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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
για την:
«ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΛΕΟΥΝ ΣΤΙΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Ο.Λ.Ε. Α.Ε.) ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΚ 352/2017-ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ».

Κωδικοί CPV: 90500000-2 (Υπηρεσίες σχετιζόμενες με απορρίμματα και
απόβλητα)
Συνοπτική Περιγραφή φυσικού αντικειμένου έργου:
Η παρούσα αφορά στην Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών διαχείρισης
αποβλήτων πλοίων.
Κάθε πάροχος που θα δραστηριοποιηθεί οφείλει να εκτελεί τις απαιτούμενες
εργασίες συλλογής, μεταφοράς και τελικής νόμιμης διάθεσης αποβλήτων και
καταλοίπων φορτίου των πλοίων, που προσεγγίζουν όλη τη Λιμενική Ζώνη
ευθύνης και αρμοδιότητας Ο.Λ.Ε. Α.Ε., όπως εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με το
σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και την κείμενη
νομοθεσία.
Η παραλαβή όλων των αποβλήτων των πλοίων θα γίνεται από τα πλοία με
μέσα και φροντίδα του παρόχου, τον οποίο θα επιλέξει το πλοίο, οποιαδήποτε
ώρα του 24 ώρου υπάρξει σχετικό αίτημα του πλοίου και ανεξάρτητα της
μικρής ή μεγάλης ποσότητας των αποβλήτων, έτσι ώστε, σε καμία περίπτωση
να μην προκύψει αδικαιολόγητη καθυστέρηση στα πλοία. Η υποχρέωση αυτή
ισχύει για όλες τις ημέρες, Σάββατα, Κυριακές και αργίες. Επίσης η
προαναφερόμενη υποχρέωση, ισχύει για την εξυπηρέτηση οποιουδήποτε
πλοίου ανεξαρτήτως σημαίας, τύπου και μεγέθους, μέσα στη θαλάσσια
περιοχή αρμοδιότητας της Ο.Λ.Ε. Α.Ε.. Η συλλογή των αποβλήτων από το
εξυπηρετούμενο πλοίο θα γίνεται με τα πλωτά μέσα του παρόχου από τη
θάλασσα, ή με τα χερσαία μέσα από την ξηρά. Η εκτέλεση των υπηρεσιών της
εν λόγω λιμενικής υπηρεσίας θα είναι σύμφωνη με τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις που προβλέπονται για τις εργασίες περισυλλογής και διάθεσης
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αποβλήτων από πλοία, από την Εθνική, Κοινοτική και τη Διεθνή νομοθεσία
καθώς και τα οριζόμενα στις σχετικές προσκλήσεις της Ο.Λ.Ε. Α.Ε.. Ο
πάροχος θα είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση οποιασδήποτε αδείας είναι
απαραίτητη για την εκτέλεση της λιμενικής υπηρεσίας και στη φάση της
τελικής διάθεσης και επεξεργασίας των αποβλήτων θα πρέπει να
συνεργάζεται με εγκεκριμένους φορείς. Το αίτημα για την παραλαβή
αποβλήτων θα πρέπει να υποβάλλεται από το εξυπηρετούμενο πλοίο ή τον
νόμιμο εκπρόσωπο του, τουλάχιστον 24 ώρες προ της εργασίας παραλαβής
αυτών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Αναλυτικά το αντικείμενο των παρόχων που θα δραστηριοποιηθούν
παρουσιάζεται στη σχετική πρόσκληση της Ο.Λ.Ε. Α.Ε.
Δικαίωμα συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να είναι ατομικές επιχειρήσεις και εταιρείες
οιασδήποτε μορφής.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά/
πιστοποιητικά που απαιτούνται στη σχετική πρόσκληση της Ο.Λ.Ε. Α.Ε..
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις για ένα ή και για τα δύο
είδη αποβλήτων (υγρά ή/και στερεά απόβλητα).
Τόπος παροχής υπηρεσιών: Λιμενικές Εγκαταστάσεις ευθύνης και
αρμοδιότητας Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε..
Διεξαγωγή Διαδικασίας:
Η διαδικασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην υπ’
αριθμόν 2099/01-03-2021 πρόσκληση του Οργανισμού Λιμένα Ελευσίνας
κατά τα ειδικότερα ανά ΤΜΗΜΑ Α και ΤΜΗΜΑ Β καθώς και στα παραρτήματά
της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτής, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθμόν 10379/1-11-2021 πρόσκληση
αναφορικά i. στη διάρκεια των συμβάσεων που θα υπογραφούν και ii. στην
εν συνεχεία τροποποίησή τους σε περίπτωση μεταβολής των παγίων τελών
της υπηρεσίας και μη έγκρισής τους.
Ο φάκελος θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα που απαιτούνται στην
ως άνω σχετική πρόσκληση. Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν τα αιτήματά τους,
σύμφωνα με τα οριζόμενα ανά ΤΜΗΜΑ Α και ΤΜΗΜΑ Β στην σχετική
πρόσκληση στο πρωτόκολλο της Ο.Λ.Ε. Α.Ε. από 07.00 π.μ.-15.00μ.μ. Δεν
γίνονται δεκτές αιτήσεις μετά την καταληκτική οριζόμενη στην παρούσα
ημερομηνία και επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους χωρίς να
αποσφραγισθούν.
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων : 05/12/2021 κατά τα ειδικότερα
αναφερόμενα στις Προσκλήσεις της Ο.Λ.Ε. .Α.Ε.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τέσσερις (4) μήνες από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής του αιτήματος εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Γλώσσα προσφορών η Ελληνική. Κατ’ εξαίρεση τεχνική περιγραφή,
σήµατα κλπ, δύνανται να είναι στην αγγλική γλώσσα συνοδευόμενα από
μετάφραση στην ελληνική.
Προσφυγές:
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Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα προσφυγής κατά των πράξεων της
Ο.Λ.Ε.Α.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του Κανονισμού ΕΕ
2017/352.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Απαιτείται Εγγύηση συµµετοχής Δεν απαιτείται.
Διάρκεια της σύμβασης: Το δικαίωμα δραστηριοποίησης των παρόχων θα
ισχύει για τρία (3) έτη, από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με την
Ο.Λ.Ε. Α.Ε..
Απαιτείται Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Οι πάροχοι υποχρεούνται, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και έως και δύο
(2) μήνες μετά τη λήξη αυτής, να διατηρούν διαρκώς σε ισχύ Εγγυητική
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ποσού διακοσίων χιλιάδων ευρώ 200.000,00€
(για την κατηγορία των υγρών αποβλήτων) και ποσού εκατόν πενήντα
χιλιάδων ευρώ 150.000,00€ (για την κατηγορία των στερεών αποβλήτων), η
οποία κατατίθεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, απευθύνεται δε προς
την Ο.Λ.Ε. Α.Ε. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης
καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της
σύμβασης και κάθε απαίτηση της Ο.Λ.Ε. Α.Ε. έναντι του Παρόχου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Λ.Ε. ΑΕ
Απόστολος Καμαρινάκης
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