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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝA ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.    
Ταχ. Κώδικας: 49100, Κέρκυρα      
Τηλ. 26610 - 45551, 
Fax: 26610 – 37173 
Πληροφ.: Κος Μπατσούλης Αρ. 

 
        

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 

 

1. Την απόφαση της 24ης Νοεμβρίου 2011 της 2ης Κοινής Επιτροπής Καθοδήγησης (2nd Joint Steering 

Committee) περί έγκρισης υλοποίησης της πρότασης του έργου "EL-PORT-AL". 

2. Το εγκεκριμένο ΤΔΕ του έργου " ELPORTAL " το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα Εδαφικής 

συνεργασίας «Ελλάδα -Αλβανία 2007-2013». 

3. Την από 02/05/2012/Α.1-2.1-113 Σύμβαση μεταξύ Επικεφαλής Εταίρου και των Εταίρων του έργου. 

4. Την από 12/07/2012/Α.1-2.1-113 Σύμβαση Χρηματοδότησης μεταξύ της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης και του Επικεφαλής Εταίρου. 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο ΟΛΚΕ, ως επικεφαλής εταίρος με την από 2.5.2012 υπογεγραμμένη σύμβαση για το έργο 

Ενδυνάμωση Κοινών Περιβαλλοντικών Πολιτικών στα Λιμάνια της Διασυνοριακής Περιοχής 

Κέρκυρας-Ηγουμενίτσας-Αγίων Σαράντα στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG “Greece - 

Albania IPA Cross-Border Programme” 2007-2013, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να 

υποβάλλουν προσφορές για το σύνολο ή μεμονωμένα για τα εξής: 

 Del.4.1.1: Προμήθεια Αντιρρυπαντικού Φράγματος 600 μέτρων (Depollution 

Floating Dam) 

 Del.4.1.2: Προμήθεια 20 Κάδων Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών (Recycle 

Bins) 

 Del.4.3.1: Προμήθεια και εγκατάσταση 20 Πυροσβεστικών Φωλιών 

(Installation of Fire hoses) 

Το ανωτέρω έργο θα χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό του έργου «EL-PORT- AL» που 

έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα - Αλβανία 2007-2013» και 

χρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. 

Κέρκυρα 07/06/2013 
Αρ. Πρωτ.: 1227/5.6
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2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΠΛΩΤΟ ΦΡΑΓΜΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

'600 μέτρα πλωτό φράγμα συνολικού ύψους πλέον των 90 εκατοστών με ανοξείδωτα U BOLTS και 
ναυτικά κλειδιά, συνδεδεμένα μεταξύ τους και μέσω των συνδετικών U Bolts των φραγμάτων και μέσω 

των ναυτικών κλειδιών στο έρμα τους'  

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 

Το πλωτό φράγμα πρέπει να είναι τύπου φράκτη, κατάλληλο για περίφραξη θαλάσσιας περιοχής ή 
κρουαζιερόπλοιου καθώς και για επιχειρήσεις καταπολέμησης πετρελαιοκηλίδων συνθήκες έλξης κ.λ.π. 

αλλά και κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί στην ανοιχτή θάλασσα και να συνοδεύεται από έγκριση 
καταλληλότητας βάσει της Υ.Α. 3221.2/1/99/15.1.1999 (ΦΕΚ Β` 76/8.2.1999), επί ποινή 

αποκλεισμού. 

Το Πλωτό φράγμα πρέπει να αποτελείται από τα παρακάτω μέρη  
- Συμμετρικό πλωτήρα 

- Ποδιά 
- Έρμα από γαλβανισμένη αλυσίδα εν θερμώ 

- Οριζόντιες ενισχύσεις 
- Κατακόρυφες ενισχύσεις 

  καθώς επίσης να πληροί κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω προδιαγραφές: 

 Ολικό ύψος:  92 cm 

 Ύψος εξάλων: 30 cm 

 Βύθισμα:  60 cm 

 Έρμα:  Γαλβανισμένη αλυσίδα εν θερμώ εντός διπλής θήκης 

 Μήκος τμήματος:  15 μέτρα 

 Χρώμα: Εύκολα ορατό στη θάλασσα (πορτοκαλί ή κόκκινο ή κίτρινο κ.λ.π.) και να φέρει εκ 

κατασκευής σήμανση (ανακλαστικές ταινίες κ.ο.κ.) ώστε να διακρίνεται κατά τη νύχτα, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΥΑ 3221.2/1/99/15.1.1999  

 Να είναι κατασκευασμένο από υλικό ανθεκτικό στα πετρελαιοειδή, στις χημικές 

διασκορπιστικές ουσίες, στο θαλασσινό νερό, στην υπεριώδη ακτινοβολία, στις 
θερμοκρασιακές μεταβολές και στη μακροχρόνια αποθήκευση. Το υλικό κατασκευής του 

