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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΤΗΣ 389ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ 26-5-2022 

 

Σήμερα την 26η Μαΐου   του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη, με βάση την παράγραφο 

1, του άρθρου 94 του ν.4548/2018 (ΦΕΚ 104/τ΄Α΄/13-06-2018)  «Αναμόρφωση του 

δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», το παρόν πρακτικό υπογράφτηκε δια 

περιφοράς από τον Πρόεδρο του ΔΣ του Ο.Λ.Ε. Α.Ε.  

κ. Κουμπέτσο Γεώργιο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Λ.Ε. Α.Ε  

κ. Καμαρινάκη Απόστολο και τα μέλη του ΔΣ του Ο.Λ.Ε. Α.Ε., κ. Γεωργιάδη 

Ιωάννη, κα. Καλλιανού Άννα Μαρία, κ. Κατσογιάννη Χρήστο, κ. Φιριππή Νικόλαο 

και κ. Χρήστου Κωνσταντίνο, με το παρακάτω θέμα: 

 

«ΘΕΜΑ 1ο: 

«Παράταση χρόνου υποβολής προσφορών για τη συμμετοχή στη διακήρυξη 

με αρ. 1/2022 του Ανοικτού Γ’ Επαναληπτικού Μειοδοτικού  Διαγωνισμού για 

την εκποίηση, απομάκρυνση εκτός Λιμένα Ελευσίνας ή εξουδετέρωση των 

επικίνδυνων και επιβλαβών πλοίων: Ε/ΓΔ/Ρ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ» (Ν.Π. 11923), 

Φ/Γ «SOLNECHNIY» (ΠΡΩΗΝ ΣΗΜΑΙΑΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ), Ε/Γ-Τ/Ρ «ΔΙΟΝ» (Ν.Π. 

9668) ΚΑΙ Δ/Ξ «ΑΛΚΗΣΤΙΣ» (Ν.Π. 9104), περιοχής αρμοδιότητας Οργανισμού 

Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε.» 

 
O Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Ο.Λ.Ε. Α.Ε., κ. Απόστολος Καμαρινάκης, 

θέτει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τα εξής:  

Δυνάμει της με αρ. 13//386/29-04-2022  απόφασης του ΔΣ της ΟΛΕ ΑΕ εγκρίθηκαν 

οι όροι  της διακήρυξης με αρ. 1/2022 του Ανοικτού Γ’ Επαναληπτικού Μειοδοτικού  

Διαγωνισμού για την εκποίηση, απομάκρυνση εκτός Λιμένα Ελευσίνας ή 

εξουδετέρωση των επικίνδυνων και επιβλαβών πλοίων: Ε/ΓΔ/Ρ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ» 

(Ν.Π. 11923), Φ/Γ «SOLNECHNIY» (ΠΡΩΗΝ ΣΗΜΑΙΑΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ), Ε/Γ-Τ/Ρ 

«ΔΙΟΝ» (Ν.Π. 9668) ΚΑΙ Δ/Ξ «ΑΛΚΗΣΤΙΣ» (Ν.Π. 9104), περιοχής αρμοδιότητας 

Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίσθηκε η 26η Μαΐου 2022, 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 ενώ ως ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών από 

την αρμόδια Επιτροπή ορίσθηκε η 27η Μαΐου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 

13:00 στα γραφεία του ΟΛΕ Α.Ε., στην Ελευσίνα, επί της οδού Κανελλοπούλου, 

αριθμ. 6. 
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Με την παρούσα εισηγούμαι την παράταση του ως άνω χρονικού διαστήματος 

υποβολής αιτημάτων μέχρι και την Πέμπτη 9η Ιουνίου 2022 και ώρα 13:00, 

προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή  εταιρειών που επιθυμούν να 

υποβάλουν την προσφορά τους, δεδομένου ότι έως σήμερα δεν έχει υποβληθεί 

ουδεμία συμμετοχή. 

Ως ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή να οριστεί 

η 10η Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00. 

Η εν λόγω παράταση θα δημοσιευθεί προσηκόντως προκειμένου να λάβει την 

απαιτούμενη δημοσιότητα. 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλώ για την λήψη απόφασης. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Λ.Ε. Α.Ε., αφού έλαβε υπόψη του την ως άνω 

εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου,  

                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα 

 

Εγκρίνει την παράταση του ως άνω χρονικού διαστήματος υποβολής αιτημάτων 

μέχρι και την Πέμπτη 9η Ιουνίου 2022 και ώρα 13:00, προκειμένου να καταστεί 

δυνατή η συμμετοχή  εταιρειών που επιθυμούν να υποβάλουν την προσφορά τους, 

δεδομένου ότι έως σήμερα δεν έχει υποβληθεί ουδεμία συμμετοχή. 

Ως ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή να οριστεί 

η 10η Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00. 

Η εν λόγω παράταση θα δημοσιευθεί προσηκόντως προκειμένου να λάβει την 

απαιτούμενη δημοσιότητα. 

Η παρούσα απόφαση επικυρώνεται αυθημερόν. 
 

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου 

           Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας Ο.Λ.Ε. Α.Ε. 

 

                              Κουμπέτσος Γεώργιος                       
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