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Ο Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Ηρακλείου Α.Ε. προκθρφςςει Ανοικτό Ρλειοδοτικό Διαγωνιςμό για
τθν «ΕΚΡΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΑΥΑΓΙΟΥ Φ/Γ ATLANTIC SURVEYOR» που κα διεξαχκεί ςφμφωνα με
τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, και καλεί κάκε ενδιαφερόμενο να υποβάλει
προςφορά κατά τισ ειδικότερεσ διατάξεισ τθσ και τθν ιςχφουςα νομοκεςία, ιτοι:







Το Ν.2881/01 (ΦΕΚ 16 Α') «φκμιςθ κεμάτων ανζλκυςθσ ναυαγίων και άλλεσ
διατάξεισ».
Το Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016).
Το Ν. 3801/2009 «υκμίςεισ κεμάτων προςωπικοφ με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ
δικαίου αορίςτου χρόνου και άλλεσ διατάξεισ οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ».
Το Ν. 3548/2007 «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο
νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 68/Α/2007).
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Τθν Υ.Α. 2123/2001 (2123/34/01) του Υ.Ε.Ν. (ΦΕΚ 1439 Β') «Διαδικαςία και όροι...
και κάκε άλλο κζμα ςχετικό με τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ, που προβλζπεται
ςτθν παράγραφο 5 του άρκρου 2 του Ν.2881/2001».
Τα με αρ.πρωτ. 6159/2018 και 2588/2018 πρακτικά των με θμερομθνία 06-11-2017
και 26-04-2018 ςυςτακειςϊν Επιτροπϊν Ναυαγίων.
Τθν με αρ. πρωτ. 4927/08.08.2019 Απόφαςθ Αναδθμοςίευςθσ (ΑΔΑ: ΨΦΚ469ΗΞΣΚ4Ρ).
Τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.

Η εκποίθςθ του προαναφερόμενου πλοίου κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν
2881/2001 Άρκρο 2 και με το Ραράρτθμα τθσ με αρ. 2123/34/2001 Υ.Α. (Διαδικαςία και οι
όροι, τα δικαιϊματα και οι υποχρεϊςεισ των διαγωνιηομζνων, οι ςυνζπειεσ ςε περίπτωςθ
μθ ςυμμόρφωςθσ τουσ με αυτζσ, τα κζματα κατάκεςθσ και απόδοςθσ του τμιματοσ, των
εγγυιςεων, τθσ επανάλθψθσ του διαγωνιςμοφ και κάκε άλλο κζμα ςχετικό με τθ
διενζργεια του διαγωνιςμοφ, που προβλζπεται ςτθν παράγραφο §5 του προαναφερομζνου
νόμου).
Ο Ρλειοδότθσ υποχρεοφται να απομακρφνει ι με οποιοδιποτε τρόπο εξουδετερϊςει το
προαναφερόμενο πλοίο μζςα ςτθν οριηόμενθ ςτθ παροφςα διακιρυξθ προκεςμία.
Η τιμι προςφοράσ κα δοκεί με τθ ςυμπλιρωςθ του ςυνθμμζνου ζντυπου τθσ Υπθρεςίασ.
Η ελάχιςτθ τιμι πρϊτθσ προςφοράσ (τιμι εκκίνθςθσ) για το πλοίο ορίηεται ςτα 90.000€
πλζον Φ.Ρ.Α.
Οι δαπάνεσ δθμοςίευςθσ τθσ διακθρφξεωσ κα καταβλθκοφν από τον ανακθρυχκζντα
πλειοδότθ, με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν, ςυμφϊνωσ προσ τθν διάταξθ
τθσ παρ. 3 του άρκρου 4 Ν. 3548/2007, θ οποία προςτζκθκε δυνάμει του άρκρου 46 του Ν.
3801/2009.

Άρθρο 1 Χρόνοσ και Τόποσ Διεξαγωγήσ του Διαγωνιςμοφ
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί τθν Τρίτη 03.09.2019 ϊρα τθσ 11.15 π.μ. από τθν Επιτροπι
Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ, ςτα κεντρικά γραφεία του ΟΛΗ ΑΕ ςτο λιμάνι Ηρακλείου.

Άρθρο 2 Δικαιοφμενοι ςυμμετοχήσ
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό ζχουν όλα τα φυςικά και νομικά πρόςωπα ι
κοινοπραξίεσ, που πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ παροφςασ. Η ςυμμετοχι των ανωτζρω
ςτον διαγωνιςμό μπορεί να γίνει, είτε απευκείασ, είτε μζςω αντιπροςϊπων τουσ ςτθν
Ελλάδα.

