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 Ο Οργανισµός Λιµένος Θεσ/νίκης (Ο.Λ.Θ.) Α.Ε. διενεργεί πρόχειρο διαγωνισµό µε κριτήριο 

κατακύρωσης τη συνολική χαµηλότερη τιµή, για την προµήθεια συρµατόσχοινων για διάστηµα 12 

µηνών, όπως αυτά λεπτοµερώς περιγράφονται στο συνηµµένο Έντυπο προσφοράς. 

• Tρεις Χιλιάδες µέτρα (3000)m συρµατόσχοινου Φ.28mm , 6x36 W-S, συσκευασµένου σε (6) 

στροφεία µήκους 500m έκαστο, ακριβώς. 

• Χίλια µέτρα (1000)m συρµατόσχοινου Φ.32mm , 6χ36 W-S, συσκευασµένου σε δύο (2) 

στροφεία µήκους 500µ έκαστο, ακριβώς. 

• Τριακόσια εννέα µέτρα (309 )m  συρµατόσχοινου Φ.32 mm , 6x36 W-S, συσκευασµένου σε 

(3) στροφεία µήκους 103 m έκαστο, ακριβώς. 

• Τριακόσια είκοσι ένα µέτρα (321)m  συρµατόσχοινου Φ.32 mm , 6x36  W-S, συσκευασµένου 

σε (3) στροφεία µήκους 107 m έκαστο, ακριβώς. 

• ∆ιακόσια Σαράντα Μέτρα(240)m συρµατόσχοινου Φ.32 mm , τύπου Casar Stratoplast, 

συσκευασµένου σε (2) στροφεία µήκους 120 m έκαστο, ακριβώς. 
 

Η προµήθεια αυτή, που η δαπάνη της προϋπολογίζεται ενδεικτικά σε  40.000 € πλέον Φ.Π.Α., θα γίνει 

σύµφωνα µε τους όρους που ακολουθούν: 

 

 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Είναι η ετήσια προµήθεια συρµατόσχοινων όπως αναφέρονται παραπάνω, για την κάλυψη των 

ετήσιων  αναγκών της Ο.Λ.Θ Α.Ε 

 

2.∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της Σύµβασης ορίζεται για χρονικό διάστηµα 12 µηνών, µε έναρξη την ηµεροµηνία 

υπογραφής της σχετικής σύµβασης.  

 

3.ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι συµµετέχοντες  πρέπει να υποβάλουν στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε., την προσφορά τους,  

• Προσωπικώς  ή  µε εκπρόσωπο τους: 
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Στο ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ( τηλ. 2310593121) της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., τις εργάσιµες ηµέρες µέχρι την 

11.00’ ώρα π. µ  ( µε αριθµό πρωτοκόλλου παραλαβής) τις  10/ 01 /2012. 

• Ταχυδροµικώς µε συστηµένη επιστολή  στην παρακάτω διεύθυνση :                  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Α.Ε.                             

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ  ΤΚ 541 10    Θεσσαλονίκη.               

Στην περίπτωση αυτή η προσφορά πρέπει να παραδοθεί  στην Γραµµατεία της   Ο.Λ.Θ. Α.Ε., το 

αργότερο µέχρι την 11.00η ώρα π.µ   της  10/01/2012. 

Οι προσφορές θα υποβληθούν σε κλειστό σφραγισµένο φάκελο, πάνω στον οποίο θα    

αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία :          

 *  Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ       

 *    Ο  τίτλος του διαγωνισµού                                       

*    Η ηµεροµηνία διενέργειας της ανάθεσης                                      - 

*  Τα στοιχεία του αποστολέα  ( Πλήρης επωνυµία υποψηφίου, διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, 

fax )  

*Ο Αποδέκτης: Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. –∆/νση Οικονοµικού, Τµήµα 

Προµηθειών. 

Προσφορές που θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία εκπρόθεσµα επιστρέφονται χωρίς να 

αποσφραγισθούν  από την Επιτροπή του διαγωνισµού. 

