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ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΒΟΛΟΤ Α.Δ.
ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

ΑΝΑΡΣΗΗ Δ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

Βόλοσ, 10 Νοεμβρίου 2021
Αρικ. Ρρωτ. : 5597 / ΕΞ 2993
Α Ρ Ο Φ Α Σ Η
ΘΕΜΑ: Ζγκριςθ όρων Διακιρυξθσ Δθμόςιου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν απομάκρυνςθ,
περαιτζρω διάκεςθ, τυχόν εκμετάλλευςθ ι εκποίθςθ επικίνδυνων κι επιβλαβϊν πλοίων,
που βρίςκονται ςτθ λιμενικι περιοχι αρμοδιότθτασ Ο.Λ.Β. Α.Ε.
Ζ χ ο ν τ α σ

υ π ό ψ θ :

1. Το Ν.2932/2001 (ΦΕΚ 145 Α ́) «Θαλάςςιεσ ενδομεταφορζσ –Γεν. Γραμματεία ΛιμζνωνΜετατροπι Λιμενικϊν Ταμείων ςε ΑΕ ́».
2. Το Ν.2881/2001 (ΦΕΚ 16 Α )́ «φκμιςθ κεμάτων ανζλκυςθσ ναυαγίων και άλλεσ διατάξεισ».
3. Τθ διάταξθ του άρκρου 30 του Ν.3153/2003 (ΦΕΚ 153 Α ́) «Ναυτικι επαγγελματικι
εκπαίδευςθ και ρφκμιςθ άλλων κεμάτων αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Εμπορικισ
Ναυτιλίασ».
4. Τθν Υ .Α. 2123/38/2001 του ΥΕΝ (ΦΕΚ 1439 Β )́ «Διαδικαςία και όροι και κάκε άλλο κζμα
ςχετικό με τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ, που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 5 του
άρκρου 2 του Ν. 2881/2001».
5. Το Ν.1568/1985 (ΦΕΚ 177 Α ́) «Υγιεινι και αςφάλεια εργαηομζνων».
6. Τθν υπ’ αρικμ. 5133/2020 (Ρρακτικό 465/05-11-2020) Απόφαςθ Δ.Σ. Ο.Λ.Β. Α.Ε., περί
χαρακτθριςμοφ πλοίων ωσ επικίνδυνων κι επιβλαβϊν για προςβολι/απειλι προςβολισ
του περιβάλλοντοσ και κίνδυνο ςτθ ναυςιπλοΐα και ωσ επιβλαβϊν λόγω ακινθςίασ και
ζγκριςθ εφαρμογισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ για τθν απομάκρυνςι τουσ.
7. Το υπ’ αρικμ. 02/2020 Ρρακτικό ςυνεδρίαςθσ τθσ από 09/10/2020 Γνωμοδοτικισ
Επιτροπισ Ν.2881/2001.
8. Τισ εξϊδικεσ προςκλιςεισ που ζχουν ιδθ ςταλεί προσ τουσ πλοιοκτιτεσ και δανειςτζσ των
επιβλαβϊν πλοίων.
9. Tθν υπ’ αρικμ. 3338/ΕΞ 1807-23.06.2021 (ΑΔΑ: ΨΑΩΘ469ΘΞ3-7ΒΥ) Διακιρυξθ Δθμόςιου
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Ρλειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε. και το Νο 1/26-07-2021 Ρρακτικό τθσ Επιτροπισ
διενζργειάσ του.
10. Tθν υπ’ αρικμ. 4673/ΕΞ 2501-16.09.2021 (ΑΔΑ: 6PN5469ΘΞ3-ΛMX) Διακιρυξθ Δθμόςιου
Ρλειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε. και το Νο 1/20-10-2021 Ρρακτικό τθσ Επιτροπισ
διενζργειάσ του.
11. Το υπ’ αρικμ. 2131.14/13496/2016/17-02-2016 ζγγραφο του ΥΝΑΝΡ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ/ΔΛΑ.
12. Τα υπόλοιπα ςτοιχεία του φακζλου των Ε/Γ-Τ/-Ι/Φ-Α/Ψ «AEOLOS» (Αρ. Εγγραφισ:
154080s-LAUBACH GERMANY, ςθμαίασ Γερμανίασ) και Ι/Φ-Α/Ψ «TANGO» (ςθμαίασ
Ουκρανίασ), που βρίςκονται εντόσ λιμενικισ περιοχισ αρμοδιότθτασ Ο.Λ.Β. Α.Ε.
13. Τουσ όρουσ τθσ ςυνθμμζνθσ ωσ Ραράρτθμα Ι ςτθν παροφςα Διακιρυξθσ Δθμόςιου
Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ, με ςκοπό τθν απομάκρυνςθ, περαιτζρω διάκεςθ, τυχόν
εκμετάλλευςθ ι εκποίθςθ των επικίνδυνων κι επιβλαβϊν πλοίων Ε/Γ-Τ/-Ι/Φ-Α/Ψ
«AEOLOS» (Αρ. Εγγραφισ: 154080s-LAUBACH GERMANY, ςθμαίασ Γερμανίασ) και Ι/Φ-Α/Ψ
«TANGO» (ςθμαίασ Ουκρανίασ), που βρίςκονται ςτθ λιμενικι περιοχι αρμοδιότθτασ Ο.Λ.Β.
Α.Ε.
14. Θ δαπάνθ κα καλυφκεί από τον Ρροχπολογιςμό τθσ ΟΛΒ ΑΕ (ΚΑΕ 64.00).
Αποφαςίηουμε
1. Τθν ζγκριςθ των όρων τθσ επιςυναπτόμενθσ, ωσ ΡΑΑΤΘΜΑ Ι τθσ παροφςασ,
Διακιρυξθσ και τθν προκιρυξθ, ςφμφωνα με αυτι, Δθμόςιου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ
για τθν απομάκρυνςθ, περαιτζρω διάκεςθ, τυχόν εκμετάλλευςθ ι εκποίθςθ των
επικίνδυνων κι επιβλαβϊν πλοίων Ε/Γ-Τ/-Ι/Φ-Α/Ψ «AEOLOS» (Αρ. Εγγραφισ: 154080sLAUBACH GERMANY, ςθμαίασ Γερμανίασ) και Ι/Φ-Α/Ψ «TANGO» (ςθμαίασ Ουκρανίασ),
που βρίςκονται ςε λιμενικι περιοχι αρμοδιότθτασ Ο.Λ.Β. Α.Ε.

Ο Δ/νων Σφμβουλοσ τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε.

