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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 001 Ε’ /2018 

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΠΟΙΗΣΗ TOY ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΠΛΟΙΟΥ (Φ/Γ)  

«RIFKI NAIBOGLU II»  

 

Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Ανοικτό Επαναληπτικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την 

εκποίηση του εγκαταλελειμμένου Φορτηγού Πλοίου (Φ/Γ) «RIFKI NAIBOGLU II», με αριθμούς  

ΙΜΟ: 8619833 και MMSI: 271002002, Ολικής Χωρητικότητας (Gross Tonnage) 1.246, 

κατασκευής 1982, Ολικού μήκους (LOA): 76,74m και Μέγιστου πλάτους (ΒΟΑ): 11,02m, Εκτιμώμενου 

Απόβαρου Πλοίου (Lightship) 1.000 tn περίπου, Τουρκικής σημαίας (TR), που βρίσκεται 

εγκαταλελειμμένο, πλαγιοδετημένο στο κρηπίδωμα 16 του λιμένος Θεσσαλονίκης για περισσότερο 

από ένα έτος.  

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

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

από κάθε δικαίωμα τρίτου στην Ελληνική επικράτεια, με την υποχρέωση να το απομακρύνει 

εκτός των ορίων του λιμένος Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με όλες τις 

προβλεπόμενες άδειες σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, 

από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.  

Τονίζεται ότι η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Νόμου 2881/2001 «από την 

κατακύρωση και την καταβολή του τιμήματος ο πλειοδότης αποκτά την κυριότητα του ελεύθερη από 

κάθε δικαίωμα τρίτου……..» ισχύει αποκλειστικά και μόνο εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Τυχόν 

βάρη, πρόστιμα, υποχρεώσεις, κλπ, του σκάφους (ως εταιρεία) εκτός Ελλάδος δεν απαλλάσσονται 

από τις διατάξεις του παραπάνω Νόμου.   

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 Προσφοράς ορίζεται το ποσό των ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000,00€), 

πλέον Φ.Π.Α. Προσφορές με τιμή μικρότερη της προαναφερόμενης Ελάχιστης Τιμής θα 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ. 
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Α’ ΜΕΡΟΣ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: 

Στον εν λόγω Ανοικτό Επαναληπτικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες ή ενώσεις προμηθευτών, που πληρούν τις προϋποθέσεις της 

παρούσας και εφόσον δικαιούνται δεν έχουν αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου 

ή ΝΠΔΔ ασκούν στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε. επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο της 

Διακήρυξης και κατέχουν τις απαιτούμενες νόμιμες άδειες.  

Η συμμετοχή των ανωτέρω στο διαγωνισμό μπορεί να γίνει, είτε απευθείας, είτε μέσω αντιπροσώπων 

τους στην Ελλάδα.   

 

2.   ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

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

μέχρι την 15.00’ ώρα της 4.6.2018 (με αριθμό πρωτοκόλλου παραλαβής), ως ακολούθως: 

 Προσωπικώς  ή  με εκπρόσωπο τους : 

       Στο ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ( τηλ. 2310.593.121) της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.,  

 Ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση :                  

       ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.                             

       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - 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 Διακήρυξης  

*     Ο τίτλος/αντικείμενο του διαγωνισμού: ΕΚΠΟΙΗΣΗ (Φ/Γ) «RIFKI NAIBOGLU II»  

*      Η ημερομηνία διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας: 5.6.2018 

*   Στοιχεία διαγωνιζόμενου (Πλήρης επωνυμία υποψηφίου, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax)  

*    Ο Αποδέκτης: Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. – Δ/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 ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ από την Επιτροπή του Διαγωνισμού. 

2.1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς, τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η 

Εγγύηση Συμμετοχής. 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 Διαγωνισμού 

και που δεν πληροί τους όρους της παρούσας ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ. 

 

3.   ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Το άνοιγμα των προσφορών θα διεξαχθεί την 10.00 ώρα της 5.6.2018  από την επιτροπή 

υπαλλήλων της ΟΛΘ ΑΕ 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 ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει  να περιληφθούν:  

4.1 ΕΓΓΥΓΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων 

ευρώ (4.500,00€). 

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. 

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. 
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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. 

