
  

1 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΤΗΣ 329ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΗΣ 23-12-2019 

 

Στην Ελευσίνα, την 23η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, 
συνήλθαν στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., στα γραφεία της έδρας της 
Ανώνυμης Εταιρείας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Ο.Λ.Ε. Α.Ε.), 
οδός Κανελλοπούλου 6, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας 
Ο.Λ.Ε. Α.Ε., κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ. στην 329η  τακτική 
συνεδρίαση, με  θέματα  Η.Δ.: 

………………………………………………………………………………………… 

14. Έγκριση του από 29/11/2019 Πρακτικού της επιτροπής διεξαγωγής του  
Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκποίηση, απομάκρυνση εκτός 
Λιμένα Ελευσίνας ή εξουδετέρωση του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου: 
ΡΥΜΟΥΛΚΟ-ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΟ «ΚΛΑΙΡΗ Τ» (Ν.Π. 8983), περιοχής 
αρμοδιότητας Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε. 
………………………………………………………………………………………… 
Παρόντες ήταν τα μέλη του Δ.Σ. Γεωργιάδης Ιωάννης, Καλλιανού Άννα-

Μαρία, Καμαρινάκης Απόστολος, Κατσογιάννης Χρήστος,  Κουμπέτσος 

Γεώργιος, Φιριππής Νικόλαος, και Χρήστου Κωνσταντίνος.  

Σημ. Η εκ των μελών κα. Καλλιανού Άννα-Μαρία, συμμετέχει στη Συνεδρίαση 

με τηλεδιάσκεψη. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε χωρίς δικαίωμα ψήφου και η Νομική Σύμβουλος 

του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. κ. Νικολοπούλου Ελένη. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Γραμματέας του Δ.Σ., κ. Κυριαζή Νεκταρία. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., 

κος Κουμπέτσος Γεώργιος, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη 

του Δ.Σ εισέρχονται στη συζήτηση των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης:  

………………………………………………………………………………………… 

ΘΕΜΑ 14ο: 

«Έγκριση του από 29/11/2019 Πρακτικού της επιτροπής διεξαγωγής του  
Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκποίηση, απομάκρυνση 
εκτός Λιμένα Ελευσίνας ή εξουδετέρωση του επικίνδυνου και επιβλαβούς 
πλοίου: ΡΥΜΟΥΛΚΟ-ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΟ «ΚΛΑΙΡΗ Τ» (Ν.Π. 8983), περιοχής 
αρμοδιότητας Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε.» 

 
O Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Ο.Λ.Ε. Α.Ε, κ. Απόστολος Καμαρινάκης, 
θέτει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τα εξής:  
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Η Νομική εταιρεία «Χιωτέλης και Συνεργάτες», απέστειλε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 

12265/16-12-2019 εισήγηση στην οποία αναφέρει τα ακόλουθα: 

«Σε συνέχεια του υποβληθέντος ερωτήματος σχετικά με την έγκριση του από 

29/11/2019 Πρακτικού της επιτροπής διεξαγωγής του  Ανοικτού Μειοδοτικού 

Διαγωνισμού για την εκποίηση, απομάκρυνση εκτός Λιμένα Ελευσίνας ή 

εξουδετέρωση του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου: ΡΥΜΟΥΛΚΟ-

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΟ «ΚΛΑΙΡΗ Τ» (Ν.Π. 8983), περιοχής αρμοδιότητας Οργανισμού 

Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε.,  και λαμβάνοντας υπόψιν: 

1) τις διατάξεις του Ν. 2881/2001 (ΦΕΚ Α´ 16) «Ρύθµιση θεμάτων ανέλκυσης 

ναυαγίων και άλλες διατάξεις».  

 2)  τις διατάξεις της Υ.Α.2123/38/01 του ΥΕΝ (ΦΕΚ Β΄ 1439) «Διαδικασία  και 

οι όροι, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των  διαγωνιζομένων, οι συνέπειες 

σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους με αυτές, τα θέματα αναδείξεως 

μειοδότη, υπολογισμού της χαμηλότερης προσφοράς, καταβολής αμοιβής, 

κατάθεσης, απόδοσης και κατάπτωσης της εγγυήσεως, επανάληψης του 

Διαγωνισμού και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διενέργεια του Διαγωνισμού, 

που  προβλέπεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 2, του Ν. 2881/2001» (ΦΕΚ 

Α' 16).  

