
 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΗΛ: 24210 32545 
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΟΑΝΗΣ – HOPPER 

ΕΚΦΌΡΤΩΣΗΣ ΧΥΔΗΝ ΦΟΡΤΙΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ €30.000,00 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ  

Η Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. (Ο.Λ.Β. Α.Ε.) έχοντας υπόψη το ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

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

τροποποίησης της υφιστάμενης χοάνης – hopper εκφόρτωσης χύδην φορτίων. 

1. Τεχνική Περιγραφή 

Η υφιστάμενη κατάσταση της χοάνης καθώς και οι ζητούμενες παρεμβάσεις τροποποίησής της 

εμφανίζονται στο επισυναπτόμενο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

διακήρυξης. 

Ενδεικτικά οι επεμβάσεις αφορούν: 

- Κοπή των υφιστάμενων τεσσάρων μεταλλικών δοκών ΗΕΒ220 (ποδαρικών), πλησίον των πελμάτων 

- Τοποθέτηση δύο δοκών ΗΕΒ400 στις δύο κατά μήκος πλευρές της χοάνης. 

- Τοποθέτηση τροχών στο κάτω μέρος των τεσσάρων ποδαρικών της χοάνης. 

- Τοποθέτηση τεσσάρων δοκών ΗΕΒ280 στις τέσσερεις πλευρές της χοάνης για την ανύψωσή της 

και την μεταφορά της. 

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

είναι τύπου 10.00-20, συμπαγή, ενώ η φέρουσα ικανότητα τους θα είναι τουλάχιστον 7,0 τόνοι 

(έκαστο) σε στατική φόρτιση και 3,5 τόνοι σε ταχύτητα 10km/hr. Τα ελαστικά θα είναι τυποποιημένα. 

Σε ότι αφορά τα μεταλλικά μέρη συγκράτησης των ελαστικών (ζάντες, πλήμνη/μουαγιέ) θα είναι 

τυποποιημένα. 

Η κάθε ζάντα θα είναι δυναμικότητας τουλάχιστον 7,0 τόνων ανά άξονα, όπως επίσης και η 

πλήμνη/μουαγιέ. 

Το σύστημα των δύο τροχών που θα βρίσκεται σε κάθε γωνία θα συνδέεται με την υφιστάμενη 

μεταλλική κατασκευή της χοάνης, ενώ οι τροχοί από την μία πλευρά (κατά πλάτος) θα είναι 

περιστρεφόμενοι, ωστόσο θα διαθέτουν και δυνατότητα κλειδώματος-μπλοκαρίσματος της 

περιστροφής τους. Στους περιστρεφόμενους τροχούς, ο άξονας σύνδεσης των μουαγιέ με την 

μεταλλική κατασκευή, θα φέρει έδρανα κύλισης (ρουλεμάν) τύπου balance. 
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Αναφορικά με την περιστροφή των τροχών, η επιτρεπόμενη γωνία περιστροφής θα καθοριστεί κατά 

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

Οι δοκοί ΗΕΒ280 που είναι τοποθετημένοι στις τέσσερεις πλευρές θα φέρουν ορθογώνιες οπές 

διατάσεων περίπου 150Χ250 για την εισαγωγή περόνων του-των κλαρκ που θα χρησιμοποιούνται 

για την μεταφορά του. 

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα και σε άριστη κατάσταση. 

Για τις εργασίες που θα γίνουν στον χώρο της ΟΛΒ ο ανάδοχος θα φέρει την αποκλειστική ευθύνη 

για οποιοδήποτε ατύχημα προκληθεί στο προσωπικό του ή σε τρίτο με υπαιτιότητά του.  

2. Δικαίωμα συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής (ατομικές ή εταιρικές 

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

πιστοποιημένοι κατά ISO 9001. 

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, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος κίνησης χρονικής διάρκειας 

τουλάχιστον δύο ετών. 

3. Περιεχόμενα Φακέλου Προσφοράς 

Οι προσφορές θα περιέλθουν στον Ο.Λ.Β. Α.Ε. σε κλειστό φάκελο επί ποινή αποκλεισμού μέχρι την 

10:00’ της 27/10/2020 (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών). 

Οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο την προσφορά τους η οποία θα 

αποτελείται από τα δικαιολογητικά συμμετοχής, την τεχνική προσφορά και την οικονομική 

προσφορά. 

3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

• Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 2% (€600,00) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 302, 

παράγραφος 1α του Ν. 4281/2014. 

• Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να αναγράφονται 

τα στοιχεία του διαγωνισμού και 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. 
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- Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή νόμιμα απαλλάσσονται από την υποχρέωση 

εγγραφής. 

- Είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2015. 

