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& ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

∆ηµόσιο Ανοικτό Πλειοδοτικό ∆ιαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές, για την εκποίηση του 

εγκαταλελειµµένου Ρυµουλκού Πλοίου (Ρ/Κ) «ΣΠΥΡΟΣ ΛΕΚΚΑΣ», µε αριθµό νηολογίου Ν.Π. 9245, 

ΙΜΟ: 5204053, χωρητικότητας Κ.Ο.Χ.: 248, κατασκευής 1960, µήκους: 33,3m και πλάτους: 8,41m, 

εκτοπίσµατος 230 τόνων περίπου, που βρίσκεται εγκαταλελειµµένο, πλαγιοδετηµένο στον 

κυµατοθραύστη του λιµένα Θεσσαλονίκης περίπου δεκαπέντε χρόνια και εν συνεχεία την εκτός 

λιµένος Θεσσαλονίκης αποµάκρυνσή του.  

Με βάση το άρθρο 2, § 5 του Ν. 2881/2001, ο ανάδοχος που θα προκύψει από τον παρόντα 

Πλειοδοτικό ∆ιαγωνισµό, αφού καταβάλει το τίµηµα, αποκτά την κυριότητα του σκάφους, ελεύθερη 

από κάθε δικαίωµα τρίτου και µπορεί, αν συντρέχει λόγος, να ζητήσει την καταχώριση της περίληψης 

της κατακυρωτικής έκθεσης ή τη διαγραφή του από το νηολόγιο, µε την υποχρέωση να το 

αποµακρύνει εκτός των ορίων του λιµένα Θεσσαλονίκης, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και µε 

όλες τις προβλεπόµενες άδειες σε χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο από σαράντα (40) ηµερολογιακές 

ηµέρες, από την ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής σύµβασης.     

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

το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών και τη λήξη της διαδικασίας και των αντιπροσφορών.  

Ως Ελάχιστη Τιµή Εκκίνησης ορίζεται το ποσό των δέκα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων  

πενήντα ευρώ (14.950,00€), πλέον Φ.Π.Α. Προσφορές µε τιµή µικρότερη της προαναφερόµενης 

Ελάχιστης Τιµής θα ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ. 
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Α’ ΜΕΡΟΣ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: 

Στον εν λόγω ∆ηµόσιο Ανοικτό Πλειοδοτικό ∆ιαγωνισµό, µπορούν να συµµετάσχουν φυσικά και 

νοµικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες, που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας και εφόσον 

δικαιούνται και δεν έχουν αποκλεισθεί από διαγωνισµούς του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Η συµµετοχή των 

ανωτέρω στο διαγωνισµό µπορεί να γίνει, είτε απευθείας, είτε µέσω αντιπροσώπων τους στην 

Ελλάδα.   

 

2.   ΥΠΟΒΟΛΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι συµµετέχοντες πρέπει να υποβάλουν στην ΟΛΘ ΑΕ την προσφορά τους, τις εργάσιµες ηµέρες, 

µέχρι την 15.00’ ώρα της 12/9/2017 (µε αριθµό πρωτοκόλλου παραλαβής), ως ακολούθως: 

• Προσωπικώς  ή  µε εκπρόσωπο τους : 

       Στο ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ( τηλ. 2310593121) της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.,  

• Ταχυδροµικώς µε συστηµένη επιστολή  στην παρακάτω διεύθυνση :                  

       ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Α.Ε.                             

       ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ   

       ΤΚ 541 10    Θεσσαλονίκη.               

Οι προσφορές θα υποβληθούν σε κλειστό σφραγισµένο φάκελο, µε τη σφραγίδα του διαγωνιζόµενου. 

Πάνω στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:  

*     Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ       

*   Ο αριθµός της ∆ιακήρυξης  

*      Ο  τίτλος/αντικείµενο του διαγωνισµού: ΕΚΠΟΙΗΣΗ Ρ/Κ «ΣΠΥΡΟΣ ΛΕΚΚΑΣ»                                       

*      Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού: 13/9/2017 

*   Τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου (Πλήρης επωνυµία υποψηφίου, διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, 

fax )  

*    Ο Αποδέκτης: Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. –∆/νση Οικονοµικού, Τµήµα Προµηθειών. 

Προσφορές που θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία εκπρόθεσµα επιστρέφονται χωρίς να 

αποσφραγισθούν  από την Επιτροπή του διαγωνισµού. 

Καθυστερήσεις που θα οφείλονται σε οποιαδήποτε αιτία (Ταχυδροµεία, διανοµείς, µέσα συγκοινωνίας 

κ.λ.π.) και που θα είχαν ως αποτέλεσµα τη µη εµπρόθεσµη κατάθεση του φακέλου προσφοράς στην 

Ο.Λ.Θ. Α.Ε., χαρακτηρίζονται απαράδεκτες και βαρύνουν οπωσδήποτε τους ενδιαφερόµενους, των 

οποίων οι προσφορές ∆ΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ∆ΕΚΤΕΣ από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού. 

