
 

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΡΑΦΗΝΑ Α.Δ. 
ΣΜΗΜΑ ΛΙΜΔΝΙΚΩΝ & ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

Αθηή Αλδξέα Γ. Παπαλδξένπ, Ληκάλη Ραθήλαο 190 09 
ηει.: 22940 22840 / 23605, fax: 22940 26076  

e-mail: grammateia@rafinaport.gr, site: www.rafinaport.gr 
ΑΡ. Μ.Α.Δ.  49811/04/Β/01/142 

Πιεξνθνξίεο: Β. Λάκπξνπ εζση. 104 

      
Ραθήλα, 11/07/2013 

Αξ. Πξση.: 2178 

               

 

ΘΔΜΑ: Ππόζκληζη Δκδήλυζηρ Δνδιαθέπονηορ για διεξαγυγή 

Ππόσειπος Μειοδοηικού Γιαγυνιζμού Παποσήρ Τπηπεζιών 

Γιπλυμαηούσυν Μησανικών με ανηικείμενο:  Μελέηη – Δπίβλετη -

Έκδοζη Άδειαρ Γόμηζηρ για εγκαηάζηαζη κηιπίος εξςπηπέηηζηρ 

αλιέυν ζηο Αλιεςηικό Καηαθύγιο Ραθήναρ.  

 

Ο Οξγαληζκόο Ληκέλνο Ραθήλαο Α.Δ. πξνηίζεηαη λα ζπλάςεη: «ύκβαζε 

Παξνρήο Τπεξεζηώλ Γηπισκαηνύρσλ Μεραληθώλ κε αληηθείκελν:  Μειέηε – 

Δπίβιεςε - Έθδνζε νηθνδνκηθήο αδείαο γηα θηίξην εμππεξέηεζεο αιηέσλ ζην 

Αιηεπηηθό Καηαθύγην Ραθήλαο εληόο Υεξζαίαο Εώλεο Ληκέλνο Ραθήλαο 

Αξκνδηόηεηαο Ο.Λ.Ρ. Α.Δ.». 

Σν έξγν αθνξά ζε: 

A) Δκπόνηζη ηυν απαιηούμενυν μελεηών για ηην έκδοζη ηηρ Άδειαρ 

Γόμηζηρ.  

Οη απαηηνύκελεο κειέηεο εθπνλνύληαη από ηνλ αξκόδην θαηά ην λόκν 

κεραληθό γηα ηελ ππνγξαθή απηώλ. Οη απαηηνύκελεο κειέηεο γηα ηελ 

έθδνζε ηεο άδεηαο δόκεζεο είλαη νη θάησζη: 

1) Αξρηηεθηνληθά 

2) ηαηηθά 

3) Ζιεθηξηθώλ  Ηζρπξώλ 

Ρεπκάησλ 

4) Ύδξεπζε 

5) Απνρέηεπζε 

6) Θέξκαλζε 

7) Κιηκαηηζκόο 

8) Σεύρε 
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πξνϋπνινγηζκνύ 

9) Υξνληθόο 

πξνγξακκαηηζκόο 

10) Σνπνγξαθηθό 

11) ΚΔΝΑΚ - ΚΣΗΡΗΟ, 

ΚΔΛΤΦΟ (<=5000 

ΣΜ) 

12) ΚΔΝΑΚ - 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 

(<=5000 ΣΜ) 

13) ΚΔΝΑΚ - ΤΓΡΔΤΖ 

(<=5000 ΣΜ) 

14) ΚΔΝΑΚ - 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 

(<=5000 ΣΜ) 

15) ΚΔΝΑΚ - 

ΘΔΡΜΑΝΖ (<=5000 

ΣΜ) 

16) ΚΔΝΑΚ - 

ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ 

(<=5000 ΣΜ) 

 

Β) Γιεκπεπαίυζη απαιηούμενυν διαδικαζιών με Τπηπεζία Γόμηζηρ 

με ζκοπό ηην έκδοζη ηηρ Άδειαρ Γόμηζηρ ζύμθυνα με ηον ΝΟΚ. 

 Καηάζεζε ηνπ θαθέινπ ησλ κειεηώλ ζηελ νηθεία αξκόδηα Τπεξεζία 

Γόκεζεο. 

 Όιεο νη απαηηνύκελεο επηζθέςεηο ζηελ Τπεξεζία δόκεζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγεζνύλ νη έιεγρνη από ηνπο κεραληθνύο ηεο 

Τπεξεζίαο Γόκεζεο θαη λα ζεσξεζνύλ θαη εγθξηζνύλ όιεο νη κειέηεο. 

 Όιεο νη απαηηνύκελεο δηνξζώζεηο ζηηο κειέηεο ύζηεξα από ηηο 

ππνδείμεηο ησλ κεραληθώλ ηεο Τπεξεζίαο Γόκεζεο. 

