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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 3/2019 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΦΥΛΑΞΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε.  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISPS- ΙΟΥΝΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019» 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 249.584,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, 

του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08-0802016[Οδηγίες 2014/24/ΕΚ και 2014/25ΕΕ],  

και των λοιπών κείμενων σχετικών διατάξεων 

και καλεί 

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά κατά τις 

ειδικότερες διατάξεις της. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας/φύλαξης της 
Λιμενικής Εγκατάστασης αρμοδιότητας Οργανισμού 
Λιμένα Λαυρίου Α.Ε. για την εφαρμογή του Κώδικα 
ISPS– Iούνιος-Σεπτέμβριος 2019» 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας   

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 79710000-4 & 797130000-5 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε. - Διεύθυνση 
Λιμενικών Υπηρεσιών  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 249.584,00 € πλέον Φ.Π.Α. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

30/04/2019 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, χρονικής ισχύς 
επτά (7) μηνών από την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ : Τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, 
ή μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισθέντος 
ποσού 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Λιμενική Εγκατάσταση Λιμένος Λαυρίου 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Οικονομικότερη Προσφορά 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΕΕΕ: (Δεν απαιτείται) 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ο.Λ.Λ. Α.Ε.: 4/4/2019 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ: 5/4/2019 
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Α.1  Εισαγωγή –  Αναθέτουσα Αρχή  

Στα πλαίσια του σκοπού και της λειτουργίας του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου Α.Ε., το Διοικητικό 

του Συμβούλιο ενέκρινε με την υπ’ αριθ.  2/283/21-3-19 Απόφασή του, την παρούσα Διακήρυξη, 

η οποία αφορά τη διεξαγωγή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για 

τη δημόσια σύμβαση με αντικείμενο: 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΦΥΛΑΞΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ 
ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISPS-ΙΟΥΝΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019» 

CPV : 79710000-4/Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας   

Συνολικού Προϋπολογισμού 249.584 € πλέον Φ.Π.Α.24% (ήτοι 309.484,16 Ευρώ) 

Το ειδικότερο αντικείμενο των ζητουμένων με την παρούσα υπηρεσιών αναλύεται στο Άρθρο 3 

(Α.3 – Βασικά Στοιχεία του Έργου ) της παρούσας. 

Αναθέτουσα Αρχή για την ανωτέρω ενέργεια είναι η Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Α.Ε., με έδρα 

το Λαύριο Αττικής: 

Ταχ. Δ/νση:  Λιμένας Λαυρίου, Ακτή Ανδρέα Παπανδρέου 

Ταχ. Κώδικας: 195 00 

Πληροφορίες: Ευάγγελος Βώδινας 

Email :  vodinas@oll.gr 

Τηλ.:  22920-27711 

Fax:  22920-22779 

 

Α.2Παραλαβή τευχών -  Παροχή διευκρινίσεων  

Η πρόσβαση στη Διακήρυξη, αλλά κυρίως η κατάρτιση, υποβολή προσφορών εκ μέρους των ενδια-

φερομένων και η αποσφράγιση αυτών, θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά μέσω της διαδικτυα-

κής πύλης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στον ιστότοπο www.eprocurement.gov.gr. Για τον λόγο αυτόν, 

οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον δεν το έχουν ήδη πράξει με αφορμή την συμμετοχή τους σε άλλους 

Διαγωνισμούς, θα πρέπει να εγγραφούν στην εν λόγω πύλη (ως οικονομικοί φορείς) και να λάβουν 

γνώση μέσω των εγχειριδίων χρήσης για ό,τι θα αποβεί χρηστικό για την όλη διαδικασία κατάρτι-

σης και υποβολής των προσφορών των. 

Λίγα Λόγια για το ΕΣΗΔΗΣ (Παράθεση από το εισαγωγικό κείμενο της ιστοσελίδας):  

«Το ΕΣΗΔΗΣ διαθέτει πλατφόρμα μέσω της οποίας όλοι οι φορείς του Δημόσιου Τομέα, σταδιακά, 

θα πραγματοποιούν με ηλεκτρονικό τρόπο όλη τη διαγωνιστική διαδικασία μιας δημόσιας σύμβα-

σης. Συγκεκριμένα, μέσω του συστήματος υποστηρίζονται διαδικασίες όπως είναι η κατάρτιση και 

mailto:vodinas@oll.gr
http://www.eprocurement.gov.gr/
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δημοσίευση της διακήρυξης ενός διαγωνισμού, η υποβολή των προσφορών από τους υποψηφίους, 

η αξιολόγησή τους, η κατάρτιση και σύναψη της σύμβασης του διαγωνισμού.  

