
ΑΝΑΡΣΗΣΕA ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
ΘΕΜΑ: Ρερίλθψθ τθσ υπ’ αρικ. 10/2018 Διακιρυξθσ Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων 

 

Το κείμενο τθσ Ρερίλθψθσ ζχει ωσ εξισ:       
 

                                                                                                                            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ        
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ       
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ                                                           Πειραιάσ,  05/09/2018  
                                     Αριθ. Πρωτ.: 6000/437/2018 
                                                                           
Η Δθμόςια Αρχι Λιμζνων προκθρφςςει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνιςμό, με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ για τθν 
εκποίθςθ, απομάκρυνςθ εκτόσ λιμζνα Ρειραιά και νόμιμθ τελικι διάκεςθ Δ/Ξ ΕΞΡΛΟΕ ΙΙ ΝΡ 9004, Δ/Ξ 
CAPTAIN GIANNIS ΝΡ 11751, Δ/Ξ ΓΗΓΟΗΣ Ρ ΝΡ 10499, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν υψθλότερθ προςφορά. 
Κάκε διαγωνιηόμενοσ κα πρζπει να υποβάλει προςφορά με ποςοςτό (επί τοισ εκατό %) επί τθσ εκάςτοτε τιμισ 
LONDON METAL EXCHANGE (LME) των υπό εκποίθςθ επικινδφνων και επιβλαβϊν πλοίων.  Ωσ τιμι LME 
ορίηεται θ ιςχφουςα τθν προθγοφμενθ εργάςιμθ θμζρα από τθν ανάρτθςθ τθσ παροφςασ ςτο διαδίκτυο, όπωσ 
αναφζρεται ςτθ ςτιλθ Month 15, τθσ ςχετικισ ιςτοςελίδασ του LONDON METAL EXCHANGE, που αφορά ςε 
LME Steel Scrap. Η αναγωγι ςε ΕΥΩ, κα γίνεται με βάςθ τθν ιςοτιμία ΕΥΩ – ΔΟΛΛΑΙΟΥ τθσ ίδιασ 
θμερομθνίασ. Η τιμι ανά τόνο κα εξάγεται από τθν τιμι LME τθσ προθγοφμενθσ εργάςιμθσ θμζρασ από τθν 
ανάρτθςθ τθσ παροφςασ ςτο διαδίκτυο επί του προςφερκζντοσ ποςοςτοφ και θ αναγωγι ςε ΕΥΩ, κα γίνεται 
με βάςθ τθν ιςοτιμία ΕΥΩ – ΔΟΛΛΑΙΟΥ τθσ ίδιασ θμερομθνίασ. Ωσ τιμι εκκίνθςθσ για τθ ςυμμετοχι ςτο 
διαγωνιςμό κακορίηεται το ποςό των 198,93€/τόνο μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ.  
 Αριθμόσ  διακήρυξησ: …10/2018………… 
 υςτημικόσ Αριθμόσ : …………… (CPV: 14600000-7) 
 Προϋπολογιςμόσ - Χρηματοδότηςη: - 
 Σόποσ παράδοςησ: - *κωδικόσ NUTS: ………………………….+. 
 Δικαίωμα ςυμμετοχήσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ: ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν  
ΥΑ 212/2001 (2123/34/01) (ΦΕΚ 1439 Βϋ) 
 Ημερομηνία αποςτολήσ ςτην Ε.Ε.: - 
 Χρόνοσ παροχήσ των υπηρεςιών: ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν  ΥΑ 212/2001 (2123/34/01) (ΦΕΚ 1439 Βϋ) 
 Καταληκτική ημερομηνία υποβολήσ των προςφορϊν είναι θ 10/10/2018 θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 15:00, και 
ημερομηνία αποςφράγιςησ προςφορών είναι θ 11/10/2018, θμζρα Ρζμπτθ, ϊρα 1200 πμ ςτο γραφείο 332 
του κτθρίου Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ από τθν αρμόδια Επιτροπι. 
 Πςοι επικυμοφν να υποβάλλουν προςφορά οφείλουν, με ποινι αποκλειςμοφ, να τθν κατακζςουν ςτθν 
Γραμματεία τθσ Αρχισ μζχρι τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα πριν από τθν θμερομθνία του διαγωνιςμοφ, 
δθλαδι μζχρι τισ 10/10/2018 και ϊρα 15:00 μ.μ. 
 Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ ςυμμετζχοντεσ ενενιντα (90) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.  
  Γλώςςα προςφορών, θ Ελλθνικι.  
 Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ.  
 Σρόποσ Πληρωμήσ: Η πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν  ΥΑ 
212/2001 (2123/34/01) (ΦΕΚ 1439 Βϋ) 
 Εγγυητική επιςτολή ςυμμετοχήσ: Τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ αυτϊν που ςυμμετζχουν πρζπει να 
ςυνοδεφονται υποχρεωτικά και με ποινι απόρριψθσ, από ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που κα 
ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του φψουσ του τιμιματοσ (άνευ ΦΡΑ), και ςφμφωνα με το υπόδειγμα  τθσ υπ’ 
αρικ. 09/2018 Διακιρυξθσ. 
 Προςφυγζσ: Διαφορζσ που προκφπτουν κατά τθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κακϊσ και τυχόν 
τροποποιιςεων αυτισ, διζπονται από το άρκρο 10 τθσ Υ.Α. 2123/34/2001 (ΦΕΚ 1439 Βϋ). το Βιβλίο ΙV άρκρα 
345 ζωσ 374, του ν. 4412/2016, όπωσ αναλυτικά αναφζρεται ςτο άρκρο 4 τθσ υπ’ αρικ. 09/2018 Διακιρυξθσ.  
 Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να μάκουν τουσ όρουσ του διαγωνιςμοφ από τθν ιςτοςελίδα του Υπουργείου 
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ (www.yen.gr) και να παραλάβουν τθ διακιρυξθ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ 
και κατά τισ ϊρεσ 08.00 – 15.00 από τα γραφεία τθσ Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων (κτιριο Υπουργείου Ναυτιλίασ 
και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ, γρ. 332).   
                     ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΑΛ 

ΔΗΜΟΘΕΝΗ ΜΠΑΚΟΠΟΤΛΟ  

 

http://www.yen.gr/
ΑΔΑ: 66Α14653ΠΩ-2ΜΔ
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EΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                                                                 ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ  ΚΑΙ  
ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ                                                    Πειραιάσ,  5  Σεπτεμβρίου 2018  
Γραφείο Διοικθτι Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων                                     Αρικ. Πρωτ.: 6000/434/2018 
 
Ταχ. Δ/νςθ      : Ακτι Βαςιλειάδθ - Ρφλθ Ε1-Ε2                      ΠΡΟ: Αποδζκτεσ Ρίνακα Διανομισ 
Ταχ. Κϊδ.        : 185 10  (Λιμζνασ Ρειραιϊσ) 
Τθλζφωνο      : 213-137-1638 
Fax                   :  
Email            : dal@yna.gov.gr  
                  
ΘΕΜΑ: «Διακιρυξθ ανοικτοφ πλειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν εκποίθςθ, απομάκρυνςθ εκτόσ Λιμζνα 
Πειραιά και νόμιμθ τελικι διάκεςθ Φ/Γ – Ο/Γ ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΓΙΑΟΤ ΝΠ 11514». 
 

Α Π Ο Φ Α  Η   
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η  Δ Η Μ Ο  Ι Α   Α Ρ Χ Η   Λ Ι Μ Ε Ν Ω Ν  

Ζχοντασ υπόψθ: 
1. Σισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν: 
α)  Του Ν. 4150/13 «Αναςυγκρότθςθ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Αϋ 102). 
β) Του Ν. 4389/2016 «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν ςτόχων και 
διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Αϋ 94) και ιδίωσ των άρκρων  127 – 132. 
γ)  Του Ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - 
δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α' 143) 
δ) Του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α' 147) 
ε) Του Ν. 4013/2011 «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 
Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων - Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) - 
Ρροπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α' 204) 
ςτ) Του Ν. 2881/2001 «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 
Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων - Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) - 
Ρροπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α' 16) 
η) Του Ν. 4404/2016 «Για τθν κφρωςθ τθσ από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίθςθσ και κωδικοποίθςθσ ςε ενιαίο κείμενο 
τθσ από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σφμβαςθσ Ραραχϊρθςθσ μεταξφ Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ 
Ρειραιϊσ ΑΕ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α' 126), κακϊσ και τθσ αιτιολογικισ του ζκκεςθσ 
θ) Του Π.Δ. 63/05 «Κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα κυβερνθτικά όργανα» (ΦΕΚ Αϋ 98), 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
κ) Του Π.Δ. 13/2018 «Οργανιςμόσ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ  Ρολιτικισ» (ΦΕΚ Α’ 26). 
ι) Του Π.Δ. 70/2015 «(...) Αναςφςταςθ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου και μετονομαςία του ςε Υπουργείο 
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ (...)» (ΦΕΚ Α’ 114). 
ια) Του Π.Δ. 88/2018 «Διοριςμόσ Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και Υφυπουργϊν.» (ΦΕΚ Αϋ 160), 
ιβ)  Τθν Υ.Α. 2123/34/01 του ΥΕΝ (ΦΕΚ Βϋ 1439) «Διαδικαςία και οι όροι, τα δικαιϊματα και οι υποχρεϊςεισ των 
διαγωνιηομζνων, οι ςυνζπειεσ ςε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςισ τουσ με αυτζσ, τα κζματα κατάκεςθσ και απόδοςθσ 
του τιμιματοσ, των εγγυιςεων, τθσ επανάλθψθσ του διαγωνιςμοφ και κάκε άλλο κζμα ςχετικό με τθ διενζργεια 
του διαγωνιςμοφ, που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 5 του άρκρου 2, του Ν. 2881/2001» (ΦΕΚ Α 16). 
 
2. Τθν με ΑΡ 6000/189/2018 (ΑΔΑ: Ω5404653ΡΩ-1ΦΕ) απόφαςθ Διοικθτι Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων 

3. Τθν με ΑΡ 6000/188/2018 (ΑΔΑ: 68ΔΣ4653ΡΩ-Ν54 ) εγκφκλιο Διοικθτι Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων 

4. Τθν με ΑΡ 6000/291/2018 (ΑΔΑ: ΩΜ434653ΡΩ-ΒΓΗ ) απόφαςθ Διοικθτι Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων 

5. Τθν με ΑΡ 6000/414/2018 (ΑΔΑ: ΨΦΟΧ4653ΡΩ-4ΦΘ) απόφαςθ Διοικθτι Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων 

6. Τθν με ΑΡ.ΕΙΣ.ΔΑΛ 554/2018 υπεφκυνθ διλωςθ πλοιοκτιτριασ εταιρείασ ςφμφωνα με τθν οποία «ζναντι 

τθσ διαλφςεωσ του πλοίου κα καταβλθκεί αντίτιμο από το διαλυτιριο, όχι όμωσ εισ χείρασ τθσ εταιρείασ 

mailto:minister@yna.gov.gr
ΑΔΑ: 6Υ4Χ4653ΠΩ-ΤΞΕ
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μασ, αλλά κα καταβλθκεί εξ ολοκλιρου και απευκείασ ςτουσ παραςχόντασ ςτθν εταιρεία μασ τισ υπθρεςίεσ 

ςυντιρθςθσ, φφλαξθσ, ελλιμενιςμοφ και ρυμοφλκθςθσ, οι οποίεσ απαιτικθκαν για τθν εκτζλεςθ των 

υποχρεϊςεων μασ, κατά τισ διατάξεισ του ν. 2881/2001.» 

7. Τθν από 29/6/2018 ςυνεδρίαςθ τθσ Γνωμοδοτικισ Επιτροπισ α. 9 παρ. 7 ν. 2881/2001 (Α'16) για το 

Λιμζνα Ρειραιά 

8. Το από 19/6/2018 πρακτικό επικεϊρθςθσ ναυπθγικοφ τομζα Φ/Γ – Ο/Γ ΡΑΝΑΓΙΑ ΑΓΙΑΣΟΥ ΝΡ 11514  εκ 

του οποίου ςυνάγεται πζραν πάςθσ αμφιβολίασ ότι ςυντρζχουν πλζον άμεςοι και επείγοντεσ λόγοι για τθν 

απομάκρυνςθ και εξουδετζρωςθ του εν κζματι Φ/Γ – Ο/Γ. Συγκεκριμζνα ςτο ανωτζρω πρακτικό αναφζρεται 

κατά λζξει ότι «εκ του ελζγχου των βυκιςμάτων μπορεί να εξαχκεί το ςυμπζραςμα ότι το πλοίο παρουςιάηει 

μικρι εγκάρςια κλίςθ προσ τα δεξιά και μικρι διαγωγι.» κακϊσ και ότι «θ μθ ςτελζχωςθ του πλοίου και θ 

ανενεργι κατάςταςι του κακιςτοφν ουςιαςτικά αδφνατθ τθν άμεςθ απόκριςθ ςε πικανό κίνδυνο κατάκλιςθ 

χϊρου κάτωκεν του κυρίου καταςτρϊματοσ, διότι δεν λειτουργοφν τα απαραίτθτα μθχανιματα για τθν 

απάντλθςθ υδάτων και ενδεχομζνωσ να υφίςταται διάβρωςθ των ςωλθνϊςεων των δικτφων ςεντινϊν του 

πλοίου». Επιπρόςκετα, ςτο από 29/8/2018 πρακτικό ζκτακτθσ επικεϊρθςθσ εν κζματι πλοίου αναφζρεται 

ότι «εκ του ελζγχου των βυκιςμάτων, διεξάγεται το ςυμπζραςμα ότι το πλοίο εξακολουκεί να παρουςιάηει 

μικρι εγκάρςια κλίςθ προσ τα δεξιά και μικρι ζμπρυμνθ διαγωγι. Σε ςχζςθ με τα βυκίςματα του πλοίου 

που μετρικθκαν ςτθν από 19-06-2018 επικεϊρθςθ ναυπθγικοφ τομζα διαπιςτϊκθκε θ μείωςθ των 

βυκιςμάτων χωρίσ ωςτόςο να ζχει επζλκει ουςιαςτικι μεταβολι ςτθν εγκάρςια κλίςθ και τθ μικρι 

διαγωγι», «οι κφριεσ μθχανζσ του πλοίου, κακϊσ και το ςφνολο των κφριων βοθκθτικϊν μθχανθμάτων, ιτοι 

αντλίεσ κυτϊν, εργάτεσ αγκυρϊν, αντλίεσ πυρκαϊάσ και ανεμιςτιρεσ εξακολουκοφν να μθν λειτουργοφν 

ζνεκα τθσ μθ ςυντιρθςισ τουσ, τθσ γενικισ εγκατάλειψθσ του πλοίου και τθσ παρατεταμζνθσ ακινθςίασ του» 

και ότι «από τον εκπρόςωπο τθσ πλοιοκτιτριασ/διαχειρίςτριασ εταιρείασ δθλϊκθκε ότι με μζριμνα τθσ 

αυτισ, εκτελοφνται διαρκϊσ εργαςίεσ ςτεγανοποίθςθσ….κακϊσ και απαντλοφνται….οι χϊροι από το κφριο 

κατάςτρωμα, που ζχουν κατακλυςτεί με καλάςςια φδατα. Κατά τον γενόμενο ζλεγχο αφενόσ δεν κατζςτθ 

δυνατόν να διαπιςτωκοφν οι εν λόγω εργαςίεσ, αφετζρου δεν προςκομίςκθκαν τα ςχετικά ζγγραφα 

τεκμθρίωςισ τουσ.» Κατά ςυνζπεια, θ περαιτζρω παραμονι του οποίου ςτο Λιμζνα Ρειραιά εγκυμονεί 

κινδφνουσ για τθν αςφάλεια τθσ ναυςιπλοΐασ και το καλάςςιο περιβάλλον για τουσ λόγουσ που 

αναφζρονται αναλυτικά ςτο ανωτζρω ζγγραφο 

9. To με ΑΡ 2133.8/41342/2018 ζγγραφο Διεφκυνςθσ Λιμενικισ Αςτυνομίασ Υπουργείου Ναυτιλίασ και 

Νθςιωτικισ Ρολιτικισ 

10. Τθν με ΑΡ 6000/352/2018 απόφαςθ Διοικθτι Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων 

11. Το με ΑΡ ΕΙΣ ΔΑΛ 500/2018 ζγγραφο ΡΑΝΑΓΙΑ ΑΓΙΑΣΟΥ ΝΕ 

12. Τθν με ΑΡ 6000/385/2018 απόφαςθ Διοικθτι Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων 

13. Τθν με ΑΡ 6000/415/2018 εγκφκλιο Διοικθτι Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων (ΑΔΑ: ΨΛ1Ρ4653ΡΩ-0ΙΜ) 

14. Τθν με ΑΡ 6000/416/2018 απόφαςθ Διοικθτι Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων 

15. Τθν με ΑΡ ΥΡΕΝ/ΔΔΑΡΡ/48039/1940/27-7-18 ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ 

και Ενζργειασ ςτθ διαςυνοριακι μεταφορά πλοίου τζλουσ κφκλου ηωισ (Φ/Γ-Ο/Γ ΡΑΝΑΓΙΑ ΑΓΙΑΣΟΥ), ςτουσ 

αποδζκτεσ τθσ οποίασ περιλαμβάνεται θ ΟΛΡ ΑΕ. 

16. Τισ με αρικμοφσ 496-502Β’/3-8-2018 εκκζςεισ επίδοςθσ τθσ Δικαςτικισ Επιμελιτριασ Ρειραιά Ιωάννασ 

Δθμ Κουτςιά, από τισ οποίεσ ςυνάγεται ότι θ Δθμόςια Αρχι Λιμζνων γνωςτοποίθςε ςτο ςφνολο των 

αναφερόμενων ςτο με ΑΡ Φ.2214/1057/18 ζγγραφο ΚΛΡ/ΝΘΟΛΟΓΙΑ δανειςτϊν τθν άςκθςθ από τθν 

πλοιοκτιτρια εταιρεία του δικαιϊματοσ του α. 2 παρ. 8 ν. 2881/2001, καλϊντασ τουσ ταυτόχρονα να 

προβοφν ςτθν άςκθςθ του οριηόμενου ςτο α. 3 παρ. 6 ν. 2881/2001 δικαιϊματοσ, κακϊσ και λοιπϊν 

οριηόμενων ςτθν κείμενθ νομοκεςία για τθν ικανοποίθςθ των απαιτιςεϊν τουσ, χωρίσ ωςτόςο μζχρι 

ςιμερα, ιτοι μετά τθν πάροδο χρονικοφ διαςτιματοσ είκοςι οκτϊ (28) θμερϊν, να το ζχουν πράξει. 

ΑΔΑ: 6Υ4Χ4653ΠΩ-ΤΞΕ



 3 

17. Τισ με αρικμοφσ 6462-6468Γ/24-8-2018 εκκζςεισ επίδοςθσ του Δικαςτικοφ Επιμελθτι Ρειραιά 

Δθμιτριου Ρ. Κουτςιά, από τισ οποίεσ ςυνάγεται ότι θ Δθμόςια Αρχι Λιμζνων ηιτθςε για δεφτερθ φορά από 

το ςφνολο των αναφερόμενων ςτο με ΑΡ Φ.2214/1057/18 ζγγραφο ΚΛΡ/ΝΘΟΛΟΓΙΑ δανειςτϊν τθν άςκθςθ 

του οριηόμενου ςτο α. 3 παρ. 6 ν. 2881/2001 δικαιϊματοσ, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιϊματοσ για τθν 

ικανοποίθςθ των απαιτιςεϊν τουσ, χωρίσ ωςτόςο μζχρι ςιμερα, ιτοι μετά τθν πάροδο χρονικοφ 

διαςτιματοσ εφτά (7) θμερϊν, να το ζχουν πράξει. 

18. Τισ με αρικμοφσ 513-519Β’ εκκζςεισ επίδοςθσ τθσ Δικαςτικισ Επιμελιτριασ Ρειραιά Ιωάννασ Δθμ 

Κουτςιά, από τισ οποίεσ ςυνάγεται ότι θ Δθμόςια Αρχι Λιμζνων γνωςτοποίθςε ςτο ςφνολο των 

αναφερόμενων ςτο με ΑΡ Φ.2214/1057/18 ζγγραφο ΚΛΡ/ΝΘΟΛΟΓΙΑ δανειςτϊν τόςο υπεφκυνθ διλωςθ 

τθσ πλοιοκτιτριασ εταιρείασ αναφορικά με τθν καταβολι του αντιτίμου ςε τρίτουσ παρόχουσ υπθρεςιϊν, 

όςο και τθ ςφμβαςθ διάλυςθσ εν κζματι πλοίου, καλϊντασ τουσ ταυτόχρονα για τρίτθ φορά και εντόσ 

προκεςμίασ ςαράντα οκτϊ (48) ωρϊν να υποβάλουν τουλάχιςτον γραπτι διλωςθ για  τθν άςκθςθ του 

οριηόμενου ςτο α. 3 παρ. 6 ν. 2881/2001 δικαιϊματοσ, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιϊματοσ για τθν 

ικανοποίθςθ των απαιτιςεϊν τουσ, χωρίσ ωςτόςο να το πράξουν. 

19. Το γεγονόσ ότι από κανζνα ςθμείο τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ δε ςυνάγεται ότι οι κρατικζσ Αρχζσ 

δικαιοφνται να χρθςιμοποιοφν τισ δθμόςιεσ εξουςίεσ, που τουσ ζχουν απονεμθκεί για τθν εξυπθρζτθςθ του 

δθμοςίου ςυμφζροντοσ, προκειμζνου να προςτατζψουν ιδιωτικά δικαιϊματα, όπωσ είναι θ είςπραξθ 

οφειλϊν μεταξφ ιδιωτϊν. 

20. Το γεγονόσ ότι από κανζνα ςθμείο τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ δε ςυνάγεται διακριτικι ευχζρεια 

οποιαςδιποτε κρατικισ Αρχισ να κζτει ςε κίνδυνο τθν αςφάλεια τθσ ναυςιπλοΐασ και το καλάςςιο 

περιβάλλον, για λόγουσ που ςχετίηονται με ιδιωτικζσ οφειλζσ. 

21. Το γεγονόσ ότι μετά τθν ενεργοποίθςθ τθσ Σφμβαςθσ Ραραχϊρθςθσ ΕΔ – ΟΛΡ ΑΕ, θ οποία ζλαβε χϊρα 

ςτισ 10/8/2016, θ ΟΛΡ ΑΕ αποτελεί εμπορικι ανϊνυμθ εταιρεία, χωρίσ καμία απολφτωσ αρμοδιότθτα 

άςκθςθσ δθμόςιασ εξουςίασ.  Για το λόγο αυτό δε δικαιοφται πλζον να προβαίνει ςε ζκδοςθ διοικθτικϊν 

πράξεων αναφορικά με τθν επιβολι όρων και περιοριςμϊν ςε πλοία.  

22. Το γεγονόσ ότι θ αςφάλεια τθσ ναυςιπλοΐασ και θ προςταςία του περιβάλλοντοσ αποτελοφν λόγουσ 

υπζρτερου δθμοςίου ςυμφζροντοσ, οι οποίοι δεν δφνανται να καμφκοφν ςτο όνομα τθσ άςκθςθσ 

δικαιωμάτων ιδιωτϊν.  Για το λόγο αυτό θ απομάκρυνςθ του Φ/Γ-Ο/Γ ΡΑΝΑΓΙΑ ΑΓΙΑΣΟΥ δεν μπορεί παρά 

να αποτελεί τθν άμεςθ προτεραιότθτα του Ελλθνικοφ Δθμοςίου. 

23. Το γεγονόσ ότι ςτθν περίπτωςθ του Φ/Γ-Ο/Γ ΡΑΝΑΓΙΑ ΑΓΙΑΣΟΥ  προξενεί καταρχάσ αρνθτικι εντφπωςθ 

το γεγονόσ ότι εκ του αποτελζςματοσ ζχει πλιρωσ καταςτρατθγθκεί ο ΕΚΛ αρικ. 176, από τον οποίο 

ςυνάγεται με ςαφινεια ότι θ χριςθ του αγκυροβολίου Ρειραιά για παροπλιςμό πλοίων απαγορεφεται. 

24. Το γεγονόσ ότι θ διάταξθ του α. 9 παρ. 2 ν. 2881/2001 είναι ςαφισ και δεν επιδζχεται απολφτωσ καμίασ 

παρερμθνείασ. Θ φπαρξθ κατάςχεςθσ ςε καμία περίπτωςθ δεν κωλφει τθν απομάκρυνςθ πλοίων, που ζχουν 

χαρακτθριςτεί επικίνδυνα και επιβλαβι, κατά τα λοιπά εφαρμοηομζνων των αναφερόμενων ςτο ν. 

2881/2001. 

25. Το γεγονόσ ότι θ άμεςθ απομάκρυνςθ του Φ/Γ-Ο/Γ ΡΑΝΑΓΙΑ ΑΓΙΑΣΟΥ εκτόσ Λιμζνα Ρειραιά αποτελεί 

προλθπτικό μζτρο αποφυγισ περιβαλλοντικοφ κινδφνου. 

26.Το γεγονόσ ότι μετά τθ κζςθ ςε ιςχφ τθσ Σφμβαςθσ Ραραχϊρθςθσ ΕΔ – ΟΛΡ ΑΕ, θ ΟΛΡ ΑΕ δε δικαιοφται 

να προβαίνει ςε είςπραξθ οφειλϊν ςφμφωνα με τον ΚΕΔΕ, παρά μόνο εάν τισ εκχωριςει ςτο Ελλθνικό 

Δθμόςιο, προκαταβάλλοντασ το αναλογοφν διοικθτικό τζλοσ, κατά τα αναλυτικά οριηόμενα ςτο ν. 

4404/2016. 

