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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ  Α.Ε. Ραφήνα 22-06-2015
Ταχ. Δ/νση :Ακτή Ανδρέα Γ. Παπανδρέου Αρ. Πρωτ. 2441
Λιμάνι Ραφήνας
Ταχ. Κωδ.: 190 09
Τηλ : (22940) 22840, 23605.
Fax : (22940) 26076
Πληροφορίες: Τεχνική Υπηρεσία
e-mail : tyvl@tafinaport.gr, tyfk@rafinaport.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:
« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ» .
Κωδικός CPV: 34955000-6 (Πλωτή αποβάθρα).

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το Νόμο 2932/01 (ΦΕΚ 145/Α΄/01) «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις
θαλάσσιες ενδομεταφορές – Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και
Λιμενικής Πολιτικής – Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες
και άλλες διατάξεις».

2. Το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/07) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου».
3. Το Π.Δ. 60/07 (ΦΕΚ Α64/16-03-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής

Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ»
4. Το Π.Δ. 346/98 (ΦΕΚ 230/Α΄/98) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας

για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας
92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992», όπως ισχύει.

5. Το Π.Δ. 18/00 (ΦΕΚ 15/Α΄/00) «Τροποποίηση του Π.Δ. 346/98, σε
συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 97/52/ΕΚ της 13ης Οκτωβρίου
1997».

6. Το Νόμο 4281/2014 (ΦΕΚ 160/2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες
διατάξεις».

7. Το Νόμο 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α΄/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», άρθρα 79 έως και 85.

8. Το Νόμο 2522/97 (ΦΕΚ 178/Α΄/97) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που
προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών
και υπηρεσιών σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ».

9. Την αρ. 35130/739 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1291/11-08-2010).
10. Την αρ. 1.3/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.
11. Την αρ. 7.6/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Λ.Ρ. Α.Ε, με την

οποία εγκρίνεται η παρούσα.
12. Τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Την 01/07/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές
προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 50.000,00 και κριτήριο κατακύρωσης τη
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χαμηλότερη τιμή προσφοράς, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια
και Τοποθέτηση Πλωτής Προβλήτας για τη Λειτουργία Υδατοδρομίου στο
Λιμάνι της Αγ. Μαρίνας.

ΑΡΘΡΟ 1

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν μέρος μόνον όσοι, μέχρι την ημερομηνία
κατάθεσης των προσφορών:

Είναι Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ημεδαπής ή αλλοδαπής ή Συνεταιρισμοί ή
Κοινοπραξίες ή Ενώσεις ή Συμπράξεις αυτών, που ασχολούνται και λειτουργούν
νόμιμα κατά τα τελευταία δύο (2) χρόνια στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, με παρόμοια ή
αντίστοιχα έργα καθ’ όλη τη διάρκεια της 2ετίας. Στην περίπτωση της Ένωσης η
απαίτηση για διετή απασχόληση και λειτουργία, που αναφέρεται παραπάνω, πρέπει
να καλύπτεται από όλα τα μέλη αυτής. Σε περίπτωση κατακύρωσης του έργου σε
Ένωση Προμηθευτών, αυτή θα λάβει τη μορφή της Κοινοπραξίας για την υπογραφή
της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 2

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ

2.1 Αντικείμενο

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η προμήθεια, μεταφορά, σύνδεση καθώς και η
εγκατάσταση σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και το Παράρτημα 2, το οποίο
επισυνάπτεται, τυπικών πλωτών στοιχείων για την κατασκευή πλωτής προβλήτας
συνολικού μήκους  12,00μ.

2.2 Επιλογή της θέσης

Για την εξυπηρέτηση των υδροπλάνων που θα εκτελούν συγκοινωνία από τον λιμένα
Αγ. Μαρίνας, παράλληλα με την σημερινή λειτουργία της θαλάσσιας συγκοινωνίας,
εκρίθη ως βέλτιστο σημείο το βόρειο άκρο του λιμένα εμπρός από το κρηπίδωμα των
μικρών λέμβων και το κτίριο λιμένα.
Η εν λόγω θέση επελέγη διότι δεν εμπλέκεται άμεσα με τις σημερινές λειτουργίες του
λιμένα (ελιγμοί οχηματαγωγών, κίνηση οχημάτων κλπ.), ευρίσκεται σε θέση ιδιαίτερα
προστατευμένη από τους κυματισμούς και ως ευρισκόμενη εμπρός από το κτίριο
λιμένα διευκολύνει την εύκολη μετακίνηση των επιβατών από και προς τα
υδροπλάνα.

2.3 Πλωτές Προβλήτες

Για την προσέγγιση των υδροπλάνων απαιτείται ελάχιστο βάθος νερού 1,20 m και
ύψος κρηπιδώματος 0,50 m  0,70 m.Το διαθέσιμο βάθος εμπρός από τον χαμηλό
κρηπιδότοιχο είναι περίπου 0,50 m και είναι ανεπαρκές για την ασφαλή προσέγγιση
του υδροπλάνου, ενώ τα γύρω χερσαία εμπόδια (δέστρες, ιστοί φωτισμού,
κρηπιδώματα στάθμης +1,70 κλπ.), την καθιστούν επισφαλή ακόμα και αν το
διαθέσιμο βάθος το επέτρεπε.
Για την ασφαλή εξυπηρέτηση των υδροπλάνων προτείνεται η τοποθέτηση πλωτής
προβλήτας κάθετα στο κρηπίδωμα, σε απόσταση 6,50 m από αυτό, όπου το βάθος
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είναι μεγαλύτερο του 1,50 m. Το έξαλλο ύψος της πλωτής προβλήτας θα είναι +0,50
m και το απαιτούμενο μήκος για την εξυπηρέτηση ενός υδροπλάνου είναι  12,00 m
και το πλάτος της 2,40 m. Μελλοντικά δύναται να τοποθετηθεί σε συνέχεια της
πρώτης και δεύτερη πλωτή προβλήτα, μήκους 12,00 m, για την ταυτόχρονη
εξυπηρέτηση δύο υδροπλάνων.
Η προσπέλαση στις πλωτές προβλήτες θα γίνεται από το κρηπίδωμα μέσω γέφυρας
αλουμινίου πλάτους 1,50 m.
Η αγκύρωση της προβλήτας θα πραγματοποιηθεί με διασταυρούμενες αλυσίδες
Ø26, οι οποίες θα καταλήγουν σε 4 τεχνητούς ογκολίθους βάρους 4,8 t έκαστος,
τοποθετημένους ανά δύο σε κάθε άκρο αυτής. Δύο επιπλέον διασταυρούμενες
αλυσίδες Ø20 θα συγκρατούν την προβλήτα με το υφιστάμενο κρηπίδωμα. Οι
αλυσίδες αυτές θα αγκυρωθούν σε βραχίονες πακτωμένους στο σκυρόδεμα. Στα
άκρα σύνδεσης των αλυσίδων με τους βραχίονες του κρηπιδώματος θα
τοποθετηθούν ελατήρια ανοξείδωτου χάλυβα 3 tn.
Η πλωτή προβλήτα θα απέχει από το υφιστάμενο κρηπίδωμα 6,50 και θα συνδέεται
με αυτή με γέφυρα πρόσβασης εξ’ αλουμινίου πλάτους 1,50 m. Το άκρο της γέφυρας
επί του κρηπιδώματος θα αιωρείται ελεύθερα αναρτημένο με αλυσίδες σε
πασσάλους αλουμινίου ειδικά τοποθετημένους. Το άκρο της γέφυρας επί της
προβλήτας θα εδράζεται σε ελεύθερη κύλιση. Στο σημείο κύλισης το δάπεδο της
προβλήτας θα προστατευθεί με μεταλλικό φύλλο ανοξείδωτου χάλυβα ή αλουμινίου.
Στην προβλήτα θα προσδένουν σκάφη και από τις δύο πλευρές. Τα σκάφη θα
δένουν σε δέστρες (cleats) πακτωμένες ανά 3,00 m στο δάπεδο της προβλήτας. Σε
αμφότερες πλευρές της προβλήτας θα υπάρχει καθ’ όλο το μήκος της
προσκρουστήρας από ξύλο διατομής 145 x 85.