Σωκράτθσ Αναγνϊςτου
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ΔΙΑΚΗΥΞΗ
Σφμφωνα με:
1. Το Ν.2932/2001 (ΦΕΚ 145 Α ́) «Θαλάςςιεσ ενδομεταφορζσ –Γεν. Γραμματεία ΛιμζνωνΜετατροπι Λιμενικϊν Ταμείων ςε ΑΕ ́».
2. Το Ν.2881/2001 (ΦΕΚ 16 Α )́ «φκμιςθ κεμάτων ανζλκυςθσ ναυαγίων και άλλεσ διατάξεισ».
3. Τθ διάταξθ του άρκρου 30 του Ν.3153/2003 (ΦΕΚ 153 Α ́) «Ναυτικι επαγγελματικι
εκπαίδευςθ και ρφκμιςθ άλλων κεμάτων αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Εμπορικισ
Ναυτιλίασ».
4. Τθν Υ.Α. 2123/38/2001 του ΥΕΝ (ΦΕΚ 1439 Β ́) «Διαδικαςία και όροι και κάκε άλλο κζμα
ςχετικό με τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ, που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 5 του
άρκρου 2 του Ν. 2881/2001».
5. Το Ν.1568/1985 (ΦΕΚ 177 Α ́) «Υγιεινι και αςφάλεια εργαηομζνων».
6. Τθν υπ’ αρικμ. 5133/2020 (Ρρακτικό 465/05-11-2020) Απόφαςθ Δ.Σ. Ο.Λ.Β. Α.Ε., περί
χαρακτθριςμοφ πλοίων ωσ επικίνδυνων κι επιβλαβϊν για προςβολι/απειλι προςβολισ
του περιβάλλοντοσ και κίνδυνο ςτθ ναυςιπλοΐα και ωσ επιβλαβϊν λόγω ακινθςίασ και
ζγκριςθ εφαρμογισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ για τθν απομάκρυνςι τουσ.
7. Το υπ’ αρικμ. 02/2020 Ρρακτικό ςυνεδρίαςθσ τθσ από 09/10/2020 Γνωμοδοτικισ
Επιτροπισ Ν.2881/2001.
8. Τισ εξϊδικεσ προςκλιςεισ που ζχουν ιδθ ςταλεί προσ τουσ πλοιοκτιτεσ και δανειςτζσ των
επιβλαβϊν πλοίων.
9. Tθν υπ’ αρικμ. 3338/ΕΞ 1807-23.06.2021 (ΑΔΑ: ΨΑΩΘ469ΘΞ3-7ΒΥ) Διακιρυξθ Δθμόςιου
Ρλειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε. και το Νο 1/26-07-2021 Ρρακτικό τθσ Επιτροπισ
διενζργειάσ του.
10. Tθν υπ’ αρικμ. 4673/ΕΞ 2501-16.09.2021 (ΑΔΑ: 6PN5469ΘΞ3-ΛMX) Διακιρυξθ Δθμόςιου
Ρλειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε. και το Νο 1/20-10-2021 Ρρακτικό τθσ Επιτροπισ
διενζργειάσ του.
11. Το υπ’ αρικμ. 2131.14/13496/2016/17-02-2016 ζγγραφο του ΥΝΑΝΡ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ/ΔΛΑ.
12. Τα υπόλοιπα ςτοιχεία του φακζλου.
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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ   Ο Υ Μ Ε
Δθμόςιο Μειοδοτικό Διαγωνιςμό, με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, για τθν απομάκρυνςθ,
περαιτζρω διάκεςθ, τυχόν εκμετάλλευςθ ι εκποίθςθ των επικίνδυνων και επιβλαβϊν πλοίων που
βρίςκονται ςτθ λιμενικι περιοχι αρμοδιότθτασ τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε. και αναφζρονται αναλυτικά ςτον
πίνακα του άρκρου 13 τθσ παροφςασ.
Στο διαγωνιςμό γίνονται δεκτζσ προςφορζσ μόνον για το ςφνολο των πλοίων και για το ςφνολο
των εργαςιϊν που αναφζρονται ςτο άρκρο 13 τθσ παροφςασ.
Τιμι εκκίνθςθσ του ανωτζρω περιγραφόμενου δθμόςιου μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ ορίηεται το
ποςό των τριϊν χιλιάδων ευρϊ (3.000,00 €), πλζον του αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α.
Θ γνωςτοποίθςθ τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ γίνεται με μζριμνα τθσ Υπθρεςίασ μασ, ςφμφωνα με
τουσ κανόνεσ δθμοςιότθτασ που ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ ΥΑ 212/2001 (2123/34/01) και ςτα
άρκρα 2 και 3 Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α ́).
Θ δαπάνθ για τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ βαρφνει τθν Ο.Λ.Β. Α.Ε. που διενεργεί το
Διαγωνιςμό.
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να μάκουν τουσ όρουσ του διαγωνιςμοφ από τθν θλεκτρονικι
διεφκυνςθ τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε.: www.port-volos.gr και να παραλάβουν τθ διακιρυξθ κατά τισ εργάςιμεσ
θμζρεσ και κατά τισ ϊρεσ 08.00 – 14.00 από το Τμιμα Εκμετάλλευςθσ Λιμζνοσ τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε.
(κτίριο κεντρικοφ προβλιτα λιμζνοσ Βόλου, Βόλοσ-1οσ όροφοσ).
Πλα τα ζγγραφα που απαιτοφνται για τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ και κάκε άλλθ διαδικαςία
που αφορά ςτο διαγωνιςμό και τθν ςυμμετοχι ςε αυτόν ςυντάςςονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
O διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτισ 13 Δεκεμβρίου 2021, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 10:00 π.μ.
ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων του Δ.Σ. τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε. ςτον αϋ όροφο του κτιρίου όπου
ςτεγάηονται οι Υπθρεςίεσ τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε., ςτον κεντρικό προβλιτα λιμζνα, ενϊπιον Επιτροπισ
και υπό τισ ςυνκικεσ υγειονομικισ αςφάλειασ που κα ιςχφουν τότε.
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ΑΘΟ 1
ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΡΟΣΟΝΤΑ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Α) ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο διαγωνιςμό μποροφν να λάβουν μζροσ όλα τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ ι
κοινοπραξίεσ, που πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ παροφςασ και διακζτουν αποδεδειγμζνθ
εμπειρία και τεχνογνωςία ςτθν απομάκρυνςθ επιβλαβϊν πλοίων , κακϊσ και ειδικευμζνο
προςωπικό και μζςα, για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, όπωσ αναλυτικά αναφζρεται ςτο άρκρο 13
τθσ παροφςασ, εφόςον δικαιοφνται και δεν ζχουν αποκλειςκεί από διαγωνιςμοφσ του Ελλθνικοφ
Δθμοςίου ι Ν.Ρ.Δ.Δ. και αςκοφν ςτθν Ελλάδα ι ςε χϊρα τθσ Ε.Ε., επάγγελμα ςχετικό με το
αντικείμενο τθσ διακιρυξθσ.

Θ ςυμμετοχι των ανωτζρω ςτο διαγωνιςμό μπορεί να γίνει, είτε απευκείασ, είτε μζςω
αντιπροςϊπων τουσ ςτθν Ελλάδα.

