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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
            ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ   
           (Ο.Λ.Θ.  Α.Ε.)   
          Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 
          Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 
           ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
   

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 002_2017 

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΠΟΙΗΣΗ TOY ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. «Υ/Φ ΕΛΛΗ»  

 

Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Δημόσιο Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την εκποίηση ως 

SCRAP ενός (1) Υδροφόρου Πλοίου, «Υ/Φ ΕΛΛΗ», με Νηολόγιο Ν.Θ. 308, ιδιοκτησία της, με 

απόβαρο (light ship) 110 tn, το οποίο βρίσκεται πλαγιοδετημένο στον κυματοθραύστη του Λιμένος 

Θεσσαλονίκης.  

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

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

Ελάχιστη Τιμή Εκκίνησης ορίζεται το ποσό των εκατό είκοσι πέντε ευρώ ανά τόνο 

(125€/τόνο), πλέον Φ.Π.Α. 

Προσφορές με τιμή μικρότερης της προαναφερόμενης Ελάχιστης Τιμής Εκκίνησης θα 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ. 

 

Α’ ΜΕΡΟΣ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: 

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

πρόσωπα, κοινοπραξίες ή ενώσεις προμηθευτών, που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας και 

εφόσον δικαιούνται και δεν έχουν αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου ή ΝΠΔΔ 

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

κατέχουν τις απαιτούμενες νόμιμες άδειες.  

 

2.   ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

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

μέχρι την 15.00’ ώρα της 05/09/2017 (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.                             

       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ   

       ΤΚ 541 10    Θεσσαλονίκη.               
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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  τίτλος της διαγωνιστικής διαδικασίας                                       

*      Η ημερομηνία διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας 

*   Τα στοιχεία του 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. 

 

3.   ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Το άνοιγμα των προσφορών θα διεξαχθεί την 10.00 ώρα της 06/09/2017  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 ΦΑΚΕΛΛΟΥ 

Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει  να περιληφθούν:  

 Εγγύηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. 

Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό χιλίων ευρώ (1.000,00€), χωρίς 

ΦΠΑ. 

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 

εγγυήσεις συμμετοχής των λοιπών συμμετεχόντων επιστρέφονται μετά την ημερομηνία της οριστικής 

κατακύρωσης ή ματαίωσης του διαγωνισμού. 

Αντί Εγγυητικών Επιστολών Πιστωτικών και λοιπών Ιδρυμάτων γίνονται δεκτά και Γραμμάτια 

Συστάσεως Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων. 
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       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. 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της παρούσης 

διακήρυξης και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο προσφέρων κατά την εκτέλεση όλων των 

εργασιών θα λαμβάνει όλα τα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, και την υγιεινή και 

ασφάλεια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο προσφέρων θα μεταφέρει – ρυμουλκήσει το «Υ/Φ 

ΕΛΛΗ», με εταιρεία που θα επιλέξει η Ο.Λ.Θ. Α.Ε., σε νόμιμο διαλυτήριο.  

 Άδεια του διαγωνιζόμενου για τη  Διαχείριση-Συλλογή & Μεταφορά Στερεών, μη επικίνδυνων 

Αποβλήτων, από τη Δ/νση Περιβάλλοντος. 

 Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 του Μηχ/γου Μηχ/κού, στην οποία θα δηλώνεται ότι 

πρόκειται να αναλάβει την επίβλεψη όλων των εργασιών για την απομάκρυνση του, προς 

εκποίηση, υλικού, όπως η κοπή του σε μικρότερα τμήματα, η ανύψωση, η φόρτωση και η 

μεταφορά του. 

 Αντίγραφο της Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος ή άλλου ισοδύναμου αποδεικτικού 

εγγράφου, από το οποίο θα τεκμαίρεται η επαρκής, σύμφωνα με τα παραπάνω, επαγγελματική 

εμπειρία του Μηχ/γου-Μηχ/κού, που θα αναλάβει την επίβλεψη της απομάκρυνσης του Υ/Φ 

πλοίου. 

 Έγγραφο Εκπροσώπησης εφ’ όσον ο συμμετέχων συμμετέχει στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό 

του. 

 Τεχνική Προσφορά 

 Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης Εργασιών και απομάκρυνσης του Υ/Φ Πλοίου «ΕΛΛΗ» από το 

Λιμένα Θεσσαλονίκης.  

