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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
            ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ   
           (Ο.Λ.Θ.  Α.Ε.)   
          Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 
                 Ε∆ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ     

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ &  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 2/2011 
∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ  ΠΑΛΑΙΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (SCRAP) 
 
 
1.- O Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε (Ο.Λ.Θ Α.Ε) διενεργεί πλειοδοτικό 
διαγωνισµό για την εκποίηση και αποµάκρυνση 381 περίπου τόνων παλαιών 
µηχανηµάτων (scrap) και καλεί τους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν έγγραφες 
σφραγισµένες προσφορές.  
 
2. Όροι διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 
 
2.1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο.  
 
2.2. Οι προσφορές θα υποβληθούν σε κλειστό φάκελο το αργότερο µέχρι την ώρα 
13:00 µ.µ.  της 26/5/2011, ηµέρα  Πέµπτη στο Τµήµα Γραµµατείας του ΟΛΘ 
(Κεντρικά Γραφεία). Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την προθεσµία υποβολής 
(ή ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού) δεν θα γίνονται αποδεκτές. 
 
2.3 Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο Κτίριο Τεχνικών Υπηρεσιών της ΟΛΘ Α.Ε., 
Πύλη 11 Λιµένος, 2ος όροφος, ∆ιεύθυνση Οικονοµικού, ενώπιον Επιτροπής στις 
27/5/2011, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.µ. Κατά τη διαδικασία του 
διαγωνισµού θα παρευρίσκονται µόνο οι προσφέροντες η νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι 
εκπρόσωποί τους. Ο εκπρόσωπος του συµµετέχοντος στην περίπτωση αυτή θα 
πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή την σχετική εξουσιοδότηση η οποία θα πρέπει 
να φέρει θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής 
 
2.4. Το υλικό προς εκποίηση φαίνεται στον πίνακα που επισυνάπτεται στην παρούσα 
∆ιακήρυξη. 
Τα υλικά βρίσκονται στην βάση του Β΄ Προβλήτα (Περίβολος Πλωτών Μέσων) και 
στους στάβλους στο χώρο της ΟΛΘ ΑΕ.  
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποκτήσουν ίδια αντίληψη για τα εκποιούµενα υλικά, 
µετά από προηγούµενη συνεννόηση µε τα µέλη της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού 
(τηλ. 2310593503, 2310593504, 2310593112)  
 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 381 τόνων.  
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 2.5. 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 ΟΛΘ στον χώρο 
που επιθυµεί ο ανάδοχος εµπεριέχεται επίσης στις υποχρεώσεις του αναδόχου. 
Για την φόρτωση των υλικών στα µεταφορικά µέσα ο ανάδοχος, αν το επιθυµεί, 
µπορεί να χρησιµοποιήσει µηχανήµατα  του  Ο.Λ.Θ A.E, µε καταβολή των 
δικαιωµάτων χρήσης σύµφωνα µε το τιµολόγιο του ΟΛΘ.  

         Οι εργασίες κοπής και µεταφοράς µπορούν να εκτελούνται τις καθηµερινές µέχρι την 
18:00. Εφόσον ο ανάδοχος επιθυµεί την εκτέλεση  εργασιών και κατά τις αργίες 
(Σάββατο, Κυριακή) πλην εορτών θα πρέπει µια ηµέρα τουλάχιστον ενωρίτερα να 
ενηµερώνει τον Ο.Λ.Θ. Οι εργασίες κατά τις αργίες µπορούν να εκτελούνται µόνον 
κατά την Α’ βάρδια. 
 
2.6.  Κριτήριο  για την κατακύρωση του διαγωνισµού θα είναι η υψηλότερη τιµή που 
θα επιτευχθεί, µετά το άνοιγµα των προσφορών και την λήξη της διαδικασίας και των 
αντιπροσφορών. Ως ελάχιστη τιµή πρώτης προσφοράς ορίζεται η τιµή των 115 € ανά 
τόνο (τιµή εκκίνησης). Προσφορές µικρότερες του ποσού αυτού απορρίπτονται. 
 
2.7. Προσφορές 
 

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

        -Προσφορά για τον ∆ιαγωνισµό εκποίησης-πώλησης και αποµάκρυνσης  381 
περίπου τόνων παλαιών µηχανηµάτων (scrap).  

       -Τα στοιχεία του ∆ιαγωνιζόµενου ( Πλήρης επωνυµία υποψηφίου, διεύθυνση, 
αριθµός τηλεφώνου, fax ). 

      -Ο Αποδέκτης: Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. –∆/νση ∆ιοικητικού, Τµήµα 
Γραµµατείας. 

 
2.7.2.  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.  
 
2.7.3. Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς θα εµπεριέχεται και ο υποφάκελος των 
δικαιολογητικών ο οποίος θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  
2.7.3.1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ποσού ίσου µε 5.000,00€, 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 η χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγυητική 
απορρίπτεται. 
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Αντί της εγγυητικής επιστολής µπορεί να κατατεθεί ως εγγύηση στην εταιρεία ΟΛΘ 
ΑΕ αντίστοιχο χρηµατικό ποσό. Αντίγραφο του γραµµατίου είσπραξης θα πρέπει να 
εµπεριέχεται στον φάκελο δικαιολογητικών. 
2.7.3.2.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, µε θεωρηµένο το γνήσιο της 
υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι: 
α) Ο διαγωνιζόµενος αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 
παρούσας διακήρυξης 
β) Ο διαγωνιζόµενος κατόπιν επίσκεψης  στους χώρους  που βρίσκεται το προς 
εκποίηση υλικό, έλαβε γνώση της κατάστασης του υλικού και των συνθηκών των 
χώρων. 
2.7.3.3. Άδεια για τη διαχείριση (συλλογή – µεταφορά) στερεών- µη επικίνδυνων 
αποβλήτων  
 
2.7.4. Αντιπροσφορές.  
Κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού η Επιτροπή προχωρεί στην 
αποσφράγιση των προσφορών και αφού εξετάσει τα δικαιολογητικά συµµετοχής 
ανακοινώνει εις επήκοον 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. ∆εν 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 µέσα σε 5 ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της 
κατακύρωσης. 
 