Άρθρο 3 Δικαιολογητικά ςυμμετοχήσ
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Οι διαγωνιηόμενοι κατακζτουν ι αποςτζλλουν ςτον ΟΛΗ ΑΕ δακτυλογραφθμζνθ προςφορά
ςτθν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, με τθν απαραίτθτθ προχπόκεςθ ότι αυτζσ κα περιζλκουν ςτθν
ΟΛΗ ΑΕ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 1 τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.
Η προςφορά κα ςυνοδεφεται απαραίτητα από Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ, ποςοφ που
αντιςτοιχεί ςτο 5% (ςυμπεριλαμβανομζνου και του ΦΡΑ) επί του ποςοφ τθσ προςφοράσ,
κακϊσ και τα ακόλουκα δικαιολογθτικά.
3.1. Ζλλθνεσ πολίτεσ
3.1.1.Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου, από το
οποίο να προκφπτει ότι δεν καταδικάςτθκαν για αδίκθμα ςχετικό με τθν
άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ.
3.1.2.Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ζκδοςθσ του
τελευταίου εξαμινου από το οποίο να προκφπτει, ότι δεν τελοφν ι βρίςκονται
ςτθν διαδικαςία κθρφξεωσ πτϊχευςθσ, εκκακάριςθσ, αναγκαςτικισ
διαχείριςθσ, ςυμβιβαςμοφ με τουσ πιςτωτζσ ι οι εργαςίεσ τθσ επιχείρθςισ
τουσ ζχουν αναςταλεί ι τελοφν ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ.
3.1.3.Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ, ότι ζχουν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ τουσ,
όςον αφορά τθν καταβολι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φορολογικϊν
υποχρεϊςεων, κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
3.1.4.Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά των
παραπάνω εδαφίων εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ
που είναι εγκατεςτθμζνοσ από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό
πιςτοποιθτικό.
3.2. Οι Αλλοδαποί
3.2.1.Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ιςοδυνάμου εγγράφου αρμόδιασ διοικθτικισ
ι δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ από το οποίο να προκφπτει, ότι
δεν ζχουν καταδικαςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ για αδίκθμα ςχετικό με τθν
επαγγελματικι τουσ δραςτθριότθτα.
3.2.2.Ριςτοποιθτικό τθσ κατά περίπτωςθ αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ
από το οποίο να προκφπτει, ότι δεν ςυντρζχουν οι περιπτϊςεισ 3.1.2. Στισ
περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ θ υπόψθ χϊρα δεν εκδίδει τζτοια ζγγραφα ι
πιςτοποιθτικά ι αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ, που αναφζρονται
ςτθν παρ. 3.1.2. μποροφν να αντικαταςτακοφν αυτά με ζνορκθ διλωςθ του
ενδιαφερομζνου προςϊπου ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ,
ςυμβολαιογράφου ι οποιαςδιποτε άλλθσ αρμόδιασ Αρχισ τθσ χϊρασ
εγκατάςταςθσ. Σε χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ διλωςθ μπορεί να
αντικαταςτακεί αυτι από υπεφκυνθ διλωςι τουσ. Η αρμόδια αρχι ι ο
ςυμβολαιογράφοσ ςτθν περίπτωςθ αυτι εκδίδει πιςτοποιθτικό που
βεβαιϊνει τθν γνθςιότθτα τθσ ζνορκθσ διλωςθσ ι τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ.
3.2.3.Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ που να
προκφπτει ότι ζχουν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παρ.
3.1.3 .
3.3. Νομικά πρόςωπα θμεδαπά ι αλλοδαπά
Τα δικαιολογθτικά τθσ παρ. 3.1 και 3.2. αντίςτοιχα, εκτόσ του Αποςπάςματοσ του
Ροινικοφ Μθτρϊου ι ιςοδυνάμου, προσ αυτό, εγγράφου.
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3.4. Κοινοπραξίεσ / Συμπράξεισ/ Ενϊςεισ
3.4.1.Για κάκε μζλοσ τθσ Ζνωςθσ/Σφμπραξθσ ι Κοινοπραξίασ, πρζπει υποχρεωτικά
να κατατεκοφν όλα τα δικαιολογθτικά των παραγράφων 3.2. και 3.3., ανάλογα
με
τθν
περίπτωςθ
(θμεδαπό
/αλλοδαπό
φυςικό
πρόςωπο,
θμεδαπό/αλλοδαπό νομικό πρόςωπο) και επιπλζον:
3.4.1.1.
Συμφωνθτικό μεταξφ των μελϊν τθσ Ζνωςθσ/Σφμπραξθσ ι
Κοινοπραξίασ. Στο ςυμφωνθτικό κα πρζπει να ορίηεται κοινόσ
εκπρόςωποσ τθσ Ζνωςθσ κλπ. και των μελϊν τθσ για τθ ςυμμετοχι τθσ
ςτον παρόντα διαγωνιςμό και τθν εκπροςϊπθςι τθσ και των μελϊν τθσ
ζναντι του ΟΛΗ ΑΕ.
3.4.1.2.
Ρράξθ του αρμόδιου διοικθτικοφ οργάνου κάκε μζλουσ τθσ Ζνωςθσ
κλπ, από το οποίο να προκφπτει θ ζγκριςι του για τθ ςυμμετοχι του
μζλουσ ςτθν Ζνωςθ κλπ και ςτο διαγωνιςμό. Στθν περίπτωςθ
ςυμμετοχισ φυςικοφ προςϊπου ςτθν Ζνωςθ κλπ, θ ανωτζρω πράξθ
αντικακίςταται από Υπεφκυνθ Διλωςθ με αντίςτοιχο περιεχόμενο.
3.4.2.Οι Κοινοπραξίεσ ι οι Ενϊςεισ, δικαιοφνται να υποβάλλουν προςφορά. Η
μετατροπι τουσ ςε οριςμζνθ νομικι μορφι είναι δυνατόν να απαιτθκεί, εάν
τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ και ςτο βακμό που θ μετατροπι τουσ είναι
αναγκαία για τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
3.4.3.Οι υποψιφιοι ι οι υποβάλλοντεσ προςφορά, οι οποίοι, δυνάμει τθσ
νομοκεςίασ του κράτουσ μζλουσ ςτο οποίο είναι εγκατεςτθμζνοι, ζχουν λάβει
άδεια να παρζχουν τθν εν λόγω υπθρεςία, δεν μποροφν να απορριφκοφν
απλϊσ και μόνο επειδι ζπρεπε να είναι νομικά πρόςωπα κατά τθν Ελλθνικι
Νομοκεςία.
3.4.4.Η προςφορά τθσ κοινοπραξίασ κα υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλουσ
τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν Κοινοπραξία, είτε από εκπρόςωπό τουσ,
εξουςιοδοτθμζνο με ςυμβολαιογραφικι πράξθ. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ
πρζπει να αναγράφεται το μζροσ αυτισ που αντιςτοιχεί ςτον κακζνα ςτο
ςφνολο τθσ προςφοράσ.
3.4.5.Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κάκε μζλοσ τθσ Κοινοπραξίασ ευκφνεται
αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρο. Σε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ του
ζργου, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
3.4.6.Σε περίπτωςθ που εξαιτίασ αδυναμίασ για οποιοδιποτε λόγο ι ανωτζρασ
βίασ, μζλοσ τθσ Κοινοπραξίασ δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ
τθσ Κοινοπραξίασ κατά το χρόνο αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, τα υπόλοιπα
μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολοκλιρωςθσ τθσ κοινισ προςφοράσ με
τθν ίδια τιμι.
Εάν θ παραπάνω αδυναμία ι θ ανωτζρα βία προκφψει κατά το χρόνο
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ
τθσ ολοκλιρωςθσ αυτισ, με τθν ίδια τιμι και τουσ ίδιουσ όρουσ. Τα υπόλοιπα
μζλθ τθσ Κοινοπραξίασ και ςτισ δφο περιπτϊςεισ μποροφν να προτείνουν
αντικαταςτάτθ.
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Η αντικατάςταςθ εγκρίνεται με απόφαςθ του αρμόδιου για τθ διοίκθςθ του
ΟΛH ΑΕ οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
3.5. Συμπλθρωματικά Ζγγραφα, Διευκρινιςεισ
3.5.1.Πλοι ανεξαιρζτωσ οι ωσ άνω διαγωνιηόμενοι των παραγράφων 3.1 και 3.4. κα
υποβάλλουν επίςθσ νόμιμθ βεβαίωςθ εκπροςϊπθςθσ – εξουςιοδότθςθ,
εφόςον ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό με εκπρόςωπο – αντιπρόςωπο τουσ.
3.5.2.Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό οφείλουν, εκτόσ από τα πιο πάνω κατά
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, να κατακζςουν και υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4
του αρκ. 8 του Ν 1599/1986 (Α'75) όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, με κεϊρθςθ
γνθςίου υπογραφισ, ότι δεν ζχουν αποκλειςκεί από διαγωνιςμοφσ του
Ελλθνικοφ Δθμοςίου.
3.5.3.Οι ςυμμετζχοντεσ είναι υποχρεωμζνοι να προςκομίςουν υπεφκυνθ διλωςθ
του Ν.1599/86 άρκρο 8, με τθν οποία κα δεςμεφονται ότι διακζτουν όλα τα
προβλεπόμενα από το νόμο και τισ οικείεσ διατάξεισ μζςα για τθν προςταςία
των εργαηομζνων.
3.5.4.Οι αντιπρόςωποι ςτθν Ελλάδα των θμεδαπϊν εγκατεςτθμζνων ςτθν
αλλοδαπι ι αλλοδαπϊν φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων ι επιπλζον των
ανωτζρω και ανάλογα με τθν περίπτωςθ απαιτείται να κατακζςουν
δικαιολογθτικά από τα οποία να είναι εμφανζσ, ότι είναι αντιπρόςωποί τουσ
κατά το χρονικό διάςτθμα του διαγωνιςμοφ.
3.5.5.Ριςτοποιθτικά Συμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό που ζχουν εκδοκεί ςτθν
αλλοδαπι κα ςυνοδεφονται με ΕΡΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΑΣΗ ςτθν Ελλθνικι
γλϊςςα, από κρατικι αρχι ι από εξουςιοδοτθμζνα από τθ νομοκεςία άτομα.
3.5.6.Η μθ προςκόμιςθ με τθν προςφορά όλων των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι
εάν κατά τον ζλεγχο των προςκομιςκζντων διαπιςτωκεί ςοβαρι ανειλικρίνεια
των ςτοιχείων, ςυνεπάγεται τον ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟ από το διαγωνιςμό, εκτόσ αν θ
ςυμμετζχουςα εταιρεία προςκομίςει δικαιολογθτικά πλθν τθσ Εγγυθτικισ
Επιςτολισ εντόσ πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν από τθν θμερομθνία
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Διευκρινιςεισ παρζχονται μόνο όταν ηθτοφνται
από τθν ΟΛΗ ΑΕ, ενϊ διευκρινιςεισ που δίνονται από τουσ προςφζροντεσ
οποτεδιποτε μετά τθ λιξθ του χρόνου κατάκεςθσ των προςφορϊν τουσ δεν
γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
3.5.7.Ο πλειοδότθσ δεν ζχει δικαίωμα να αποςφρει τθν προςφορά του, μζροσ ι
ολόκλθρθ, μετά τθν κατάκεςι τθσ και ανεξάρτθτα αν κατακυρϊκθκε ι όχι θ
προςφορά του. Σε περίπτωςθ που τθν αποςφρει, υπόκειται ςτισ κυρϊςεισ του
άρκρου 12 τθσ Υ.Α. 2123/34/2001.