27.  Το γεγονόσ ότι δανειςτζσ οι οποίοι δεν άςκθςαν το δικαίωμά τουσ να απομακρφνουν επικίνδυνα και 

επιβλαβι πλοία εκτόσ Λιμζνα ι να τοποκετιςουν φφλακεσ, οφτε επζςπευςαν επιμελϊσ μζτρα αναγκαςτικισ 

είςπραξθσ εντόσ των οριηόμενων ςτθν οικεία νομοκεςία προκεςμιϊν, ςε καμία περίπτωςθ δε δικαιοφνται 

να ηθμιϊνουν το δθμόςιο ςυμφζρον. 
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28. Το γεγονόσ ότι για πράξεισ και παραλείψεισ, οι οποίεσ ενδζχεται τελικά να οδθγιςουν ςε τυχόν 

επιβάρυνςθ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου με τα ζξοδα τυχόν απομάκρυνςθσ του Φ/Γ-Ο/Γ ΡΑΝΑΓΙΑ ΑΓΙΑΣΟΥ, θ 

Δθμόςια Αρχι Λιμζνων επιφυλάςςεται παντόσ νομίμου δικαιϊματόσ τθσ. 

29. Το γεγονόσ ότι από τθν παροφςα δεν προξενείται καμία δαπάνθ ςε βάροσ του κρατικοφ 

προχπολογιςμοφ 

 

Δ ι α κ θ ρ φ ς ς ο υ μ ε  

 

1. Τθν 5/10/2018 θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 15:00 πλειοδοτικό διαγωνιςμό, με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ 
για τθν εκποίθςθ, απομάκρυνςθ εκτόσ λιμζνα Ρειραιά και νόμιμθ τελικι διάκεςθ του Φ/Γ – Ο/Γ ΡΑΝΑΓΙΑ 
ΑΓΙΑΣΟΥ ΝΡ 11514 που βρίςκεται ςτθ λιμενικι περιοχι αρμοδιότθτασ τθσ Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων ςτο 
λιμζνα Ρειραιά, ςφμφωνα με όςα αναφζρονται αναλυτικά ςτο άρκρο 13 τθσ παροφςασ και με κριτιριο 
κατακφρωςθσ τθν υψθλότερθ προςφορά. Στο διαγωνιςμό γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για το ςφνολο των 
εργαςιϊν που αναφζρονται ςτο άρκρο 13 τθσ παροφςασ. Κάκε διαγωνιηόμενοσ κα πρζπει να υποβάλει 
προςφορά με ποςοςτό (επί τοισ εκατό %) επί τθσ εκάςτοτε τιμισ LONDON METAL EXCHANGE (LME) του υπό 
εκποίθςθ επικίνδυνου και επιβλαβοφσ πλοίου. Ωσ τιμι LME ορίηεται θ ιςχφουςα τθν προθγοφμενθ εργάςιμθ 
θμζρα από τθν ανάρτθςθ τθσ παροφςασ ςτο διαδίκτυο, όπωσ αναφζρεται ςτθ ςτιλθ Month 15, τθσ ςχετικισ 
ιςτοςελίδασ του LONDON METAL EXCHANGE, που αφορά ςε LME Steel Scrap. Θ αναγωγι ςε ΕΥΩ, κα 
γίνεται με βάςθ τθν ιςοτιμία ΕΥΩ – ΔΟΛΛΑΙΟΥ τθσ ίδιασ θμερομθνίασ. Θ τιμι ανά τόνο κα εξάγεται από 
τθν ανωτζρω τιμι LME επί του προςφερκζντοσ ποςοςτοφ και θ αναγωγι ςε ΕΥΩ, κα γίνεται με βάςθ τθν 
ιςοτιμία ΕΥΩ – ΔΟΛΛΑΙΟΥ τθσ ίδιασ θμερομθνίασ. Ωσ τιμι εκκίνθςθσ για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό 
κακορίηεται το ποςό των 198,93€/τόνο μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ. Θ γνωςτοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
διακιρυξθσ γίνεται με μζριμνα τθσ Υπθρεςίασ μασ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ δθμοςιότθτασ, που ορίηονται 
ςτο άρκρο 2 τθσ ΥΑ 212/2001 (2123/34/01) (ΦΕΚ 1439 Βϋ) και ςτα άρκρα 2 και 3 Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Αϋ).  

Θ δαπάνθ για τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ, όςεσ φορζσ απαιτθκεί και για κάκε περίπτωςθ επανάλθψθσ 
του διαγωνιςμοφ, βαρφνει ςυνολικά τον τελικό πλειοδότθ. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να μάκουν τουσ 
όρουσ του διαγωνιςμοφ από τθν ιςτοςελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ 
(www.yen.gr) και να παραλάβουν τθ διακιρυξθ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και κατά τισ ϊρεσ 08.00 – 15.00 
από τα γραφεία τθσ Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων (κτιριο Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ, γρ. 
332). Πλα τα ζγγραφα που απαιτοφνται για τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ και κάκε άλλθ διαδικαςία που 
αφορά ςτο διαγωνιςμό και τθ ςυμμετοχι ςε αυτόν ςυντάςςονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.  

Θμερομθνία αποςφράγιςθσ προςφορϊν: 8/10/2018, θμζρα Δευτζρα, ϊρα 1200 πμ ςτο γραφείο 332 του 
κτθρίου Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ 

2. Θ προςφορά κα ςυνοδεφεται υποχρεωτικά από τα δικαιολογθτικά και τθν εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ, όπωσ ακριβϊσ κακορίηεται ςτθν με αρικμό 9/2018 Διακιρυξθ.  

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΑΛ 

 

Δημοσθένης Π. Μπακόπουλος 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.yen.gr/
ΑΔΑ: 6Υ4Χ4653ΠΩ-ΤΞΕ



 5 

                                                                                      
EΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                                                                 ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ  ΚΑΙ  
ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ                                                      
Γραφείο Διοικθτι Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων                                      
 
Ταχ. Δ/νςθ      : Ακτι Βαςιλειάδθ - Ρφλθ Ε1-Ε2                       
Ταχ. Κϊδ.        : 185 10  (Λιμζνασ Ρειραιϊσ) 
Τθλζφωνο      : 213-137-1638 
Fax                   :  
Email            : dal@yna.gov.gr  
                  
 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 09/2018 

 

 

Ζχοντασ υπόψθ: 
1. Σισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν: 
α)  Του Ν. 4150/13 «Αναςυγκρότθςθ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Αϋ 102). 
β) Του Ν. 4389/2016 «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν ςτόχων και 
διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Αϋ 94) και ιδίωσ των άρκρων  127 – 132 
γ)  Του Ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - 
δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α' 143) 
δ) Του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α' 147) 
ε) Του Ν. 4013/2011 «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 
Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων - Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) - 
Ρροπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α' 204) 
ςτ) Του Ν. 2881/2001 «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 
Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων - Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) - 
Ρροπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α' 16) 
η) Του Ν. 4404/2016 «Για τθν κφρωςθ τθσ από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίθςθσ και κωδικοποίθςθσ ςε ενιαίο κείμενο 
τθσ από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σφμβαςθσ Ραραχϊρθςθσ μεταξφ Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ 
Ρειραιϊσ ΑΕ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α' 126), κακϊσ και τθσ αιτιολογικισ του ζκκεςθσ 
θ) Του Π.Δ. 63/05 «Κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα κυβερνθτικά όργανα» (ΦΕΚ Αϋ 98), 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
κ) Του Π.Δ. 103/2014 «Οργανιςμόσ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου» (ΦΕΚ Α’ 170). 
ι) Του Π.Δ. 70/2015 «(...) Αναςφςταςθ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου και μετονομαςία του ςε Υπουργείο 
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ (...)» (ΦΕΚ Α’ 114). 
ια) Του Π.Δ. 125/2016 «Διοριςμόσ Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και Υφυπουργϊν.» (ΦΕΚ Αϋ 210), 
ιβ)  Τθν Υ.Α. 2123/34/01 του ΥΕΝ (ΦΕΚ Βϋ 1439) «Διαδικαςία και οι όροι, τα δικαιϊματα και οι υποχρεϊςεισ των 
διαγωνιηομζνων, οι ςυνζπειεσ ςε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςισ τουσ με αυτζσ, τα κζματα κατάκεςθσ και απόδοςθσ 
του τιμιματοσ, των εγγυιςεων, τθσ επανάλθψθσ του διαγωνιςμοφ και κάκε άλλο κζμα ςχετικό με τθ διενζργεια 
του διαγωνιςμοφ, που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 5 του άρκρου 2, του Ν. 2881/2001» (ΦΕΚ Α 16). 
 
2. Τθν με ΑΡ 6000/189/2018 (ΑΔΑ: Ω5404653ΡΩ-1ΦΕ) απόφαςθ Διοικθτι Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων 

3. Τθν με ΑΡ 6000/188/2018 (ΑΔΑ: 68ΔΣ4653ΡΩ-Ν54 ) εγκφκλιο Διοικθτι Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων 

4. Τθν με ΑΡ 6000/291/2018 (ΑΔΑ: ΩΜ434653ΡΩ-ΒΓΗ ) απόφαςθ Διοικθτι Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων 

5. Τθν με ΑΡ 6000/414/2018 (ΑΔΑ: ΨΦΟΧ4653ΡΩ-4ΦΘ) απόφαςθ Διοικθτι Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων 

6. Τθν με ΑΡ.ΕΙΣ.ΔΑΛ 554/2018 υπεφκυνθ διλωςθ πλοιοκτιτριασ εταιρείασ ςφμφωνα με τθν οποία «ζναντι 

τθσ διαλφςεωσ του πλοίου κα καταβλθκεί αντίτιμο από το διαλυτιριο, όχι όμωσ εισ χείρασ τθσ εταιρείασ 

μασ, αλλά κα καταβλθκεί εξ ολοκλιρου και απευκείασ ςτουσ παραςχόντασ ςτθν εταιρεία μασ τισ υπθρεςίεσ 

mailto:minister@yna.gov.gr
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ςυντιρθςθσ, φφλαξθσ, ελλιμενιςμοφ και ρυμοφλκθςθσ, οι οποίεσ απαιτικθκαν για τθν εκτζλεςθ των 

υποχρεϊςεων μασ, κατά τισ διατάξεισ του ν. 2881/2001.» 

7. Τθν από 29/6/2018 ςυνεδρίαςθ τθσ Γνωμοδοτικισ Επιτροπισ α. 9 παρ. 7 ν. 2881/2001 (Α'16) για το 

Λιμζνα Ρειραιά 

8. Το από 19/6/2018 πρακτικό επικεϊρθςθσ ναυπθγικοφ τομζα Φ/Γ – Ο/Γ ΡΑΝΑΓΙΑ ΑΓΙΑΣΟΥ ΝΡ 11514  εκ 

του οποίου ςυνάγεται πζραν πάςθσ αμφιβολίασ ότι ςυντρζχουν πλζον άμεςοι και επείγοντεσ λόγοι για τθν 

απομάκρυνςθ και εξουδετζρωςθ του εν κζματι Φ/Γ – Ο/Γ. Συγκεκριμζνα ςτο ανωτζρω πρακτικό αναφζρεται 

κατά λζξει ότι «εκ του ελζγχου των βυκιςμάτων μπορεί να εξαχκεί το ςυμπζραςμα ότι το πλοίο παρουςιάηει 

μικρι εγκάρςια κλίςθ προσ τα δεξιά και μικρι διαγωγι.» κακϊσ και ότι «θ μθ ςτελζχωςθ του πλοίου και θ 

ανενεργι κατάςταςι του κακιςτοφν ουςιαςτικά αδφνατθ τθν άμεςθ απόκριςθ ςε πικανό κίνδυνο κατάκλιςθ 

χϊρου κάτωκεν του κυρίου καταςτρϊματοσ, διότι δεν λειτουργοφν τα απαραίτθτα μθχανιματα για τθν 

απάντλθςθ υδάτων και ενδεχομζνωσ να υφίςταται διάβρωςθ των ςωλθνϊςεων των δικτφων ςεντινϊν του 

πλοίου». Επιπρόςκετα, ςτο από 29/8/2018 πρακτικό ζκτακτθσ επικεϊρθςθσ εν κζματι πλοίου αναφζρεται 

ότι «εκ του ελζγχου των βυκιςμάτων, διεξάγεται το ςυμπζραςμα ότι το πλοίο εξακολουκεί να παρουςιάηει 

μικρι εγκάρςια κλίςθ προσ τα δεξιά και μικρι ζμπρυμνθ διαγωγι. Σε ςχζςθ με τα βυκίςματα του πλοίου 

που μετρικθκαν ςτθν από 19-06-2018 επικεϊρθςθ ναυπθγικοφ τομζα διαπιςτϊκθκε θ μείωςθ των 

βυκιςμάτων χωρίσ ωςτόςο να ζχει επζλκει ουςιαςτικι μεταβολι ςτθν εγκάρςια κλίςθ και τθ μικρι 

διαγωγι», «οι κφριεσ μθχανζσ του πλοίου, κακϊσ και το ςφνολο των κφριων βοθκθτικϊν μθχανθμάτων, ιτοι 

αντλίεσ κυτϊν, εργάτεσ αγκυρϊν, αντλίεσ πυρκαϊάσ και ανεμιςτιρεσ εξακολουκοφν να μθν λειτουργοφν 

ζνεκα τθσ μθ ςυντιρθςισ τουσ, τθσ γενικισ εγκατάλειψθσ του πλοίου και τθσ παρατεταμζνθσ ακινθςίασ του» 

και ότι «από τον εκπρόςωπο τθσ πλοιοκτιτριασ/διαχειρίςτριασ εταιρείασ δθλϊκθκε ότι με μζριμνα τθσ 

αυτισ, εκτελοφνται διαρκϊσ εργαςίεσ ςτεγανοποίθςθσ….κακϊσ και απαντλοφνται….οι χϊροι από το κφριο 

κατάςτρωμα, που ζχουν κατακλυςτεί με καλάςςια φδατα. Κατά τον γενόμενο ζλεγχο αφενόσ δεν κατζςτθ 

δυνατόν να διαπιςτωκοφν οι εν λόγω εργαςίεσ, αφετζρου δεν προςκομίςκθκαν τα ςχετικά ζγγραφα 

τεκμθρίωςισ τουσ.» Κατά ςυνζπεια, θ περαιτζρω παραμονι του οποίου ςτο Λιμζνα Ρειραιά εγκυμονεί 

κινδφνουσ για τθν αςφάλεια τθσ ναυςιπλοΐασ και το καλάςςιο περιβάλλον για τουσ λόγουσ που 

αναφζρονται αναλυτικά ςτο ανωτζρω ζγγραφο 

9. To με ΑΡ 2133.8/41342/2018 ζγγραφο Διεφκυνςθσ Λιμενικισ Αςτυνομίασ Υπουργείου Ναυτιλίασ και 

Νθςιωτικισ Ρολιτικισ 

10. Τθν με ΑΡ 6000/352/2018 απόφαςθ Διοικθτι Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων 

11. Το με ΑΡ ΕΙΣ ΔΑΛ 500/2018 ζγγραφο ΡΑΝΑΓΙΑ ΑΓΙΑΣΟΥ ΝΕ 

12. Τθν με ΑΡ 6000/385/2018 απόφαςθ Διοικθτι Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων 

13. Τθν με ΑΡ 6000/415/2018 εγκφκλιο Διοικθτι Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων (ΑΔΑ: ΨΛ1Ρ4653ΡΩ-0ΙΜ) 

14. Τθν με ΑΡ 6000/416/2018 απόφαςθ Διοικθτι Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων 

15. Τθν με ΑΡ ΥΡΕΝ/ΔΔΑΡΡ/48039/1940/27-7-18 ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ 

και Ενζργειασ ςτθ διαςυνοριακι μεταφορά πλοίου τζλουσ κφκλου ηωισ (Φ/Γ-Ο/Γ ΡΑΝΑΓΙΑ ΑΓΙΑΣΟΥ), ςτουσ 

αποδζκτεσ τθσ οποίασ περιλαμβάνεται θ ΟΛΡ ΑΕ. 

16. Τισ με αρικμοφσ 496-502Β’/3-8-2018 εκκζςεισ επίδοςθσ τθσ Δικαςτικισ Επιμελιτριασ Ρειραιά Ιωάννασ 

Δθμ Κουτςιά, από τισ οποίεσ ςυνάγεται ότι θ Δθμόςια Αρχι Λιμζνων γνωςτοποίθςε ςτο ςφνολο των 

αναφερόμενων ςτο με ΑΡ Φ.2214/1057/18 ζγγραφο ΚΛΡ/ΝΘΟΛΟΓΙΑ δανειςτϊν τθν άςκθςθ από τθν 

πλοιοκτιτρια εταιρεία του δικαιϊματοσ του α. 2 παρ. 8 ν. 2881/2001, καλϊντασ τουσ ταυτόχρονα να 

προβοφν ςτθν άςκθςθ του οριηόμενου ςτο α. 3 παρ. 6 ν. 2881/2001 δικαιϊματοσ, κακϊσ και λοιπϊν 

οριηόμενων ςτθν κείμενθ νομοκεςία για τθν ικανοποίθςθ των απαιτιςεϊν τουσ, χωρίσ ωςτόςο μζχρι 

ςιμερα, ιτοι μετά τθν πάροδο χρονικοφ διαςτιματοσ είκοςι οκτϊ (28) θμερϊν, να το ζχουν πράξει. 

17. Τισ με αρικμοφσ 6462-6468Γ/24-8-2018 εκκζςεισ επίδοςθσ του Δικαςτικοφ Επιμελθτι Ρειραιά 

Δθμιτριου Ρ. Κουτςιά, από τισ οποίεσ ςυνάγεται ότι θ Δθμόςια Αρχι Λιμζνων ηιτθςε για δεφτερθ φορά από 
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το ςφνολο των αναφερόμενων ςτο με ΑΡ Φ.2214/1057/18 ζγγραφο ΚΛΡ/ΝΘΟΛΟΓΙΑ δανειςτϊν τθν άςκθςθ 

του οριηόμενου ςτο α. 3 παρ. 6 ν. 2881/2001 δικαιϊματοσ, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιϊματοσ για τθν 

ικανοποίθςθ των απαιτιςεϊν τουσ, χωρίσ ωςτόςο μζχρι ςιμερα, ιτοι μετά τθν πάροδο χρονικοφ 

διαςτιματοσ εφτά (7) θμερϊν, να το ζχουν πράξει. 

18. Τισ με αρικμοφσ 513-519Β’ εκκζςεισ επίδοςθσ τθσ Δικαςτικισ Επιμελιτριασ Ρειραιά Ιωάννασ Δθμ 

Κουτςιά, από τισ οποίεσ ςυνάγεται ότι θ Δθμόςια Αρχι Λιμζνων γνωςτοποίθςε ςτο ςφνολο των 

αναφερόμενων ςτο με ΑΡ Φ.2214/1057/18 ζγγραφο ΚΛΡ/ΝΘΟΛΟΓΙΑ δανειςτϊν τόςο υπεφκυνθ διλωςθ 

τθσ πλοιοκτιτριασ εταιρείασ αναφορικά με τθν καταβολι του αντιτίμου ςε τρίτουσ παρόχουσ υπθρεςιϊν, 

όςο και τθ ςφμβαςθ διάλυςθσ εν κζματι πλοίου, καλϊντασ τουσ ταυτόχρονα για τρίτθ φορά και εντόσ 

προκεςμίασ ςαράντα οκτϊ (48) ωρϊν να υποβάλουν τουλάχιςτον γραπτι διλωςθ για  τθν άςκθςθ του 

οριηόμενου ςτο α. 3 παρ. 6 ν. 2881/2001 δικαιϊματοσ, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιϊματοσ για τθν 

ικανοποίθςθ των απαιτιςεϊν τουσ, χωρίσ ωςτόςο να το πράξουν. 

19. Το γεγονόσ ότι από κανζνα ςθμείο τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ δε ςυνάγεται ότι οι κρατικζσ Αρχζσ 

δικαιοφνται να χρθςιμοποιοφν τισ δθμόςιεσ εξουςίεσ, που τουσ ζχουν απονεμθκεί για τθν εξυπθρζτθςθ του 

δθμοςίου ςυμφζροντοσ, προκειμζνου να προςτατζψουν ιδιωτικά δικαιϊματα, όπωσ είναι θ είςπραξθ 

οφειλϊν μεταξφ ιδιωτϊν. 

20. Το γεγονόσ ότι από κανζνα ςθμείο τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ δε ςυνάγεται διακριτικι ευχζρεια 

οποιαςδιποτε κρατικισ Αρχισ να κζτει ςε κίνδυνο τθν αςφάλεια τθσ ναυςιπλοΐασ και το καλάςςιο 

περιβάλλον, για λόγουσ που ςχετίηονται με ιδιωτικζσ οφειλζσ. 

21. Το γεγονόσ ότι μετά τθν ενεργοποίθςθ τθσ Σφμβαςθσ Ραραχϊρθςθσ ΕΔ – ΟΛΡ ΑΕ, θ οποία ζλαβε χϊρα 

ςτισ 10/8/2016, θ ΟΛΡ ΑΕ αποτελεί εμπορικι ανϊνυμθ εταιρεία, χωρίσ καμία απολφτωσ αρμοδιότθτα 

άςκθςθσ δθμόςιασ εξουςίασ.  Για το λόγο αυτό δε δικαιοφται πλζον να προβαίνει ςε ζκδοςθ διοικθτικϊν 

πράξεων αναφορικά με τθν επιβολι όρων και περιοριςμϊν ςε πλοία.  

22. Το γεγονόσ ότι θ αςφάλεια τθσ ναυςιπλοΐασ και θ προςταςία του περιβάλλοντοσ αποτελοφν λόγουσ 

υπζρτερου δθμοςίου ςυμφζροντοσ, οι οποίοι δεν δφνανται να καμφκοφν ςτο όνομα τθσ άςκθςθσ 

δικαιωμάτων ιδιωτϊν.  Για το λόγο αυτό θ απομάκρυνςθ του Φ/Γ-Ο/Γ ΡΑΝΑΓΙΑ ΑΓΙΑΣΟΥ δεν μπορεί παρά 

να αποτελεί τθν άμεςθ προτεραιότθτα του Ελλθνικοφ Δθμοςίου. 

23. Το γεγονόσ ότι ςτθν περίπτωςθ του Φ/Γ-Ο/Γ ΡΑΝΑΓΙΑ ΑΓΙΑΣΟΥ  προξενεί καταρχάσ αρνθτικι εντφπωςθ 

το γεγονόσ ότι εκ του αποτελζςματοσ ζχει πλιρωσ καταςτρατθγθκεί ο ΕΚΛ αρικ. 176, από τον οποίο 

ςυνάγεται με ςαφινεια ότι θ χριςθ του αγκυροβολίου Ρειραιά για παροπλιςμό πλοίων απαγορεφεται. 

24. Το γεγονόσ ότι θ διάταξθ του α. 9 παρ. 2 ν. 2881/2001 είναι ςαφισ και δεν επιδζχεται απολφτωσ καμίασ 

παρερμθνείασ. Θ φπαρξθ κατάςχεςθσ ςε καμία περίπτωςθ δεν κωλφει τθν απομάκρυνςθ πλοίων, που ζχουν 

χαρακτθριςτεί επικίνδυνα και επιβλαβι, κατά τα λοιπά εφαρμοηομζνων των αναφερόμενων ςτο ν. 

2881/2001. 

25. Το γεγονόσ ότι θ άμεςθ απομάκρυνςθ του Φ/Γ-Ο/Γ ΡΑΝΑΓΙΑ ΑΓΙΑΣΟΥ εκτόσ Λιμζνα Ρειραιά αποτελεί 

προλθπτικό μζτρο αποφυγισ περιβαλλοντικοφ κινδφνου. 

26.Το γεγονόσ ότι μετά τθ κζςθ ςε ιςχφ τθσ Σφμβαςθσ Ραραχϊρθςθσ ΕΔ – ΟΛΡ ΑΕ, θ ΟΛΡ ΑΕ δε δικαιοφται 

να προβαίνει ςε είςπραξθ οφειλϊν ςφμφωνα με τον ΚΕΔΕ, παρά μόνο εάν τισ εκχωριςει ςτο Ελλθνικό 

Δθμόςιο, προκαταβάλλοντασ το αναλογοφν διοικθτικό τζλοσ, κατά τα αναλυτικά οριηόμενα ςτο ν. 

4404/2016. 

27.  Το γεγονόσ ότι δανειςτζσ οι οποίοι δεν άςκθςαν το δικαίωμά τουσ να απομακρφνουν επικίνδυνα και 

επιβλαβι πλοία εκτόσ Λιμζνα ι να τοποκετιςουν φφλακεσ, οφτε επζςπευςαν επιμελϊσ μζτρα αναγκαςτικισ 

είςπραξθσ εντόσ των οριηόμενων ςτθν οικεία νομοκεςία προκεςμιϊν, ςε καμία περίπτωςθ δε δικαιοφνται 

να ηθμιϊνουν το δθμόςιο ςυμφζρον. 
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28. Το γεγονόσ ότι για πράξεισ και παραλείψεισ, οι οποίεσ ενδζχεται τελικά να οδθγιςουν ςε τυχόν 

επιβάρυνςθ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου με τα ζξοδα τυχόν απομάκρυνςθσ του Φ/Γ-Ο/Γ ΡΑΝΑΓΙΑ ΑΓΙΑΣΟΥ, θ 

Δθμόςια Αρχι Λιμζνων επιφυλάςςεται παντόσ νομίμου δικαιϊματόσ τθσ. 

