
 

                                 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΑΠΟ 13/7/2020 ΜΑΤΑΙΩΘΕΝΤΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΠΑΝ∆ΗΜΙΑΣ 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 002/2020 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ & ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΩΣ SCRAP  
 

Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Ανοικτό Πλειοδοτικό ∆ιαγωνισµό, µε την υποβολή ηλεκτρονικών προσφορών, για την εκποίηση και 

αποµάκρυνση παλαιού εξοπλισµού/µηχανηµάτων και λοιπών υλικών ιδιοκτησίας της, ως scrap, τα οποία 

βρίσκονται στο Λιµένα Θεσσαλονίκης και κατανέµονται σε οµάδες και ειδικότερα: 

                      ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ               ΤΟΝΟΙ  

 

  ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΞΙΑ/ΤΟΝΟ 

    

ΟΜΑ∆Α 1 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΙ 

ΓΕΡΑΝΟΙ 

660t. 130 ευρώ 

ΟΜΑ∆Α 2 ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ 

130,7t. 130 ευρώ 

 

Κριτήριο για την κατακύρωση του διαγωνισµού θα είναι η Υψηλότερη Τιµή που θα επιτευχθεί, µετά την 

εξέταση των προσφορών. Ελάχιστη Τιµή Εκκίνησης ορίζονται τα εκατό τριάντα ευρώ ανά τόνο 

(130€/τόνο). 

Η ποσότητα σε τόνους των προς εκποίηση Μηχανηµάτων & Εξαρτηµάτων, εκτιµάται για την Οµάδα 1 -

660 τόνους περίπου, µε αντίστοιχη ελάχιστη Συνολική Αξία 85.800€, (130€/τόνο Χ 660 τόνους), 

πλέον Φ.Π.Α. και για την Οµάδα 2-130 τόνους περίπου, µε αντίστοιχη ελάχιστη Συνολική Αξία 

16.991€, (130€/τόνο Χ 130,7 τόνους), πλέον Φ.Π.Α. 

Προσφορές µε τιµή µικρότερης της προαναφερόµενης Ελάχιστης Τιµής Εκκίνησης θα ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ. 

Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να υποβάλλουν οικονοµική προσφορά για όποια οµάδα επιθυµούν, µε την 

προϋπόθεση ότι η προσφορά αφορά το σύνολό της.   

 

Α’ ΜΕΡΟΣ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: 

1.1 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας 

Στον εν λόγω Ανοικτό Πλειοδοτικό ∆ιαγωνισµό, µπορούν να συµµετάσχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, 

κοινοπραξίες ή ενώσεις προµηθευτών, που ασκούν στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε. επάγγελµα σχετικό µε 

το αντικείµενο της ∆ιακήρυξης.  

1.2 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα  

Οι  συµµετέχοντες θα πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες ελάχιστες προϋποθέσεις τεχνικής – 

επαγγελµατικής ικανότητας: 

 Να διαθέτουν άδεια για τη ∆ιαχείριση-Συλλογή & Μεταφορά Στερεών, µη επικίνδυνων Αποβλήτων, 

από τη ∆/νση Περιβάλλοντος. 

 Να διαθέτουν Μηχανολόγο Μηχανικό µε την αντίστοιχη Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλµατος και 

αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία. 

2. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ    

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους, το αργότερο µέχρι την 8/1/2021- 

ώρα 15.00, στην Ελληνική γλώσσα, µη εξαρτώµενη από όρο, προυπόθεση , αίρεση ή επιφύλαξη, µε 

email στη ∆ιεύθυνση Προµηθειών και Επενδύσεων της ΟΛΘ ΑΕ, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου cvasiliadou@thpa.gr, µε κοινοποίηση στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

  



 

gpapageorgiou@thpa.gr  και ptheologou@thpa.gr. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας 

και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.  

Η εξέταση των προσφορών και των δικαιολογητικών συµµετοχής, θα διεξαχθεί, από την ορισθείσα 

Επιτροπή Αξιολόγησης της ΟΛΘ ΑΕ.  

