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ΠΕ ΡΙ Λ ΗΨΗ  Δ Ι ΑΚ Η Ρ Υ Ξ ΗΣ  

Σ Υ ΝΟΠ ΤΙ ΚΟ Υ Δ Ι ΑΓ Ω ΝΙ ΣΜ ΟΥ 
 

1. Η Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΟΛΘ Α.Ε.) προκηρύσσει Συνοπτικό 

Διαγωνισμό,  σύμφωνα με το άρθρο 327 του ν.4412/2016, για την ανάθεση του έργου 

«Ανακατασκευή τμήματος σιδηροτροχιών στην περιοχή των γερανογεφυρών 1 

και 2 του ΣΕΜΠΟ», με προϋπολογισμό 59.750,81 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α.).  

 

2. Για την παραλαβή των συμβατικών τευχών και εγγράφων ηλεκτρονικά, οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση www.thpa.gr. Οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των συμβατικών τευχών και 

εγγράφων του διαγωνισμού στα γραφεία της Διεύθυνσης Μελετών και Κατασκευής 

Έργων της ΟΛΘ A.E. (Κτίριο Τεχνικών Υπηρεσιών ΟΛΘ Α.Ε. – Πύλη 11) κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Πληροφορίες στο Τμήμα Μελετών Έργων της ΟΛΘ Α.Ε., τηλέφωνο 2310593328,329. 

FAX επικοινωνίας 2310545900. 

 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 5 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

10.00π.μ. στα Γραφεία της Διεύθυνσης Μελετών και Κατασκευής Έργων της ΟΛΘ A.E. 

(Κτίριο Τεχνικών Υπηρεσιών Ο.Λ.Θ. Α.Ε. – Πύλη 11) από την αρμόδια για τη 

δημοπρασία Επιτροπή της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι 

με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 

4. Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή 

ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας 

«ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ», σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης, που είναι 

εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
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γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 

γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 

Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου 

και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 

ύψους 1.195,02 ΕΥΡΩ και ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, 

μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 

έξι (6) μήνες. 

 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (αριθ. 190-

1/15.01.2018 Πρακτικό του Συμβουλίου Διεύθυνσης της ΟΛΘ ΑΕ). Προκαταβολή δε 

θα χορηγηθεί. 

 

7. Το αποτέλεσμα του Συνοπτικού Διαγωνισμού θα εγκριθεί από το Συμβούλιο 

Διεύθυνσης της ΟΛΘ Α.Ε. 

 

 

   Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 
 
         
  
 
 

     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ 
 