Καθυστερήσεις που θα οφείλονται σε οποιαδήποτε αιτία (Ταχυδροµεία, διανοµείς, µέσα 

συγκοινωνίας κ.λ.π.) και που θα είχαν ως αποτέλεσµα τη µη εµπρόθεσµη κατάθεση του φακέλου 

προσφοράς στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε., χαρακτηρίζονται απαράδεκτες και βαρύνουν οπωσδήποτε τους 

ενδιαφερόµενους, των οποίων οι προσφορές ∆ΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ∆ΕΚΤΕΣ από την Επιτροπή του 

∆ιαγωνισµού. 

 

4.ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Το άνοιγµα των προσφορών θα διεξαχθεί την 11.30 π. µ. ώρα της 10/01/2012, από την Επιτροπή 

∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού στο Κτίριο Τεχνικών Υπηρεσιών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., Πύλη 11, ∆ιεύθυνση 

Οικονοµικού, 2ος όροφος.  

 

5.∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

∆ικαίωµα συµµετοχής στην εν λόγω έρευνα ανάθεσης έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, 

κοινοπραξίες ή ενώσεις προµηθευτών, που ασχολούνται επαγγελµατικά µε την προµήθεια του 

αιτούµενου υλικού. 

 

6.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΑΚΕΛΛΟΥ 

Στον φάκελο της προσφοράς πρέπει  να περιληφθούν επί ποινή απαραδέκτου: 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση  ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της ανάθεσης και ότι τους 

αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
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Οι υπεύθυνες δηλώσεις που υποβάλλονται σύµφωνα µε την παρούσα, εφόσον 

συντάσσονται από Έλληνες πολίτες στην Ελλάδα, έχουν τον τύπο που προβλέπεται στο 

άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75), όπως ισχύει και απαιτείται να φέρουν 

θεώρηση γνησίου υπογραφής όπως ο νόµος ορίζει.  

∆ηλώσεις που συντάσσονται στην αλλοδαπή είναι έγκυρες ως προς τον τύπο, εφόσον 

ανταποκρίνονται στον τύπο που προβλέπει το δίκαιο της χώρας σύνταξής τους. 

• Εγγύηση  συµµετοχής στον  διαγωνισµό. 

Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 

5% ( πέντε τις εκατό) επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης µε ΦΠΑ(.€ 2460) Η 

εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα µήνα  µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς που προβλέπεται στη διακήρυξη  

Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον ανάδοχο, στον οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσµα 

της ανάθεσης, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής 

εκτέλεσης. Οι εγγυήσεις συµµετοχής των λοιπών συµµετεχόντων επιστρέφονται µετά την 

ηµεροµηνία της οριστικής κατακύρωσης ή µαταίωσης της ανάθεσης. 

• Τεχνική προσφορά  Η Τεχνική προσφορά θα περιλαµβάνει υποχρεωτικά όλα τα τεχνικά 

στοιχεία των προσφερόµενων υλικών καθώς επίσης και τα κατά την κρίση του 

διαγωνιζόµενου τυχόν επιπλέον στοιχεία. 

Η µη συµµόρφωση προς τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις των  τεχνικών προϋποθέσεων 

και τα όριά τους συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς  

• Οικονοµική Προσφορά  

Η οικονοµική προσφορά, η οποία πρέπει να υποβάλλεται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο 

θα υπογράφεται από τον προσφέροντα και θα φέρει τη σφραγίδα της επιχείρησης και  

πρέπει να περιλαµβάνει: 

�  Τιµές µονάδας, ποσότητες και ολικές τιµές ανά είδος υλικού. 