 Οικονομική Προσφορά 

Η Οικονομική Προσφορά θα εμπεριέχεται σε κλειστό υποφάκελο, εντός του φακέλου προσφοράς.  

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

επιχείρησης και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

 Την τιμή προσφοράς σε ευρώ ανά τόνο (€/τόνο), χωρίς Φ.Π.Α.  

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

 Το συνολικό χρόνο εκποίησης και απομάκρυνσης –εκ του λιμένος Θεσσαλονίκης – του Υ/Φ 

«ΕΛΛΗ», ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα (40) εργάσιμες ημέρες, από την 

ημερομηνία έκδοσης των σχετικών αδειών από το Κ.Λ.Θ. για τη μεταβίβαση της κυριότητας του 

Υ/Φ στο όνομα του. 

 Οποιαδήποτε, κατά την κρίση των διαγωνιζομένων, επιπλέον αναγκαία στοιχεία. 

 

5.  ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

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

ημερομηνία διενέργειας της Διαγωνιστικής Διαδικασίας. Προσφορές που ισχύουν για μικρότερο 
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χρονικό διάστημα, δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ από την Επιτροπή ως 

απαράδεκτες. 

 

6. ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

6.1.  Κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού η Επιτροπή προχωρεί στην αποσφράγιση των 

προσφορών και αφού εξετάσει τα δικαιολογητικά συμμετοχής ανακοινώνει εις επήκοον των 

παρισταμένων τις τιμές των προσφορών που γίνονται αποδεκτές. 

6.2. Μετά την ανακοίνωση των τιμών καλούνται άμεσα οι παραπάνω σε περαιτέρω πλειοδοσία 

(αντιπροσφορές).  

Οι αντιπροσφορές είναι έγγραφες (είναι υπογεγραμμένες από τον προσφέροντα και φέρουν τη 

σφραγίδα της επιχείρησης), υποβάλλονται ταυτόχρονα στην Επιτροπή από όλους τους 

διαγωνιζόμενους και στη συνέχεια γίνεται ανακοίνωση των τιμών από τον Πρόεδρο της 

Επιτροπής. 

6.3.  Η κατακύρωση γίνεται στον υπερθεματιστή, αφού προηγουμένως πραγματοποιηθεί τρεις (3) 

φορές η διαδικασία των αντιπροσφορών.  

Δεν επιτρέπεται η απομάκρυνσή των συμμετεχόντων από την αίθουσα του διαγωνισμού μέχρι 

την ολοκλήρωση της διαδικασίας του (διαδικασία προσφορών και αντιπροσφορών). 

6.4. Οι Εγγυήσεις Συμμετοχής των συμμετεχόντων (με εξαίρεση αυτή του Υπερθεματιστή) 

επιστρέφονται εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 

 

7. ΑΝΑΘΕΣΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

7.1.  Η επιλογή Αναδόχου και η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει, με 

απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής 

του διαγωνισμού, στον υπερθεματιστή. 

 Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, καλείται ο υπερθματιστής, με 

έγγραφο της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., να καταθέσει, εντός πέντε (5) ημερών από την κατακύρωση, 

στο Ταμείο της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., το ακριβές τίμημα της προσφοράς του και να υπογράψει τη 

σχετική σύμβαση.  

 Ακόμη με την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει Εγγυητική 

Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, το ύψος της οποίας ορίζεται σε ποσοστό 

5% επί του συμβαλλόμενου τιμήματος, χωρίς το ΦΠΑ και θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στο 

Πιστωτικό Ίδρυμα που την εξέδωσε. Αντί της εγγυητικής επιστολής μπορεί να κατατεθεί ως 

εγγύηση στο Ταμείο της ΟΛΘ ΑΕ αντίστοιχο χρηματικό ποσό. Η εγγυητική επιστολή 

επιστρέφεται μετά την οριστική λήξη της σύμβασης και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν 

απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους. Εάν εκκρεμούν ορισμένες παραδόσεις ή άλλες 

υποχρεώσεις του αναδόχου που άρχισαν μέσα στο  συμβατικό χρόνο και  δεν έληξαν κατά  την  

εκπνοή του, τότε η Εγγυητική επιστολή επιστρέφεται μετά και την τακτοποίηση των  

υποχρεώσεων αυτών του αναδόχου.  