2.1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς, τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά. Τα τεχνικά 

στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Τα Οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον 

κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
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Οι φάκελοι Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φάκελου. Σε 

περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν- λόγω όγκου- να τοποθετηθούν 

στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την 

ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σ’ αυτόν, 

συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα. Επιτρέπεται η υποβολή µόνο των φυλλαδίων των τεχνικών 

στοιχείων (PROSPECTUS) της προσφοράς στην Αγγλική γλώσσα. 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξυσίµατα, σβησίµατα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει 

στην προσφορά  οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη 

από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει 

κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να µονογράψει και να σφραγίσει αυτή. 

Προσφορά µε διορθώσεις που να την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

και που δεν πληροί τους όρους της παρούσας ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ. 

 

3.   ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Το άνοιγµα των προσφορών θα διεξαχθεί την 10.00 ώρα της 13/9/2017 από την Επιτροπή 

∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού στο Κτίριο Τεχνικών Υπηρεσιών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., Πύλη 11, Αίθουσα 

Συνεδριάσεων, 3ος όροφος.  

Κατά τη διαδικασία του διαγωνισµού θα παρευρίσκονται µόνο οι προσφέροντες ή οι νόµιµα 

εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποί τους. Οι εκπρόσωποι των συµµετεχόντων, στην περίπτωση αυτή, θα 

πρέπει να καταθέσουν στην Επιτροπή σχετική εξουσιοδότηση. 

 

4.   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΑΚΕΛΛΟΥ 

Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει  να περιληφθούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  

4.1 ΕΓΓΥΓΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 

(750,00€), χωρίς ΦΠΑ. 

Για την Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 6 της Υ.Α. 

2123/34/2001. Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συµµετοχής κατά την υποβολή της µε την προσφορά 

είναι :  

• Η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλει ορισµένο ποσό µε µόνη τη 

δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 

• Ο αριθµός της διακήρυξης. 

• Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

• Η ηµεροµηνία έκδοσης της. 

• Τα στοιχεία του διαγωνιζοµένου υπέρ του οποίου εκδίδεται. 

� Στην Εγγυητική επιστολή θα πρέπει ακόµη να υπάρχει όρος ότι η Εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα 

και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως. 
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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 επί ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς που προβλέπεται στην παρούσα. 

Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον ανάδοχο, στον οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσµα του 

διαγωνισµού, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης. Οι 

Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής όλων των διαγωνιζόµενων, επιστρέφονται στους συµµετέχοντες 

µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία κατακύρωσης των αποτελεσµάτων. Αντί Εγγυητικών 

Επιστολών Πιστωτικών και λοιπών Ιδρυµάτων γίνονται δεκτά και Γραµµάτια Συστάσεως 

Παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων. 

       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. 

 4.2   ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

 4.2.1.  ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

• Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει 

ότι δεν καταδικάσθηκαν µε τελεσίδικη απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 

επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 

• Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από 

το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν ή βρίσκονται στη διαδικασία κηρύξεως πτώχευσης, 

εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, συµβιβασµού µε τους πιστωτές ή οι εργασίες της 

επιχείρησής τους έχουν ανασταλεί ή τελούν σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση. 

• Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, ότι έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά την 

καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φορολογικών υποχρεώσεων, κατά την 

ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

 Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 

εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένος, από την οποία και 

εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

 4.2.2 ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ  

• Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή ισοδυνάµου εγγράφου, έκδοσης τελευταίου τριµήνου, 

αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει 

ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε τελεσίδικη απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική 

τους δραστηριότητα. 

• Πιστοποιητικό της, κατά περίπτωση, αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι αντίστοιχες περιπτώσεις της προηγ. παραγρ. 4.2.1. Στις 

περιπτώσεις κατά τις οποίες η υπόψη χώρα δεν εκδίδει τέτοια έγγραφα ή πιστοποιητικά ή αυτά 

δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην εν λόγω παράγρ. πρέπει να 

αντικατασταθούν αυτά µε ένορκη δήλωση του ενδιαφεροµένου προσώπου ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, συµβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρµόδιας Αρχής της χώρας 
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εγκατάστασης. Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, πρέπει να αντικατασταθεί αυτή 

από υπεύθυνη δήλωσή τους. Η αρµόδια αρχή ή ο συµβολαιογράφος στην περίπτωση αυτή, 

εκδίδει πιστοποιητικό που βεβαιώνει τη γνησιότητα της ένορκης δήλωσης ή της υπεύθυνης 

δήλωσης. 

• Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης, που να προκύπτει ότι έχουν 

εκπληρώσει τις αντίστοιχες υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παράγρ. 4.2.1. 

4.3  ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Ή ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ 

Τα δικαιολογητικά της παρ. 4.2.1 – 4.2.2 αντίστοιχα, εκτός του Αποσπάσµατος του Ποινικού 

Μητρώου ή ισοδυνάµου, προς αυτό, εγγράφου. 