 Παξαιαβή ηεο Άδεηαο Γόκεζεο γηα ινγαξηαζκό ηνπ ΟΛΡ ΑΔ θαη 

θαηάζεζε ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ ΟΛΡ όισλ ησλ ζεσξεκέλσλ 

κειεηώλ θαη ζρεδίσλ θαη ηνπ ζηειέρνπο ηεο Αδείαο. 

 Δλεκέξσζε ηεο Σερληθή Τπεξεζίαο ηνπ ΟΛΡ γηα ηελ πνξεία ηεο 

δηεθπεξαίσζεο ηεο Άδεηαο Γόκεζεο. 

 

 



Γ) Δπίβλετη ηηρ καηαζκεςήρ ηος κηιπίος εξςπηπέηηζηρ αλιέυν ευρ 

ηην ολοκλήπυζη ηυν επγαζιών και ηην μόνιμη ηλεκηποδόηηζή ηος. 

 Δπίβιεςε όισλ ησλ θάζεσλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ από ηα ζπλεξγεία 

ηνπ ππεξγνιάβνπ – πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν ν ΟΛΡ ΑΔ ζα έρεη 

αλαζέζεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 

 Με ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ, όιεο νη απαηηνύκελεο ελέξγεηεο ζηελ 

Τπεξεζία Γόκεζεο ώζηε λα παξαιάβνπκε ην έγγξαθν κόληκεο 

ειεθηξνδόηεζεο ηνπ θηηξίνπ θαη ζηελ ζπλέρεηα λα ην ρξεζηκνπνηήζεη ν 

ΟΛΡ ζηελ ΓΔΖ.   

  

Ζ δηαδηθαζία ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε δηεμαγσγή Πξόρεηξνπ Μεηνδνηηθνύ 

Γηαγσληζκνύ από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή Πξνκεζεηώλ ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ., κε 

θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα νηθνλνκηθή πξνζθνξά.  

Γηα ην ιόγν απηό, ζαο πξνζθαιεί λα θαηαζέζεηε ππνγεγξακκέλε θαη 

ζθξαγηζκέλε από όινπο ηνπο ζπκπξάηηνληεο κεραληθνύο Οηθνλνκηθή 

Πξνζθνξά (βάζεη Ν.3919/2011 γηα ηελ θαηάξγεζε ησλ ειαρίζησλ ακνηβώλ) 

έσο θαη ηελ Σξίηε 30 Ηνπιίνπ 2013, ώξα 10:00, ζύκθσλα κε ηηο Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο θαη ηηο ζπλεκκέλεο νδεγίεο ηεο Γηεύζπλζεο Ληκεληθώλ & 

Σερληθώλ Τπεξεζηώλ θαη ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηώλ  ΟΛΡ Α.Δ.. 

Γικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ:  

1. Βεβαίσζε από ην Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο όηη ν 
ζπκκεηέρσλ είλαη εγγεγξακκέλνο ζε νηθείν Δπηκειεηήξην 
(ηνπιάρηζηνλ 7 έηε) , θαη είλαη ηακεηαθά ελήκεξνο.  

 

Ζ παξνύζα έρεη αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ θαη ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. 

Παξακέλνπκε ζηελ δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ή 

δηεπθξίληζε από κέξνπο καο. 

 

Για ηον Οπγανιζμό Λιμένορ Ραθήναρ  ΑΔ   

      Ο Ππόεδπορ & Γ/νυν ύμβοςλορ 

 

 

         ΓΔΩΡΓΙΟ ΟΡΚΟΠΟΤΛΟ   



 

Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ και Οδηγίερ 

Ππόσειπος Μειοδοηικού Γιαγυνιζμού Παποσήρ Τπηπεζιών 

Γιπλυμαηούσυν Μησανικών με ανηικείμενο:  Μελέηη – Δπίβλετη -

Έκδοζη Αδείαρ Γόμηζηρ για εγκαηάζηαζη κηιπίος εξςπηπέηηζηρ 

αλιέυν ζηο Αλιεςηικό Καηαθύγιο Ραθήναρ.  

 

 
Α) Σεσνικέρ πποδιαγπαθέρ κηιπίος εξςπηπέηηζηρ αλιέυν. 

Πξόθεηηαη γηα έλα ηζόγεην πξνθαηαζθεπαζκέλν νηθίζθν πεξίπνπ 52 ηκ, 

πάλσ ζε κία βάζε νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ηελ θαηαζθεπή ελόο 

ζηεγαλνύ βόζξνπ γηα ηελ απνρέηεπζε ησλ αθαζάξησλ. 

Πεξηιακβάλεη 3 ρώξνπο γξαθείσλ, δηάδξνκν θαη έλα ρώξν πγηεηλήο κε 

ηνπαιέηεο, ληπηήξεο, ληνπδηέξεο θαη ρώξνο πιπζίκαηνο ξνύρσλ 

(πιπζηαξηό). 