Β) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι διαγωνιηόμενοι κατακζτουν ι αποςτζλλουν ςτθν Ο.Λ.Β. Α.Ε. προςφορά ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα,
με τθν απαραίτθτθ προχπόκεςθ ότι κα περιζλκει ςτθν Ο.Λ.Β. Α.Ε. όπωσ ορίηεται ςτα άρκρα 2 και
3.
Θ προςφορά ςυνοδεφεται απαραίτθτα από τα ακόλουκα δικαιολογθτικά:

1.1. Φυςικά πρόςωπα.
Α. Ζλλθνεσ πολίτεσ.
1.1.1. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου, από το οποίο να
προκφπτει ότι δεν καταδικάςτθκαν με τελεςίδικθ απόφαςθ για αδίκθμα ςχετικό με τθν
άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ.
1.1.2. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου
από το οποίο να προκφπτει, ότι δεν τελοφν ι βρίςκονται ςτθ διαδικαςία κθρφξεωσ
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πτϊχευςθσ, εκκακάριςθσ, αναγκαςτικισ διαχείριςθσ, ςυμβιβαςμοφ με τουσ πιςτωτζσ ι οι
εργαςίεσ τθσ επιχείρθςισ τουσ ζχουν αναςταλεί ι τελοφν ςε οποιαδιποτε ανάλογθ
κατάςταςθ.
1.1.3. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ, ότι ζχουν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ τουσ, όςον αφορά
τθν καταβολι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φορολογικϊν υποχρεϊςεων, κατά τθν
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Β. Οι Αλλοδαποί.
✓ Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ιςοδυνάμου εγγράφου ζκδοςθσ τελευταίου τριμινου
αρμόδιασ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ από το οποίο να προκφπτει,
ότι δεν ζχουν καταδικαςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ για αδίκθμα ςχετικό με τθν επαγγελματικι
τουσ δραςτθριότθτα.
✓ Ριςτοποιθτικό τθσ κατά περίπτωςθ αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ από το οποίο να
προκφπτει, ότι δεν ςυντρζχουν οι περιπτϊςεισ 1.1.2. Στισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ θ υπόψθ
χϊρα δεν εκδίδει τζτοια ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ,
που αναφζρονται ςτθν παρ. 1.1.2. πρζπει να αντικαταςτακοφν αυτά με ζνορκθ βεβαίωςθ του
ενδιαφερομζνου προςϊπου ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι
οποιαςδιποτε άλλθσ αρμόδιασ Αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ. Σε χϊρεσ όπου δεν
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ πρζπει να αντικαταςτακεί αυτι από υπεφκυνθ διλωςι τουσ.
✓ Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ που να προκφπτει ότι ζχουν
εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παρ. 1.1.3.

1.2. Νομικά πρόςωπα θμεδαπά ι αλλοδαπά.
1.2.1. Τα δικαιολογθτικά τθσ παρ . α ́ και β ́ του άρκρου 1.1 αντίςτοιχα. Ειδικότερα ςχετικά με το
απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ιςοδφναμου προσ αυτό εγγράφου που εκδίδεται από τθν
αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι προζλευςθσ του νομικοφ
προςϊπου διευκρινίηεται ότι οφείλουν να το προςκομίςουν οι νόμιμοι εκπρόςωποι αυτοφ
και, επιπλζον, ανάλογα με τθ νομικι μορφι του, οι:
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Α) Ομόρρυκμοι εταίροι και διαχειριςτζσ ΟΕ και ΕΕ,
Β) Διαχειριςτζσ ΕΡΕ,
Γ) Μζλθ ΔΣ , Ρρόεδροσ και Διευκφνων Σφμβουλοσ ΑΕ.
1.2.2. Επιπλζον, οι Συνεταιριςμοί οφείλουν να προςκομίςουν και βεβαίωςθ εποπτεφουςασ αρχισ
ότι ο ςυνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα.

1.3. Κοινοπραξίεσ, Συμπράξεισ, Ενϊςεισ
Για κάκε μζλοσ τθσ Ζνωςθσ /Σφμπραξθσ /Κοινοπραξίασ πρζπει υποχρεωτικά να κατατεκοφν όλα τα
δικαιολογθτικά των παραγράφων 1.1. και 1.2. ανάλογα με τθν περίπτωςθ (αλλοδαπό ι θμεδαπό
φυςικό ι νομικό πρόςωπο) και επιπλζον αυτϊν:
Α) ςυμφωνθτικό μεταξφ των μελϊν τθσ Ζνωςθσ /Σφμπραξθσ ι Κοινοπραξίασ . Στο ςυμφωνθτικό κα
πρζπει να ορίηεται κοινόσ εκπρόςωποσ τθσ Ζ νωςθσ και των μελϊν τθσ για τθ ςυμμετοχι τθσ
ςτον παρόντα διαγωνιςμό και ςτθν εκπροςϊπθςθ αυτισ και των μελϊν τθσ ζναντι τθσ Ο.Λ.Β.
Α.Ε.
Β) πράξθ του αρμοδίου διοικθτικοφ οργάνου κάκε μζλουσ τθσ Ζνωςθσ κ.λ.π. από το οποίο να
προκφπτει θ ζγκριςι του για τθ ςυμμετοχι του μζλουσ ςτθν Ζνωςθ κλπ, και ςτο διαγωνιςμό.
Στθν περίπτωςθ ςυμμετοχισ φυςικοφ προςϊπου ςτθν Ζνωςθ κ.λ.π. θ ανωτζρω πράξθ
αντικακίςταται από Υπεφκυνθ Διλωςθ με αντίςτοιχο περιεχόμενο.

1.4. Κοινοπραξίεσ (ι ςυμπράξεισ ι ενϊςεισ ) προςϊπων που υποβάλλουν κοινι προςφορά.
Διευκρινίςεισ:
1.4.1. Οι κοινοπραξίεσ ι οι ενϊςεισ , δικαιοφνται να υποβάλλουν προςφορά . Θ μετατροπι τουσ ςε
οριςμζνθ νομικι μορφι είναι δυνατόν να απαιτθκεί, εάν τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ και ςτο
βακμό που θ μετατροπι τουσ είναι αναγκαία για τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
1.4.2. Οι υποψιφιοι ι οι υποβάλλοντεσ προςφορά οι οποίοι , δυνάμει τθσ νομοκεςίασ του
κράτουσ μζλουσ ςτο οποίο είναι εγκατεςτθμζνοι , ζχουν λάβει άδεια να παρζχουν τθν εν
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λόγω υπθρεςία, δεν μποροφν να απορριφκοφν απλϊσ και μόνο επειδι ζπρεπε να είναι,
νομικά πρόςωπα κατά τθν Ελλθνικι Νομοκεςία.
1.4.3. Θ προςφορά τθσ κοινοπραξίασ κα υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλουσ τουσ
ςυμμετζχοντεσ ςτθν κοινοπραξία, είτε από εκπρόςωπό τουσ εξουςιοδοτθμζνο με
ςυμβολαιογραφικι πράξθ. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να αναγράφεται το μζροσ
αυτισ που αντιςτοιχεί ςτον κακζνα ςτο ςφνολο τθσ προςφοράσ.
1.4.4. Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ κάκε μζλοσ τθσ κοινοπραξίασ ευκφνεται αλλθλεγγφωσ και
εισ ολόκλθρο. Σε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ του ζργου, θ ευκφνθ αυτι
εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
1.4.5. Σε περίπτωςθ που εξ αιτίασ αδυναμίασ για οποιοδιποτε λόγο ι ανωτζρα βία , μζλοσ τθσ
κοινοπραξίασ δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ κοινοπραξίασ κατά το
χρόνο αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ
ολοκλιρωςθσ τθσ κοινισ προςφοράσ με τθν ίδια τιμι.
Εάν θ παραπάνω αδυναμία ι ανωτζρα βία προκφψει κατά το χρόνο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τα
υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ τθσ ολοκλιρωςθσ αυτισ, με τθν ίδια τιμι και τουσ
ίδιουσ όρουσ. Τα υπόλοιπα μζλθ τθσ κοινοπραξίασ και ςτισ δφο περιπτϊςεισ μποροφν να
προτείνουν αντικαταςτάτθ . Θ αντικατάςταςθ εγκρίνεται με απόφαςθ του αρμοδίου για τθ
διοίκθςθ τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε. οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου διενζργειασ
του διαγωνιςμοφ.