4.4 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ του Ν.1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση 

των όρων της παρούσης διακήρυξης και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

4.5 Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει,  ότι ο προσφέρων κατά την 

εκτέλεση των εργασιών αποµάκρυνσης του σκάφους εκτός του Λιµένα Θεσσαλονίκης, θα λάβει όλα 

τα µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, την υγιεινή και ασφάλεια, θα εκδώσει όλες τις 

προβλεπόµενες άδειες και γενικά θα τηρήσει απόλυτα, όλες τις διατάξεις της ισχύουσας κείµενης  

νοµοθεσίας.  

4.6 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει,  ότι ο προσφέρων δεν έχει 

αποκλεισθεί από διαγωνισµού του Ελληνικού ∆ηµοσίου.  

4.7 ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ εφ’ όσον ο συµµετέχων συµµετέχει στο διαγωνισµό µε 

εκπρόσωπό του. 

4.8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

� Χρονοδιάγραµµα Εκτέλεσης Εργασιών και αποµάκρυνσης του ρυµουλκού πλοίου (Ρ/Κ) «ΣΠΥΡΟΣ 

ΛΕΚΚΑΣ» από το Λιµένα Θεσσαλονίκης.  

4.9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η Οικονοµική Προσφορά θα εµπεριέχεται στο φάκελο της συµµετοχής στο διαγωνισµό.   

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

επιχείρησης, θα υποβάλλεται βάσει του τυποποιηµένου εντύπου «Οικονοµικής Προσφοράς», που 

βρίσκεται στο τέλος της παρούσας διακήρυξης και θα περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

� Την Τιµή Προσφοράς (αριθµητικά και ολογράφως) σε ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., για την απόκτηση 

της κυριότητας του σκάφους, µε την παράλληλη υποχρέωση της άµεσης αποµάκρυνσης του 

εκτός του λιµένα Θεσσαλονίκης.   

� Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) (αριθµητικά και ολογράφως), στο οποίο υπάγεται η 

Υπηρεσία.  

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

� Το συνολικό χρόνο αποµάκρυνσης εκτός των ορίων του λιµένα Θεσσαλονίκης – του Ρ/Κ 

«ΣΠΥΡΟΣ ΛΕΚΚΑΣ», ο οποίος δεν µπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα (40) ηµερολογιακές 

ηµέρες, από την ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής σύµβασης. 

� Οποιαδήποτε, κατά την κρίση των διαγωνιζοµένων, επιπλέον αναγκαία στοιχεία. 
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Σηµειώνεται ότι ο πλειοδότης δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την προσφορά του, µέρος ή ολόκληρη, 

µετά την κατάθεσή της και ανεξάρτητα αν κατακυρώθηκε ή όχι η προσφορά του. Σε περίπτωση που 

την αποσύρει, υπόκειται στις κυρώσεις του άρθρου 12 της Υ.Α. 2123/34/2001. 

 

5.  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. 

 

6. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού, παρουσία και µελών της Επιτροπής της παραγρ. 7 του άρθρου 

9 του Ν.2881/01, κατά την ηµέρα και ώρα που ορίζεται στη σχετική διακήρυξη, θα προβεί δηµόσια 

στην αποσφράγιση των προσφορών. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει µε τη διαδικασία που καθορίζουν τα άρθρα 5 και 7 του Ν. 

2881/01. 

Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση ή µη σύµφωνες µε τους 

ουσιώδεις όρους της διακήρυξης ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΕΣ.  

Όλοι οι παρευρισκόµενοι θα λάβουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό, καθώς επίσης και 

των τεχνικών και οικονοµικών στοιχείων των προσφορών που κατατέθηκαν. 

6.1 ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: 

Οι συµµετέχοντες που έγιναν δεκτοί στο διαγωνισµό µπορούν αµέσως µετά την ανακοίνωση των 

στοιχείων των Οικονοµικών προσφορών, να αντιπροσφέρουν, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 

7 της Υ.Α. 2123/34/2001. Στη περίπτωση αυτή η διαφορά µεταξύ δυο συνολικών διαδοχικών, 

αντιπροσφορών του ιδίου του αντιπροσφέροντος, δεν µπορεί να είναι µικρότερη των ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ 

ΕΥΡΩ (300€). Οι αντιπροσφορές είναι έγγραφες, δίδονται ταυτόχρονα από όλους τους 

αντιπροσφέροντες, καταχωρούνται στα σχετικά πρακτικά και υπογράφονται από τα µέλη της 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και από τους συµµετέχοντες σε αυτόν. Το τελικό πόσο, όπως θα 

διαµορφωθεί, πέραν της καταχώρησης στο Πρακτικό, αναγράφεται αριθµητικά και ολογράφως από το 

νόµιµο αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπο του έχοντος δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό φυσικών ή 

νοµικών προσώπων, στο οποίο υπογράφει και καταθέτει στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

 

7. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΑΝΑΘΕΣΗ – ΣΥΜΒΑΣΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

Ο ΟΛΘ ΑΕ αποφασίζει για την έγκριση και κατακύρωση του διαγωνισµού το αργότερο εντός µηνός 

από της διενέργειας του, µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και µετά από σχετική 

εισήγηση της Επιτροπής του διαγωνισµού. 

