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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΗΛ: 24210 32545 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ –  
ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΣΕ 

ΠΛΟΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΟΧΛΙΟΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ,  
ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ €30.000 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 

 
Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. (Ο.Λ.Β. Α.Ε.) έχοντας υπόψη το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

συνοπτικό διαγωνισμό για τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο με αντικείμενο την ανάθεση 
υπηρεσιών φόρτωσης δημητριακών σε πλοία με χρήση κοχλιομεταφορέων, με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής σε 
σχέση με την τιμή εκκίνησης που αντιστοιχεί σε €1,10/τόνο διακινούμενου υλικού. 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από 1-1-2020 (ή από την ολοκλήρωση της 
διαγωνιστικής διαδικασίας – όποιο συμβεί νωρίτερα) έως και 31-12-2020, με δικαίωμα 
παράτασης από την ΟΛΒ ΑΕ για ένα επιπλέον έτος, ήτοι από 1-1-2021 έως και 31-12-2021. 

Με βάση στοιχεία προηγούμενων ετών (2017-2019), η ετήσια διακίνηση δημητριακών με χρήση 
κοχλιομεταφορέων, εκτιμάται σε 27.500 τόνους. 
 
1. Τεχνική περιγραφή 

- Οι κοχλιομεταφορείς θα βρίσκονται στη νόμιμη κατοχή του αναδόχου και θα είναι τουλάχιστον 
τρεις (3), όμοιοι μεταξύ τους, ώστε να μην σημειωθεί καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση των 
πλοίων.  

- Η δυναμικότητα των προσφερόμενων μηχανημάτων θα είναι τουλάχιστον 80t/h σε γωνία 
ανύψωσης 45ο. 

 
2. Υποχρεώσεις Αναδόχου 

- Ο ανάδοχος θα μεριμνά για την απρόσκοπτη εξέλιξη των φορτωτικών εργασιών, τον 
προγραμματισμό και συντονισμό των οποίων πραγματοποιεί η αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα ( 
Τμήμα Λιμενικών Εξυπηρετήσεων Εμπορικού Λιμένα) της ΟΛΒ ΑΕ. 

- Ο ανάδοχος θα εκτελεί τις απαιτούμενες εργασίες συντήρησης των κοχλιομεταφορέων 
προκειμένου να διασφαλιστεί η καλή και αδιάλειπτη λειτουργία τους και θα φέρει την ευθύνη 
εφοδιασμού τους με τα απαραίτητα καύσιμα για τη λειτουργία τους. 

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με την περιβαλλοντική πολιτική της ΟΛΒ Α.Ε. 
όσον αφορά τον περιορισμό της έκλυσης σκόνης, τον περιορισμό της ηχητικής όχλησης, και 
την διατήρηση της καθαριότητας του χώρου κατά την εκτέλεση της δραστηριότητας, όσο και 
στην διαχείριση και ανακύκλωση των αναλώσιμων υλικών (π.χ. λιπαντικά λάδια, 
συσσωρευτές, ελαστικά, κλπ). Σε περίπτωση που διαπιστωθούν υπερβάσεις, τότε θα πρέπει 
να λάβει τα κατάλληλα μέτρα περιορισμού, όπως θα υποδειχθούν από την ΟΛΒ Α.Ε., 
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αναλαμβάνοντας και το κόστος από την οποιαδήποτε διορθωτική ενέργεια, χωρίς καμία 
επιβάρυνση της ΟΛΒ Α.Ε. 

- Οι κοχλιομεταφορείς θα μεταφέρονται στο χώρο εργασίας με μηχανήματα της ΟΛΒ ΑΕ, 
σύμφωνα με τον προγραμματισμό εργασιών που θα γίνεται από το Τμήμα Λιμενικών 
Εξυπηρετήσεων Εμπορικού Λιμένα της ΟΛΒ ΑΕ. 

- Οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν θα είναι άτομα κατάλληλα για τη συγκεκριμένη εργασία 
και νομίμως διαμένοντα στη χώρα μας, η επίβλεψη των εργασιών θα γίνει από 
εξουσιοδοτημένο και κατάλληλα καταρτισμένο άτομο και οι ανωτέρω εργαζόμενοι θα φορούν 
διαρκώς τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) 

- Ο ανάδοχος θα φέρει την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί σε τρίτους 
λόγω της εργασίας που θα εκτελεί και θα τηρεί όσα προβλέπονται από τη νομοθεσία και τους 
κανόνες στα θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας, για το σύνολο των εμπλεκομένων 
εργαζομένων ή μη. 

- Κατά τα λοιπά στις σχέσεις των δύο μερών θα εφαρμόζονται οι Κανονισμοί του Λιμένα.  
- Οι κοχλιομεταφορείς όταν δεν εργάζονται θα σταθμεύουν σε χώρο που θα διατεθεί για το σκοπό 

αυτό, από την ΟΛΒ ΑΕ στον Ανάδοχο. Η φύλαξή τους είναι αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου. Η 
ΟΛΒ ΑΕ δεν ευθύνεται για τυχόν φθορές, κλοπή ή οποιαδήποτε άλλη ζημιά προκληθεί στα υπόψη 
μηχανήματα, τόσο κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, όσο και κατά τη φύλαξή τους. 