1.5. ΣΥΜΡΛΗΩΜΑΤΙΚΑ ΕΓΓΑΦΑ – ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΕΙΣ
1.5.1. Πλοι ανεξαιρζτωσ οι ωσ άνω διαγωνιηόμενοι των παρ. 1.1. ζωσ 1.4. κα υποβάλλουν επίςθσ
νόμιμθ βεβαίωςθ εκπροςϊπθςθσ , εφόςον ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό με εκπρόςωπό
τουσ.
1.5.2. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό οφείλουν εκτόσ από τα πιο πάνω κατά περίπτωςθ
δικαιολογθτικά να κατακζςουν και διλωςθ ότι δεν ζχουν αποκλειςκεί από διαγωνιςμοφσ
του Ελλθνικοφ Δθμοςίου.
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1.5.3. Οι αντιπρόςωποι ςτθν Ελλάδα των θμεδαπϊν εγκατεςτθμζνων ςτθν αλλοδαπι ι
αλλοδαπϊν φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων ι επιπλζον των ανωτζρω και ανάλογα με τθν
περίπτωςθ απαιτείται να κατακζςουν δικαιολογθτικά από τα οποία να είναι εμφανζσ, ότι
είναι αντιπρόςωποί τουσ κατά το χρονικό διάςτθμα του διαγωνιςμοφ.
1.5.4. Ριςτοποιθτικά ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό που ζχουν εκδοκεί ςτθν αλλοδαπι κα
ςυνοδεφονται με ΕΡΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΑΣΗ ςτθν Ελλθνικι από κρατικι αρχι ι από
εξουςιοδοτθμζνα από τθ νομοκεςία άτομα.
1.5.5. Θ μθ προςκόμιςθ με τθν προςφορά όλων των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ςυνεπάγεται τον
ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟ από τον διαγωνιςμό. Διευκρινιςεισ παρζχονται μόνον όταν ηθτοφνται από
τθν Ο.Λ.Β. Α.Ε., ενϊ διευκρινιςεισ που δίνονται από τουσ προςφζροντεσ οποτεδιποτε μετά
τθ λιξθ του χρόνου κατάκεςθσ των προςφορϊν τουσ δεν γίνονται δεκτζσ και
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
1.5.6. Ο μειοδότθσ δεν ζχει δικαίωμα να αποςφρει τθν προςφορά του, μζροσ τθσ ι ολόκλθρθ,
μετά τθν κατάκεςι τθσ και ανεξάρτθτα αν κατακυρϊκθκε ι όχι θ προςφορά του.

1.6.1. Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ.
Τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά, με ποινι αποκλειςμοφ, από
εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ι απόδειξθ είςπραξθσ από το ταμείο τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε. με αντίςτοιχθ
αιτιολογία φψουσ 10% (ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α.) επί τθσ τιμισ εκκίνθςθσ. Ο χρόνοσ
ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ κα είναι 120 θμερολογιακζσ θμζρεσ, προςμετροφμενεσ από τθν
επομζνθ τθσ θμζρασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.

Το ποςό τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ) κα είναι
τριακόςια εβδομιντα δφο ευρϊ (372,00 €).
Για τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 5, τθσ Υ.Α. 2123/38/2001 (ΦΕΚ
1439 Β ́).
Σε περίπτωςθ κοινοπραξίασ, θ εγγυθτικι επιςτολι πρζπει να είναι κοινι για όλα τα μζλθ τθσ
κοινοπραξίασ.
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Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ ςυμμετοχισ όλων των διαγωνιηομζνων πλθν του αναδόχου κα τουσ
επιςτραφοφν, μετά τθν ολοκλιρωςθ του διαγωνιςμοφ, μετά από αίτθςι τουσ, εκτόσ εκείνθσ ι
εκείνων που ζχουν εν τω μεταξφ καταπζςει.
Θ εγγυθτικι επιςτολι του διαγωνιηόμενου ςτον οποίο κα γίνει θ κατακφρωςθ, κα αντικαταςτακεί
κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ με εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ, ποςοφ όπωσ
αναφζρεται ςτθν παράγραφο 7.3. τθσ παροφςασ.
Εάν ο διαγωνιηόμενοσ που κα επιλεγεί, αρνθκεί να υπογράψει τθ Σφμβαςθ καταπίπτει θ
Εγγυθτικι Επιςτολι ςυμμετοχισ του . Στθν περίπτωςθ αυτι θ Ο.Λ.Β. Α.Ε. διατθρεί το δικαίωμα να
επιλζξει τον αμζςωσ επόμενο κατά ςειρά αξιολόγθςθσ διαγωνιηόμενο, ςτον οποίο και κα
κατακυρωκεί το αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ και κα υπογραφεί θ Σφμβαςθ.

ΑΘΟ 2
ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ
2.1. Πςοι επικυμοφν να υποβάλλουν προςφορά οφείλουν, με ποινι αποκλειςμοφ, να τθν
κατακζςουν ςτθν Επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε. (Κεντρικι Ρροβλιτα
Λιμζνα Βόλου, 1οσ όροφοσ , τ.κ. 38221), αφοφ πρωτοκολλθκεί από τθ Γραμματεία τθσ Ο.Λ.Β.
Α.Ε. και μζχρι τθν ϊρα ζναρξθσ του διαγωνιςμοφ.
2.2. Οι προςφορζσ μπορεί να αποςτζλλονται ςτθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ -ΟικονομικοφΕκμετάλλευςθσ τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε. (Κεντρικι Ρροβλιτα Λιμζνα Βόλου, 1οσ όροφοσ, Τ.Κ. 38221) με
οποιοδιποτε τρόπο και παραλαμβάνονται, με τθν απαραίτθτθ όμωσ προχπόκεςθ ότι αυτζσ
κα περιζχονται ςτθν Υπθρεςία όπωσ περιγράφεται ςτθν παράγραφο 2.1. τθσ παροφςασ.
2.3. Στισ περιπτϊςεισ που οι υποβαλλόμενεσ ι οι ταχυδρομικά αποςτελλόμενεσ προςφορζσ δεν
πλθροφν τα οριηόμενα από τισ διατάξεισ των επομζνων παραγράφων του παρόντοσ άρκρου
δεν λαμβάνονται υπόψθ αλλά επιςτρζφονται χωρίσ να αποςφραγιςκοφν.
2.4. Θ Επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ κα παραλάβει από το Ρρωτόκολλο τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε.
τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ , όλεσ τισ προςφορζσ. Πςεσ προςφορζσ κατατζκθκαν
εμπρόκεςμα αποςφραγίηονται τθν οριςκείςα ϊρα . Τισ προςφορζσ που κατατζκθκαν
εκπρόκεςμα τισ παραδίδει ςτθ αρμόδια Διεφκυνςθ τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε. για επιςτροφι.
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ΑΘΟ 3
ΡΟΣΦΟΕΣ-ΧΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ-ΑΝΤΙΡΟΣΦΟΕΣ-ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ
3.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ενιαίο φάκελο ςφραγιςμζνο, ςτον οποίο κα
αναγράφονται ευκρινϊσ οι παρακάτω ενδείξεισ:
- Θ λζξθ ΡΟΣΦΟΑ με κεφαλαία γράμματα.
-Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ που διενεργεί τον διαγωνιςμό.
-Ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ.
-Θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
-Τα ςτοιχεία του αποςτολζα.
Μζςα ςτον ενιαίο φάκελο τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται τρεισ (03) επιμζρουσ ανεξάρτθτοι
ςφραγιςμζνοι φάκελοι, ωσ εξισ:
1οσ ΦΑΚΕΛΟΣ: Πλα τα ηθτοφμενα δικαιολογθτικά του άρκρου 1 τθσ παροφςθσ, τοποκετοφνται, ςε
χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο , μζςα ςτον ενιαίο φάκελο τθσ προςφοράσ , με τθν
ζνδειξθ ́ ́ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ́ ́.
2οσ ΦΑΚΕΛΟΣ: Τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται ςε χωριςτό ςφραγιςμζνο
φάκελο, μζςα ςτον ενιαίο φάκελο τθσ προςφοράσ