Για την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού θα λαµβάνεται υπόψη και η προηγούµενη 

συµπεριφορά κάθε διαγωνιζοµένου.  
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Στο διαγωνιζόµενο στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, 

σύµφωνα µε το άρθρο 11 της Υ.Α. 2123/34/2001. 

Ο πλειοδότης στον οποίο έγινε αναγγελία κατακύρωσης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού είναι 

υποχρεωµένος:  

• Το αργότερο εντός πέντε (5) ηµερών από την κατακύρωση να καταθέσει ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, που να καλύπτει ΠΟΣΟΣΤΟ 10% του συνολικού ποσού της τελικής 

προσφοράς. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα είναι ΙΣΧΥΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Με 

την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή 

συµµετοχής. Η παραπάνω εγγυοδοσία επιστρέφεται µετά την ολοκλήρωση των συµβατικών 

υποχρεώσεων του αναδόχου. 

• Να καταβάλει εντός δέκα (10) ηµερών από την κατακύρωση το σχετικό τίµηµα της προσφοράς 

του. 

• Να προβεί στην αποµάκρυνση εκτός Λιµένος του πλοίου, εντός σαράντα (40) ηµερολογιακών 

ηµερών. 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

Εντός πέντε (5) ηµερών µετά την παρέλευση δεκαηµέρου από την ανακοίνωση κατακύρωσης 

καταρτίζεται από την Υπηρεσία η σχετική σύµβαση που υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα 

µέρη. Η σύµβαση συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα και η αλληλογραφία µέχρι την ολοκλήρωση 

των εργασιών, γίνεται επίσης στην Ελληνική γλώσσα. 

Όλες οι επικοινωνίες, προφορικές ή γραπτές, µεταξύ του ΟΛΘ ΑΕ και της αναδόχου επιχείρησης, 

µέχρι την ολοκλήρωση της σύµβασης, θα διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. 

Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση, 

κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆Σ/ΟΛΘ ΑΕ, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου 

οργάνου. 

Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως 

προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλµάτων ή 

παραδροµών. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύµβαση θεωρείται  ότι εκτελέσθηκε όταν: 

• Προσκοµισθούν στη Υπηρεσία, όλα τα προβλεπόµενα ∆ικαιολογητικά/Πιστοποιητικά, 

συµπεριλαµβανοµένων και των εγγράφων διαγραφής από το Νηολόγιο. 

• Ολοκληρωθεί η αποµάκρυνση του πλοίου εκτός Λιµένος Θεσσαλονίκης. 

• Παραληφθούν οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) οι υπηρεσίες. 

• Επιστραφεί η Εγγυητική καλής εκτέλεσης, αφού προηγούµενα επιβληθούν τυχόν  κυρώσεις ή 

εκπτώσεις. 

Η πιστοποίηση της αποµάκρυνσης του πλοίου εκτός των ορίων του λιµένα Θεσσαλονίκης, θα 

πραγµατοποιηθεί από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού της ΟΛΘ ΑΕ, ύστερα από σχετική ειδοποίηση 

του αναδόχου για το πέρας των εργασιών αποµάκρυνσης. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού στην συνέχεια θα 

προβεί στη σύνταξη σχετικής Βεβαίωσης Αποµάκρυνσης του (Ρ/Κ) «ΣΠΥΡΟΣ ΛΕΚΚΑΣ».  
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8.   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

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

συµπεριλαµβανοµένου και του προσωπικού της ΟΛΘ ΑΕ 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.  

8.2 Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. δεν έχει καµία ευθύνη για πραγµατικά ελαττώµατα ή έλλειψη ιδιοτήτων του 

εκποιούµενου σκάφους. Με τη συµµετοχή στο διαγωνισµό τεκµαίρεται ότι ο προσφέρων έχει 

αποκτήσει ιδία αντίληψη του εκποιούµενου είδους και της κατάστασης στην οποία αυτό 

βρίσκεται και ότι είναι της τελείας αρεσκείας του και κατάλληλο για τη χρήση, για την οποία το 

προορίζει. 

8.3 Ο ανάδοχος, για την εκτέλεση των εργασιών, εγγυάται ότι διαθέτει αυτός ή το τρίτο πρόσωπο, 

το οποίο ενεργεί κατ’ εντολή και λογαριασµό του τις απαιτούµενες γνώσεις, υποδοµή και όλες τις 

νόµιµες άδειες και ότι θα τηρήσει τις κείµενες διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής 

νοµοθεσίας, καθώς επίσης και τις διατάξεις της νοµοθεσίας περί προστασίας του θαλασσιού 

περιβάλλοντος.  

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

νοµοθεσίας σχετικά µε την απασχόληση του προσωπικού του.  

8.5 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. 