φράγματος θα πρέπει να είναι από πλαστικοποιημένο ύφασμα αδιάβροχο και να ζυγίζει 

τουλάχιστον 750 γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο. Για να αποδειχθεί το εν λόγω βάρος θα 
πρέπει οι προμηθευτές σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού θα πρέπει να 

αποστείλουν δείγμα υφάσματος 1m2, έτσι ώστε να μπορεί να ζυγιστεί πριν παραληφθεί το εν 
λόγω υλικό, από την αρμόδια επιτροπή.  Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση απόκλισης πλέον 

του -2% του ζητούμενου βάρους (750gr/m2)  αλλά και του ζητούμενου κατ’ ελάχιστον 
ύψους εξάλων (30cm) και βυθίσματος (60cm) σε όλο το μήκος του (μετά από δοκιμή η οποία 

θα γίνει στη Θάλασσα σε τυχαίο τμήμα 15 μέτρων). Σημειώνεται ότι  λόγω της 

κρισιμότητας της ποιότητας του εν λόγω υλικού, αν οι αποκλίσεις υπερβούν το -
2%, το σύνολο της παραγγελίας των πλωτών φραγμάτων θα επιστραφεί στον 

προμηθευτή με δική του χρέωση και ο διαγωνισμός θα κατακυρωθεί στον επόμενο 
μειοδότη.  

 Να φέρει σήμανση του εργοστασίου κατασκευής. 
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 Τα μέρη του φράγματος θα πρέπει να ενώνονται μεταξύ τους και μέσω των ανοξείδωτων 

συνδετικών των φραγμάτων (U BOLTS), αλλά και με ανοξείδωτα ναυτικά κλειδιά στο έρμα 

τους (καδένα), έτσι ώστε αφ' ενός να επιτυγχάνεται ισοκατανομή του φορτίου κατά την έλξη 

τους και αφ' ετέρου να αυξάνει η  αντοχή  τους στον εφελκυσμό. 
 Να συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού από εγγύηση καλής πλευστότητας του 

κατασκευαστή για τουλάχιστον τριάντα ημέρες συνεχούς παραμονής στη θάλασσα  ακόμα και 

κάτω από συνθήκες πραγματικού συμβάντος (συνοχή του φράγματος, διατήρηση μη 
διαπερατότητας του υφάσματος από πετρελαιοειδή και διατήρηση ύψους εξάλων και 

βυθίσματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του) 

 Να συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού από υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599 του 
Προμηθευτή τους, ότι το εν λόγω φράγμα ή άλλος τύπος φράγματος του ιδίου 

κατασκευαστή, δεν έχει επιστραφεί στην Εταιρεία που το κατασκεύασε την τελευταία 5ετία,  

για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία και κυρίως λόγω αποκλίσεων από τις προδιαγραφές του 
κατασκευαστή του αλλά και από τα περιγραφόμενα στην σχετική έγκριση τύπου του από το 

ΥΕΝ. 

 

ΚΑΔΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

Ο κάδος συλλογής απορριμμάτων θα είναι κατασκευασμένος από υλικά που διευκολύνει τον καθαρισμό 
και την απολύμανσή του. Θα διαθέτει καπάκι με πορτάκι push. Θα είναι τροχήλατος για να μετακινούνται 

εύκολα. Η χωρητικότητά του θα είναι 240 lt, με ενδεικτικές διαστάσεις κάδου: 65 x 70 x 110 εκ. 
Διαστάσεις σακούλας: 120 x 140 εκ. 

Απαιτούνται τέσσερα βασικά χρώματα: πράσινο - μπλε - γκρι – κόκκινο και για κάθε χρώμα 5 κάδοι 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΦΩΛΙΕΣ 
        Σώμα    Περιγραφή σώματος: 

o Το σώμα της φωλιάς πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ενισχυμένο 

πολυεστέρα με ίνες υαλοβάμβακα(fiberglass), να μην καίγεται (self-extinguishing) 

με τμήματα κατασκευασμένα από SMC με ειδικό τρόπο, εν θερμώ, με χρόνους 

ψησίματος προκαθορισμένους για την ποιότητα του τελικού προϊόντος σύμφωνα 

με UL94 κλάση VO 

o Διαστάσεις περίπου 400x1200x400 mm 

o Χρώμα κόκκινο RAL 3020 

o Πορτάκια από διάφανο πολυμερές (polycarbonate) μη φλεγόμενου τύπου 

σύμφωνα με UL94 classe V2 και άθραυστο, πάχος 4,5mm και  ειδικά 

επεξεργασμένο κατά της υπεριώδους ακτινοβολίας (UV), με τυπωμένες ενδείξεις 

στην Ελληνική γλώσσα, κλειδαριά και κλειδί και γρήγορο άνοιγμα   με τράβηγμα 

από κάτω προς τα πάνω.  