, με τθν ζνδειξθ ́ ́ΤΕΧΝΙΚΘ

ΡΟΣΦΟΑ ́ ́.
3οσ ΦΑΚΕΛΟΣ: Τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται ςε χωριςτό ςφραγιςμζνο
φάκελο

επίςθσ

μζςα

ςτον

ενιαίο

φάκελο

τθσ

προςφοράσ,

με τθν

ζνδειξθ ́ ́ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ ́ ́.
Οι φάκελοι δικαιολογθτικϊν τεχνικισ και οικονομικισ προςφοράσ κα φζρουν και τισ ενδείξεισ του
κυρίωσ φακζλου.
3.2. Σε περίπτωςθ που τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν , λόγω μεγάλου
όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται ιδιαίτερα και
ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ ́ ́ΡΑΑΤΘΜΑ ΡΟΣΦΟΑΣ ́ ́ και τισ λοιπζσ
ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου.
3.3. Πλα τα ζγγραφα που απαιτοφνται για τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ και τθν ςυμμετοχι ς ́
αυτόν, ςυντάςςονται ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα. Επιτρζπεται θ υποβολι μόνο των φυλλαδίων
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των τεχνικϊν ςτοιχείων (PROSPECTUS) τθσ προςφοράσ ςτθν Αγγλικι Γλϊςςα.
3.4. Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. Εάν
υπάρχει ςτθν προςφορά οποιαδιποτε διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και
μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα . Θ προςφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν ς ́ αυτι
διορκϊςεισ οι οποίεσ τθν κακιςτοφν αςαφι κατά τθν κρίςθ του οργάνου αξιολόγθςθσ των
προςφορϊν.
3.5. Οι διαγωνιηόμενοι υποχρεοφνται να δθλϊςουν εγγράφωσ ςτθν προςφορά τουσ ότι ζλαβαν
γνϊςθ τθσ παροφςασ τθν οποία και αποδζχονται. Σε περίπτωςθ μθ αναγραφισ του όρου
αυτοφ, ο προςφζρων κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ
τθσ παροφςασ.

Ρροςφορά που δεν πλθροί τουσ όρουσ τθσ παροφςασ ΑΡΟΙΡΤΕΤΑΙ.

3.6 ΧΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΡΟΣΦΟΑΣ
Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ υπερκεματιςτζσ ενενιντα (90) θμζρεσ από τθν
επομζνθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ κακϊσ και για το χρόνο που αποδζχκθκαν να
παρατείνουν τθν προςφορά τουσ.
Ρροςφορά που ορίηει ΧΟΝΟ ιςχφοσ ΜΙΚΟΤΕΟ του παραπάνω αναφερομζνου απορρίπτεται ωσ
απαράδεκτθ.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται, εφόςον ηθτθκεί από τθν Υπθρεςία, πριν από τθ
λιξθ τθσ, κατ ́ ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με ενενιντα (90) θμζρεσ.

ΑΘΟ 4
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ ι τθσ νομιμότθτασ διενζργειάσ του

, ι τθσ

ςυμμετοχισ επιχείρθςθσ ς ́ αυτόν, ζωσ και τθν κατακυρωτικι απόφαςθ, υποβάλλεται ςτο αρμόδιο
για τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ όργανο

, εγγράφωσ, ςφμφωνα με το άρκρο

2123/38/2001 (ΦΕΚ 1439 Β ́).
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ΑΘΟ 5
ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ
5.1. Θ επιτροπι παραλαβισ και αποςφράγιςθσ προςφορϊν προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ
διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν
πρόςκλθςθ (θμερομθνία διεξαγωγισ διαγωνιςμοφ).
Ρροςφορζσ που υποβάλλονται ςτθν επιτροπι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ
αποςφράγιςθσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθ Διεφκυνςθ Οικονομικοφ για
επιςτροφι, ωσ εκπρόκεςμεσ.
5.2. Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται με τθ διαδικαςία που κακορίηει το άρκρο 4, τθσ Υ.Α.
2123/38/2001 (ΦΕΚ 1439 Β )́ .

Πςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται.

ΑΘΟ 6
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ-ΚΙΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
6.1. Ππωσ προαναφζρκθκε, οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό κα πρζπει να διακζτουν
αποδεδειγμζνθ εμπειρία και τεχνογνωςία ςτθν απομάκρυνςθ επιβλαβϊν πλοίων, κακϊσ και
ειδικευμζνο προςωπικό και μζςα , για τθν εκτζλεςθ του ςυνόλου των εργαςιϊν.
Για το ςκοπό αυτό οι ενδιαφερόμενοι , κα πρζπει να υποβάλλουν κάκε απαραίτθτο ςτοιχείο
και δικαιολογθτικό που κατά τθν κρίςθ τουσ αποδεικνφει τισ απαιτιςεισ του παρόντοσ , ϊςτε
θ επιτροπι του διαγωνιςμοφ να μπορεί να προβεί ςτθν αξιολόγθςθ τθσ προςφοράσ τουσ.
Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει με βάςθ τα κατωτζρω κριτιρια:
• Συμφωνία τεχνικϊν ςτοιχείων προςφοράσ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ
Διακιρυξθσ, όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτο άρκρο 13-β τθσ παροφςασ.
• Χρόνοσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν με τθν ζννοια ότι επί ίςου μειοδοτικοφ τιμιματοσ , κα
προτιμθκεί αυτόσ που δίνει μικρότερο χρόνο εκτζλεςθσ.
6.2. Ρροςφορζσ που είναι αόριςτεσ και ανεπίδεκτεσ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ, απορρίπτονται
ωσ απαράδεκτεσ, μετά από προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ του
13
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διαγωνιςμοφ.
6.3. Το αρμόδιο για τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ όργανο με
γνωμοδότθςι του, μπορεί να προτείνει ό ,τι προβλζπει το άρκρο 7, τθσ Υ .Α. 2123/38/2001
(ΦΕΚ 1439 Β ́).
Τθν τελικι απόφαςθ λαμβάνει το αρμόδιο διοικθτικό όργανο τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε. ανάλογα με το
χρθματικό ποςό τθσ κατακφρωςθσ.
ΑΘΟ 7
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ-ΑΝΑΘΕΣΗ-ΣΥΜΒΑΣΗ
7.1. Για τθν κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ κα λαμβάνεται υπόψθ και θ
προθγοφμενθ ςυμβατικι ςυμπεριφορά κάκε διαγωνιηομζνου.
7.2. Στον διαγωνιηόμενο ςτον οποίο ζγινε κατακφρωςθ ι ανάκεςθ αποςτζλλεται ςχετικι
ανακοίνωςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 9, τθσ Υ.Α. 2123/38/2001 (ΦΕΚ 1439 Β )́ .
7.3. Ο μειοδότθσ ςτον οποίο ζγινε αναγγελία κατακφρωςθσ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ
είναι υποχρεωμζνοσ :