8.6 Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν ζηµίες ή ατυχήµατα, που είναι δυνατόν να 

συµβούν στο προσωπικό του Αναδόχου, στο προσωπικό της ΟΛΘ ΑΕ ή σε οποιουσδήποτε 

τρίτους κατά την εκτέλεση των εργασιών, µέχρι και την ολοκλήρωσή τους. Επίσης η ΟΛΘ ΑΕ 

δεν φέρει και δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για οποιεσδήποτε, οικονοµικής φύσης ή µη, 

υποχρεώσεις που βαρύνουν το προς εκποίηση πλοίο ή την πλοιοκτήτρια εταιρεία που το κατείχε 

και οι οποίες δύνανται να υφίστανται σε τρίτες χώρες. 

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος έναντι της ΟΛΘ ΑΕ για πληµµελή εκτέλεση ή τυχόν µη εκτέλεση – 

ολοκλήρωση του έργου εντός της προβλεπόµενης κατά τα ανώτερης προθεσµίας, καθώς και για 

οποιαδήποτε ζηµιά ή απαιτήσεις τρίτων, οι οποίες θα προέλθουν από δικές του, ή των 

προστεθέντων του, ενέργειες ή παράλειψης οφειλόµενες σε δόλο ή αµέλεια. 

Στην περίπτωση αυτή και ανεξάρτητα της τυχόν αστικής ευθύνης του φυσικού ή νοµικού 

προσώπου καταπίπτει υπέρ της ΟΛΘ ΑΕ, µε απόφαση του ∆Σ/ΟΛΘ ΑΕ ως ποινική ρήτρα το ποσό 

της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στους γενικούς Όρους του 

διαγωνισµού.  

8.7 Ο ανάδοχος θα αρχίσει τις εργασίες εφόσον έχει λάβει όλες οι απαιτούµενες άδειες και εγκρίσεις, 

όλα τα απαραίτητα µέτρα προστασίας, καθώς υγιεινής και ασφάλειας.  
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8.8 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ενηµερώνει την ΟΛΘ ΑΕ για κάθε εργασία που εκτελεί και να 

συµµορφώνεται στις υποδείξεις του αρµόδιου τµήµατος αυτής καθώς και της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού.  

8.9 Η ΟΛΘ ΑΕ δικαιούται να παρακολουθεί την πρόοδο των εργασιών που έχουν ανατεθεί στον 

ανάδοχο, καθώς και να ορίζει προς τούτο κατάλληλο κατά την κρίση του φυσικό ή νοµικό 

πρόσωπο ή και πρόσωπα.  

8.10 Η ΟΛΘ ΑΕ δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για τυχόν µέτρα που θα ληφθούν από 

οποιαδήποτε αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ. 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Αµέσως µετά την υπογραφή της Σύµβασης, ο ανάδοχος µε προσωπικό και δαπάνες δικές του θα 

προβεί στην έκδοση από το Κ.Λ.Θ., όλων των σχετικών αδειών για την εκτέλεση όλων των 

συµβατικών του υποχρεώσεων. 

Ο ανάδοχος οφείλει µέσα σε σαράντα (40) ηµερολογιακές ηµέρες να έχει ολοκληρώσει τις συµβατικές 

του υποχρεώσεις.  

Για εκπρόθεσµη ολοκλήρωση των εργασιών, καθώς και πιθανή παράταση του συµβατικού χρόνου, θα 

εφαρµοσθούν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 12 της Υ.Α. 2123/34/2001. 

 

9. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ο υπόψη διαγωνισµός θα εκτελεστεί σύµφωνα βάσει: 

• Του Ν 2688/99 (ΦΕΚ 40Α ) Μετατροπή του ΟΛΠ και του ΟΛΘ σε Α.Ε. 

• Του Ν 2881/01 ( ΦΕΚ 16Α)  « Ρύθµιση θεµάτων ανέλκυσης ναυαγίου και άλλες διατάξεις». 

• Της Υ.Α 2123/34/2001 του Υ.Ε.Ν. ( ΦΕΚ 1439) « ∆ιαδικασία και όροι …….. και κάθε άλλο θέµα 

σχετικό µε τη διενέργεια του διαγωνισµού, που προβλέπεται στη παράγραφο 5 του άρθρου 2 

του Ν 2881/2001. 

• Του από 16.03.2017 Πρακτικό της Γνωµοδοτικής Επιτροπής Ναυαγίων. 

• Της αριθ. 7121/20.7.2017 Απόφασης ∆Σ/ΟΛΘ ΑΕ για τη διενέργεια ∆ηµόσιου Ανοικτού 

Πλειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την εκποίηση του Ρ/Κ «ΣΠΥΡΟΣ ΛΕΚΚΑΣ». 

και σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης.  

Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 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. 

 

10. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Επιτρέπεται ένσταση κατά της συµµετοχής εταιρείας σ’αυτόν και της νοµιµότητας διενέργειάς του: 

µέχρι και την κατακυρωτική απόφαση, οι οποίες υποβάλλονται στην ΟΛΘ ΑΕ, εγγράφως, ως εξής: 
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(α). Κατά της συµµετοχής εταιρείας σ ’αυτόν ή της νοµιµότητας της διενέργειας, ως προς την 

διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του 

ίδιου του διαγωνισµού και µέχρι την επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει 

αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των 

αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από την ΟΛΘ ΑΕ και εκδίδεται η σχετική απόφαση µετά από 

γνωµοδότηση της Επιτροπής της παραγρ.7 του άρθρου 9 του Ν.2881/2001. Η ένσταση κατά 

της συµµετοχής εταιρείας σε διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ’αυτόν κατά του οποίου 

στρέφεται. 