Η επιτροπή δύναται να συνεχίσει µε έναν ακόµη γύρο διαπραγµατεύσεων µε τους 3 πρώτους σε 

υψηλότερη κατάταξη τιµής.  

2.1 Ηλεκτρονικός φάκελος προσφοράς 

Οι συµµετέχοντες θα αποστείλουν τις προσφορές τους, σε ηλεκτρονικά αρχεία, σύµφωνα µε τα άρθρα 3 

και 4 της παρούσας, ως εξής: 

α. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής -Τίτλος «Πλειοδοτικός ∆ιαγωνισµός για την εκποίηση & Αποµάκρυνση 

Παλαιών Μηχανηµάτων και Εξαρτηµάτων της ΟΛΘ ΑΕ, ως scrap καθώς και τα στοιχεία του 

διαγωνιζόµενου (Πλήρης επωνυµία υποψηφίου, διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, e-mail),  

β. Τεχνική Προσφορά &  

γ. Οικονοµική Προσφορά 

 Σηµειώνεται ότι η Εγγύηση Συµµετοχής για το ∆ιαγωνισµό θα αποσταλεί σε ηλεκτρονική µορφή 

(pdf) και ταχυδροµικώς στη διεύθυνση: 

Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης ΑΕ 

∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού – Τµήµα Γραµµατείας 

Κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας – Ισόγειο - Πύλη 11 

Εντός Λιµένα - τκ 54625 

3.   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ 

Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει  να περιληφθούν:  

• Εγγύηση Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό. 

Οι Εγγυητικές Επιστολές Πιστωτικών ή και λοιπών Ιδρυµάτων εκδίδονται υπέρ του συµµετέχοντος για την 

Οµάδα 1 – ποσό χιλίων οκτακοσίων ευρώ (1.800€) και για την Οµάδα 2 – ποσό πεντακοσίων ευρώ 

(500,00€) και συνολικά το ποσό των δύο χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (2.300€).  

Προσφορές χωρίς την προσήκουσα εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τυχόν ελλείψεις της 

Εγγύησης, πέραν των υποχρεωτικών στοιχείων, µπορούν να συµπληρώνονται εκ των υστέρων από τον 

εκδότη της, µε µέριµνα του ενδιαφερόµενου. 

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος 

της προσφοράς που προβλέπεται στην παρούσα. 

Στη θέση Εγγυητικών Επιστολών Πιστωτικών ή και λοιπών Ιδρυµάτων γίνονται αποδεκτά και Γραµµάτια 

Συστάσεως Παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων εφόσον περιλαµβάνουν : α) τον 

αριθµό και την ηµεροµηνία εκδόσεώς του από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, β) το ποσό που 

καλύπτει η παρακατάθεση, γ) το όνοµα του καταθέτη, δ) τα στοιχεία του δικαιούχου ΟΛΘ ΑΕ, ε) την αιτία 

παρακατάθεσης, όπως τον αριθµό της διακήρυξης και στ) δεν περιέχει αναβλητική αίρεση της καταβολής 

κατόπιν αντιπαροχής. 

       Τέλος αντί της εγγυητικής επιστολής µπορεί να κατατεθεί ως εγγύηση το αντίστοιχο χρηµατικό ποσό, στο 

Ταµείο/Τραπεζικό Λογαριασµό της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Αντίγραφο του γραµµατίου είσπραξης/αποδεικτικού 

κατάθεσης θα πρέπει να εµπεριέχεται στον φάκελο δικαιολογητικών. 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86, ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της παρούσης 

διακήρυξης και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο προσφέρων κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών θα 

λαµβάνει όλα τα µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, και την υγιεινή και ασφάλεια, 

σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.  

