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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
            ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ   
          «Ο.Λ.Θ.  Α.Ε.»   
         Αρ. Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30 
                 Ε∆ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
 

1. Η Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), προκηρύσσει ανοιχτό 

διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου «Επισκευές και συντηρήσεις 

επιστρώσεων στον Κεντρικό δρόµο και τις εσωτερικές περιοχές του 1ου 

Προβλήτα», µε προϋπολογισµό 479.160,36 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία 

«Χωµατουργικά - Καθαιρέσεις», µε προϋπολογισµό 25.811,22€ (δαπάνη εργασιών, 

ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία «Τεχνικά», µε προϋπολογισµό 

330.201,39€, γ) κατηγορία «Οδοστρωσία», µε προϋπολογισµό 123.147,75€.  

 

2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν  τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού 

(∆ιακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας εντός 

Λιµένα Θεσσαλονίκης, µέχρι τις 2 Ιουνίου 2011. Η διακήρυξη του έργου έχει 

συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε υπόδειγµα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο Τµήµα Μελετών Ο.Λ.Θ., τηλέφωνο 2310593329, FAX επικοινωνίας 

2310545900. 

 

3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 7 Ιουνίου 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.µ. 

στα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισµού Λιµένος Θεσσαλονίκης που βρίσκονται στο 

χώρο του 1ου προβλήτα Λιµένος Θεσσαλονίκης από την αρµόδια για τη δηµοπρασία 

Επιτροπή του Ο.Λ.Θ. και το σύστηµα υποβολής προσφορών είναι µε επιµέρους 

ποσοστά έκπτωσης κατά οµάδες τιµών του άρθρου 6 του Ν.3669/2008 (άρθρο 4 

παράγραφος 4β του Ν.1418/84 και του άρθρου 7 του Π.∆. 609/1985). 

 

4. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί α) ηµεδαποί διαγωνιζόµενοι, µεµονωµένοι ή σε 

κοινοπραξία, εγγεγραµµένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 

του έργου, ήτοι τάξεις 1η και 2η ανεξάρτητα από την έδρα τους και 3η µε έδρα το 

Νοµό Θεσσαλονίκης στην κατηγορία έργων Οδοποιίας, β) αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι 

που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια 

(ποιοτικά και ποσοτικά) µε το δηµοπρατούµενο. 
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5. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 

ύψους 9.583,21ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ηµερών, µετά την 

ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν 

ογδόντα (180) ηµέρες. 

 

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

Απόφασης 4746/14-5-2011). Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

 

7. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) 

της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 
      ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

 
         
  
 
 

   ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ∆ΗΣ 
 