2.4 Έργα επί της ανωδομής

Η υφιστάμενη ανωδομή του χαμηλού κρηπιδώματος κρίνεται σκόπιμο να ανυψωθεί
από την στάθμη +0,50 στην στάθμη +1,00. Αυτό θα πραγματοποιηθεί με την
διάστρωση σκυροδέματος C20/25 οπλισμένου επιφανειακά με πλέγμα Τ188. Η
τελική διαμορφωμένη επιφάνεια πλάτους 2,50 m, θα έχει ρύση 2% προς την
θάλασσα. Προ της σκυροδετήσεως η επιφάνεια του υφισταμένου σκυροδέματος θα
εκτραχυνθεί με σφυρί ή φρεζάρισμα.
Η νότια κλίμακα καθόδου θα επικαλυφθεί με σκυρόδεμα και θα διαμορφωθεί σε
ράμπα καθόδου κλίσεως 10% για την κύλιση χειράμαξας αποσκευών από και προς
τις πλωτές προβλήτες.
Στο βόρειο άκρο του κρηπιδώματος θα πακτωθούν στο νέο σκυρόδεμα που θα
διαστρωθεί δύο χαλύβδινοι βραχίονες για την πρόσδεση των αλυσίδων
συγκρατήσεως της πλωτής προβλήτας.
Η υφιστάμενη βορειότερη χυτοσιδηρά δέστρα θα αφαιρεθεί, ώστε να μην αποτελεί
εμπόδιο σε ενδεχόμενη προσέγγιση του υδροπλάνου κοντά στη στεριά.

2.5 Διαστάσεις – Χαρακτηριστικά – Προδιαγραφές υλικών

Τα πλωτά στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα με ολόσωμο πλωτήρα από σκυρόδεμα
που θα εξασφαλίζει την πλεύση μέσω της παρουσίας υλικού πλήρωσης ελαφρού
τύπου (διογκωμένη πολυστερίνη). Η επιφάνεια πλεύσης πρέπει να είναι συνεχής (όχι
με μεμονωμένους πλωτήρες). Το ελάχιστο ύψος του κυρίως σώματος θα είναι 1,0μ.
Η πλωτή προβλήτα θα πρέπει να είναι αβύθιστη ακόμη και σε περίπτωση
πρόκλησης ρωγμής λόγω ατυχήματος. Όλα τα υλικά κατασκευής θα πρέπει να είναι
μη τοξικά και να μην υφίστανται διάβρωση από το θαλάσσιο περιβάλλον. Όλα τα
εξαρτήματα που είναι κατασκευασμένα από διαφορετικά υλικά θα πρέπει να είναι
κατάλληλα κατεργασμένα αλλά και μονωμένα μεταξύ τους έτσι ώστε να
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αποφεύγονται οι τριβές και διαβρώσεις. Όλα τα παξιμάδια (αυτοασφαλιζόμενα),
βίδες, ροδέλες, κρίκοι αγκυροβολίας και λοιπά εξαρτήματα να είναι κατασκευασμένα
από ανοξείδωτο χάλυβα ή γαλβανισμένο χάλυβα εν θερμώ.

 Τα τυπικά πλωτά στοιχεία για τις περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής
μελέτης προέκυψαν μήκους 12μ. Για την ευχέρεια προσαρμογής του επιθυμητού
μήκους προβλήτα στα μήκη και διαστάσεις που είναι διαθέσιμα στην αγορά το μήκος
του τυπικού στοιχείου θα επιλεγεί τελικά από τον ανάδοχο και θα είναι 12μ.
Αντίστοιχα, το πλάτος του πλωτού στοιχείου θα πρέπει να είναι 2,40μ ± 8%. Το
συνολικό ύψος του κυρίως σώματος θα είναι 1.00μ ± 5%.

Το δάπεδο κυκλοφορίας θα είναι από φινιρισμένο αντιολισθητικό σκυρόδεμα που
θα συνδέεται μονολιθικά με τα τοιχώματα του πλωτήρα. Σε όλη την επιφάνεια του
πλωτού στοιχείου θα αποφεύγονται οι μεγάλοι αρμοί που μπορεί να δημιουργήσουν
προβλήματα στην κυκλοφορία των πεζών και ατόμων με ειδικές ανάγκες. Η στατική
αντοχή του καταστρώματος των πλωτών στοιχείων του προβλήτα θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον ίση με το επιτρεπόμενο ομοιόμορφο φορτίο.