• Άδεια του διαγωνιζόµενου για τη ∆ιαχείριση-Συλλογή & Μεταφορά Στερεών, µη επικίνδυνων 

Αποβλήτων, από τη ∆/νση Περιβάλλοντος 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν.1599/86 του Μηχ/γου Μηχ/κού, στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

Α) έλαβε γνώση του αντικειµένου του διαγωνισµού & τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα 



 

Β) ότι πρόκειται να αναλάβει την επίβλεψη όλων των εργασιών για την αποµάκρυνση του, προς 

εκποίηση, εξοπλισµού/µηχανηµάτων, όπως η κοπή του σε µικρότερα τµήµατα, η ανύψωση και η 

φόρτωση για τη µεταφορά του. 

• Επικυρωµένο αντίγραφο της Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλµατος ή άλλου ισοδύναµου 

αποδεικτικού εγγράφου, από το οποίο θα τεκµαίρεται η επαρκής, επαγγελµατική εµπειρία του 

Μηχ/γου-Μηχ/κού που θα αναλάβει την επίβλεψη της αποµάκρυνσης των υλικών. 

• Ενηµερωτικό έγγραφο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων, κατά το Άρθρο 13 του 

ΓΚΠ∆ 679/2016, υπογεγραµµένο από τον Υποψήφιο 

 Τεχνική Προσφορά 

Χρονοδιάγραµµα Εκτέλεσης Εργασιών και αποµάκρυνσης των προς εκποίηση µηχανηµάτων ως scrap 

από το Λιµένα Θεσσαλονίκης, για τα οποία υποβάλλει προσφορά.  

 Οικονοµική Προσφορά 

Η Οικονοµική Προσφορά, προσαρµοσµένη  σύµφωνα µε το Υπόδειγµα  

Η Οικονοµική Προσφορά θα υπογράφεται από τον προσφέροντα, θα φέρει τη σφραγίδα της επιχείρησης 

και θα περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

 Την τιµή προσφοράς σε ευρώ ανά τόνο (€/τόνο), χωρίς Φ.Π.Α. και ανά προσφερόµενη οµάδα.  

 Το χρόνο ισχύος της προσφοράς, που δεν µπορεί να είναι µικρότερος από 90 ηµέρες. 

 Το συνολικό χρόνο αποµάκρυνσης – εκ του λιµένος Θεσσαλονίκης – των προς εκποίηση 

µηχανηµάτων, ως scrap, ο οποίος δεν µπορεί να υπερβαίνει για την Οµάδα 1 - τις εξήντα (60) 

εργάσιµες ηµέρες και για την Οµάδα 2 – τις τριάντα (30) εργάσιµες  ηµέρες. 

 Οποιαδήποτε, κατά την κρίση των διαγωνιζοµένων, επιπλέον αναγκαία στοιχεία. 

4.  ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι υποβαλλόµενες προσφορές πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον για ενενήντα (90) ηµέρες από την 

ηµεροµηνία διενέργειας της ∆ιαγωνιστικής ∆ιαδικασίας. Προσφορές που ισχύουν για µικρότερο χρονικό 

διάστηµα, δεν θα λαµβάνονται υπόψη και θα ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ από την Επιτροπή ως απαράδεκτες. 

5. ΑΝΑΘΕΣΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

5.1.  Η επιλογή Αναδόχου και η κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού θα γίνει, µε απόφαση 

του αρµόδιου οργάνου της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και µετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής του 

διαγωνισµού, στον υπερθεµατιστή. 

 Μετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, καλείται ο υπερθεµατιστής, µε 

έγγραφο της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., να καταθέσει, εντός πέντε (5) ηµερών από την κατακύρωση, σε 

Τραπεζικό λογαριασµό που διατηρεί η ΟΛΘ ΑΕ, το ακριβές τίµηµα της προσφοράς του και να 

υπογράψει τη σχετική σύµβαση.  