Άρθρο 4 Εγγφηςη Συμμετοχήσ
4.1.Τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά και ΕΡΙ ΡΟΙΝΗ
ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, από ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, που εκδίδεται από
πιςτωτικά ιδρφματα ι άλλα νομικά πρόςωπα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα Κράτθ
και ζχουν ςφμφωνα με τα ιςχφοντα, το δικαίωμα αυτό, ςυνοδευόμενθ -ςτθν
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περίπτωςθ αλλοδαπϊν- από ΕΡΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΑΣΗ τθσ ςτθν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
από Κρατικι Αρχι ι από εξουςιοδοτθμζνα από τθν νομοκεςία άτομα.
4.2. Το ποςό τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Συμμετοχισ ι του γραμματίου, κα πρζπει να
καλφπτει ςε Ευρϊ ΡΟΣΟΣΤΟ 5% ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΡΙ ΤΟΥ ΡΟΣΟΥ ΤΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ
(ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α.).
4.3. Η Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ πρζπει να ζχει χρονικι ιςχφ ΕΝΑ (1)
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΧΟΝΟ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ.
4.4. Αναγκαία ςτοιχεία τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ κατά τθν υποβολι τθσ με τθν
προςφορά είναι :
4.4.1.Η ανάλθψθ υποχρζωςθσ από το πιςτωτικό ίδρυμα να καταβάλει οριςμζνο
ποςό με μόνθ τθ διλωςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται.
4.4.2.Ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ.
4.4.3.Το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ.
4.4.4.Η θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ.
4.4.5.Τα ςτοιχεία του διαγωνιηομζνου υπζρ του οποίου εκδίδεται.
4.5. Στθν Εγγυθτικι επιςτολι κα πρζπει ακόμθ να υπάρχει όροσ ότι θ Εγγφθςθ
παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται τθσ ζνςταςθσ
τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ .
4.6. Για τθν Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 6 τθσ
Υ.Α.2123/34/2001.
4.7. Σε περίπτωςθ Κοινοπραξίασ θ Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ πρζπει να είναι
κοινι για όλα τα μζλθ τθσ Κοινοπραξίασ.
4.8. Οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ Συμμετοχισ όλων των διαγωνιηόμενων, πλθν του
αναδόχου, κα τουσ επιςτραφοφν μετά τθν κατακφρωςθ, εκτόσ εκείνθσ ι εκείνων
που ζχουν εν τω μεταξφ καταπζςει.

