
 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Για την ανάδειξη αναδόχου παροχής  υπηρεσιών Καταδυτικού Συνεργείου  

 
 

ο  Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε.  (ΟΛΒ ΑΕ)  

 

ΚΑΛΕΙ  

τους ενδιαφερόμενους ο ικονομικούς φορείς να υποβάλλουν κλε ιστές προσφορές σύμφωνα με 

την παρούσα πρόσκληση με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή,  για την παροχή 

υπηρεσιών καταδυτ ικού συνεργε ίου  κατά τα αναφερόμενα κατωτέρω:  

 

1.  Αντικείμενο Σύμβασης – Απαιτήσεις Αναδόχου  

 

1.1. Αντικείμενο Σύμβασης 

Το καταδυτικό συνεργείο που θα αναδειχθεί μειοδότης με την παρούσα, θα απασχοληθεί δυνητικά στα εξής: 

 Διενέργεια ύφαλων επιθεωρήσεων πλωτών εξεδρών, κρηπιδωμάτων του λιμένος και του προσήνεμου 

μώλου λιμένος Βόλου. Όλες οι επιθεωρήσεις θα πρέπει να βιντεοσκοπούνται από τον Ανάδοχο και το υλικό 

(βίντεο και φωτογραφίες) θα παραδίδεται στην Τεχνική Υπηρεσία της ΟΛΒ ΑΕ. 

 Διενέργεια ύφαλων καθαρισμών  πνευματικών προσκρουστήρων της Λιμενικής Εγκατάστασης. 

 Λήψη βυθομετρικών στοιχείων στον Προβλήτα Σιδηροδρομικού Πορθμείου καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης 

των εργασιών για την αποκατάσταση των λειτουργικών βαθών.  

Οι ως άνω εργασίες θα εκτελούνται σε βάθη μέχρι δώδεκα (12) μέτρα και σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού 

Κανονισμού Λιμένα, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα (ΦΕΚ Β΄2396/2019). 

Η ελάχιστη σύνθεση του καταδυτικού συνεργείου είναι αυτή που προβλέπεται στον Γενικό Κανονισμό Λιμένα, 

όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα (ΦΕΚ Β΄2396/2019).  

 

1.2. Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 

 Να ανταποκρίνεται εντός 48 ωρών από τη στιγμή που θα ειδοποιείται από την Τεχνική Υπηρεσία της ΟΛΒ 

ΑΕ, κατόπιν αποστολής αιτήματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε διεύθυνση που θα γνωστοποιήσει ο 

Ανάδοχος στην Τεχνική Υπηρεσία της ΟΛΒ ΑΕ.  

 Να εκτελεί άριστα τις ανωτέρω αναφερόμενες εργασίες διαθέτοντας με δαπάνες του όλα τα μέσα που είναι 

αναγκαία για τον σκοπό αυτό καθώς και το ειδικευμένο προσωπικό ή μη που χρειάζεται για την άριστη και 

εμπρόθεσμη εκτέλεση. 

 Να ορίζει τον επόπτη, που έχει τον άμεσο έλεγχο της επιχείρησης, καθώς και τους δύτες και το βοηθητικό 

προσωπικό, ανάλογα με τη φύση, το βάθος κατάδυσης και την έκταση των εργασιών. 

 Να παρέχει στον επόπτη λεπτομερείς, προφορικές ή γραπτές, οδηγίες σχετικά με την εκτέλεση των 

εργασιών και τα μέτρα ασφαλείας. Οι οδηγίες αυτές είναι στη διάθεση του πελάτη - εργοδότη ή των 

εξουσιοδοτημένων Αρχών ελέγχου. 
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 Να τηρεί το επίσημο ημερολόγιο εργασιών, το οποίο θα υπογράφει ο ίδιος και ο επόπτης και το οποίο θα 

διατηρείται επί δύο (2), τουλάχιστον, χρόνια, μετά την τελευταία καταχώρηση. 

 Να τηρεί τους κείμενους νόμους και διατάξεις και τα δυνάμει αυτών διατάγματα καθώς και τις συναφείς εν 

γένει αστυνομικές και άλλες διοικητικές διατάξεις σχετικές με το έργο που αναλαμβάνει, ευθύνεται δε 

αποκλειστικά για κάθε παράβασή τους. 

 Να αναλαμβάνει κάθε ευθύνη και καθίσταται μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιεσδήποτε φθορές ή 

ζημίες προξένησε ο ίδιος ή το προσωπικό του και οι εν γένει προστηθέντες του κατά την εκτέλεση του 

έργου, είτε σε πρόσωπα ή πράγματα της ΟΛΒ ΑΕ ή και σε οιουσδήποτε τρίτους και σε περιουσιακά του 

στοιχεία όπως επί όμορων ιδιοκτησιών από οποιαδήποτε αιτία ή λόγο ακόμα και τυχαία γεγονότα. 

 Να τηρεί τους ισχύοντες νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις ή αστυνομικές διατάξεις, περί υγιεινής 

και ασφάλειας εργαζομένων, απασχολούμενων και εν γένει προστηθέντων του ως εργοδότης, που 

απασχολεί για την εκτέλεση του έργου. 

