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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 2ο  Η.Δ.: 

«Ματαίωση Διενέργειας Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκποίηση, 
απομάκρυνση εκτός Λιμένα Ελευσίνας ή εξουδετέρωση του επικίνδυνου και 
επιβλαβούς Δ/Ξ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι» (Ν.Π. 10725), 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:  

-Με τη με αρ. 26/390/30-6-2022 απόφαση του ΔΣ της ΟΛΕ ΑΕ προκηρύχθηκε Ανοικτός 

Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την εκποίηση, απομάκρυνση εκτός Λιμένα Ελευσίνας ή 

εξουδετέρωση του επικίνδυνου και επιβλαβούς Δ/Ξ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι» (Ν.Π. 10725), 

περιοχής αρμοδιότητας Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε. ενώ ως ημλερα διενέργειας 

αυτού ορίσθηκε η 20-7-2022. 

 

-Ακολούθως, κοινοποιήθηκε στην ΟΛΕ ΑΕ η με αρ. πρωτ. ΟΛΕ ΑΕ 6681/4-7-2022 

Επιστολή του ΚΛΠ, Τμήμα Νηολογίων και Ναυτικών Υποθηκολογίων υπό τον τίτλο 

«Πλήρωση Διαλυτικής Αίρεσης Μεταβίβασης Κυριότητας Εκποιηθέντων Πλοίων κατά τις 

διατάξεις του Ν.2881/2021», δια της οποίας ενημερώθηκε η ΟΛΕ ΑΕ ότι το εκποιηθέν 

πλοίο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι»ενόσω τελούσε υπό την κυριότητα της τέως Αναδόχου εταιρείας 

«CONTRALTO SHIPTRADE CORP» και προ της πληρώσεως της διαλυτικής αιρέσεως, 

διεγράφη από την ελληνική σημαία για την αιτία της πώλησής του, από την 6-8-2020, σε 

αλλοδαπή εταιρεία. 
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Ως εκ τούτου και λαμβάνοντας υπόψιν τις διατάξεις του Ν.2881/2001, συμπληρωματικώς 

δε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (άρθρο 106 παρ.3), δέον είναι να ματαιωθεί η διενέργεια 

του ανωτέρω ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού, προκειμένου κατόπιν ελέγχου και 

αναζήτησης των εν ισχύ εγγράφων του ανωτέρω πλοίου, να κοινοποιηθούν οι 

απαραίτητες εξώδικες δηλώσεις και στη νυν εγεγραμμένη αλλοδαπή πλοιοκτήτρια για το 

νομότυπο της διαδικασίας αλλά και προκειμένου να τροποποιηθεί ο πίνακας επικίνδυνων 

και επιβλαβών ώστε να αναγραφούν τα υφιστάμενα στοιχεία του πλοίου (σημαία κ.λπ.) 

 

Ακολούθως των ανωτέρω ενεργειών, θα επαναπροκηρυχθεί με τους ίδιους όρους 

και με νέα προθεσμίας υποβολής προσφορών. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι όπως ο ΟΛΕ Α.Ε. ματαιώσει τον προκηρυχθέντα 

ανοικτός πλειοδοτικό διαγωνισμό εκποίησης του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου Δ/Ξ 

«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» (ΝΠ 10725), που βρίσκεται εντός της ζώνης αρμοδιότητας του ΟΛΕ 

Α.Ε., και, ακολούθως να ενεργήσει τα νόμιμα προκειμένου να επαναπροκηρυχθεί 

άμεσα εκ νέου. 

 

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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