 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 ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ  

 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 

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 ΗΜΕΔΑΠΑ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ 

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

Μητρώου ή ισοδυνάμου, προς αυτό, εγγράφου. 
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4.4 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 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 Δήλωση 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 ΔΗΛΩΣΗ του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, ότι ο προσφέρων δεν έχει 

αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου.  

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

εκπρόσωπό του. 

4.8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Τα περιεχόμενα της Τεχνικής Προσφοράς αναφέρονται στους Τεχνικούς Όρους της Διακήρυξης και 

κατ’ ελάχιστον θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

Α) Σύντομη Περιγραφή της διαγωνιζόμενης Εταιρείας   

Β) Περιγραφή Εργασιών απομάκρυνσης, με Χρονοδιάγραμμα σε ημέρες 

Γ)  Υπεύθυνη Δήλωση Εμπειρογνώμονα ή Ναυπηγού Μηχανικού  

Δ) Κατάσταση Μέσων Αντιμετώπισης Ρύπανσης  

Ε)  Υπεύθυνη Δήλωση επικεφαλούς καταδυτικού συνεργείου        

4.9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

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

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

επιχείρησης, θα υποβάλλεται με το τυποποιημένο έντυπο «Οικονομικής Προσφοράς», που 

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

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

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

εκτός του λιμένος 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 Φ/Γ “RIFKI 

NAIBOGLU II”, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημερολογιακές 

ημέρες, από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. 

 Οποιαδήποτε κατά την κρίση των διαγωνιζομένου επιπλέον αναγκαία στοιχεία. 

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 (ΦΕΚ Β 

1439/22.10.01). 
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5.  ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον για ενενήντα (90) ημέρες από την 

ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. Προσφορές που ισχύουν για μικρότερο χρονικό διάστημα, 

δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ από την Επιτροπή ως απαράδεκτες. 

 

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, παρουσία και μελών της Επιτροπής της παράγ. 7 του άρθρου 9 

του Ν.2881/2001, κατά την ημέρα και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη, θα προβεί 

δημόσια στην αποσφράγιση των προσφορών. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει με τη διαδικασία που καθορίζουν τα άρθρα 5 και 7 της Υ.Α. 

2123/34/2001. 

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

ουσιώδεις όρους της διακήρυξης ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ.  

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 ΧΙΛΙΩΝ ΕΥΡΩ 

(1.000€). Οι αντιπροσφορές είναι έγγραφες, δίδονται ταυτόχρονα από όλους τους 

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

Επιτροπής Διαγωνισμού 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 –ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η 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.  

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 
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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 εξήντα (60) ημερολογιακών 

ημερών.  

 

8. 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 της του αρμοδίου οργάνου της ΟΛΘ ΑΕ. 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 Δικαιολογητικά/Πιστοποιητικά.  

 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 λιμένος Θεσσαλονίκης, θα 

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

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

προβεί στη σύνταξη σχετικής Βεβαίωσης Απομάκρυνσης του Φορτηγού Πλοίου (Φ/Γ) «RIFKI 

NAIBOGLU II».  

 

9. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 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 εξήντα (60) 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. 
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10.   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

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

συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού της ΟΛΘ ΑΕ, για οποιεσδήποτε ζημιές ή απαιτήσεις 

προκύψουν ύστερα από την υπογραφή της σύμβασης και οφείλονται σε δικές του ενέργειες ή 

παραλείψεις από δόλο, πρόθεση ή αμέλεια.    

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

προσώπου καταπίπτει υπέρ της ΟΛΘ ΑΕ, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της ΟΛΘ ΑΕ ως 

ποινική ρήτρα το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στους 

γενικούς Όρους του διαγωνισμού.  

10.2 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.  

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

νομοθεσίας σχετικά με την απασχόληση του προσωπικού του.  

10.4 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. 

10.5 Ο ανάδοχος θα αρχίσει τις εργασίες εφόσον έχει λάβει όλες οι απαιτούμενες άδειες και 

εγκρίσεις, όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, υγιεινής και ασφάλειας.  

10.6 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 

Διαγωνισμού.  

10.7 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.  

10.8 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 κατάλληλο για τη χρήση για την οποία το προορίζει. 

10.9 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.  

10.11 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. 

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 

χώρες, εκτός της Ελλάδος. 
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11. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ο υπόψη διαγωνισμός θα εκτελεστεί σύμφωνα με: 

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

 Την Υ.Α 2123/34/2001 του Υ.Ε.Ν. ( ΦΕΚ 1439) « Διαδικασία και όροι …….. και κάθε άλλο θέμα 

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

του Ν 2881/2001. 

