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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ 
ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΩΣ ΠΑΛΑΙΟΣΙΔΗΡΟ (SCRAP) 
 

 

Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. (Ο.Λ.Β. Α.Ε.) διενεργεί συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την 

εκποίηση και απομάκρυνση 125 περίπου τόνων παλαιών μηχανημάτων και λοιπών υλικών ως 

παλαιοσίδηρο (scrap) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν έγγραφες σφραγισμένες 

προσφορές. 

 

α) Όροι διενέργειας το διαγωνισμού 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 

2. Οι προσφορές θα υποβληθούν σε κλειστό φάκελο το αργότερο μέχρι την ώρα 10:00 π.μ. της  

18-02-2015 ημέρα Τετάρτη (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών) στην Τεχνική Υπηρεσία της 

ΟΛΒ ΑΕ (Κτίριο Γραφείων, 2ος όροφος). 

3. Το υλικό προς εκποίηση φαίνεται στον πίνακα που επισυνάπτεται στην παρούσα Διακήρυξη. Τα 

υλικά βρίσκονται στον Προβλήτα Νο 1 του Εμπορικού Λιμένα Βόλου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

αποκτήσουν ίδια αντίληψη για τα εκποιούμενα υλικά, μετά από προηγούμενη συνεννόηση με την 

Τεχνική Υπηρεσία. Σημειώνεται ότι το βάρος του προς εκποίηση υλικού προσδιορίσθηκε κατ’ 

εκτίμηση καθώς δεν ήταν δυνατόν να γίνει ζύγιση αυτού και έτσι είναι πιθανόν να υπάρχει σημαντική 

απόκλιση από την αναγραφόμενη ποσότητα των 125 τόνων. 

4. Η κοπή του υλικού σε μικρότερα τμήματα, όπου απαιτείται, προκειμένου να καταστεί δυνατή η 

μεταφορά του, εμπεριέχεται στις υποχρεώσεις του αναδόχου. Η φόρτωση σε μεταφορικά μέσα και η 

μεταφορά του υλικού εκτός του Λιμένα Βόλου, στον χώρο που επιθυμεί ο ανάδοχος, εμπεριέχεται 

επίσης στις υποχρεώσεις του αναδόχου. Για τη φόρτωση των υλικών στα μεταφορικά μέσα ο 

ανάδοχος, αν το επιθυμεί, μπορεί να χρησιμοποιήσει μηχανήματα της Ο.Λ.Β A.E, με καταβολή των 

δικαιωμάτων χρήσης σύμφωνα με το τιμολόγιο της ΟΛΒ ΑΕ. Οι εργασίες κοπής και μεταφοράς 

μπορούν να εκτελούνται τις καθημερινές μέχρι την 18:00, πλην Σαββάτου, Κυριακής και αργιών. 

5. Κριτήριο για την κατακύρωση του διαγωνισμού θα είναι η υψηλότερη τιμή που θα επιτευχθεί, μετά 

το άνοιγμα των προσφορών και την λήξη της διαδικασίας και των αντιπροσφορών. Ως ελάχιστη τιμή 

πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης) ορίζεται η τιμή των 0,13 €/kg. Προσφορές μικρότερες του 

ποσού αυτού απορρίπτονται. 
6. Προσφορές: 

6.1 Οι προσφορές θα υποβληθούν σε κλειστό φάκελο. Πάνω στον φάκελο προσφοράς θα πρέπει 
να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:  

 Προσφορά για τον Διαγωνισμό εκποίησης-πώλησης και απομάκρυνσης 125 περίπου τόνων 
παλαιών μηχανημάτων και λοιπών υλικών ως παλαιοσίδηρο (scrap). 

 Τα στοιχεία του Διαγωνιζόμενου (Πλήρης επωνυμία υποψηφίου, διεύθυνση, αριθμός 
τηλεφώνου, fax). 

 Ο Αποδέκτης: Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. – Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. 
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6.2 Η οικονομική προσφορά, η οποία θα εμπεριέχεται σε κλειστό υποφάκελο εντός του φακέλου 
προσφοράς, θα δοθεί σε Ευρω ανά τόνο παλαιοσιδήρου. Στην οικονομική προσφορά θα 
αναφέρεται: 

 Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 30 
ημερών από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Ο συνολικός χρόνος της παραλαβής και απομάκρυνσης όλης της ποσότητας των 
παλαιοσιδήρων ο οποίος δεν θα υπερβαίνει τις 30 ημερολογιακές ημέρες. 