 Ακόµη µε την υπογραφή της σύµβασης ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει Εγγυητική Επιστολή 

Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης εκδοθείσα από Πιστωτικό Ίδρυµα, το ύψος της οποίας 

ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του συµβαλλόµενου τιµήµατος, χωρίς τον ΦΠΑ και θα ισχύει µέχρι 

επιστροφής της στο Πιστωτικό Ίδρυµα που την εξέδωσε. Αντί της εγγυητικής επιστολής µπορεί να 

κατατεθεί ως εγγύηση στο Ταµείο της ΟΛΘ ΑΕ αντίστοιχο χρηµατικό ποσό. Η εγγυητική επιστολή 

επιστρέφεται µετά την οριστική λήξη της σύµβασης και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν 

απαιτήσεων από τους συµβαλλόµενους. Εάν εκκρεµούν υποχρεώσεις του αναδόχου που άρχισαν 

µέσα στο συµβατικό χρόνο και  δεν έληξαν κατά  την  εκπνοή  του, τότε  η Εγγυητική  επιστολή 

επιστρέφεται µετά και την τακτοποίηση των  υποχρεώσεων αυτών του αναδόχου.  

5.2  Σε περίπτωση που ο υπερθεµατιστής, στον οποίο ανακοινώθηκε η κατακύρωση, δεν καταβάλει     

εµπρόθεσµα το τίµηµα ή/και δεν προσέλθει εµπρόθεσµα για την υπογραφή της συµβάσεως ή/και δεν 

προσκοµίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης εντός της αρχικά ταχθείσας προθεσµίας ή της τυχόν 

παρατάσεώς της, ή δεν συλλέξει και αποµακρύνει εµπρόθεσµα το σύνολο του προς εκποίηση υλικού 

η Εταιρία δύναται να ανακαλέσει και να κηρύξει τον υπερθεµατιστή έκπτωτο. Στην περίπτωση αυτή η 

Ο.Λ.Θ. Α.Ε. µπορεί να κατακυρώσει τον εκποιούµενο εξοπλισµό/µηχανήµατα στον επόµενο ή, αν 

συντρέξει και άλλη όµοια περίπτωση, στους επόµενους κατά σειρά πλειοδότες, οι οποίοι καλούνται να 

καταβάλουν το τίµηµα που προσέφεραν. 



 

          5.3  Η πιστοποίηση της παραληφθείσης ποσότητας, για την εκποίηση των εκποιούµενων µηχανηµάτων, 

ως παλαιοσίδηρος (scrap), θα γίνει µε βάση τα ζυγολόγια από τις πλάστιγγες της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.  

Μετά την παραλαβή όλης της ποσότητας θα γίνει σχετική εκκαθάριση. Εάν η ποσότητα που 

παρέλαβε ο Aνάδοχος είναι µεγαλύτερη της ενδεικτικής, οφείλει να καταβάλει στο ταµείο της Ο.Λ.Θ. 

Α.Ε. χρηµατικό ποσό ίσο µε την επιπλέον ποσότητα υλικού σε κιλά επί την προσφερόµενη τιµή.  

Αντίστοιχα, εάν ο Ανάδοχος παραλάβει µικρότερη ποσότητα από την ενδεικτική, η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

οφείλει να καταθέσει σε λογαριασµό του Αναδόχου την οικονοµική διαφορά. 

Η εκκαθάριση θα ολοκληρωθεί εντός δέκα (10) ηµερών από την τελευταία παραλαβή του συνόλου 

του προς εκποίηση υλικού.  

Σηµειώνεται ότι ο Ανάδοχος οφείλει να συλλέξει και να αποµακρύνει το σύνολο του προς εκποίηση 

υλικού.  

6.   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

- Η παραλαβή του εκποιούµενου εξοπλισµού/µηχανηµάτων γίνεται µε δαπάνες και ευθύνη του 

Αναδόχου.  

- Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο, 

συµπεριλαµβανοµένου και του προσωπικού της ΟΛΘ ΑΕ για οποιαδήποτε ζηµία 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.  

- Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε παράβαση της εργατικής, ασφαλιστικής ή άλλης σχετικής 

νοµοθεσίας σχετικά µε την απασχόληση του προσωπικού του.  

- Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει γνώση και του Κανονισµού Υγείας και Ασφάλειας των εργαζοµένων 

της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (Απόφαση 2643/27.06.2005) και να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την 

ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και να τηρεί µε επιµέλεια τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας 

νοµοθεσίας. 

- Ο Ανάδοχος θα αρχίσει τις εργασίες εφόσον έχει λάβει όλες τις τυχόν απαιτούµενες άδειες και 

εγκρίσεις, όλα τα απαραίτητα µέτρα προστασίας, καθώς υγιεινής και ασφάλειας.  

- Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ενηµερώνει την ΟΛΘ ΑΕ για κάθε εργασία που εκτελεί και να 

συµµορφώνεται στις υποδείξεις του αρµόδιου τµήµατος και της αρµόδιας Επιτροπής αυτής.  

- Ο Ανάδοχος µετά την καταβολή του τιµήµατος και την υπογραφή της σύµβασης, και σε διάστηµα 

όχι µεγαλύτερο των 60 εργάσιµων ηµερών για την Οµάδα 1 και τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών 

για την Οµάδα 2, οφείλει να αποµακρύνει πλήρως από το Λιµένα Θεσσαλονίκης το εκποιούµενο 

υλικό.Τα µέτρα πρόληψης, ρύπανσης του περιβάλλοντος, που είναι αναγκαία να ληφθούν για την 

εκτέλεση τυχόν εργασιών, τα διατιθέµενα µέσα για τον περιορισµό αυτής, αλλά και εκείνα που θα 

χρησιµοποιηθούν για την περισυλλογή, µεταφορά και διάθεση απορριµµάτων που θα προκύψουν, 

θα γίνουν µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου. 

- Οποιεσδήποτε άδειες απαιτούνται για την εκτέλεση τυχόν εργασιών, όπως άντλησης και 

παράδοσης πετρελαιοειδών καταλοίπων, απορριµµάτων, πιστοποιητικά µη οφειλής σε ∆ηµόσιες 

Υπηρεσίες εφόσον απαιτούνται θα εκδοθούν µε ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου. 

- Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για οποιαδήποτε βλάβη ή ζηµιά, από οποιαδήποτε 

αιτία και τυχόν χερσαία, θαλάσσια ή ατµοσφαιρική ρύπανση. 

- Η ΟΛΘ Α.Ε., δε φέρει καµία ευθύνη για τυχόν ζηµίες ή ατυχήµατα, που είναι δυνατόν να συµβούν 

στο προσωπικό του Αναδόχου, στο προσωπικό της ΟΛΘ Α.Ε. ή σε οποιουσδήποτε τρίτους κατά 

την εκτέλεση των εργασιών, µέχρι και την ολοκλήρωσή τους. Η ΟΛΘ Α.Ε. δε φέρει καµία ευθύνη 

για τυχόν κλοπές υλικών, εξαρτηµάτων, µηχανηµάτων και εργαλείων του Αναδόχου, ο οποίος 

οφείλει να µεριµνήσει για την επαρκή και αποτελεσµατική φύλαξη τους. 

- Η ΟΛΘ ΑΕ δεν έχει καµία ευθύνη για πραγµατικά ελαττώµατα ή έλλειψη ιδιοτήτων των 

εκποιούµενων µηχανηµάτων. Με τη συµµετοχή στο διαγωνισµό τεκµαίρεται ότι ο προσφέρων έχει 

αποκτήσει ιδία αντίληψη του είδους των εκποιούµενων µηχανηµάτων και της κατάστασης στην 

οποία αυτός βρίσκεται και ότι αυτά είναι της τελείας αρεσκείας του και κατάλληλα για τη χρήση 

για την οποία τα προορίζει.  



