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Σχετ. Το από 08/04/2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
 
Αξιότιμη κυρία 
 
Σε απάντηση του ως άνω  σχετικού, σας γνωρίζουμε τα εξής: 
 
Αντικείμενο της Διακήρυξης είναι η εκτέλεση του συνόλου των εργασιών που 
απαιτούνται για την απομάκρυνση εκτός της ζώνης αρμοδιότητας του ΟΛΕ Α.Ε. 
Ή την εξουδετέρωση του συνόλου των επικίνδυνων και επιβλαβών πλοίων 
που περιέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και Β αυτής. 
 
Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται και τα κατωτέρω: 
- Εκτέλεση των απαιτούμενων ενεργειών και εργασιών για την ασφαλή 
ρυμούλκηση και απομάκρυνση των επικίνδυνων και επιβλαβών πλοίων από 
την περιοχή αρμοδιότητας του ΟΛΕ Α.Ε., σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν 
βρίσκονται και με μέσα και προσωπικό του αναδόχου. 
- Λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την πρόληψη και τον περιορισμό τυχόν 
ρύπανσης από τις εργασίες απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης των επικίνδυνων και 
επιβλαβών πλοίων καθώς και για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. 
- Διενέργεια όλων των απαιτούμενων εργασιών για την απομάκρυνση τυχόν στερεών 
ή πετρελαιοειδών αποβλήτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
- Λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την αποτροπή πρόκλησης ατυχημάτων 
και ζημιών από τις εργασίες απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης. 
- Κατάρτιση καταλόγου επικίνδυνων υλικών στον οποίο προσδιορίζονται τουλάχιστον 
τα επικίνδυνα υλικά που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ, 
1257/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Νοεμβρίου, 
2013, για την ανακύκλωση πλοίων και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1013/2006 και της Οδηγίας 2009/16/ΕΚ και υποβολή τους στο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και στον ΟΛΕ Α.Ε. 
- Καθαρισμός όλης της περιοχής εκτέλεσης των εργασιών από πετρελαιοειδή 
κατάλοιπα και απορρίμματα οποιασδήποτε μορφής, που τυχόν διασκορπιστούν, 
οπουδήποτε βρίσκονται αυτά (σε βυθό, επιφάνεια θαλάσσης, παραλία ή 
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κρηπίδωμα), συλλογή τους, μεταφορά τους και τελική διάθεση με νόμιμο 
περιβαλλοντικά τρόπο. 
- Τελική διάθεση. 
- Βιντεοσκόπηση των εργασιών και παράδοση υλικού βιντεοσκόπησης στον ΟΛΕ 
Α.Ε. 
 
Ως εκ τούτου, η μετά την απομάκρυνση των εκποιούμενων σκαφών εξουδετέρωση 
δεν είναι υποχρεωτική εφόσον είναι δυνατή η από μέρους του Αναδόχου 
εκμετάλλευσή τους μετά τη διενέργεια αναγκαίων εργασιών. 
 

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία 

 
 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΕ Α.Ε. 
 
 

Απόστολος Καμαρινάκης 
Υποναύαρχος ΛΣ (εα) – Πολιτικός Μηχανικός 
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