Δλδεηθηηθά επηζπλάπηεηαη θάηνςε ηνπ θηηξίνπ. 

Σν θηίξην ζα ηνπνζεηεζεί ζηελ πεξηνρή ηνπ Αιηεπηηθνύ Καηαθπγίνπ 

Ραθήλαο. Δπηζπλάπηεηαη απόζπαζκα ηνπνγξαθηθνύ κε ηελ 

πξνηεηλόκελε ζέζε. 

 

Β) Παπαδοηέα.  

 Όιεο νη κειέηεο θαη ηα ζρέδηα ζα παξαδνζνύλ ζε έληππε κνξθή κεηά 

ηελ ζεώξεζή ηνπο από ηελ νηθεία Τπεξεζία Γόκεζεο θαη ζε ςεθηαθή 

κνξθή ζηελ κεραληθό ηνπ ΟΛΡ.   

 Ο ΟΛΡ ζα κεζνιαβήζεη κεηαμύ εκπιεθόκελσλ Τπεξεζηώλ ηνπ 

Γεκνζίνπ, όπνπ απηό θξηζεί αλαγθαίν, πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη 

γξήγνξα ε όιε δηαδηθαζία ηεο πνιενδνκηθήο αδεηνδόηεζεο. 

 Ζ ΣΤ ΟΛΡ ΑΔ ζα έρεη ζηελ δηάζεζε ησλ κειεηεηώλ ηνπνγξαθηθό ηεο 

πεξηνρήο ηεο κειέηεο ζε ςεθηαθή κνξθή. 

  

Γικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ:  

1. Βεβαίσζε από ην Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο όηη ν 
ζπκκεηέρσλ είλαη κέινο ΣΔΔ (ηνπιάρηζηνλ 7 έηε), θαη είλαη 
ηακεηαθά ελήκεξνο.  



 
 
 
ηνλ θάθειν ζπκκεηνρήο, κςπίυρ θάκελο, ζα αλαθέξεηαη ε επσλπκία ησλ 
ζπκκεηερόλησλ θαζώο θαη ν ηίηινο ηνπ ππό αλάζεζε έξγνπ θαη ζα 
πεξηιακβάλεη ηνπο εμήο δύν επηκέξνπο θιεηζηνύο θαθέινπο:  

α- θάθειν   «Οικονομικήρ Πποζθοπάρ» 

β- θάθειν «Γικαιολογηηικών ςμμεηοσήρ»  

Δπί ησλ επηκέξνπο θαθέισλ ζα αλαγξάθνληαη: 

α) ην πεξηερόκελν (ηίηινο) ηνπ θαθέινπ (Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθώλ 
πκκεηνρήο ή  Φάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο),    

β) ε επσλπκία θαη ηα πιήξε ζηνηρεία (ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε – ηειέθσλν – 
fax – ηνπ δηαγσληδόκελνπ),  

γ) ν ηίηινο ηνπ ππό αλάζεζε έξγνπ. 

ηηο ζθξαγηζκέλεο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο είλαη απαξαίηεην λα αλαθέξνληαη: 

 Σν πξνζθεξόκελν πνζό αξηζκεηηθώο θαη νινγξάθσο ρσξίο Φ.Π.Α. 

 Σν πνζνζηό Φ.Π.Α.  

 Ζ εθηηκώκελε ρξνληθή δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 

 Οη δηπισκαηνύρνη κεραληθνί νη νπνίνη ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ ζύκπξαμε 
θαη ηα πιήξε ζηνηρεία απηώλ. (π.ρ. Αξρηηέθηνλεο, Σνπνγξάθνη, 
Πνιηηηθνί Μερ/θνί, Μεραλνιόγνη θιπ) 

 
Ο Ο.Λ.Ρ Α.Δ. διαηηπεί ηο δικαίυμα ακύπυζηρ ηος διαγυνιζμού εάν 
κπίνει όηι ο Γιαγυνιζμόρ απέβη άκαππορ.   
 
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο, νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα 
δεηήζνπλ ζηα γξαθεία ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ., Σερληθή Τπεξεζία (εζσηεξηθό 104), 
Σκήκα Πξνκεζεηώλ θαη ζην ηειέθσλν 22940-23605 (εζσηεξηθά 102 θαη 125).   

 

       

Για ηην Γ/νζη Λιμενικών και 
Σεσνικών Τπηπεζιών Ο.Λ.Ρ. Α.Δ.. 

                                                                     Η Γ/νηπια 

 

        Λάκπξνπ Βάλα 

Για ηο Σμήμα Ππομηθειών Ο.Λ.Ρ. 
Α.Δ.. 

                                                                     Η Πποφζηαμένη 

 

        Αζηξά Εακπέηα 


