
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Εκποίηση και Απομάκρυνση 
Ηλεκτροκίνητου Γερανού ως Παλαιοσίδηρο (scrap) 

 
 

Η Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. (Ο.Λ.Β. Α.Ε.) προτίθεται να προβεί στην εκποίηση και 

απομάκρυνση ενός ανενεργού ηλεκτροκίνητου (Η/Κ) γερανού βάρους 80 περίπου τόνων 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 11:00 π.μ. της 

20/5/2022 ημέρα Παρασκευή (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών).  

3. Ο Η/Κ γερανός προς εκποίηση βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του Προβλήτα Νο1 της ΟΛΒ, 

φέρει αρίθμηση Νο6 και είναι κατασκευής GANZ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν 

ίδια αντίληψη για τον γερανό σε δύο πιθανές ημερομηνίες: την 12η /5/2022 και ώρα 10:00’ 

ή/και την 17η /5/2022 και ώρα 10:00’. Για την επίσκεψη στον χώρο οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν 

να εφοδιαστούν με κατάλληλη άδεια εισόδου, αφού επικοινωνήσουν τουλάχιστον μέχρι την 

προηγούμενη ημέρα της επίσκεψης με την ΟΛΒ (Κεντρική προβλήτα, 2ος όροφος, τηλ: 

24213-16174, φαξ: 24210-31115, e-mail: pfso@port-volos.gr ).  

Σημειώνεται ότι το βάρος του προς εκποίηση γερανού προσδιορίσθηκε με βάση το 

κατασκευαστικό σχέδιο του γερανού και την ποσότητα που έχει ήδη απομακρυνθεί από τον 

γερανό κατόπιν σχετικής παρόμοιας διαγωνιστικής διαδικασίας, η οποία δεν ολοκληρώθηκε 

από τον τότε ανάδοχο. 

 
Ο ΡΓ ΑΝ Ι ΣΜΟ Σ ΛΙΜΕ ΝΟ Σ ΒΟΛΟ Υ  Α .Ε .  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Ταχ. Δ/νση : Κεντρικός Προβλήτας 

Ταχ. Κώδικας : 382 21  ΒΟΛΟΣ 

Πληροφορίες : Θωμάς Σπάχος 

Τηλέφωνο : 24213 – 16170 

Τηλεομοιοτυπία : 24210 – 31115 

Ηλεκτρον. Δ/νση : admin@port-volos.gr 

Ιστοχώρος : www.port-volos.gr  
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4. Ο γερανός έχει πλάτος περίπου 10m, μήκος περίπου 12m ενώ το ύψος του εκτιμάται σε 

περίπου 45m. Λόγω του μεγάλου όγκου του προς απομάκρυνση γερανού, ο ανάδοχος 

οφείλει να κάνει χρήση: 

- Καλαθοφόρου μηχανήματος κατάλληλης ανυψωτικής ικανότητας και μέγιστου 

ύψους, στο οποίο θα βρίσκεται το προσωπικό το οποίο θα είναι επιφορτισμένο με 

την κοπή των τμημάτων. 

- Τουλάχιστον δύο (2) γερανών, κατάλληλων τεχνικών χαρακτηριστικών, για την 

συγκράτηση των τμημάτων που θα κόβονται προκειμένου να αποφευχθεί πτώση 

τους και πιθανή πρόκληση ατυχήματος.  

5. Η κοπή του γερανού σε μικρότερα τμήματα προκειμένου να καταστεί δυνατή η μεταφορά 

του, εμπεριέχεται στις υποχρεώσεις του αναδόχου. Για την κοπή με χρήση φλόγας ο 

ανάδοχος οφείλει να λάβει κατάλληλη άδεια από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου. Η 

φόρτωση σε μεταφορικά μέσα και η μεταφορά του υλικού εκτός του ΟΛΒ 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 του Ο.Λ.Β A.E, με καταβολή των δικαιωμάτων χρήσης σύμφωνα με το 

τιμολόγιο του ΟΛΒ (ΦΕΚ Β/2341/2007). Οι εργασίες κοπής και μεταφοράς μπορούν να 

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

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

μετά το άνοιγμα των προσφορών και την λήξη της διαδικασίας.  