 

- Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος έναντι της ΟΛΘ Α.Ε για πληµµελή εκτέλεση ή τυχόν µη εκτέλεση 

των Συµβατικών του υποχρεώσεων εντός της προβλεπόµενης, κατά τα ανωτέρω, προθεσµίας, 

καθώς και για οποιαδήποτε ζηµία ή απαιτήσεις τρίτων, οι οποίες θα προέλθουν από δικές του ή 

των προστεθέντων του ενέργειες ή παραλήψεις οφειλόµενες σε δόλο ή αµέλεια. Στην περίπτωση 

αυτή και ανεξάρτητα της τυχόν αστικής ευθύνης του φυσικού ή νοµικού προσώπου καταπίπτει 

υπερ της ΟΛΘ Α.Ε., µε απόφαση της, ως ποινική ρήτρα το ποσό της εγγυητικής επιστολής που 

προβλέπεται στην παρούσα. 

- Όλες οι απαιτούµενες εργασίες, θα πραγµατοποιηθούν µε ευθύνη, προσωπικό και µέσα του 

αναδόχου. 

- Η κοπή των προς εκποίηση υλικών σε µικρότερα τµήµατα, προκειµένου να καταστεί δυνατή η 

µεταφορά του αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου και θα πραγµατοποιηθεί µε δαπάνες του. 

- Η φόρτωση και η µεταφορά των υλικών εκτός της ΟΛΘ Α.Ε., σε χώρο του Αναδόχου, αποτελεί 

υποχρέωση του Αναδόχου και θα πραγµατοποιηθεί µε δαπάνες του. 

- Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, ο ανάδοχος δύναται να χρησιµοποιήσει µηχανήµατα 

της ΟΛΘ Α.Ε., καταβάλλοντας το αντίστοιχο κόστος χρέωσης, σύµφωνα µε το ισχύον τιµολόγιο 

που προβλέπεται για κάθε ένα από αυτά και υπό την προϋπόθεση ότι τα µηχανήµατα θα είναι 

διαθέσιµα κατά τη ζήτησή τους.  

- Ο Ανάδοχος, για την εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών, εγγυάται ότι διαθέτει αυτός ή το 

τρίτο πρόσωπο, το οποίο ενεργεί κατ’ εντολή και λογαριασµό του τις απαιτούµενες γνώσεις και 

υποδοµή και θα τηρήσει τις κείµενες διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας. 

- Στον Ανάδοχο, δύναται να διατεθεί εφόσον απαιτείται, χώρος για την εκτέλεση εργασιών. Το 

χρονικό διάστηµα διάθεσης του εν λόγω χώρου δε θα είναι µεγαλύτερο από εκείνου που 

προκύπτει από το υποβληθέν Χρονοδιάγραµµα Εκτέλεσης Εργασιών. 

- Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκεφθούν το Λιµένα Θεσσαλονίκης, στην τοποθεσία 

εναπόθεσης των µηχανηµάτων, κατόπιν συνεννόησης µε τη ∆ιεύθυνση Προµηθειών και 

Επενδύσεων στα εξής τηλεφωνικά νούµερα: 2310593-352/363/354/325/360 & 305, προκειµένου 

να εκτιµήσουν οι ίδιοι τα εκποιούµενα, ως scrap υλικά, αλλά και το χώρο, στον οποίο θα πρέπει 

ενδεχοµένως να εργασθούν. 

7. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν προσφορές, ως αναλυτικά περιγράφεται στο Άρθρο 2 της παρούσας, 

ο διαγωνισµός επαναλαµβάνεται µε την ίδια ή άλλη τιµή πρώτης προσφοράς και µε τους ίδιους ή άλλους 

όρους, µετά την παρέλευση δέκα (10) τουλάχιστον ηµερών. Σε περίπτωση που και στον επαναληπτικό 

διαγωνισµό δεν υπάρξει συµµετοχή πλειοδοτών, η Εταιρία µπορεί να αποφασίσει την απ’ ευθείας εκποίηση 

προς κάθε ενδιαφερόµενο.  

8. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ο υπόψη διαγωνισµός θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης. 

Η ΟΛΘ ΑΕ διατηρεί το δικαίωµα να αναβάλει ή να µαταιώσει τη 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 παρούσα. Η 

συµµετοχή του Υποψηφίου στη διαδικασία του διαγωνισµού  συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή εκ µέρους 

του, των όρων διεξαγωγής της. 