 Τα πλωτά στοιχεία θα συνδέονται μεταξύ τους με συνδέσεις εγγυημένης
αντοχής που θα έχουν δυνατότητα σύνδεσης και αποσύνδεσης χωρίς δυσκολία. Οι
σύνδεσμοι αυτοί θα είναι στοιχεία ανεξάρτητα των τυποποιημένων τμημάτων της
πλωτής προβλήτας, εύκολα αντικαταστάσιμα, δεν θα επιτρέπουν την οριζόντια
σχετική μετακίνηση των επί μέρους στοιχείων της πλωτής προβλήτας, δεν θα
μεταβιβάζουν ροπές κάμψης κατά την κατακόρυφη διεύθυνση, δεν θα υφίστανται
οξείδωση ή οποιαδήποτε άλλη αλλοίωση από το θαλάσσιο περιβάλλον, θα είναι
ανθεκτικοί στην ηλεκτρολυτική διάβρωση και δεν θα απαιτούν οποιαδήποτε
συντήρηση ή προστασία. Η αντοχή των συνδέσεων θα είναι κατ΄ ελάχιστον 120 τόνοι
(4 x 30 τόνοι για το τυπικό 15μ στοιχείο).  Οι σύνδεσμοι αυτοί θα είναι είτε ελαστικοί,
είτε από άλλο κατάλληλο υλικό (αποκλειομένων των μεταλλικών ανεπένδυτων
συνδέσμων) ούτως ώστε να μην προκαλούνται τριγμοί και ήχοι κατά την διάρκεια
πνοής ισχυρών ανέμων. Η αντοχή σύνδεσης των επιμέρους πλωτών θα
τεκμηριώνεται από σχετικό πιστοποιητικό που θα υποβληθεί από τον διαγωνιζόμενο
και αργότερα από τον Ανάδοχο. Οι σύνδεσμοι αυτοί πρέπει να έχουν ήδη δοκιμαστεί
επιτυχώς σε άλλες Μαρίνες στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.

 Το σκυρόδεμα που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι αντοχής τουλάχιστον
C30/37 και με μικρό πορώδες ώστε να αποφεύγεται η διάβρωση του οπλισμού. Για
το λόγο αυτό (της προστασίας του οπλισμού) και σύμφωνα με τον κανονισμό
σκυροδέματος για σκυροδέματα εντός θαλάσσης, ο λόγος νερού/τσιμέντου του
σκυροδέματος πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος του 0,47. Τα αδρανή υλικά του
σκυροδέματος θα έχουν μέγιστο κόκκο 15mm (γαρμπιλομπετόν) ενώ απαγορεύεται η
χρήση φυσικών υλικών μη θραυστών, όπως υλικά μη θραυστά από χείμαρρους ή
ποταμούς. Επιπλέον για τη μείωση του πορώδους, το σκυρόδεμα θα πρέπει να
περιέχει ίνες πολυπροπυλενίου για την καλύτερη συνοχή και για την αποφυγή
ρηγματώδης. Η διογκωμένη πολυστερίνη θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το
Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 450 και ποιότητας τουλάχιστον 18χγρ/μ³.

 Όσα από τα μεταλλικά στοιχεία δεν είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό
αλουμίνιο, θα πρέπει να έχουν υποστεί επεξεργασία με θερμό γαλβάνισμα κατά B.S.
729, Part I ή να είναι πλήρως ανοξείδωτα. Τα περικόχλια που θα χρησιμοποιηθούν
να είναι αυτοασφαλιζόμενα.
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 Οι δυνάμεις που θα παραλαμβάνει το σύστημα πρόσδεσης των καδενών /
κρίκων  αγκυροβολίας θα μεταβιβάζονται στην πλωτή προβλήτα μέσω αγκυρίων
τοποθετημένων στο σκυρόδεμα προς της σκυροδετήσεως και κατάλληλα
αγκυρομένων στον μεταλλικό οπλισμό σε όλο το μήκος αυτού  ώστε να
αποφεύγονται η σημειακή μεταφορά φορτίων και οι αστοχίες των υλικών.

 Η αγκύρωση της πλωτής προβλήτας στον πυθμένα θα γίνει με χρήση
καδενών και ρεμέτζων. Οι καδένες θα είναι γαλβανισμένες τύπου «Ο» και θα έχουν
ελάχιστη διάμετρο 26 mm κατά DIN766. Θα ποντισθεί μία αλυσίδα ανά κοινό άκρο
δύο πλωτών στοιχείων, η οποία στο έξαλλο τμήμα της θα διακλαδώνεται στα δύο
γειτονικά πλωτά. Ανά δύο γειτονικά πλωτά στοιχεία θα ποντισθούν χιαστί δυο
αλυσίδες μία σε κάθε άκρο της κοινής πλευράς τους.  Τα ρεμέτζα θα είναι
κατασκευασμένα από οπλισμένο σκυρόδεμα με όγκο 2μ3. Σε κάθε ρεμέτζο θα
τοποθετηθούν δύο (2) ανεξάρτητα σημεία πρόσδεσης καδένων (έτσι ώστε να
υπάρχει εφεδρικό σημείο σε περίπτωση αστοχίας). Οι ράβδοι που θα
χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση των σημείων πρόσδεσης θα είναι
κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα διαμέτρου 20 χιλιοστών.

 Τα τυπικά πλωτά στοιχεία του προβλήτα θα είναι εφοδιασμένα με τον
απαραίτητο  εξοπλισμό για την πρόσδεση των σκαφών. Ο εξοπλισμός αυτός θα είναι
σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης είτε μικρές δέστρες (‘’cleats’’) ανοξείδωτες ή
αλουμινίου αντοχής 3t και χαλύβδινους κρίκους στο κρηπίδωμα.

 Σε κατάλληλο σκεπασμένο – κλειστό αλλά και προσπελάσιμο χώρο θα
υπάρχει πρόβλεψη για την τοποθέτηση των δικτύων. Ο χώρος αυτός δεν θα
εμποδίζει την κυκλοφορία στο κατάστρωμα και θα είναι συμβατός με την λειτουργία
του έργου ως πλωτού προβλήτα. Συγκεκριμένα θα υπάρχει πρόβλεψη για μελλοντική
παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, μελλοντική παροχή ποσίμου νερού και πυρόσβεσης,
ως και πρόβλεψης ενός κενού εφεδρικού σωλήνα για την διέλευση μελλοντικών
καλωδιώσεων. Για την εξασφάλιση των παροχών αυτών θα υπάρχει ειδική φωλέα
παροχών η οποία θα παρέχει πλήρη στεγανότητα και ασφάλεια, θα αντέχει στις
μεγάλες θερμοκρασιακές μεταβολές και τις υπεριώδεις ακτίνες. Το κανάλι διέλευσης
παροχών θα είναι κατασκευασμένο από υλικό ανθεκτικό στο θαλάσσιο περιβάλλον
και θα εγκιβωτίζεται στο πλαίσιο του προβλήτα σε θέσεις που θα αποκλείεται η
πρόσκρουση σκάφους. Η διέλευση όλων των μελλοντικών γραμμών θα γίνεται στον
ειδικό χώρο και η στήριξή τους θα αφήνει ελευθερία για την κατακόρυφη και οριζόντια
κίνηση των τμημάτων του πλωτού προβλήτα. Οι Η/Μ παροχές για τα σκάφη και οι
κολώνες Η/Μ εξυπηρέτησης δεν αποτελούν μέρος του παρόντος έργου.

