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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
ΤΗΣ 405ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ 23-11-2022 

 

Σήμερα την 23η Νοεμβρίου  του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη, 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.: 

«Ματαίωση του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση, 

απομάκρυνση εκτός Λιμένα Ελευσίνας ή εξουδετέρωση του επικίνδυνου και 

επιβλαβούς Φ/Γ BARIS, σημαίας KIRIBATI, με ΙΜΟ8716019, περιοχής 

αρμοδιότητας Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε. και παροχή προθεσμίας προς 

την πλοιοκτήτρια αυτού για την απομάκρυνσή του υπό τον όρο προσκόμισης 

εγγυητικής επιστολής.»  

 

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

υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τα εξής:  

-Με τη με αρ. 5//402/31-10-2022 απόφαση του ΔΣ της ΟΛΕ ΑΕ εγκρίθηκαν οι όροι της 

διακήρυξης «Ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση, απομάκρυνση εκτός 

Λιμένα Ελευσίνας ή εξουδετέρωση του επικίνδυνου και επιβλαβούς Φ/Γ BARIS, σημαίας 

KIRIBATI, με ΙΜΟ8716019, περιοχής αρμοδιότητας Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε. 

και παροχή προθεσμίας προς την πλοιοκτήτρια αυτού για την απομάκρυνσή του υπό τον 

όρο προσκόμισης εγγυητικής επιστολής», ο οποίος ορίσθηκε να λάβει χώρα την 24-11-

2022. 

-Την 22-11-2022 κοινοποιήθηκε στην ΟΛΕ ΑΕ η με αρ. πρωτ.12581 Εξώδικη δήλωση-

γνωστοποίηση και πρόσκληση της εταιρείας υπό την επωνυμία «MEDITERRANEAN 

LOGISTICS CORP» νομίμως εκπροσωπουμένης υπό της εταιρείας «ΑCT Deniz 

Tasimaciligi Sanayi Ve Ticaret Ltd», εδρευούσης εις την Κωνσταντινούπολη (Sti, Camli 

Sokak 108, Orhantepe Mah, Kartal, 34865), νομίμως εκπροσωπουμένης με την οποία 

δηλώνει ότι ως πλοιοκτήτρια του ανωτέρω πλοίου που της έχει αποδοθεί, έχει 

δρομολογήσει τις διαδικασίες απομάκρυνσής του και ζητεί την χορήγηση προθεσμίας 

τουλάχιστον 45 ημερών για την ολοκλήρωση αυτής. 
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-Περαιτέρω κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 3 και 2 παρ. 8 του 

Ν.2881/2001: « Ο κύριος, ο δανειστής που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της 

παραγράφου 3 και όποιος έχει έννομο συμφέρον για το ναυάγιο, δικαιούται να δηλώσει 

σε οποιοδήποτε στάδιο των ανωτέρω διαδικασιών και μέχρι την κατακύρωση, ότι 

αναλαμβάνει να εκτελέσει ό,τι ορίζεται στην πρόσκληση, καταθέτοντας επαρκή 

εγγύηση για την κάλυψη των δαπανών, που έγιναν από τον Οργανισμό, καθώς και των 

δαπανών, που απαιτούνται για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών στην καθοριζόμενη 

σύμφωνα με την παράγραφο 2 προθεσμία. Η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του 

Οργανισμού, αν ο κύριος, ο δανειστής ή ο τρίτος δεν εκτελέσει τις καθορισμένες στην 

πρόσκληση εργασίες. Στην περίπτωση που ασκηθεί το ανωτέρω δικαίωμα, 

αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων του Οργανισμού για διάστημα ίσο προς την 

προθεσμία, που έχει οριστεί και για μία μόνο φορά. 