Αφενόσ μεν προ και ςε κάκε περίπτωςθ το αργότερο εντόσ πζντε (05) θμερϊν από τθν
κατακφρωςθ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ , που να καλφπτει
ΡΟΣΟΣΤΟ 10% του ςυνολικοφ ποςοφ τθσ προςφοράσ. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ
εκτζλεςθσ κα είναι αορίςτου ιςχφοσ. Αντί τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ
μπορεί να κατατεκεί ωσ εγγφθςθ ςτθν Ο.Λ.Β. Α.Ε. το αντίςτοιχο χρθματικό ποςό και
αντίγραφο τθσ απόδειξθσ είςπραξθσ να κατατεκεί με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Με
τθν κατάκεςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ επιςτρζφεται θ εγγυθτικι
επιςτολι

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ.

Θ

παραπάνω

εγγυοδοςία

επιςτρζφεται

μετά

τθν

απομάκρυνςθ από τθν περιοχι ευκφνθσ τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε. του ςυνόλου των επιβλαβϊν
πλοίων.


Αφ’ ετζρου δε να ςυνυπογράψει τθ ςφμβαςθ ανάκεςθσ εκτζλεςθσ του ζργου.

Από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ των ςχετικϊν αδειϊν από το ΥΡΕΝ και το Κεντρικό Λιμεναρχείο
Βόλου και μζςα ςτθν οριηόμενθ ςτο άρκρο 11 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ προκεςμία πρζπει να
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προβεί ςτθν απομάκρυνςθ των επιβλαβϊν πλοίων , είτε με ίδια μζςα και προςωπικό, είτε
ςυμβαλλόμενοσ με τρίτο, ο οποίοσ κατ ́ εντολι και για λογαριαςμό του πλειοδότθ κα προβεί
ςτθν απομάκρυνςθ και εκποίθςθ των επιβλαβϊν πλοίων εκτόσ περιοχισ ευκφνθσ τθσ Ο.Λ.Β.
Α.Ε.
7.4. Εάν ο ανάδοχοσ ςτον οποίο ζγινε θ ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ, δεν προςζλκει ςε χρονικό
διάςτθμα δζκα (10) θμερϊν να υπογράψει τθ ςφμβαςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ με απόφαςθ
του Δ.Σ. Ο.Λ.Β. Α.Ε.
7.5. Θ ςφμβαςθ ςυντάςςεται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα , ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ
προχποκζςεισ τθσ αρικμ . Υ.Α. 2123/38/2001 (ΦΕΚ 1439 Β )́ και θ αλλθλογραφία μζχρι τθν
ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν γίνεται επίςθσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
Πλεσ οι επικοινωνίεσ προφορικζσ ι γραπτζσ, μεταξφ τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε. και του αναδόχου, μζχρι
τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςφμβαςθσ κα διεξάγονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
7.6. Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε όλα τα ςτοιχεία και ζγγραφα του διαγωνιςμοφ.
7.7. Το κείμενο τθσ ςφμβαςθσ κατιςχφει κάκε άλλου κειμζνου ςτο οποίο τοφτο ςτθρίηεται, όπωσ
προςφορά, διακιρυξθ και απόφαςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ, εκτόσ καταδιλων ςφαλμάτων
ι παραδρομϊν.
7.8. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςκθκε όταν:
7.8.1. Ολοκλθρϊκθκαν όλεσ οι εργαςίεσ που προβλζπονται από τθ ςφμβαςθ.
7.8.2. Ραραλιφκθκαν οριςτικά (ποςοτικά και ποιοτικά) οι εργαςίεσ.
7.8.3. Επεςτράφθ θ εγγυθτικι καλισ εκτζλεςθσ, αφοφ προθγοφμενα επιβλικθκαν τυχόν
κυρϊςεισ ι εκπτϊςεισ.
ΑΘΟ 8
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Για τισ εγγυιςεισ που απαιτοφνται ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτισ παραγράφουσ 1.6.1. και 7.3. τθσ
παροφςασ.
ΑΘΟ 9
ΚΗΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΡΤΩΤΟΥ
9.1. Για τθ διαδικαςία κθρφξεωσ αναδόχου εκπτϊτου και για τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ
15
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εφαρμογι ζχει το άρκρο 10, τθσ Υ.Α. 2123/38/2001 (ΦΕΚ 1439 Β ́).

ΑΘΟ 10
ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ-ΕΡΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΩΝ
10.1. Σε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ εφαρμογι ζχει το άρκρο 11, τθσ Υ.Α. 2123/38/2001 (ΦΕΚ 1439
Β ́).
10.2. Θ επίλυςθ των διαφορϊν ωσ προσ τθ διακιρυξθ και τθ ςφμβαςθ, υπάγεται ςτθν
αρμοδιότθτα των Δικαςτθρίων του Βόλου.
10.3. θτά ςυμφωνείται από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ ότι θ προςφυγι ςτο αρμόδιο Δικαςτιριο δεν
αναςτζλλει με κανζνα τρόπο τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ

. Συνεπϊσ αμφότερα τα

ςυμβαλλόμενα μζρθ κα ςυνεχίηουν με καλι πίςτθ να αςκοφν τα δικαιϊματά τουσ και να
εκτελοφν τισ υποχρεϊςεισ τουσ , βάςει τθσ Σφμβαςθσ , κακ ́ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
επίλυςθσ τθσ διαφοράσ.

ΑΘΟ 11
ΧΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ ΚΥΩΣΕΙΣ ΕΚΡΟΘΕΣΜΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΓΑΣΙΩΝ
11.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ολοκλθρϊςει τισ εργαςίεσ μζςα ςε δεκαπζντε θμζρεσ από τθν
θμερομθνία ζκδοςθσ των ςχετικϊν αδειϊν από το ΥΡΕΝ ι/και το Κεντρικό Λιμεναρχείο
Βόλου.
11.2. Για τισ κυρϊςεισ εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ των υπθρεςιϊν κακϊσ και για τθν πικανι
παράταςθ του ςυμβατικοφ χρόνου, εφαρμογι ζχει το άρκρο 12 ςε ςυνδυαςμό με τα άρκρα
10 & 11, τθσ Υ.Α. 2123/38/2001 (ΦΕΚ 1439 Β ́).