6.3 Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς θα εμπεριέχεται και ο υποφάκελος των δικαιολογητικών 
ο οποίος θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού ίσου με 2.000,00€, με χρόνο ισχύος κατά 30 
τουλάχιστον ημέρες μεγαλύτερο από την ισχύ της προσφοράς. Η εγγυητική επιστολή 
εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στα κράτη - 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει, σύμφωνα με τα ισχύοντα, το δικαίωμα αυτό. (βλέπε 
συνημμένο υπόδειγμα). Προσφορά χωρίς εγγυητική επιστολή ή χωρίς την προσήκουσα 
κατά τα ανωτέρω εγγυητική, απορρίπτεται. Αντί της εγγυητικής επιστολής μπορεί να 
κατατεθεί ως εγγύηση στην ΟΛΒ ΑΕ αντίστοιχο χρηματικό ποσό. Αντίγραφο του 
γραμματίου είσπραξης θα πρέπει να εμπεριέχεται στον φάκελο δικαιολογητικών. 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία 
θα δηλώνεται ότι: 
i. Ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 

παρούσας διακήρυξης 
ii. Ο διαγωνιζόμενος κατόπιν επίσκεψης στους χώρους που βρίσκεται το προς εκποίηση 

υλικό, έλαβε γνώση της κατάστασης του υλικού και των συνθηκών των χώρων. 

 Άδεια για τη διαχείριση (συλλογή – μεταφορά) στερεών- μη επικίνδυνων αποβλήτων. 
7. Αντιπροσφορές: 

Κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού η Επιτροπή προχωρεί στην αποσφράγιση των 
προσφορών και αφού εξετάσει τα δικαιολογητικά συμμετοχής ανακοινώνει ενώπιον των 
παρισταμένων τις τιμές των προσφορών που γίνονται αποδεκτές. 
Μετά την ανακοίνωση των τιμών καλούνται άμεσα οι παραπάνω σε περαιτέρω πλειοδοσία 
(αντιπροσφορές). 
Οι αντιπροσφορές είναι έγγραφες υποβάλλονται ταυτόχρονα στην Επιτροπή από όλους τους 
διαγωνιζόμενους και στη συνέχεια γίνεται ανακοίνωση των τιμών από τον Πρόεδρο της Επιτροπής. 
Η κατακύρωση γίνεται στον υπερθεματιστή αφού προηγουμένως πραγματοποιηθεί 3 φορές η 
διαδικασία των αντιπροσφορών. Δεν επιτρέπεται η απομάκρυνσή των συμμετεχόντων από την 
αίθουσα του διαγωνισμού μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του (διαδικασία προσφορών και 
αντιπροσφορών).  
Οι εγγυητικές επιστολές των συμμετεχόντων (με εξαίρεση αυτής του αναδόχου) επιστρέφονται με 
την κατακύρωση του αποτελέσματος. 

8. Ανάθεση- Τρόπος πληρωμής: 
Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού από το Δ.Σ. της ΟΛΒ ΑΕ καλείται ο ανάδοχος με έγγραφο, 
να καταθέσει, εντός 2 ημερών από την κατακύρωση, στο ταμείο της ΟΛΒ ΑΕ ποσό που αντιστοιχεί, 
με βάση την προσφορά του, σε ποσότητα 125 τόνων. 
Σε περίπτωση που πλειοδότης δεν καταβάλει εμπρόθεσμα το τίμημα, η κατακύρωση ανατρέπεται 
και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία μπορεί να 
κατακυρώσει τα εκποιούμενα πράγματα στον επόμενο ή αν συντρέξει περίπτωση, στους επόμενους 
κατά σειρά πλειοδότες, οι οποίοι καλούνται να καταβάλουν το τίμημα που προσέφεραν. 
Η πιστοποίηση της παραληφθείσας ποσότητας θα γίνεται με βάση τα ζυγολόγια από τις πλάστιγγες 
του ΟΛΒ. Μετά την παραλαβή όλης της ποσότητας του παλαιοσιδήρου θα γίνει σχετική εκκαθάριση, 
τυχόν δε πλεονάζον υπόλοιπο θα κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου. 