Επίσης, μέσω του συστήματος παρακολουθείται η εκτέλεση των συμβάσεων, περιλαμβάνοντας 

διαδικασίες όπως η ηλεκτρονική παραγγελία, η ηλεκτρονική τιμολόγηση και η ηλεκτρονική πλη-

ρωμή. Μέσω του συστήματος, δίνεται επιπρόσθετα η δυνατότητα σε όλους τους φορείς του Δημο-

σίου να εφαρμόσουν νέες τεχνικές στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων, όπως είναι ο ηλεκτρο-

νικός πλειστηριασμός, τα δυναμικά συστήματα αγορών, ο ανταγωνιστικός διάλογος και η συμφω-

νία πλαίσιο».  

Συνοψίζοντας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση και να λαμβάνουν γνώση της πα-

ρούσας Διακήρυξης, των ενδεχόμενων προσαρτημάτων της, των συνημμένων αρχείων ή/ και ό-

ποιων διευκρινίσεων τη συνοδεύουν, στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονι-

κών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), του Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, 

www.eprocurement.gov.gr, μέσω της οποίας θα πραγματοποιείται και η όποια επικοινωνία με τον 

Αναθέτοντα Φορέα, ήτοι τον ΟΛΛ Α.Ε., υπό την προϋπόθεση της προγενέστερης εγγραφής των σε 

αυτήν.  

Επικουρικά, η παρούσα καθώς και Περίληψή της, θα αναρτηθούν στον ιστότοπο της ΟΛΛ Α.Ε. 

www.oll.gr. Η διαχείριση των αιτημάτων των προσφερόντων, θα γίνεται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, και η 

ανάρτηση των όποιων διευκρινίσεων θα πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας της ΟΛΛ Α.Ε. 

 

Α.3  Βασικά Στοιχεία Σύμβασης Υπηρεσιών  

Η παρούσα Προκήρυξη αφορά τη Δημόσια Σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο:  

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΛΙΜΕΝΑ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISPS - ΙΟΥΝΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019» 

(CPV : 79710000-4/Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας ) 

Η περιγραφή των στόχων, δράσεων, παραδοτέων, χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού για 

τη δημόσια σύμβαση, καθώς και οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας αυτού, παρουσιάζονται στα άρ-

θρα που ακολουθούν. 

 

Α 3.1 .  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Α 3.1.1.  Περιγραφή  της σύμβασης  υπηρεσιών-  Γενικά  

i. Η Ο.Λ.Λ. Α.Ε. ως φορέας διαχείρισης της Λιμενικής Εγκατάστασης του Λιμένα Λαυρίου, είναι 

εταιρεία συνεχούς λειτουργίας για την εξυπηρέτηση των πλοίων και μπορεί να εργάζεται όλο 

το 24ωρο κατανέμοντας το προσωπικό με καθήκοντα ασφαλείας σε βάρδιες. Είναι 

αναμφισβήτητο γεγονός ότι η προστασία της λιμενικής εγκατάστασης των πλοίων αλλά και 

των επιβατών/επισκεπτών που εξυπηρετούνται στο Λιμένα Λαυρίου, συμβάλλει στην 

διαμόρφωση και εξασφάλιση ενός περιβάλλοντος ομαλότητας και ασφάλειας, το οποίο 

http://www.oll.gr/
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επιτρέπει την ελεύθερη ανάπτυξη εμπορικών δραστηριοτήτων και συμβάλλει αποφασιστικά 

στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Στα πλαίσια αυτά, απαιτείται να υπάρχει συνεχής μέριμνα 

για την ασφάλεια από έκνομες ενέργειες κατά των πλοίων και της Λιμενικής Εγκατάστασης 

που τα εξυπηρετούν και για τον λόγο αυτόν, έχουν θεσπισθεί νομοθετικές ρυθμίσεις σε 

Διεθνές, Κοινοτικό και Εθνικό Επίπεδο.  