2.6 Λειτουργικά στοιχεία – Προδιαγραφές υπολογισμών

 Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει λεπτομερείς υπολογισμούς πλευστότητας για το
μεμονωμένο τυπικό πλωτό στοιχείο. Συγκεκριμένα από τους υπολογισμούς θα
καλύπτονται τα παρακάτω θέματα.

 Το δάπεδο οροφής του τυπικού πλωτού στοιχείου κατά την μη συνδεδεμένη
κατάσταση, θα έχει ελάχιστο ύψος 50εκ ± 10% από την στάθμη της θάλασσας χωρίς
κινητό φορτίο. Το ελάχιστο έξαλο του προβλήτα με ομοιόμορφο κατανεμημένο φορτίο
300 kgr/m²  σε όλο το κατάστρωμα του πλωτού στοιχείου ή με συγκεντρωμένο
φορτίο 450 kgr σε οποιοδήποτε σημείο του πλωτού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον
5.0εκ.
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 Με ομοιόμορφο κατανεμημένο φορτίο 150 kgr/m²  σε όλο το μήκος και στο
μισό πλάτος, η μέγιστη κλίση των πλωτών στοιχείων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις
10 μοίρες και κανένα τμήμα του πλωτού δεν θα πρέπει να είναι βυθισμένο.

 Αντίστοιχα, η μέγιστη κλίση του πλωτού δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 2
μοίρες όταν το ομοιόμορφο κατανεμημένο φορτίο των 150 kgr/m² εκτείνεται σε όλο το
πλάτος και στο μισό μήκος του πλωτού.

 Η κατάσταση που προκύπτει βάσει των υπολογισμών πρέπει να δείχνεται σε
σχήμα τομής όπου θα αναγράφονται οι τιμές των εξάλων υψών δεξιά και αριστερά
του τυπικού πλωτού στοιχείου προβλήτα. Σε αυτή την κατάσταση το πλωτό στοιχείο
θα θεωρείται μεμονωμένο και χωρίς τις αγκυρώσεις. Λαμβάνοντας υπόψη την
επιρροή του βάρους των αγκυρώσεων το πλωτό δεν πρέπει να παρουσιάζει έξαλο
ύψος μικρότερο των 50εκ. Οι υπολογισμοί πλευστότητας θα λαμβάνουν υπόψη την
κατανομή του κέντρου βάρους βάσει των επιμέρους υλικών και μόνιμα
εγκατεστημένων εξαρτημάτων του στοιχείου. Στους υπολογισμούς θα δίνεται σαφώς
το αποτέλεσμα για την θέση του μετάκεντρου του στοιχείου.

 Στα χαρακτηριστικά του πλωτού στοιχείου θα περιλαμβάνεται και η μέγιστη
δύναμη που μπορεί να παραληφθεί από τις κάθε είδους συνδέσεις και δέστρες και θα
αποδεικνύεται ότι αυτές είναι επαρκείς για τις συνθήκες που επικρατούν στην
περιοχή.

 Στα παραδοτέα χαρακτηριστικά του πλωτού στοιχείου θα περιλαμβάνεται και
ο προτεινόμενος τρόπος ανάρτησης και μεταφοράς του στοιχείου.

 Στα πλωτά στοιχεία θα πρέπει να προσαρμοστεί με ασφάλεια και με
δυνατότητα κατά μήκος μετακίνησης ο αναγραφόμενος στα σχέδια ξύλινος
προσκρουστήρας ορθογωνικής διατομής 145 Χ 85 από ειδική τροπική ξυλεία (π.χ.
Iroko, Azobe, Angelim, κ.λ.π.), που θα τοποθετηθεί με ειδικά ελαστικά
παρεμβύσματα ανά 1 μ όπως περιγράφονται στα σχέδια, στις παρειές του πλωτού
προβλήτα όπου προβλέπεται η πρόσδεση σκαφών.

 Στην περίπτωση μη πραγματοποίησης του επιθυμητού συνολικού μήκους του
πλωτού προβλήτα από τυπικά πλωτά στοιχεί μήκους 15μ θα πρέπει να γίνει
αναπροσαρμογή των μεγεθών αλυσίδων για τις αγκυρώσεις που να δίνει τους ίδιους
συντελεστές ασφαλείας στις αλυσίδες με αυτούς που σχεδιάστηκαν.

 Υποχρεωτικά θα πρέπει να τοποθετηθούν μεταξύ των αλυσίδων σύνδεσης
του πλωτού προβλήτα με τον σταθερό μόλο και στις θέσεις που φαίνονται στα σχέδια
της τεχνικής μελέτης του έργου, ελαστικοί «αποσβεστήρες» (ελατήρια) 3 τόνων,
προκειμένου να απορροφώνται οι απότομες τανύσεις των αλυσίδων από τις
δυνάμεις κυματισμού. Υπεύθυνος για την διαστασιολόγηση και την καταλληλότητα
των ανωτέρω ελαστικών «αποσβεστήρων», είναι ο Ανάδοχος, που σε συνεννόηση
με τον προμηθευτή των τελικά επιλεγέντων τυπικών πλωτών στοιχείων του
προβλήτα, θα έχει λάβει υπόψη την απόκριση του συγκεκριμένου τύπου πλωτού
στοιχείου με τον κυματισμό.

2.7 Κατασκευαστικά σχέδια Αναδόχου

Τα κάτωθι κατασκευαστικά σχέδια θα πρέπει να υποβληθούν από τον Ανάδοχο:
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 Κατασκευαστικά σχέδια, μεμονωμένων τυπικών πλωτών στοιχείων προβλήτα
με βάση τα στοιχεία του προμηθευτή της πλωτής προβλήτας.