3)   τις διατάξεις του Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας 

και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 102).  

4) τις διατάξεις του Ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της 

συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 94) και ιδίως των άρθρων  127 – 132.  

5) τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 143).  

6) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

(ΦΕΚ Α' 147).  
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7) τις διατάξεις του Ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις 

θαλάσσιες ενδομεταφορές, Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και 

Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 145).  

8) τις διατάξεις του από 14-01-1939 Β.Δ. «Περί κωδικοποιήσεως των περί 

Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων» (Φ.Ε.Κ. 24/19-1-1939).  

9) Το Καταστατικό της Α.Ε. με την επωνυμία: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.», όπως διαμορφώθηκε μετά την απόφαση της 11ης 

ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ 

ΜΕΤΟΧΟΥ (Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.) (Αρ. ΓΕΜΗ: 1328618/21-09-2018) 

10) Τις με αριθμ. 1,2 & 3 /326/17-10-2019 αποφάσεις του Δ.Σ./Ο.Λ.Ε. Α.Ε (ΑΡ. 

ΓΕΜΗ: 1828157/21-10-2019), με θέμα «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου 

της Εταιρείας Ο.Λ.Ε. Α.Ε. σε Σώμα.», « Εκλογή Προέδρου και Διευθύνοντος 

Συμβούλου της Εταιρείας Ο.Λ.Ε. Α.Ε.» και «Ορισμός εκτελεστικών, μη 

εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών της Εταιρείας Ο.Λ.Ε. 

Α.Ε.»  αντίστοιχα, 

11) το άρθρο 10 του  Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης & Λειτουργίας 

(ΚΕΟΛ) του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ενδεικτικές 

αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου.  

12) την υπ’ αρ. Πρωτ. 2814.3/92364/2018 Υπουργική Απόφαση: «Έγκριση 

προϋπολογισμών οικ. έτους 2019 δέκα (10) Οργανισμών Λιμένος Α.Ε.».  

13) τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με 

την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 

και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 

διατάξεις».  

14)Την υπ’ αριθμ. 3//327/12-11-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε. με τίτλο: “Διακήρυξη ανοικτού μειοδοτικού 

διαγωνισμού για την εκποίηση, απομάκρυνση εκτός λιμένα Ελευσίνας ή 

εξουδετέρωση του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου: ΡΥΜΟΥΛΚΟ-

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΟ «ΚΛΑΙΡΗ Τ» (Ν.Π. 8983), περιοχής αρμοδιότητας ΟΛΕ Α.Ε.”. 
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15) Την υπ’ αριθμ. 4//327/12-11-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε. με τίτλο: “Σύσταση Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμού για τον ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με τίτλο: 

Διακήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση, απομάκρυνση 

εκτός λιμένα Ελευσίνας ή εξουδετέρωση του επικίνδυνου και επιβλαβούς 

πλοίου: ΡΥΜΟΥΛΚΟ-ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΟ «ΚΛΑΙΡΗ Τ» (Ν.Π. 8983), περιοχής 

αρμοδιότητας ΟΛΕ Α.Ε.”. 

16) Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 11057/14-11-2019Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

που καταχωρήθηκε στο Μ. Δεσμεύσεων με Α/Α ΑΠΟΦ0441 

17) Το γεγονός ότι συντρέχουν άμεσοι και επείγοντες λόγοι για την ανέλκυση 

και απομάκρυνση του ναυαγίου και τη μετατόπιση ή καταστροφή ή 

εξουδετέρωσή του με οποιονδήποτε τρόπο καθώς και την απομάκρυνση εκτός 

της ζώνης αρμοδιότητας του ΟΛΕ Α.Ε. ή εξουδετέρωση των επικίνδυνων και 

επιβλαβών πλοίων. Η συσσώρευση μεγάλου αριθμού ναυαγίων και 

επικίνδυνων και επιβλαβών πλοίων στην περιοχή αρμοδιότητας του ΟΛΕ Α.Ε. 