29. Το γεγονόσ ότι από τθν παροφςα δεν προξενείται καμία δαπάνθ ςε βάροσ του κρατικοφ 

προχπολογιςμοφ 

 
 

Δ ι α κ θ ρ φ ς ς ο υ μ ε  

 

Τθν 5/10/2018 θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 15:00 πλειοδοτικό διαγωνιςμό, με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ για 
τθν εκποίθςθ, απομάκρυνςθ εκτόσ λιμζνα Ρειραιά και νόμιμθ τελικι διάκεςθ του Φ/Γ – Ο/Γ ΡΑΝΑΓΙΑ 
ΑΓΙΑΣΟΥ ΝΡ 11514 που βρίςκεται ςτθ λιμενικι περιοχι αρμοδιότθτασ τθσ Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων ςτο 
λιμζνα Ρειραιά, ςφμφωνα με όςα αναφζρονται αναλυτικά ςτο άρκρο 13 τθσ παροφςασ και με κριτιριο 
κατακφρωςθσ τθν υψθλότερθ προςφορά. Στο διαγωνιςμό γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για το ςφνολο των 
εργαςιϊν που αναφζρονται ςτο άρκρο 13 τθσ παροφςασ. Κάκε διαγωνιηόμενοσ κα πρζπει να υποβάλει 
προςφορά με ποςοςτό (επί τοισ εκατό %) επί τθσ εκάςτοτε τιμισ LONDON METAL EXCHANGE (LME) του υπό 
εκποίθςθ επικίνδυνου και επιβλαβοφσ πλοίου. Ωσ τιμι LME ορίηεται θ ιςχφουςα τθν προθγοφμενθ εργάςιμθ 
θμζρα από τθν ανάρτθςθ τθσ παροφςασ ςτο διαδίκτυο, όπωσ αναφζρεται ςτθ ςτιλθ Month 15, τθσ ςχετικισ 
ιςτοςελίδασ του LONDON METAL EXCHANGE, που αφορά ςε LME Steel Scrap. Θ αναγωγι ςε ΕΥΩ, κα 
γίνεται με βάςθ τθν ιςοτιμία ΕΥΩ – ΔΟΛΛΑΙΟΥ τθσ ίδιασ θμερομθνίασ. Θ τιμι ανά τόνο κα εξάγεται από 
τθν ανωτζρω τιμι LME επί του προςφερκζντοσ ποςοςτοφ και θ αναγωγι ςε ΕΥΩ, κα γίνεται με βάςθ τθν 
ιςοτιμία ΕΥΩ – ΔΟΛΛΑΙΟΥ τθσ ίδιασ θμερομθνίασ. Ωσ τιμι εκκίνθςθσ για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό 
κακορίηεται το ποςό των 198,93€/τόνο μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ. Θ γνωςτοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
διακιρυξθσ γίνεται με μζριμνα τθσ Υπθρεςίασ μασ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ δθμοςιότθτασ, που ορίηονται 
ςτο άρκρο 2 τθσ ΥΑ 212/2001 (2123/34/01) (ΦΕΚ 1439 Βϋ) και ςτα άρκρα 2 και 3 Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Αϋ).  

Θ δαπάνθ για τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ, όςεσ φορζσ απαιτθκεί και για κάκε περίπτωςθ επανάλθψθσ 
του διαγωνιςμοφ, βαρφνει ςυνολικά τον τελικό πλειοδότθ. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να μάκουν τουσ 
όρουσ του διαγωνιςμοφ από τθν ιςτοςελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ 
(www.yen.gr) και να παραλάβουν τθ διακιρυξθ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και κατά τισ ϊρεσ 08.00 – 15.00 
από τα γραφεία τθσ Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων (κτιριο Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ, γρ. 
332). Πλα τα ζγγραφα που απαιτοφνται για τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ και κάκε άλλθ διαδικαςία που 
αφορά ςτο διαγωνιςμό και τθ ςυμμετοχι ςε αυτόν ςυντάςςονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.  

Θμερομθνία αποςφράγιςθσ προςφορϊν: 8/10/2018, θμζρα Δευτζρα, ϊρα 1200 πμ ςτο γραφείο 332 του 
κτθρίου Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ - ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Α) ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ. 

Στο διαγωνιςμό μποροφν να λάβουν μζροσ όλα τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ ι  κοινοπραξίεσ, 
που πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ παροφςασ και διακζτουν αποδεδειγμζνθ εμπειρία και τεχνογνωςία ςτθν 
απομάκρυνςθ πλοίων, κακϊσ και ειδικευμζνο προςωπικό και μζςα, για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, όπωσ 
αναλυτικά αναφζρεται ςτο άρκρο 13 τθσ παροφςασ, εφόςον δικαιοφνται και δεν ζχουν αποκλειςκεί από 
διαγωνιςμοφσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και αςκοφν ςτθν Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό, επάγγελμα ςχετικό με το 
αντικείμενο τθσ διακιρυξθσ. Θ ςυμμετοχι των ανωτζρω ςτο διαγωνιςμό μπορεί να γίνει, είτε απευκείασ, 
είτε μζςω αντιπροςϊπων τουσ ςτθν Ελλάδα. 

Β) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

Οι διαγωνιηόμενοι κατακζτουν ι αποςτζλλουν ςτθ Δθμόςια Αρχι Λιμζνων, δακτυλογραφθμζνθ προςφορά 
ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ςε δφο αντίτυπα, με τθν απαραίτθτθ προχπόκεςθ ότι κα περιζλκει ςτθν Αρχι όπωσ 
ορίηεται ςτα άρκρα 2 και 3. Θ προςφορά ςυνοδεφεται απαραίτθτα από εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, 5% 
τθσ αρχικισ τιμισ, όπωσ εξειδικεφεται παρακάτω υπό 1.7, κακϊσ και από τα ακόλουκα δικαιολογθτικά: 

http://www.yen.gr/
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1.1. Φυςικά πρόςωπα. 

α. Ζλλθνεσ πολίτεσ. 

1.1.1. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν 
καταδικάςτθκαν για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ. 

1.1.2. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου από το 
οποίο να προκφπτει, ότι δεν τελοφν ι βρίςκονται ςτθ διαδικαςία κθρφξεωσ πτϊχευςθσ, εκκακάριςθσ, 
αναγκαςτικισ διαχείριςθσ, ςυμβιβαςμοφ με τουσ πιςτωτζσ ι οι εργαςίεσ τθσ επιχείρθςισ τουσ ζχουν 
αναςταλεί ι τελοφν ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ. 

1.1.3. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ, ότι ζχουν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ τουσ, όςον αφορά τθν 
καταβολι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φορολογικϊν υποχρεϊςεων, κατά τθν θμερομθνία 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά των 
παραπάνω εδαφίων (1.1.2 και 1.1.3) εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι 
εγκατεςτθμζνοσ από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό. 

β. Οι Αλλοδαποί. 

-Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ιςοδυνάμου εγγράφου ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου αρμόδιασ 
διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ από το οποίο να προκφπτει, ότι δεν ζχουν 
καταδικαςτεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν επαγγελματικι τουσ δραςτθριότθτα. 

- Ριςτοποιθτικό τθσ κατά περίπτωςθ αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ από το οποίο να προκφπτει, 
ότι δεν ςυντρζχουν οι περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 1.1.2. Στισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ θ υπόψθ χϊρα 
δεν εκδίδει τζτοια ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ, που αναφζρονται 
ςτθν παρ. 1.1.2. πρζπει να αντικαταςτακοφν αυτά με ζνορκθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου προςϊπου 
ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι οποιαςδιποτε άλλθσ αρμόδιασ Αρχισ τθσ 
χϊρασ εγκατάςταςθσ. Σε χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ διλωςθ πρζπει να αντικαταςτακεί αυτι από 
υπεφκυνθ διλωςι τουσ του Ν. 1599/1986. Θ αρμόδια αρχι ι ο ςυμβολαιογράφοσ ςτθν περίπτωςθ αυτι 
εκδίδει πιςτοποιθτικό που βεβαιϊνει τθν γνθςιότθτα τθσ ζνορκθσ διλωςθσ ι τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ. 

-Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, που να προκφπτει ότι ζχουν εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παρ. 1.1.3. ςχετικά με τθν καταβολι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
και φορολογικϊν υποχρεϊςεων, κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

1.2. Νομικά πρόςωπα θμεδαπά ι αλλοδαπά. 

1.2.1. Τα δικαιολογθτικά τθσ παρ. α’ και β’ τθσ παραγράφου 1.1. που προβλζπονται για τα φυςικά 
πρόςωπα, Ζλλθνεσ ι Αλλοδαποφσ αντίςτοιχα, και αντίγραφο του καταςτατικοφ τουσ επικυρωμζνο από τθν 
αρμόδια αρχι μετά των τυχόν τροποποιιςεων αυτοφ ωσ και ζγγραφο αρμόδιασ αρχισ ότι το νομικό 
πρόςωπο υφίςταται. Ειδικότερα ςχετικά με το απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου διευκρινίηεται ότι οφείλουν 
να το προςκομίςουν οι νόμιμοι εκπρόςωποι των νομικϊν προςϊπων και, επιπλζον, ανάλογα με τθ νομικι 
μορφι του, οι: 

α) Ομόρρυκμοι εταίροι και διαχειριςτζσ ΟΕ και ΕΕ, 

β) Διαχειριςτζσ ΕΡΕ, 

γ) Μζλθ ΔΣ , Ρρόεδροσ και Διευκφνων Σφμβουλοσ ΑΕ. 

1.2.2. Επιπλζον, οι Συνεταιριςμοί οφείλουν να προςκομίςουν και βεβαίωςθ εποπτεφουςασ αρχισ ότι ο 
ςυνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα. 

1.3. Κοινοπραξίεσ, Συμπράξεισ, Ενϊςεισ 

Για κάκε μζλοσ τθσ Ζνωςθσ /Σφμπραξθσ /Κοινοπραξίασ πρζπει υποχρεωτικά να κατατεκοφν όλα τα 
δικαιολογθτικά των παραγράφων 1.1. και 1.2. ανάλογα με τθν περίπτωςθ (αλλοδαπό ι θμεδαπό φυςικό ι 
νομικό πρόςωπο) και επιπλζον αυτϊν: 

α) ςυμφωνθτικό μεταξφ των μελϊν τθσ Ζνωςθσ/Σφμπραξθσ ι Κοινοπραξίασ. Στο ςυμφωνθτικό κα πρζπει να 
ορίηεται κοινόσ εκπρόςωποσ τθσ Ζνωςθσ και των μελϊν τθσ για τθ ςυμμετοχι τθσ ςτον παρόντα διαγωνιςμό 
και ςτθν εκπροςϊπθςθ αυτισ και των μελϊν τθσ ζναντι τθσ Αρχισ. 

β) πράξθ του αρμοδίου διοικθτικοφ οργάνου κάκε μζλουσ τθσ Ζνωςθσ κλπ, από το οποίο να προκφπτει θ 
ζγκριςι του για τθ ςυμμετοχι του μζλουσ ςτθν Ζνωςθ κλπ, και ςτο διαγωνιςμό. Στθν περίπτωςθ 
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ςυμμετοχισ φυςικοφ προςϊπου ςτθν Ζνωςθ κλπ θ ανωτζρω πράξθ αντικακίςταται από Υπεφκυνθ Διλωςθ 
με αντίςτοιχο περιεχόμενο. 

1.4. Κοινοπραξίεσ (ι ςυμπράξεισ ι ενϊςεισ) προςϊπων που υποβάλλουν κοινι προςφορά. 

Διευκρινίςεισ: 

1.4.1. Οι κοινοπραξίεσ ι οι ενϊςεισ, δικαιοφνται να υποβάλλουν κοινι προςφορά. Θ μετατροπι τουσ ςε 
οριςμζνθ νομικι μορφι είναι δυνατόν να απαιτθκεί, εάν τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ και ςτο βακμό που θ 
μετατροπι τουσ είναι αναγκαία για τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

1.4.2. Οι υποψιφιοι ι οι υποβάλλοντεσ προςφορά οι οποίοι, δυνάμει τθσ νομοκεςίασ του κράτουσ, ςτο 
οποίο είναι εγκατεςτθμζνοι, ζχουν λάβει άδεια να παρζχουν τθν εν λόγω υπθρεςία, δεν μποροφν να 
απορριφκοφν απλϊσ και μόνο επειδι ζπρεπε να είναι νομικά πρόςωπα κατά τθν Ελλθνικι Νομοκεςία. 

1.4.3. Θ προςφορά τθσ κοινοπραξίασ κα υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ 
ςτθν κοινοπραξία, είτε από εκπρόςωπό τουσ εξουςιοδοτθμζνο με ςυμβολαιογραφικι πράξθ. Στθν 
προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να αναγράφεται το μζροσ αυτισ που αντιςτοιχεί ςτον κακζνα ςτο ςφνολο 
τθσ προςφοράσ. 

1.4.4. Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ κάκε μζλοσ τθσ κοινοπραξίασ ευκφνεται αλλθλεγγφωσ και εισ 
ολόκλθρον. Σε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ του ζργου, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

1.4.5. Σε περίπτωςθ που εξ αιτίασ αδυναμίασ για οποιοδιποτε λόγο ι ανωτζρα βία, μζλοσ τθσ κοινοπραξίασ 
δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ κοινοπραξίασ κατά το χρόνο αξιολόγθςθσ των 
προςφορϊν, τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολοκλιρωςθσ τθσ κοινισ προςφοράσ με 
τθν ίδια τιμι. Εάν θ παραπάνω αδυναμία ι ανωτζρα βία προκφψει κατά το χρόνο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ τθσ ολοκλιρωςθσ αυτισ, με τθν ίδια τιμι και τουσ ίδιουσ 
όρουσ. Τα υπόλοιπα μζλθ τθσ κοινοπραξίασ και ςτισ δφο περιπτϊςεισ μποροφν να προτείνουν 
αντικαταςτάτθ. Θ αντικατάςταςθ εγκρίνεται με απόφαςθ του Συμβουλίου Διοίκθςθσ τθσ Δθμόςιασ Αρχισ 
Λιμζνων, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου για τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ οργάνου. 

1.5. ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΙΚΑ ΕΓΓΑΦΑ – ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΕΙΣ 

1.5.1. Πλοι ανεξαιρζτωσ οι ωσ άνω διαγωνιηόμενοι των παρ. 1.1. ζωσ 1.4. κα υποβάλλουν επίςθσ νόμιμθ 
βεβαίωςθ εκπροςϊπθςθσ ι άλλα επαρκι δικαιολογθτικά, από τα οποία να είναι εμφανζσ ότι είναι 
αντιπρόςωποι τουσ κατά το χρονικό διάςτθμα του διαγωνιςμοφ, εφόςον ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό με 
εκπρόςωπό τουσ. 

1.5.2. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό οφείλουν εκτόσ από τα πιο πάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά 
να κατακζςουν και διλωςθ ότι αποδζχονται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ του παρόντοσ 
διαγωνιςμοφ. 

1.5.3. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό κα υποβάλλουν επίςθσ υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 
άρκρο 8, ότι δεν τουσ ζχει επιβλθκεί ποινι αποκλειςμοφ από τουσ διαγωνιςμοφσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου. 

1.5.4. Οι αντιπρόςωποι ςτθν Ελλάδα των θμεδαπϊν εγκατεςτθμζνων ςτθν αλλοδαπι ι αλλοδαπϊν 
φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων ι επιπλζον των ανωτζρω και ανάλογα με τθν περίπτωςθ απαιτείται να 
κατακζςουν δικαιολογθτικά από τα οποία να είναι εμφανζσ, ότι είναι αντιπρόςωποί τουσ κατά το χρονικό 
διάςτθμα του διαγωνιςμοφ. 

1.5.5. Ριςτοποιθτικά ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό που ζχουν εκδοκεί ςτθν αλλοδαπι κα ςυνοδεφονται από 
ΕΡΙΣΘΜΘ ΜΕΤΑΦΑΣΘ ςτθν Ελλθνικι από κρατικι αρχι ι από εξουςιοδοτθμζνα από τθ νομοκεςία 
πρόςωπα. 

1.5.6. Θ μθ προςκόμιςθ με τθν προςφορά όλων των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι εάν κατά τον ζλεγχο των 
προςκομιςκζντων διαπιςτωκεί ςοβαρι ανειλικρίνεια των ςτοιχείων, ςυνεπάγεται τον ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟ από 
τον διαγωνιςμό εκτόσ αν θ ςυμμετζχουςα εταιρεία προςκομίςει μετά από αίτθμα τθσ Αρχισ, 
δικαιολογθτικά, πλθν τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ, εντόσ πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν από τθν θμερομθνία 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Διευκρινίςεισ παρζχονται μόνον όταν ηθτοφνται από τθν Αρχι, ενϊ 
διευκρινιςεισ που δίνονται από τουσ προςφζροντεσ οποτεδιποτε μετά τθ λιξθ του χρόνου κατάκεςθσ των 
προςφορϊν τουσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
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1.5.7. Ο πλειοδότθσ δεν ζχει δικαίωμα να αποςφρει τθν προςφορά του, μζροσ τθσ ι ολόκλθρθ, μετά τθν 
κατάκεςι τθσ και ανεξάρτθτα αν κατακυρϊκθκε ι όχι θ προςφορά του. Σε περίπτωςθ που τθν αποςφρει 
υπόκειται ςτισ κυρϊςεισ του άρκρου 12 τθσ ΥΑ 212/2001(2123/34/01) (ΦΕΚ Βϋ 1439/2001). 

1.5.8 Κατ’ ελάχιςτό κα πρζπει θ εκτζλεςθ τζτοιων εργαςιϊν να υπάγεται ςτο αντικείμενο των εργαςιϊν 
τουσ και ςτον καταςτατικό τουσ ςκοπό και να κατζχουν τισ απαιτοφμενεσ νόμιμεσ άδειεσ. 

1.6. ΕΓΓΥΘΣΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ- ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

1.6.1. Τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά με ποινι αποκλειςμοφ από εγγυθτικι 
επιςτολι ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ που εκδίδεται από πιςτωτικά ιδρφματα ι άλλα νομικά πρόςωπα που λειτουργοφν 
νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ) ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου 
(ΕΟΧ) ι ςε άλλεσ τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει τθ Συμφωνία Δθμοςίων Συμβάςεων του Ραγκοςμίου 
Οργανιςμοφ Εμπορίου, θ οποία κυρϊκθκε με το νόμο 2513/1997, και ζχουν, ςφμφωνα με τθ νομοκεςία των 
κρατϊν αυτϊν αυτό το δικαίωμα, ςυνοδευόμενθ ςτθν περίπτωςθ αλλοδαπϊν από ΕΡΙΣΘΜΘ ΜΕΤΑΦΑΣΘ 
τουσ ςτθν ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΓΛΩΣΣΑ από Κρατικι Αρχι ι από εξουςιοδοτθμζνα από τθ νομοκεςία άτομα ι 
γραμμάτιο ςυςτάςεωσ παρακατακικθσ του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων, ςφμφωνα με το 
ςυνθμμζνο υπόδειγμα, φψουσ 5% του αρχικοφ τιμιματοσ. Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ πρζπει να ζχει 
χρονικι ιςχφ ΕΝΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΘΝΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΧΟΝΟ ΛΘΞΘΣ ΤΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ. Θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν θμερομθνία 
κατακφρωςθσ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ. Αναγκαία ςτοιχεία τθσ εγγφθςθσ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ κατά 
τθν υποβολι τθσ με τθν προςφορά είναι: 

(α) θ ανάλθψθ υποχρζωςθσ από το πιςτωτικό ίδρυμα ότι κα καταβάλει οριςμζνο ποςό με μόνθ τθ διλωςθ 
εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται  

(β) ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ 

(γ) το ποςόν που καλφπτει θ εγγφθςθ 

(δ) θ θμερομθνία ζκδοςι τθσ 

(ε) τα ςτοιχεία διαγωνιηομζνου υπζρ του οποίου εκδίδεται 

Τυχόν ελλείψεισ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ πζραν των αναγκαίων ςτοιχείων μποροφν να καλφπτονται εκ των 
υςτζρων. Το ποςό τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ κα είναι τουλάχιςτον 5% του αρχικοφ τιμιματοσ 
(Σε περίπτωςθ κοινοπραξίασ, θ εγγυθτικι επιςτολι πρζπει να είναι κοινι για όλα τα μζλθ τθσ κοινοπραξίασ). 
1.6.2. Ο διαγωνιηόμενοσ ςτον οποίο κατακυρϊκθκε ο διαγωνιςμόσ είναι υποχρεωμζνοσ προ και ςε κάκε 
περίπτωςθ το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κατακφρωςθ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ 
ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ, που να καλφπτει το 10% τθσ του προςφοράσ του. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ 
κα είναι αορίςτου ιςχφοσ. Με τθν κατάκεςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ επιςτρζφεται θ 
εγγυθτικι επιςτολι ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ. Θ παραπάνω εγγυοδοςία επιςτρζφεται μετά τθν ολοκλιρωςθ των 
εργαςιϊν απομάκρυνςθσ του πλοίου και τθν εντόσ 10 θμερϊν καταβολι του τιμιματοσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

2.1. Πςοι επικυμοφν να υποβάλλουν προςφορά οφείλουν, με ποινι αποκλειςμοφ, να τθν κατακζςουν ςτθν 
Γραμματεία τθσ Αρχισ μζχρι τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα πριν από τθν θμερομθνία του διαγωνιςμοφ, 
δθλαδι μζχρι τισ 5/10/2018 και ϊρα 15:00 μ.μ. 

2.2. Οι προςφορζσ μπορεί να αποςτζλλονται ςτα γραφεία τθσ Αρχισ (κτιριο Υπουργείου Ναυτιλίασ και 
Νθςιωτικισ Ρολιτικισ Ακτι Βαςιλειάδθ - Ρφλθ Ε1-Ε2, ΤΚ 185 10, Λιμζνασ Ρειραιϊσ, γρ. 332), με 
οποιοδιποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξθ, με τθν απαραίτθτθ όμωσ προχπόκεςθ ότι αυτζσ κα 
περιζρχονται ςτθν Υπθρεςία, όπωσ περιγράφεται ςτθν παράγραφο 2.1. τθσ παροφςασ. 

2.3. Στισ περιπτϊςεισ που οι υποβαλλόμενεσ ι οι ταχυδρομικά αποςτελλόμενεσ προςφορζσ δεν πλθροφν τα 
οριηόμενα από τισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου δεν λαμβάνονται υπόψθ αλλά επιςτρζφονται χωρίσ να 
αποςφραγιςκοφν. 

2.4. Θ Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ κα παραλάβει από τθ Γραμματεία τθσ Αρχισ τθν ϊρα 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, όλεσ τισ προςφορζσ. Πςεσ προςφορζσ κατατζκθκαν ι παρελιφκθςαν 
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εμπρόκεςμα αποςφραγίηονται τθν οριςκείςα ϊρα. Τισ προςφορζσ που κατατζκθκαν εκπρόκεςμα τισ 
παραδίδει ςτθ Γραμματεία τθσ Αρχισ για επιςτροφι. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΠΡΟΦΟΡΕ - ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ 

3.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ενιαίο φάκελο ςφραγιςμζνο, ςτον οποίο κα αναγράφονται 
ευκρινϊσ οι παρακάτω ενδείξεισ: 

- Θ λζξθ ΡΟΣΦΟΑ με κεφαλαία γράμματα. 

- Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ που διενεργεί τον διαγωνιςμό. 

- Ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ. 

- Θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

- Τα ςτοιχεία του αποςτολζα. 

Οι διαγωνιηόμενοι υποχρεοφνται να δθλϊςουν εγγράφωσ ςτθν προςφορά τουσ ότι ζλαβαν γνϊςθ τθσ 
παροφςασ τθν οποία και αποδζχονται. Σε περίπτωςθ μθ αναγραφισ του όρου αυτοφ, ο προςφζρων 
κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ εκτόσ εάν ςτθν προςφορά ρθτϊσ 
αναγράφει τα ςθμεία τα οποία τυχόν δεν αποδζχεται. Μζςα ςτον ενιαίο φάκελο τθσ προςφοράσ 
τοποκετοφνται τρεισ (03) επιμζρουσ ανεξάρτθτοι ςφραγιςμζνοι φάκελοι ςε ΡΩΤΟΤΥΡΟ και τρεισ (3) 
επιμζρουσ ανεξάρτθτοι ςφραγιςμζνοι φάκελοι ΑΝΤΙΓΑΦΑ τουσ (δθλαδι ςυνολικά 3 + 3 φάκελοι), ωσ εξισ: 

1οσ ΦΑΚΕΛΟΣ : Πλα τα ηθτοφμενα δικαιολογθτικά του άρκρου 1 τθσ παροφςθσ και θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ 
τοποκετοφνται ςε χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, μζςα ςτον ενιαίο φάκελο τθσ προςφοράσ, με τθν ζνδειξθ 
“ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ- ΡΩΤΟΤΥΡΟ” και ςε ανεξάρτθτο φάκελο τα αντίγραφά τουσ με τθν 
ζνδειξθ “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ–ΑΝΤΙΓΑΦΟ”. 

2οσ ΦΑΚΕΛΟΣ : Τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται ςε χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, μζςα 
ςτον ενιαίο φάκελο τθσ προςφοράσ, με τθν ζνδειξθ “ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ- ΡΩΤΟΤΥΡΟ” και ςε ανεξάρτθτο 
φάκελο αντίγραφο των τεχνικϊν ςτοιχείων με τθν ζνδειξθ “ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ – ΑΝΤΙΓΑΦΟ”. 

3οσ ΦΑΚΕΛΟΣ : Τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται ςε χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο 
επίςθσ μζςα ςτον ενιαίο φάκελο τθσ προςφοράσ, με τθν ζνδειξθ “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ- ΡΩΤΟΤΥΡΟ” 
και ςε ανεξάρτθτο φάκελο αντίγραφο των τεχνικϊν ςτοιχείων με τθν ζνδειξθ “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ-
ΑΝΤΙΓΑΦΟ”. Οι φάκελοι δικαιολογθτικϊν τεχνικισ και οικονομικισ προςφοράσ κα φζρουν και τισ ενδείξεισ 
του κυρίωσ φακζλου. 