Άρθρο 5 Ρροςφορζσ
5.1. Οι προςφορζσ κα υποβλθκοφν ςε κλειςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, πάνω ςτον οποίο
κα αναγράφονται τα ακόλουκα ςτοιχεία:
5.1.1.Η λζξθ «ΡΟΣΦΟΑ»
5.1.2.Ο αρικμόσ τθσ Διακιρυξθσ
5.1.3.Το αντικείμενο του Διαγωνιςμοφ
5.1.4.Η θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ
5.1.5.Τα ςτοιχεία του αποςτολζα.
Μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο προςφοράσ, τοποκετοφνται όλα τα ηθτοφμενα
δικαιολογθτικά, όπωσ αναγράφονται ςτισ παραγράφουσ 3.1., 3.2., 3.3., 3.4 και 3.5.
τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. Τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται ςε
χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ».
Τα Οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται ςε χωριςτό ςφραγιςμζνο
φάκελο μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ».
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5.2. Οι φάκελοι των προςφορϊν που κα περιζρχονται ζγκαιρα ςτθν ΟΛΗ ΑΕ (μζχρι τθν
τελευταία θμζρα πριν τθν θμερομθνία του διαγωνιςμοφ), κα γίνονται δεκτοί και
κα αποςφραγίηονται από τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ.
5.3. Κακυςτεριςεισ που κα οφείλονται ςε οποιαδιποτε αιτία (ταχυδρομεία, διανομείσ,
μζςα ςυγκοινωνίασ κλπ.) και που κα είχαν ωσ αποτζλεςμα τθ μθ εμπρόκεςμθ
κατάκεςθ του φακζλου προςφοράσ ςτθν ΟΛΗ ΑΕ, χαρακτθρίηονται απαράδεκτεσ
και βαρφνουν οπωςδιποτε τουσ ενδιαφερόμενουσ, των οποίων οι προςφορζσ δεν
γίνονται δεκτζσ από τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ.
5.4. Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει από τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ.
5.5. Πλα τα ζγγραφα που απαιτοφνται για τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ και τθ
ςυμμετοχι ςε αυτόν, ςυντάςςονται ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα.
5.6. Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξυςίματα, ςβθςίματα, προςκικεσ και
διορκϊςεισ. Εάν υπάρχει ςτθν προςφορά οποιαδιποτε διόρκωςθ, αυτι πρζπει να
είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα, το δε αρμόδιο
όργανο παραλαβισ και αποςφράγιςθσ των προςφορϊν πρζπει κατά τον ζλεγχο να
κακαρογράψει τθν τυχόν διόρκωςθ και να μονογράψει και να ςφραγίςει αυτι.
Ρροςφορά με διορκϊςεισ που να τθν κακιςτοφν αςαφι κατά τθν κρίςθ τθσ
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και που δεν πλθροί τουσ όρουσ τθσ παροφςασ
ΑΡΟΙΡΤΕΤΑΙ.

Άρθρο 6 Αποδοχή Πρων Διακήρυξησ
Οι διαγωνιηόμενοι υποχρεοφνται να δθλϊςουν εγγράφωσ ςτθ προςφορά τουσ ότι ζλαβαν
γνϊςθ τθσ παροφςασ τθν οποία και αποδζχονται. Σε περίπτωςθ μθ αναγραφισ του όρου
αυτοφ ο προςφζρων κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ
όρουσ τθσ διακιρυξθσ, εκτόσ εάν, ςτθν προςφορά του, ρθτϊσ αναγράφει τα ςθμεία τα
οποία τυχόν δεν αποδζχεται.

Άρθρο 7 Ιςχφσ Ρροςφορών
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ πρζπει να ιςχφουν για τριάντα (30) ημζρεσ από την
επομζνη τησ ημερομηνίασ λήξησ του δικαιώματοσ υποβολήσ προςφορών. Ρροςφορζσ που
ιςχφουν για μικρότερο χρονικό διάςτθμα δεν κα λαμβάνονται υπόψθ και κα
ΑΡΟΙΡΤΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΡΑΑΔΕΚΤΕΣ από τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ. Ο πλειοδότθσ δεν
ζχει δικαίωμα να αποςφρει τθν προςφορά του, μζροσ τθσ ι ολόκλθρθ, μετά τθν κατάκεςθ
τθσ και ανεξάρτθτα αν κατακυρϊκθκε ι όχι θ προςφορά του. Σε περίπτωςθ που τθν
αποςφρει υπόκειται ςτισ κυρϊςεισ του άρκρου 13 τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.

Άρθρο 8 Τιμή Ρροςφοράσ
8.1. Θα δοκεί, με τθ ςυμπλιρωςθ του ςυνθμμζνου ζντυπου τθσ Υπθρεςίασ,
8.2. Η τιμι τθσ προςφοράσ (άρκρο 8 Υ.Α. 2123/34/2001) κα είναι ςε ΕΥΩ και κα
αναγράφεται αρικμθτικά και ολογράφωσ.
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Για τθ ςφγκριςθ των προςφορϊν κα λθφκεί υπόψθ Η ΤΙΜΗ ΧΩΙΣ Φ.Ρ.Α.
8.3. Σθμειϊνεται ότι, επί ίςου πλειοδοτικοφ τιμιματοσ, o πλειοδότησ θα αναδειχθεί
μετά από κλήρωςη.

Άρθρο 9 Αποςφράγιςη Ρροςφορών
9.1. Η Επιτροπι διενζργειασ διαγωνιςμοφ, παρουςία και μελϊν τθσ Επιτροπισ τθσ
παραγρ.7 του άρκρου 9 του Ν.2881/01, κατά τθν θμζρα και ϊρα που ορίηεται ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ, κα προβεί δθμόςια ςτθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν.
9.2. Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει με τθ διαδικαςία που κακορίηουν τα
άρκρα 5 και 7 του Ν.2881/01.
9.3. Ρροςφορζσ που είναι αόριςτεσ και ανεπίδεκτεσ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ ι μθ
ςφμφωνεσ με τουσ ουςιϊδεισ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ΑΡΟΙΡΤΟΝΤΑΙ ΩΣ
ΑΡΑΑΔΕΚΤΕΣ.
9.4. Πλοι οι παρευριςκόμενοι κα λάβουν γνϊςθ των ςυμμεταςχόντων ςτο διαγωνιςμό,
κακϊσ επίςθσ και των τεχνικϊν και οικονομικϊν ςτοιχείων των προςφορϊν που
κατατζκθκαν.

Άρθρο 10 Αντιπροςφορζσ
Οι ςυμμετζχοντεσ που ζγιναν δεκτοί ςτο διαγωνιςμό μποροφν αμζςωσ μετά τθν
ανακοίνωςθ των ςτοιχείων των Οικονομικϊν προςφορϊν, να αντιπροςφζρουν, ςφμφωνα
με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ Υ.Α. 2123/34/2001. Στθ περίπτωςθ αυτι θ διαφορά
μεταξφ δυο ςυνολικϊν διαδοχικϊν, αντιπροςφορϊν του ιδίου του αντιπροςφζροντοσ, δεν
μπορεί να είναι μικρότερθ των 1000€. Οι αντιπροςφορζσ είναι ζγγραφεσ, δίδονται
ταυτόχρονα από όλουσ τουσ αντιπροςφζροντεσ, καταχωροφνται ςτα πρακτικά του άρκρου
7 τθσ προαναφερόμενθσ Υ.Α. και υπογράφονται από τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ
και από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςε αυτόν. Το τελικό πόςο, όπωσ κα διαμορφωκεί, πζραν τθσ
καταχϊρθςθσ ςτο Ρρακτικό, αναγράφεται αρικμθτικά και ολογράφωσ από το νόμιμο
αντιπρόςωπο ι εκπρόςωπο του ζχοντοσ δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό φυςικϊν ι
νομικϊν προςϊπων, ςτο οποίο υπογράφει και κατακζτει ςτον Ο.Λ.H.