(β). Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση, 

µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών από της καταχώρησης των σχετικών 

αποφάσεων στο βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό από την ΟΛΘ ΑΕ.  Η ένσταση αυτή 

εξετάζεται από την ΟΛΘ ΑΕ και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (10) 

εργάσιµες ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων. Σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις µε απόφαση του Υπουργού, η προθεσµία των δέκα (10) εργασίµων ηµερών, 

µπορεί να παραταθεί. 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, δεν 

γίνονται δεκτές. 

Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα. 

Επίσης οι ενδιαφερόµενοι µπορούν κατ’ εφαρµογή του Ν.2522/97 (ΦΕΚ 178 Α’/5.10.97) «περί  

δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης της συµβάσεως», να ασκήσουν 

προσφυγές ενώπιον της ΟΛΘ ΑΕ, µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών αφότου έλαβαν γνώση µε 

οποιονδήποτε τρόπο τυχόν παράνοµης πράξης ή παράλειψης σχετικής µε το διαγωνισµό, 

προσδιορίζοντας ειδικώς τις νόµιµες και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά τους. Η 

ΟΛΘ ΑΕ αποφαίνεται µέσα σε προθεσµία 10 ηµερών από την άσκηση της προσφυγής και αν τη κρίνει 

βάσιµη λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία, τεκµαίρεται η απόρριψη 

της προσφυγής. 

 

11. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

Σύµφωνα µε το άρθρο 12 της Υ.Α. 2123/34/2001, στην περίπτωση που ο πλειοδότης δεν προβεί 

µέσα στην ηµεροµηνία που του ορίστηκε, στην αποµάκρυνση του προαναφερόµενου πλοίου 

κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που 

απορρέει απ’ αυτή, ύστερα από απόφαση του ∆Σ/ΟΛΘ ΑΕ και επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά 

οι παρακάτω κυρώσεις: 

(α).  Κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής µερικά ή ολικά υπέρ του ∆ηµοσίου. 

(β).  Ανάθεση των εργασιών ανέλκυσης είτε από τον επόµενο πλειοδότη, σύµφωνα µε τη σειρά 

κατάταξης στο διαγωνισµό, είτε µε επαναληπτικό διαγωνισµό ή και χωρίς διαγωνισµό, ανάλογα 

µε τις ανάγκες της ΟΛΘ ΑΕ και µε καταλογισµό σε βάρος του τυχόν επιπλέον διαφοράς τιµής. 

(γ). Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισµός του προσφέροντα, από διαγωνισµούς µε αντικείµενο την 

ανέλκυση και αποµάκρυνση ναυαγίων του ∆ηµόσιου τοµέα. 
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Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από κάθε αξίωση της ΟΛΘ ΑΕ για κάθε θετική ζηµία που 

προήλθε άµεσα ή έµµεσα από την άρνηση του πλειοδότη να πραγµατοποιήσει έγκαιρα τις εργασίες 

που του κατακυρώθηκαν. 

Σε περίπτωση που ο πλειοδότης υπαναχωρεί ή δηλώνει αδυναµία εκτέλεσης της ανέλκυσης, ή η ΟΛΘ 

ΑΕ διαπιστώνει σοβαρή ασυνέπεια στην εκτέλεση των συµφωνηθέντων, κηρύσσει τον πλειοδότη 

έκπτωτο και του επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις παρακάτω κυρώσεις: 

(α). ‘Έκπτωση του  από την κατακύρωση στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από 

αυτή. 

(β). Κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης υπέρ του ∆ηµοσίου. 

(γ).  Ανάθεση των σχετικών εργασιών στον επόµενο προσφέροντα στο διαγωνισµό, είτε µε 

επαναληπτικό διαγωνισµό ή και χωρίς διαγωνισµό, ανάλογα µε τις ανάγκες της ΟΛΘ ΑΕ και τον 

καταλογισµό σε βάρος του της τυχόν επιπλέον διαφοράς τιµής. 

(δ). Εφαρµογή των ποινικών ρητρών λόγω καθυστέρησης ανταπόκρισης. 

(ε). Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισµός του πλειοδότη από τους διαγωνισµούς µε αντικείµενο την 

ανέλκυση και αποµάκρυνση ναυαγίων του ∆ηµόσιου Τοµέα. 

 
12. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Η ΟΛΘ ΑΕ διατηρεί το δικαίωµα, εφόσον υφίσταται γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία και εφόσον ο 

πλειοδότης δεν έχει ουδεµία απόκλιση από τις υποχρεώσεις του να προβαίνει σε ανανεώσεις του 

χρόνου που έχει καθορισθεί  για την ανέλκυση αποµάκρυνση µε οποιοδήποτε τρόπο εξουδετέρωση 

για όσο διάστηµα απαιτηθεί και όχι πέραν των έξι (6) µηνών συνολικής ανανέωσης. Για το λόγο αυτό, 

ο ανάδοχος υποχρεούται στην οικονοµική προσφορά να καθορίσει το ποσοστό αναπροσαρµογής του 

τιµήµατος για το χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών. 