 Το από 16.03.2017 Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ναυαγίων. 

 Την αριθ. 4352/9.5.2018 Απόφαση Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου για τη διενέργεια 

Επαναληπτικού Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκποίηση του Φ/Γ «RIFKI 

NAIBOGLU II». 

 τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.  

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 στην παρούσα. Η συμμετοχή του Υποψηφίου στη διαδικασία του διαγωνισμού  συνεπάγεται 

την πλήρη αποδοχή εκ μέρους του, των όρων της. 

 

12. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

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

μέχρι και την κατακυρωτική απόφαση, οι οποίες υποβάλλονται στην ΟΛΘ ΑΕ, εγγράφως, ως εξής: 

(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 παραγράφου 7 του άρθρου 9 του Ν.2881/2001 . Η ένσταση κατά της συμμετοχής 

εταιρείας σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε 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 
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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. 

 

13. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 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 αρμόδιου οργάνου της ΟΛΘ ΑΕ και επιβάλλονται 

αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

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

(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 Δημόσιου τομέα. 

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 Δημοσίου. 

(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 Δημόσιου Τομέα. 

 

14. 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. 
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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. 

 

15. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

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 Δικαστηρίων 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. 

Δύναται 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 Δικονομίας (άρθρο 867 και επόμενα). 
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Β’ ΜΕΡΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η εκποίηση του εγκαταλελειμμένου Φορτηγού Πλοίου (Φ/Γ) 

«RIFKI NAIBOGLU II», με αριθμούς  ΙΜΟ: 8619833 και MMSI: 271002002, Ολικής 

Χωρητικότητας (Gross Tonnage) 1246, κατασκευής 1982, συνολικού μήκους (LOA): 76,74m και 

μέγιστου πλάτους (BOA): 11,02m, Τουρκικής σημαίας (TR), που βρίσκεται εγκαταλελειμμένο, 

πλαγιοδετημένο στον κρηπίδωμα 16 του λιμένα Θεσσαλονίκης για περισσότερο από ένα έτος. 

 

2. ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Φ/Γ «RIFKI NAIBOGLU II» 

Είδος Πλοίου / Όνομα ΦΟΡΤΗΓΟ / RIFKI NAIBOGLU II  

Έτος Κατασκευής  1982 

Αριθμός Μητρώου Ι.Μ.Ο. 8619833 

Αριθμός M.M.S.I. 271002002 

Σήμα Κλήσης (Call Sign) TCAO5 

Ολικό μήκος “LOA”  76,74 m 

Μέγιστο πλάτος “BOA” 11,02 m 

Βύθισμα (Draught) “Dmax” 3,50 m 

Ολική Χωρητικότητα (Gross Tonnage) 1.246 

Εκτιμώμενο Απόβαρο Πλοίου (Lightship) 1.000 tn περίπου 

Υλικό κατασκευής Χάλυβας 

 

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

3.1  Ο Ανάδοχος μετά την καταβολή του τιμήματος και την υπογραφή της σύμβασης, οφείλει να 

προβεί εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών, στην απομάκρυνση του Φορτηγού 

Πλοίου (Φ/Γ) “RIFKI NAIBOGLU II” εκτός των ορίων του Λιμένα Θεσσαλονίκης, 

διαφορετικά θα ισχύσουν οι σχετικές διατάξεις της σχετικής Υπουργικής Απόφασης.  

3.2 Ο Ανάδοχος οφείλει να πραγματοποιήσει, πριν ξεκινήσει τις εργασίες ρυμούλκησης, ενδελεχή 

έλεγχο της κατάστασης και ειδικότερα της στεγανότητας του σκάφους.  

Να ελέγξει όλα τα κλειστά διαμερίσματα του, για τυχόν ύπαρξη υδάτων, διαβρώσεων και 

προβλημάτων στεγάνωσης.  

