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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ( ΠΡ.Φ.167/2011 )   

  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΝΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ  ΓΕΡΑΝΟΥ ΕΠΙ 

ΣΙ∆ΗΡΟTΡΟΧΙΩΝ ( DOCKSIDE CRANES)  

 

  
        Ο Οργανισµός Λιµένος Θεσ/νίκης Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι στις 19/09/2011           

ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα την 13:00, θα διενεργηθεί στην αίθουσα  ∆.Σ/Ο.Λ.Θ. Α.Ε.  (Κτίριο 

∆ιοίκησης) στην Προβλήτα Α΄, ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ από οικονοµική άποψη προσφορά, για την προµήθεια και 

εγκατάσταση µέχρι πλήρους λειτουργίας ενός (1) Ηλεκτροκίνητου Περιστρεφόµενου Γερανού 

επί σιδηροτροχιών (DOCKSIDE CRANES)  µε φορτίο ασφαλούς λειτουργίας (SWL) :  

  

 Κάτω  από το άγκιστρο     Με  αρπάγη  

   -- σε ακτίνα 40 µέτρων  >=25 τόνοι              σε ακτίνα 40µ  >=25 τόνοι  

           -- σε ακτίνα 25 µέτρων  >=40 τόνοι. 

  

 Στο αντικείµενο της προµήθειας εµπεριέχονται και τα ακόλουθα:  

• Η προµήθεια συστήµατος µηχανικής προστασίας των καλωδίων τροφοδοσίας   

• Η προµήθεια των παρακάτω ανταλλακτικών : 

1. Κινητήριος τροχός πορείας γερανού (µαζί µε το πηνιον)   1 

2. Παρασυρόµενος τροχός (µη κινητήριος ) πορείας γερανού  1 

3. Μειωτήρας περιστροφής       1 

4. Μειωτήρας κίνησης βέλους (εφόσον υπάρχει τέτοιο σύστηµα)  1 

5. Κινητήρας πορείας γερανού                 1 

6. Ηλεκτροκινητήρας κίνησης βέλους  (εφόσον υπάρχει τέτοιο σύστηµα) 1 

7. Κινητήρας περιστροφής γερανού                 1 

8. Σειρά συρµατοσχοίνων ανύψωσης φορτίου    1 σειρά 

9. Πλήρης µονάδα πέδησης του συστήµατος περιστροφής   1 

10. Σειρά ηλεκτρονικών καρτών ανά είδος drive    1 σετ ανά είδος drive 

 



Η συνολική δαπάνη για παράδοση ΕΛΕΥΘΕΡΗ στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. προϋπολογίζεται σε 

4.000.000,00 €, χωρίς το Φ.Π.Α.. 

Ενδέχεται να ανατεθεί στον Ανάδοχο η προµήθεια ενός επιπλέον ηλεκτροκίνητου γερανού µε 

τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά. 

Ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τους όρους της ∆ιακήρυξης ΠΡ.Φ. 167/2011, αντίγραφο 

της οποίας χορηγείται στους ενδιαφερόµενους από το ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ της Ο.Λ.Θ. 

Α.Ε. (τηλ.2310/593-230) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες έως και την  9/09/2011, έναντι 

του ποσού των εκατό (100,00€ )  ευρώ .  

 

 
                                                                                 Θεσσαλονίκη    8.8. 2011 
                 
                                                                                      
                                                                   Ο ΑΝ.  ∆/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
                                                                           ΤΗΣ    Ο.Λ.Θ.  Α.Ε. 

 

 

 

           ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ    ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ  


