
 
 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απασχόληση Χειριστών και τη 

Στελέχωση του Τμήματος Λιμενικών Εξυπηρετήσεων, Προϋπολογισμού 

€20.000,00 πλέον ΦΠΑ 24% 
 
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. 

- Την αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών φορτοεκφόρτωσης αγαθών με χρήση των 
ηλεκτροκίνητων γερανών της ΟΛΒ ΑΕ με το υφιστάμενο προσωπικό καθώς και την 
υποστελέχωση του Τμήματος Λιμενικών Εξυπηρετήσεων 

προτίθεται να απασχολήσει μέσω της ανάδειξης αναδόχου δύο (2) χειριστών ηλεκτροκίνητων 
γερανών και έναν (1) ΤΕ Ναυτικών, για χρονική διάρκεια τριών (3) μηνών, με ημερομηνία 
έναρξης 16-7-2019, προϋπολογισμού €20.000,00 πλέον ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τις ακόλουθες 
προδιαγραφές και όρους. 

1. Τεχνική Περιγραφή 
Η ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης μέρους των εργασιών φορτοεκφόρτωσης 
αγαθών που διακινούνται μέσω του εμπορικού λιμένα Βόλου, με τη χρήση του 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της Ο.Λ.Β. ΑΕ (ηλεκτροκίνητοι γερανοί), καθώς και την 
διάθεση στην ΟΛΒ ΑΕ ενός (1) ΤΕ Ναυτικών, για χρονικό διάστημα 3 μηνών.  
Το χειρισμό των γερανών θα τον εκτελεί η ανάδοχος με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό 
που θα διαθέτει άδεια Μ.Ε. χειρισμού ηλεκτροκινήτων μηχανημάτων ομάδας Α’, ειδικότητας 8.1 
(ηλεκτροκίνητοι περιστρεφόμενοι γερανοί κινητοί (πάνω σε ράγες/σταθερής τροχιάς) και 
σταθεροί παντός τύπου Α’ (Αριθμός απόφασης 1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η), ΦΕΚ 519/Β’/6-2-2013 
σε εφαρμογή του ΠΔ 113/2012)).  

Απαραίτητα οι χειριστές των ηλεκτροκίνητων γερανών θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη 
εμπειρία ενός (1) έτους τα τελευταία πέντε (5) έτη στην διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων (Ε/Κ) 
με τη χρήση ηλεκτροκίνητου γερανού. Η ως άνω εμπειρία θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση 
δήλωσης εργοδότη στην οποία θα φαίνονται τουλάχιστον: η τοποθεσία και το χρονικό διάστημα 
της απασχόλησης, ο τύπος του ηλεκτροκίνητου γερανού και τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, 
τηλέφωνο) του εργοδότη. Η Ο.Λ.Β. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα επικοινωνίας με τον εκδότη της 
δήλωσης, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των δηλώσεων. 

 

 

 
Ο ΡΓ Α Ν Ι ΣΜΟ Σ Λ Ι ΜΕ Ν Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ  Α . Ε .  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Ταχ. Δ/νση : Κεντρικός Προβλήτας 

Ταχ. Κώδικας : 382 21  ΒΟΛΟΣ 

Πληροφορίες : Σπάχος Θωμάς 

Τηλέφωνο : 24213 - 16170 

Τηλεομοιοτυπία : 24210 - 31115 

Ηλεκτρον. Δ/νση : admin@port-volos.gr  

Ιστοχώρος : www.port-volos.gr  

 

 

 

 

 

Βόλος           1  Ιουλίου 2019 

Αριθμός Πρωτοκόλλου : 3053 

mailto:admin@port-volos.gr
http://www.port-volos.gr/
ΑΔΑ: ΩΘ3Υ469ΗΞ3-ΚΕΒ





- 2 - 

 