 

 

 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ 

 

FRANCO NICOLA CUPOLO 



 

 

 

 

 

A/A 
ASSET 

NUMBER 
ΟΜΑ∆Α 1 

ASSET DESCRIPTION  
ThPA 
CODE 

SERIAL 
NUM.  

ΕΤΟΣ 

ΚΤΗΣΗΣ 

Est. 
Weight 
in Tons 

NOTS - JUSTIFICATION 

1 120000000010 
ΗΛΕΚΤΡ/ΤΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 3t  
(CERETI TANFANI) 

Nr.005 N.A.  1999 110 
Low capacity & Unreliable for 
use  

2 
120000000011 ΗΛΕΚΤΡ/ΤΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 3t  

(CERETI TANFANI) 
Nr.017 N.A.  1999 110 

Low capacity & Unreliable for 
use  

3 
120000000012 ΗΛΕΚΤΡ/ΤΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 3t  

(CERETI TANFANI) 
Nr.007 N.A.  1999 110 

Low capacity & Unreliable for 
use  

4 
120000000014 ΗΛΕΚΤΡ/ΤΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 3t  

(CERETI TANFANI) 
Nr.022 N.A.  1999 110 

Low capacity & Unreliable for 
use  

5 
120000000015 ΗΛΕΚΤΡ/ΤΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 3t  

(CERETI TANFANI) 
Nr.025 N.A.  1999 110 

Low capacity & Unreliable for 
use  

6 
120000000017 ΗΛΕΚΤΡ/ΤΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 3t  

(CERETI TANFANI) 
Nr.003 N.A.  1999 110 

Low capacity & Unreliable for 
use  

     ΣΥΝΟΛΟ 660  

A/A 
ASSET 

NUMBER 
ΟΜΑ∆Α 2 

ASSET DESCRIPTION 
ThPA 
CODE 

SERIAL 
NUM.  

ΕΤΟΣ 

ΚΤΗΣΗΣ 

Est. 
Weight in 

Tons 

NOTS - 
JUSTIFICATION 

1 120000000315 ΑΡΠΑΓΗ ΓΙΑ Η/Γ 10 TN 93Γ N.A.  1999 5 Unsuitable for use 

2 120000000310 ΑΡΠΑΓΗ ΓΙΑ Η/Γ 10 TN DEMAG 63M N.A.  1999 5 Unsuitable for use 

3 120000000312 ΑΡΠΑΓΗ ΓΙΑ Η/Γ 10 TN PRIESTMAN 86Φ N.A.  1999 5 Unsuitable for use 