- Σύμφωνα με την εφαρμοστέα ΥΑ για τον υπολογισμό  του ποσού της εγγυητικής που 

οφείλει να καταθέσει ο πλοιοκτήτης που δηλώνει το ενδιαφέρον απομάκρυνσης του 

πλοίου εφαρμόζονται οι παρ.3&4 του άρθρου 7 του Ν.2881/2001,  οι οποίες ορίζουν ότι 

«3. Το ύψος της ελάχιστης ασφάλισης ή εγγύησης των πλωτών ναυπηγημάτων  και 

κατασκευών στη θάλασσα ορίζεται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχμές ανά 

τετραγωνικό μέτρο της επιφάνειας, που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ολικού 

μήκους επί το πλάτος νηολόγησής τους.» Κατά την ίδια ΥΑ το ποσό της εγγυητικής 

υπολογισθέν ως ανωτέρω προσαυξάνεται κατά 20%. 

Συγκεκριμένα: Το τετραγωνικό μέτρο της επιφάνειας του πλοίου ορίζεται σύμφωνα με την 

τεχνική έκθεση επιθεώρησης του ναυπηγού μηχανικού ως εξής: 

Μήκος = 70.47 μέτρα 

Πλάτος = 12.40 μέτρα 

Μήκος x πλάτος = 873,82 τ.μ. 

Το ύψος της ελάχιστης ασφάλισης ή εγγύησης των πλωτών ναυπηγημάτων  και κατασκευών 

στη θάλασσα ορίζεται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχμές ανά τετραγωνικό μέτρο της 

επιφάνειας. 

50.000 δραχμές / 340.75 = 146,73 ευρώ 

873,82 x 146,73 = 128.220,10 ευρώ 

Κατά την ίδια ΥΑ το ποσό της εγγυητικής υπολογισθέν ως ανωτέρω προσαυξάνεται κατά 20%. 

128.220,10 x 20% = 25.644,02 ευρώ 

Το ποσό της εγγυητικής χωρίς τα έξοδα του διαγωνισμού ανέρχεται σε 153.864,12 ευρώ. 

Οι δαπάνες που έχουν γίνει για το εν θέματι πλοίο ανέρχονται στο ποσό των 963,00€ πλέον 

ΦΠΑ και αναλύονται ως κάτωθι: 

ΑΜΟΙΒΗ ΝΑΥΠΗΓΟΥ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ 300 

ΑΜΟΙΒΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 150 
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ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΞΩΔΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ 85 

ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΌΣΕΙΣ 140 

ΑΜΟΙΒΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 288 

ΣΥΝΟΛΟ 963,00 

 

Κατά την ίδια ΥΑ το ποσό της εγγυητικής υπολογισθέν ως ανωτέρω προσαυξάνεται κατά 20%. 

963,00 ευρώ x 1,24% = 1194,12 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

1194,12 x 20% = 238,824 προσαύξηση 

1194,12 +238,824 = 1432,94 

1432,94 + 153.864,12 = 155.297,06 ευρώ τελικό ποσό 

Ενόψει των ανωτέρω, εισηγούμαι τη λήψη απόφασης με την οποία: 

-Ματαιώνεται ο διαγωνισμός ενόψει της άσκησης του δικαιώματος της πλοιοκτήτριας 

εταιρείας να απομακρύνει η ίδια το ανωτέρω πλοίο. 

-Την κοινοποίηση επιστολής με την οποία της τίθεται προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών 

45 ημερών υπό τον όρο κατάθεσης εγγυητικής επιστολής ή γραμματίου παρακαταθήκης 

ποσού 155.297,06 ευρώ και ορίζεται εντός 20 ημερών από την κοινοποίηση της 

επιστολής μας. 

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

του Διευθύνοντος Συμβούλου  

                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα 

Εγκρίνει:  

-Τη ματαίωση του  διαγωνισμού ενόψει της άσκησης του δικαιώματος της πλοιοκτήτριας 

εταιρείας να απομακρύνει η ίδια το ανωτέρω πλοίο. 

-Την κοινοποίηση επιστολής με την οποία της τίθεται προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών 

45 ημερών υπό τον όρο κατάθεσης εγγυητικής επιστολής ή γραμματίου παρακαταθήκης 

ποσού 155.297,06 ευρώ και ορίζεται εντός 20 ημερών από την κοινοποίηση της 

επιστολής μας. 

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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