Σε ότι αφορά τον υπάλληλο κατηγορίας ΤΕ Ναυτικού, αυτός θα απασχολείται στο Τμήμα 
Λιμενικών Εξυπηρετήσεων Εμπορικού Λιμένα (πρώην Γραφείο Κινήσεως) και το αντικείμενο 
εργασίας του περιγράφεται στην παρ. 2.3 του άρθρου 3, της απόφασης 4525, ΦΕΚ 
228/ΠΡΑ.ΔΙ.Τ./7-5-2019. 
Οι υπηρεσίες της αναδόχου θα είναι στη διάθεση του Οργανισμού όλο το 24ωρο και 
ανεξαρτήτως αργιών – Κυριακών θα παρέχει τις υπηρεσίες της όποτε της ζητηθεί, υπό τις 
οδηγίες και την επίβλεψη των υπεύθυνων του Οργανισμού. 
Επειδή η Ο.Λ.Β. Α.Ε. δίνει μεγάλη σημασία στην άριστη εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων 
με το λιμάνι, θα διατηρεί το δικαίωμα να απορρίπτει το προτεινόμενο προσωπικό που θα 
απασχολεί η ανάδοχος και που θα κρίνει (μετά από εύλογο χρονικό διάστημα εργασίας) ότι 
είναι ανεπαρκές στις απαιτήσεις χειρισμού των ηλεκτροκινήτων γερανών. 
Η ανάδοχος είναι υπεύθυνη για καταβολή αποζημίωσης στον Ο.Λ.Β. για κάθε περίπτωση 
πρόκλησης ζημιάς ή ατυχήματος κατά την εκτέλεση των ως άνω εργασιών στα μηχανήματα 
ή/και τις εγκαταστάσεις του λιμένα Βόλου που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προσωπικού του. 
Επίσης, είναι υπεύθυνη για την καταβολή αποζημίωσης σε τρίτο στην περίπτωση πρόκλησης 
ζημιάς ή ατυχήματος κατά την εκτέλεση των ως άνω εργασιών με υπαιτιότητα του προσωπικού 
του. 
Η ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνη 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. Η ΟΛΒ ΑΕ δεν έχει καμία υποχρέωση έναντι της 
αναδόχου, πλην της καταβολής του μηνιαίου ανταλλάγματος που θα προκύψει κατά τη 
διενέργεια του διαγωνισμού.  
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους με Κ.Α.: 11 του οικονομικού έτους 
2019 της Ο.Λ.Β. Α.Ε. 

2. Οικονομική Προσφορά 

− Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι σε ξεχωριστό κλειστό σφραγισμένο φάκελο εντός 
του κυρίως φακέλου. 

− Η τιμή θα αφορά το συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα για τρεις μήνες χωρίς ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα 
αναγράφεται. 

− Ισχύς προσφοράς: 30 ημέρες. 

− Χρόνος πληρωμής: Εντός μηνός από την έκδοση του τιμολογίου.  

− Για πληρωμές άνω των €1.500,00 απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 

3. Δικαίωμα συμμετοχής – υποχρεώσεις 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, που 
είναι εγγεγραμμένες στο Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο για την άσκηση της συγκεκριμένης 
επαγγελματικής δραστηριότητας. 
Οι επιθυμούντες να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πριν να συντάξουν και υποβάλλουν τις 
προσφορές τους οφείλουν υποχρεωτικά να επισκεφθούν τους λιμενικούς χώρους αρμοδιότητας 
της ΟΛΒ ΑΕ για να λάβουν γνώση επιτόπου των συνθηκών για την εκτέλεση των εργασιών που 
αναφέρονται στα επόμενα άρθρα, καθόσον η υποβολή προσφοράς προϋποθέτει και αποτελεί 
απόδειξη ότι έλαβαν γνώση και αποδέχθηκαν τους όρους της διακήρυξης, τα έγγραφα στα 
οποία αυτή αναφέρεται, καθώς και τις τοπικές και λοιπές εν γένει συνθήκες που αφορούν την 
εκτέλεση της εργολαβίας. 

4. Δικαιολογητικά συμμετοχής 
Για τη συμμετοχή στην διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές 
τους, σε σφραγισμένο φάκελο που θα φέρει την ένδειξη: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ 
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ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΝ», προς την Ο.Λ.Β. Α.Ε., Κεντρική Προβλήτα 
Λιμένος Βόλου, ΤΚ 38221, Βόλος, μέχρι την 8/7/2019 τις 10:00’ (ημερομηνία αποσφράγισης 
προσφορών). 
Μέσα στον φάκελο θα υπάρχουν επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα: 

4.1 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 έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 

αδικήματα της παραγράφου 73 του Ν. 4412/2016 
- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή ότι νόμιμα απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση εγγραφής, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας 

4.2 Αντίγραφο Πιστοποιητικού OHSAS 18001:2007 περί υγιεινής και ασφάλειας στην 
εργασία 

4.3 Άδειες χειρισμού ηλεκτροκίνητων γερανών και αντίγραφο πτυχίου ΤΕ Ναυτικού του 
προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί στην εκτέλεση της σύμβασης. 

4.4 Αποδεικτικά εμπειρίας χειριστών 

4.5 Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος στον οποίο θα υπάρχει η οικονομική προσφορά. 

 
           Για την ΟΛΒ ΑΕ 

Ο Δ/νων Σύμβουλος  

 
 
  Γεώργιος Τοζίδης  
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