3.2. Σε περίπτωςθ που τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 
τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται ιδιαίτερα και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο 
με τθν ζνδειξθ “ΡΑΑΤΘΜΑ ΡΟΣΦΟΑΣ” και τισ λοιπζσ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 

3.3. Πλα τα ζγγραφα που απαιτοφνται για τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ και τθ ςυμμετοχι ςϋ αυτόν, 
ςυντάςςονται ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα. 

3.4. Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. Εάν υπάρχει ςτθν 
προςφορά οποιαδιποτε διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον 
προςφζροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβισ και αποςφράγιςθσ των προςφορϊν πρζπει κατά τον 
ζλεγχο να κακαρογράψει τθν τυχόν διόρκωςθ και να μονογράψει και να ςφραγίςει αυτι. Θ προςφορά 
απορρίπτεται όταν υπάρχουν ς’ αυτι διορκϊςεισ οι οποίεσ τθν κακιςτοφν αςαφι κατά τθν κρίςθ του 
οργάνου αξιολόγθςθσ των προςφορϊν. 

3.5. Χρόνοσ Ιςχφοσ Ρροςφοράσ 

Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ ςυμμετζχοντεσ ενενιντα (90) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ρροςφορά που ορίηει ΧΟΝΟ ιςχφοσ ΜΙΚΟΤΕΟ του παραπάνω 
αναφερομζνου απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται, εφόςον 
ηθτθκεί από τθν Υπθρεςία, πριν από τθ λιξθ τθσ, κατ’ ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με ενενιντα 
(90) θμζρεσ. 
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ΑΡΘΡΟ 4 

ΕΝΣΑΕΙ-ΠΡΟΦΤΓΕ 

Ζνςταςθ κατά τθσ νομιμότθτασ διενζργειάσ του διαγωνιςμοφ ι τθσ ςυμμετοχισ διαγωνιηομζνου ς’ αυτόν, 
μζχρι και τθν κατακυρωτικι απόφαςθ, υποβάλλεται εγγράφωσ, ςφμφωνα με το άρκρο 10 τθσ Υ.Α. 
2123/34/2001 (ΦΕΚ 1439 Βϋ). Επίςθσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν κατ’ εφαρμογι των άρκρων 345-374 του 
ν. 4412/2016 να αςκιςουν προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Αρχισ, κατά τα αναλυτικά 
αναφερόμενα ςτα προαναφερόμενα άρκρα. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

5.1. Θ Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ καλεί τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό, των οποίων οι 
προςφορζσ διαπιςτϊκθκε ότι πλθροφν τουσ όρουσ και απαιτιςεισ τθσ προκιρυξθσ και προβαίνει ςτθν 
ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν 
πρόςκλθςθ (θμερομθνία διεξαγωγισ διαγωνιςμοφ) παρουςία και μελϊν τθσ αρμόδιασ Γνωμοδοτικισ 
Επιτροπισ τθσ § 7 του άρκρου 9 του Ν.2881/2001 για κζματα ανζλκυςθσ, απομάκρυνςθσ ι εξουδετζρωςθσ 
ναυαγίων ι πλοίων που βρίςκονται ςτο λιμζνα Ρειραιά τθσ Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων. 

5.2. Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται με τθ διαδικαςία που κακορίηουν τα άρκρα 5 & 7 τθσ Υ.Α. 
2123/34/2001 (ΦΕΚ 1439 Βϋ). 

5.3. Οι ςυμμετζχοντεσ, κατά τα ανωτζρω, ςτο διαγωνιςμό δφνανται άμεςα, μετά τθν ανακοίνωςθ των 
ςτοιχείων των οικονομικϊν προςφορϊν, να αντιπροςφζρουν, καταχωριηομζνων των ςχετικϊν δθλϊςεϊν 
τουσ, κακϊσ και του χρθματικοφ ποςοφ τθσ προςφοράσ τουσ ςτο πρακτικό, το οποίο και υπογράφεται από 
τθν Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ, τα μζλθ τθσ ωσ άνω Γνωμοδοτικισ Επιτροπισ για κζματα 
ανζλκυςθσ, απομάκρυνςθσ ι εξουδετζρωςθσ ναυαγίων ι πλοίων και από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτον 
διαγωνιςμό. Το τελικό ποςό τθσ διλωςισ τουσ, όπωσ κα διαμορφωκεί, πζραν τθσ καταχϊρθςθσ ςτο 
πρακτικό αναγράφεται αρικμθτικά και ολογράφωσ από τον νόμιμο αντιπρόςωπο ι εκπρόςωπο του ζχοντοσ 
δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου ι κοινοπραξίασ ςε ζγγραφο του 
ςυμμετζχοντοσ, το οποίο υπογράφει και κατακζτει ςτθ Δθμόςια Αρχι Λιμζνων. 

5.4. Πλοι οι παρευριςκόμενοι μποροφν να λάβουν γνϊςθ των ςυμμεταςχόντων ςτο διαγωνιςμό, κακϊσ 
επίςθσ και των τεχνικϊν και οικονομικϊν ςτοιχείων των προςφορϊν που κατατζκθκαν. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ – ΚΡΙΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ 

6.1. Μοναδικό κριτιριο αξιολόγθςθσ αποτελεί το κριτιριο τθσ υψθλότερθσ προςφοράσ και υπό τθν ρθτι και 
αυτονόθτθ προχπόκεςθ τθσ ςυμφωνίασ των τεχνικϊν ςτοιχείων τθσ προςφοράσ με τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ τθσ Διακιρυξθσ, όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτο άρκρο 13 τθσ παροφςασ. Σε περίπτωςθ ίςου 
πλειοδοτικοφ τιμιματοσ, κα προτιμθκεί αυτόσ που δίνει μικρότερο χρόνο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν. 

6.2. Ρροςφορζσ που είναι αόριςτεσ και ανεπίδεκτεσ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ, απορρίπτονται ωσ 
απαράδεκτεσ, μετά από προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ. 

6.3. Το αρμόδιο για τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ όργανο με γνωμοδότθςι του, 
μπορεί να προτείνει ό,τι προβλζπει το άρκρο 9 τθσ ΥΑ 212/2001 (2123/34/2001) (ΦΕΚ 1439 Βϋ). Τθν τελικι 
απόφαςθ λαμβάνει ο Διοικθτισ τθσ Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων, μετά από απόφαςθ του Συμβουλίου 
Διοίκθςθσ αυτισ.  

6.4. Αντιπροςφορζσ - Βελτίωςθ πλειοδοςίασ με νζεσ προςφορζσ. Θ Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ 
καλεί τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό, των οποίων οι προςφορζσ διαπιςτϊκθκε ότι πλθροφν τουσ 
όρουσ και τθσ απαιτιςεισ τθσ προκιρυξθσ, παρουςία και μελϊν τθσ Γνωμοδοτικισ Επιτροπισ για κζματα 
ανζλκυςθσ, απομάκρυνςθσ ι εξουδετζρωςθσ ναυαγίων ι πλοίων που βρίςκονται ςτο λιμζνα Ρειραιά τθσ 
Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων, ςτουσ οποίουσ ανακοινϊνει τα ςτοιχεία των οικονομικϊν προςφορϊν τουσ, τα 
οποία και καταχωρίηονται ςε ςχετικό πρακτικό. Οι ςυμμετζχοντεσ δφνανται άμεςα, μετά τθν ανακοίνωςθ 
των ςτοιχείων των οικονομικϊν προςφορϊν, να αντιπροςφζρουν, καταχωριηομζνων των ςχετικϊν 
δθλϊςεϊν τουσ, κακϊσ και του χρθματικοφ ποςοφ τθσ προςφοράσ τουσ ςτο πρακτικό, το οποίο και 
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υπογράφεται από τθν Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ, τα μζλθ τθσ ωσ άνω Γνωμοδοτικισ Επιτροπισ 
για κζματα ανζλκυςθσ, απομάκρυνςθσ ι εξουδετζρωςθσ ναυαγίων ι πλοίων και από τουσ ςυμμετζχοντεσ 
ςτο διαγωνιςμό. Το τελικό ποςό τθσ διλωςισ τουσ, αναγράφεται αρικμθτικά και ολογράφωσ από τον 
νόμιμο αντιπρόςωπο ι εκπρόςωπο του ζχοντοσ δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό φυςικοφ ι νομικοφ 
προςϊπου ι κοινοπραξίασ ςε ζγγραφο του ςυμμετζχοντοσ, το οποίο υπογράφει και κατακζτει ςτθν 
Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ. 

6.5 Το Συμβοφλιο Διοίκθςθσ τθσ Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων αποφαςίηει για τθν ζγκριςθ και κατακφρωςθ του 
διαγωνιςμοφ το αργότερο εντόσ μθνόσ από τθσ διενζργειάσ του και διατθρεί το δικαίωμα ματαίωςθσ του 
διαγωνιςμοφ, χωρίσ από τθν απόφαςθ αυτι να εδραιϊνεται αξίωςθ των διαγωνιηομζνων. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ- ΑΝΑΘΕΗ- ΤΜΒΑΗ 

7.1. Στο διαγωνιηόμενο ςτον οποίο ζγινε κατακφρωςθ αποςτζλλεται ςχετικι ανακοίνωςθ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 11 τθσ ΥΑ 2123/34/2001 (ΦΕΚ 1439 Βϋ). 

7.2. Ο πλειοδότθσ ςτον οποίο ζγινε αναγγελία κατακφρωςθσ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ είναι 
υποχρεωμζνοσ : 

(α) Αφενόσ μεν προ και ςε κάκε περίπτωςθ το αργότερο εντόσ πζντε (05) θμερϊν από τθν κατακφρωςθ ΝΑ 
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ, που να καλφπτει το 10% τθσ προςφοράσ του. Θ 
εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ κα είναι αορίςτου ιςχφοσ. Με τθν κατάκεςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ 
ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ επιςτρζφεται θ εγγυθτικι επιςτολι ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ. 

(β) Αφετζρου δε να καταβάλλει ςτθ Δθμόςια Αρχι Λιμζνων εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κατακφρωςθ το 
ςχετικό τίμθμα τθσ προςφοράσ του και παράλλθλα να προςζλκει για τθν υπογραφι ςφμβαςθσ και να 
προβεί μζςα ςτθν οριηόμενθ από τθν παροφςα διακιρυξθ προκεςμία ςτθν απομάκρυνςθ του πλοίου, είτε 
με ίδια μζςα και προςωπικό, είτε μζςω τρίτου, ο οποίοσ κατ’ εντολι και για λογαριαςμό του πλειοδότθ κα 
προβεί ςτθν απομάκρυνςθ του πλοίου εκτόσ περιοχισ ευκφνθσ τθσ Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων. 

7.3. Από τθν κατακφρωςθ και τθν καταβολι του τιμιματοσ, ο πλειοδότθσ κεωρείται ότι παραλαμβάνει το 
πλοίο και αποκτά τθν κυριότθτα του ελεφκερθ από κάκε δικαίωμα τρίτου. Θ κυριότθτα του πλειοδότθ τελεί 
υπό τθ διαλυτικι αίρεςθ τθσ μθ εμπρόκεςμθσ απομάκρυνςθσ του πλοίου. 

7.4. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςκθκε όταν: 

7.4.1. Ολοκλθρϊκθκαν όλεσ οι εργαςίεσ που προβλζπονται από τθ ςφμβαςθ. 

7.4.2. Ραραλιφκθκαν οριςτικά (ποςοτικά και ποιοτικά) οι εργαςίεσ. 

7.4.3. Επεςτράφθ θ εγγυθτικι καλισ εκτζλεςθσ, αφοφ προθγοφμενα επιβλικθκαν τυχόν κυρϊςεισ ι 
εκπτϊςεισ. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΕΓΓΤΗΕΙ 

Για τισ εγγυιςεισ που απαιτοφνται ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 1.6 τθσ παροφςασ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΕΚΠΣΩΣΟΤ 

9.1. Στθν περίπτωςθ, που ο πλειοδότθσ δεν προβεί, μζςα ςτθν θμερομθνία που του ορίςτθκε, ςτθν 
απομάκρυνςθ του πλοίου, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ςτο όνομά του και από 
κάκε δικαίωμα που απορρζει απ` αυτι φςτερα από απόφαςθ του Συμβουλίου Διοίκθςθσ τθσ Δθμόςιασ 
Αρχισ Λιμζνων και επιβάλλονται ακροιςτικά ι διαηευκτικά οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α. κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ μερικά ι ολικά. 
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β. Ανάκεςθ των εργαςιϊν είτε από τον επόμενο πλειοδότθ, ςφμφωνα με τθ ςειρά κατάταξθσ ςτο 
διαγωνιςμό, είτε με επαναλθπτικό διαγωνιςμό ι και χωρίσ διαγωνιςμό, ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ 
Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων και με καταλογιςμό ςε βάροσ του τυχόν επιπλζον διαφοράσ τιμισ. 

γ. Ρροςωρινόσ ι διαρκισ αποκλειςμόσ του προςφζροντα, από διαγωνιςμοφσ με αντικείμενο τθν ανζλκυςθ 
και απομάκρυνςθ ναυαγίων και επικινδφνων και επιβλαβϊν πλοίων του Δθμόςιου Τομζα. 

9.2. Οι παραπάνω κυρϊςεισ είναι ανεξάρτθτεσ από κάκε αξίωςθ τθσ Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων για κάκε 
κετικι ηθμιά, που προιλκε άμεςα ι ζμμεςα από τθν άρνθςθ του πλειοδότθ να πραγματοποιιςει ζγκαιρα 
τισ εργαςίεσ που του κατακυρϊκθκαν. 

9.3. Σε περίπτωςθ που ο πλειοδότθσ υπαναχωρεί ι δθλϊνει αδυναμία εκτζλεςθσ τθσ  απομάκρυνςθσ, ι θ 
Δθμόςια Αρχι Λιμζνων διαπιςτϊνει ςοβαρι αςυνζπεια ςτθν εκτζλεςθ των ςυμφωνθκζντων, κθρφςςει τον 
πλειοδότθ ζκπτωτο και του επιβάλλει ακροιςτικά ι διαηευκτικά τισ παρακάτω κυρϊςεισ: 

α. Ζκπτωςθ του από τθν κατακφρωςθ ςτο όνομά του και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτι. 

β. Κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

γ. Ανάκεςθ των ςχετικϊν εργαςιϊν ςτον επόμενο προςφζροντα ςτον διαγωνιςμό, είτε με επαναλθπτικό 
διαγωνιςμό ι και χωρίσ διαγωνιςμό ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ Αρχισ και τον καταλογιςμό ςε βάροσ του 
εκπτϊτου τθσ τυχόν επιπλζον διαφοράσ τιμισ. 

δ. Εφαρμογι των ποινικϊν ρθτρϊν λόγω κακυςτζρθςθσ ανταπόκριςθσ. 

ε. Ρροςωρινόσ ι διαρκισ αποκλειςμόσ του πλειοδότθ από τουσ διαγωνιςμοφσ με αντικείμενο τθν ανζλκυςθ 
και απομάκρυνςθ ναυαγίων και επικινδφνων και επιβλαβϊν πλοίων του Δθμόςιου Τομζα. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ-ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

10.1. Θ Δθμόςια Αρχι Λιμζνων διατθρεί το δικαίωμα εφόςον υφίςταται γεγονόσ που ςυνιςτά ανωτζρα βία 
και εφόςον ο πλειοδότθσ δεν ζχει ουδεμία απόκλιςθ από τισ υποχρεϊςεισ του, να προβαίνει ςε ανανεϊςεισ 
του χρόνου που ζχει κακοριςκεί για όςο διάςτθμα απαιτθκεί και όχι πζραν των ζξι (6) μθνϊν ςυνολικισ 
ανανζωςθσ. Για το λόγο αυτό ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν οικονομικι προςφορά να κακορίςει το 
ποςοςτό αναπροςαρμογισ του τιμιματοσ για το χρονικό διάςτθμα ζξι (6) μθνϊν. 

10.2. Ο ανάδοχοσ απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ για τθν πλθμμελι εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν του 
υποχρεϊςεων, ι τθν αδυναμία εκτζλεςθσ αυτϊν εφόςον αυτι οφείλεται ςε ανωτζρα βία. Ωσ γεγονόσ που 
ςυνιςτά ανωτζρα βία κεωρείται κάκε γεγονόσ ανεξάρτθτο από τθ βοφλθςι του, το οποίο δεν είναι δυνατό 
να προβλεφκεί με τθν καταβολι άκρασ ςφνεςθσ και επιμζλειασ, όπωσ αςυνικθ καιρικά φαινόμενα, 
κεομθνίεσ ςειςμοί, επιδθμίεσ, καταςτάςεισ μόλυνςθσ του περιβάλλοντοσ ι ςυγκζντρωςθσ τοξικϊν, 
βιολογικϊν ι ραδιενεργϊν ςτοιχείων ςε ζκταςθ και βακμό που να απειλοφν άμεςα τθ ηωι ανκρϊπων, 
πλθμμφρεσ, πόλεμοσ, εχκροπραξίεσ, τρομοκρατικζσ ι γενικευμζνεσ ςυρράξεισ και βίαιεσ ενζργειεσ, 
εξζγερςθ, βομβαρδιςμοί, πυρκαγιά, ζκρθξθ, και κάκε άλλθ παρεμφερισ ι ιςοδφναμθ κατάςταςθ, θ οποία 
δεν είναι εφλογα δυνατόν να προβλεφκεί και να αντιμετωπιςκεί άμεςα και αυτοδφναμα. 

10.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να γνωςτοποιιςει ςτθ Δθμόςια Αρχι Λιμζνων άμεςα και ςε κάκε περίπτωςθ 
πριν τθν παρζλευςθ τθσ επόμενθσ μζρασ το ςυμβάν τθσ ανωτζρασ βίασ και να τεκμθριϊςει αυτό με κάκε 
νόμιμο μζςο, ενϊ θ Δθμόςια Αρχι Λιμζνων υποχρεοφται εντόσ δεκαπζντε θμερϊν να απαντιςει εγγράφωσ 
εάν αποδζχεται ότι το γεγονόσ αυτό πράγματι ςυνιςτά ανωτζρα βία. 

10.4. Θ επίλυςθ των διαφορϊν ωσ προσ τθ διακιρυξθ και τθ ςφμβαςθ, υπάγεται ςτθν αρμοδιότθτα των 
Δικαςτθρίων του Ρειραιά. 

10.5. θτά ςυμφωνείται από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ ότι θ προςφυγι ςτο αρμόδιο Δικαςτιριο δεν 
αναςτζλλει με κανζνα τρόπο τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. Συνεπϊσ αμφότερα τα ςυμβαλλόμενα μζρθ κα 
ςυνεχίηουν με καλι πίςτθ να αςκοφν τα δικαιϊματά τουσ και να εκτελοφν τισ υποχρεϊςεισ τουσ βάςει τθσ 
Σφμβαςθσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ επίλυςθσ τθσ διαφοράσ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11 
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ΧΡΟΝΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΚΤΡΩΕΙ ΕΚΠΡΟΘΕΜΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΑΙΩΝ 

11. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ολοκλθρϊςει τισ εργαςίεσ μζςα ςε εξιντα (60) θμζρεσ από τθν θμερομθνία 
ζκδοςθσ τθσ άδειασ από τθ Δθμόςια Αρχι Λιμζνων και το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρειραιά. Σε περίπτωςθ 
παράβαςθσ αυτοφ του όρου, ανεξαρτιτωσ των άλλων κυρϊςεων, κα επιβάλλεται ποινικι ριτρα ςε βάροσ 
του αναδόχου φψουσ χιλίων (1.000,00 €), για κάκε θμζρα κακυςτζρθςθσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ – ΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

12.1. Ο ανάδοχοσ ζχει τθν αποκλειςτικι αςτικι, διοικθτικι και ποινικι ευκφνθ απζναντι ςε οποιονδιποτε 
τρίτο, ςυμπεριλαμβανομζνου και του προςωπικοφ τθσ Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων για οποιαδιποτε ηθμία ι 
απαιτιςεισ, οι οποίεσ κα προζλκουν από δικζσ του, ι των προςτθκζντων του ενζργειεσ ι παραλείψεισ 
οφειλόμενεσ ςε δόλο ι αμζλεια, κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν ι και εξ αφορμισ αυτϊν. 

12.2. Θ Αρχι δικαιοφται να παρακολουκεί τθν πρόοδο των εργαςιϊν που ζχουν ανατεκεί ςτον ανάδοχο και 
κα ορίςει προσ τοφτο τριμελι επιτροπι υπαλλιλων τθσ.  

12.3. Ο ανάδοχοσ, εγγυάται με υπεφκυνθ διλωςθ, ότι διακζτει αυτόσ, ι τρίτο πρόςωπο το οποίο ενεργεί 
κατ’ εντολι και για λογαριαςμό του, τισ απαιτοφμενεσ γνϊςεισ και υποδομι για τθν εκτζλεςθ του ζργου και 
ότι κα τθριςει τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ εργατικισ και αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ και αυτζσ για τθν υγιεινι 
και αςφάλεια του προςωπικοφ, κακϊσ επίςθσ και τισ διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ περί προςταςίασ τθσ 
ναυςιπλοΐασ και του Θαλάςςιου περιβάλλοντοσ. Ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ ζναντι τθσ Αρχισ για 
πλθμμελι εκτζλεςθ ι τυχόν μθ εκτζλεςθ – ολοκλιρωςθ του ζργου εντόσ τθσ προβλεπόμενθσ κατά τα 
ανωτζρω προκεςμίασ κακϊσ και για οποιαδιποτε ηθμιά ι απαιτιςεισ τρίτων, οι οποίεσ κα προζλκουν από 
δικζσ του ι των προςτθκζντων του ενζργειεσ ι παραλείψεισ οφειλόμενεσ ςε δόλο ι αμζλεια. 

12.4. Θ Αρχι δεν ζχει και δεν αναλαμβάνει καμία υποχρζωςθ για τυχόν μζτρα που κα λθφκοφν από 
οποιαδιποτε αρχι και αυξιςεισ των κάκε φφςεωσ δαπανϊν, φόρων, τελϊν κλπ. 

12.5. Στισ περιπτϊςεισ των ωσ άνω 12.1. και 12.3. παραγράφων και ανεξάρτθτα τθσ τυχόν αςτικισ ευκφνθσ 
του φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου, καταπίπτει υπζρ τθσ Αρχισ, με απόφαςθ ωσ ποινικι ριτρα, το ποςό τθσ 
εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ που προβλζπεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ είναι θ επιλογι φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου, που διακζτει τθν αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία και τεχνογνωςία ςτθν απομάκρυνςθ επικίνδυνων και επιβλαβϊν πλοίων για τθν απομάκρυνςθ και 
νόμιμθ τελικι διάκεςθ του κάτωκι επικινδφνου και επιβλαβοφσ πλοίου:  

ΟΝΟΜΑ ΡΛΟΙΟΥ: Φ/Γ-Ο/Γ ΡΑΝΑΓΙΑ ΑΓΙΑΣΟΥ 

ΡΕΙΟΧΘ: ΛΙΜΕΝΑΣ ΡΕΙΑΙΑ (ΝΕΑ ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΝΑΥΡΘΓΕΙΑ) 

ΑΙΘΜΟΣ ΝΘΟΛΟΓΙΟΥ: ΝΡ 11514 

IMO NUMBER: 7351848 

ΕΤΟΣ/ΧΩΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ: 1973/ΙΑΡΩΝΙΑ 

ΟΛΙΚΘ/ΚΑΘΑΘ ΧΩΘΤΙΚΟΤΘΤΑ ςε κόρουσ: 10729,00/4152,00 

ΜΘΚΟΣ ΟΛΙΚΟ/ΡΛΑΤΟΣ/ΒΥΘΙΣΜΑ ςε μζτρα: 135,00/22,05/7,52 

ΒΑΟΣ ΑΦΟΤΟΥ ΡΛΟΙΟΥ: περίπου 2406,00 τόννοι 

LIGHTSHIP:  5038,00 

Β. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘ ΤΟΥ ΡΛΟΙΟΥ 

Στο αντικείμενο του ζργου περιλαμβάνονται και τα κατωτζρω: 
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- Εκτζλεςθ των Απαιτοφμενων ενεργειϊν και εργαςιϊν για τθν αςφαλι απομάκρυνςι του πλοίου από τθ 
Λιμενικι Ηϊνθ του λιμζνοσ Ρειραιά, ςε οποιαδιποτε κατάςταςθ και αν βρίςκεται, κακϊσ και τθ νόμιμθ 
τελικι του διάκεςθ. 

-Λιψθ όλων των απαραίτθτων μζτρων για τθν πρόλθψθ και τον περιοριςμό τυχόν ρφπανςθσ από τισ 
εργαςίεσ απομάκρυνςθσ κακϊσ και για τθν αςφάλεια τθσ ναυςιπλοΐασ. 

- Λιψθ όλων των απαραίτθτων μζτρων για τθν αποτροπι πρόκλθςθσ ατυχθμάτων, ηθμιϊν από τισ εργαςίεσ 
απομάκρυνςθσ. 

- Κακαριςμόσ όλθσ τθσ περιοχισ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν από πετρελαιοειδι κατάλοιπα και απορρίμματα 
οποιαςδιποτε μορφισ, που τυχόν διαςκορπιςτοφν, οπουδιποτε ευρίςκονται αυτά (ςε βυκό, επιφάνεια 
καλάςςθσ, παραλία ι κρθπίδωμα), ςυλλογι τουσ, μεταφορά τουσ και τελικι διάκεςθ με νόμιμο 
περιβαλλοντικά τρόπο. 