 Να έχει ασφαλίσει (πλήρως) το απασχολούμενο προσωπικό του στον οικείο κοινωνικο ασφαλιστικό Φορέα 

ανάλογα με το χρόνο και τη μορφή απασχόλησης του. 

 Να τηρεί νομίμως και εμπροθέσμως όλες τις υποχρεώσεις που έχει ως «εργοδότης» έναντι του 

προσωπικού του και των εν γένει προστηθέντων του (π.χ. καταβολή μηνιαίων αποδοχών, αμοιβών, 

αποζημιώσεων κάθε είδους). Στους εργαζόμενους του Αναδόχου που συνδέεται μαζί τους με σχέση 

εξαρτημένης εργασίας, υποχρεούται να καταβάλει τις συμφωνημένες με αυτόν αποδοχές που δεν μπορούν 

να υπολείπονται των εκάστοτε νόμιμων αποδοχών ως αυτές προσδιορίζονται είτε από τυχόν ισχύουσα 

Σ.Σ.Ε /ΔΑ είτε από το νόμο ή την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Σε περίπτωση ισχύος σχετικής Σ.Σ.Ε/ΔΑ αυτή θα εφαρμόζεται 

και θα προσκομίζεται στην ΟΛΒ ΑΕ. Επίσης, ο Ανάδοχος θα εφοδιάζει τους μισθωτούς του με απόσπασμα 

της θεωρημένης αρμοδίως κατάστασης προσωπικού του. 

 Να καταβάλει αποζημίωση στην ΟΛΒ ΑΕ ή σε τρίτον, σε περίπτωση πρόκλησης ζημίας ή ατυχήματος με 

υπαιτιότητα του προσωπικού του. 

 Να διαθέτει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω της οποίας θα δίδονται οι εντολές από την Τεχνική 

Υπηρεσία της ΟΛΒ ΑΕ. 

 

2. Δικαίωμα Συμμετοχής  

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν καταδυτικά συνεργεία (Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα) του άρθρου 5 

του Γενικού Κανονισμού Λιμένων υπ. αρ. 10, όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α.  2133.1/43711/2019 ΦΕΚ 2396 

Β’/19-06-2019. 

 

 

3. Φάκελος Προσφοράς – Δικαιολογητικά συμμετοχής  

Οι προσφορές θα κατατεθούν σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται ο τίτλος της παρούσας 

πρόσκλησης και τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα.  

Στον φάκελο θα περιλαμβάνονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής, ως κάτωθι, και η οικονομική προσφορά σε 

ξεχωριστούς διακριτούς υποφακέλους. 

  

 

3.1. Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής: 

i. Βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για τη δραστηριοποίηση του καταδυτικού συνεργείου 

(βεβαίωση), σύμφωνα με το Παράρτημα ΣΤ’ της Υ.Α. 2133.1/43711/2019 ΦΕΚ 2396 Β’/19-06-2019 
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ii. 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 συντρέχει κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού των 

παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.  

iii. Αποδεικτικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης του προσφέροντος φυσικού ή νομικού προσώπου 

iv. Υπεύθυνη δήλωση του Αναδόχου/του Νόμιμου Εκπρόσωπου του Αναδόχου, στην οποία θα αποδέχεται 

ρητά και ανεπιφύλακτα την υποχρέωσή του για ανταπόκριση σε αίτημα της ΟΛΒ ΑΕ για παροχή 

καταδυτικών υπηρεσιών εντός 48 ωρών και στην οποία θα δηλώνει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου που επιθυμεί να ειδοποιείται, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.  

 

3.2. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς:  

Θα περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά του υποψηφίου σε ευρώ, για ημερήσια απασχόληση του 

καταδυτικού συνεργείου. Ο  χρόνος ισχύος της προσφοράς θα είναι έξι (6) μήνες.  

Στην περίπτωση που η προσφορά κατατεθεί από τρίτο απαιτείται η νόμιμη εξουσιοδότησή του. 

Αμφότερα τα προαναφερόμενα ( 3.1 & 3.2 ) θα προσκομίζονται εντός κλειστού φακέλου είτε αυτοπροσώπως, 

από το συμμετέχοντα ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, είτε ταχυδρομικώς. 

 Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από την ΟΛΒ ΑΕ (Τμήμα Διοικητικό/Πρωτόκολλο 

– 1
ος

 όροφος Κτιρίου Διοίκησης ΟΛΒ ΑΕ – Κεντρικός Προβλήτας) έως και 15/06/2022 (2:00 μ.μ.) 

 

4.  Τρόπος επιλογής αναδόχου 

 Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη  προσφορά, μόνο βάσει 

τιμής.  

Στην περίπτωση που υπάρξουν δύο ή περισσότερες ισότιμες προσφορές, τότε ο μειοδότης θα ανακηρυχθεί 

μεταξύ αυτών, με κλήρωση που θα διενεργηθεί, παρουσία εκπροσώπων της ΟΛΒ ΑΕ και του μειοδότη. 

 

Βόλος,  02-06-2022 

 

  

  
 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΒ ΑΕ 
 
 
 
 

Σωκράτης Αναγνώστου 
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