρος της 

εκτιμάται σε 15 τόνους, ενώ η χωρητικότητα της είναι 45 m3. 

Η χοάνη διαθέτει τέσσερεις τροχούς, ένα σε κάθε γωνία. Ο κάθε τροχός αποτελείται από 

κατασκευή - ζάντα επάνω στην οποία έχει προσαρμοστεί συμπαγές ελαστικό. Ο άξονας του 

τροχού προσαρμόζεται σε φορείο, το οποίο συνδέεται μέσω άξονα με την  μεταλλικά κατασκευή 

της χοάνης. Δύο από τους τροχούς μπορούν να περιστρέφονται.  

Επισυνάπτονται φωτογραφίες του μηχανισμού κίνησης και σκαρίφημα της χοάνης. 

1.2 Νέα κατάσταση μετά την τροποποίηση 

Η τροποποίηση αφορά το σύστημα κίνησης της χοάνης το οποίο θα έχει τη μορφή που φαίνεται 

στις επισυναπτόμενες φωτογραφίες (η χοάνη που φαίνεται σε αυτές βρίσκεται στον Οργανισμό 

Λιμένος Θεσσαλονίκης A.E.). Ειδικότερα, θα αντικατασταθεί ο υφιστάμενος τροχός και η 

μεταλλικά κατασκευή μέχρι και το σημείο σύνδεσης με την μεταλλική κατασκευή της χοάνης. 

Στην νέα κατάσταση, η χοάνη θα διαθέτει οκτώ (8) ελαστικά, δύο σε κάθε γωνία. Τα ελαστικά θα 

είναι τύπου 7.50-15, συμπαγή, ενώ η φέρουσα ικανότητα τους θα είναι τουλάχιστον 3,5 τόνοι 

(έκαστο) σε ταχύτητα 10km/hr. Τα ελαστικά θα είναι τυποποιημένα. Τα μεταλλικά μέρη 

συγκράτησης των ελαστικών (ζάντες, μουαγιέ) θα είναι τυποποιημένα ή κατασκευασμένα. 

Επιτρέπεται η χρήση μεταχειρισμένων τμημάτων, με προηγούμενη έγκριση της Τεχνικής 
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Υπηρεσίας, τα οποία όμως θα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, ενώ τα ελαστικά θα πρέπει 

να είναι καινούργια. Το σύστημα των δύο τροχών που θα βρίσκεται σε κάθε γωνία θα συνδέεται 

με την υφιστάμενη μεταλλική κατασκευής της χοάνης, ενώ οι τροχοί θα είναι περιστρεφόμενοι, 

ωστόσο θα διαθέτουν και δυνατότητα κλειδώματος-μπλοκαρίσματος της περιστροφής τους. 

Αναφορικά με την περιστροφή των τροχών, η επιτρεπόμενη γωνία περιστροφής θα καθοριστεί 

κατά την ανακατασκευή της χοάνης, δεν θα είναι όμως μεγαλύτερη των 30ο.  

 

2. Δικαίωμα συμμετοχής – υποχρεώσεις 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής (ατομικές ή εταιρικές 

επιχειρήσεις), που ασχολούνται με μεταλλικές κατασκευές ή/και κατασκευαστικές εργασίες. 

Πριν την παραλαβή της χοάνης, θα γίνουν δοκιμές προκειμένου να διαπιστωθεί η 

καταλληλότητα της νέας κατασκευής.  

Στην νέα κατάσταση η χοάνη θα πρέπει να μπορεί να κινείται ευχερώς μετά την ανασήκωση της 

μιας πλευράς με τη βοήθεια περονοφόρου οχήματος και την ρυμούλκηση του. 

Ο ανάδοχος, με την υποβολή της προσφοράς του, δεσμεύεται ότι θα παρέχει εγγύηση 

για το νέο σύστημα κίνησης χρονικής διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους. 

 
3. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Για τη συμμετοχή στην διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές 

τους, σε σφραγισμένο φάκελο που θα φέρει την ένδειξη: «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΧΟΑΝΗΣ», προς την 

Ο.Λ.Β. Α.Ε., Κεντρική Προβλήτα Λιμένος Βόλου, ΤΚ 38221, Βόλος, μέχρι την 15/12/2017 στις 

10:00’ (ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών). 

Μέσα στον φάκελο θα υπάρχουν επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα: 

3.1 Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι 

μέχρι και την ημέρα της υποβολής της προσφοράς: 

- δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 

αδικήματα των παραγράφων 73 του Ν. 4412/2016 

- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή ότι νόμιμα απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση εγγραφής, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας 

3.2 Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος στον οποίο θα υπάρχει η οικονομική προσφορά. 

Η τιμή θα δοθεί χωρίς ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται. 

 
4. Ανάδειξη Αναδόχου 

Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο προμηθευτής με την χαμηλότερη οικονομική προσφορά. 
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5. Χρόνος Παράδοσης 

Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει την χοάνη σε πλήρη λειτουργική κατάσταση εντός μηνός 

από την υπογραφή της σύμβασης. 

  

6. Παραλαβή – Πληρωμή 

- Η πληρωμή θα γίνει εντός μηνός από την παράδοση της χοάνης σε πλήρη λειτουργική 
κατάσταση.  

- Για πληρωμές άνω των 1.500 ευρώ απαιτείται η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής 
ενημερότητας. 

 
 
                    Για την  ΟΛΒ Α.Ε. 

                                                                                             Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος  

 
 
                   Θρασύβουλος Σταυριδόπουλος  
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