έχει επιφέρει χρόνια και σοβαρή υποβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

Επίσης, τα ναυάγια και τα επικίνδυνα και επιβλαβή πλοία αποτελούν κίνδυνο 

για τη ναυσιπλοΐα, κίνδυνο πρόκλησης ρύπανσης και παρεμποδίζουν την 

προσόρμιση, την αγκυροβολία, την παραβολή, τη χρήση των κρηπιδωμάτων 

και γενικά τη λειτουργία του λιμένα Ελευσίνας.  

18) Το από 29/11/2019 Πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής του  Ανοικτού 

Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκποίηση, απομάκρυνση εκτός Λιμένα 

Ελευσίνας ή εξουδετέρωση του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου: 

ΡΥΜΟΥΛΚΟ-ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΟ «ΚΛΑΙΡΗ Τ» (Ν.Π. 8983), περιοχής 

αρμοδιότητας Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε.» 

19)Την από 6-12-2019 και με αριθμ.πρωτ.11891/6-12-2019 Ηλεκτρονική 

Επικοινωνία του Οργανισμού προς τον Τζανάκο Δημήτριο του Πέτρου, 

μοναδικό εξ αποποιήσεων κληρονόμο του πλοιοκτήτη του ανωτέρω Ρ/Ε 

«Κλαιρη Τ», με την οποία τον καλούμε να δηλώσει το ενδιαφέρον του για την 

με ιδία μέσα και έξοδα απομάκρυνσή του από τον λιμένα σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στα άρθρα 3 παρ. 5 και 2 παρ. 8 του Ν.2881/2001 
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20)Την από 10-12-2019 Εξώδικη Δήλωση του Οργανισμού προς τον ίδιο ως 

άνω μοναδικό κληρονόμο με την οποία τον καλούμε όπως εντός προθεσμίας 

δύο (2) ημερών από της επιδόσεώς της, μας γνωστοποιήσει αν προτίθεται να 

ασκήσει τα δικαιώματά του και δη εκείνο της ανάληψης του έργου της 

απομάκρυνσής του ανωτέρω πλοίου από το Λιμένα δικαιοδοσίας της ΟΛΕ ΑΕ. 

21) Την από 12-12-2019 Εξώδικη Απάντηση του Τζανάκου Δημήτριου, σε 

απάντηση εκείνης του Οργανισμού με την οποία μας γνωστοποιεί εγγράφως 

ότι δεν προτίθεται να αναλάβει με ιδία μέσα και έξοδα την απομάκρυνση του 

ως άνω πλοίου από τον Οργανισμό. 

22) Το γεγονός ότι  στις 29-11-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, 

διενεργήθηκε από την αρμόδια Επιτροπή - η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 

4//327/12-11-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΕ Α.Ε. 

αποτελούμενη από τους:  1. Φαρμάκη Βασιλική, Πρόεδρο της Επιτροπής, 

2.Νικομάνη Ιωάννη, μέλος,  3.Οικονομοπούλου Ανθή, μέλος, ο μειοδοτικός 

διαγωνισμός, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμ .17/2019 σχετική 

Διακήρυξη του ΟΛΕ Α.Ε., με αντικείμενο  την εκποίηση, ανέλκυση και 

απομάκρυνση εκτός λιμένα Ελευσίνας του επικίνδυνου και επιβλαβούς  πλοίου: 

Ρ/Κ ‘’ΚΛΑΙΡΗ Τ’’ (N.Π. 8983), περιοχής αρμοδιότητας Οργανισμού Λιμένος 

Ελευσίνας Α.Ε. 

Η αρμόδια Επιτροπή παρέλαβε μία και μόνο προσφορά από την εταιρεία με 

την επωνυμία «ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ.», που έλαβε αριθμ. πρωτ. 11530/28-11-2019 και η οποία ζήτησε 

στην οικονομική της προσφορά την καταβολή του ποσού των 0,012 € (ένα 

λεπτό του ευρώ), που αναλύεται στο ποσό των 0,01 € (ένα λεπτό του ευρώ) 

πλέον ΦΠΑ 24% (δηλαδή 0,012 ευρώ) για το σύνολο των εργασιών που 

αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 17/2019 Διακήρυξη του ΟΛΕ Α.Ε.   

Ακολούθησε σύσκεψη της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, η οποία 

λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και σε εφαρμογή της παραγράφου 6.3. της 

υπ΄ αριθμ 17/2019 Διακήρυξης, αποφάσισε ομόφωνα να προτείνει προς το Δ.Σ. 

