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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΤΗΣ 395ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ 7-7-2022 

 

Σήμερα την 7η Ιουλίου   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  Η.Δ.: 

«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6706/05-07-2022 Διακήρυξης (ΑΔΑ: 
ΡΒΤ9469ΗΞΔ-ΓΥΒ ) της Ο.Λ.Ε. Α.Ε. «Ανοικτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την 
εκποίηση και απομάκρυνση μηχανολογικού εξοπλισμού και λοιπών μεταλλικών 
υλικών ως παλιοσίδερο (scrap), συμπεριλαμβανομένων ορισμένων μη 
λειτουργικών μηχανημάτων έργου ιδιοκτησίας Ο.Λ.Ε. Α.Ε. από τις εγκαταστάσεις 
του 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:  

Με την την υπ΄αριθμ. 32/393/30-06-2022 απόφαση Δ.Σ./Ο.Λ.Ε. Α.Ε., εγκρίθηκαν οι όροι 

της  Διακήρυξης του Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκποίηση και 

απομάκρυνση μηχανολογικού εξοπλισμού και λοιπών μεταλλικών υλικών ως 

παλιοσίδερο (scrap), συμπεριλαμβανομένων ορισμένων μη λειτουργικών μηχανημάτων 

έργου ιδιοκτησίας Ο.Λ.Ε. Α.Ε., από τις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας 

Α.Ε.. Η ανωτέρω Διακήρυξη έλαβε, αριθμό πρωτοκόλλου 6706/05-07-2022, Αριθμό 

Δικτυακής Ανάρτησης (Α∆Α) ΡΒΤ9469ΗΞΔ-ΓΥΒ στο πρόγραμμα  «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθώς και 

δημοσιεύθηκε προσηκόντως.  

Λαμβάνοντας  υπόψη τη νομοθετική μεταβολή που επήλθε,  για την νομότυπη 

δραστηριοποίηση των υποψηφίων καθώς και των δραστηριοποιούμενων στους οικείους 

κλάδους αναφορικά με την εκτέλεση εργασιών  συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων 

αποβλήτων σε επαγγελματική βάση καθώς και την εισήγηση της Νομικού Συμβούλου.: 

 

«Θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6706/05-07-2022 Διακήρυξης (ΑΔΑ: 

ΡΒΤ9469ΗΞΔ-ΓΥΒ) της Ο.Λ.Ε. Α.Ε.» 
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Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. Τον ν. 4819/2021 (Α’ 129) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των 

αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 

2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και 

απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού 

Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος, χωροταξικές – πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες 

ρυθμίσεις» 

2. Την υπ΄αριθμ 6706/05-07-2022 Διακήρυξης Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού 

για την εκποίηση και απομάκρυνση μηχανολογικού εξοπλισμού και λοιπών μεταλλικών 

υλικών ως παλιοσίδερο (scrap), συμπεριλαμβανομένων ορισμένων μη λειτουργικών 

μηχανημάτων έργου ιδιοκτησίας Ο.Λ.Ε. Α.Ε. από τις εγκαταστάσεις του Οργανισμού 

Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε. (ΑΔΑ: ΡΒΤ9469ΗΞΔ-ΓΥΒ) 

Εισηγούμαι την τροποποίηση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 6706/05-07-2022 διακήρυξη ως 

ακολούθως: 

1. Η υποπαράγραφος  (4.4) τροποποιείται και ισχύει ως εξής:  

Για τη συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων απαιτείται εγγραφή και 

καταχώριση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ). Επιπροσθέτως θα 

προσκομίσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο στο οποίο αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη 

αφορά σε τρίτους και στην επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε 

περίπτωση ζημιάς, ύψους κατ’ ελάχιστο εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ ετησίως. Σε 

περίπτωση που δεν τα διαθέτουν, απαιτείται τα αναφερόμενα να διατίθενται από τους 

τρίτους στις ικανότητες των οποίων στηρίζονται οι διαγωνιζόμενοι.  

2. Η κεφαλίδα της υποπαραγράφου (4.6) τροποποιείται και ισχύει ως εξής: 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ΄αριθμ. πρωτ. 6706/05-07-2022 Διακήρυξης (ΑΔΑ: 

ΡΒΤ9469ΗΞΔ-ΓΥΒ) της Ο.Λ.Ε. Α.Ε. 

Η εν λόγω τροποποίηση θα δημοσιευθεί προσηκόντως προκειμένου να λάβει την 

απαιτούμενη δημοσιότητα.» 