Γ. ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να προβεί με δικι του ευκφνθ, δαπάνεσ και ζξοδα ςε κάκε νόμιμθ ενζργεια για τθν 
απομάκρυνςθ του  πλοίου και τθ νόμιμθ τελικι του διάκεςθ. Οποιεςδιποτε άδειεσ απαιτοφνται για τθν 
εκτζλεςθ των εργαςιϊν αυτϊν όπωσ άδειεσ καταδυτικϊν τεχνικϊν εργαςιϊν, άδειεσ ρυμοφλκθςθσ, gas 
freeing, εξαγωγισ και μεταφοράσ τυχόν αποκομμζνων τμθμάτων των πλοίων, μυοκτονίασ, άντλθςθσ και 
παράδοςθσ πετρελαιοειδϊν καταλοίπων κακϊσ και απορριμμάτων, πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, από 
Λιμενικζσ ι άλλεσ Αρχζσ, κα εκδοκοφν, εφόςον απαιτοφνται, με ευκφνθ και δαπάνεσ του αναδόχου. Ο 
ανάδοχοσ εγγυάται ότι διακζτει αυτόσ, ι το τρίτο πρόςωπο το οποίο ενεργεί κατ’ εντολι και για 
λογαριαςμό του, τισ απαιτοφμενεσ γνϊςεισ και υποδομι για τθν εκτζλεςθ του ζργου και ότι κα τθριςει τισ 
κείμενεσ διατάξεισ τθσ εργατικισ και αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ. Ο ανάδοχοσ ζχει αποκλειςτικι αςτικι, 
ποινικι και διοικθτικι ευκφνθ για οποιαδιποτε βλάβθ ι ηθμιά, απζναντι ςε οποιονδιποτε τρίτο, 
ςυμπεριλαμβανομζνου και του προςωπικοφ τθσ Αρχισ για οποιαδιποτε ηθμία ι απαιτιςεισ, οι οποίεσ κα 
προζλκουν από δικζσ του, ι των προςτθκζντων του ενζργειεσ ι παραλείψεισ οφειλόμενεσ ςε δόλο ι 
αμζλεια, κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν ι και εξ αφορμισ αυτϊν ωσ και από οποιαδιποτε αιτία και τυχόν 
χερςαία, καλάςςια ι ατμοςφαιρικι ρφπανςθ και υποχρεοφται να αςφαλίςει το υπό εκτζλεςθ ζργο, ϊςτε να 
καλφπτει όλουσ τουσ κινδφνουσ και τυχόν ρφπανςθ. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίςει 
υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 άρκρο 8, με τθν οποία κα δεςμεφεται ότι διακζτει όλα τα 
προβλεπόμενα από το νόμο και τισ οικείεσ διατάξεισ μζςα για τθν προςταςία των εργαηομζνων. Θ Αρχι δεν 
φζρει καμία ευκφνθ για τυχόν ηθμίεσ ι ατυχιματα που είναι δυνατόν να ςυμβοφν ςτο προςωπικό του 
αναδόχου ι ςε οποιουςδιποτε τρίτουσ κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, μζχρι τθν ολοκλιρωςι τουσ. 
Ακόμα θ Αρχι δεν φζρει καμία ευκφνθ για τυχόν κλοπζσ υλικϊν, εξαρτθμάτων, μθχανθμάτων και εργαλείων 
του αναδόχου, ο οποίοσ οφείλει να μεριμνιςει για τθν επαρκι και αποτελεςματικι φφλαξι τουσ. Επίςθσ θ 
Αρχι δεν αναλαμβάνει καμία υποχρζωςθ για τυχόν μζτρα που κα λθφκοφν από οποιαδιποτε αρχι και 
αυξιςεισ των κάκε φφςεωσ δαπανϊν, φόρων, τελϊν, κλπ. 

-Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επιςκεφκοφν το Λιμζνα Ρειραιά, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με το Κεντρικό 
Λιμεναρχείο Ρειραιά και τθν ΟΛΡ ΑΕ, προκειμζνου να εκτιμιςουν οι ίδιοι το προσ απομάκρυνςθ και τελικι 
διάκεςθ πλοίο. 

-Οι ςυμμετζχοντεσ υποχρεοφνται με τθν προςφορά τουσ να υποβάλουν πλιρθ μελζτθ, ςτθν οποία κα 
αναπτφςςεται αναλυτικά θ προτεινόμενθ μεκοδολογία εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, αναφζροντασ τα μζςα που 
κα χρθςιμοποιιςουν και το προςωπικό.  

-Οι ςυμμετζχοντεσ κα δθλϊςουν τον τόπο, τον τρόπο και το χρόνο νόμιμθσ τελικισ διάκεςθσ του ανωτζρω 
επικινδφνου και επιβλαβοφσ πλοίου.  

-Οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να διακζτουν τον απαιτοφμενο κατ’ ελάχιςτο εξοπλιςμό, είτε ιδιόκτθτο, είτε 
εξαςφαλιςμζνο με ςυμφωνθτικά, ο οποίοσ κα ανταποκρίνεται ςτθ μελζτθ που κα κατακζςουν. 

-Οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να διακζτουν το αναγκαίο προςωπικό – είτε ςε ςυμφωνία είτε δικό τουσ – για 
τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν απομάκρυνςθσ και νόμιμθσ τελικισ διάκεςθσ, ςφμφωνα και με τθ μελζτθ που 
κα κατακζςουν.  

-Οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να διακζτουν ςε ιςχφ κατά τθν θμερομθνία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν το 
ςφνολο των αδειϊν, που αφοροφν τθ ςυλλογι, μεταφορά, διάκεςθ, αξιοποίθςθ, προςωρινι αποκικευςθ 
μετάλλων, ςφμφωνα με τον Ν. 1650/1986 και τθν ΚΥΑ 50910/2727/2003, χωριςτά για κάκε περιφζρεια από 
τθν οικεία Νομαρχία από τθν οποία κα διζλκουν τα υλικά, εάν μεταφερκοφν εκτόσ Ρειραιά ι πανελλαδικι 
άδεια ςε ιςχφ. 
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Δ. ΡΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΤΙΜΘΜΑ 

Το αρχικό τίμθμα κα κακορίηεται από τον κάκε ενδιαφερόμενο και κα υποβλθκεί με τθν προςφορά του. Θ 
οικονομικι προςφορά κα κακορίηει το τίμθμα ςε Ευρϊ (αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ) άνευ ΦΡΑ. Στο 
διαγωνιςμό γίνονται δεκτζσ προςφορζσ μόνο για το ςφνολο των εργαςιϊν που αναφζρονται ςτο άρκρο 13 
τθσ παροφςασ. Κάκε διαγωνιηόμενοσ κα πρζπει να υποβάλει προςφορά με ποςοςτό (επί τοισ εκατό %) επί 
τθσ εκάςτοτε τιμισ LONDON METAL EXCHANGE (LME) του υπό εκποίθςθ επικινδφνου και επιβλαβοφσ 
πλοίου. Ωσ τιμι LME ορίηεται θ ιςχφουςα τθν προθγοφμενθ εργάςιμθ θμζρα από τθν ανάρτθςθ τθσ 
παροφςασ ςτο διαδίκτυο, όπωσ αναφζρεται ςτθ ςτιλθ Month 15, τθσ ςχετικισ ιςτοςελίδασ του LONDON 
METAL EXCHANGE, που αφορά ςε LME Steel Scrap. Θ αναγωγι ςε ΕΥΩ, κα γίνεται με βάςθ τθν ιςοτιμία 
ΕΥΩ – ΔΟΛΛΑΙΟΥ τθσ ίδιασ θμερομθνίασ. Θ τιμι ανά τόνο κα εξάγεται από τθν ανωτζρω τιμι LME επί του 
προςφερκζντοσ ποςοςτοφ και θ αναγωγι ςε ΕΥΩ, κα γίνεται με βάςθ τθν ιςοτιμία ΕΥΩ – ΔΟΛΛΑΙΟΥ τθσ 
ίδιασ θμερομθνίασ. Ωσ τιμι εκκίνθςθσ για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό κακορίηεται το ποςό των 
198,93€/τόνο μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ. Μετά το άνοιγμα των οικονομικϊν προςφορϊν κα 
ακολουκιςει θ διαδικαςία των αντιπροςφορϊν, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 6.4. Ο Ανάδοχοσ βαρφνεται 
με όλα τα ζξοδα, τζλθ, ειςφορζσ και φόρουσ που αφοροφν τα πλοία, τθν Αρχι και τον ίδιο και πθγάηουν 
από τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΕΛΕΓΧΟΙ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

14.1. Για τθν παρακολοφκθςθ και παραλαβι των εργαςιϊν και τον ζλεγχο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κα 
οριςκεί τριμελισ επιτροπι υπαλλιλων τθσ Αρχισ.  

14.2. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποκαταςτιςει ςε εφλογθ προκεςμία που κα του οριςκεί και με ζξοδά 
του κάκε τι που κα διαπιςτωκεί από τθν Επιτροπι ι τθ Λιμενικι Αρχι μθ ςφμφωνο με τουσ όρουσ τθσ 
ςφμβαςθσ και τισ διατάξεισ του Νόμου. 

14.3. Θ Επιτροπι παραλαβισ μετά τθν ολοκλιρωςθ όλων των ελζγχων κα ςυντάςςει το τελικό πρωτόκολλο 
παραλαβισ εργαςιϊν, ςτο οποίο κα πιςτοποιείται θ απομάκρυνςθ του ανωτζρω επικινδφνου και 
επιβλαβοφσ πλοίου, ςφμφωνα με τθν παροφςα Διακιρυξθ. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΜΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ-ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ 

Για τυχόν απόρριψθ εργαςιϊν ι επανεκτζλεςι τουσ ι τυχόν προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ, εφαρμογι ζχει θ ΥΑ 
212/2001 (2123/34/2001) (ΦΕΚ 1439 Βϋ). 

 

ΑΡΘΡΟ 16 
ΣΡΟΠΟ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΣΙΜΗΜΑΣΟ 

Θ καταβολι του τιμιματοσ από τον ανάδοχο κα γίνει εφάπαξ και εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν 
αναγγελία κατακφρωςθσ ςε τραπεηικό λογαριαςμό τθσ Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων. Μετά τθν προςικουςα 
εκτζλεςθ τθσ παροφςασ και κατόπιν ςχετικισ απόφαςθσ του αρμόδιου οργάνου Διοίκθςθσ τθσ Αρχισ, κα 
επιςτραφεί ςτον ανάδοχο θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, αφοφ προθγουμζνωσ 
επιβλθκοφν τυχόν κυρϊςεισ ι εκπτϊςεισ. 
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Συνθμμζνα : Υπόδειγμα Εγγφθςθσ Συμμετοχισ. 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

Ονομαςία Τράπεηασ 

Κατάςτθμα 

Θμερομθνία ζκδοςθσ 

Ρροσ Τθ Δθμόςια Αρχι Λιμζνα  

Ρειραιάσ 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ Α. …… ΕΥΩ ……. 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ επιςτολισ ανζκκλθτα και 
ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ……ευρϊ 
υπζρ τθσ Εταιρίασ …….. δ/νςθ ……. δια τθν ςυμμετοχι τθσ εισ τον διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ ….. για το 
ζργο ….. ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικ. ….. διακιρυξι ςασ. Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθν 
ςυμμετοχι εισ τον ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω Εταιρίασ κακ’ όλο το χρόνο 
ιςχφοσ τθσ. 

Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζροσ 
μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε τρεισ θμζρεσ από 
απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται 
ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ 
φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ 
υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ……….. 

(ΣΘΜΕΙΩΣΘ: Για τθν Τράπεηα ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ κατά ζνα (1) μινα του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, όπωσ ςχετικά αναφζρεται ςτθ Διακιρυξθ). 

Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και τα 
ΝΡΔΔ ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει 
κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 

 Ο Διοικθτισ ΔΑΛ 

 Δθμοςκζνθσ Ρ. Μπακόπουλοσ 
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EΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                                                                 ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ  ΚΑΙ  
ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ                                                    Πειραιάσ,  5  Σεπτεμβρίου 2018  
Γραφείο Διοικθτι Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων                                     Αρικ. Πρωτ.: 6000/436/2018 
 
Ταχ. Δ/νςθ      : Ακτι Βαςιλειάδθ - Ρφλθ Ε1-Ε2                      ΠΡΟ: Αποδζκτεσ Ρίνακα Διανομισ 
Ταχ. Κϊδ.        : 185 10  (Λιμζνασ Ρειραιϊσ) 
Τθλζφωνο      : 213-137-1638 
Fax                   :  
Email            : dal@yna.gov.gr  
                  
ΘΕΜΑ: «Διακιρυξθ ανοικτοφ πλειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν εκποίθςθ, απομάκρυνςθ εκτόσ Λιμζνα 
Πειραιά και νόμιμθ τελικι διάκεςθ Δ/Ξ ΕΞΠΛΟΡΕΡ ΙΙ ΝΠ 9004, Δ/Ξ CAPTAIN GIANNIS ΝΠ 11751, Δ/Ξ 
ΓΡΗΓΟΡΗ Π ΝΠ 10499». 
 

Α Π Ο Φ Α  Η   
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η  Δ Η Μ Ο  Ι Α   Α Ρ Χ Η   Λ Ι Μ Ε Ν Ω Ν  

Ζχοντασ υπόψθ: 
1. Σισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν: 
α)  Του Ν. 4150/13 «Αναςυγκρότθςθ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Αϋ 102). 
β) Του Ν. 4389/2016 «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν ςτόχων και 
διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Αϋ 94) και ιδίωσ των άρκρων  127 – 132. 
γ)  Του Ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - 
δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α' 143) 
δ) Του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α' 147) 
ε) Του Ν. 4013/2011 «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 
Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων - Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) - 
Ρροπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α' 204) 
ςτ) Του Ν. 2881/2001 «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 
Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων - Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) - 
Ρροπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α' 16) 
η) Του Ν. 4404/2016 «Για τθν κφρωςθ τθσ από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίθςθσ και κωδικοποίθςθσ ςε ενιαίο κείμενο 
τθσ από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σφμβαςθσ Ραραχϊρθςθσ μεταξφ Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ 
Ρειραιϊσ ΑΕ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α' 126), κακϊσ και τθσ αιτιολογικισ του ζκκεςθσ 
θ) Του Π.Δ. 63/05 «Κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα κυβερνθτικά όργανα» (ΦΕΚ Αϋ 98), 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
κ) Του Π.Δ. 13/2018 «Οργανιςμόσ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ  Ρολιτικισ» (ΦΕΚ Α’ 26). 
ι) Του Π.Δ. 70/2015 «(...) Αναςφςταςθ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου και μετονομαςία του ςε Υπουργείο 
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ (...)» (ΦΕΚ Α’ 114). 
ια) Του Π.Δ. 88/2018 «Διοριςμόσ Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και Υφυπουργϊν.» (ΦΕΚ Αϋ 160), 
ιβ)  Τθν Υ.Α. 2123/34/01 του ΥΕΝ (ΦΕΚ Βϋ 1439) «Διαδικαςία και οι όροι, τα δικαιϊματα και οι υποχρεϊςεισ των 
διαγωνιηομζνων, οι ςυνζπειεσ ςε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςισ τουσ με αυτζσ, τα κζματα κατάκεςθσ και απόδοςθσ 
του τιμιματοσ, των εγγυιςεων, τθσ επανάλθψθσ του διαγωνιςμοφ και κάκε άλλο κζμα ςχετικό με τθ διενζργεια 
του διαγωνιςμοφ, που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 5 του άρκρου 2, του Ν. 2881/2001» (ΦΕΚ Α 16). 
 
2. Τθν με ΑΡ 6000/189/2018 (ΑΔΑ: Ω5404653ΡΩ-1ΦΕ) απόφαςθ Διοικθτι Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων 

3. Τθν με ΑΡ 6000/188/2018 (ΑΔΑ: 68ΔΣ4653ΡΩ-Ν54 ) εγκφκλιο Διοικθτι Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων 

4. Τθν με ΑΡ 6000/291/2018 (ΑΔΑ: ΩΜ434653ΡΩ-ΒΓΗ ) απόφαςθ Διοικθτι Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων 

5. To με ΑΡ 2133.8/41342/2018 ζγγραφο Διεφκυνςθσ Λιμενικισ Αςτυνομίασ Υπουργείου Ναυτιλίασ και 

Νθςιωτικισ Ρολιτικισ 

mailto:minister@yna.gov.gr
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6. Τθν με ΑΡ 6000/415/2018 εγκφκλιο Διοικθτι Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων (ΑΔΑ: ΨΛ1Ρ4653ΡΩ-0ΙΜ) 

7. Το από 11/12/2013 πρακτικό γνωμοδοτικισ επιτροπισ για κζματα ανζλκυςθσ, απομάκρυνςθσ ι 

εξουδετζρωςθσ ναυαγίων ι πλοίων ΟΛΡ ΑΕ 

8. Το με ΑΡ 2131.13.1/168/2018 ζγγραφο Κεντρικοφ Λιμεναρχείου Ρειραιά 

9.  Το με ΑΡ 2131.13.1/169/2018 ζγγραφο Κεντρικοφ Λιμεναρχείου Ρειραιά 

10. Τθ με ΑΡ 2131.13.1/170/2018 ζγγραφο Κεντρικοφ Λιμεναρχείου Ρειραιά 

11. Το με ΑΡ 2131.13.1/197/2018 ζγγραφο Κεντρικοφ Λιμεναρχείου Ρειραιά 

12. Το με ΑΡ 2131.13.1/198/2018 ζγγραφο Κεντρικοφ Λιμεναρχείου Ρειραιά 

13. Τθν με ΑΡ 6000/356/2018 απόφαςθ Διοικθτι Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων (ΑΔΑ: Ω3Ν24653ΡΩ-30Ρ) 

14. Το με ΑΡ 6000/180/2018 ζγγραφο Διοικθτι Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων 

15. Το γεγονόσ ότι από κανζνα ςθμείο τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ δε ςυνάγεται ότι οι κρατικζσ Αρχζσ 

δικαιοφνται να χρθςιμοποιοφν τισ δθμόςιεσ εξουςίεσ, που τουσ ζχουν απονεμθκεί για τθν εξυπθρζτθςθ του 

δθμοςίου ςυμφζροντοσ, προκειμζνου να προςτατζψουν ιδιωτικά δικαιϊματα, όπωσ είναι θ είςπραξθ 

οφειλϊν μεταξφ ιδιωτϊν. 

16. Το γεγονόσ ότι από κανζνα ςθμείο τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ δε ςυνάγεται διακριτικι ευχζρεια 

οποιαςδιποτε κρατικισ Αρχισ να κζτει ςε κίνδυνο τθν αςφάλεια τθσ ναυςιπλοΐασ και το καλάςςιο 

περιβάλλον, για λόγουσ που ςχετίηονται με ιδιωτικζσ οφειλζσ. 

17. Το γεγονόσ ότι μετά τθν ενεργοποίθςθ τθσ Σφμβαςθσ Ραραχϊρθςθσ ΕΔ – ΟΛΡ ΑΕ, θ οποία ζλαβε χϊρα 

ςτισ 10/8/2016, θ ΟΛΡ ΑΕ αποτελεί εμπορικι ανϊνυμθ εταιρεία, χωρίσ καμία απολφτωσ αρμοδιότθτα 

άςκθςθσ δθμόςιασ εξουςίασ.  Για το λόγο αυτό δε δικαιοφται πλζον να προβαίνει ςε ζκδοςθ διοικθτικϊν 

πράξεων αναφορικά με τθν επιβολι όρων και περιοριςμϊν ςε πλοία.  

18. Το γεγονόσ ότι θ αςφάλεια τθσ ναυςιπλοΐασ και θ προςταςία του περιβάλλοντοσ αποτελοφν λόγουσ 

υπζρτερου δθμοςίου ςυμφζροντοσ, οι οποίοι δεν δφνανται να καμφκοφν ςτο όνομα τθσ άςκθςθσ 

δικαιωμάτων ιδιωτϊν.   

19. Το γεγονόσ ότι θ διάταξθ του α. 9 παρ. 2 ν. 2881/2001 είναι ςαφισ και δεν επιδζχεται απολφτωσ καμίασ 

παρερμθνείασ. Θ φπαρξθ κατάςχεςθσ ςε καμία περίπτωςθ δεν κωλφει τθν απομάκρυνςθ πλοίων, που ζχουν 

χαρακτθριςτεί επικίνδυνα και επιβλαβι, κατά τα λοιπά εφαρμοηομζνων των αναφερόμενων ςτο ν. 

2881/2001. 

20. Το γεγονόσ ότι θ άμεςθ απομάκρυνςθ των εν κζματι επικίνδυνων και επιβλαβϊν πλοίων εκτόσ Λιμζνα 

Ρειραιά αποτελεί προλθπτικό μζτρο αποφυγισ περιβαλλοντικοφ κινδφνου. 

21. Το γεγονόσ ότι από τθν παροφςα δεν προξενείται καμία δαπάνθ ςε βάροσ του κρατικοφ 

προχπολογιςμοφ 

 

Δ ι α κ θ ρ φ ς ς ο υ μ ε  

 

1. Τθν 10/10/2018 θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 15:00 πλειοδοτικό διαγωνιςμό, με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ για 
τθν εκποίθςθ, απομάκρυνςθ εκτόσ λιμζνα Ρειραιά και νόμιμθ τελικι διάκεςθ Δ/Ξ ΕΞΡΛΟΕ ΙΙ ΝΡ 9004, Δ/Ξ 
CAPTAIN GIANNIS ΝΡ 11751, Δ/Ξ ΓΘΓΟΘΣ Ρ ΝΡ 10499 που βρίςκονται ςτθ λιμενικι περιοχι 
αρμοδιότθτασ τθσ Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων ςτο λιμζνα Ρειραιά, ςφμφωνα με όςα αναφζρονται αναλυτικά 
ςτο άρκρο 13 τθσ παροφςασ και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν υψθλότερθ προςφορά. Στο διαγωνιςμό 
γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για το ςφνολο ι μζροσ των ανωτζρω επικίνδυνων και επιβλαβϊν πλοίων και για 
το ςφνολο των εργαςιϊν που αναφζρονται ςτο άρκρο 13 τθσ παροφςασ. Κάκε διαγωνιηόμενοσ κα πρζπει να 
υποβάλει προςφορά με ποςοςτό (επί τοισ εκατό %) επί τθσ εκάςτοτε τιμισ LONDON METAL EXCHANGE 
(LME) των υπό εκποίθςθ επικίνδυνων και επιβλαβϊν πλοίων. Ωσ τιμι LME ορίηεται θ ιςχφουςα τθν 
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προθγοφμενθ εργάςιμθ θμζρα από τθν ανάρτθςθ τθσ παροφςασ ςτο διαδίκτυο, όπωσ αναφζρεται ςτθ 
ςτιλθ Month 15, τθσ ςχετικισ ιςτοςελίδασ του LONDON METAL EXCHANGE, που αφορά ςε LME Steel Scrap. 
Θ αναγωγι ςε ΕΥΩ, κα γίνεται με βάςθ τθν ιςοτιμία ΕΥΩ – ΔΟΛΛΑΙΟΥ τθσ ίδιασ θμερομθνίασ. Θ τιμι ανά 
τόνο κα εξάγεται από τθν ανωτζρω τιμι LME επί του προςφερκζντοσ ποςοςτοφ και θ αναγωγι ςε ΕΥΩ, κα 
γίνεται με βάςθ τθν ιςοτιμία ΕΥΩ – ΔΟΛΛΑΙΟΥ τθσ ίδιασ θμερομθνίασ. Ωσ τιμι εκκίνθςθσ για τθ 
ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό κακορίηεται το ποςό των 198,93€/τόνο μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ. Θ 
γνωςτοποίθςθ τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ γίνεται με μζριμνα τθσ Υπθρεςίασ μασ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ 
δθμοςιότθτασ, που ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ ΥΑ 212/2001 (2123/34/01) (ΦΕΚ 1439 Βϋ) και ςτα άρκρα 2 και 
3 Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Αϋ).  

Θ δαπάνθ για τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ, όςεσ φορζσ απαιτθκεί και για κάκε περίπτωςθ επανάλθψθσ 
του διαγωνιςμοφ, βαρφνει ςυνολικά τον τελικό πλειοδότθ. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να μάκουν τουσ 
όρουσ του διαγωνιςμοφ από τθν ιςτοςελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ 
(www.yen.gr) και να παραλάβουν τθ διακιρυξθ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και κατά τισ ϊρεσ 08.00 – 15.00 
από τα γραφεία τθσ Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων (κτιριο Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ, γρ. 
332). Πλα τα ζγγραφα που απαιτοφνται για τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ και κάκε άλλθ διαδικαςία που 
αφορά ςτο διαγωνιςμό και τθ ςυμμετοχι ςε αυτόν ςυντάςςονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.  

Θμερομθνία αποςφράγιςθσ προςφορϊν: 11/10/2018, θμζρα Ρζμπτθ, ϊρα 1200 πμ ςτο γραφείο 332 του 
κτθρίου Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ 

2. Θ προςφορά κα ςυνοδεφεται υποχρεωτικά από τα δικαιολογθτικά και τθν εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ, όπωσ ακριβϊσ κακορίηεται ςτθν με αρικμό 10/2018 Διακιρυξθ.  