� Όροι πληρωµής τιµήµατος  

� Χρόνοι Παράδοσης 

� Αναπροσαρµογή τιµών ( αν προβλέπεται από τους ειδικούς όρους  της διακήρυξης και 

σύµφωνα µε αυτούς) 

� Τόπος κατασκευής των υλικών  

� Τόπος και τρόπος παράδοσης των υλικών  

� Συνοπτική προσφορά ΕΝΤΥΠΟ 1 κατάλληλα συµπληρωµένη και 

υπογεγραµµένη.Επισηµαίνεται ότι εάν υπάρχει αντίφαση ανάµεσα στα στοιχεία που 

δίδονται στην ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και σ΄ αυτά που δίδονται κάπου αλλού, τα 

πρώτα θα υπερισχύσουν. Γι΄ αυτό τον λόγο εφίσταται η προσοχή των διαγωνιζοµένων 

στην σωστή και πλήρη συµπλήρωσης της ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

� Οποιαδήποτε κατά την κρίση του διαγωνιζόµενου επιπλέον αναγκαία τέτοια στοιχεία.   

 

7.ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
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Οι υποβαλλόµενες προσφορές πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον για ενενήντα (90) ηµέρες από την 

ηµεροµηνία διεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού. Προσφορές που ισχύουν για µικρότερο χρονικό 

διάστηµα, δεν θα λαµβάνονται υπόψη και θα ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ από την Επιτροπή του 

διαγωνισµού ως απαράδεκτες.  

 

8.ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται αποδεκτές 

 

9.ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Ανάδοχος θα αναδειχθεί ο προµηθευτής µε τη συνολική χαµηλότερη τιµή. ∆εν γίνονται αποδεκτές 

προσφορές για µέρος µόνο της προµήθειας 

 

10.ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε τη συνολική χαµηλότερη τιµή εκ των προµηθευτών των 

οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους 

της παρούσης. 

� Μετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος της έρευνας, καλείται ο προµηθευτής,  µε έγγραφο της 

Ο.Λ.Θ. Α.Ε., να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης  µέσα σε προθεσµία δέκα (10) 

ηµερών, µε την οποία ο µεν προµηθευτής θα δεσµεύεται να προµηθεύει όλα τα υλικά που θα ζητά 

η Ο.Λ.Θ .Α.Ε 

� Ακόµη µε την υπογραφή της σύµβασης ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει Εγγυητική 

Επιστολή Καλής Εκτέλεσης και των όρων της Σύµβασης που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% ( δέκα 

τις εκατό) επί της συνολικής συµβατικής τιµής προσφοράς και θα ισχύει µέχρι επιστροφής της στο 

Πιστωτικό Ίδρυµα που την εξέδωσε. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται µετά την οριστική λήξη 

της σύµβασης και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους συµβαλλόµενους. Εάν 

εκκρεµούν ορισµένες παραδόσεις  ή άλλες υποχρεώσεις του αναδόχου που άρχισαν µέσα στο  

συµβατικό χρόνο και δεν έληξαν κατά την εκπνοή του, τότε η Εγγυητική επιστολή επιστρέφεται 

µετά και την τακτοποίηση των  υποχρεώσεων αυτών του αναδόχου. 

� Σε περίπτωση που ο Προσφέρων, στον οποίο ανακοινώθηκε η κατακύρωση, δεν προσέλθει 

εµπρόθεσµα για την υπογραφή της συµβάσεως ή δεν προσκοµίσει  την εγγύηση καλής εκτέλεσης 

εντός της αρχικά ταχθείσας προθεσµίας ή της τυχόν παρατάσεώς της, η Εταιρία ανακαλεί την 

κατακύρωση και ο Προσφέρων κηρύσσεται έκπτωτος.  

Ακολούθως η Εταιρία, εφόσον το κρίνει σκόπιµο, µπορεί να κατακυρώνει προσωρινά τη σύµβαση 

στον Προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως συνολική χαµηλότερη προσφορά, εφόσον δεν του 

έχει επιστραφεί η εγγύηση συµµετοχής, και επαναλαµβάνει τη διαδικασία ανακοίνωσης της 

κατακύρωσης. Εάν και ο επόµενος Προσφέρων δεν προσκοµίσει εµπρόθεσµα κατά τα ανωτέρω 

τα δικαιολογητικά ή / και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η Εταιρία µπορεί να ανακαλέσει 

και πάλι την προσωρινή κατακύρωση και να επαναλάβει την ίδια διαδικασία µε τον επόµενο ή 

τους επόµενους, διαδοχικά, Προσφέροντες.  
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Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις 

προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα 

οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. 

Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προµηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται στον 

εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετικό 

τηλεγράφηµα ή τηλετύπηµα στον αλλοδαπό προµηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωµή στον 

προµηθευτή προβλέπεται να γίνει µε άνοιγµα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης µπορεί να 

κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, ενώ η εγγύηση 

συµµετοχής παραµένει σε ισχύ και αποδεσµεύεται µετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης. 

Σε περίπτωση που ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ δεν ανταποκριθεί στις συµβατικές του υποχρεώσεις, δεν 

αποδεχθεί την κατακύρωση ή καθυστερήσει στην υπογραφή της Σύµβασης, κηρύσσεται  

έκπτωτος, ύστερα από γνωµοδότηση της υπηρεσίας και υφίσταται τις νόµιµες  συνέπειες. 

11.ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ 

Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από την Κεντρική Αποθήκη της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και τον 

εξουσιοδοτηµένο χρήστη που αιτήθηκε τη συγκεκριµένη κάθε φορά προµήθεια  µε την υπογραφή των 

σχετικών παραστατικών. Ο εξουσιοδοτηµένος χρήστης ή η Κεντρική Αποθήκη θα προχωρεί στη 

συνέχεια και σε ηλεκτρονική παραλαβή των υλικών 

 

12.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ρητά αναλαµβάνει την υποχρέωση και εγγυάται ότι τα υλικά  που θα παραδίδει στην 

Ο.Λ.Θ. ΑΕ βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και είναι άριστης ποιότητας, απαλλαγµένα από 

ελαττώµατα και προσαρµοσµένα σε υψηλής ποιότητας πρότυπα.  

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ αναλαµβάνει την υποχρέωση να διορθώνει ή να αντικαθιστά κάθε ελαττωµατικό υλικό 

ή υλικό από το οποίο λείπουν οι συνοµολογηθείς ιδιότητες, καθώς και τα συµφωνηθέντα τεχνικά 

χαρακτηριστικά. Επίσης, υποχρεούται να αποκαθιστά κάθε περαιτέρω ζηµία της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. που 

προκλήθηκε από ελάττωµα ή έλλειψη των συνοµολογηθεισών προδιαγραφών. 

 

13.ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ-ΡΗΤΡΕΣ 

Ο τόπος παράδοσης θα είναι η κεντρική αποθήκη  της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (εντός λιµένος ).Ο χρόνος 

παράδοσης των υλικών θα προσδιορίζεται κάθε φορά στην έγγραφη παραγγελία ανάλογα µε τις 

ανάγκες της Ο.Λ.Θ.Α .Ε. Σε περίπτωση που δεν προσδιορίζεται ο χρόνος παράδοσης, τα υλικά θα 

παραδίδονται στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. από τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ εντός 7 ηµερών από την ηµεροµηνία της 

έγγραφης παραγγελίας.  

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ φέρει τον κίνδυνο τυχαίας καταστροφής ή χειροτέρευσης των αντικειµένων έως την 

παράδοση αυτών στην έδρα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και την παραλαβή τους από την τελευταία 
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Σε περίπτωση καθυστέρησης της παραδόσεως θα εφαρµοστεί ποινική ρήτρα ίση µε 5% επί της 

συνολικής αξίας της παραγγελίας, για κάθε ηµερολογιακή ηµέρα καθυστέρησης και µέχρι το ανώτατο 

50% επί της συνολικής αξίας της παραγγελίας.  

Τα παραδοθέντα  υλικά θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά όλα τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά του 

κατασκευαστή (συσκευασία, τυποποίηση, επωνυµία κ.λ.π.) που θα αποδεικνύουν την προέλευσή 

τους. 