ii. Η Διοίκηση της Ο.Λ.Λ. Α.Ε., ανταποκρινόμενη στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 

κείμενες διατάξεις, θέσπισε μία σειρά διαδικασιών και μέτρων ασφάλειας τα οποία 

αντικατοπτρίζονται στη πολιτική Ασφάλειας που έχει υιοθετηθεί και η οποία προσδίδει τα 

μέγιστα στην φύλαξη και ασφάλεια σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας της λιμενικής 

εγκατάστασης σύμφωνα με το εν ισχύ Σχέδιο Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ) και 

τον Κώδικα ISPS. 

iii. Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας, από Ιδιωτική Επιχείρηση 

Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ) κάτοχο της αδείας του Ν.2518/1997 (ΦΕΚ Α’164) 

όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3707/2008 (ΦΕΚ Α΄209) και ισχύει, όπως προβλέπεται στον 

Νόμο 3622/2007 (ΦΕΚ Α’281),όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν.4150/2013 (ΦΕΚ 

Α΄102) και ισχύει, και σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 4434.1/02/08 (ΦΕΚ Β’1877). Οι 

υπηρεσίες αυτές αφορούν τον έλεγχο πρόσβασης, προσώπων και οχημάτων στους χώρους 

της λιμενικής εγκατάστασης, έλεγχο ασφάλειας των εισερχομένων στα πλοία επιβατών, των 

χειραποσκευών και των αποσκευών τους, ιδιαίτερα, από τα σημεία ελέγχου του Τερματικού 

Σταθμού Κρουαζιέρας λιμένος Λαυρίου, με την βοήθεια των ηλεκτρονικών συσκευών 

ελέγχου αποσκευών και προσώπων, όπως μαγνητικών πυλών, ακτινοσκοπικών μηχανημάτων 

(X-RAYS), επιτήρηση συστημάτων CCTV στο Κέντρο Ελέγχου Ασφάλειας Λιμενικής 

Εγκατάστασης (ΚΕΑΛΕ), τήρηση βιβλίων εισερχομένων – εξερχόμενων, τήρηση βιβλίων 

συμβάντων, έλεγχος πρόσβασης επιβατών (εισιτήρια, κάρτες επιβίβασης κλπ.), χρηστών 

λιμένα, εργαζομένων κλπ., χωρίς να προκαλούνται, στο μέτρο του εφικτού,  καθυστερήσεις 

σε επιβάτες και οχήματα προς επιβίβαση στα υπόχρεα πλοία. Επίσης έρευνες ασφαλείας και 

περιπολίες σε χώρους της λιμενικής εγκατάστασης και αναφορά συμβάντων στον ΥΑΛΕ ή/και 

στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον όποιο εκπρόσωπο του Οργανισμού έχει ορίσει 

ο ΥΑΛΕ ή ορίζεται στο εγκεκριμένο Σχέδιο Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ) της 

Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Α.Ε.  

iv. Σημαντικός παράγων στην φιλοσοφία της ασφάλειας της λιμενικής εγκατάστασης είναι 

επίσης η δυνατότητα του αναδόχου να ανταποκριθεί άμεσα σε περιστατικά εκτάκτου 

ανάγκης τα οποία δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν και να περιγραφούν στην παρούσα 

φάση. Επίσης δύναται να του ανατεθούν επιπλέον παρεμφερείς εργασίες σχετικές με την 

ασφάλεια όπως η συμμετοχή σε εκπαιδεύσεις και ενημερώσεις ασφαλείας, υποχρεωτική 

συμμετοχή του προσωπικού με πλήρη εξάρτηση σε 1 γυμνάσιο ασφαλείας κατά την διάρκεια 

των 4 μηνών όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και ό,τι άλλο σχετικό με την 

ασφάλεια του λιμένος και των περιουσιακών του στοιχείων ζητηθεί από τον Υπεύθυνο 

Ασφάλειας της Λιμενικής Εγκατάστασης, χωρίς οικονομική επιβάρυνση της ΟΛΛ Α.Ε. 

v. Για τους παραπάνω λόγους και για την πλήρη κατανόηση των ζητούμενων υπηρεσιών 

ασφαλείας, από τους οικονομικούς φορείς που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής 
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στην ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία, η ΟΛΛ Α.Ε. διοργανώνει αναλυτική παρουσίαση των 