Άρθρο 11 Ανακοίνωςη Κατακφρωςησ – Ανάθεςη Σφμβαςησ
11.1. Ο Οργανιςμόσ αποφαςίηει για τθν ζγκριςθ και κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ το
αργότερο εντόσ μθνόσ από τθ διενζργεια του.
11.2. Ο Οργανιςμόσ διατθρεί το δικαίωμα ματαίωςθσ του διαγωνιςμοφ, χωρίσ από τθν
απόφαςθ αυτι να εδραιϊνεται αξίωςθ κατά τθσ Ο.Λ.Η. Α.Ε. από τουσ
διαγωνιηόμενουσ.
11.3. Στον διαγωνιηόμενο ςτον οποίο ζγινε κατακφρωςθ ι ανάκεςθ αποςτζλλεται
ςχετικι ανακοίνωςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 11 τθσ Υ.Α. 2123/34/2001.
11.4. Ο πλειοδότθσ ςτον οποίο ζγινε αναγγελία κατακφρωςθσ των αποτελεςμάτων του
διαγωνιςμοφ είναι υποχρεωμζνοσ:
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αφενόσ μεν, προ και ςε κάκε περίπτωςθ το αργότερο εντόσ πζντε (5)
θμερϊν από τθν κατακφρωςθ να ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, που να καλφπτει ΡΟΣΟΣΤΟ 10% του ςυνολικοφ ποςοφ τθσ
τελικισ προςφοράσ. Η εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ κα είναι
ΙΣΧΥΟΣ ΑΟΙΣΤΟΥ ΧΟΝΟΥ. Με τθν κατάκεςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ
ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ επιςτρζφεται θ εγγυθτικι επιςτολι ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Η
παραπάνω εγγυοδοςία επιςτρζφεται μετά τθν ολοκλιρωςθ των
ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου.
 Αφετζρου δε να καταβάλει εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κατακφρωςθ
το ςχετικό τίμθμα τθσ προςφοράσ του.
Από την ημερομηνία ζκδοςησ τησ άδειασ από το Κ.Λ.Η. και μζςα ςτθν
οριηόμενθ ςτο άρκρο 15 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ προκεςμία, ο ανάδοχοσ
πρζπει να προβεί ςτθν ανζλκυςθ - απομάκρυνςθ εκτόσ Λιμζνοσ ι και με
οποιοδιποτε τρόπο εξουδετζρωςθ του πλοίου κακϊσ και ςτον κακαριςμό του
χερςαίου και καλάςςιου χϊρου που αυτά προθγουμζνωσ κατελάμβαναν, είτε
με ίδια μζςα και προςωπικό, είτε ςυμβαλλόμενοσ με τρίτο, ο οποίοσ
κατ'εντολι και για λογαριαςμό του αναδόχου κα προβεί ςτθν απομάκρυνςθ
του πλοίου.
11.5. Εάν ο ανάδοχοσ ςτον οποίο ζγινε θ κατακφρωςθ, δεν προςζλκει να υπογράψει τθ
ςφμβαςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ με απόφαςθ τθσ επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ.
11.6. Εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά τθν παρζλευςθ δεκαθμζρου από τθν ανακοίνωςθ
κατακφρωςθσ καταρτίηεται από τθν Υπθρεςία θ ςχετικι ςφμβαςθ που
υπογράφεται και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ. Η ςφμβαςθ ςυντάςςεται ςτθν
Ελλθνικι γλϊςςα και θ αλλθλογραφία μζχρι τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν,
γίνεται επίςθσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
Πλεσ οι επικοινωνίεσ, προφορικζσ ι γραπτζσ, μεταξφ του ΟΛΗ ΑΕ και τθσ αναδόχου
επιχείρθςθσ, μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςφμβαςθσ, κα διεξάγονται ςτθν Ελλθνικι
γλϊςςα.
11.7. Το κείμενο τθσ ςφμβαςθσ κατιςχφει κάκε άλλου κειμζνου ςτο οποίο τοφτο
ςτθρίηεται, όπωσ προςφορά, διακιρυξθ και απόφαςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ,
εκτόσ καταδιλων ςφαλμάτων ι παραδρομϊν.
11.8. Η ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςκθκε όταν:
11.8.1. Ολοκλθρωκεί θ ανζλκυςθ - απομάκρυνςθ εκτόσ Λιμζνοσ Ηρακλείου ι και θ
με οποιοδιποτε τρόπο εξουδετζρωςθ του πλοίου.
11.8.2. Ολοκλθρωκεί ο κακαριςμόσ του χερςαίου χϊρου που αυτά προθγουμζνωσ
κατελάμβανε.
11.8.3. Ρροςκομιςκοφν ςτθ Υπθρεςία, όλα τα Δικαιολογθτικά διαγραφισ από τθ
νοολογία των πλοίων εάν καταςτραφεί.
11.8.4. Ραραλθφκοφν οριςτικά (ποςοτικά και ποιοτικά) οι εργαςίεσ.
11.8.5. Επιςτραφεί θ Εγγυθτικι καλισ εκτζλεςθσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλθκοφν
τυχόν κυρϊςεισ ι εκπτϊςεισ.
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Άρθρο 12 Ενςτάςεισ
12.1. Επιτρζπεται ζνςταςθ κατά τθσ ςυμμετοχισ εταιρείασ ςε αυτόν και τθσ νομιμότθτασ
διενζργειάσ του μζχρι και τθν κατακυρωτικι απόφαςθ, οι οποίεσ υποβάλλονται
ςτθν ΟΛΗ ΑΕ, εγγράφωσ, ωσ εξισ:
12.1.1. Κατά τθσ ςυμμετοχισ εταιρείασ ς'αυτόν ι τθσ νομιμότθτασ τθσ διενζργειασ,
ωσ προσ τθν διαδικαςία παραλαβισ και αποςφράγιςθσ των προςφορϊν κατά
τθ διάρκεια διεξαγωγισ του ίδιου του διαγωνιςμοφ και μζχρι τθν επόμενθ
εργάςιμθ θμζρα. Η ζνςταςθ αυτι δεν επιφζρει αναβολι ι διακοπι του
διαγωνιςμοφ, αλλά εξετάηεται κατά τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων του
διαγωνιςμοφ από τθν ΟΛΗ ΑΕ και εκδίδεται θ ςχετικι απόφαςθ μετά από
γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ τθσ παραγρ.7 του άρκρου 9 του Ν.2881/2001. Η
ζνςταςθ κατά τθσ ςυμμετοχισ εταιρείασ ςε διαγωνιςμό κοινοποιείται
υποχρεωτικά ςε αυτόν κατά του οποίου ςτρζφεται.
12.1.2. Κατά τθσ νομιμότθτασ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ ζωσ και τθν
κατακυρωτικι απόφαςθ, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) εργαςίμων
θμερϊν από τθσ καταχϊρθςθσ των ςχετικϊν αποφάςεων ςτο βιβλίο που
τθρείται για το ςκοπό αυτό από τθν ΟΛΗ ΑΕ. Η ζνςταςθ αυτι εξετάηεται από
τθν ΟΛΗ ΑΕ και θ ςχετικι απόφαςθ εκδίδεται το αργότερο ςε δζκα (10)
εργάςιμεσ θμζρεσ από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ ενςτάςεων. Σε
εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ με απόφαςθ του Υπουργοφ, θ προκεςμία των δζκα
(10) εργαςίμων θμερϊν, μπορεί να παρατακεί.
12.2. Ενςτάςεισ που υποβάλλονται για οποιουςδιποτε άλλουσ από τουσ
προαναφερόμενουσ λόγουσ, δεν γίνονται δεκτζσ.
12.3. Οι ενιςτάμενοι λαμβάνουν γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ με δικι τουσ φροντίδα.
12.4. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν κατ' εφαρμογι του Ν.2522/97 (ΦΕΚ 178 Α'/5.10.97)
«περί δικαςτικισ προςταςίασ κατά το ςτάδιο που προθγείται τθσ ςφναψθσ τθσ
ςυμβάςεωσ», να αςκιςουν προςφυγζσ ενϊπιον του ΟΛΗ ΑΕ, μζςα ςε προκεςμία
(05) θμερϊν αφότου ζλαβαν γνϊςθ με οποιονδιποτε τρόπο τυχόν παράνομθσ
πράξθσ ι παράλειψθσ ςχετικισ με το διαγωνιςμό, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ
νόμιμεσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά τουσ. Ο ΟΛΗ ΑΕ
οφείλει να αποφανκεί μζςα ςε προκεςμία 10 θμερϊν από τθν άςκθςθ τθσ
προςφυγισ και αν τθ κρίνει βάςιμθ λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα. Αν παρζλκει
άπρακτθ θ προκεςμία, τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ προςφυγισ.

