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        ΑΔΑ: 

Ελευσίνα, 05-07-2022 

Αριθμ. Πρωτ. 6714 

 

Θέμα: « Περίληψη Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκποίηση και 

απομάκρυνση μηχανολογικού εξοπλισμού και λοιπών μεταλλικών υλικών ως 

παλιοσίδερο (scrap), συμπεριλαμβανομένων ορισμένων μη λειτουργικών μηχανημάτων 

έργου ιδιοκτησίας Ο.Λ.Ε. Α.Ε. από τις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Λιμένος 

Ελευσίνας Α.Ε.». 

 

Ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε. («ΟΛΕ Α.Ε.») προκηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό 

διαγωνισμό, µε σφραγισμένες προσφορές, για την εκποίηση και απομάκρυνση 

μηχανολογικού εξοπλισμού και λοιπών μεταλλικών υλικών ως παλιοσίδερο (scrap), 

συμπεριλαμβανομένων ορισμένων μη λειτουργικών μηχανημάτων έργου ιδιοκτησίας Ο.Λ.Ε. 

Α.Ε. από τις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε., όπως αναλυτικά 

αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 6706/05-07-2022 Διακήρυξη της Ο.Λ.Ε. Α.Ε.. 

 

• Ως ελάχιστη τιµή εκκίνησης ανά τόνο ορίζονται τα εκατό είκοσι έξι ευρώ μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (126 €/τόνο/χωρίς Φ.Π.Α.) με αντίστοιχη ελάχιστη 

τιμή εκκίνησης του πλειοδοτικού διαγωνισμού για την απομάκρυνση /εκποίηση του 

ως άνω εξοπλισμού – υλικών από τον Οργανισμό Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε.: 50.000,00 

€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για συνολικό βάρος αντικειμένων 397,12 τόνων.  

• Κριτήριο επιλογής θα είναι η το υψηλότερο προσφερόμενο τίμημα,  από οικονομικής 

άποψης βάσει τιμής. 

• Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες ενενήντα (90) 

ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της διενέργειας του Διαγωνισμού. 

• Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 20η Ιουλίου 2022, 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 και ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών από την 

αρμόδια Επιτροπή είναι η 21η Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 στα 

γραφεία του Ο.Λ.Ε. Α.Ε., στην Ελευσίνα, επί της οδού Κανελλοπούλου, αριθμ. 6. 

• Γλώσσα προσφορών και δικαιολογητικών: Η ελληνική. 

• Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

• Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: Τα δικαιολογητικά συμμετοχής αυτών που 

συμμετέχουν πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά και με ποινή απόρριψης, από 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που θα ανέρχεται στο ποσό των δύο  

χιλιάδων ευρώ (2.000,00€).  

• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν τους όρους του Διαγωνισμού από την 

ιστοσελίδα του ΟΛΕ Α.Ε. (http://www.elefsisport.gr/) και να παραλάβουν τη 
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Διακήρυξη κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 07:30 – 15:00 από τη 

Γραμματεία του ΟΛΕ Α.Ε. (Κανελλοπούλου 6, Ελευσίνα). 

 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΕ Α.Ε. 

 

 

Απόστολος Καμαρινάκης 

Υποναύαρχος ΛΣ (εα) – Πολιτικός Μηχανικός 
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