9. Ο ανάδοχος έχει την αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο, 
συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού του ΟΛΒ για οποιαδήποτε ζημιά ή απαιτήσεις που θα 
προέλθουν από δικές του ή προστεθέντων του ενέργειες ή παραλείψεις οφειλόμενες σε δόλο ή 
αμέλεια, κατά την εκτέλεση των εργασιών απομάκρυνσης ή και εξ αφορμής αυτών. 
Η ΟΛΒ ΑΕ δεν έχει καμία ευθύνη για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη ιδιοτήτων των 
εκποιούμενων πραγμάτων. Με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό τεκμαίρεται ότι ο προσφέρων έχει 
αποκτήσει ιδία αντίληψη του είδους των εκποιούμενων και της κατάστασης στην οποία αυτά 
ευρίσκονται και ότι αυτά είναι της τελείας αρεσκείας του και κατάλληλα για τη χρήση για την οποία τα 
προορίζει. 
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10. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε παράβαση της εργατικής, ασφαλιστικής ή άλλης σχετικής 
νομοθεσίας σχετικά με την απασχόληση του προσωπικού του. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να 
τηρεί με επιμέλεια τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και να παίρνει όλα τα μέτρα 
περιβαλλοντικής προστασίας και υγιεινής και ασφάλειας που προβλέπει η νομοθεσία, οι 
εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι και ο κανονισμός Υγιεινής και Ασφάλειας της ΟΛΒ ΑΕ καθώς και 
οι αστυνομικές διατάξεις. 

11. Η ΟΛΒ 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. 

 

 

Βόλος 16-01-2015 

ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 

 

 

Ιωάννης Πρίγκος 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΣΚΡΑΠ 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΒΑΡΟΣ (kg) 

1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ  ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 

2 x 600 

2 ΣΩΛΗΝΕΣ (3 ΤΜΧ) -//- 1.150 

3 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΟΚΑΡΙΑ  -//- 2 x 150 

4 ΚΑΓΚΕΛΑ ΜΑΣΙΦ -//- 6 x 170 + 2 x 300 

5 ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ -//- 530 

6 ΠΟΡΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ -//- 2 x 260 

7 ΓΕΡΑΝΟΙ RAPIER ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΣΙΛΟ 2 X 17.000 

8 ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΙΛΟ  ΟΠΙΣΘΕΝ ΣΙΛΟ 3.000 

9 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ -//- 200 

10 ΣΙΔΕΡΕΝΙΕΣ ΒΑΣΕΙΣ -//- 600 

11 ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ -//- 3 Χ 1.700 

12 ΣΩΛΗΝΕΣ & ΚΑΔΕΝΕΣ ΑΛΥΣΟΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ -//- 5000 

13 ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΣΩΛΗΝΕΣ -//- 1800 

14 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ -//- 450 

15 ΒΑΣΗ ΙΣΤΟΥ -//- 2 Χ 2150 

16 ΣΩΛΗΝΕΣ -//- 3200 

17 ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΑ ΨΑΡΑΔΙΚΑ -//- 12 Χ 500 

18 ΠΑΛΙΕΣ ΠΟΡΤΕΣ -//- 2 Χ 500 

19 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΜΑΣ 

ΓΕΡΑΝΟΥ GANZ 

-//- 2455 

20 ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ -//- 2 Χ 2000 

21 ΑΡΠΑΓΕΣ -//- 2 Χ 2200 

22 ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ -//- 2000 

23 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΠΑΚΤΩΝΑΣ -//- 600 

24 ΙΚΡΙΩΜΑ -//- 6 Χ 100 

25 ΤΑΙΝΙΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ -//- 17500 

26 ΑΡΠΑΓΕΣ ΓΕΡΑΝΩΝ GANZ & RAPIER ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ Νο 1 5 Χ 4100 

27 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥ  KELVIN 1 -//- 2300 

28 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥ  KELVIN 2 -//- 2300 

ΣΥΝΟΛΟ 126.625 
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