Άρθρο 13 Κήρυξη Αναδόχου Ζκπτωτου
13.1. Σφμφωνα με το άρκρο 12 τθσ Υ.Α. 2123/34/2001, ςτθν περίπτωςθ που ο
πλειοδότθσ δεν προβεί μζςα ςτθν θμερομθνία που του ορίςτθκε, ςτθν ανζλκυςθ
απομάκρυνςθ ι και με οποιοδιποτε τρόπο εξουδετζρωςθ του πλοίου κθρφςςεται
υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ςτο όνομά του και από κάκε
δικαίωμα που απορρζει απ' αυτι, φςτερα από απόφαςθ τθσ επιτροπισ
Διαγωνιςμοφ και επιβάλλονται ακροιςτικά ι διαηευκτικά οι παρακάτω κυρϊςεισ:
13.1.1. Κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ μερικά ι ολικά υπζρ του Δθμοςίου.
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13.1.2. Ανάκεςθ των εργαςιϊν απομάκρυνςθσ είτε από τον επόμενο πλειοδότθ,
ςφμφωνα με τθ ςειρά κατάταξθσ ςτο διαγωνιςμό, είτε με επαναλθπτικό
διαγωνιςμό ι και χωρίσ διαγωνιςμό, ανάλογα με τισ ανάγκεσ του ΟΛΗ ΑΕ και
με καταλογιςμό ςε βάροσ του τυχόν επιπλζον διαφοράσ τιμισ.
13.1.3. Ρροςωρινόσ ι διαρκισ αποκλειςμόσ του προςφζροντα, από διαγωνιςμοφσ
με αντικείμενο τθν ανζλκυςθ και απομάκρυνςθ ναυαγίων του Δθμόςιου
τομζα.
13.2. Οι παραπάνω κυρϊςεισ είναι ανεξάρτθτεσ από κάκε αξίωςθ τθσ ΟΛΗ ΑΕ για κάκε
κετικι ηθμία που προιλκε άμεςα ι ζμμεςα από τθν άρνθςθ του πλειοδότθ να
πραγματοποιιςει ζγκαιρα τισ εργαςίεσ που του κατακυρϊκθκαν.
13.3. Σε περίπτωςθ που ο πλειοδότθσ υπαναχωρεί ι δθλϊνει αδυναμία εκτζλεςθσ τθσ
ανζλκυςθσ, ι θ ΟΛΗ ΑΕ διαπιςτϊνει ςοβαρι αςυνζπεια ςτθν εκτζλεςθ των
ςυμφωνθκζντων, κθρφςςει τον πλειοδότθ ζκπτωτο και του επιβάλλει ακροιςτικά ι
διαηευκτικά τισ παρακάτω κυρϊςεισ:
13.3.1. Ζκπτωςθ του από τθν κατακφρωςθ ςτο όνομά του και από κάκε δικαίωμα
που απορρζει από αυτι.
13.3.2. Κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ υπζρ του
Δθμοςίου.
13.3.3. Ανάκεςθ των ςχετικϊν εργαςιϊν ςτον επόμενο προςφζροντα ςτο
διαγωνιςμό, είτε με επαναλθπτικό διαγωνιςμό ι και χωρίσ διαγωνιςμό,
ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ ΟΛΗ ΑΕ και τον καταλογιςμό ςε βάροσ του τθσ
τυχόν επιπλζον διαφοράσ τιμισ.
13.3.4. Εφαρμογι των ποινικϊν ρθτρϊν λόγω κακυςτζρθςθσ ανταπόκριςθσ.
13.3.5. Ρροςωρινόσ ι διαρκισ αποκλειςμόσ του πλειοδότθ από τουσ διαγωνιςμοφσ
με αντικείμενο τθν ανζλκυςθ και απομάκρυνςθ ναυαγίων του Δθμόςιου
Τομζα.