 Κατασκευαστικά σχέδια, συνδέσεων μεταξύ τυπικών πλωτών στοιχείων.
 Κατασκευαστικά σχέδια ανάρτησης προσκρουστήρων και αγκύρωσης

δεστρών στο πλωτό στοιχείο του προβλήτα σύμφωνα με την τεχνική μελέτη
του έργου.

 Κατασκευαστικά σχέδια αγκυρώσεων πλωτού προβλήτα.

2.8 Προδιαγραφές έγκρισης και παραλαβής πλωτής προβλήτας

Ο Ανάδοχος κατά την υποβολή των στοιχείων για την έγκριση από τον Οργανισμό
Λιμένος Ραφήνας θα δίνει συνημμένα σε ειδικό πίνακα τις προδιαγραφές παραλαβής
όπου θα σημειώνονται οι επιτρεπόμενες αποκλίσεις διαστάσεων, εξάλων τμημάτων,
βάρους και κατά μήκος και πλάτος κλίσεων.

Οι προτεινόμενες προδιαγραφές για τυπικό στοιχείο μήκους 12μ. είναι οι παρακάτω:

 Κατασκευαστικές αποκλίσεις από τα κατασκευαστικά σχέδια για την κατασκευή
από σκυρόδεμα ± 3cm.

 Κατά την πλεύση εν ηρεμία τυπικού πλωτού στοιχείου χωρίς κινητό φορτίο:
 Απόκλιση από εγκάρσια επιπεδότητα κατά την πλεύση 0,4deg
 Απόκλιση από διαμήκη επιπεδότητα κατά την πλεύση 0,2deg
 Διαφορά μεταξύ στάθμης 2 σημείων της επιφανείας του πλωτού 3εκ.
 Κάθε πλωτό που θα έχει κλίση λόγω ανομοιόμορφης κατανομής ιδίου βάρους

μεγαλύτερη από τις ως άνω αποκλίσεις θα απορρίπτεται και δεν θα τοποθετείται.
 Οι επιφάνειες σκυροδέματος θα είναι πλήρως φινιρισμένες χωρίς αρμούς

διακοπής σκυροδέτησης, με ομοιόμορφη υφή. Οι γωνίες θα είναι επίσης
φινιρισμένες και λείες

Εν γένει, η εικόνα του προϊόντος θα πρέπει να είναι αυτή ενός βιομηχανικού
προϊόντος υψηλής στάθμης.

2.9 Εφαρμογή – Πιστοποίηση του συστήματος

Το προτεινόμενο σύστημα πλωτού προβλήτα θα πρέπει να έχει δοκιμασθεί επιτυχώς
σε άλλα λιμάνια στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και η κατασκευάστρια των πλωτών να
έχει τουλάχιστον 10ετή εμπειρία στον τομέα αυτό. Το σύστημα πλωτού προβλήτα θα
πρέπει να είναι πιστοποιημένο από εγκεκριμένο ανεξάρτητο Νηογνώμονα για τη
λειτουργία που περιγράφεται, καθώς και για την ποιότητα κατασκευής του,
πιστοποίηση της ευστάθειας, της αντοχής, της πλευστότητας, καθώς και των υλικών
κατασκευής για όλα τα πλωτά στοιχεία. Το πιστοποιητικό εγκεκριμένου Νηογνώμονα
για  την ευστάθεια και στατικότητα του προβλήτα αποτελεί απαραίτητο στοιχείο και
πρέπει να υποβληθεί επικυρωμένο από τον κάθε διαγωνιζόμενο. Επίσης, κάθε
διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2000
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της εταιρείας κατασκευής της πλωτής προβλήτας, καθώς και ότι τα υλικά κατασκευής
της πλωτής προβλήτας θα πρέπει να πληρούν τα  ευρωπαϊκά πρότυπα και να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001:2000.

Τέλος μετά την τοποθέτηση των πλωτών στοιχείων ο Ανάδοχος θα πρέπει να
υποβάλλει πλήρη μελέτη αγκύρωσης και πιστοποιητικού εγκατάστασης και
λειτουργίας πιστοποιημένα από αναγνωρισμένο Νηογνώμονα.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ

1. ΣΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ: Το σήμα αυτό σε σχήμα άγκυρας,
διαστάσεων από τέσσερα (4) μέτρα μήκος και δυόμιση (2,5) μέτρα πλάτος
έως δέκα (10)μέτρα μήκος και έξι (6) μέτρα πλάτος, απαιτείται να είναι
τοποθετημένο σε κατάλληλη περιοχή στο έδαφος ή άλλη επίπεδη επιφάνεια,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υ.Π.Α., ώστε να είναι εύκολα ορατό από
αέρος. Το σήμα οπτικής αναγνώρισης συνήθως έχει τις διαστάσεις
2,50μ.Χ3,50μ.

2. ΦΑΝΟΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Ράδιο
ενεργοποιούμενος φανός ο οποίος είναι διαθέσιμος προς χρήση πριν από
κάθε προσθαλάσσωση ή αποθαλάσσωση αεροσκάφους, προς ειδοποίηση
παρακείμενων πλωτών μέσων για έναρξη αεροπορικής δραστηριότητας
(άφιξη ή αναχώρηση αεροσκάφους). Ο φανός πρέπει να είναι τοποθετημένος
σε τέτοια θέση στο χώρο του υδατοδρομίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
Υ.Π.Α. και της Λιμενικής Αρχής, ώστε να είναι εύκολα ορατός.

3. ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ Ή ΣΗΜΕΙΟ Τ: Ανεμούριο κατάλληλων διαστάσεων, το οποίο
πρέπει να είναι τοποθετημένο σε τέτοια θέση στο χώρο του υδατοδρομίου
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υ.Π.Α. και της Λιμενικής Αρχής, ώστε να είναι
εύκολα ορατό, ακόμα και σε περίπτωση μειωμένης ορατότητας. Αντί για
ανεμούριο είναι δυνατόν να τοποθετηθεί ένας ανεμοδείκτης σε σχήμα «Τ». Το
Ανεμούριο πρέπει να έχει διαστάσεις: 2,40 μήκος και διάμετρο 80 εκατοστά,
σε σχήμα κώνου και με εσωτερική διάμετρο  22 εκατοστά.

4. ΣΩΣΙΒΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ: Παραπλεύρως του σημείου πρόσδεσης και
παραμονής του αεροσκάφους απαιτείται η ύπαρξη σε κατάλληλη θέση τριών
(3) κυκλικών σωσιβίων μη φουσκωτού τύπου, μετά σχοινιού πρόσδεσης
μήκους τριάντα (30) μέτρων, έτοιμων για χρήση οποιαδήποτε στιγμή.

5. ΦΟΡΗΤΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ: Δίπλα ακριβώς από το σημείο στάθμευσης
του αεροσκάφους ύδατος πρέπει να υπάρχουν πυροσβεστήρες χειρός
εγκεκριμένου τύπου, κατάλληλοι για χρήση σε πυρκαγιά υγρών καυσίμων και
ηλεκτρολογικού υλικού, τουλάχιστον τρεις (3) ανά κατηγορία, χωρητικότητας
τουλάχιστον δώδεκα (12) κιλών ξηράς κόνεως για τα υγρά καύσιμα και πέντε
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(5) χωρητικότητας έξι (6) κιλών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ή δώδεκα (12)
κιλών κόνεως για το ηλεκτρολογικό υλικό.

ΑΡΘΡΟ 3

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

3.1. Δικαιολογητικά Συμμετοχής.

Ο προσφέρων οφείλει να καταθέσει, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά του επί
ποινή αποκλεισμού όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά και έγγραφα:

3.1.1 Εγγύηση συμμετοχής, o χρόνος ισχύος της οποίας είναι 150 ημερολογιακές
ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του
διαγωνισμού. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, ο
αναθέτων φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να
παρατείνει, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς
και της εγγύησης συμμετοχής. Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής θα είναι το 2% της
προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, ήτοι χίλια ευρώ (1.000,00 €).

Οι εγγυητικές επιστολές θα εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά
πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των
εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση.

Με την εγγυητική επιστολή – που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση το πιστωτικό ίδρυμα
αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε
αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).

Στην περίπτωση Ένωσης Παρεχόντων Υπηρεσίες, όλες οι εγγυήσεις θα
περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των
μελών της Ένωσης.

3.1.2 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/1986 του νόμιμου εκπροσώπου του
προσφέροντος στην οποία:

I. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχει.
II. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του:

α. Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και για
τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007

β. δεν τελεί υπό πτώχευση ή διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή
πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναγκαστική διαχείριση ή διαδικασία θέσης
σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση
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γ. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις
του

δ. είναι εγγεγραμμένος σε οικείο Επιμελητήριο και με αναφορά του
ειδικού του επαγγέλματος

ε. ειδικά για τα Νομικά Πρόσωπα, ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση
του κ.ν. 2190/1920 ή ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1920 ή διαδικασία
έκδοσης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης.

III. Να αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη προσκόμιση των
δικαιολογητικών που απαιτούνται μετά την αξιολόγηση των προσφορών σε
περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού.

.
3.1.3 Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισμούς του
Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. για λόγους που αφορούν επαγγελματικό παράπτωμα.

3.1.4 Βεβαίωση εκπροσώπησης εφόσον ο προσφέρων συμμετέχει στο διαγωνισμό
με εκπρόσωπό του.

3.1.5 Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο Διαγωνιζόμενος αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

3.1.7 Αποδεικτικά ότι το προτεινόμενο σύστημα του πλωτού προβλήτα έχει
δοκιμασθεί επιτυχώς σε άλλα λιμάνια στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και η
κατασκευάστρια εταιρία έχει τουλάχιστον 10ετή εμπειρία στον τομέα αυτό.

3.1.6 (i) Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης ή (ii)
αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης ή (iii) υπεύθυνη δήλωση
περί συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου
εργασιών της που αφορά ειδικότερα το υπό προμήθεια υλικό, κατά τις τρεις
προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση
λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με το υπό προμήθεια υλικό,
κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών,
υποβάλει τους ισολογισμούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία που
υπάρχουν κατά το διάστημα.

3.1.7 Κατάλογο, στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών
τελευταίων χρόνων, με μνεία, για κάθε παράδοση, του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο
δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, της ημερομηνίας παράδοσης και του ποσού. Οι
παραδόσεις αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι δημόσια αρχή, με πιστοποιητικά
τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι
ιδιωτικός φορέας, με τα αντίστοιχα παραστατικά ή, εφόσον δεν προβλέπεται η
έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, με υπεύθυνη δήλωση του
αγοραστή και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του προμηθευτή.

3.1.8 Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης και των μέτρων που
λαμβάνει ο προμηθευτής για την εξασφάλιση της ποιότητας.

3.1.9 Κατάσταση του τεχνικού προσωπικού της επιχείρησης, που θα ασχοληθεί κατά
την παραγωγή του προς προμήθεια υλικού, κατά ειδικότητα, ανεξάρτητα από τη
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συμβατική σχέση τους με την επιχείρηση, ιδίως δε των υπευθύνων για τον έλεγχο της
ποιότητας.

3.1.10 Περιγραφή ή φωτογραφίες των προσφερόμενων υλικών.

Στην περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά από προμηθευτή που δεν είναι ο ίδιος
κατασκευαστής του τελικού προϊόντος, προσκομίζονται από τον προμηθευτή μαζί με
την προσφορά του, τα δικαιολογητικά των παρ. 3.1.8, 3.1.9 και 3.1.10 του παρόντος
άρθρου, που αφορούν μόνο τoν ανωτέρω κατασκευαστή.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά και η μη προσκόμισή τους ή η
μη πληρότητά τους συνεπάγεται αποκλεισμό του προσφέροντος από το
Διαγωνισμό.

3.2 Δικαιολογητικά προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσωρινός μειοδότης, στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, οφείλει να υποβάλλει υποχρεωτικά και επί ποινή
αποκλεισμού:

- τα δικαιολογητικά του αρθρ. 3, παρ. 3.1.2.
- τα πιστοποιητικά του άρθρου 2.9 από εγκεκριμένο ανεξάρτητο Νηογνώμονα.
- εγγύηση καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό

5% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.
- εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας δύο ετών από την οριστική

παραλαβή για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των
ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων ή των αγαθών κατά
την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. Το ύψος της εγγύησης καλής
λειτουργίας καθορίζεται στο 10% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 4

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

4.1 Οι προσφορές θα κατατεθούν στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας
(Ακτή Ανδρέα Γ. Παπανδρέου, Λιμάνι Ραφήνας, Τ.Κ. 19009, τηλ. 22940-
22840/23605) έως την 01/07/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη
υποβολής προσφορών).