ζητούμενων υπηρεσιών την 12/4/2019, ημέρα Παρασκευή και μεταξύ των ωρών 10:00-15:00 

στην αίθουσα συνεδριάσεων των γραφείων Διοίκησης της ΟΛΛ Α.Ε.. Η προσέλευση θα είναι 

αυστηρά μεταξύ 09:30-10:00 και οικονομικοί φορείς που θα προσέλθουν μετά τις 10:00 δεν 

θα γίνουν δεκτοί στην ενημέρωση. Στις 10:00 θα ξεκινήσει αναλυτική παρουσίαση της 

επιχειρησιακής λειτουργίας της Λιμενικής Εγκατάστασης και απαντήσεις σε τυχόν ερωτήσεις 

και διευκρινήσεις (10:00-12:00). Στη συνέχεια και μέχρι περίπου στις 15:00 θα 

πραγματοποιηθεί επιτόπια επίσκεψη όλων των χώρων της Λιμενικής Εγκατάστασης για την 

καλύτερη κατανόηση των απαιτούμενων διαδικασιών ασφαλείας. Η διαδικασία θα 

ολοκληρωθεί με την χορήγηση βεβαιώσεων παρακολούθησης της αναλυτικής παρουσίασης 

που θα είναι απαραίτητο στοιχείο, επί ποινή αποκλεισμού, για το φάκελο της Τεχνικής 

Προσφοράς. 

 

A 3.1.2.   Φύλαξη καθορισμένων χώρων  

i. Η φύλαξη καθορισμένων χώρων εντός της Λιμενικής Εγκατάστασης της Οργανισμός Λιμένος 

Λαυρίου Α.Ε. και οι περιπολίες θα γίνονται με ποινή απόρριψης από ένστολο προσωπικό με 

τον προβλεπόμενο εξοπλισμό, σύμφωνα με τον Ν.2518/97 (Φ.Ε.Κ. 164/Α’), την Υ.Α. 

4434.1/02/08 (ΦΕΚ 1877/Β’), τον Ν.3622/2007 και το εγκεκριμένο ΣΑΛΕ.  

ii. Η επιτήρηση του συστήματος καμερών επιτήρησης (CCTV) και των υπολοίπων συστημάτων 

ασφαλείας της ΟΛΛ Α.Ε. θα γίνεται καθημερινά σύμφωνα με το ημερήσιο πρόγραμμα φύλαξης 

από το ΚΕΑΛΕ και στις ώρες που ορίζονται (ανάλογα με τις ανάγκες κάθε φορά) σε αυτό.  

iii. Οι θέσεις αυτές καθώς και οι ώρες και διάρκεια φύλαξης, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες 

μπορούν να αλλάζουν με ευθύνη και εντολή του ΥΑΛΕ.  

 

A 3.1.3.  Διαθέσιμα Μέσα  

Ο Ανάδοχος οικονομικός φορέας, είναι υποχρεωμένος να διαθέσει στο προσωπικό που θα χρησι-

μοποιήσει για τη φύλαξη, επιτήρηση και ελέγχους πρόσβασης της λιμενικής εγκατάστασης, τα κα-

τάλληλα για το σκοπό αυτό μέσα, σύμφωνα πάντα με τις κείμενες διατάξεις και το εγκεκριμένο 

ΣΑΛΕ και επιπλέον ένα όχημα σε 24ωρη βάση για τις περιπολίες. Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας 

υποχρεούται να διαθέτει το κατά τα ανωτέρω προσωπικό του ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες 

της ΟΛΛ Α.Ε. και τις σχετικές οδηγίες του ΥΑΛΕ. Το προσωπικό της αναδόχου Εταιρείας θα φέρει 

στολή με τα διακριτικά και τα σήματα της Εταιρείας καθώς και το διατιθέμενο από αυτή ατομικό 

εξοπλισμό ασφαλείας για την άσκηση της φύλαξης, όπως αλεξίσφαιρο γιλέκο, φακό, σφυρίχτρα, 

ΜΑΠ κλπ. Η κατά τα ανωτέρω φύλαξη, επιτήρηση και έλεγχοι πρόσβασης πραγματοποιούνται πά-

ντοτε από ένστολο προσωπικό σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο εγκεκριμένο Σχέδιο Ασφάλειας Λι-

μενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ) και τον Κώδικα ISPS. 
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A 3.1.4.  Διαθέσιμο Προσωπικό  

i. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οικονομικός φορέας είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει το κατάλληλο 

εκπαιδευμένο προσωπικό σε εμπειρία και αριθμό για την άρτια εκτέλεση της παροχής 

υπηρεσιών ασφαλείας της Λιμενικής Εγκατάστασης της Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Α.Ε. το 

οποίο και θα υπάγεται άμεσα στον ΥΑΛΕ ο οποίος είναι επιφορτισμένος για το σκοπό αυτό 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της ΥΑ 4434.1/02/08 (ΦΕΚ 1877/Β’). 

ii. Για τον συντονισμό των εργασιών φύλαξης επιτήρησης και ελέγχων πρόσβασης της Λιμενικής 

Εγκατάστασης αρμοδιότητας της Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Α.Ε., ο Ανάδοχος οικονομικός 

φορέας θα ορίσει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ έναν υπεύθυνο/επόπτη (για όλες τις θέσεις παρεχόμενων 

υπηρεσιών) με έδρα στο Δήμο Λαυρεωτικής, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ για το ΠΑΡΟΝ 

έργο/λιμενική εγκατάσταση. Ο Επόπτης θα είναι διαθέσιμος όλο το 24ωρο θα ενημερώνεται 

από τον ΥΑΛΕ για όλες τις τρέχουσες και έκτακτες ανάγκες ή τα προβλήματα της εκτέλεσης του 

έργου και για την διαχείριση, προγραμματισμό και κατανομή του προσωπικού.  

iii. Για λόγους καλής λειτουργίας της σύμβασης ο ανάδοχος οικονομικός φορέας υποχρεούται να 

διατηρεί καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης το ίδιο προσωπικό που αρχικά θα επιλεγεί και 

θα εκπαιδευτεί ειδικά για τη Λιμενική Εγκατάσταση του Λιμένα Λαυρίου, εκτός εάν κάποιο 

από στελέχη του αναδόχου (φύλακας, υπεύθυνος, κλπ.) εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντα του, 

ή υποπέσει σε αδικήματα που επισύρουν την απόλυσή του σύμφωνα με τις υφιστάμενες 

διατάξεις.  

iv. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος οικονομικός φορέας υποβάλλει σχετικό αίτημα στον ΥΑΛΕ, 

ο οποίος αφού εξετάσει τα πραγματικά περιστατικά, με αιτιολογημένη εισήγηση του προς το 

Διευθύνοντα Σύμβουλο προτείνει τη λήψη απόφασης για έγκριση ή απόρριψη της απόλυσης. 

v. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω με αιτιολογημένη εισήγησή του προς το Διευθύνοντα 

Σύμβουλο της ΟΛΛ Α.Ε., ο ΥΑΛΕ μπορεί να προτείνει την αντικατάσταση οποιουδήποτε 

στελέχους που κρίνει ότι εκτελεί  πλημμελώς τα καθήκοντα του, ή υποπέσει σε αξιόποινα 

αδικήματα. Το ίδιο ισχύει και για τον ανάδοχο. 

vi. Τα προσόντα των ατόμων που θα προσδιορισθούν στην τεχνική προσφορά, αποτελούν 

σημαντικό στοιχείο της ικανότητας του υποψηφίου για την υλοποίηση της σύμβασης, και 

γίνονται αποδεκτά για την υλοποίηση της. Στα πλαίσια αυτά οποιαδήποτε τροποποίηση των 

ατόμων μετά την υπογραφή της σύμβασης επιτρέπεται μόνο αποδεδειγμένα για λόγους 

ανωτέρας βίας και μόνο από άτομα με αντίστοιχα η καλύτερα προσόντα από αυτά που 

αξιολογήθηκαν. Τροποποίηση της Ομάδας εργασίας θα πρέπει να εγκρίνεται από το αρμόδιο 

όργανο της ΟΛΛ Α.Ε. και θα έχει υποχρεωτικά την έγκριση του ΥΑΛΕ ο οποίος είναι 

επιφορτισμένος για το σκοπό αυτό με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της ΥΑ 4434.1/02/08 (ΦΕΚ 

1877/Β’). 
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A 3.1.5.  Έλεγχος Εργασιών  

i. Ο Επόπτης θα συνεργάζεται καθημερινά με τον ΥΑΛΕ για τον έλεγχο των εργασιών και την 

