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∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
 
   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ( ΠΡ.Φ.180/2012 )   

  ∆ΙΕΘΝΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

∆Ω∆ΕΚΑ (12) ΑΡΠΑΓΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ. 

 

  
        Ο Οργανισµός Λιµένος Θεσ/νίκης Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι στις   29/6/2012          
ηµέρα Παρασκευή  και ώρα την 12:00, θα διενεργηθεί στην αίθουσα  της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικού, (Πύλη 11 Λιµένος Θεσσαλονίκης στο κτίριο Υπηρεσιών Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), 
∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ανοικτός διαγωνισµός µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή  
προσφοράς, για την προµήθεια δώδεκα (12) αρπαγών διαφόρων τύπων. ( -  CPV 42420000) 
 
Οι, προς προµήθεια, αρπάγες διαχωρίζονται δε σε δύο (2) Οµάδες, την (Α) και τη (Β), 
σύµφωνα µε τους Τεχνικούς όρους και Προδιαγραφές του Β’ Μέρους της ∆ιακήρυξης, για τις 
οποίες ο αντίστοιχος προβλεπόµενος προϋπολογισµός είναι 370.000€ και 280.000€. 

Στο αντικείµενο της (Α) οµάδας εµπεριέχονται : 

 -  ∆ύο (2) αρπάγες που λειτουργούν µε συρµατόσχοινα, κατάλληλων για φορτοεκφόρτωση 
χύδην υλικών (BULK MATERIAL) και κυρίως λασπώδους φορτίου νικελίου (ΑDHESIVE 
MATERIAL), ειδικού βάρους 1,8 τόνων/m3, προοριζόµενες για ηλεκτροκίνητους γερανούς 
ανυψωτικής ικανότητας 32 τόνων, πενταπλού τυλίγµατος συρµατοσχοίνου ( 5-fold). 
- Τέσσερις (4) αρπάγες που λειτουργούν µε συρµατόσχοινα, κατάλληλων για τη  
φορτοεκφόρτωση χύδην υλικών (BULK MATERIAL) και κυρίως λασπώδους φορτίου νικελίου 
(ΑDHESIVE MATERIAL), ειδικού βάρους 1,8 τόνων/m3, προοριζόµενες για ηλεκτροκίνητους 
γερανούς ανυψωτικής ικανότητας 25 τόνων, πενταπλού τυλίγµατος συρµατοσχοίνου ( 5-
fold). 

Στο αντικείµενο της (B) οµάδας εµπεριέχονται οι αρπάγες: 

 - Τρείς (3) αρπάγες που λειτουργούν µε συρµατόσχοινα, κατάλληλων για φορτοεκφόρτωση 
χύδην υλικών (BULK MATERIAL), ειδικού βάρους 1 τόνου/m3, προοριζόµενες για 
ηλεκτροκίνητους γερανούς ανυψωτικής ικανότητας 25 τόνων, πενταπλού τυλίγµατος 
συρµατοσχοίνου ( 5-fold). 
 - ∆ύο (2) αρπάγες που λειτουργούν µε συρµατόσχοινα, κατάλληλων για φορτοεκφόρτωση 
χύδην υλικών (BULK MATERIAL), ειδικού βάρους 0,8 τόνων/m3, προοριζόµενες για 
ηλεκτροκίνητους γερανούς ανυψωτικής ικανότητας 25 τόνων, τριπλού συρµατοσχοίνου ( 3-
fold). 
-  Μία (1) αρπάγη που λειτουργεί µε συρµατόσχοινα, κατάλληλης για φορτοεκφόρτωση 
χύδην υλικών (BULK MATERIAL), ειδικού βάρους 1,6 τόνων/m3, προοριζόµενη για 
ηλεκτροκίνητους γερανούς ανυψωτικής ικανότητας 16 τόνων, πενταπλού συρµατοσχοίνου    
( 5-fold). 
 
Η συνολική δαπάνη για παράδοση ΕΛΕΥΘΕΡΗ στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. προϋπολογίζεται σε 
650.000,00 €, χωρίς το Φ.Π.Α. 
Οι διαγωνιζόµενοι θα δώσουν προσφορές για κάθε Οµάδα χωριστά και όχι µία (1) 
προσφορά που θα αφορά το σύνολο των αρπαγών.  
Σηµειώνεται ότι, είναι δυνατή η υποβολή προσφοράς και για µία µόνο Οµάδα.  
Εποµένως η ανάθεση της υπόψη προµήθειας µπορεί να γίνει σε έναν ή δύο αναδόχους. 



 
 
Η προκήρυξη του ∆ιαγωνισµού στάλθηκε για δηµοσίευση στην Υπηρεσία Επισήµων 
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις     10. 05 .2012. 
Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα, κατά την κρίση της, για τη χορήγηση παράτασης στην 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών στον εν λόγω διαγωνισµό. 
Ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τους όρους της ∆ιακήρυξης ΠΡ.Φ. 180/2012, αντίγραφο 
της οποίας χορηγείται στους ενδιαφερόµενους από το ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ της Ο.Λ.Θ. 
Α.Ε. (τηλ.2310/593-360) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες έως και την  22/6/2012, έναντι 
του ποσού των πενήντα (50,00€ )  ευρώ. 
 
 
                                                                                 Θεσσαλονίκη        10. 05.2012 
                 
                                                                                      
                                                             Ο ΑΝΑΠΛ. ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
                                                                                ΤΗΣ    Ο.Λ.Θ.  Α.Ε. 

 

 

 

                ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ 