Οι προσφορές μπορούν εναλλακτικά να αποσταλούν και ταχυδρομικώς, εφόσον
κατατεθούν στο γραφείο πρωτοκόλλου του Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. μέχρι την προηγούμενη της
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι την 30-06-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα
14:00, με ευθύνη του Προσφέροντος.

Ο Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη
των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο.

4.2 Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία, είτε δεν
έφθασαν έγκαιρα στον Ο.Λ.Ρ. Α.Ε., θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να
αποσφραγισθούν.
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ΑΡΘΡΟ 5

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

5.1. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο «ΚΥΡΙΩΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ», στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς οι παρακάτω ενδείξεις:

- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό.
- Ο τίτλος του έργου.
- Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.

Μέσα στον «ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟ» της προσφοράς τοποθετούνται τρεις (3)
επιμέρους ανεξάρτητοι σφραγισμένοι φάκελοι ως εξής:

5.2. Φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στον οποίο
θα τοποθετηθούν τα δικαιολογητικά του αρθρ., 3 παρ. 3.1.

5.3. Φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα περιέχει τα στοιχεία και
δικαιολογητικά  :
- πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2000 της εταιρείας κατασκευής της πλωτής
προβλήτας
- την Τεχνική Περιγραφή του προσφέροντος στην οποία θα περιγράφονται όλες οι
απαιτούμενες εργασίες για την τοποθέτηση της πλωτής προβλήτας, σύμφωνα με το
άρθρο 2 της παρούσας και την τεχνική μελέτη.

- τον χρόνο παράδοσης του έργου:
Η προμήθεια και τοποθέτηση της πλωτής προβλήτας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί
εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.
Η υπέρβαση του αναφερόμενου στην παρούσα χρόνου παράδοσης της προμήθειας
και των εργασιών ή υπό αίρεση αποδοχή του αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η
προσφορά ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ.

5.4. Φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στην οποία
θα αναγράφονται:

- ολογράφως και αριθμητικώς η τιμή για το σύνολο του έργου σε Ευρώ (€)
χωρίς Φ.Π.Α.

- Το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%).
- Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για χρονικό

διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών. Ο χρόνος υπολογίζεται από την
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει ΧΡΟΝΟ
ισχύος ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ του παραπάνω αναφερόμενου ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ.

Οι ανωτέρω φάκελοι, δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονομικής
προσφοράς θα φέρουν εξωτερικά τις ενδείξεις του Κυρίως Φακέλου.

5.5. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη
συμμετοχή σε αυτόν συντάσσονται απαραίτητα στην Ελληνική γλώσσα. Έγγραφα
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που εκδίδονται σε άλλη γλώσσα εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται απαραίτητα
από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, εκτός της ονομασίας των
τύπων και συνοδευτικών φυλλαδίων.

5.6. Περιπτώσεις  προσφορών (τεχνικές - οικονομικές)  που παρουσιάζουν
ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης ή δεν πληρούν απαράβατους
όρους ή είναι αόριστες ή δεν μπορεί να προσδιορισθεί η συγκριτική τιμή και είναι
ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, θα απορρίπτονται μετά από προηγούμενη
γνωμοδότηση της Επιτροπής. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται οι προσφορές εάν οι
παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.

ΑΡΘΡΟ 6

ΕΛΕΓΧΟΙ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ- ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΤΡΟΠΟΣ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ

6.1. Για την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά του αρθρ. 3, παρ. 3.2.

6.2. Για την παρακολούθηση και τον έλεγχο εκτέλεσης του έργου, ορίζεται ως
επιβλέπων μηχανικός, η Προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Λάμπρου
Βάια, Πολιτικός Μηχανικός.

6.3. Κατά την εκτέλεση του έργου και σε  περίπτωση μερικής ή ολικής ζημίας της
πλωτής προβλήτας, καθώς και άλλων κακοτεχνιών οι οποίες θα προκύψουν
με υπαιτιότητα του Αναδόχου, θα αποκατασταθούν με ευθύνη και έξοδα του.

6.4. Η πληρωμή του έργου στον ανάδοχο θα γίνει με την παράδοση του έργου,
την έκδοση του σχετικού τιμολογίου και την υπογραφή του Πρωτόκολλου
Παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή.

6.5. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή είναι τα εξής:

- Τιμολόγιο του αναδόχου, που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.
- Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη

ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.
- Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα.
- Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
- Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ανάδοχο, ο οποίος θα

καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα
να απευθύνονται στη Δ/νση Τ.Υ. (εσωτ. 111, 112) ή στο Τμήμα Προμηθειών Ο.Λ.Ρ.
Α.Ε. (εσωτ. 102), στα τηλέφωνα 22940 - 22840, 23605.

Για τον Οργανισμό Λιμένος Ραφήνας Α.Ε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας (1)............................

Κατάστημα ................................ Hμερομηνία έκδοσης .................

(Δ/νση οδός – αριθμός ΤΚ FAX) ΕΥΡΩ .........................................

Προς: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ Α.Ε.
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. .................... ΕΥΡΩ .................................

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ....................................... υπέρ
της εταιρείας (2) ................................................................ Δ/νση .................................
δια τη συμμετοχή της εις το διενεργούμενο διαγωνισμό της (3)
....................................
.......................................................................................................................................
για την εκτέλεση (4) .......................................................................... σύμφωνα με την
υπ’ αριθ. (5) ............./........ Δ/ξή σας.

- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο
ισχύος της.

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή
σας, ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή
έγγραφη ειδοποίησή σας.

- Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο
της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί
πριν από την ημερομηνία λήξης της.