Άρθρο 14 Ανωτζρα Βία
14.1. Ο ΟΛΗ ΑΕ διατθρεί το δικαίωμα, εφόςον υφίςταται γεγονόσ που ςυνιςτά ανωτζρα
βία και εφόςον ο πλειοδότθσ δεν ζχει ουδεμία απόκλιςθ από τισ υποχρεϊςεισ του
να προβαίνει ςε ανανεϊςεισ του χρόνου που ζχει κακοριςκεί για τθν ανζλκυςθ
απομάκρυνςθ με οποιοδιποτε τρόπο εξουδετζρωςθ για όςο διάςτθμα απαιτθκεί
και όχι πζραν των ζξι (6) μθνϊν ςυνολικισ ανανζωςθσ. Για το λόγο αυτό, ο
ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν οικονομικι προςφορά να κακορίςει το ποςοςτό
αναπροςαρμογισ του τιμιματοσ για το χρονικό διάςτθμα ζξι (6) μθνϊν.
14.2. Ο ανάδοχοσ απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ για τθν πλθμμελι εκτζλεςθ των
ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, ι τθν αδυναμία εκτζλεςθσ αυτϊν, εφόςον αυτι
οφείλεται ςε ανωτζρα βία.
Ωσ γεγονόσ που ςυνιςτά ανωτζρα βία κεωρείται κάκε γεγονόσ ανεξάρτθτο από τθ
βοφλθςι του, το οποίο δεν είναι δυνατό να προβλεφκεί με τθν καταβολι άκρασ
ςφνεςθσ και επιμζλειασ, όπωσ αςυνικθ καιρικά φαινόμενα, κεομθνίεσ, ςειςμοί,
επιδθμίεσ, καταςτάςεισ μόλυνςθσ του περιβάλλοντοσ ι ςυγκζντρωςθσ τοξικϊν,
βιολογικϊν ι ραδιενεργϊν ςτοιχείων ςε ζκταςθ και βακμό που να απειλοφν άμεςα
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τθ ηωι ανκρϊπων, πλθμμφρεσ, πόλεμοσ, εχκροπραξίεσ, τρομοκρατικζσ ι
γενικευμζνεσ ςυρράξεισ και βίαιεσ ενζργειεσ, εξζγερςθ, βομβαρδιςμοί, πυρκαγιά,
ζκρθξθ και κάκε άλλθ παρεμφερισ ι ιςοδφναμθ κατάςταςθ, θ οποία δεν είναι
εφλογα δυνατόν να προβλεφκεί και να αντιμετωπιςκεί άμεςα και αυτοδφναμα. Ο
ανάδοχοσ υποχρεοφται να γνωςτοποιιςει ςτθν ΟΛΗ ΑΕ άμεςα και ςε κάκε
περίπτωςθ πριν τθν παρζλευςθ τθσ επόμενθσ θμζρασ το ςυμβάν τθσ ανωτζρασ
βίασ και να τεκμθριϊςει αυτό με κάκε νόμιμο μζςο, ενϊ θ ΟΛΗ ΑΕ υποχρεοφται
εντόσ δεκαπζντε θμερϊν να απαντιςει εγγράφωσ εάν αποδζχεται ότι το γεγονόσ
αυτό πράγματι ςυνιςτά ανωτζρα βία.

Άρθρο 15 Χρόνοσ Εκτζλεςησ Εργαςιών
15.1. Αμζςωσ μετά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ με προςωπικό και δαπάνεσ
δικζσ του κα προβεί ςτθν ζκδοςθ από το Κ.Λ.Η., όλων των ςχετικϊν αδειϊν για τθν
εκτζλεςθ όλων των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων.
15.2. Μετά τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν αδειϊν από το Κ.Λ.Η, ο ανάδοχοσ οφείλει ςε
αποκλειςτικι προκεςμία ενόσ (1) μηνόσ να ζχει ολοκλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του
υποχρεϊςεισ και να ζχει απομακρφνει το πλοίο. Στο διάςτθμα αυτό
ςυμπεριλαμβάνεται και ο κακαριςμόσ του περιβάλλοντοσ χϊρου, όπωσ ρθτά
ορίηεται ςτθν παροφςα.
15.3. Για εκπρόκεςμθ ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν, κακϊσ και πικανι παράταςθ του
ςυμβατικοφ χρόνου, κα εφαρμοςκοφν τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 12 τθσ
Υ.Α.2123/34/2001.

Άρθρο 16 Επίλυςη Διαφορών
16.1. Κάκε διαφορά ι αμφιςβιτθςθ που κα προκφψει μεταξφ του πλειοδότθ και τθσ
ΟΛΗ ΑΕ και κα αφορά τθν εκτζλεςθ τθσ απομάκρυνςθσ του πλοίου, κα υπάγεται
ςτθν αρμοδιότθτα των Δικαςτθρίων του Ηρακλείου. Σε περίπτωςθ προςφυγισ του
πλειοδότθ ςτα Ελλθνικά δικαςτιρια, δεν του παρζχεται το δικαίωμα αναβολισ ι
διακοπισ των υποχρεϊςεϊν του κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν.
16.2. Δφναται επίςθσ, κατόπιν ςυμφωνίασ μεταξφ του ΟΛΗ ΑΕ και του αναδόχου,
οποιαδιποτε διαφορά ι διαφωνία που κα προκφψει από τθν εκτζλεςθ των
εργαςιϊν, να επιλυκεί διαιτθτικά ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κϊδικα Ρολιτικισ
Δικονομίασ (άρκρο 867 και επόμενα).
16.3. Ο ΟΛΗ δικαιοφται να παρακολουκεί τθν πρόοδο των εργαςιϊν που ζχουν ανατεκεί
ςτον ανάδοχο, κακϊσ και να ορίηει προσ τοφτο κατάλλθλο κατά τθν κρίςθ του
φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι και πρόςωπα.
16.4. Η ΟΛΗ ΑΕ δεν αναλαμβάνει καμία υποχρζωςθ για τυχόν μζτρα που κα λθφκοφν
από οποιαδιποτε αρχι και αυξιςεισ των κάκε φφςεωσ δαπανϊν, φόρων, τελϊν
κ.λπ.
16.5. Ο ανάδοχοσ, εγγυάται ότι διακζτει αυτόσ, ι το τρίτο πρόςωπο το οποίο ενεργεί
κατ'εντολι και για λογαριαςμό του, τισ απαιτοφμενεσ γνϊςεισ και υποδομι για τθν
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εκτζλεςθ του ζργου και ότι κα τθριςει τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ εργατικισ και
αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ, κακϊσ επίςθσ και τισ διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ περί
προςταςίασ του καλαςςιοφ περιβάλλοντοσ. Ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ ζναντι
τθσ ι του Οργανιςμοφ για πλθμμελι εκτζλεςθ ι τυχόν μθ εκτζλεςθ - ολοκλιρωςθ
του ζργου εντόσ τθσ προβλεπόμενθσ κατά τα ανϊτερθσ προκεςμίασ, κακϊσ και για
οποιαδιποτε ηθμιά ι απαιτιςεισ τρίτων, οι οποίεσ κα προζλκουν από δικζσ του, ι
των προςτεκζντων του, ενζργειεσ ι παράλειψθσ οφειλόμενεσ ςε δόλο ι αμζλεια.
Στθν περίπτωςθ αυτι και ανεξάρτθτα τθσ τυχόν αςτικισ ευκφνθσ του φυςικοφ ι
νομικοφ προςϊπου καταπίπτει υπζρ τθσ ι του Οργανιςμοφ, με απόφαςθ τθσ ι του
Οργανιςμοφ ωσ ποινικι ριτρα το ποςό τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ
που προβλζπεται ςτουσ γενικοφσ Προυσ του διαγωνιςμοφ.