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΑΛ 

 

Δημοσθένης Π. Μπακόπουλος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.yen.gr/
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EΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                                                                 ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ  ΚΑΙ  
ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ                                                      
Γραφείο Διοικθτι Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων                                      
 
Ταχ. Δ/νςθ      : Ακτι Βαςιλειάδθ - Ρφλθ Ε1-Ε2                       
Ταχ. Κϊδ.        : 185 10  (Λιμζνασ Ρειραιϊσ) 
Τθλζφωνο      : 213-137-1638 
Fax                   :  
Email            : dal@yna.gov.gr  
                  
 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10/2018 

 

 

Ζχοντασ υπόψθ: 
1. Σισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν: 
α)  Του Ν. 4150/13 «Αναςυγκρότθςθ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Αϋ 102). 
β) Του Ν. 4389/2016 «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν ςτόχων και 
διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Αϋ 94) και ιδίωσ των άρκρων  127 – 132. 
γ)  Του Ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - 
δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α' 143) 
δ) Του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α' 147) 
ε) Του Ν. 4013/2011 «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 
Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων - Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) - 
Ρροπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α' 204) 
ςτ) Του Ν. 2881/2001 «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 
Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων - Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) - 
Ρροπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α' 16) 
η) Του Ν. 4404/2016 «Για τθν κφρωςθ τθσ από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίθςθσ και κωδικοποίθςθσ ςε ενιαίο κείμενο 
τθσ από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σφμβαςθσ Ραραχϊρθςθσ μεταξφ Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ 
Ρειραιϊσ ΑΕ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α' 126), κακϊσ και τθσ αιτιολογικισ του ζκκεςθσ 
θ) Του Π.Δ. 63/05 «Κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα κυβερνθτικά όργανα» (ΦΕΚ Αϋ 98), 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
κ) Του Π.Δ. 13/2018 «Οργανιςμόσ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ  Ρολιτικισ» (ΦΕΚ Α’ 26). 
ι) Του Π.Δ. 70/2015 «(...) Αναςφςταςθ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου και μετονομαςία του ςε Υπουργείο 
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ (...)» (ΦΕΚ Α’ 114). 
ια) Του Π.Δ. 88/2018 «Διοριςμόσ Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και Υφυπουργϊν.» (ΦΕΚ Αϋ 160), 
ιβ)  Τθν Υ.Α. 2123/34/01 του ΥΕΝ (ΦΕΚ Βϋ 1439) «Διαδικαςία και οι όροι, τα δικαιϊματα και οι υποχρεϊςεισ των 
διαγωνιηομζνων, οι ςυνζπειεσ ςε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςισ τουσ με αυτζσ, τα κζματα κατάκεςθσ και απόδοςθσ 
του τιμιματοσ, των εγγυιςεων, τθσ επανάλθψθσ του διαγωνιςμοφ και κάκε άλλο κζμα ςχετικό με τθ διενζργεια 
του διαγωνιςμοφ, που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 5 του άρκρου 2, του Ν. 2881/2001» (ΦΕΚ Α 16). 
 
2. Τθν με ΑΡ 6000/189/2018 (ΑΔΑ: Ω5404653ΡΩ-1ΦΕ) απόφαςθ Διοικθτι Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων 

3. Τθν με ΑΡ 6000/188/2018 (ΑΔΑ: 68ΔΣ4653ΡΩ-Ν54 ) εγκφκλιο Διοικθτι Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων 

4. Τθν με ΑΡ 6000/291/2018 (ΑΔΑ: ΩΜ434653ΡΩ-ΒΓΗ ) απόφαςθ Διοικθτι Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων 

5. To με ΑΡ 2133.8/41342/2018 ζγγραφο Διεφκυνςθσ Λιμενικισ Αςτυνομίασ Υπουργείου Ναυτιλίασ και 

Νθςιωτικισ Ρολιτικισ 

6. Τθν με ΑΡ 6000/415/2018 εγκφκλιο Διοικθτι Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων (ΑΔΑ: ΨΛ1Ρ4653ΡΩ-0ΙΜ) 

mailto:minister@yna.gov.gr
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7. Το από 11/12/2013 πρακτικό γνωμοδοτικισ επιτροπισ για κζματα ανζλκυςθσ, απομάκρυνςθσ ι 

εξουδετζρωςθσ ναυαγίων ι πλοίων ΟΛΡ ΑΕ 

8. Το με ΑΡ 2131.13.1/168/2018 ζγγραφο Κεντρικοφ Λιμεναρχείου Ρειραιά 

9.  Το με ΑΡ 2131.13.1/169/2018 ζγγραφο Κεντρικοφ Λιμεναρχείου Ρειραιά 

10. Τθ με ΑΡ 2131.13.1/170/2018 ζγγραφο Κεντρικοφ Λιμεναρχείου Ρειραιά 

11. Το με ΑΡ 2131.13.1/197/2018 ζγγραφο Κεντρικοφ Λιμεναρχείου Ρειραιά 

12. Το με ΑΡ 2131.13.1/198/2018 ζγγραφο Κεντρικοφ Λιμεναρχείου Ρειραιά 

13. Τθν με ΑΡ 6000/356/2018 απόφαςθ Διοικθτι Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων (ΑΔΑ: Ω3Ν24653ΡΩ-30Ρ) 

14. Το με ΑΡ 6000/180/2018 ζγγραφο Διοικθτι Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων 

15. Το γεγονόσ ότι από κανζνα ςθμείο τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ δε ςυνάγεται ότι οι κρατικζσ Αρχζσ 

δικαιοφνται να χρθςιμοποιοφν τισ δθμόςιεσ εξουςίεσ, που τουσ ζχουν απονεμθκεί για τθν εξυπθρζτθςθ του 

δθμοςίου ςυμφζροντοσ, προκειμζνου να προςτατζψουν ιδιωτικά δικαιϊματα, όπωσ είναι θ είςπραξθ 

οφειλϊν μεταξφ ιδιωτϊν. 

16. Το γεγονόσ ότι από κανζνα ςθμείο τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ δε ςυνάγεται διακριτικι ευχζρεια 

οποιαςδιποτε κρατικισ Αρχισ να κζτει ςε κίνδυνο τθν αςφάλεια τθσ ναυςιπλοΐασ και το καλάςςιο 

περιβάλλον, για λόγουσ που ςχετίηονται με ιδιωτικζσ οφειλζσ. 

17. Το γεγονόσ ότι μετά τθν ενεργοποίθςθ τθσ Σφμβαςθσ Ραραχϊρθςθσ ΕΔ – ΟΛΡ ΑΕ, θ οποία ζλαβε χϊρα 

ςτισ 10/8/2016, θ ΟΛΡ ΑΕ αποτελεί εμπορικι ανϊνυμθ εταιρεία, χωρίσ καμία απολφτωσ αρμοδιότθτα 

άςκθςθσ δθμόςιασ εξουςίασ.  Για το λόγο αυτό δε δικαιοφται πλζον να προβαίνει ςε ζκδοςθ διοικθτικϊν 

πράξεων αναφορικά με τθν επιβολι όρων και περιοριςμϊν ςε πλοία.  

18. Το γεγονόσ ότι θ αςφάλεια τθσ ναυςιπλοΐασ και θ προςταςία του περιβάλλοντοσ αποτελοφν λόγουσ 

υπζρτερου δθμοςίου ςυμφζροντοσ, οι οποίοι δεν δφνανται να καμφκοφν ςτο όνομα τθσ άςκθςθσ 

δικαιωμάτων ιδιωτϊν.   

19. Το γεγονόσ ότι θ διάταξθ του α. 9 παρ. 2 ν. 2881/2001 είναι ςαφισ και δεν επιδζχεται απολφτωσ καμίασ 

παρερμθνείασ. Θ φπαρξθ κατάςχεςθσ ςε καμία περίπτωςθ δεν κωλφει τθν απομάκρυνςθ πλοίων, που ζχουν 

χαρακτθριςτεί επικίνδυνα και επιβλαβι, κατά τα λοιπά εφαρμοηομζνων των αναφερόμενων ςτο ν. 

2881/2001. 

20. Το γεγονόσ ότι θ άμεςθ απομάκρυνςθ των εν κζματι επικίνδυνων και επιβλαβϊν πλοίων εκτόσ Λιμζνα 

Ρειραιά αποτελεί προλθπτικό μζτρο αποφυγισ περιβαλλοντικοφ κινδφνου. 

21. Το γεγονόσ ότι από τθν παροφςα δεν προξενείται καμία δαπάνθ ςε βάροσ του κρατικοφ 

προχπολογιςμοφ 

 
 

Δ ι α κ θ ρ φ ς ς ο υ μ ε  

 

 Τθν 10/10/2018 θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 15:00 πλειοδοτικό διαγωνιςμό, με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ για 
τθν εκποίθςθ, απομάκρυνςθ εκτόσ λιμζνα Ρειραιά και νόμιμθ τελικι διάκεςθ Δ/Ξ ΕΞΡΛΟΕ ΙΙ ΝΡ 9004, Δ/Ξ 
CAPTAIN GIANNIS ΝΡ 11751, Δ/Ξ ΓΘΓΟΘΣ Ρ ΝΡ 10499 που βρίςκονται ςτθ λιμενικι περιοχι 
αρμοδιότθτασ τθσ Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων ςτο λιμζνα Ρειραιά, ςφμφωνα με όςα αναφζρονται αναλυτικά 
ςτο άρκρο 13 τθσ παροφςασ και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν υψθλότερθ προςφορά. Στο διαγωνιςμό 
γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για το ςφνολο ι μζροσ των ανωτζρω επικίνδυνων και επιβλαβϊν πλοίων και για 
το ςφνολο των εργαςιϊν που αναφζρονται ςτο άρκρο 13 τθσ παροφςασ. Κάκε διαγωνιηόμενοσ κα πρζπει να 
υποβάλει προςφορά με ποςοςτό (επί τοισ εκατό %) επί τθσ εκάςτοτε τιμισ LONDON METAL EXCHANGE 
(LME) των υπό εκποίθςθ επικίνδυνων και επιβλαβϊν πλοίων. Ωσ τιμι LME ορίηεται θ ιςχφουςα τθν 
προθγοφμενθ εργάςιμθ θμζρα από τθν ανάρτθςθ τθσ παροφςασ ςτο διαδίκτυο, όπωσ αναφζρεται ςτθ 

ΑΔΑ: ΨΒΝΦ4653ΠΩ-ΧΘΓ



 6 

ςτιλθ Month 15, τθσ ςχετικισ ιςτοςελίδασ του LONDON METAL EXCHANGE, που αφορά ςε LME Steel Scrap. 
Θ αναγωγι ςε ΕΥΩ, κα γίνεται με βάςθ τθν ιςοτιμία ΕΥΩ – ΔΟΛΛΑΙΟΥ τθσ ίδιασ θμερομθνίασ. Θ τιμι ανά 
τόνο κα εξάγεται από τθν ανωτζρω τιμι LME επί του προςφερκζντοσ ποςοςτοφ και θ αναγωγι ςε ΕΥΩ, κα 
γίνεται με βάςθ τθν ιςοτιμία ΕΥΩ – ΔΟΛΛΑΙΟΥ τθσ ίδιασ θμερομθνίασ. Ωσ τιμι εκκίνθςθσ για τθ 
ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό κακορίηεται το ποςό των 198,93€/τόνο μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ. Θ 
γνωςτοποίθςθ τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ γίνεται με μζριμνα τθσ Υπθρεςίασ μασ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ 
δθμοςιότθτασ, που ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ ΥΑ 212/2001 (2123/34/01) (ΦΕΚ 1439 Βϋ) και ςτα άρκρα 2 και 
3 Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Αϋ).  

Θ δαπάνθ για τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ, όςεσ φορζσ απαιτθκεί και για κάκε περίπτωςθ επανάλθψθσ 
του διαγωνιςμοφ, βαρφνει ςυνολικά τον τελικό πλειοδότθ. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να μάκουν τουσ 
όρουσ του διαγωνιςμοφ από τθν ιςτοςελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ 
(www.yen.gr) και να παραλάβουν τθ διακιρυξθ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και κατά τισ ϊρεσ 08.00 – 15.00 
από τα γραφεία τθσ Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων (κτιριο Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ, γρ. 
332). Πλα τα ζγγραφα που απαιτοφνται για τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ και κάκε άλλθ διαδικαςία που 
αφορά ςτο διαγωνιςμό και τθ ςυμμετοχι ςε αυτόν ςυντάςςονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.  

Θμερομθνία αποςφράγιςθσ προςφορϊν: 11/10/2018, θμζρα Ρζμπτθ, ϊρα 1200 πμ ςτο γραφείο 332 του 
κτθρίου Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ - ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Α) ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ. 

Στο διαγωνιςμό μποροφν να λάβουν μζροσ όλα τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ ι  κοινοπραξίεσ, 
που πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ παροφςασ και διακζτουν αποδεδειγμζνθ εμπειρία και τεχνογνωςία ςτθν 
απομάκρυνςθ πλοίων, κακϊσ και ειδικευμζνο προςωπικό και μζςα, για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, όπωσ 
αναλυτικά αναφζρεται ςτο άρκρο 13 τθσ παροφςασ, εφόςον δικαιοφνται και δεν ζχουν αποκλειςκεί από 
διαγωνιςμοφσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και αςκοφν ςτθν Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό, επάγγελμα ςχετικό με το 
αντικείμενο τθσ διακιρυξθσ. Θ ςυμμετοχι των ανωτζρω ςτο διαγωνιςμό μπορεί να γίνει, είτε απευκείασ, 
είτε μζςω αντιπροςϊπων τουσ ςτθν Ελλάδα. 

Β) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

Οι διαγωνιηόμενοι κατακζτουν ι αποςτζλλουν ςτθ Δθμόςια Αρχι Λιμζνων, δακτυλογραφθμζνθ προςφορά 
ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ςε δφο αντίτυπα, με τθν απαραίτθτθ προχπόκεςθ ότι κα περιζλκει ςτθν Αρχι όπωσ 
ορίηεται ςτα άρκρα 2 και 3. Θ προςφορά ςυνοδεφεται απαραίτθτα από εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, 5% 
τθσ αρχικισ τιμισ, όπωσ εξειδικεφεται παρακάτω υπό 1.7, κακϊσ και από τα ακόλουκα δικαιολογθτικά: 

1.1. Φυςικά πρόςωπα. 

α. Ζλλθνεσ πολίτεσ. 

1.1.1. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν 
καταδικάςτθκαν για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ. 

1.1.2. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου από το 
οποίο να προκφπτει, ότι δεν τελοφν ι βρίςκονται ςτθ διαδικαςία κθρφξεωσ πτϊχευςθσ, εκκακάριςθσ, 
αναγκαςτικισ διαχείριςθσ, ςυμβιβαςμοφ με τουσ πιςτωτζσ ι οι εργαςίεσ τθσ επιχείρθςισ τουσ ζχουν 
αναςταλεί ι τελοφν ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ. 

1.1.3. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ, ότι ζχουν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ τουσ, όςον αφορά τθν 
καταβολι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φορολογικϊν υποχρεϊςεων, κατά τθν θμερομθνία 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά των 
παραπάνω εδαφίων (1.1.2 και 1.1.3) εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι 
εγκατεςτθμζνοσ από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό. 

β. Οι Αλλοδαποί. 

-Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ιςοδυνάμου εγγράφου ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου αρμόδιασ 
διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ από το οποίο να προκφπτει, ότι δεν ζχουν 
καταδικαςτεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν επαγγελματικι τουσ δραςτθριότθτα. 

http://www.yen.gr/
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- Ριςτοποιθτικό τθσ κατά περίπτωςθ αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ από το οποίο να προκφπτει, 
ότι δεν ςυντρζχουν οι περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 1.1.2. Στισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ θ υπόψθ χϊρα 
δεν εκδίδει τζτοια ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ, που αναφζρονται 
ςτθν παρ. 1.1.2. πρζπει να αντικαταςτακοφν αυτά με ζνορκθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου προςϊπου 
ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι οποιαςδιποτε άλλθσ αρμόδιασ Αρχισ τθσ 
χϊρασ εγκατάςταςθσ. Σε χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ διλωςθ πρζπει να αντικαταςτακεί αυτι από 
υπεφκυνθ διλωςι τουσ του Ν. 1599/1986. Θ αρμόδια αρχι ι ο ςυμβολαιογράφοσ ςτθν περίπτωςθ αυτι 
εκδίδει πιςτοποιθτικό που βεβαιϊνει τθν γνθςιότθτα τθσ ζνορκθσ διλωςθσ ι τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ. 

-Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, που να προκφπτει ότι ζχουν εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παρ. 1.1.3. ςχετικά με τθν καταβολι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
και φορολογικϊν υποχρεϊςεων, κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

1.2. Νομικά πρόςωπα θμεδαπά ι αλλοδαπά. 

1.2.1. Τα δικαιολογθτικά τθσ παρ. α’ και β’ τθσ παραγράφου 1.1. που προβλζπονται για τα φυςικά 
πρόςωπα, Ζλλθνεσ ι Αλλοδαποφσ αντίςτοιχα, και αντίγραφο του καταςτατικοφ τουσ επικυρωμζνο από τθν 
αρμόδια αρχι μετά των τυχόν τροποποιιςεων αυτοφ ωσ και ζγγραφο αρμόδιασ αρχισ ότι το νομικό 
πρόςωπο υφίςταται. Ειδικότερα ςχετικά με το απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου διευκρινίηεται ότι οφείλουν 
να το προςκομίςουν οι νόμιμοι εκπρόςωποι των νομικϊν προςϊπων και, επιπλζον, ανάλογα με τθ νομικι 
μορφι του, οι: 

α) Ομόρρυκμοι εταίροι και διαχειριςτζσ ΟΕ και ΕΕ, 

β) Διαχειριςτζσ ΕΡΕ, 

γ) Μζλθ ΔΣ , Ρρόεδροσ και Διευκφνων Σφμβουλοσ ΑΕ. 

1.2.2. Επιπλζον, οι Συνεταιριςμοί οφείλουν να προςκομίςουν και βεβαίωςθ εποπτεφουςασ αρχισ ότι ο 
ςυνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα. 

1.3. Κοινοπραξίεσ, Συμπράξεισ, Ενϊςεισ 

Για κάκε μζλοσ τθσ Ζνωςθσ /Σφμπραξθσ /Κοινοπραξίασ πρζπει υποχρεωτικά να κατατεκοφν όλα τα 
δικαιολογθτικά των παραγράφων 1.1. και 1.2. ανάλογα με τθν περίπτωςθ (αλλοδαπό ι θμεδαπό φυςικό ι 
νομικό πρόςωπο) και επιπλζον αυτϊν: 

α) ςυμφωνθτικό μεταξφ των μελϊν τθσ Ζνωςθσ/Σφμπραξθσ ι Κοινοπραξίασ. Στο ςυμφωνθτικό κα πρζπει να 
ορίηεται κοινόσ εκπρόςωποσ τθσ Ζνωςθσ και των μελϊν τθσ για τθ ςυμμετοχι τθσ ςτον παρόντα διαγωνιςμό 
και ςτθν εκπροςϊπθςθ αυτισ και των μελϊν τθσ ζναντι τθσ Αρχισ. 

β) πράξθ του αρμοδίου διοικθτικοφ οργάνου κάκε μζλουσ τθσ Ζνωςθσ κλπ, από το οποίο να προκφπτει θ 
ζγκριςι του για τθ ςυμμετοχι του μζλουσ ςτθν Ζνωςθ κλπ, και ςτο διαγωνιςμό. Στθν περίπτωςθ 
ςυμμετοχισ φυςικοφ προςϊπου ςτθν Ζνωςθ κλπ θ ανωτζρω πράξθ αντικακίςταται από Υπεφκυνθ Διλωςθ 
με αντίςτοιχο περιεχόμενο. 

1.4. Κοινοπραξίεσ (ι ςυμπράξεισ ι ενϊςεισ) προςϊπων που υποβάλλουν κοινι προςφορά. 

Διευκρινίςεισ: 

1.4.1. Οι κοινοπραξίεσ ι οι ενϊςεισ, δικαιοφνται να υποβάλλουν κοινι προςφορά. Θ μετατροπι τουσ ςε 
οριςμζνθ νομικι μορφι είναι δυνατόν να απαιτθκεί, εάν τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ και ςτο βακμό που θ 
μετατροπι τουσ είναι αναγκαία για τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

1.4.2. Οι υποψιφιοι ι οι υποβάλλοντεσ προςφορά οι οποίοι, δυνάμει τθσ νομοκεςίασ του κράτουσ, ςτο 
οποίο είναι εγκατεςτθμζνοι, ζχουν λάβει άδεια να παρζχουν τθν εν λόγω υπθρεςία, δεν μποροφν να 
απορριφκοφν απλϊσ και μόνο επειδι ζπρεπε να είναι νομικά πρόςωπα κατά τθν Ελλθνικι Νομοκεςία. 

1.4.3. Θ προςφορά τθσ κοινοπραξίασ κα υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ 
ςτθν κοινοπραξία, είτε από εκπρόςωπό τουσ εξουςιοδοτθμζνο με ςυμβολαιογραφικι πράξθ. Στθν 
προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να αναγράφεται το μζροσ αυτισ που αντιςτοιχεί ςτον κακζνα ςτο ςφνολο 
τθσ προςφοράσ. 

1.4.4. Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ κάκε μζλοσ τθσ κοινοπραξίασ ευκφνεται αλλθλεγγφωσ και εισ 
ολόκλθρον. Σε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ του ζργου, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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1.4.5. Σε περίπτωςθ που εξ αιτίασ αδυναμίασ για οποιοδιποτε λόγο ι ανωτζρα βία, μζλοσ τθσ κοινοπραξίασ 
δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ κοινοπραξίασ κατά το χρόνο αξιολόγθςθσ των 
προςφορϊν, τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολοκλιρωςθσ τθσ κοινισ προςφοράσ με 
τθν ίδια τιμι. Εάν θ παραπάνω αδυναμία ι ανωτζρα βία προκφψει κατά το χρόνο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ τθσ ολοκλιρωςθσ αυτισ, με τθν ίδια τιμι και τουσ ίδιουσ 
όρουσ. Τα υπόλοιπα μζλθ τθσ κοινοπραξίασ και ςτισ δφο περιπτϊςεισ μποροφν να προτείνουν 
αντικαταςτάτθ. Θ αντικατάςταςθ εγκρίνεται με απόφαςθ του Συμβουλίου Διοίκθςθσ τθσ Δθμόςιασ Αρχισ 
Λιμζνων, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου για τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ οργάνου. 

1.5. ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΙΚΑ ΕΓΓΑΦΑ – ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΕΙΣ 

1.5.1. Πλοι ανεξαιρζτωσ οι ωσ άνω διαγωνιηόμενοι των παρ. 1.1. ζωσ 1.4. κα υποβάλλουν επίςθσ νόμιμθ 
βεβαίωςθ εκπροςϊπθςθσ ι άλλα επαρκι δικαιολογθτικά, από τα οποία να είναι εμφανζσ ότι είναι 
αντιπρόςωποι τουσ κατά το χρονικό διάςτθμα του διαγωνιςμοφ, εφόςον ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό με 
εκπρόςωπό τουσ. 

1.5.2. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό οφείλουν εκτόσ από τα πιο πάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά 
να κατακζςουν και διλωςθ ότι αποδζχονται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ του παρόντοσ 
διαγωνιςμοφ. 

1.5.3. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό κα υποβάλλουν επίςθσ υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 
άρκρο 8, ότι δεν τουσ ζχει επιβλθκεί ποινι αποκλειςμοφ από τουσ διαγωνιςμοφσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου. 

1.5.4. Οι αντιπρόςωποι ςτθν Ελλάδα των θμεδαπϊν εγκατεςτθμζνων ςτθν αλλοδαπι ι αλλοδαπϊν 
φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων ι επιπλζον των ανωτζρω και ανάλογα με τθν περίπτωςθ απαιτείται να 
κατακζςουν δικαιολογθτικά από τα οποία να είναι εμφανζσ, ότι είναι αντιπρόςωποί τουσ κατά το χρονικό 
διάςτθμα του διαγωνιςμοφ. 

1.5.5. Ριςτοποιθτικά ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό που ζχουν εκδοκεί ςτθν αλλοδαπι κα ςυνοδεφονται από 
ΕΡΙΣΘΜΘ ΜΕΤΑΦΑΣΘ ςτθν Ελλθνικι από κρατικι αρχι ι από εξουςιοδοτθμζνα από τθ νομοκεςία 
πρόςωπα. 

1.5.6. Θ μθ προςκόμιςθ με τθν προςφορά όλων των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι εάν κατά τον ζλεγχο των 
προςκομιςκζντων διαπιςτωκεί ςοβαρι ανειλικρίνεια των ςτοιχείων, ςυνεπάγεται τον ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟ από 
τον διαγωνιςμό εκτόσ αν θ ςυμμετζχουςα εταιρεία προςκομίςει μετά από αίτθμα τθσ Αρχισ, 
δικαιολογθτικά, πλθν τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ, εντόσ πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν από τθν θμερομθνία 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Διευκρινίςεισ παρζχονται μόνον όταν ηθτοφνται από τθν Αρχι, ενϊ 
διευκρινιςεισ που δίνονται από τουσ προςφζροντεσ οποτεδιποτε μετά τθ λιξθ του χρόνου κατάκεςθσ των 
προςφορϊν τουσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

1.5.7. Ο πλειοδότθσ δεν ζχει δικαίωμα να αποςφρει τθν προςφορά του, μζροσ τθσ ι ολόκλθρθ, μετά τθν 
κατάκεςι τθσ και ανεξάρτθτα αν κατακυρϊκθκε ι όχι θ προςφορά του. Σε περίπτωςθ που τθν αποςφρει 
υπόκειται ςτισ κυρϊςεισ του άρκρου 12 τθσ ΥΑ 212/2001(2123/34/01) (ΦΕΚ Βϋ 1439/2001). 

1.5.8 Κατ’ ελάχιςτό κα πρζπει θ εκτζλεςθ τζτοιων εργαςιϊν να υπάγεται ςτο αντικείμενο των εργαςιϊν 
τουσ και ςτον καταςτατικό τουσ ςκοπό και να κατζχουν τισ απαιτοφμενεσ νόμιμεσ άδειεσ. 

1.6. ΕΓΓΥΘΣΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ- ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

1.6.1. Τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά με ποινι αποκλειςμοφ από εγγυθτικι 
επιςτολι ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ που εκδίδεται από πιςτωτικά ιδρφματα ι άλλα νομικά πρόςωπα που λειτουργοφν 
νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ) ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου 
(ΕΟΧ) ι ςε άλλεσ τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει τθ Συμφωνία Δθμοςίων Συμβάςεων του Ραγκοςμίου 
Οργανιςμοφ Εμπορίου, θ οποία κυρϊκθκε με το νόμο 2513/1997, και ζχουν, ςφμφωνα με τθ νομοκεςία των 
κρατϊν αυτϊν αυτό το δικαίωμα, ςυνοδευόμενθ ςτθν περίπτωςθ αλλοδαπϊν από ΕΡΙΣΘΜΘ ΜΕΤΑΦΑΣΘ 
τουσ ςτθν ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΓΛΩΣΣΑ από Κρατικι Αρχι ι από εξουςιοδοτθμζνα από τθ νομοκεςία άτομα ι 
γραμμάτιο ςυςτάςεωσ παρακατακικθσ του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων, ςφμφωνα με το 
ςυνθμμζνο υπόδειγμα, φψουσ 5% του αρχικοφ τιμιματοσ. Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ πρζπει να ζχει 
χρονικι ιςχφ ΕΝΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΘΝΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΧΟΝΟ ΛΘΞΘΣ ΤΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ. Θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν θμερομθνία 
κατακφρωςθσ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ. Αναγκαία ςτοιχεία τθσ εγγφθςθσ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ κατά 
τθν υποβολι τθσ με τθν προςφορά είναι: 
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(α) θ ανάλθψθ υποχρζωςθσ από το πιςτωτικό ίδρυμα ότι κα καταβάλει οριςμζνο ποςό με μόνθ τθ διλωςθ 
εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται  

(β) ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ 

(γ) το ποςόν που καλφπτει θ εγγφθςθ 

(δ) θ θμερομθνία ζκδοςι τθσ 

(ε) τα ςτοιχεία διαγωνιηομζνου υπζρ του οποίου εκδίδεται 

Τυχόν ελλείψεισ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ πζραν των αναγκαίων ςτοιχείων μποροφν να καλφπτονται εκ των 
υςτζρων. Το ποςό τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ κα είναι τουλάχιςτον 5% του αρχικοφ τιμιματοσ 
(Σε περίπτωςθ κοινοπραξίασ, θ εγγυθτικι επιςτολι πρζπει να είναι κοινι για όλα τα μζλθ τθσ κοινοπραξίασ). 
1.6.2. Ο διαγωνιηόμενοσ ςτον οποίο κατακυρϊκθκε ο διαγωνιςμόσ είναι υποχρεωμζνοσ προ και ςε κάκε 
περίπτωςθ το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κατακφρωςθ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ 
ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ, που να καλφπτει το 10% τθσ του προςφοράσ του. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ 
κα είναι αορίςτου ιςχφοσ. Με τθν κατάκεςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ επιςτρζφεται θ 
εγγυθτικι επιςτολι ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ. Θ παραπάνω εγγυοδοςία επιςτρζφεται μετά τθν ολοκλιρωςθ των 
εργαςιϊν απομάκρυνςθσ του πλοίου και τθν εντόσ 10 θμερϊν καταβολι του τιμιματοσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

2.1. Πςοι επικυμοφν να υποβάλλουν προςφορά οφείλουν, με ποινι αποκλειςμοφ, να τθν κατακζςουν ςτθν 
Γραμματεία τθσ Αρχισ μζχρι τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα πριν από τθν θμερομθνία του διαγωνιςμοφ, 
δθλαδι μζχρι τισ 10/10/2018 και ϊρα 15:00 μ.μ. 

2.2. Οι προςφορζσ μπορεί να αποςτζλλονται ςτα γραφεία τθσ Αρχισ (κτιριο Υπουργείου Ναυτιλίασ και 
Νθςιωτικισ Ρολιτικισ Ακτι Βαςιλειάδθ - Ρφλθ Ε1-Ε2, ΤΚ 185 10, Λιμζνασ Ρειραιϊσ, γρ. 332), με 
οποιοδιποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξθ, με τθν απαραίτθτθ όμωσ προχπόκεςθ ότι αυτζσ κα 
περιζρχονται ςτθν Υπθρεςία, όπωσ περιγράφεται ςτθν παράγραφο 2.1. τθσ παροφςασ. 

2.3. Στισ περιπτϊςεισ που οι υποβαλλόμενεσ ι οι ταχυδρομικά αποςτελλόμενεσ προςφορζσ δεν πλθροφν τα 
οριηόμενα από τισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου δεν λαμβάνονται υπόψθ αλλά επιςτρζφονται χωρίσ να 
αποςφραγιςκοφν. 

2.4. Θ Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ κα παραλάβει από τθ Γραμματεία τθσ Αρχισ τθν ϊρα 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, όλεσ τισ προςφορζσ. Πςεσ προςφορζσ κατατζκθκαν ι παρελιφκθςαν 
εμπρόκεςμα αποςφραγίηονται τθν οριςκείςα ϊρα. Τισ προςφορζσ που κατατζκθκαν εκπρόκεςμα τισ 
παραδίδει ςτθ Γραμματεία τθσ Αρχισ για επιςτροφι. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΠΡΟΦΟΡΕ - ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ 

3.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ενιαίο φάκελο ςφραγιςμζνο, ςτον οποίο κα αναγράφονται 
ευκρινϊσ οι παρακάτω ενδείξεισ: 

- Θ λζξθ ΡΟΣΦΟΑ με κεφαλαία γράμματα. 

- Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ που διενεργεί τον διαγωνιςμό. 

- Ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ. 

- Θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

- Τα ςτοιχεία του αποςτολζα. 

Οι διαγωνιηόμενοι υποχρεοφνται να δθλϊςουν εγγράφωσ ςτθν προςφορά τουσ ότι ζλαβαν γνϊςθ τθσ 
παροφςασ τθν οποία και αποδζχονται. Σε περίπτωςθ μθ αναγραφισ του όρου αυτοφ, ο προςφζρων 
κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ εκτόσ εάν ςτθν προςφορά ρθτϊσ 
αναγράφει τα ςθμεία τα οποία τυχόν δεν αποδζχεται. Μζςα ςτον ενιαίο φάκελο τθσ προςφοράσ 
τοποκετοφνται τρεισ (03) επιμζρουσ ανεξάρτθτοι ςφραγιςμζνοι φάκελοι ςε ΡΩΤΟΤΥΡΟ και τρεισ (3) 
επιμζρουσ ανεξάρτθτοι ςφραγιςμζνοι φάκελοι ΑΝΤΙΓΑΦΑ τουσ (δθλαδι ςυνολικά 3 + 3 φάκελοι), ωσ εξισ: 
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1οσ ΦΑΚΕΛΟΣ : Πλα τα ηθτοφμενα δικαιολογθτικά του άρκρου 1 τθσ παροφςθσ και θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ 
τοποκετοφνται ςε χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, μζςα ςτον ενιαίο φάκελο τθσ προςφοράσ, με τθν ζνδειξθ 
“ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ- ΡΩΤΟΤΥΡΟ” και ςε ανεξάρτθτο φάκελο τα αντίγραφά τουσ με τθν 
ζνδειξθ “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ–ΑΝΤΙΓΑΦΟ”. 

2οσ ΦΑΚΕΛΟΣ : Τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται ςε χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, μζςα 
ςτον ενιαίο φάκελο τθσ προςφοράσ, με τθν ζνδειξθ “ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ- ΡΩΤΟΤΥΡΟ” και ςε ανεξάρτθτο 
φάκελο αντίγραφο των τεχνικϊν ςτοιχείων με τθν ζνδειξθ “ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ – ΑΝΤΙΓΑΦΟ”. 

3οσ ΦΑΚΕΛΟΣ : Τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται ςε χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο 
επίςθσ μζςα ςτον ενιαίο φάκελο τθσ προςφοράσ, με τθν ζνδειξθ “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ- ΡΩΤΟΤΥΡΟ” 
και ςε ανεξάρτθτο φάκελο αντίγραφο των τεχνικϊν ςτοιχείων με τθν ζνδειξθ “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ-
ΑΝΤΙΓΑΦΟ”. Οι φάκελοι δικαιολογθτικϊν τεχνικισ και οικονομικισ προςφοράσ κα φζρουν και τισ ενδείξεισ 
του κυρίωσ φακζλου. 

3.2. Σε περίπτωςθ που τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 
τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται ιδιαίτερα και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο 
με τθν ζνδειξθ “ΡΑΑΤΘΜΑ ΡΟΣΦΟΑΣ” και τισ λοιπζσ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 

3.3. Πλα τα ζγγραφα που απαιτοφνται για τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ και τθ ςυμμετοχι ςϋ αυτόν, 
ςυντάςςονται ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα. 

3.4. Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. Εάν υπάρχει ςτθν 
προςφορά οποιαδιποτε διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον 
προςφζροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβισ και αποςφράγιςθσ των προςφορϊν πρζπει κατά τον 
ζλεγχο να κακαρογράψει τθν τυχόν διόρκωςθ και να μονογράψει και να ςφραγίςει αυτι. Θ προςφορά 
απορρίπτεται όταν υπάρχουν ς’ αυτι διορκϊςεισ οι οποίεσ τθν κακιςτοφν αςαφι κατά τθν κρίςθ του 
οργάνου αξιολόγθςθσ των προςφορϊν. 

3.5. Χρόνοσ Ιςχφοσ Ρροςφοράσ 

Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ ςυμμετζχοντεσ ενενιντα (90) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ρροςφορά που ορίηει ΧΟΝΟ ιςχφοσ ΜΙΚΟΤΕΟ του παραπάνω 
αναφερομζνου απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται, εφόςον 
ηθτθκεί από τθν Υπθρεςία, πριν από τθ λιξθ τθσ, κατ’ ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με ενενιντα 
(90) θμζρεσ. 

 
                                                                                     

ΑΡΘΡΟ 4 

ΕΝΣΑΕΙ-ΠΡΟΦΤΓΕ 

Ζνςταςθ κατά τθσ νομιμότθτασ διενζργειάσ του διαγωνιςμοφ ι τθσ ςυμμετοχισ διαγωνιηομζνου ς’ αυτόν, 
μζχρι και τθν κατακυρωτικι απόφαςθ, υποβάλλεται εγγράφωσ, ςφμφωνα με το άρκρο 10 τθσ Υ.Α. 
2123/34/2001 (ΦΕΚ 1439 Βϋ). Επίςθσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν κατ’ εφαρμογι των άρκρων 345-374 του 
ν. 4412/2016 να αςκιςουν προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Αρχισ, κατά τα αναλυτικά 
αναφερόμενα ςτα προαναφερόμενα άρκρα. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

5.1. Θ Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ καλεί τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό, των οποίων οι 
προςφορζσ διαπιςτϊκθκε ότι πλθροφν τουσ όρουσ και απαιτιςεισ τθσ προκιρυξθσ και προβαίνει ςτθν 
ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν 
πρόςκλθςθ (θμερομθνία διεξαγωγισ διαγωνιςμοφ) παρουςία και μελϊν τθσ αρμόδιασ Γνωμοδοτικισ 
Επιτροπισ τθσ § 7 του άρκρου 9 του Ν.2881/2001 για κζματα ανζλκυςθσ, απομάκρυνςθσ ι εξουδετζρωςθσ 
ναυαγίων ι πλοίων που βρίςκονται ςτο λιμζνα Ρειραιά τθσ Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων. 

5.2. Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται με τθ διαδικαςία που κακορίηουν τα άρκρα 5 & 7 τθσ Υ.Α. 
2123/34/2001 (ΦΕΚ 1439 Βϋ). 
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5.3. Οι ςυμμετζχοντεσ, κατά τα ανωτζρω, ςτο διαγωνιςμό δφνανται άμεςα, μετά τθν ανακοίνωςθ των 
ςτοιχείων των οικονομικϊν προςφορϊν, να αντιπροςφζρουν, καταχωριηομζνων των ςχετικϊν δθλϊςεϊν 
τουσ, κακϊσ και του χρθματικοφ ποςοφ τθσ προςφοράσ τουσ ςτο πρακτικό, το οποίο και υπογράφεται από 
τθν Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ, τα μζλθ τθσ ωσ άνω Γνωμοδοτικισ Επιτροπισ για κζματα 
ανζλκυςθσ, απομάκρυνςθσ ι εξουδετζρωςθσ ναυαγίων ι πλοίων και από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτον 
διαγωνιςμό. Το τελικό ποςό τθσ διλωςισ τουσ, όπωσ κα διαμορφωκεί, πζραν τθσ καταχϊρθςθσ ςτο 
πρακτικό αναγράφεται αρικμθτικά και ολογράφωσ από τον νόμιμο αντιπρόςωπο ι εκπρόςωπο του ζχοντοσ 
δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου ι κοινοπραξίασ ςε ζγγραφο του 
ςυμμετζχοντοσ, το οποίο υπογράφει και κατακζτει ςτθ Δθμόςια Αρχι Λιμζνων. 

5.4. Πλοι οι παρευριςκόμενοι μποροφν να λάβουν γνϊςθ των ςυμμεταςχόντων ςτο διαγωνιςμό, κακϊσ 
επίςθσ και των τεχνικϊν και οικονομικϊν ςτοιχείων των προςφορϊν που κατατζκθκαν. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ – ΚΡΙΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ 

6.1. Μοναδικό κριτιριο αξιολόγθςθσ αποτελεί το κριτιριο τθσ υψθλότερθσ προςφοράσ και υπό τθν ρθτι και 
αυτονόθτθ προχπόκεςθ τθσ ςυμφωνίασ των τεχνικϊν ςτοιχείων τθσ προςφοράσ με τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ τθσ Διακιρυξθσ, όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτο άρκρο 13 τθσ παροφςασ. Σε περίπτωςθ ίςου 
πλειοδοτικοφ τιμιματοσ, κα προτιμθκεί αυτόσ που δίνει μικρότερο χρόνο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν. 

6.2. Ρροςφορζσ που είναι αόριςτεσ και ανεπίδεκτεσ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ, απορρίπτονται ωσ 
απαράδεκτεσ, μετά από προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ. 

6.3. Το αρμόδιο για τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ όργανο με γνωμοδότθςι του, 
μπορεί να προτείνει ό,τι προβλζπει το άρκρο 9 τθσ ΥΑ 212/2001 (2123/34/2001) (ΦΕΚ 1439 Βϋ). Τθν τελικι 
απόφαςθ λαμβάνει ο Διοικθτισ τθσ Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων, μετά από απόφαςθ του Συμβουλίου 
Διοίκθςθσ αυτισ.  

6.4. Αντιπροςφορζσ - Βελτίωςθ πλειοδοςίασ με νζεσ προςφορζσ. Θ Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ 
καλεί τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό, των οποίων οι προςφορζσ διαπιςτϊκθκε ότι πλθροφν τουσ 
όρουσ και τθσ απαιτιςεισ τθσ προκιρυξθσ, παρουςία και μελϊν τθσ Γνωμοδοτικισ Επιτροπισ για κζματα 
ανζλκυςθσ, απομάκρυνςθσ ι εξουδετζρωςθσ ναυαγίων ι πλοίων που βρίςκονται ςτο λιμζνα Ρειραιά τθσ 
Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων, ςτουσ οποίουσ ανακοινϊνει τα ςτοιχεία των οικονομικϊν προςφορϊν τουσ, τα 
οποία και καταχωρίηονται ςε ςχετικό πρακτικό. Οι ςυμμετζχοντεσ δφνανται άμεςα, μετά τθν ανακοίνωςθ 
των ςτοιχείων των οικονομικϊν προςφορϊν, να αντιπροςφζρουν, καταχωριηομζνων των ςχετικϊν 
δθλϊςεϊν τουσ, κακϊσ και του χρθματικοφ ποςοφ τθσ προςφοράσ τουσ ςτο πρακτικό, το οποίο και 
υπογράφεται από τθν Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ, τα μζλθ τθσ ωσ άνω Γνωμοδοτικισ Επιτροπισ 
για κζματα ανζλκυςθσ, απομάκρυνςθσ ι εξουδετζρωςθσ ναυαγίων ι πλοίων και από τουσ ςυμμετζχοντεσ 
ςτο διαγωνιςμό. Το τελικό ποςό τθσ διλωςισ τουσ, αναγράφεται αρικμθτικά και ολογράφωσ από τον 
νόμιμο αντιπρόςωπο ι εκπρόςωπο του ζχοντοσ δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό φυςικοφ ι νομικοφ 
προςϊπου ι κοινοπραξίασ ςε ζγγραφο του ςυμμετζχοντοσ, το οποίο υπογράφει και κατακζτει ςτθν 
Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ. 

6.5 Το Συμβοφλιο Διοίκθςθσ τθσ Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων αποφαςίηει για τθν ζγκριςθ και κατακφρωςθ του 
διαγωνιςμοφ το αργότερο εντόσ μθνόσ από τθσ διενζργειάσ του και διατθρεί το δικαίωμα ματαίωςθσ του 
διαγωνιςμοφ, χωρίσ από τθν απόφαςθ αυτι να εδραιϊνεται αξίωςθ των διαγωνιηομζνων. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ- ΑΝΑΘΕΗ- ΤΜΒΑΗ 

7.1. Στο διαγωνιηόμενο ςτον οποίο ζγινε κατακφρωςθ αποςτζλλεται ςχετικι ανακοίνωςθ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 11 τθσ ΥΑ 2123/34/2001 (ΦΕΚ 1439 Βϋ). 

7.2. Ο πλειοδότθσ ςτον οποίο ζγινε αναγγελία κατακφρωςθσ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ είναι 
υποχρεωμζνοσ : 

(α) Αφενόσ μεν προ και ςε κάκε περίπτωςθ το αργότερο εντόσ πζντε (05) θμερϊν από τθν κατακφρωςθ ΝΑ 
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ, που να καλφπτει το 10% τθσ προςφοράσ του. Θ 
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εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ κα είναι αορίςτου ιςχφοσ. Με τθν κατάκεςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ 
ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ επιςτρζφεται θ εγγυθτικι επιςτολι ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ. 

(β) Αφετζρου δε να καταβάλλει ςτθ Δθμόςια Αρχι Λιμζνων εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κατακφρωςθ το 
ςχετικό τίμθμα τθσ προςφοράσ του και παράλλθλα να προςζλκει για τθν υπογραφι ςφμβαςθσ και να 
προβεί μζςα ςτθν οριηόμενθ από τθν παροφςα διακιρυξθ προκεςμία ςτθν απομάκρυνςθ του πλοίου, είτε 
με ίδια μζςα και προςωπικό, είτε μζςω τρίτου, ο οποίοσ κατ’ εντολι και για λογαριαςμό του πλειοδότθ κα 
προβεί ςτθν απομάκρυνςθ του πλοίου εκτόσ περιοχισ ευκφνθσ τθσ Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων. 

7.3. Από τθν κατακφρωςθ και τθν καταβολι του τιμιματοσ, ο πλειοδότθσ κεωρείται ότι παραλαμβάνει το 
πλοίο και αποκτά τθν κυριότθτα του ελεφκερθ από κάκε δικαίωμα τρίτου. Θ κυριότθτα του πλειοδότθ τελεί 
υπό τθ διαλυτικι αίρεςθ τθσ μθ εμπρόκεςμθσ απομάκρυνςθσ του πλοίου. 

7.4. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςκθκε όταν: 

7.4.1. Ολοκλθρϊκθκαν όλεσ οι εργαςίεσ που προβλζπονται από τθ ςφμβαςθ. 

7.4.2. Ραραλιφκθκαν οριςτικά (ποςοτικά και ποιοτικά) οι εργαςίεσ. 

7.4.3. Επεςτράφθ θ εγγυθτικι καλισ εκτζλεςθσ, αφοφ προθγοφμενα επιβλικθκαν τυχόν κυρϊςεισ ι 
εκπτϊςεισ. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΕΓΓΤΗΕΙ 

Για τισ εγγυιςεισ που απαιτοφνται ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 1.6 τθσ παροφςασ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΕΚΠΣΩΣΟΤ 

9.1. Στθν περίπτωςθ, που ο πλειοδότθσ δεν προβεί, μζςα ςτθν θμερομθνία που του ορίςτθκε, ςτθν 
απομάκρυνςθ του πλοίου, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ςτο όνομά του και από 
κάκε δικαίωμα που απορρζει απ` αυτι φςτερα από απόφαςθ του Συμβουλίου Διοίκθςθσ τθσ Δθμόςιασ 
Αρχισ Λιμζνων και επιβάλλονται ακροιςτικά ι διαηευκτικά οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α. κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ μερικά ι ολικά. 

β. Ανάκεςθ των εργαςιϊν είτε από τον επόμενο πλειοδότθ, ςφμφωνα με τθ ςειρά κατάταξθσ ςτο 
διαγωνιςμό, είτε με επαναλθπτικό διαγωνιςμό ι και χωρίσ διαγωνιςμό, ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ 
Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων και με καταλογιςμό ςε βάροσ του τυχόν επιπλζον διαφοράσ τιμισ. 

γ. Ρροςωρινόσ ι διαρκισ αποκλειςμόσ του προςφζροντα, από διαγωνιςμοφσ με αντικείμενο τθν ανζλκυςθ 
και απομάκρυνςθ ναυαγίων και επικινδφνων και επιβλαβϊν πλοίων του Δθμόςιου Τομζα. 

9.2. Οι παραπάνω κυρϊςεισ είναι ανεξάρτθτεσ από κάκε αξίωςθ τθσ Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων για κάκε 
κετικι ηθμιά, που προιλκε άμεςα ι ζμμεςα από τθν άρνθςθ του πλειοδότθ να πραγματοποιιςει ζγκαιρα 
τισ εργαςίεσ που του κατακυρϊκθκαν. 

9.3. Σε περίπτωςθ που ο πλειοδότθσ υπαναχωρεί ι δθλϊνει αδυναμία εκτζλεςθσ τθσ  απομάκρυνςθσ, ι θ 
Δθμόςια Αρχι Λιμζνων διαπιςτϊνει ςοβαρι αςυνζπεια ςτθν εκτζλεςθ των ςυμφωνθκζντων, κθρφςςει τον 
πλειοδότθ ζκπτωτο και του επιβάλλει ακροιςτικά ι διαηευκτικά τισ παρακάτω κυρϊςεισ: 

α. Ζκπτωςθ του από τθν κατακφρωςθ ςτο όνομά του και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτι. 

β. Κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

γ. Ανάκεςθ των ςχετικϊν εργαςιϊν ςτον επόμενο προςφζροντα ςτον διαγωνιςμό, είτε με επαναλθπτικό 
διαγωνιςμό ι και χωρίσ διαγωνιςμό ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ Αρχισ και τον καταλογιςμό ςε βάροσ του 
εκπτϊτου τθσ τυχόν επιπλζον διαφοράσ τιμισ. 

δ. Εφαρμογι των ποινικϊν ρθτρϊν λόγω κακυςτζρθςθσ ανταπόκριςθσ. 
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ε. Ρροςωρινόσ ι διαρκισ αποκλειςμόσ του πλειοδότθ από τουσ διαγωνιςμοφσ με αντικείμενο τθν ανζλκυςθ 
και απομάκρυνςθ ναυαγίων και επικινδφνων και επιβλαβϊν πλοίων του Δθμόςιου Τομζα. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ-ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

10.1. Θ Δθμόςια Αρχι Λιμζνων διατθρεί το δικαίωμα εφόςον υφίςταται γεγονόσ που ςυνιςτά ανωτζρα βία 
και εφόςον ο πλειοδότθσ δεν ζχει ουδεμία απόκλιςθ από τισ υποχρεϊςεισ του, να προβαίνει ςε ανανεϊςεισ 
του χρόνου που ζχει κακοριςκεί για όςο διάςτθμα απαιτθκεί και όχι πζραν των ζξι (6) μθνϊν ςυνολικισ 
ανανζωςθσ. Για το λόγο αυτό ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν οικονομικι προςφορά να κακορίςει το 
ποςοςτό αναπροςαρμογισ του τιμιματοσ για το χρονικό διάςτθμα ζξι (6) μθνϊν. 

10.2. Ο ανάδοχοσ απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ για τθν πλθμμελι εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν του 
υποχρεϊςεων, ι τθν αδυναμία εκτζλεςθσ αυτϊν εφόςον αυτι οφείλεται ςε ανωτζρα βία. Ωσ γεγονόσ που 
ςυνιςτά ανωτζρα βία κεωρείται κάκε γεγονόσ ανεξάρτθτο από τθ βοφλθςι του, το οποίο δεν είναι δυνατό 
να προβλεφκεί με τθν καταβολι άκρασ ςφνεςθσ και επιμζλειασ, όπωσ αςυνικθ καιρικά φαινόμενα, 
κεομθνίεσ ςειςμοί, επιδθμίεσ, καταςτάςεισ μόλυνςθσ του περιβάλλοντοσ ι ςυγκζντρωςθσ τοξικϊν, 
βιολογικϊν ι ραδιενεργϊν ςτοιχείων ςε ζκταςθ και βακμό που να απειλοφν άμεςα τθ ηωι ανκρϊπων, 
πλθμμφρεσ, πόλεμοσ, εχκροπραξίεσ, τρομοκρατικζσ ι γενικευμζνεσ ςυρράξεισ και βίαιεσ ενζργειεσ, 
εξζγερςθ, βομβαρδιςμοί, πυρκαγιά, ζκρθξθ, και κάκε άλλθ παρεμφερισ ι ιςοδφναμθ κατάςταςθ, θ οποία 
δεν είναι εφλογα δυνατόν να προβλεφκεί και να αντιμετωπιςκεί άμεςα και αυτοδφναμα. 

10.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να γνωςτοποιιςει ςτθ Δθμόςια Αρχι Λιμζνων άμεςα και ςε κάκε περίπτωςθ 
πριν τθν παρζλευςθ τθσ επόμενθσ μζρασ το ςυμβάν τθσ ανωτζρασ βίασ και να τεκμθριϊςει αυτό με κάκε 
νόμιμο μζςο, ενϊ θ Δθμόςια Αρχι Λιμζνων υποχρεοφται εντόσ δεκαπζντε θμερϊν να απαντιςει εγγράφωσ 
εάν αποδζχεται ότι το γεγονόσ αυτό πράγματι ςυνιςτά ανωτζρα βία. 