πιστοποίηση παρουσίας του προσωπικού της εταιρείας. 
 

ii. Ο Επόπτης οφείλει επιπλέον να ενημερώνεται για το πρόγραμμα αφίξεων των υπόχρεων στον 

κώδικα ISPS πλοίων, ώστε να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των χώρων της 

Λιμενικής Εγκατάστασης και την εφαρμογή του ΣΑΛΕ, σύμφωνα με τις εργασίες που 

περιγράφονται παραπάνω και τις οδηγίες του ΥΑΛΕ. 
 

iii. Ο Επόπτης θα συμπληρώνει καθημερινά τυποποιημένο έντυπο που θα παραδίδεται/ 

κοινοποιείται στον ΥΑΛΕ. Στο δελτίο αυτό εκτός των άλλων θα αναφέρονται τα ονοματεπώνυμα 

του προσωπικού, οι χρόνοι και θέσεις εργασίας τους και οι υπηρεσίες που προσφέρθηκαν, τα 

διάφορα συμβάντα καθώς και οι ενδεχόμενες φθορές ή ζημιές που θα παρατηρούνται στους 

χώρους φύλαξης, επιτήρησης και ελέγχων πρόσβασης. Επίσης, θα αναφέρουν οτιδήποτε άλλο 

δημιουργεί προβλήματα στο έργο που έχουν αναλάβει (π.χ. ζημιές στην περίφραξη, περίεργες 

κινήσεις υπόπτων κλπ.). Το έντυπο θα υπογράφεται από τον ΥΑΛΕ και τον Επόπτη και θα είναι 

αποδεικτικό τόσο για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης όσο και για την πληρωμή του 

Αναδόχου. Το έντυπο με μέριμνα του ΥΑΛΕ θα προωθείται καθημερινά στη Διεύθυνση 

Οικονομικών Υπηρεσιών  της ΟΛΛ ΑΕ.     

iv. Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας οφείλει, επί ποινή απόρριψης, να προτείνει τη μορφή του 

σχετικού εντύπου στην «Τεχνική Προσφορά». Η τελική μορφή του, που θα εγκριθεί από τον 

ΥΑΛΕ, θα αποτελεί Παράρτημα της σύμβασης που θα υπογραφεί. 

 

Α 3.1.6.  Υγιεινή & Ασφάλεια Προσωπικού  -Ασφαλιστικές Καλύψεις –  Υποχρεώ-
σεις Αναδόχου  

Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας κατά την εκτέλεση των εργασιών έχει υποχρέωση να εφαρμόζει 

τις κείμενες διατάξεις που αφορούν στον καθορισμό των προδιαγραφών ασφάλειας και υγιεινής 

των εργαζομένων κατά την εργασία (Ν.1568/1985 Φ.Ε.Κ.177Α, Π.Δ.396/1994 Φ.Ε.Κ. 220Α, 17/1996 

Φ.Ε.Κ. 11Α, 305/1996 Φ.Ε.Κ. 212Α, 159/1999 Φ.Ε.Κ. 157Α κλπ.). Ο Ανάδοχος οικονομικός φορέας 

υποχρεούται να έχει ασφαλίσει όλο το προσωπικό που θα απασχολεί στο έργο, στους οικείους 

ασφαλιστικούς φορείς ασφαλίσεως του, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Επίσης 

ο ανάδοχος οικονομικός φορέας υποχρεούται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της ερ-

γατικής νομοθεσίας, δηλαδή την καταβολή των νόμιμων αποδοχών στο απασχολούμενο προσω-

πικό για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης, οι οποίες σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να 

είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία (κλαδική) ή γενική συλλογική σύμβαση εργα-

σίας, τήρηση του νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργα-

ζομένων κλπ.» (Εγκύκλιος του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας – Σώμα επι-

θεώρησης Εργασίας με αριθμό 30440/08-05-2006 σχετική με τις συμβάσεις του δημοσίου με εται-

ρίες Security και συνεργεία καθαριότητος, καθώς και τη συμπληρωματικής της με Αρ. Πρωτ. 