ΑΘΟ 12
ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
12.1. Ο ανάδοχοσ ζχει τθν αποκλειςτικι αςτικι, διοικθτικι και ποινικι ευκφνθ απζναντι ςε
οποιονδιποτε τρίτο, ςυμπεριλαμβανομζνου και του προςωπικοφ τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε. για
οποιαδιποτε ηθμία ι απαιτιςεισ, οι οποίεσ κα προζλκουν από δικζσ του ι των
16

ΑΔΑ: 6ΩΞΗ469ΗΞ3-ΓΥΣ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΒΟΛΟΤ Α.Δ.
ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

προςτθκζντων του ενζργειεσ ι παραλείψεισ οφειλόμενεσ ςε δόλο ι αμζλεια, κατά τθν
εκτζλεςθ των εργαςιϊν ι και εξ αφορμισ αυτϊν.
12.2. Ο Οργανιςμόσ δικαιοφται να παρακολουκεί τθν πρόοδο των εργαςιϊν που ζχουν ανατεκεί
ςτον ανάδοχο και κα ορίςει προσ τοφτο τριμελι επιτροπι υπαλλιλων τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε.
12.3. Ο ανάδοχοσ, εγγυάται με υπεφκυνθ διλωςθ , ότι διακζτει αυτόσ, ι τρίτο πρόςωπο το οποίο
ενεργεί κατ ́ εντολι και για λογαριαςμό του , τισ απαιτοφμενεσ γνϊςεισ και υποδομι για τθν
εκτζλεςθ του ζργου και ότι κα τθριςει τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ εργατικισ και
αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ και αυτζσ για τθν υγιεινι και αςφάλεια του προςωπικοφ, κακϊσ
επίςθσ και τισ διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ περί προςταςίασ του Θαλάςςιου περιβάλλοντοσ . Ο
ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ ζναντι του Οργανιςμοφ για πλθμμελι εκτζλεςθ ι τυχόν μθ
εκτζλεςθ –ολοκλιρωςθ του ζργου εντόσ τθσ προβλεπόμενθσ κατά τα ανωτζρω προκεςμίασ .
12.4. Ο Οργανιςμόσ δεν αναλαμβάνει καμία υποχρζωςθ για τυχόν μζτρα που κα λθφκοφν από
οποιαδιποτε αρχι και αυξιςεισ των κάκε φφςεωσ δαπανϊν, φόρων, τελϊν κλπ.
12.5. Στισ περιπτϊςεισ των άνω 12.1. και 12.3. και ανεξάρτθτα τθσ τυχόν αςτικισ ευκφνθσ του
φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου, καταπίπτει υπζρ τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε. με απόφαςθ τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε.
ωσ ποινικι ριτρα, το ποςό τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ που προβλζπεται.

ΑΘΟ 13
ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείμενο τθσ παροφςασ είναι θ επιλογι φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου, που διακζτει τθν
αποδεδειγμζνθ εμπειρία και τεχνογνωςία ςτθν απομάκρυνςθ επικίνδυνων και επιβλαβϊν πλοίων,
για τθν εκτζλεςθ του ςυνόλου των εργαςιϊν, για τθν απομάκρυνςθ, περαιτζρω διάκεςθ, τυχόν
εκμετάλλευςθ ι εκποίθςθ ςυνολικά των αναφερόμενων ςτον παρακάτω πίνακα επικίνδυνων και
επιβλαβϊν πλοίων που βρίςκονται ςτο λιμάνι του Βόλου.
17
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Α/Α

ΟΝΟΜΑ ΡΛΟΙΟΥ

ΡΕΙΟΧΗ

ΑΙΘΜΟΣ
ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ

ΛΟΙΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Σθμαίασ Γερμανίασ, Λιμζνασ

1

Ι/Φ-Α/Ψ «AEOLOS»

ΛΙΜΕΝΑΣ

Αρ. εγγραφισ:

ΒΟΛΟΥ

154080s

Εγγραφισ: LAUBACH Γερμανίασ,
χρϊματοσ λευκοφ, μικουσ: 10,38 μ.,
πλάτουσ: 2,94 μ., βυκίςματοσ: 1,42 μ.
Φζρει μθχανι KUBOTA 25HP
Σθμαίασ Ουκρανίασ,

2

Ι/Φ-Α/Ψ «TANGO»

υλικό καταςκευισ: ξυλείασ,

ΛΙΜΕΝΑΣ

χρϊματοσ: κόκκινου, μικουσ: 10,50 μ.

ΒΟΛΟΥ

πλάτουσ: 3,7 μ., βυκίςματοσ: 1,95 μ.
Φζρει μθχανι VOLVO PENTA 17 KW

Το όλο ζργο περιλαμβάνει τισ παρακάτω εργαςίεσ:
✓ Ζλεγχοσ για να διαπιςτωκεί θ κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκονται τα πλοία, ϊςτε να λθφκοφν τα
κατάλλθλα μζτρα για τθν ρυμοφλκθςθ και τθν απομάκρυνςι τουσ από τθν περιοχι ευκφνθσ
τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε.
✓ Απαιτοφμενεσ εργαςίεσ και ενζργειεσ για τθν αςφαλι ρυμοφλκθςι τουσ ςφμφωνα με τουσ
κανονιςμοφσ.
✓ Τελικι διάκεςθ.
Επίςθσ ςτο αντικείμενο του ζργου περιλαμβάνονται και τα κατωτζρω:
✓ υμοφλκθςθ και απομάκρυνςθ των πλοίων από τθ Λιμενικι Ηϊνθ αρμοδιότθτασ Ο.Λ.Β. Α.Ε., ςε
οποιαδιποτε κατάςταςθ και αν βρίςκονται.
✓ Λιψθ όλων των απαραίτθτων μζτρων για τθν πρόλθψθ και τον περιοριςμό τυχόν ρφπανςθσ
από τισ εργαςίεσ ρυμοφλκθςθσ και μεταφοράσ κακϊσ και για τθν αςφάλεια τθσ ναυςιπλοΐασ.
✓ Λιψθ όλων των απαραίτθτων μζτρων για τθν αποτροπι πρόκλθςθσ ναυαγίου, ατυχθμάτων,
ηθμιϊν από τισ εργαςίεσ ρυμοφλκθςθσ, κακζλκυςθσ, ανζλκυςθσ και μεταφοράσ.
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✓ Κακαριςμόσ όλθσ τθσ περιοχισ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, από απορρίμματα οποιαςδιποτε
μορφισ, που τυχόν διαςκορπιςτοφν, οπουδιποτε ευρίςκονται αυτά, ςε βυκό, επιφάνεια
καλάςςθσ ι κρθπίδωμα, ςυλλογι απορριμμάτων, μεταφορά τουσ και τελικι διάκεςθ με νόμιμα
περιβαλλοντικά τρόπο.

Μελζτθ: Οι ςυμμετζχοντεσ, με τθν προςφορά τουσ κα υποβάλλουν πλιρθ μελζτθ, ςτθν οποία
κα αναπτφςςεται αναλυτικά θ προτεινόμενθ μεκοδολογία εκτζλεςθσ των εργαςιϊν
απομάκρυνςθσ των επικίνδυνων και επιβλαβϊν πλοίων και θ οποία κα αποτελεί ουςιαςτικό
ςτοιχείο αξιολόγθςθσ τθσ προςφοράσ, αναφζροντεσ τα μζςα που κα χρθςιμοποιιςουν και το
προςωπικό.
Από τουσ ενδιαφερόμενουσ κα πρζπει να λθφκεί υπόψθ ότι θ Ο.Λ.Β. Α.Ε. δεν αποδζχεται το
ενδεχόμενο εκτζλεςθσ εργαςιϊν διάλυςθσ των επιβλαβϊν πλοίων εντόσ τθσ περιοχισ ευκφνθσ
του.
Για το λόγο αυτό οι ςυμμετζχοντεσ, με τθν προςφορά τουσ , κα δθλϊνουν τον τρόπο και τον τόπο
τελικισ διάκεςθσ των επικίνδυνων και επιβλαβϊν πλοίων.