Ο ανάδοχος απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για την πληµµελή εκτέλεση των συµβατικών του 

υποχρεώσεων, ή την αδυναµία εκτέλεσης αυτών, εφόσον αυτή οφείλεται σε ανωτέρα βία. 

Ως γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία θεωρείται κάθε γεγονός ανεξάρτητο από τη βούλησή του, το 

οποίο δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί µε την καταβολή άκρας σύνεσης και επιµέλειας, όπως ασυνήθη 

καιρικά φαινόµενα, θεοµηνίες, σεισµοί, επιδηµίες, καταστάσεις µόλυνσης του περιβάλλοντος ή 

συγκέντρωσης τοξικών, βιολογικών ή ραδιενεργών στοιχείων σε έκταση και βαθµό που να απειλούν 

άµεσα τη ζωή ανθρώπων, πληµµύρες, πόλεµος, εχθροπραξίες, τροµοκρατικές ή γενικευµένες 

συρράξεις και βίαιες ενέργειες, εξέγερση, βοµβαρδισµοί, πυρκαγιά, έκρηξη και κάθε άλλη παρεµφερής 

ή ισοδύναµη κατάσταση, η οποία δεν είναι εύλογα δυνατόν να προβλεφθεί και να αντιµετωπισθεί 

άµεσα και αυτοδύναµα. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. άµεσα και σε κάθε περίπτωση πριν την 

παρέλευση της επόµενης ηµέρας το συµβάν της ανωτέρας βίας και να τεκµηριώσει αυτό µε  κάθε 

νόµιµο µέσο, ενώ η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. υποχρεούται εντός δεκαπέντε ηµερών να απαντήσει εγγράφως εάν 

αποδέχεται ότι το γεγονός αυτό πράγµατι συνιστά ανωτέρα βία. 
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13. ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

Κάθε διαφορά ή αµφισβήτηση που θα προκύψει µεταξύ του πλειοδότη και της ΟΛΘ ΑΕ και θα αφορά 

την εκτέλεση της υπηρεσίας, θα υπάγεται στην αρµοδιότητα των ∆ικαστηρίων της Θεσσαλονίκης. Σε  

περίπτωση προσφυγής του πλειοδότη στα Ελληνικά δικαστήρια, δεν του παρέχεται το δικαίωµα 

αναβολής ή διακοπής των υποχρεώσεών του κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών. 

∆ύναται επίσης, κατόπιν συµφωνίας µεταξύ της ΟΛΘ ΑΕ και του αναδόχου, οποιαδήποτε διαφορά ή 

διαφωνία που θα προκύψει από την εκτέλεση των εργασιών, να επιλυθεί διαιτητικά σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας (άρθρο 867 και επόµενα). 
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Β’ ΜΕΡΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η εκποίηση του Ρυµουλκού Πλοίου (Ρ/Κ) «ΣΠΥΡΟΣ ΛΕΚΚΑΣ», µε 

Νηολόγιο Ν.Π. 9245, ΙΜΟ: 5204053, Χωρητικότητας Κ.Ο.Χ.: 248, Κατασκευής 1960, Μήκους: 33,3m 

και Πλάτους: 8,41m, εκτοπίσµατος 230 τόνων περίπου, που ανήκε στην «ΠΟΡΤΟΛΟΣ 

ΝΑΥΑΓΙΑΙΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και βρίσκεται εγκαταλελειµµένο, πλαγιοδετηµένο στον 

κυµατοθραύστη του λιµένα Θεσσαλονίκης περίπου δεκαπέντε χρόνια. 

 

2. ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ρ/Κ «ΣΠΥΡΟΣ ΛΕΚΚΑΣ» 

Είδος Πλοίου – Όνοµα ΡΥΜΟΥΛΚΟ (Ρ/Κ) – ΣΠΥΡΟΣ ΛΕΚΚΑΣ 

Έτος Κατασκευής  1960 

Νηολόγιο – Αριθµός Ν.Π. 9245 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Ι.Μ.Ο. 5204053 

Σήµα Κλήσης (Call Sign) SW 3484 

Ολικό µήκος LOA 33,30m 

Μέγιστο πλάτος Bmax 8,41m 

Ολική χωρητικότητα 248 κόρων 

Υλικό κατασκευής Χάλυβας 

Μικτό Βάρος  230 tons (περίπου) 

 

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

3.1  Ο Ανάδοχος µετά την καταβολή του τιµήµατος και την υπογραφή της σύµβασης, θα προβεί 

εντός σαράντα (40) ηµερολογιακών ηµερών, στην αποµάκρυνση του ρυµουλκού πλοίου 

(Ρ/Κ) «ΣΠΥΡΟΣ ΛΕΚΚΑΣ» εκτός των ορίων του Λιµένα Θεσσαλονίκης, διαφορετικά 

δύναται να ανακληθεί η κυριότητα του Αναδόχου επί του σκάφους.   