10.4. Θ επίλυςθ των διαφορϊν ωσ προσ τθ διακιρυξθ και τθ ςφμβαςθ, υπάγεται ςτθν αρμοδιότθτα των 
Δικαςτθρίων του Ρειραιά. 

10.5. θτά ςυμφωνείται από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ ότι θ προςφυγι ςτο αρμόδιο Δικαςτιριο δεν 
αναςτζλλει με κανζνα τρόπο τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. Συνεπϊσ αμφότερα τα ςυμβαλλόμενα μζρθ κα 
ςυνεχίηουν με καλι πίςτθ να αςκοφν τα δικαιϊματά τουσ και να εκτελοφν τισ υποχρεϊςεισ τουσ βάςει τθσ 
Σφμβαςθσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ επίλυςθσ τθσ διαφοράσ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΧΡΟΝΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΚΤΡΩΕΙ ΕΚΠΡΟΘΕΜΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΑΙΩΝ 

11. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ολοκλθρϊςει τισ εργαςίεσ μζςα ςε εξιντα (60) θμζρεσ από τθν θμερομθνία 
ζκδοςθσ τθσ άδειασ από τθ Δθμόςια Αρχι Λιμζνων και το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρειραιά. Σε περίπτωςθ 
παράβαςθσ αυτοφ του όρου, ανεξαρτιτωσ των άλλων κυρϊςεων, κα επιβάλλεται ποινικι ριτρα ςε βάροσ 
του αναδόχου φψουσ χιλίων (1.000,00 €), για κάκε θμζρα κακυςτζρθςθσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ – ΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

12.1. Ο ανάδοχοσ ζχει τθν αποκλειςτικι αςτικι, διοικθτικι και ποινικι ευκφνθ απζναντι ςε οποιονδιποτε 
τρίτο, ςυμπεριλαμβανομζνου και του προςωπικοφ τθσ Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων για οποιαδιποτε ηθμία ι 
απαιτιςεισ, οι οποίεσ κα προζλκουν από δικζσ του, ι των προςτθκζντων του ενζργειεσ ι παραλείψεισ 
οφειλόμενεσ ςε δόλο ι αμζλεια, κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν ι και εξ αφορμισ αυτϊν. 

12.2. Θ Αρχι δικαιοφται να παρακολουκεί τθν πρόοδο των εργαςιϊν που ζχουν ανατεκεί ςτον ανάδοχο και 
κα ορίςει προσ τοφτο τριμελι επιτροπι υπαλλιλων τθσ.  

12.3. Ο ανάδοχοσ, εγγυάται με υπεφκυνθ διλωςθ, ότι διακζτει αυτόσ, ι τρίτο πρόςωπο το οποίο ενεργεί 
κατ’ εντολι και για λογαριαςμό του, τισ απαιτοφμενεσ γνϊςεισ και υποδομι για τθν εκτζλεςθ του ζργου και 
ότι κα τθριςει τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ εργατικισ και αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ και αυτζσ για τθν υγιεινι 
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και αςφάλεια του προςωπικοφ, κακϊσ επίςθσ και τισ διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ περί προςταςίασ τθσ 
ναυςιπλοΐασ και του Θαλάςςιου περιβάλλοντοσ. Ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ ζναντι τθσ Αρχισ για 
πλθμμελι εκτζλεςθ ι τυχόν μθ εκτζλεςθ – ολοκλιρωςθ του ζργου εντόσ τθσ προβλεπόμενθσ κατά τα 
ανωτζρω προκεςμίασ κακϊσ και για οποιαδιποτε ηθμιά ι απαιτιςεισ τρίτων, οι οποίεσ κα προζλκουν από 
δικζσ του ι των προςτθκζντων του ενζργειεσ ι παραλείψεισ οφειλόμενεσ ςε δόλο ι αμζλεια. 

12.4. Θ Αρχι δεν ζχει και δεν αναλαμβάνει καμία υποχρζωςθ για τυχόν μζτρα που κα λθφκοφν από 
οποιαδιποτε αρχι και αυξιςεισ των κάκε φφςεωσ δαπανϊν, φόρων, τελϊν κλπ. 

12.5. Στισ περιπτϊςεισ των ωσ άνω 12.1. και 12.3. παραγράφων και ανεξάρτθτα τθσ τυχόν αςτικισ ευκφνθσ 
του φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου, καταπίπτει υπζρ τθσ Αρχισ, με απόφαςθ ωσ ποινικι ριτρα, το ποςό τθσ 
εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ που προβλζπεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ είναι θ επιλογι φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου, που διακζτει τθν αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία και τεχνογνωςία ςτθν απομάκρυνςθ επικίνδυνων και επιβλαβϊν πλοίων για τθν απομάκρυνςθ και 
νόμιμθ τελικι διάκεςθ του ςυνόλου ι μζρουσ των κάτωκι επικινδφνων και επιβλαβϊν πλοίων:  

-ΟΝΟΜΑ ΡΛΟΙΟΥ: Δ/Ξ ΕΞΡΛΟΕ ΙΙ 

ΡΕΙΟΧΘ: ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΑΛΙΕΩΝ ΡΕΑΜΑΤΟΣ (ΡΟΒΛΘΤΑ Ε’) 

ΑΙΘΜΟΣ ΝΘΟΛΟΓΙΟΥ: ΝΡ 9004 

-ΟΝΟΜΑ ΡΛΟΙΟΥ: Δ/Ξ CAPTAIN GIANNIS  

ΡΕΙΟΧΘ: ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΑΛΙΕΩΝ ΡΕΑΜΑΤΟΣ (ΡΟΒΛΘΤΑ Ε’) 

ΑΙΘΜΟΣ ΝΘΟΛΟΓΙΟΥ: ΝΡ 11751 

-ΟΝΟΜΑ ΡΛΟΙΟΥ: Δ/Ξ ΓΘΓΟΘΣ Ρ 

ΡΕΙΟΧΘ: ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΑΛΙΕΩΝ ΡΕΑΜΑΤΟΣ (ΡΟΒΛΘΤΑ Εϋ) 

ΑΙΘΜΟΣ ΝΘΟΛΟΓΙΟΥ: ΝΡ 10499 

Β. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘ ΤΩΝ ΡΛΟΙΩΝ 

Στο αντικείμενο του ζργου περιλαμβάνονται και τα κατωτζρω: 

- Εκτζλεςθ των Απαιτοφμενων ενεργειϊν και εργαςιϊν για τθν αςφαλι απομάκρυνςθ των πλοίων από τθ 
Λιμενικι Ηϊνθ του λιμζνοσ Ρειραιά, ςε οποιαδιποτε κατάςταςθ και αν βρίςκονται, κακϊσ και τθ νόμιμθ 
τελικι τουσ διάκεςθ. 

-Λιψθ όλων των απαραίτθτων μζτρων για τθν πρόλθψθ και τον περιοριςμό τυχόν ρφπανςθσ από τισ 
εργαςίεσ απομάκρυνςθσ κακϊσ και για τθν αςφάλεια τθσ ναυςιπλοΐασ. 

- Λιψθ όλων των απαραίτθτων μζτρων για τθν αποτροπι πρόκλθςθσ ατυχθμάτων, ηθμιϊν από τισ εργαςίεσ 
απομάκρυνςθσ. 

- Κακαριςμόσ όλθσ τθσ περιοχισ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν από πετρελαιοειδι κατάλοιπα και απορρίμματα 
οποιαςδιποτε μορφισ, που τυχόν διαςκορπιςτοφν, οπουδιποτε ευρίςκονται αυτά (ςε βυκό, επιφάνεια 
καλάςςθσ, παραλία ι κρθπίδωμα), ςυλλογι τουσ, μεταφορά τουσ και τελικι διάκεςθ με νόμιμο 
περιβαλλοντικά τρόπο. 

Γ. ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να προβεί με δικι του ευκφνθ, δαπάνεσ και ζξοδα ςε κάκε νόμιμθ ενζργεια για τθν 
απομάκρυνςθ των  πλοίων και τθ νόμιμθ τελικι τουσ διάκεςθ. Οποιεςδιποτε άδειεσ απαιτοφνται για τθν 
εκτζλεςθ των εργαςιϊν αυτϊν όπωσ άδειεσ καταδυτικϊν τεχνικϊν εργαςιϊν, άδειεσ ρυμοφλκθςθσ, gas 
freeing, εξαγωγισ και μεταφοράσ τυχόν αποκομμζνων τμθμάτων των πλοίων, μυοκτονίασ, άντλθςθσ και 
παράδοςθσ πετρελαιοειδϊν καταλοίπων κακϊσ και απορριμμάτων, πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, από 
Λιμενικζσ ι άλλεσ Αρχζσ, κα εκδοκοφν, εφόςον απαιτοφνται, με ευκφνθ και δαπάνεσ του αναδόχου. Ο 
ανάδοχοσ εγγυάται ότι διακζτει αυτόσ, ι το τρίτο πρόςωπο το οποίο ενεργεί κατ’ εντολι και για 
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λογαριαςμό του, τισ απαιτοφμενεσ γνϊςεισ και υποδομι για τθν εκτζλεςθ του ζργου και ότι κα τθριςει τισ 
κείμενεσ διατάξεισ τθσ εργατικισ και αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ. Ο ανάδοχοσ ζχει αποκλειςτικι αςτικι, 
ποινικι και διοικθτικι ευκφνθ για οποιαδιποτε βλάβθ ι ηθμιά, απζναντι ςε οποιονδιποτε τρίτο, 
ςυμπεριλαμβανομζνου και του προςωπικοφ τθσ Αρχισ για οποιαδιποτε ηθμία ι απαιτιςεισ, οι οποίεσ κα 
προζλκουν από δικζσ του, ι των προςτθκζντων του ενζργειεσ ι παραλείψεισ οφειλόμενεσ ςε δόλο ι 
αμζλεια, κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν ι και εξ αφορμισ αυτϊν ωσ και από οποιαδιποτε αιτία και τυχόν 
χερςαία, καλάςςια ι ατμοςφαιρικι ρφπανςθ και υποχρεοφται να αςφαλίςει το υπό εκτζλεςθ ζργο, ϊςτε να 
καλφπτει όλουσ τουσ κινδφνουσ και τυχόν ρφπανςθ. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίςει 
υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 άρκρο 8, με τθν οποία κα δεςμεφεται ότι διακζτει όλα τα 
προβλεπόμενα από το νόμο και τισ οικείεσ διατάξεισ μζςα για τθν προςταςία των εργαηομζνων. Θ Αρχι δεν 
φζρει καμία ευκφνθ για τυχόν ηθμίεσ ι ατυχιματα που είναι δυνατόν να ςυμβοφν ςτο προςωπικό του 
αναδόχου ι ςε οποιουςδιποτε τρίτουσ κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, μζχρι τθν ολοκλιρωςι τουσ. 
Ακόμα θ Αρχι δεν φζρει καμία ευκφνθ για τυχόν κλοπζσ υλικϊν, εξαρτθμάτων, μθχανθμάτων και εργαλείων 
του αναδόχου, ο οποίοσ οφείλει να μεριμνιςει για τθν επαρκι και αποτελεςματικι φφλαξι τουσ. Επίςθσ θ 
Αρχι δεν αναλαμβάνει καμία υποχρζωςθ για τυχόν μζτρα που κα λθφκοφν από οποιαδιποτε αρχι και 
αυξιςεισ των κάκε φφςεωσ δαπανϊν, φόρων, τελϊν, κλπ. 

-Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επιςκεφκοφν το Λιμζνα Ρειραιά, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με το Κεντρικό 
Λιμεναρχείο Ρειραιά και τθν ΟΛΡ ΑΕ, προκειμζνου να εκτιμιςουν οι ίδιοι τα προσ απομάκρυνςθ και τελικι 
διάκεςθ πλοία. 

-Οι ςυμμετζχοντεσ υποχρεοφνται με τθν προςφορά τουσ να υποβάλουν πλιρθ μελζτθ, ςτθν οποία με ποινι 
απαραδζκτου τθσ προςφοράσ κα αναπτφςςεται αναλυτικά θ προτεινόμενθ μεκοδολογία εκτζλεςθσ των 
εργαςιϊν, αναφζροντασ τα μζςα που κα χρθςιμοποιιςουν και το προςωπικό, και κα αναφζρεται και το 
lightship εκάςτου πλοίου. 

-Οι ςυμμετζχοντεσ κα δθλϊςουν τον τόπο, τον τρόπο και το χρόνο νόμιμθσ τελικισ διάκεςθσ των ανωτζρω 
επικινδφνων και επιβλαβϊν πλοίων.  

-Οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να διακζτουν τον απαιτοφμενο κατ’ ελάχιςτο εξοπλιςμό, είτε ιδιόκτθτο, είτε 
εξαςφαλιςμζνο με ςυμφωνθτικά, ο οποίοσ κα ανταποκρίνεται ςτθ μελζτθ που κα κατακζςουν. 

-Οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να διακζτουν το αναγκαίο προςωπικό – είτε ςε ςυμφωνία είτε δικό τουσ – για 
τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν απομάκρυνςθσ και νόμιμθσ τελικισ διάκεςθσ, ςφμφωνα και με τθ μελζτθ που 
κα κατακζςουν.  

-Οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να διακζτουν ςε ιςχφ κατά τθν θμερομθνία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν το 
ςφνολο των αδειϊν, που αφοροφν τθ ςυλλογι, μεταφορά, διάκεςθ, αξιοποίθςθ, προςωρινι αποκικευςθ 
μετάλλων, ςφμφωνα με τον Ν. 1650/1986 και τθν ΚΥΑ 50910/2727/2003, χωριςτά για κάκε περιφζρεια από 
τθν οικεία Νομαρχία από τθν οποία κα διζλκουν τα υλικά, εάν μεταφερκοφν εκτόσ Ρειραιά ι πανελλαδικι 
άδεια ςε ιςχφ. 

Δ. ΡΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΤΙΜΘΜΑ 

Το αρχικό τίμθμα κα κακορίηεται από τον κάκε ενδιαφερόμενο και κα υποβλθκεί με τθν προςφορά του. Θ 
οικονομικι προςφορά κα κακορίηει το τίμθμα ςε Ευρϊ (αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ) άνευ ΦΡΑ. Στο 
διαγωνιςμό γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για το ςφνολο ι μζροσ μόνο των ανωτζρω επικινδφνων και 
επιβλαβϊν πλοίων και μόνο για το ςφνολο των εργαςιϊν που αναφζρονται ςτο άρκρο 13 τθσ παροφςασ. 
Κάκε διαγωνιηόμενοσ κα πρζπει να υποβάλει προςφορά με ποςοςτό (επί τοισ εκατό %) επί τθσ εκάςτοτε 
τιμισ LONDON METAL EXCHANGE (LME) του υπό εκποίθςθ επικινδφνου και επιβλαβοφσ πλοίου. Ωσ τιμι 
LME ορίηεται θ ιςχφουςα τθν προθγοφμενθ εργάςιμθ θμζρα από τθν ανάρτθςθ τθσ παροφςασ ςτο 
διαδίκτυο, όπωσ αναφζρεται ςτθ ςτιλθ Month 15, τθσ ςχετικισ ιςτοςελίδασ του LONDON METAL 
EXCHANGE, που αφορά ςε LME Steel Scrap. Θ αναγωγι ςε ΕΥΩ, κα γίνεται με βάςθ τθν ιςοτιμία ΕΥΩ – 
ΔΟΛΛΑΙΟΥ τθσ ίδιασ θμερομθνίασ. Θ τιμι ανά τόνο κα εξάγεται από τθν ανωτζρω τιμι LME επί του 
προςφερκζντοσ ποςοςτοφ και θ αναγωγι ςε ΕΥΩ, κα γίνεται με βάςθ τθν ιςοτιμία ΕΥΩ – ΔΟΛΛΑΙΟΥ τθσ 
ίδιασ θμερομθνίασ. Ωσ τιμι εκκίνθςθσ για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό κακορίηεται το ποςό των 
198,93€/τόνο μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ. Μετά το άνοιγμα των οικονομικϊν προςφορϊν κα 
ακολουκιςει θ διαδικαςία των αντιπροςφορϊν, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 6.4. Ο Ανάδοχοσ βαρφνεται 
με όλα τα ζξοδα, τζλθ, ειςφορζσ και φόρουσ που αφοροφν τα πλοία, τθν Αρχι και τον ίδιο και πθγάηουν 
από τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ. 
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ΑΡΘΡΟ 14 

ΕΛΕΓΧΟΙ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

14.1. Για τθν παρακολοφκθςθ και παραλαβι των εργαςιϊν και τον ζλεγχο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κα 
οριςκεί τριμελισ επιτροπι υπαλλιλων τθσ Αρχισ.  

14.2. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποκαταςτιςει ςε εφλογθ προκεςμία που κα του οριςκεί και με ζξοδά 
του κάκε τι που κα διαπιςτωκεί από τθν Επιτροπι ι τθ Λιμενικι Αρχι μθ ςφμφωνο με τουσ όρουσ τθσ 
ςφμβαςθσ και τισ διατάξεισ του Νόμου. 

14.3. Θ Επιτροπι παραλαβισ μετά τθν ολοκλιρωςθ όλων των ελζγχων κα ςυντάςςει το τελικό πρωτόκολλο 
παραλαβισ εργαςιϊν, ςτο οποίο κα πιςτοποιείται θ απομάκρυνςθ του ανωτζρω επικινδφνου και 
επιβλαβοφσ πλοίου, ςφμφωνα με τθν παροφςα Διακιρυξθ. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΜΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ-ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ 

Για τυχόν απόρριψθ εργαςιϊν ι επανεκτζλεςι τουσ ι τυχόν προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ, εφαρμογι ζχει θ ΥΑ 
212/2001 (2123/34/2001) (ΦΕΚ 1439 Βϋ). 

 

ΑΡΘΡΟ 16 
ΣΡΟΠΟ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΣΙΜΗΜΑΣΟ 

Θ καταβολι του τιμιματοσ από τον ανάδοχο κα γίνει εφάπαξ και εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν 
αναγγελία κατακφρωςθσ ςε τραπεηικό λογαριαςμό τθσ Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων. Μετά τθν προςικουςα 
εκτζλεςθ τθσ παροφςασ και κατόπιν ςχετικισ απόφαςθσ του αρμόδιου οργάνου Διοίκθςθσ τθσ Αρχισ, κα 
επιςτραφεί ςτον ανάδοχο θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, αφοφ προθγουμζνωσ 
επιβλθκοφν τυχόν κυρϊςεισ ι εκπτϊςεισ. 
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Συνθμμζνα : Υπόδειγμα Εγγφθςθσ Συμμετοχισ. 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

Ονομαςία Τράπεηασ 

Κατάςτθμα 

Θμερομθνία ζκδοςθσ 

Ρροσ Τθ Δθμόςια Αρχι Λιμζνα  

Ρειραιάσ 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ Α. …… ΕΥΩ ……. 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ επιςτολισ ανζκκλθτα και 
ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ……ευρϊ 
υπζρ τθσ Εταιρίασ …….. δ/νςθ ……. δια τθν ςυμμετοχι τθσ εισ τον διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ ….. για το 
ζργο ….. ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικ. ….. διακιρυξι ςασ. Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθν 
ςυμμετοχι εισ τον ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω Εταιρίασ κακ’ όλο το χρόνο 
ιςχφοσ τθσ. 

Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζροσ 
μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε τρεισ θμζρεσ από 
απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται 
ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ 
φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ 
υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ……….. 

(ΣΘΜΕΙΩΣΘ: Για τθν Τράπεηα ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ κατά ζνα (1) μινα του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, όπωσ ςχετικά αναφζρεται ςτθ Διακιρυξθ). 

Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και τα 
ΝΡΔΔ ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει 
κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 

 Ο Διοικθτισ ΔΑΛ 

 Δθμοςκζνθσ Ρ. Μπακόπουλοσ 
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ΑΝΑΡΣΗΣΕA ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
ΘΕΜΑ: Περίλθψθ τθσ υπ’ αρικ. 09/2018 Διακιρυξθσ Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων 

 

Σο κείμενο τθσ Περίλθψθσ ζχει ωσ εξισ:       
 

                                                                                                                            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ        
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ       
ΔΗΜΟΙΑ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ                                                           Πειραιάσ,  05/09/2018  
                                     Αριθ. Πρωτ.: 6000/435/2018 
                                                                           
Η Δθμόςια Αρχι Λιμζνων προκθρφςςει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνιςμό, με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ για τθν 
εκποίθςθ, απομάκρυνςθ εκτόσ λιμζνα Πειραιά και νόμιμθ τελικι διάκεςθ Φ/Γ-Ο/Γ ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΓΙΑΟΤ ΝΠ 
11514, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν υψθλότερθ προςφορά. Κάκε διαγωνιηόμενοσ κα πρζπει να υποβάλει 
προςφορά με ποςοςτό (επί τοισ εκατό %) επί τθσ εκάςτοτε τιμισ LONDON METAL EXCHANGE (LME) του υπό 
εκποίθςθ επικινδφνου και επιβλαβοφσ πλοίου.  Ωσ τιμι LME ορίηεται θ ιςχφουςα τθν προθγοφμενθ εργάςιμθ 
θμζρα από τθν ανάρτθςθ τθσ παροφςασ ςτο διαδίκτυο, όπωσ αναφζρεται ςτθ ςτιλθ Month 15, τθσ ςχετικισ 
ιςτοςελίδασ του LONDON METAL EXCHANGE, που αφορά ςε LME Steel Scrap. Η αναγωγι ςε ΕΤΡΩ, κα γίνεται 
με βάςθ τθν ιςοτιμία ΕΤΡΩ – ΔΟΛΛΑΡΙΟΤ τθσ ίδιασ θμερομθνίασ. Η τιμι ανά τόνο κα εξάγεται από τθν τιμι 
LME τθσ προθγοφμενθσ εργάςιμθσ θμζρασ από τθν ανάρτθςθ τθσ παροφςασ ςτο διαδίκτυο επί του 
προςφερκζντοσ ποςοςτοφ και θ αναγωγι ςε ΕΤΡΩ, κα γίνεται με βάςθ τθν ιςοτιμία ΕΤΡΩ – ΔΟΛΛΑΡΙΟΤ τθσ 
ίδιασ θμερομθνίασ. Ωσ τιμι εκκίνθςθσ για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό κακορίηεται το ποςό των 
198,93€/τόνο μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ.  
 Αριθμόσ  διακήρυξησ: …09/2018………… 
 υςτημικόσ Αριθμόσ : …………… (CPV: 14600000-7) 
 Προϋπολογιςμόσ - Χρηματοδότηςη: - 
 Σόποσ παράδοςησ: - *κωδικόσ NUTS: ………………………….+. 
 Δικαίωμα ςυμμετοχήσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ: ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν  
ΤΑ 212/2001 (2123/34/01) (ΦΕΚ 1439 Βϋ) 
 Ημερομηνία αποςτολήσ ςτην Ε.Ε.: - 
 Χρόνοσ παροχήσ των υπηρεςιών: ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν  ΤΑ 212/2001 (2123/34/01) (ΦΕΚ 1439 Βϋ) 
 Καταληκτική ημερομηνία υποβολήσ των προςφορϊν είναι θ 05/10/2018 θμζρα Παραςκευι και ϊρα 15:00, 
και ημερομηνία αποςφράγιςησ προςφορών είναι θ 08/10/2018, θμζρα Δευτζρα, ϊρα 1200 πμ ςτο γραφείο 
332 του κτθρίου Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ από τθν αρμόδια Επιτροπι. 
 Όςοι επικυμοφν να υποβάλλουν προςφορά οφείλουν, με ποινι αποκλειςμοφ, να τθν κατακζςουν ςτθν 
Γραμματεία τθσ Αρχισ μζχρι τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα πριν από τθν θμερομθνία του διαγωνιςμοφ, 
δθλαδι μζχρι τισ 05/10/2018 και ϊρα 15:00 μ.μ. 
 Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ ςυμμετζχοντεσ ενενιντα (90) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.  
  Γλώςςα προςφορών, θ Ελλθνικι.  
 Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ.  
 Σρόποσ Πληρωμήσ: Η πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν  ΤΑ 
212/2001 (2123/34/01) (ΦΕΚ 1439 Βϋ) 
 Εγγυητική επιςτολή ςυμμετοχήσ: Σα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ αυτϊν που ςυμμετζχουν πρζπει να 
ςυνοδεφονται υποχρεωτικά και με ποινι απόρριψθσ, από ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ που κα 
ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του φψουσ του τιμιματοσ (άνευ ΦΠΑ), και ςφμφωνα με το υπόδειγμα  τθσ υπ’ 
αρικ. 09/2018 Διακιρυξθσ. 
 Προςφυγζσ: Διαφορζσ που προκφπτουν κατά τθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κακϊσ και τυχόν 
τροποποιιςεων αυτισ, διζπονται από το άρκρο 10 τθσ Τ.Α. 2123/34/2001 (ΦΕΚ 1439 Βϋ). το Βιβλίο ΙV άρκρα 
345 ζωσ 374, του ν. 4412/2016, όπωσ αναλυτικά αναφζρεται ςτο άρκρο 4 τθσ υπ’ αρικ. 09/2018 Διακιρυξθσ.  
 Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να μάκουν τουσ όρουσ του διαγωνιςμοφ από τθν ιςτοςελίδα του Τπουργείου 
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ (www.yen.gr) και να παραλάβουν τθ διακιρυξθ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ 
και κατά τισ ϊρεσ 08.00 – 15.00 από τα γραφεία τθσ Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων (κτιριο Τπουργείου Ναυτιλίασ 
και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, γρ. 332).   
                     ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΑΛ 

ΔΗΜΟΘΕΝΗ ΜΠΑΚΟΠΟΤΛΟ  

 

http://www.yen.gr/
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