Β ΜΕΟΣ
1. Αντικείμενο
Αντικείμενο του διαγωνιςμοφ είναι θ εκποίθςθ του ΝΑΥΑΓΙΟΥ Φ/Γ ATLANTIC SURVEYOR
που βρίςκεται Δυτικά ςτον Ρροβλιτα ΙΙΙ του λιμζνα Ηρακλείου, με ςκοπό τθν
απομάκρυνςθ του εκτόσ Λιμζνα ι τθν με οποιοδιποτε τρόπο εξουδετζρωςθ του.

2. Υποχρεϊςεισ Αναδόχου
Ο ανάδοχοσ εγγυάται ότι διακζτει αυτόσ, ι το τρίτο πρόςωπο το οποίο ενεργεί κατ'
εντολι και για λογαριαςμό του, τισ απαιτοφμενεσ γνϊςεισ και υποδομι για τθν
εκτζλεςθ του ζργου και ότι κα τθριςει τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ εργατικισ και
αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ. Ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ ζναντι του Οργανιςμοφ για
πλθμμελι εκτζλεςθ ι τυχόν μθ εκτζλεςθ-ολοκλιρωςθ του ζργου εντόσ τθσ
προβλεπόμενθσ κατά τα ανωτζρω προκεςμίασ, κακϊσ και για οποιαδιποτε ηθμία ι
απαιτιςεισ τρίτων, οι οποίεσ κα προζλκουν από δικζσ του, ι των προςτικζντων του,
ενζργειεσ ι παραλείψεισ, οφειλόμενεσ ςε δόλο ι αμζλεια.
Στθ περίπτωςθ αυτι και ανεξάρτθτα τθσ τυχόν αςτικισ ευκφνθσ του φυςικοφ ι νομικοφ
προςϊπου καταπίπτει υπζρ του Οργανιςμοφ με απόφαςθ του ωσ ποινικι ριτρα το
ποςό τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ που προβλζπεται ςτθ παρ.11.4 τθσ
παροφςασ.
Η ΟΛΗ ΑΕ δεν φζρει καμία ευκφνθ για τυχόν ηθμίεσ ι ατυχιματα που είναι δυνατόν να
ςυμβοφν ςτο προςωπικό του αναδόχου, ςτο προςωπικό τθσ ΟΛΗ ΑΕ ι ςε
οποιουςδιποτε τρίτουσ κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, μζχρι τθν ολοκλιρωςι τουσ.
Ακόμα θ ΟΛΗ ΑΕ δεν φζρει καμία ευκφνθ για τυχόν κλοπζσ υλικϊν, εξαρτθμάτων,
μθχανθμάτων και εργαλείων του αναδόχου, ο οποίοσ οφείλει να μεριμνιςει για τθν
επαρκι και αποτελεςματικι φφλαξι τουσ.
Οποιεςδιποτε άδειεσ απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν αυτϊν, όπωσ άδειεσ
ανζλκυςθσ, καταδυτικϊν τεχνικϊν εργαςιϊν, άδειεσ ρυμοφλκθςθσ, gasfreeing,
εξαγωγισ και μεταφοράσ αποκομμζνων τμθμάτων των πλοίων, μυοκτονίασ, άντλθςθσ
και παράδοςθσ πετρελαιοειδϊν καταλοίπων κακϊσ και απορριμμάτων, πιςτοποιθτικά
μθ οφειλισ ςτο ΝΑΤ, Δ.Ο.Υ. πλοίων, Ν.Ε., Τ/Κ που αφοροφν τα προσ ανζλκυςθ και
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διάκεςθ ςκάφθ κλπ. πριν τθν ζναρξθ εργαςιϊν κοπισ κλπ, από λιμενικζσ ι άλλεσ αρχζσ,
εφόςον απαιτοφνται, κα εκδοκοφν με ευκφνθ και δαπάνεσ του αναδόχου.
Ο ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικόσ υπεφκυνοσ για οποιαδιποτε βλάβθ ι ηθμία, από
οποιαδιποτε αιτία και τυχόν χερςαία, καλάςςια ι ατμοςφαιρικι ρφπανςθ.
Τζλοσ, ο ανάδοχοσ μετά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν, κα προςκομίςει ςτθν
Υπθρεςία, Ριςτοποιθτικά Διαγραφισ από τα Νθολόγια και Βεβαίωςθ Διάλυςθσ από το
διαλυτιριο.
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επιςκεφκοφν το Λιμζνα Ηρακλείου, κατόπιν
ςυνεννόθςθσ με τον Διευκυντι Οικονομικϊν & Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν κο Φραγκάκθ
Εμμανουιλ, Τθλ. 2810338112 προκειμζνου να εκτιμιςουν οι ίδιοι το προσ
απομάκρυνςθ και τελικι διάκεςθ πλοίο, αλλά και το χϊρο ςτον οποίο κα πρζπει να
εργαςκοφν.-

Ο ΡΟΕΔΟΣ & Δ/ΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ο.Λ.Η. Α.Ε.
ΑΡΟΛΛΩΝ ΦΙΛΙΡΡΗΣ
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΕΑ
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Ρροςφερόμενθ τιμι, ςε ΕΥΩ
(ολογράφωσ):
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Αρικμθτικϊσ: ……………………………….

Στην παραπάνω τιμή δεν ςυμπεριλαμβάνεται Φ.Ρ.Α. 24%.
Η παροφςα προςφορά ιςχφει για 30 θμζρεσ.
Ζλαβα γνϊςθ των όρων τθσ πρόςκλθςθσ και τουσ αποδζχομαι ανεπιφφλακτα.
Ο Ρροςφζρων
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