o Φωτιστικό κιτ στο καπέλο του σώματος με λάμπα χαμηλής κατανάλωσης κόκκινου 

χρώματος με κλέμμα εισόδου . 
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Κολώνα h=60cm Διαμέρισμα πυροσβεστήρα 6 kg Pa6 (εξαιρείται ο πυροσβεστήρας) 

Υδραυλικός εξοπλισμός 
n.1   Κρουνός γωνιακός 2’’ με ρακορ stortz βόλτα 2’’ 

n.1   Μούφα ορειχάλκινη 2’’ 

n.1   Μαστός γαλβανιζέ 2’’ προς 1 ½’’ 

n.1    Στήριγμα υποδοχής μάνικας 

Μάνικα 

    

Μάνικα 1 ¾’’ με πίεση λειτουργίας στα 15/16 bar, 20m. TP 48 bar BP ≥ 50 bar με 
ενισχυμένη εσωτερική πλαστική. Πιστοποιημένος κατά ΕΝ14540  

Με κατάλληλο δέσιμο με σύρμα στα άκρα με 2 προστατευτικά λάστιχα &  σύνδεσμοι 

stortz. 
 

 

Ακροφύσιο  

                      

Ακροσωλήνιο αλουμινίου ρυθμιζόμενο 1 ¾’’ με σύνδεσμο stortz. 

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των:  

Del.4.1.1 Προμήθεια Αντιρρυπαντικού 

Φράγματος 600 μέτρων (Depollution Floating 

Dam) 

24.000€ μη συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 

 

Del.4.1.2 Προμήθεια 20 Κάδων Διαχείρισης 

Ανακυκλώσιμων Υλικών (Recycle Bins) 

4.000€ μη συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 

 

Del.4.3.1 Προμήθεια και εγκατάσταση 20 

Πυροσβεστικών Φωλιών (Installation of Fire 

hoses) 

16.000€ μη συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 

 

4. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

Το έργο θα υλοποιηθεί και θα παραδοθεί σε χρονικό διάστημα 2 μηνών από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης. 

5. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές υποβάλλονται σφραγισμένες στο Πρωτόκολλο του Ο.Λ.ΚΕ, με την ένδειξη 

εξωτερικά στο φάκελο: Τεχνική και Οικονομική Προσφορά για:  

Α.«Del.4.1.1 Προμήθεια Αντιρρυπαντικού Φράγματος 600 μέτρων (Depollution Floating Dam)» 
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Β. «Del.4.1.2 Προμήθεια 20 Κάδων Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών (Recycle Bins)» 

Γ. «Del.4.3.1 Προμήθεια και εγκατάσταση 20 Πυροσβεστικών Φωλιών (Installation of Fire 

hoses)» 

Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία μας στην Κέρκυρα, Ν. Επιβατικός 

Σταθμός, Νέο Λιμάνι , μέχρι την Παρασκευή 21/06/2013, και ώρα 14.00. 

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν προσφορά μεμονωμένα για 

όποια ή όποιες από τις παραπάνω κατηγορίες επιθυμούν. 

Οι εκπρόθεσμες προσφορές δε λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να 

αποσφραγιστούν, έστω και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία του 

ταχυδρομείου, των διανομέων, των μέσων συγκοινωνίας κτλ. 

 

6. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ  

Στην προσφερόμενη τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Ο Φ.Π.Α. πρέπει υποχρεωτικά να 

αναγράφεται στην προσφορά ξεχωριστά. 

 

7. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές ισχύουν – και δεσμεύουν τους υποψήφιους αναδόχους – για εξήντα (60) 

ημέρες από την επόμενη μέρα κατάθεσης των προσφορών. 

 

8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

α) Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ και εφόσον οι Προσφορές καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές (σημείο 2) του 

ενταγμένου έργου. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή κρίνεται ότι είναι 

υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

β) Με την κατακύρωση του διαγωνισμού ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει μέσα στο 

χρόνο που ορίζεται από την ανακοίνωση κατακύρωσης για την υπογραφή της σχετικής 
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ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΚΑΤΑ 25% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

σύμβασης, αφού προσκομιστεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το 10% της 

τιμής προσφοράς του χωρίς το Φ.Π.Α.. 

Για περισσότερες πληροφορίες – διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 

τηλέφωνo 2661045551 

 

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΤΟΥ Ο.Λ.ΚΕ 

 

 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΛΑΧΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