7. Οι προσφορές θα υποβληθούν σε κλειστό φάκελο. Πάνω στον φάκελο προσφοράς θα 

πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:  

− Προσφορά για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκποίηση και 

απομάκρυνσης παλαιού γερανού ως παλαιοσίδηρο (scrap).  

− Τα στοιχεία του προσφέροντος (Πλήρης επωνυμία υποψηφίου, διεύθυνση, αριθμός 

τηλεφώνου, fax).  

− Ο Αποδέκτης: Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε.  

− Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς θα εμπεριέχονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  

• Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού ίσου με 2.000,00€, με χρόνο ισχύος κατά 60 

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, 
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το δικαίωμα αυτό. (βλέπε συνημμένο υπόδειγμα). Προσφορά χωρίς εγγυητική 

επιστολή η 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 αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και θα δηλώνεται ότι:  

i. μέχρι και την ημέρα της υποβολής της προσφοράς δεν συντρέχει κάποιος από 

τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.  

ii. Ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 

παρούσας διακήρυξης  

iii. Ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση της κατάστασης του γερανού και των 

συνθηκών των χώρων.  

• Άδεια για τη διαχείριση (συλλογή – μεταφορά) στερεών- μη επικίνδυνων αποβλήτων  

• 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:  

i. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος 

των 60 ημερών από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

ii. Ο συνολικός χρόνος της παραλαβής και απομάκρυνσης όλης της ποσότητας 

των παλαιοσιδήρων ο οποίος δεν θα υπερβαίνει τις 30 ημερολογιακές ημέρες.  

 

Β) Διαδικασία  

1. Στον χρόνο που ορίστηκε ανωτέρω (20/5/2022) η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών 

προχωρεί στην αποσφράγιση των προσφορών και αφού εξετάσει τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής αποφασίζει τις προσφορές που γίνονται αποδεκτές.  

2. Κατόπιν αξιολογεί τις οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων που έγιναν δεκτοί με 

βάση τα δικαιολογητικά συμμετοχής και κατατάσσει τις προσφορές κατά σειρά πλειοδοσίας.  

3. Οι εγγυητικές επιστολές των συμμετεχόντων (με εξαίρεση αυτής του αναδόχου) 

επιστρέφονται με την κατακύρωση του αποτελέσματος και την πληρωμή του σχετικού ποσού 

από τον ανάδοχο. 
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Γ) Ανάθεση – τρόπος πληρωμής  

1. Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού καλείται ο ανάδοχος με έγγραφο, να καταθέσει, 

εντός πέντε (5) ημερών από την κατακύρωση, στο ταμείο της ΟΛΒ ΑΕ ποσό που αντιστοιχεί, 

με βάση την προσφορά του, σε ποσότητα 80 τόνων.  

2. 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.  

3. 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.  

 

Δ) Υποχρεώσεις αναδόχου 

1. 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.  

2. 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.  

3. 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.  

ΑΔΑ: 97ΖΑ469ΗΞ3-042



 

 

- 5 - 

4. 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.  

5. Εάν ο ανάδοχος δεν ολοκληρώσει την απομάκρυνση του γερανού εντός τριάντα (30) ημερών 

(ή τυχόν παράτασης), τότε το ποσό που κατατέθηκε στην ΟΛΒ για την ποσότητα των 80 

τόνων παραμένει στην ΟΛΒ. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να διεκδικήσει την επιστροφή όλου ή 

μέρους του ποσού αυτού. 

6. Στην περίπτωση μη ολοκλήρωσης των εργασιών απομάκρυνσης του γερανού εντός των 

τιθέμενων χρονικών ορίων, η ΟΛΒ κηρύσσει τον ανάδοχο έκπτωτο και μπορεί, χωρίς την 

δημοσίευση νέας πρόσκλησης να απευθυνθεί στον δεύτερο υποψήφιο ανάδοχο για 

συνέχιση των εργασιών, καταβάλλοντας το ποσό που αντιστοιχεί στην υπολειπόμενη 

ποσότητα που δεν απομακρύνθηκε. Σε περίπτωση άρνησης του δεύτερου αναδόχου, 

μπορεί να απευθυνθεί στον τρίτο υποψήφιο κ.ο.κ. 

 
                    Για την  ΟΛΒ Α.Ε. 

Ο Δ/νων Σύμβουλος  

 
 
  Σωκράτης Αναγνώστου  
 
 
Συνημμένα 

Γενικό σχέδιο γερανού 
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