Η επιθεώρηση του σκάφους θα πρέπει να γίνει από ειδικό εμπειρογνώμονα ή από έμπειρο 

ναυπηγό μηχανικό. Θα πρέπει να ακολουθήσει εξωτερικός έλεγχος στα ύφαλα του σκάφους και 

κυρίως γύρω από την ίσαλο γραμμή, από εξειδικευμένο καταδυτικό συνεργείο. Εάν 

εντοπισθούν οποιεσδήποτε βλάβες θα πρέπει να αποκατασταθούν με κατάλληλους τρόπους, 

ώστε να μην προκύψουν προβλήματα κατά την ρυμούλκηση.  

3.3 Θα πρέπει να γίνει προσεκτική άντληση όλων των τυχόν υπολειμμάτων πετρελαίου από τις 

δεξαμενές καυσίμου, συλλογή και απομάκρυνση όλων των λιπαντικών και των μιγμάτων 

ελαίων – νερού, από τον χώρο του μηχανοστασίου και όπου αλλού υπάρχουν εντός του 

πλοίου. Τα παραπάνω μίγματα καυσίμων και λιπαντικών θα πρέπει να συγκεντρωθούν σε ειδικά 
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δοχεία ή δεξαμενές και να διαχειριστούν με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία για τα κατάλοιπα πετρελαιοειδών.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα προσήκοντα μέτρα πρόληψης της ρύπανσης του 

περιβάλλοντος, από τις εργασίες απομάκρυνσης του σκάφους, να διαθέτει κατάλληλα μέσα 

περιορισμού και αντιμετώπισης ενδεχόμενης ρύπανσης και να προβεί άμεσα σε ενέργειες 

περιορισμού και αντιμετώπισης εάν προκύψει ανάγκη, καθώς είναι ο αποκλειστικός 

υπεύθυνος για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά και ρύπανση προκύψει από το συγκεκριμένο 

σκάφος, μετά την υπογραφή της σύμβασης.  

3.4 Όλες οι εργασίες ελέγχου, στεγανοποίησης και απομάκρυνσης θα πρέπει να γίνουν από έμπειρο 

και κατάλληλο προσωπικό, υπό την επίβλεψη ειδικού εμπειρογνώμονα σε θέματα 

ρυμούλκησης,  εξουδετέρωσης – ανέλκυσης ναυαγίων ή έμπειρου ναυπηγού μηχανικού. Εάν η 

απομάκρυνση του πλοίου γίνει με ρυμούλκηση, θα πρέπει να προηγηθεί η έκδοση σχετικού 

Πιστοποιητικού Καταλληλότητας για Ρυμούλκηση, από έμπειρο ναυπηγό μηχανικό.         

3.5 Γενικά οποιεσδήποτε άδειες απαιτούνται για εργασίες επί του σκάφους ή γύρω από αυτό, 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 Δημόσιες Υπηρεσίες (ΝΑΤ, Δ.Ο.Υ. κλπ) εφόσον απαιτούνται θα εκδοθούν με ευθύνη 

και δαπάνες του Αναδόχου.  

 

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

4.1  Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

(Α) Σύντομη Περιγραφή της προσφέρουσας εταιρείας, με αναφορά συναφών 

δραστηριοτήτων και έργων που έχει επιτελέσει, όπως απομάκρυνση, εξουδετέρωση, ανέλκυση 

ναυαγίων, ρυμούλκηση, εμπορία διαχείριση σκαφών, διάλυση μεταλλικών κατασκευών, 

μηχανημάτων, εργοστασίων, εκποίηση παλαιοσιδήρου, κλπ., από όπου θα προκύπτει η σχέση 

της με το αντικείμενο του διαγωνισμού και  

(Β) Περιγραφή Εργασιών για την απομάκρυνση του φορτηγού πλοίου, σύμφωνα με το 

άρθρο 4 των Γενικών Όρων, με αντίστοιχο Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών σε 

ημέρες.    

4.2 Ο δυνητικός Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει στο προσωπικό του ή να συνεργάζεται με 

εξειδικευμένο εμπειρογνώμονα σε θέματα εξουδετέρωσης, ανέλκυσης, απομάκρυνσης 

ναυαγίων ή έμπειρο ναυπηγό μηχανικό.  