31262/16/11/2006). Στην περίπτωση που η επιχείρηση έχει συνάψει ειδική επιχειρησιακή 
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συλλογική σύμβαση με τους εργαζομένους δεν επιτρέπεται να περιέχει όρους εργασίας δυσμενέ-

στερους για τους εργαζόμενους από τους όρους εργασίας των εθνικών γενικών συλλογικών συμ-

βάσεων. Οι ειδικές επιχειρησιακές συμβάσεις εργασίας υπερισχύουν από τις αντίστοιχες κλαδικές 

συλλογικές συμβάσεις χωρίς περιορισμούς. (Ν.1876/1990). Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας έχει 

την αποκλειστική ποινική και αστική ευθύνη απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομέ-

νου και του προσωπικού της ΟΛΛ Α.Ε. για κάθε ατύχημα ή ζημιά σε πρόσωπα ή πράγματα που 

τυχόν θα συμβούν από πλημμελή άσκηση των καθηκόντων τους. Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας 

έχει την αποκλειστική ποινική και αστική ευθύνη απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβα-

νομένου και του προσωπικού της ΟΛΛ Α.Ε. για κάθε ατύχημα ή ζημιά σε πρόσωπα ή πράγματα που 

τυχόν θα συμβούν κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών φύλαξης, επιτήρησης και ελέγχων πρόσβα-

σης (ασφαλιστικές καλύψεις) με ευθύνη του προσωπικού του αναδόχου. Ο ανάδοχος οικονομικός 

φορέας υποχρεούται να έχει ασφαλίσει όλο το προσωπικό που θα απασχολεί στο έργο, στους οι-

κείους ασφαλιστικούς φορείς ασφαλίσεως του, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και είναι ο 

μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυ-

τόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε 

παράβασης ή ζημίας που προκληθεί λόγω πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων του σε τρίτους ή 

την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται ο Ανάδοχος προς αποκατάσταση κάθε θετικών ή αποθετικών 

ζημιών προκληθούν. Ο Ανάδοχος οικονομικός φορέας υποχρεούται να προσαρμόζει τις εφαρμογές 

σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος οικονομικός φορέας θα πρέπει να συνερ-

γάζεται στενά με την ΟΛΛ Α.Ε., υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρή-

σεις του ΥΑΛΕ σχετικά με την εκτέλεση του έργου. Ο Ανάδοχος οικονομικός φορέας υποχρεούται 

να παρίσταται με εκπρόσωπό του σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν το έργο (τακτικές 

και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων, 

καθώς και να διαθέτει την ομάδα έργου σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, Γυμνάσια ή/και Ασκήσεις Α-

σφαλείας που θα διοργανώνει η ΟΛΛ Α.Ε. χωρίς οικονομική επιβάρυνση της ΟΛΛ Α.Ε.. Σε περί-

πτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεού-

ται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την 

ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδει-

κτικά στοιχεία. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο του έργου σε οποιονδήποτε τρίτο, των 

υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού 

και της ΟΛΛ Α.Ε., εκτός της αμοιβής του την οποία μπορεί να εκχωρήσει σε Τράπεζα της επιλογής 

του. 

 

Α 3.2 Τόπος Υλοποίησης Σύμβασης Υπηρεσιών  

Ο Ανάδοχος οικονομικός φορέας θα υλοποιήσει τη σύμβαση υπηρεσιών «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α-

ΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISPS -ΙΟΥΝΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019» στη έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, 

στο Λιμένα Λαυρίου Αττικής και συγκεκριμένα στη Λιμενική Εγκατάσταση του Λιμένα Λαυρίου. 
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Α .4 Χρόνος Υλοποίησης Παραδοτέων  –  Διάρκεια Σύμβασης  -  Παραδοτέα  

Η παραλαβή των εργασιών θα γίνεται από τον ΥΑΛΕ της Λιμενικής Εγκατάστασης της ΟΛΛ Α.Ε., ο 

οποίος και θα υπογράφει το τυποποιημένο έντυπο που αναφέρεται στην ενότητα Α 3.1.5. «Έλεγχος 

Εργασιών». 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με την προσκόμιση του σχετικού Τιμολογίου ή Δελτίου Πα-

ροχής Υπηρεσιών, που θα συνοδεύεται υποχρεωτικά: 

(α) με τα ημερήσια αντίγραφα του τυποποιημένου εντύπου που αναφέρεται στην ενότητα Α 3.1.5. 