του ΟΛΕ Α.Ε. την κατακύρωση του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για 

την εκποίηση, ανέλκυση και απομάκρυνση εκτός λιμένα Ελευσίνας του 

του επικίνδυνου και επιβλαβούς  πλοίου: Ρ/Κ ‘’ΚΛΑΙΡΗ Τ’’ (N.Π. 
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8983),στην εταιρεία με την  επωνυμία ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ. η οποία εδρεύει στη Λ. 

Δημοκρατίας 34 Πέραμα και της οποίας η προσφορά περιλαμβάνει (ως η 

μοναδική υποβληθείσα και αποδεκτή) την χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, με 

την  προϋπόθεση  να καταθέσει  τα ζητούμενα δικαιολογητικά, βάσει  της υπ’ 

αριθμ. 17/2019 Διακήρυξης του ΟΛΕ Α.Ε. 

23)Το γεγονός ότι ο μοναδικός εξ αποποιήσεως κληρονόμος του 

αποβιώσαντος πλοιοκτήτη του ως άνω πλοίου, Τζανάκος Δημήτριος, ήλθε σε 

επαφή με τον Οργανισμό προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση των 

πλοίων του αδελφού του. Κατόπιν προφορικής ενημέρωσής του και μετά από 

μία ηλεκτρονική προς αυτόν επικοινωνία καθώς και την κοινοποίηση σε αυτόν 

εξωδίκου δηλώσεως με την οποία τον καλέσαμε κατά τις διατάξεις του 

Ν.2881/2001 να μας γνωστοποιήσει αν επιθυμεί να προβεί σε απομάκρυνση 

του ανωτέρω πλοίου με δικά του μέσα και έξοδα, ο τελευταίος εγγράφως 

γνωστοποίησε στον Οργανισμό ότι δεν προτίθεται να το πράξει, όπως τούτο 

προκύπτει από τις ως άνω μνημονευόμενες Εξώδικες Δηλώσεις. 

Η γνώμη μας είναι ότι ο Οργανισμός νομιμοποιείται να προβεί στην 

κατακύρωση του ως άνω Διαγωνισμού εγκρίνοντας και το ως άνω Πρακτικό της 

Επιτροπής Διαγωνισμού, δεδομένης της τήρησης της κείμενης νομοθεσίας και 

λόγω της ρητής παραίτησης του μοναδικού κληρονόμου από τα δικαιώματά του 

περί απομάκρυνσης του πλοίου.» 

Mε την παρούσα, ως Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΕ Α.Ε. εισηγούμαι:  

A) όπως η προσφορά της μοναδικής συμμετέχουσας στον διαγωνισμό 

εδρευούσης στην Ελλάδα εταιρείας με την επωνυμία «ΙΓΝΑΤΙΟΣ 

ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», που έλαβε 

αριθμ. πρωτ. 11530/28-11-2019 και η οποία ζήτησε στην οικονομική της 

προσφορά την καταβολή του ποσού των 0,012 € (ένα λεπτό του ευρώ), που 

αναλύεται στο ποσό των 0,01 € (ένα λεπτό του ευρώ) πλέον ΦΠΑ 24% (δηλαδή 

0,012 ευρώ) για το σύνολο των εργασιών που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 

17/2019 Διακήρυξη του ΟΛΕ Α.Ε.  κριθεί ως αποδεκτή, καθώς πληροί τους 

όρους της υπ’ αριθμ. 17/2019 Διακήρυξης ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού 

του ΟΛΕ Α.Ε.   
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B) την κατακύρωση της εδρεούσης στην Ελλάδα εταιρείας με την επωνυμία 

«ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ.» 

Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε. 

Γ) όπως η εταιρεία με την επωνυμία «ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ.»  υποβάλει, εντός είκοσι (20) 

ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης του Δ.Σ. επί της παρούσας 

εισήγησης, επί ποινή αποκλεισμού, τα κατά νόμο δικαιολογητικά κατακύρωσης 

και προσέλθει στην ανωτέρω έδρα του ΟΛΕ Α.Ε. (Κανελλοπούλου 6, Ελευσίνα) 

για την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης.  