- Ο ανάδοχος θα φέρει την πλήρη αστική και ποινική ευθύνη για την υγεία και ασφάλεια των 
εργαζομένων που θα απασχολήσει στο ανωτέρω έργο, των υπαλλήλων και των εγκαταστάσεων της 
ΟΛΒ AE, των τρίτων και των συναλλασσόμενων με αυτήν. 

- 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. 

 
3. Δικαίωμα συμμετοχής – υποχρεώσεις 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής (ατομικές ή 
εταιρικές επιχειρήσεις), που είναι εγγεγραμμένες στο οικείο Επιμελητήριο για την άσκηση της 
συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας, ή νόμιμα απαλλάσσονται από την υποχρέωση εγγραφής. 
 
4. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία: 
α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού 
β) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα της υποβολής της προσφοράς: 

- δεν συντρέχει κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 
- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή νόμιμα απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση εγγραφής 
- είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 

Η Ο.Λ.Β. Α.Ε. θα ζητήσει από τον προσωρινό μειοδότη να προσκομίσει τα δικαιολογητικά-
έγγραφα τα οποία επιβεβαιώνουν τα διαλαμβανόμενα στην Υπεύθυνη Δήλωση, όπως ενδεικτικά 
αναφέρουμε: φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, πιστοποιητικό περί κήρυξης σε 
πτώχευση, βεβαίωση εγγραφής στο Επιμελητήριο, πιστοποιητικά ποιότητας κλπ. 
 
5. Τεχνική προσφορά 

Ο φάκελος της Τεχνικής προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει τεχνικό φυλλάδιο των προς χρήση 
κοχλιομεταφορέων ή πιστοποίηση από φορέα, από τα οποία να προκύπτει η ζητούμενη 
δυναμικότητα του κοχλιομεταφορέα. 
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6. Οικονομική προσφορά 
- Η προσφορά θα δοθεί για την χρέωση ανά τόνο διακινούμενου υλικού χωρίς ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα 

αναγράφεται. 
- Η προσφορά θα περιλαμβάνει τις νόμιμες κρατήσεις. 
- Η διάρκεια σύμβασης θα είναι από 1-1-2020 ή από την ημερομηνία κατακύρωσης του 

αποτελέσματος από το ΔΣ του ΟΛΒ (όποιο επέλθει δεύτερο) μέχρι 31-12-2020, με δικαίωμα 
παράτασης από την ΟΛΒ ΑΕ για ένα (1) επιπλέον έτος. 

 
7. Τρόπος επιλογής αναδόχου 
- Οι προσφορές θα περιέλθουν στην Ο.Λ.Β. ΑΕ μέχρι την 10η ώρα π.μ. της 23/12/2019 

(έναρξη αποσφράγισης των προσφορών). 
- Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάσει της μεγαλύτερης έκπτωσης επί της ανώτατης 

οριζόμενης τιμής από τον ΟΛΒ, που αντιστοιχεί σε €1,10/τόνο διακινούμενου φορτίου. 
 
8. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει πριν την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού 0,5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης (€300,00), 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 302, παράγραφος 1β του Ν. 4412/2016. 
 
9. Πληρωμή Αναδόχου 
- Μηνιαία εκκαθάριση με απόδοση στον Ανάδοχο του ποσού που αντιστοιχεί στην προσφορά 

του, από τα δικαιώματα φόρτωσης με κοχλιομεταφορείς, που έχουν βεβαιωθεί και εισπραχθεί 
από το Τμήμα Εκμετάλλευσης της ΟΛΒ ΑΕ. Για το προαναφερόμενο ποσό θα εκδίδεται από 
τον ανάδοχο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς την ΟΛΒ ΑΕ. Ο υπολογισμός της ποσότητας 
του φορτίου θα βασίζεται στο ζυγολόγιο που εκδίδεται από την γεφυροπλάστιγγα της ΟΛΒ ΑΕ. 

- Για πληρωμές άνω των €1.500, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ απαιτείται φορολογική 
ενημερότητα. 

- Για πληρωμές άνω των €3.000, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ απαιτείται και ασφαλιστική 
ενημερότητα 

 
Σημειώνεται ότι: 
Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος με δικαίωμα παράτασης 
από την ΟΛΒ ΑΕ για ένα επιπλέον έτος. Δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός της υπό 
ανάθεση εργασίας (€30.000,00 πλέον ΦΠΑ) προσδιορίζει την διαδικασία επιλογής 
αναδόχου (συνοπτικός διαγωνισμός), σε περίπτωση που το σύνολο της αμοιβής του 
Αναδόχου κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, εξαντλήσει το ποσό των €60.000,00 
(όριο διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού), η σχετική σύμβαση λύεται αυτοδίκαια και 
αζήμια για τα συμβαλλόμενα μέρη. 
 

 
            Βόλος 11/12/2019 
          Ο Δ/νων Σύμβουλος 

 
 
         Σωκράτης Αναγνώστου 
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