3.2.  Τα µέτρα πρόληψης, ρύπανσης του περιβάλλοντος, που είναι αναγκαία και θα ληφθούν για την 

εκτέλεση εργασιών επί του σκάφους, τα διατιθέµενα µέσα για τον περιορισµό αυτής, αλλά και 

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

ενδεχοµένως πετρελαιοειδών καταλοίπων που θα προκύψουν, θα γίνουν µε µέριµνα και 

δαπάνες του Αναδόχου.  

3.3. Οποιεσδήποτε άδειες απαιτούνται για την εκτέλεση εργασιών επί του σκάφους, όπως άδειες 

καταδυτικών τεχνικών εργασιών, άδειες ρυµούλκησης, gas freeing, εξαγωγής και µεταφοράς 

αποκοµµένων τµηµάτων, µυοκτονίας, άντλησης και παράδοσης πετρελαιοειδών καταλοίπων, 

θαλάσσιου έρµατος, σεντινόνερων, καθώς και απορριµµάτων, πιστοποιητικά µη οφειλής σε 

∆ηµόσιες Υπηρεσίες (ΝΑΤ, ∆.Ο.Υ. κλπ) εφόσον απαιτούνται θα εκδοθούν µε ευθύνη και 

δαπάνες του Αναδόχου.  

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

αιτία και τυχόν χερσαία, θαλάσσια ή ατµοσφαιρική ρύπανση.  
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3.5. Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν κλοπές υλικών, εξαρτηµάτων, µηχανηµάτων 

και εργαλείων του Αναδόχου, ο οποίος οφείλει να µεριµνήσει για την επαρκή και 

αποτελεσµατική φύλαξή τους.  

3.6. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος έναντι της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. για πληµµελή εκτέλεση ή τυχόν µη 

εκτέλεση των Συµβατικών του Υποχρεώσεων εντός της προβλεπόµενης, κατά τα ανωτέρω, 

προθεσµίας. Στην περίπτωση αυτή καταπίπτει υπέρ της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., µε απόφασή της, ως 

ποινική ρήτρα το ποσό της εγγυητικής επιστολής που προβλέπεται στο Α’ Μέρος της 

παρούσας.   

3.7. Όλες οι απαιτούµενες εργασίες για την αποµάκρυνση του σκάφους, θα γίνουν µε ευθύνη, 

προσωπικό και µέσα του Αναδόχου. Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, ο Ανάδοχος 

δύναται να χρησιµοποιήσει µηχανήµατα της ΟΛΘ ΑΕ, 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.    

3.8 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνήσουν µε το τµήµα Μηχανολογικού και Πλωτών 

Μέσων (τηλ.: 2310-593.503), για περισσότερες πληροφορίες και προκειµένου να εξετάσουν το 

πλοίο από απόσταση. Η µετάβαση των ενδιαφεροµένων στο Ρ/Κ «ΣΠΥΡΟΣ ΛΕΚΚΑΣ» για 

αυτοψία, µπορεί να γίνει µε δικά τους µέσα, κόστος και ευθύνη, ύστερα από λήψη σχετικής 

άδειας από το Λιµεναρχείο Θεσσαλονίκης και σύµφωνης γνώµης της ΟΛΘ ΑΕ.  

 

                                                                            Θεσσαλονίκη, 20 Ιουλίου 2017 

 

 Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

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

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

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

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

Αφού έλαβα γνώση τους όρους του Πλειοδοτικού ∆ιαγωνισµού 003/2017, για την εκποίηση του 

Ρυµουλκού Πλοίου (Ρ/Κ) «ΣΠΥΡΟΣ ΛΕΚΚΑΣ», µε αριθµό Νηολογίου Ν.Π. 9245, µε ελάχιστη 

Τιµή Προσφοράς 14.950,00€ χωρίς ΦΠΑ, για την ανάληψη της κυριότητας του πλοίου µε 

την παράλληλη υποχρέωση της αποµάκρυνσης του, εκτός των ορίων του λιµένα Θεσσαλονίκης εντός 

σαράντα (40) ηµερολογιακών ηµερών, από την υπογραφή της σύµβασης, υποβάλλω την παρούσα 

Οικονοµική Προσφορά, και δηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους τους 

όρους. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ (Ρ/Κ) «ΣΠΥΡΟΣ ΛΕΚΚΑΣ» 

 

Ελάχιστη Τιµή 
Προσφοράς 

Προσφορά Απόκτησης (Ρ/Κ) «ΣΠΥΡΟΣ ΛΕΚΚΑΣ» 

Ολογράφως Αριθµητικώς 

14.950,00€   

 
Η ανωτέρω τιµή είναι άνευ Φ.Π.Α.                                                       ………/….. / 2017 
                                                                                   

                            
Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς:  ………. ηµέρες 

Χρόνος Αποµάκρυνσης Σκάφους:  ………. ηµέρες 

    

Συµπληρωµατικές Πληροφορίες 

 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

(Υπογραφή και σφραγίδα) 
 