Σε περίπτωση που παραδοθούν είδη διαφορετικά από τον προδιαγεγραµµένο τύπο, τότε ο  

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ θα είναι υποχρεωµένος αφ’ ενός µεν να τα αντικαταστήσει µε δικά του έξοδα, αφ’ ετέρου 

δε να καταβάλει ως ποινική ρήτρα το ποσόν των 100,00€. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις τα αντίστοιχα 

τιµολόγια θα παραµένουν σε εκκρεµότητα µέχρι της πλήρους αποκαταστάσεως του προβλήµατος. Σε 

περίπτωση που παραδόσεις λανθασµένων ειδών επαναληφθούν κατά εύλογο αριθµό, τότε η Ο.Λ.Θ. 

Α.Ε. θα διατηρεί το δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης. 

 

14.ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωµή του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ γίνεται έναντι έκδοσης τιµολογίου. Η πληρωµή του τιµολογίου θα γίνεται 

από την Ο.Λ.Θ. Α.Ε. µέσα στον επόµενο της τιµολόγησης µήνα. 

 

15.ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

           Η υπόψη προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης. Περιπτώσεις που δε 

ρυθµίζονται από τους παραπάνω αναγραφόµενους όρους, θα διέπονται από τις διατάξεις του 

Κανονισµού Σύναψης και Εκτέλεσης Συµβάσεων Προµηθειών, Υπηρεσιών, Έργων, Παραχωρήσεων 

και Εκποιήσεων της εταιρίας Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (ΦΕΚ τ. Β 1941/14/12/2010). 

Η ΟΛΘ ΑΕ διατηρεί το δικαίωµα να αναβάλει ή να µαταιώσει την διαδικασία του διαγωνισµού, καθώς 

και να τροποποιήσει το χρονοδιάγραµµα της ολοκλήρωσης της διαδικασίας οποτεδήποτε, ή να 

επαναλάβει αυτήν, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη 

έναντι των συµµετεχόντων σ’ αυτήν. Η συµµετοχή στην παραπάνω διαδικασία γίνεται µε ευθύνη του 

Υποψηφίου, ο οποίος δεν αντλεί λόγω αυτής δικαίωµα αποζηµίωσης ή άλλο, πέραν αυτών που 

ορίζονται στην παρούσα. Η συµµετοχή του Υποψηφίου στη διαδικασία του διαγωνισµού  συνεπάγεται 

την πλήρη αποδοχή εκ µέρους του των όρων διεξαγωγής της. 
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Β’ ΜΕΡΟΣ : ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η προµήθεια συρµατόσχοινων, όπως αυτά περιγράφονται 

παρακάτω: 

1.1. Τα συρµατόσχοινα (ζεύγος δεξιόστροφο –αριστερόστροφο) χρησιµοποιούνται τόσο στους 
ηλεκτροκίνητους Γερανούς όσο και για την ανύψωση φορτίου των Γερανογεφυρών της Ο.Λ.Θ Α.Ε   
 
1.2. Θα είναι καινούργια, αρίστης ποιότητας και κατασκευής, θα παρέχουν τη µέγιστη –για τον κάθε 
τύπο- επιτεύξιµη ευκαµψία, η δε πλοκή τους θα είναι κλειστή και στερεά, κατά τρόπο που τα 
εξωτερικά σύρµατα να µη χάνουν τη σταθερή τους έδραση στην εσωτερική στρώση συρµάτων. 
 
1.3 Όλοι οι  τύποι των συρµατόσχοινων θα είναι απαλλαγµένοι από ατέλειες, λυµένα ή κοµµένα 
συρµατίδια ή άλλα ελαττώµατα, θα έχουν τα άκρα τους ασφαλισµένα και θα παραδοθούν µε ελαφρά 
λίπανση. 
 
2.   Είδος Συρµατόσχοινων  
 
2.1. Συρµατόσχοινο µαύρο, κατά DIN.3064, χαλύβδινης ψυχής, διαµέτρου 32mm, 6χ36 W-S και µε 
ονοµαστική αντοχή σε εφελκυσµό 1770N/mm2. 
 