2.8. Ανάθεση- Τρόπος πληρωµής  
Μετά την κατακύρωση του διαγωνισµού καλείται ο ανάδοχος  µε έγγραφο του Ο.Λ.Θ. 
Α.Ε., να καταθέσει, εντός 2 ηµερών από την κατακύρωση, στο ταµείο του ΟΛΘ ποσό 
που αντιστοιχεί µε βάση την προσφορά του σε ποσότητα 381 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 παραληφθείσης ποσότητας θα γίνεται µε βάση τα ζυγολόγια από 
τις πλάστιγγες του ΟΛΘ. Μετά την παραλαβή όλης της ποσότητας του 
παλαιοσιδήρου θα γίνει σχετική εκκαθάριση, τυχόν δε πλεονάζον υπόλοιπο θα 
κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασµό του δικαιούχου εντός 5 ηµερών από την 
εκκαθάριση. 
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2.9. Ο ανάδοχος έχει την αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη απέναντι σε  
οποιονδήποτε τρίτο, συµπεριλαµβανοµένου και του προσωπικού του ΟΛΘ 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 ΟΛΘ  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  
 

               2.10. 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 Υγιεινής και ασφάλειας που προβλέπει η 
νοµοθεσία, ο κανονισµός Υγιεινής και Ασφάλειας του ΟΛΘ και οι αστυνοµικές 
διατάξεις  
 
3. Νοµικό πλαίσιο διαγωνισµού  
Ο υπόψη διαγωνισµός θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης. 
Περιπτώσεις που δε ρυθµίζονται από τους παραπάνω αναγραφόµενους όρους, θα 
διέπονται από τις διατάξεις του Κανονισµού Σύναψης και Εκτέλεσης Συµβάσεων 
Προµηθειών, Υπηρεσιών, Έργων, Παραχωρήσεων και Εκποιήσεων της εταιρίας 
Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (ΦΕΚ τ. Β 1941/14.12.2010). 
 
4. ∆ικαίωµα ΟΛΘ ΑΕ για αναβολή ή ακύρωση διαγωνισµού  
Η ΟΛΘ 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. 

Θεσσαλονίκη :  21/4/2011  
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΑΙ  ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΟΛΘ  Α.Ε 
 
 

Σ. ΑΓΓΕΛΟΥ∆ΗΣ 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Ονοµασία Τράπεζας 
........................……............Κατάστηµα.......….............................……….  
Ηµεροµηνία έκδοσης ..................................  
Προς Ο.Λ.Θ. Α.Ε.  
 
 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ .....…...... € ............…..…….................  
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε δια της παρούσας επιστολής  
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και 
διζήσεως µέχρι  
του ποσού των € ..........……........................... υπέρ της Εταιρείας 
..............…….....................  
∆/νση.. .....………........................................ δια την συµµετοχή της εις τον 
διενεργούµενο διαγωνισµό της ........................ για το 
έργο…………………………………………………………………σύµφωνα µε την υπ'. 
αριθ......................... διακήρυξη σας.  
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό  
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της,  
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά 
χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή 
µη της απαίτησης µέσα σε τρεις ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.  
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ..........................……………..............................  
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά 
ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη 
∆/ξη).  
Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί 
στο ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆. συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν 
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο 
Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 
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ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΩΣ SCRAP 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩ∆. 

ΠΑΓΙΟΥ 
ΚΩ∆. 
ΟΛΘ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ kg 

Πίνακας 12 2014006 30 Φ 3,5m3 Michigan 25.000 
Πίνακας 12 2015065 136 Π/Φ 2tn Dyanlift 1.500 
Πίνακας 12 2015066 137 Π/Φ 2tn Dyanlift 1.500 
Πίνακας 12 2015068 139 Π/Φ 2tn Dyanlift 1.500 
Πίνακας 12 2015071 142 Π/Φ 2tn Dyanlift 1.500 
Πίνακας 12 2017001 1 Ηλ. Π/Φ 2,5tn YALE 1.500 
Πίνακας 12 2017005 3 Ηλ. Π/Φ 2,5tn YALE 1.500 
Πίνακας 17 3400008 469 Φορτηγίδα Κατ/µατος 77,5 ΚΟΧ 35.000 
Πίνακας IV 3400010 433 Φορτηγίδα Κύτους ΚΟΧ 55,0 22.000 
Πίνακας IV 3400011 434 Φορτηγίδα Κύτους ΚΟΧ 55,1 22.000 
Πίνακας IV 3400012 435 Φορτηγίδα Κύτους ΚΟΧ 55,2 22.000 
Πίνακας IV 3400013 436 Φορτηγίδα Κύτους ΚΟΧ 55,3 22.000 
Πίνακας IV 3400014 438 Φορτηγίδα Κύτους ΚΟΧ 55,4 22.000 
Πίνακας IV 3400015 439 Φορτηγίδα Κύτους ΚΟΧ 55,5 22.000 
Πίνακας ΙΙΙ 2000007 10 Η/Γ Ceretti Tanfani 3TN 60.000 
Πίνακας ΙΙΙ 2000014 13 Η/Γ Ceretti Tanfani 3TN 60.000 
Πίνακας ΙΙΙ 2000016 6 Η/Γ Ceretti Tanfani 3TN 60.000 

 

 

 

 

 

 

 


