
 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

Τίτλος Έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΟΛΒ ΑΕ ΜΕΤΑΞΥ 

ΠΡΟΒΛΗΤΑ Νο-1 ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΤΑ Νο-2» 

  

Προϋπολογισμός:  €19.649,89 πλέον ΦΠΑ 24% 

Χρηματοδότηση:  Ίδιοι Πόροι ΟΛΒ ΑΕ 

 

 

 

 

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

Έχοντας υπόψη το Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

  
Καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν κλειστές προσφορές 

σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση  

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΟΧΟ469ΗΞ3-ΚΡ4





 
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της 

διέλευσης οχημάτων από και προς τον προβλήτα Νο-1 στη θέση που το εσωτερικό 

δίκτυο συναντά τις παλαιές σιδηροδρομικές γραμμές. 

  

Αναλυτικά θα κατασκευαστούν τα κάτωθι: 

 

 Χάραξη της επιφάνειας του έργου διαστάσεων 33x10=330m2 

 Εκσκαφή βάθους 30εκ μεταξύ των σιδηροδρομικών γραμμών και απομάκρυνση των 

προϊόντων της καθαίρεσης 

 Επίχωση με αμμοχάλικο πάχους 25εκ και συμπύκνωση της στρώσης 

 Προμήθεια και τοποθέτηση σχάρας οπλισμού Φ8/15 και στις δύο διευθύνσεις άνω και 

κάτω. 

 Σκυροδέτηση με σκυρόδεμα C30/37, σε πάχος 20εκ προκειμένου να καλυφθεί η κάθε 

σιδηροδρομική γραμμή με σκυρόδεμα 15εκ σε πάχος 

 Κατασκευή αρμού διαστολής από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 2εκ σε βάθος 7εκ 

 Σφράγιση αρμού με ελαστομερή ασφαλτική μαστίχη εφαρμοζόμενη εν θερμώ 

 

Σε όλη την πορεία εκτέλεσης των εργασιών ο ανάδοχος οφείλει σε συνεννόηση με την 
Λιμενική Αστυνομία, για την τοποθέτηση της κατάλληλης σήμανσης ασφαλείας και 
προσωρινών μέτρων τροχαίας για την ασφαλή και απρόσκοπτη κίνηση των οχημάτων 
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΕ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΟΛΒ ΑΕ ΜΕΤΑΞΥ
ΠΡΟΒΛΗΤΑ Νο-1 ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΤΑ Νο-2

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

1. ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Ξυλότυποι συνήθων χυτών
κατασκευών

1 ΝΑΟΙΚ 38.03 10,00 15,70 157,002 m2ΟΙΚ 3816

Κατασκευή αρμού διαστολής
δαπέδου απο εξηλασμένη
πολυστερίνη 2εκ.

2 ΝΑΟΔΟ
Ν\Β.43.1.1

35,00 3,00 105,004 m

Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων
και στρώσεων οδοστρωσίας
σταθεροποιημένων μρ
τσιμέντο εντός του ορίου των
γενικών εκσκαφών

3 ΝΑΟΔΟ Α02.1 16,50 1,60 26,405 m3ΝΟΔΟ 1123.Α

Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος
βραχώδες

4 ΝΑΟΔΟ Α04.2 99,00 8,13 804,876 m3ΝΟΔΟ 1220

Προμήθεια, μεταφορά επί
τόπου, διάστρωση και
συμπύκνωση σκυροδέματος
με χρήση αντλίας ή
πυργογερανού  για
κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C30/37

5 ΝΑΟΙΚ
32.01.07

66,00 112,00 7.392,001 m3ΟΙΚ 3216

Χαλύβδινοι οπλισμοί
σκυροδέματος, κατηγορίας
B500C.

6 ΝΑΟΙΚ
38.20.02

6.600,00 1,07 7.062,003 kgΟΙΚ 3873

Σφράγιση οριζόντιων αρμών
με ελαστομερή ασφαλτική
μαστίχη εφαρμοζόμενη εν
θερμώ

7 ΝΑΟΔΟ Β43.1 35,00 3,80 133,007 mΥΔΡ 6370

Βάση οδοστρωσίας
μεταβλητού πάχους

8 ΝΑΟΔΟ Γ02.1 66,00 14,73 972,188 m3ΝΟΔΟ 3211Β

Σύνολο : 1. ΟΔΟΠΟΙΙΑ 16.652,4516.652,45

16.652,45

2.997,44

Άθροισμα 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00%

Άθροισμα 

ΦΠΑ 24,00%

19.649,89

4.715,97

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 24.365,86

                      

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

Θωμάς Σπάχος
Μηχγος Μηχανικός

ο Συντάξας

Σπύρος Φυτιλής
Πολιτικός Μηχανικός

Σελίδα 1 από 1
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2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

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

έργου και τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα. Στον κυρίως φάκελο θα

περιλαμβάνονται επί ποινή αποκλεισμού, δύο κλειστοί επιμέρους φάκελοι. Ο ένας θα

περιέχει την οικονομική προσφορά και ο άλλος τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Ο κάθε

φάκελος θα αναγράφει αντίστοιχα εξωτερικά «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».

Ο φάκελος των δικαιολογητικών θα περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού:

1. Αντίγραφο/α πιστοποιητικού/ών εγγραφής στο ΜΕΕΠ για την κατηγορία που ζητείται

2. 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.

3. Αποδεικτικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης του προσφέροντος φυσικού ή νομικού

προσώπου.

ο φάκελος οικονομικής προσφοράς, επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνει την 

προσφορά του υποψηφίου με ποσοστό έκπτωσης αριθμητικώς και ολογράφως επί του 

προϋπολογισμού της Υπηρεσίας. 

Στην περίπτωση που η προσφορά κατατεθεί από τρίτο απαιτείται η νόμιμη 

εξουσιοδότησή του. 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις και κοινοπραξίες αυτών 

εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Η προσφορά θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης επί του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας

- Χρόνος ολοκλήρωσης έργου: 30 ημέρες.

- Ισχύς προσφοράς: 210 ημέρες.

- Η κατάθεση προσφοράς συνεπάγεται και την αποδοχή των συνθηκών εκτέλεσης και

της φύσης του έργου 

-Τρόπος πληρωμής: Τριάντα ημέρες από την βεβαιωμένη περαίωση του έργου.

-Οι προσφορές θα περιέλθουν στον Ο.Λ.Β. μέχρι την Τρίτη 27/10/2020 και ώρα 12:00’

(έναρξη αποσφράγισης προσφορών). 

 Κρατήσεις: το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά 

συμπεριλαμβανομένης της κράτησης 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ. 

5. Εγγυήσεις

Πριν την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης ποσού 5% της αξίας της προσφοράς του άνευ ΦΠΑ. Η εγγύηση θα επιστραφεί 

έξι μήνες μετά την βεβαιωμένη περαίωση του έργου. 
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5. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάσει του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης. 

Για την ΟΛΒ ΑΕ 

ο Δ/νων Σύμβουλος 

Σωκράτης Αναγνώστου 

Η Παρούσα εγκρίθηκε με την 5103/461/09-10-2020 Απόφαση ΔΣ ΟΛΒ ΑΕ 
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