Δ) την αποδοχή - έγκριση του από 29-11-2019 κάτωθι Πρακτικού της 

Επιτροπής διεξαγωγής του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την 

εκποίηση, ανέλκυση και απομάκρυνση εκτός λιμένα Ελευσίνας του επικίνδυνου 

και επιβλαβούς  πλοίου: Ρ/Κ ‘’ΚΛΑΙΡΗ Τ’’ (N.Π. 8983), περιοχής αρμοδιότητας 

Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε., το οποίο έχει ως εξής: 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την 

εκποίηση, ανέλκυση και απομάκρυνση εκτός λιμένα Ελευσίνας του επικίνδυνου 

και επιβλαβούς  πλοίου: Ρ/Κ ‘’ΚΛΑΙΡΗ Τ’’ (N.Π. 8983), περιοχής αρμοδιότητας 

Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε. 

Στην Ελευσίνα, στις 29 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, συνήλθε 

στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε (εφεξής, χάριν συντομίας, «ΟΛΕ 

Α.Ε»), επί της οδού Κανελλοπούλου, αριθμ. 6,  η Επιτροπή Διενέργειας  του υπ’ 

αριθμ. 17/2019 Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για 

την ανέλκυση και απομάκρυνση εκτός λιμένος Ελευσίνας αποτελούμενη σύμφωνα 

με την υπ’ αριθμ. 4//327/12-11-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΕ 

Α.Ε. από τους:  1. Φαρμάκη Βασιλική, Πρόεδρο της Επιτροπής, 2.Νικομάνη Ιωάννη, 

μέλος,  3.Οικονομοπούλου Ανθή, μέλος, προκειμένου να προβεί στη διενέργεια του 

διαγωνισμού αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμ .17/2019 σχετική 

Διακήρυξη του ΟΛΕ Α.Ε.  
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Επιπλέον, στη συνεδρίαση παρευρέθησαν τα κάτωθι μέλη της Γνωμοδοτικής 

Επιτροπής της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του Ν. 2881/2001 για θέματα ανέλκυσης 

και απομάκρυνσης ναυαγίων ή πλοίων: κ.κ. Απόστολος Καμαρινάκης, Δ/νων 

Σύμβουλος του ΟΛΕ Α.Ε. και Μαρία Μακρή, πλωτάρχης Λ.Σ., όπως προβλέπει η 

διάταξη του άρθρου 4 παράγραφος 1 της Υ.Α. 2123/38/01 του ΥΕΝ (ΦΕΚ Β’ 

1439/22.10.2001)  «Διαδικασία και οι όροι, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των 

διαγωνιζομένων, οι συνέπειες σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τους με αυτές, τα 

θέματα αναδείξεως μειοδότη, υπολογισμού τη χαμηλότερης προσφοράς, καταβολής 

αμοιβής, κατάθεσης, απόδοσης και κατάπτωσης της  εγγυήσεως, επανάληψης του 

Διαγωνισμού και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διενέργεια του Διαγωνισμού που 

προβλέπεται στη παράγραφο 7 του άρθρου 2 του Ν 2881/2001 (ΦΕΚ Α 16)».  

Η Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη του Διαγωνισμού και ανέφερε ότι έως 

και την προβλεπόμενη από την υπ΄ αριθμ. 17/2019 Διακήρυξη ημέρα και ώρα 

υποβολής των προσφορών (ήτοι στις 28-11-2019 και 13:00 μ.μ.) πρωτοκολλήθηκε μία 

(1) προσφορά με τα κάτωθι στοιχεία: 

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ  ΑΡ. ΠΡΩΤ. 

1 ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ- 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 

11530/28-11-2019 

 

Σύμφωνα με την προβλεπόμενη από το άρθρο 5 της Διακήρυξης διαδικασία, άρχισε 

η αποσφράγιση των προσφορών, παρουσία των συμμετεχόντων, ως ακολούθως: 

Α) Αποσφραγίστηκε ο υποβληθείς φάκελος προσφοράς και τα μέλη της Επιτροπής 

προχώρησαν σε μονογραφή όλων των δικαιολογητικών συμμετοχής  κατά φύλλο.   