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνω όπως: 

Εγκρίνουμε την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 6706/05-07-2022 Διακήρυξης (ΑΔΑ: 

ΡΒΤ9469ΗΞΔ-ΓΥΒ ) της Ο.Λ.Ε. Α.Ε. «Ανοικτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την 

εκποίηση και απομάκρυνση μηχανολογικού εξοπλισμού και λοιπών μεταλλικών υλικών 

ως παλιοσίδερο (scrap), συμπεριλαμβανομένων ορισμένων μη λειτουργικών 

μηχανημάτων έργου ιδιοκτησίας Ο.Λ.Ε. Α.Ε. από τις εγκαταστάσεις του Οργανισμού 

Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε.» όπως αναλυτικά αναφέρεται ανωτέρω. 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Λ.Ε. Α.Ε., αφού έλαβε υπόψη του την ως άνω εισήγηση 

του Διευθύνοντος Συμβούλου  

                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα 

Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 6706/05-07-2022 Διακήρυξης (ΑΔΑ: 

ΡΒΤ9469ΗΞΔ-ΓΥΒ ) της Ο.Λ.Ε. Α.Ε. «Ανοικτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την 

εκποίηση και απομάκρυνση μηχανολογικού εξοπλισμού και λοιπών μεταλλικών υλικών 

ως παλιοσίδερο (scrap), συμπεριλαμβανομένων ορισμένων μη λειτουργικών 

μηχανημάτων έργου ιδιοκτησίας Ο.Λ.Ε. Α.Ε. από τις εγκαταστάσεις του Οργανισμού 

Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε.» ως κάτωθι: 

 

 «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6706/05-07-2022 Διακήρυξης (ΑΔΑ: 

ΡΒΤ9469ΗΞΔ-ΓΥΒ ) της Ο.Λ.Ε. Α.Ε. «Ανοικτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την 

εκποίηση και απομάκρυνση μηχανολογικού εξοπλισμού και λοιπών μεταλλικών 

υλικών ως παλιοσίδερο (scrap), συμπεριλαμβανομένων ορισμένων μη 

λειτουργικών μηχανημάτων έργου ιδιοκτησίας Ο.Λ.Ε. Α.Ε. από τις εγκαταστάσεις 

του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε.» » 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. Τον ν. 4819/2021 (Α’ 129) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των 

αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 

2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και 

απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού 

Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος, χωροταξικές – πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες 

ρυθμίσεις» 

2. Την υπ΄αριθμ 6706/05-07-2022 Διακήρυξη Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού 

για την εκποίηση και απομάκρυνση μηχανολογικού εξοπλισμού και λοιπών μεταλλικών 

υλικών ως παλιοσίδερο (scrap), συμπεριλαμβανομένων ορισμένων μη λειτουργικών 

μηχανημάτων έργου ιδιοκτησίας Ο.Λ.Ε. Α.Ε. από τις εγκαταστάσεις του Οργανισμού 

Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε. (ΑΔΑ: ΡΒΤ9469ΗΞΔ-ΓΥΒ) 

Τροποποιούμε την υπ΄αριθμ. πρωτ. 6706/05-07-2022 Διακήρυξη (ΑΔΑ: ΡΒΤ9469ΗΞΔ-

ΓΥΒ) ως ακολούθως: 

1. Η υποπαράγραφος  (4.4) τροποποιείται και ισχύει ως εξής:  

Για τη συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων απαιτείται εγγραφή και 

καταχώριση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ). Επιπροσθέτως θα 

προσκομίσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο στο οποίο αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη 

αφορά σε τρίτους και στην επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε 

περίπτωση ζημιάς, ύψους κατ’ ελάχιστο εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ ετησίως. Σε 
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περίπτωση που δεν τα διαθέτουν, απαιτείται τα αναφερόμενα να διατίθενται από τους 

τρίτους στις ικανότητες των οποίων στηρίζονται οι διαγωνιζόμενοι.  

2. Η κεφαλίδα της υποπαραγράφου (4.6) τροποποιείται και ισχύει ως εξής: 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ΄αριθμ. πρωτ. 6706/05-07-2022 Διακήρυξης (ΑΔΑ: 

ΡΒΤ9469ΗΞΔ-ΓΥΒ ) της Ο.Λ.Ε. Α.Ε.. 

Η εν λόγω τροποποίηση 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 

 

ΑΔΑ: ΩΧΚΖ469ΗΞΔ-ΝΓΝ


		2022-07-08T09:45:14+0300
	Athens




