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Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε. 

Ταχ. Δ/νση: Κανελλοπούλου 6, 19200, Ελευσίνα 

Τηλ.: 2105543755 

FAX: 2105548351 

E-mail: grammatia@olesa.gr  

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Ελευσίνα, 28 Μαρτίου 2019 

Αριθμ. Πρωτ.: 2880 

 

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ, 

ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ TΩΝ 

ΝΑΥΑΓΙΩΝ: ΔΗΖΕΛΟΚΙΝΗΤΟ-ΦΟΡΤΗΓΟ «ΑΝΝΑ Μ» (Ν.Π. 5333),  Φ/Γ– 

ΑΜΜΟΛΗΠΤΙΚΟ «ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ» (Ν.Π. 10542) ΚΑΙ Φ/Γ «ΔΡΕΠΑΝΟ» (Ν.Π. 

10028), ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Α.Ε.  

Το κείμενο της Περίληψης έχει ως εξής: 

Ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε. («ΟΛΕ Α.Ε.») προκηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό 

πλειοδοτικό διαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές, για την εκποίηση, ανέλκυση και 

απομάκρυνση εκτός λιμένα Ελευσίνας των ναυαγίων: ΔΗΖΕΛΟΚΙΝΗΤΟ-ΦΟΡΤΗΓΟ 

«ΑΝΝΑ Μ» (Ν.Π. 5333),  Φ/Γ-ΑΜΜΟΛΗΠΤΙΚΟ «ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ» (Ν.Π. 10542) και Φ/Γ 

«ΔΡΕΠΑΝΟ» (Ν.Π. 10028), περιοχής αρμοδιότητάς ΟΛΕ Α.Ε., με κριτήριο κατακύρωσης 

την υψηλότερη προσφορά. Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των 

ναυαγίων και για το σύνολο των εργασιών που αναφέρονται στη Διακήρυξη. Ως ελάχιστη 

τιμή εκκίνησης για την συμμετοχή στο Διαγωνισμό καθορίζεται το ποσό των 90€/τόνο light 

ship weight μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

• Αριθμός Διακήρυξης: 2/2019 

• Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, χρόνος 

παροχής των υπηρεσιών και πληρωμή του αναδόχου: σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

Υ.Α. 212/2001 (2123/34/01) (ΦΕΚ 1439 B´). 

• Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 6η Μαΐου 2019, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 12:00 και ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών από την αρμόδια 

Επιτροπή είναι η 7η Μαΐου, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΟΛΕ Α.Ε., 

στην Ελευσίνα, επί της οδού Κανελλοπούλου, αριθμ. 6. 

• Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν προσφορά οφείλουν, με ποινή αποκλεισμού, να την 

καταθέσουν στη Γραμματεία του ΟΛΕ Α.Ε. μέχρι την 6η Μαΐου, ημέρα Δευτέρα και 

ώρα 12:00.  

• Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες ενενήντα (90) ημέρες από 

την επομένη της διενέργειας του Διαγωνισμού. 

• Γλώσσα προσφορών και δικαιολογητικών: Η ελληνική. 

• Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

• Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: Τα δικαιολογητικά συμμετοχής αυτών που 

συμμετέχουν πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά και με ποινή απόρριψης, από 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% 

τουλάχιστον επί του ποσού της προσφοράς και σύμφωνα με το υπόδειγμα της υπ’ 

αριθμ. 2/2019 Διακήρυξης.  

• Προσφυγές: Διαφορές που προκύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης 

καθώς και τυχόν τροποποιήσεων αυτή διέπονται από το άρθρο 10 της Υ.Α. 

2123/34/2001 (ΦΕΚ 1439 Β´), το Βιβλίο ΙV άρθρα 345 έως 374 του Ν. 4412/2016, 

όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. 2/2019 Διακήρυξης. 
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• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν τους όρους του Διαγωνισμού από την 

ιστοσελίδα του ΟΛΕ Α.Ε. (http://www.elefsisport.gr/) και να παραλάβουν τη 

Διακήρυξη κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 07:30 – 15:00 από τη 

Γραμματεία του ΟΛΕ Α.Ε. (Κανελλοπούλου 6, Ελευσίνα).  

 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΕ Α.Ε 

 

 

 

Χαράλαμπος Γαργαρέτας 
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