7.2. Σε περίπτωση που ο υπερθεματιστής, στον οποίο ανακοινώθηκε η κατακύρωση, δεν καταβάλει 

εμπρόθεσμα το τίμημα ή/και δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για την υπογραφή της συμβάσεως 
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ή/και δεν προσκομίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης εντός της αρχικά ταχθείσας προθεσμίας ή 

της τυχόν παρατάσεώς της, η Εταιρία ανακαλεί την κατακύρωση και ο υπερθεματιστής 

κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του. Στην περίπτωση 

αυτή η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. μπορεί να κατακυρώσει το εκποιούμενο Υ/Φ στον επόμενο ή, αν συντρέξει 

και άλλη όμοια περίπτωση, στους επόμενους κατά σειρά πλειοδότες, οι οποίοι καλούνται να 

καταβάλουν το τίμημα που προσέφεραν. 

           7.3.  Η πιστοποίηση της παραληφθείσης ποσότητας, για την εκποίηση του Υ/Φ «ΕΛΛΗ» ως scrap, θα 

γίνει με βάση ζυγολόγια από πλάστιγγες. 

Μετά την παραλαβή όλης της ποσότητας του θα γίνει σχετική εκκαθάριση. Εάν η ποσότητα που 

παρέλαβε ο Aνάδοχος είναι μεγαλύτερη της ενδεικτικής, οφείλει να καταβάλει στο ταμείο της 

Ο.Λ.Θ. Α.Ε. χρηματικό ποσό ίσο με την επιπλέον ποσότητα υλικού σε τόνους επί την 

προσφερόμενη τιμή. Αντίστοιχα, εάν ο Ανάδοχος παραλάβει μικρότερη ποσότητα από την 

ενδεικτική, η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. οφείλει να καταθέσει σε λογαριασμό του Αναδόχου την οικονομική 

διαφορά. 

Η εκκαθάριση θα ολοκληρωθεί εντός δέκα (10) ημερών από την ολοκλήρωση της σύμβασης και 

μετά την προσκόμιση των σχετικών παραστατικών.  

Σημειώνεται ότι ο Ανάδοχος οφείλει να συλλέξει και να απομακρύνει το σύνολο του προς 

εκποίηση σκάφους. Τμηματική παραλαβή δεν γίνεται αποδεκτή. 

 

8.   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

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.  

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

εκποιούμενων υλικών. Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό τεκμαίρεται ότι ο προσφέρων έχει 

αποκτήσει ιδία αντίληψη του εκποιούμενου σκάφους και της κατάστασης στην οποία αυτό βρισκόταν, 

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

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.  

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

νομοθεσίας σχετικά με την απασχόληση του προσωπικού του.  

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. 

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.  
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Ο ανάδοχος θα αρχίσει τις εργασίες εφόσον έχει λάβει με δική του δαπάνη και ευθύνη όλες τις 

απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις, όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, καθώς υγιεινής και 

ασφάλειας.  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει την ΟΛΘ ΑΕ για κάθε εργασία που εκτελεί και να 

συμμορφώνεται στις υποδείξεις του αρμόδιου τμήματος αυτής.  

 

9.   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. θα καλύψει τη δαπάνη μεταφοράς – ρυμούλκησης του «Υ/Φ ΕΛΛΗ» σε νόμιμο 

διαλυτήριο, έως το ποσό των ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (14.000,00€). Η επιλογή της 

εταιρείας μεταφοράς – ρυμούλκησης του «Υ/Φ ΕΛΛΗ» θα πραγματοποιηθεί από την Ο.Λ.Θ. Α.Ε.  

Σημειώνεται ότι το επιπλέον των δέκα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (14.000,00€) ποσό, το οποίο τυχόν 

θα απαιτηθεί για τη μεταφορά – ρυμούλκηση του «Υ/Φ ΕΛΛΗ» σε νόμιμο διαλυτήριο θα επιβαρύνει 

αποκλειστικά τον ανάδοχο.  

Για την κάλυψη της εν λόγω δαπάνης απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η προσκόμιση των σχετικών 

παραστατικών μεταφοράς – ρυμούλκησης του «Υ/Φ ΕΛΛΗ» σε νόμιμο διαλυτήριο. 