Η εμπειρία και η σχέση του εμπειρογνώμονα ή του ναυπηγού μηχανικού με το δυνητικό 

Ανάδοχο, θα αποδεικνύονται με (Γ) Υπεύθυνη Δήλωση του, στην οποία θα αναφέρεται η 

πρόθεση του να συμμετάσχει στην απομάκρυνση του συγκεκριμένου σκάφους. Στην 

περίπτωση του ειδικού εμπειρογνώμονα στην Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να αναφέρονται 

τουλάχιστον τρία ανάλογα έργα απομάκρυνσης εξουδετέρωσης ή ανέλκυσης ναυαγίων τα 

οποία έχει συντονίσει. Στην περίπτωση του ναυπηγού μηχανικού, δεν χρειάζεται να γίνει ειδική 

αναφορά σε συναφή έργα, αλλά αρκεί η υποβολή της Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος από τον 

αρμόδιο φορέα (π.χ. ΤΕΕ).  
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4.3 Οι διαγωνιζόμενες εταιρείες θα πρέπει να διαθέτουν ή να δεσμεύονται ότι θα διαθέτουν 

κατάλληλα μέσα περιορισμού και αντιμετώπισης της ρύπανσης, όπως καταδυόμενες 

αντλίες, οικολογικούς διαλύτες πετρελαιοειδών, πλωτά φράγματα, απορροφητικά μέσα, κλπ. 

Για αυτό τον λόγο υποχρεούνται να υποβάλλουν: 

(Δ) Κατάσταση Μέσων Αντιμετώπισης Ρύπανσης στην Τεχνική Προσφορά τους.  

Τέλος θα πρέπει να περιλαμβάνεται (Ε) Υπεύθυνη Δήλωση πρόθεσης συμμετοχής, του 

επικεφαλής του εξειδικευμένου καταδυτικού συνεργείου, που πρόκειται να εκτελέσει τους 

υποβρύχιους ελέγχους και τις υποβρύχιες εργασίες – επισκευές που ενδεχομένως να 

απαιτηθούν.  

4.4  Συνοψίζοντας τα παραπάνω η Τεχνική Προσφορά των διαγωνιζόμενων θα πρέπει κατ’ 

ελάχιστον να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:    

 Α) Σύντομη Περιγραφή της Διαγωνιζόμενης Εταιρείας   

 Β) Περιγραφή Εργασιών Απομάκρυνσης με Χρονοδιάγραμμα σε ημέρες 

 Γ) Υπεύθυνη Δήλωση Εμπειρογνώμονα ή Ναυπηγού Μηχανικού  

 Δ) Κατάσταση Μέσων Αντιμετώπισης Ρύπανσης  

 Ε) Υπεύθυνη Δήλωση Επικεφαλής Καταδυτικού Συνεργείου        

 

5.  ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  

5.1 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.  

5.2 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.   

5.3 Όλες οι απαιτούμενες εργασίες για την εκποίηση 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.    

5.4 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 εκ του κρηπιδώματος 16, καθότι η μετάβαση επί του σκάφους δεν είναι ασφαλής.  

 

                                                                           Θεσσαλονίκη,    4  Μαΐου 2018 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΛΘ ΑΕ 

 

 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

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

με Έδρα ……………………………………… Διεύθυνση ……………………………………..……………….……. 

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

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

 

Αφού έλαβα γνώση τους όρους του Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού 001Ε /2018, 

για την εκποίηση του Φορτηγού Πλοίου (Φ/Γ) “RIFKI NAIBOGLU II”, με αριθμό IMO 8619833, 

με ελάχιστη Τιμή Προσφοράς 90.000,00€ χωρίς ΦΠΑ, για την ανάληψη της κυριότητας του 

πλοίου με την παράλληλη υποχρέωση της απομάκρυνσης του, εκτός των ορίων του λιμένα 

Θεσσαλονίκης εντός εξήντα (60) 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 (Φ/Γ) “RIFKI NAIBOGLU II” 

Ελάχιστη Τιμή 

Προσφοράς 

Προσφορά Απόκτησης (Φ/Γ) “RIFKI NAIBOGLU II” 

Ολογράφως Αριθμητικώς 

90.000 €   

Ποσοστό αναπροσαρμογής του τιμήματος για το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών 

κατά το άρθρο 13 της Υ.Α. 2123/34/2001 
 

 

Η ανωτέρω τιμή είναι άνευ Φ.Π.Α.                                                  ………/05 2018                      

                          

Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς:  ………. ημέρες 

Χρόνος Απομάκρυνσης Σκάφους:  ………. ημέρες 

    

Συμπληρωματικές Πληροφορίες 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

                   (Υπογραφή και σφραγίδα) 

 

 