4 120000000285 ΑΡΠΑΓΗ ΓΙΑ Η/Γ 20 TN GANZ 106Γ N.A.  1999 10 Unsuitable for use 

5 120000000286 ΑΡΠΑΓΗ ΓΙΑ Η/Γ 20 TN GANZ 107Γ N.A.  1999 10 Unsuitable for use 

6 120000000287 ΑΡΠΑΓΗ ΓΙΑ Η/Γ 20 TN GANZ 108Γ N.A.  1999 10 Unsuitable for use 

7 120000000362 ΑΡΠΑΓΗ ΓΙΑ Η/Γ 3 TN 74Γ N.A.  1999 1,5 Unsuitable for use 

8 120000000363 ΑΡΠΑΓΗ ΓΙΑ Η/Γ 3 TN 75Γ N.A.  1999 1,5 Unsuitable for use 

9 120000000366 ΑΡΠΑΓΗ ΓΙΑ Η/Γ 3 TN 46Γ N.A.  1999 1,5 Unsuitable for use 

10 120000000367 ΑΡΠΑΓΗ ΓΙΑ Η/Γ 3 TN 47Γ N.A.  1999 1,5 Unsuitable for use 

11 120000000326 ΑΡΠΑΓΗ ΓΙΑ Η/Γ 6 TN 83Φ N.A.  1999 3 Unsuitable for use 

12 120000000333 ΑΡΠΑΓΗ ΓΙΑ Η/Γ 6 TN 80Γ N.A.  1999 3 Unsuitable for use 

13 120000000334 ΑΡΠΑΓΗ ΓΙΑ Η/Γ 6 TN 81Γ N.A.  1999 3 Unsuitable for use 

14 120000000342 ΑΡΠΑΓΗ ΓΙΑ Η/Γ 6 TN 53Γ N.A.  1999 3 Unsuitable for use 

15 120000000344 ΑΡΠΑΓΗ ΓΙΑ Η/Γ 6 TN 118Φ N.A.  1999 3 Unsuitable for use 

16 120000000325 ΑΡΠΑΓΗ ΓΙΑ Η/Γ 6 TN PRIESTMAN 82Φ N.A.  1999 3 Unsuitable for use 

25 120000000445 ΠΟΛΥΠΟ∆ΑΣ ΓΙΑ Η/Γ 10 TN 69 N.A.  1999 5 Unsuitable for use 

26 120000000447 ΠΟΛΥΠΟ∆ΑΣ ΓΙΑ Η/Γ 10 TN 71 N.A.  1999 5 Unsuitable for use 

27 120000000451 ΠΟΛΥΠΟ∆ΑΣ ΓΙΑ Η/Γ 15 TN 113 N.A.  1999 7 Unsuitable for use 

28 120000000459 
ΕΙ∆ΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡ/ΣΗΣ ΧΑΛ/ΝΩΝ  
(ΝΥΧΙΑ)-80CM 

  N.A.  1999 1 Unsuitable for use 

29 120000000429 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΕΣ 
ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ DEMAG 

  N.A.  1999 1 Unsuitable for use 

30 120000000108 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 5 Μ3 CAT 980 G / ME49196  Nr.053 9CM00417 1999 10 
Unsuitable for use - 
Canibalised 

31 

130400000031-

130400000032-

130400000033-

130400000034 

Τέσσερις Πλωτές εξέδρες 6Χ3Χ1µ 

1304/31-

32-33-

34 

  1974 29 Unsuitable for use 

32 130900000003 ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ (ΤΡΑΚΤΕΡ) 55 HP BELARUS Nr. 046 N.A. 1982 3,7 Unsuitable for use 

          ΣΥΝΟΛΟ 130,7    



 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Της επιχείρησης …………………………………………………………………………………………………………..……..……..… 

µε Έδρα ……………………………………… ∆ιεύθυνση ……………………………………..……………….…….……..……..… 

Α.Φ.Μ. …………………..………………… ∆.Ο.Υ. ……………………………. Ταχ. Κώδικα .………………….……..……..… 

Τηλέφωνο…..……..……………… Fax…………..……………… 

Αφού έλαβα γνώση των όρων του Πλειοδοτικού ∆ιαγωνισµού 002_2020 για την εκποίηση και 

αποµάκρυνση παλαιού εξοπλισµού/µηχανηµάτων και λοιπών υλικών ιδιοκτησίας της ΟΛΘ ΑΕ, ως scrap, 

τα οποία βρίσκονται στο Λιµένα Θεσσαλονίκης, υποβάλλω την παρούσα Οικονοµική Προσφορά, και 

δηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ & ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ  

ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ, ΩΣ SCRAP 

ΟΜΑ∆Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ 

ΤΙΜΗ 

ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

€ 

 

1 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΙ 

ΓΕΡΑΝΟΙ 

660t. ton 130€/ton  

 

2 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ 

130,7t. ton 130€/ton  

 
Οι ανωτέρω τιµές είναι άνευ Φ.Π.Α.                                                                                                                                        
Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς:                       ………. ηµέρες 
Χρόνος Αποµάκρυνσης Εξοπλισµού/Μηχανηµάτων:  ………. ηµέρες 

       ………/….. / 2020 
                                                                                         

   Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
        Υπογραφή/Σφραγίδα 

 
 
 
 



 

 
 