- Η παρούσα ισχύει μέχρι την (6) ..................................................................................
- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί

στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο
Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της
προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ/ξη. (6)

Διατελούμε με τιμή

(7).............................
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1. Επωνυμία εκδότη εγγύησης
2. Επωνυμία αυτού του οποίου εκδόθηκε η εγγύηση
3. Ημερομηνία διαγωνισμού
4. Είδος και ποσότητα υπό προμήθεια είδους
5. Αριθμός διακήρυξης
6. Εφόσον η εγγύηση είναι με ορισμένη ημερομηνία λήξης
7. Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή του εκπροσώπου της Τράπεζας
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ....................(1)............................
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ

Αθήνα ...............................(2).......................................
Προς: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ Α.Ε. (3)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟΣ .........................(4)

Κύριοι,
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι σας εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα

και ανέκκλητα, παραιτούμενοι της ένστασης της διζήσεως υπέρ ............................(5), μέχρι
το ποσόν των ...............................(6) στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας για την
καλή εκτέλεση, από τον παραπάνω της Σύμβασης που υπεγράφη την .........................(7) με
αριθμ. ...................(7), για την ..............................(8). Από αυτήν την εγγύηση θα
απαλλάξουμε τον ενδιαφερόμενο πελάτη μας μετά την επιστροφή της παρούσας ή με βάση
την έγγραφη εντολή σας.

Διευκρινίζεται ότι η παρούσα ισχύει για την καλή εκτέλεση  της προμήθειας των ειδών και
της εκτέλεσης των εργασιών του πιο πάνω διαγωνισμού επ’ αυτού για τον οποίο εγγυόμαστε.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας καταβάλουμε χωρίς αντίρρηση,
ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια
οφειλή) ολικά ή μερικά, σε περίπτωση ολικού ή μερικού καταλογισμού της εγγύησης καλής
εκτέλεσης σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα, μέσα σε τρεις ημέρες από
την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εμάς.

Σημειώστε, παρακαλούμε, ότι η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης της Τράπεζάς μας
δεν έχει υπαχθεί σε κανένα περιορισμό ποσοτικού ορίου με τις σχετικές Υπουργικές
διατάξεις, (ή δηλώνουμε ομοίως με την παρούσα ότι δεν υφίσταται παράβαση των διατάξεων
για όριο της Τράπεζάς μας σε σχέση με τις εγγυητικές επιστολές).

Διατελούμε με τιμή

.....................(9)...................

Οδηγίες συμπλήρωσης των κενών διαστημάτων
1.Επωνυμία εκδότη εγγύησης
2.Τόπος - χρονολογία
3.Η αρχή προς την οποία απευθύνεται
4.Στοιχεία της εγγυοδοσίας
5.Ονοματεπώνυμο αυτού του οποίου εκδόθηκε η εγγύηση
6.Το ποσό της εγγύησης αριθμητικά και ολόγραφα
7.Ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και αριθμός αυτής
8.Είδος της προμήθειας
9.Υπογραφή εκπροσώπου της Τράπεζας. Ονοματεπώνυμο
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ....................(1)............................
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ

Αθήνα ...............................(2).......................................
Προς: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ Α.Ε. (3)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟΣ .........................(4)

Κύριοι,
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι σας εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα

και ανέκκλητα, παραιτούμενοι της ένστασης της διζήσεως υπέρ ............................(5), μέχρι
το ποσόν των ...............................(6) στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας για την
καλή λειτουργία, από τον παραπάνω της Σύμβασης που υπεγράφη την .........................(7) με
αριθμ. ...................(7), για την ..............................(8). Από αυτήν την εγγύηση θα
απαλλάξουμε τον ενδιαφερόμενο πελάτη μας μετά την επιστροφή της παρούσας ή με βάση
την έγγραφη εντολή σας.

Διευκρινίζεται ότι η παρούσα ισχύει για την καλή λειτουργία του έργου του πιο πάνω
διαγωνισμού επ’ αυτού για τον οποίο εγγυόμαστε.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας καταβάλουμε χωρίς αντίρρηση,
ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια
οφειλή) ολικά ή μερικά, σε περίπτωση ολικού ή μερικού καταλογισμού της εγγύησης καλής
λειτουργία σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα, μέσα σε τρεις ημέρες από
την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εμάς.

Σημειώστε, παρακαλούμε, ότι η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης της Τράπεζάς μας
δεν έχει υπαχθεί σε κανένα περιορισμό ποσοτικού ορίου με τις σχετικές Υπουργικές
διατάξεις, (ή δηλώνουμε ομοίως με την παρούσα ότι δεν υφίσταται παράβαση των διατάξεων
για όριο της Τράπεζάς μας σε σχέση με τις εγγυητικές επιστολές).

Διατελούμε με τιμή

.....................(9)...................

Οδηγίες συμπλήρωσης των κενών διαστημάτων
1. Επωνυμία εκδότη εγγύησης

2.Τόπος - χρονολογία
3.Η αρχή προς την οποία απευθύνεται
4.Στοιχεία της εγγυοδοσίας
5.Ονοματεπώνυμο αυτού του οποίου εκδόθηκε η εγγύηση
6.Το ποσό της εγγύησης αριθμητικά και ολόγραφα
7.Ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και αριθμός αυτής
8.Είδος της προμήθειας
9.Υπογραφή εκπροσώπου της Τράπεζας. Ονοματεπώνυμο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Tεχνητοί ογκόλιθοι ποδός  C16/20 μ3 8,00

2 Δέστρες πρόσδεσης τεμ. 8,00

3 Χαλύβδινοι κρίκοι πρόσδεσης χγρ. 313,00

4 Γαλβανισμένες αλυσίδες χγρ. 900,00

5 Σιδηρούς οπλισμός χγρ. 100,00

6 Επιστρώσεις  με σκυρόδεμα C20/25 μ3 20,00

7
Επεξεργασία τελικής επιφανείας
επιστρώσεων με επίπαση
σκληρυντικού υλικού. μ2 32,00

8
Πλωτοί προβλήτες με ολόσωμο
πλωτήρα από σκυρόδεμα πλάτους
2,40μ

μ.μ 12,00

9
Γέφυρες πρόσβασης αλουμινίου
πλάτους 1,50μ μ.μ 8,00

10 Σήμα Οπτικής Αναγνώρισης 2,50 Χ
3,50 τεμ. 1,00

11 Φανό Ειδοποίησης Αεροπορικής Δραστηριότητας τεμ. 1,00

12 Ανεμούριο η Σημείο Τ τεμ. 1,00

13 Σωσίβιο Άμεσης Χρήσης τεμ. 3,00

14 Φορητά Μέσα Πυρόσβεσης 12 κιλών τύπου Pa12 τεμ. 3,00

15 Φορητά Μέσα Πυρόσβεσης 6 κιλών τύπου CO2 τεμ. 3,00

16
Πλήρη μελέτη Αγκύρωσης (Υπολογισμοί)  και
Πιστοποιητικό εγκατάστασης και λειτουργίας από
αναγνωρισμένο νηογνώμονα τεμ. 1,00