 

10. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ο υπόψη διαγωνισμός θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσης, βάσει της 

7113/06.07.2017 Απόφασης Δ.Σ./Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Περιπτώσεις που δε ρυθμίζονται από τους παραπάνω 

αναγραφόμενους όρους, θα διέπονται από τις διατάξεις του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης 

Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων, Παραχωρήσεων και Εκποιήσεων της εταιρίας Ο.Λ.Θ. 

Α.Ε. (ΦΕΚ 1941.Β’/14.12.2010). 

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. 

 

11. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

 Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες 

πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.  

 Για την άσκηση ένστασης κατά πράξης της ΟΛΘ ΑΕ, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) 

ημέρες πριν από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα. 

 Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παράβολου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

 Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες ενστάσεων: Αρμόδια επιτροπή υπαλλήλων της ΟΛΘ ΑΕ.  
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Β’ ΜΕΡΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η εκποίηση ως scrap του με αριθμό Ν.Θ. 308 Υδροφόρου Πλοίου, 

«Υ/Φ ΕΛΛΗ», ιδιοκτησίας της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., που βρίσκεται πλαγιοδετημένο στον κυματοθραύστη του 

Λιμένος Θεσσαλονίκης.  

 

2. ΓΕΝΙΚΑ 

Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. προμηθεύτηκε το, προς εκποίηση, Υ/Φ «ΕΛΛΗ» το 1969 και το απέσυρε οριστικά της 

ενεργού δράσης το 2003. 

 

3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Υ/Φ ΕΛΛΗ 

Είδος Πλοίου – Όνομα Δ/Ξ Υ/Φ «ΕΛΛΗ» 

Νηολόγιο – Αριθμός Ν.Θ. 308 

Διακριτικά στοιχεία ΔΔΣ SV 3050 

Ολικό μήκος LOA 28,18m 

Μέγιστο πλάτος Bmax 6,00m 

Ύψος εξάλων Free board 0,361m 

Ολική χωρητικότητα 116,91 κόρων 

Μεταφορική ικανότητα  150m3 (περίπου) 

Ισχύς κινητήρα πρόωσης 240 ΗΡ 

Μέγιστη ταχύτητα (καθαρή γάστρα) 6 Kn 

Υλικό κατασκευής Χάλυβας 

Απόβαρο (light ship) 110 tons (περίπου) 

 

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

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

εντός εύλογου χρονικής προθεσμίας, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των τριάντα (30) 

ημερών, στη μεταβίβαση της κυριότητας.  

Ακολούθως, ο Ανάδοχος, σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των σαράντα (40) εργάσιμων ημερών, 

από την ημερομηνία έκδοσης των σχετικών αδειών από το ΚΛΘ για τη μεταβίβαση της 

κυριότητας του Υ/Φ στο όνομά του, οφείλει να το απομακρύνει από το Λιμένα Θεσσαλονίκης.  

Επισημαίνεται ότι «η κυριότητα του Αναδόχου τελεί υπό τη διακριτική αίρεση της μη 

εμπρόθεσμης απομάκρυνσης του Υ/Φ «ΕΛΛΗ» από το Λιμένα Θεσσαλονίκης». 

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

εκτέλεση εργασιών επί του Υ/Φ, 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.  

4.3. Οποιεσδήποτε άδειες απαιτούνται για την εκτέλεση εργασιών επί του Υ/Φ, όπως άδειες 

καταδυτικών τεχνικών εργασιών, άδειες ρυμούλκησης, gas freeing, εξαγωγής και μεταφοράς 
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αποκομμένων τμημάτων, μυοκτονίας, άντλησης και παράδοσης πετρελαιοειδών καταλοίπων, 

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

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

δαπάνες του Αναδόχου.  

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

αιτία και τυχόν χερσαία, θαλάσσια ή ατμοσφαιρική ρύπανση.  

4.5. 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.  

4.6. 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.   

4.7. 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.    

4.8 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το Λιμένα Θεσσαλονίκης, κατόπιν συνεννόησης με 

το Τμήμα Μηχανολογικού και Πλωτών Μέσων (τηλ.: 2310-593.503) προκειμένου να 

εκτιμήσουν οι ίδιοι το προς απομάκρυνση και τελική διάθεση Υ/Φ, αλλά και το χώρο, στον 

οποίο θα πρέπει ενδεχομένως να εργασθούν.  

 

                                                                            Θεσσαλονίκη,           17 Ιουλίου 2017 

 

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ 

 