Β) Ακολούθησε σύσκεψη των μελών της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού, 

παρουσία και των παριστάμενων μελών της Επιτροπής της παραγράφου 7 του 

άρθρου 9 του Ν. 2881/2001. Από την καταγραφή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών 

συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς και την αξιολόγηση τους με βάση τα 

κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 6 της Διακήρυξης του υπ’ αριθμ. 17/2019 

διαγωνισμού, η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα τα εξής: 
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α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1  Η προσφορά της υπ΄ αριθμ. 1 (μοναδικής) 

συμμετέχουσας κρίνεται ως αποδεκτή ως προς τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής, αλλά και της τεχνικής 

προσφοράς, πλην της διαπίστωσης ότι δεν είχε 

κατατεθεί  

α) καταρτισμένος κατάλογος επικινδύνων υλικών, 

από τον οποίο προσδιορίζονται τουλάχιστον τα 

επικίνδυνα υλικά που αναφέρονται στο Παράρτημα 

ΙΙ του Κανονισμού ΕΕ αριθμ 1257/2013, του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

20ης Νοεμβρίου 2013, για την ανακύκλωση πλοίων 

και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ 

1013/2006 και της Οδηγίας 2009/16ΕΚ και υποβολή 

τους στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και στον ΟΛΕ ΑΕ, 

βάσει της υπ’ αριθμ 17/2019 Διακήρυξης ΟΛΕ ΑΕ, 

β)Υπεύθυνη Δήλωση από την οποία να προκύπτει ότι 

όλες οι άδεις που αφορούν τη συλλογή, μεταφορά, 

διάθεση, αξιοποίηση, προσωρινή αποθήκευση 

μετάλλων σύμφωνα με το Ν. 1650/1986 και την ΚΥΑ 

50910/2727/2003 βρίσκονται σε ισχύ 

γ) Βιογραφικά σημειώματα των στελεχών της 

ομάδας έργου λόγω αυτών, ζητήθηκε να 

προσκομισθούν.   

 

Γ) Η αποσφράγιση των προσφορών έγινε με τη διαδικασία που καθορίζουν τα άρθρα 

3 και 4 της Υ.Α. 2123/38/2001. Τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς 

ανακοινώθηκαν από την Πρόεδρο της Επιτροπής προς τους παριστάμενους στη 
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διαδικασία και συμπληρώθηκε πίνακας οικονομικών προσφορών. Τα αναλυτικά 

στοιχεία της υποβληθείσας οικονομική προσφοράς έχουν ως εξής: 

 

Αύξων αριθμός φακέλου προσφοράς 1 

Επωνυμία συμμετέχοντα ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ- 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

Προσφερόμενο τίμημα (αριθμητικώς 

και ολογράφως) χωρίς Φ.Π.Α. 

0,01€ Ένα λεπτό του ευρώ 

Συνολικό προσφερόμενο τίμημα 

(αριθμητικώς και ολογράφως) με Φ.Π.Α. 

0,012€  Ένα λεπτό του ευρώ 

 

Ακολούθησε σύσκεψη της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, η οποία 

λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και σε εφαρμογή της παραγράφου 6.3. της υπ΄ 

αριθμ 17/2019 Διακήρυξης, αποφάσισε ομόφωνα να προτείνει προς το Δ.Σ. του ΟΛΕ 

Α.Ε. την κατακύρωση του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση, 

ανέλκυση και απομάκρυνση εκτός λιμένα Ελευσίνας του του επικίνδυνου και 

επιβλαβούς  πλοίου: Ρ/Κ ‘’ΚΛΑΙΡΗ Τ’’ (N.Π. 8983),στην εταιρεία με την  επωνυμία 

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ. η οποία εδρεύει 

στη Λ. Δημοκρατίας 34 Πέραμα και της οποίας η προσφορά περιλαμβάνει (ως η 

μοναδική υποβληθείσα και αποδεκτή) την χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, με την  

προϋπόθεση  να καταθέσει  τα ζητούμενα δικαιολογητικά, βάσει  της υπ’ αριθμ. 

17/2019 Διακήρυξης του ΟΛΕ Α.Ε..  

Το παρόν πρακτικό υποβάλλεται στο Δ.Σ. του ΟΛΕ Α.Ε., για λήψη απόφασης. 