Β. ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ , ΡΟΣΩΡΙΚΟ
Β.1. ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΡΟΣΟΝΤΑ
Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να διακζτουν κατ ́ ελάχιςτον τα κατωτζρω προςόντα:
1. Να προβλζπεται από το καταςτατικό τουσ θ εκτζλεςθ τζτοιων εργαςιϊν και να κατζχουν τισ
απαιτοφμενεσ νόμιμεσ άδειεσ.
2. Να διακζτουν τθν κατάλλθλθ τεχνογνωςία για τθν εκτζλεςθ του ςυνόλου των εργαςιϊν, όπωσ
αυτζσ προαναφζρκθκαν ςτο αντικείμενο του παρόντοσ άρκρου.
3. Να διακζτουν τθν κατάλλθλθ οργάνωςθ, τθν απαραίτθτθ τεχνικι υποδομι και το απαιτοφμενο
ειδικευμζνο προςωπικό.
4. Να διακζτουν επαγγελματικι ζδρα.
Β.2. ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ
Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να διακζτουν τον απαιτοφμενο κατ ́ελάχιςτο ειδικευμζνο εξοπλιςμό ,
19

ΑΔΑ: 6ΩΞΗ469ΗΞ3-ΓΥΣ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΒΟΛΟΤ Α.Δ.
ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

είτε ιδιόκτθτο (να δοκοφν αναλυτικά αποδεικτικά ςτοιχεία), είτε εξαςφαλιςμζνο με ςυμφωνθτικά
(επίςθμα ι νόμιμα επικυρωμζνα αντίγραφα των οποίων κα δοκοφν με τθν προςφορά και ο οποίοσ
κα ανταποκρίνεται ςτθ μελζτθ που κα κατακζςουν για τθν απομάκρυνςθ των επιβλαβϊν πλοίων.

Β.3. ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ
Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να διακζτουν –είτε με ςυμφωνία με άλλθ εταιρία είτε δικό τουσειδικευμζνο προςωπικό, που κα δθλϊςουν (με υπεφκυνθ διλωςθ) με τθν προςφορά τουσ και κα
είναι ςφμφωνο με το απαιτοφμενο που κα προδιαγράφεται ςτθ μελζτθ για τθν εκτζλεςθ των
εργαςιϊν ανζλκυςθσ, κακζλκυςθσ ι απομάκρυνςθσ.

Γ. ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Οποιεςδιποτε άδειεσ απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν αυτϊν , όπωσ άδειεσ
καταδυτικϊν τεχνικϊν εργαςιϊν, άδειεσ ρυμοφλκθςθσ, μυοκτονίασ, άδεια από ΥΡΕΝ κ.α., που
αφοροφν τα προσ απομάκρυνςθ και διάκεςθ επικίνδυνα και επιβλαβι πλοία , πριν τθν ζναρξθ των
εργαςιϊν, από Λιμενικζσ ι άλλεσ Αρχζσ, εφόςον απαιτοφνται, κα εκδοκοφν με ευκφνθ και
δαπάνεσ του αναδόχου.
Ο ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικόσ υπεφκυνοσ για οποιαδιποτε βλάβθ ι ηθμιά, από οποιαδιποτε
αιτία και τυχόν χερςαία, καλάςςια ι ατμοςφαιρικι ρφπανςθ και υποχρεοφται να αςφαλίςει το
υπό εκτζλεςθ ζργο, ϊςτε να καλφπτει όλουσ τουσ κινδφνουσ και τυχόν χερςαία, καλάςςια ι
ατμοςφαιρικι ρφπανςθ και υποχρεοφται να αςφαλίςει το υπό εκτζλεςθ ζργο ϊςτε να καλφπτει
όλουσ τουσ κινδφνουσ και τυχόν ρφπανςθ. Θ εν λόγω αςφαλιςτικι κάλυψθ περιλαμβάνει τθ γενικι
αςτικι ευκφνθ του αναδόχου ζναντι τρίτων, ειδικά δε για μεταφορά επικίνδυνου και επιβλαβοφσ
πλοίου και ρφπανςθ από πετρζλαιο για ποςό ίςο με αυτό του άρκρου 7, του Ν. 2881/2001
αναλογικά

εφαρμοηομζνου.

Αντίγραφο

του

ςχετικοφ

αςφαλιςτθρίου

κα πρζπει

να

προςκομιςκεί. Επίςθσ, ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει κάκε τυχόν ευκφνθ θ οποία κα προκφψει ςε
βάροσ τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε. κατά τθν απομάκρυνςθ του πλοίου.
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίςει υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 άρκρο 8 με
τθν οποία κα δεςμεφεται ότι διακζτει όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο και τισ οικείεσ διατάξεισ
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μζςα για τθν προςταςία των εργαηομζνων.

Δ. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ
Το τίμθμα κα κακορίηεται από τον κάκε ενδιαφερόμενο και κα υποβλθκεί με τθν ζγγραφθ
προςφορά του.
Θ οικονομικι προςφορά κα κακορίηει το τίμθμα ςε Ευρϊ (αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ), χωρίσ να
αναφζρεται ο αναλογοφν Φ.Ρ.Α., ο οποίοσ κα λογίηεται ωσ ποςοςτό επί του τιμιματοσ και κα το
επιβαρφνει.
ΑΘΟ 14
ΕΛΕΓΧΟΙ –ΡΑΑΛΑΒΗ
14.1. Για τθν παρακολοφκθςθ και παραλαβι των εργαςιϊν και τον ζλεγχο εκτζλεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ , κα οριςκεί τριμελισ επιτροπι υπαλλιλων τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε.
14.2. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποκαταςτιςει αμελλθτί ςε εφλογθ προκεςμία που κα του
οριςκεί και με ζξοδά του κάκε τι που κα διαπιςτωκεί από τθν επιτροπι ι τθ Λιμενικι Αρχι
μθ ςφμφωνο με τισ διατάξεισ του Νόμου.
14.3. Θ επιτροπι παραλαβισ του ζργου, όπωσ προπεριγράφθκε, μετά τθν ολοκλιρωςθ όλων των
ελζγχων κα ςυντάςςει το τελικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ για τθν απομάκρυνςθ,
περαιτζρω διάκεςθ, τυχόν εκμετάλλευςθ ι εκποίθςθ των επικίνδυνων και επιβλαβϊν
πλοίων.

ΑΘΟ 15
ΑΡΟΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Για τυχόν απόρριψθ εργαςιϊν ι επανεκτζλεςι τουσ ι τυχόν προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ εφαρμογι
ζχει θ Υ.Α. 2123/38/2001 (ΦΕΚ 1439 Β ́).
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ΑΘΟ 16
ΤΟΡΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ
Θ καταβολι του τιμιματοσ ςτον ανάδοχο κα γίνει εφάπαξ και εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν
πιςτοποίθςθ ορκισ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ απορρζουςασ, εκ τθσ παροφςασ, ςφμβαςθσ.
Μετά τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ και τθν οριςτικι παραλαβι του ναυαγίου κα επιςτραφεί ςτον
ανάδοχο θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.

Βόλοσ, 9 Νοεμβρίου 2021
Ο Διευκφνων Σφμβουλοσ τθσ ΟΛΒ Α.Ε.

Σωκράτθσ Αναγνϊςτου
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