3.2 Τεχνική Προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει περιέχει τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστών των ελαστικών, 

ζαντών, πλημνών/μουαγιέ που θα χρησιμοποιηθούν, από τα οποία να προκύπτει η συμμόρφωση ως 

προς τις απαιτήσεις του κεφ. 1. 

3.3 Οικονομική Προσφορά 

• Η τιμή θα αφορά το αντάλλαγμα χωρίς ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα αναγράφεται. 

• Ισχύς προσφοράς: 90 ημέρες. 

• Η προσφερόμενη τιμή θα περιέχει όλες τις νόμιμες κρατήσεις. 

4. Τρόπος Επιλογής Αναδόχου 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάσει της χαμηλότερης προσφοράς.  

Ο ανάδοχος θα πρέπει, πριν την υπογραφή της σύμβασης, να προσκομίσει εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης 5% επί της τιμής της προσφοράς του (χωρίς ΦΠΑ). 

5. Διενέργεια Διαδικασίας – Αξιολόγηση Προσφορών 

Κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίστηκε ανωτέρω (27/10/2020) και ώρα 10:00’), 

αποσφραγίζεται ο φάκελος και αξιολογείται το περιεχόμενο των δικαιολογητικών συμμετοχής και 

των τεχνικών προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών. 

Η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των 

οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με 

τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας. 

Ακολούθως η Επιτροπή συντάσσεται πρακτικό το οποίο διαβιβάζεται στο Δ.Σ. της ΟΛΒ ΑΕ προς 

επικύρωση. Κατά της εν λόγω απόφασης του Δ.Σ. χωρεί ένσταση-προδικαστική προσφυγή, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4412/2016.  

Εάν η Επιτροπή το κρίνει απαραίτητο, μπορεί μετά την αποσφράγιση του φακέλου δικαιολογητικών 

συμμετοχής/τεχνικής προσφοράς να διακόψει την διαδικασία και να διαβιβάσει σχετικό πρακτικό στο 

ΔΣ της ΟΛΒ προς επικύρωση. 

Μετά την παρέλευση του χρόνου άσκησης ενστάσεων και την εξέτασή τους, η ΟΛΒ ΑΕ καλεί τον 

προσωρινό μειοδότη να καταθέσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, ήτοι τα δικαιολογητικά που 

αποδεικνύουν την μη συνδρομή των λόγω αποκλεισμού, τους οποίους ο υποψήφιος επικαλέστηκε 

με την κατατεθειμένη υπεύθυνη δήλωσή του. 
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Η επιτροπή διαγωνισμού αξιολογεί τα κατατεθειμένα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου και 

συντάσσει πρακτικό το οποίο διαβιβάζεται στο Δ.Σ. της ΟΛΒ ΑΕ προς επικύρωση. Κατά της εν λόγω 

απόφασης του Δ.Σ. χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4412/2016. 

Μετά την παρέλευση του χρόνου άσκησης προδικαστικών προσφυγών και την εξέτασή τους, η ΟΛΒ 

ΑΕ καλεί τον οριστικό μειοδότη να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και να 

υπογράψει την σύμβαση. 

6. Δικαιολογητικά Προσωρινού αναδόχου 
Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου και την παρέλευση του χρόνου υποβολής-εξέτασης τυχόν 

ενστάσεων, η Ο.ΛΒ. Α.Ε. καλεί τον προσωρινό ανάδοχο όπως προσκομίσει τα δικαιολογητικά για την 

επαλήθευση των διαλαμβανόμενων στην υποβληθείσα Υπεύθυνη Δήλωση. Ειδικότερα θα 

προσκομιστούν: 

- Φορολογική ενημερότητα 

- Ασφαλιστική ενημερότητα 

- Πιστοποιητικό-ά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 

διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση 

- Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο ή υπεύθυνη δήλωση ότι νόμιμα απαλλάσσονται από 

την υποχρέωση εγγραφής 

- Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 σε ισχύ. 

7. Χρόνος Παράδοσης 

Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει την χοάνη σε λειτουργική κατάσταση εντός 45 ημερών από την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  

Για την εκτέλεση των εργασιών ο ανάδοχος δύναται να χρησιμοποιεί εξοπλισμό (π.χ. γερανό) της 

ΟΛΒ ΑΕ, εφόσον αυτός είναι διαθέσιμος και σύμφωνα με τις ισχύουσες χρεώσεις.  

8. Τρόπος Πληρωμής 

• Η πληρωμή θα γίνει εντός 30 ημερών από την παράδοση της χοάνης σε λειτουργική κατάσταση 

και την τιμολόγησή τους. 

• Υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής ποσοστού 20% της αξίας της σύμβασης. 

• 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 

 

         Βόλος,  14/10/2020 

        Ο Δ/νων Σύμβουλος 
 
 
                   Σωκράτης Αναγνώστου 
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