
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 37-39 ΑΘΗΝΑ 

ΤΗΛ: 2103358319 
 

 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 

Η ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ Κ.Σ.Ε.Π.Ε.Π. προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό 

με υποβολή ανοικτών προσφορών για την διάλυση και πώληση του 

μηχανολογικού εξοπλισμού, αχρήστων υλικών, δικτύων ατμού και νερών 

καθώς και χαλύβδινων δεξαμενών στις εγκαταστάσεις μας στο Εργοστάσιο 

Ελευσίνας. 

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της Ελαιουργικής στην 

Αθήνα, Πειραιώς 37-39 στις 28/09/2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ. 

 

Το τεύχος του διαγωνισμού καθώς και πληροφορίες μπορούν να ζητούν οι 

ενδιαφερόμενοι από τον κ. Ξεζωνάκη, στο τηλέφωνο 210 3358319. 

 

Αθήνα 10/09/2009 

 

Ο ΑΝΑΠΛ.ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 
 

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ 
 
 
 
 



 

ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ Κ.Σ.Ε.Π.Ε.Π. 
Πειραιώς 37-39 ΑΘΗΝΑ 

 
 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 
Η ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ Κ.Σ.Ε.Π.Ε.Π. προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό 
Διαγωνισμό για την διάλυση και πώληση του μηχανολογικού εξοπλισμού, 
αχρήστων υλικών, δικτύων ατμού και νερών καθώς και χαλύβδινων 
δεξαμενών που βρίσκονται στον εργοστασιακό χώρο της στην περιοχή 
Μάνδρας Ελευσίνας Αττικής. 
 
Η διάλυση, κοπή και απομάκρυνση του παραπάνω εξοπλισμού θα γίνει με 
επιμέλεια και έξοδα του εργολάβου και με προσωπικό δικό του για το οποίο 
και φέρει αποκλειστικά αυτός την ευθύνη. 
 
Η υπόδειξη του προς απομάκρυνση εξοπλισμού θα γίνει από αρμόδιο 
υπάλληλο της ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗΣ. 
 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο γραφεία μας Πειραιώς 37-39,6ος όροφος 
την Δευτέρα 28/09/2009 και ώρα 11:00 πμ. 
 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να υποβάλλουν γραπτή προσφορά. 
Οι κατατιθέμενες προσφορές θα πρέπει να συνυπολογίζουν το κόστος 
διάλυσης του εξοπλισμού καθώς και τα έσοδα από την πώλησή τους ως 
scrap, θα είναι ανά δε ανά kg απομακρυνόμενου υλικού (η ζύγιση θα 
πραγματοποιείται από αρμόδιο υπάλληλο της ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗΣ στην 
γεφυροπλάστιγγα του Ε/Ε). 
Επίσης θα αναφέρεται και ο απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης του έργου. 
 
Σημειώνεται ότι μετά την ανάγνωση των προσφορών ο διαγωνισμός μπορεί 
να συνεχιστεί με προφορικές αντιπροσφορές από τους συμμετέχοντες. 
 
Η ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ έχει το δικαίωμα αναβολής ή ματαίωσης ή ακύρωσης του 
διαγωνισμού ή απόρριψης υποβληθείσας προσφοράς για οποιοδήποτε λόγω. 
 
ΠΛΗΡΩΜΗ 
Η πληρωμή θα γίνεται με μετρητά με την έκδοση των σχετικών τιμολογίων 
πώλησης κατά την πρόοδο των εργασιών. 
 
Ο πλειοδότης με την ανάθεση του έργου θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης συνολικού τιμήματος 40.000,00€ 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Για περισσότερες πληροφορίες και για επιτόπια επίσκεψη επικοινωνία με τον 
κ. Μαραγκό Κώστα τηλ. 2105548925 και 6949077439 



 
ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Οι προσφορές θα ισχύουν για δύο μήνες. 
 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
Το κείμενο της παρούσας προκήρυξης θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της 
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗΣ από 11/09/09 & η Περιληπτική Προκήρυξη στην Εφημερίδα 
ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ την 11η Σεπτεμβρίου 2009  
 
 
Αθήνα 10-09-2009 
 

Ο ΑΝΑΠΛ.ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ 
 
 

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ 
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