        Ελευσίνα, 29 Νοεμβρίου 2019 

Η Επιτροπή Διεξαγωγής του Διαγωνισμού 

     Φαρμάκη Βασιλική                 Νικομάνης Ιωάννης                 Οικονομοπούλου Ανθή                                                 

  Πρόεδρος της Επιτροπής                      Μέλος                                                 Μέλος 
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ΜΕΛΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

         ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΑΚΗΣ                                                              ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΗ 

       Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΕ Α.Ε.                                                        Πλωτάρχης Λ.Σ. »                                                           

 

Στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι προσκομίσθηκαν 1) Υπεύθυνη Δήλωση από 

την οποία προκύπτει ότι όλες οι άδεις που αφορούν τη συλλογή, μεταφορά, 

διάθεση , αξιοποίηση, προσωρινή αποθήκευση μετάλλων σύμφωνα με το Ν. 

1650/1986 και την ΚΥΑ 50910/2727/2003 βρίσκονται σε ισχύ, 2) Βιογραφικά 

σημειώματα των στελεχών της ομάδας έργου λόγω αυτών, ζητήθηκε να 

προσκομισθούν, και 3) Υπεύθυνη δήλωση ότι θα υποβληθεί ενώπιον του 

Λιμεναρχείου καταρτισμένος κατάλογος επικινδύνων υλικών, από τον οποίο θα 

προσδιορίζονται τουλάχιστον τα επικίνδυνα υλικά που αναφέρονται στο 

Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού ΕΕ αριθμ 1257/2013, του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2013, για την 

ανακύκλωση πλοίων και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ 

1013/2006 και της Οδηγίας 2009/16ΕΚ και υποβολή τους στο Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και στον ΟΛΕ ΑΕ, βάσει της υπ’ αριθμ 17/2019 Διακήρυξης 

ΟΛΕ ΑΕ. 

Κατόπιν τούτου παρακαλώ για τη λήψη απόφασης.     

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΕ ΑΕ, αφού έλαβε υπόψη του την ως άνω 

εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου και μετά από διαλογική συζήτηση, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα 

 
Εγκρίνει: 

A) όπως η προσφορά της μοναδικής συμμετέχουσας στον διαγωνισμό 

εδρευούσης στην Ελλάδα εταιρείας με την επωνυμία «ΙΓΝΑΤΙΟΣ 

ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», που έλαβε 

αριθμ. πρωτ. 11530/28-11-2019 και η οποία ζήτησε στην οικονομική της 

προσφορά την καταβολή του ποσού των 0,012 € (ένα λεπτό του ευρώ), που 

αναλύεται στο ποσό των 0,01 € (ένα λεπτό του ευρώ) πλέον ΦΠΑ 24% (δηλαδή 



ΑΔΑ: ΨΛΞΙ469ΗΞΔ-Ε0Υ



   

12 
 

0,012 ευρώ) για το σύνολο των εργασιών που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 

17/2019 Διακήρυξη του ΟΛΕ Α.Ε.  κριθεί ως αποδεκτή, καθώς πληροί τους 

όρους της υπ’ αριθμ. 17/2019 Διακήρυξης ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού 

του ΟΛΕ Α.Ε.   

B) την κατακύρωση της εδρεούσης στην Ελλάδα εταιρείας με την επωνυμία 

«ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ.» 

Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε. 

Γ) όπως η εταιρεία με την επωνυμία «ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ.»  υποβάλει, εντός είκοσι (20) 

ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης του Δ.Σ. επί της παρούσας 

εισήγησης, επί ποινή αποκλεισμού, τα κατά νόμο δικαιολογητικά κατακύρωσης 

και προσέλθει στην ανωτέρω έδρα του ΟΛΕ Α.Ε. (Κανελλοπούλου 6, Ελευσίνα) 

για την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης.  

Δ) την αποδοχή - έγκριση του από 29-11-2019 Πρακτικού της Επιτροπής 

διεξαγωγής του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση, ανέλκυση 

και απομάκρυνση εκτός λιμένα Ελευσίνας του επικίνδυνου και επιβλαβούς  

πλοίου: Ρ/Κ ‘’ΚΛΑΙΡΗ Τ’’ (N.Π. 8983), περιοχής αρμοδιότητας Οργανισμού 

Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε. 

 
Η παρούσα απόφαση επικυρώνεται αυθημερόν. 

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 

 

 

           Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας Ο.Λ.Ε. Α.Ε. 

 

 

Κουμπέτσος Γεώργιος 
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