2.2. Συρµατόσχοινο µαύρο  χαλύβδινης ψυχής, διαµέτρου 28mm, 6χ36 W-S, δεξιάς  και αριστερής  
πλοκής και µε ονοµαστική αντοχή σε εφελκυσµό 1960N/mm2. 
 
2.3. Συρµατόσχοινο µαύρο χαλύβδινης ψυχής, διαµέτρου 28mm, 6χ36 W-S, δεξιάς  και αριστερής  
πλοκής και µε ονοµαστική αντοχή σε εφελκυσµό 1960N/mm2. 
 
2.4 Συρµατόσχοινο χαλύβδινης πλαστικοποιηµένης  ψυχής, διαµέτρου 32mm τύπου CASAR  
STRATOPLAST , αριστερής  πλοκής και µε ονοµαστική αντοχή σε εφελκυσµό 1960N/mm2  και 
ελάχιστο Όριο Θραύσης 85.500 kGR 

 
3.  Ποσότητες ανά είδος συρµατοσχοίνων και σχετικός πίνακας 

I. Τα συρµατόσχοινα διαµέτρου 32mm που  προορίζονται για τις Γ/Γ Νο1 και 2, µε αντίστοιχα 
µήκη 103m και 107m ακριβώς και θα παραδοθούν συσκευασµένα σε στροφεία. 

II. Τα συρµατόσχοινα αµφότερα (∆εξιόστροφα-Αριστερόστροφα) διαµέτρου 32mm που  
προορίζονται για τους ηλεκτροκίνητους Γερανούς GANZ θα έχουν  αντίστοιχα µήκη 500m και 
θα παραδοθούν συσκευασµένα σε στροφεία. 

III. Τα συρµατόσχοινα αµφότερα (∆εξιόστροφα-Αριστερόστροφα) διαµέτρου 28 mm που  
προορίζονται για τους ηλεκτροκίνητους Γερανούς GANZ θα έχουν  αντίστοιχα µήκη 500m και 
θα παραδοθούν συσκευασµένα σε στροφεία. 

IV. Τα συρµατόσχοινα τύπου CASAR STRATOPLAST διαµέτρου 32mm αριστερόστροφα  που  
προορίζονται για τις Γ/Γ Νο3 και 4, µε µήκος 120m ακριβώς και θα παραδοθούν 
συσκευασµένα σε στροφεία. 

 
Α/Α ∆ιάµετρος (Φ) Τεµάχια Μήκος Τεµαχίου Συνολικό Μήκος 

1 32 
Αριστερόστροφα 

3 103 309 

2 32 
Αριστερόστροφα 

3 107 321 

3 32 ∆εξιόστροφο 1 500 500 
4 32 

Αριστερόστροφο 
1 500 500 

5 28 
Αριστερόστροφο  

3 500 1500 

6 28 ∆εξιόστροφο 3 500 1500 
7 32 

Αριστερόστροφο 
2 120 240 
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4.-  ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: 
 
4.1‘Όλα τα υλικά θα συνοδεύονται απαραίτητα από Πιστοποιητικά Ελέγχου του εργοστασίου 
κατασκευής. 
 
4.2. Για κάθε ένα από τους παραπάνω τύπους να δοθεί ο ωφέλιµος χρόνος ζωής.    
 
 

       Θεσσαλονίκη: 19.12.2011 
 
 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΛΘ ΑΕ 
 
 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ∆ΗΣ 
 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ  

Έντυπο προσφοράς 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 
 

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ∆Α Σύντοµη Περιγραφή του προσφερόµενου 
υλικού  

Τιµή 
µονάδος 
σύµφωνα 
µε την 

∆ιακήρυξη  
πλέον 
Φ.Π.Α 

Συνολική τιµή 
είδους 

ΧΩΡΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

        

       

       

       

       

       

       

       

       