«Έλεγχος Εργασιών» υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από τον ΥΑΛΕ ή τον εκάστοτε εκτελούντα 

χρέη ΥΑΛΕ (Α/ΥΑΛΕ ή Β/ΥΑΛΕ) με το σύνολο των ωρών απασχόλησης που αναφέρονται στα ημερή-

σια δελτία εφόσον συμφωνούν με αυτές που αναγράφονται στο τιμολόγιο. 

(β) με έγγραφο Τράπεζας (εχτρέ λογαριασμού, πρωτότυπα καταθετήρια, κλπ.) που θα αποδεικνύ-

ουν την κατάθεση της μηνιαίας αμοιβής του απασχοληθέντος προσωπικού, συμπεριλαμβανομέ-

νων υπερωριών, αργιών & νυκτερινών βαρδιών, συμμετοχών σε Γυμνάσια ή Ασκήσεις Ασφαλείας, 

κλπ., εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μήνα που ακολουθεί το μήνα παροχής των υπηρε-

σιών. Η ΟΛΛ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ζητά κατά περίπτωση και επιπλέον στοιχεία. 

(γ)με αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας,  

(δ) με αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας 

(ε) με τυχόν λοιπά δικαιολογητικά σύμφωνα με την κείμενη ισχύουσα νομοθεσία.  

Από κάθε Τιμολόγιο ή Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρα-

τήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων 

Υπουργείων. 

Διάρκεια Σύμβασης: Τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ή μέχρι την εξάντληση 

του προϋπολογισθέντος ποσού. 

Αν ο ανάδοχος οικονομικός φορέας διακόψει ξαφνικά και χωρίς συναίνεση της ΟΛΛ Α.Ε. την πα-

ροχή των υπηρεσιών του, πριν την ημερομηνία λήξης του χρόνου σύμβασης, υποχρεούται στην 

καταβολή ποινικής ρήτρας, ποσού ίσου με το διπλάσιο του υπολειπόμενου μέχρι την λήξη της σύμ-

βασης χρηματικού ποσού που θα ελάμβανε. Σε τέτοια περίπτωση, η ΟΛΛ Α.Ε. θα έχει το δικαίωμα 

να προσλάβει ελευθέρα άλλον ανάδοχο με ελεύθερη τιμή και να αξιώσει από τον έκπτωτο ανά-

δοχο την καταβολή της τυχόν προκύπτουσας διαφοράς τιμής, παράλληλα με την αξίωση του για 

κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης υπέρ αυτού. Ο τρόπος πληρωμής θα αναγράφεται επί 

ποινή αποκλεισμού στην Οικονομική Προσφορά των υποψηφίων οικονομικών αναδόχων 

 

Α.5 Προϋπολογισμός  

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 249.584,00€, πλέον ΦΠΑ 24%. [ Συνολικό 

ποσό έργου συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 309.484.16 €]. 
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Α.6 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού –  Κριτήριο Ανάθεσης  

Η Επιτροπή του Διαγωνισμού, κατά την ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των 

προσφορών, και κατόπιν της αποσφράγισης του φακέλου Δικαιολογητικών/Τεχνικής Προσφοράς, 

προβαίνει στον έλεγχο των συνημμένων στο τμήμα αυτό της προσφοράς σχετικών αρχείων, για 

κάθε έναν Υποψήφιο οικονομικό φορέα , εξετάζοντας την έγκυρη συμμετοχή του, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων της παρούσας. Αφού ελέγξει την αρτιότητα και ορθότητα των ως άνω υπο-

βληθέντων εγγράφων, συντάσσει και υπογράφει προς τούτο σχετικό Πρακτικό, όπου καταχωρού-

νται, σύμφωνα με την αρίθμηση των προσφορών, η επωνυμία του Υποψηφίου οικονομικού φορέα, 

και με όσα στοιχεία απαιτεί η Διακήρυξη  σύμφωνα με την παράγραφο A18.2: Τεχνική Αξιολόγηση. 

Το Πρακτικό  - του οποίου λαμβάνουν άμεση γνώση μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, 

μόνο όσοι υπέβαλαν προσφορές - ολοκληρώνεται με αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής περί τυ-

χόν αποκλεισμού κάποιου εκ των Υποψηφίων που δεν εκπλήρωσε τις αναγκαίες προϋποθέσεις 

έγκυρης συμμετοχής στο Διαγωνισμό.  

Οι υποφάκελοι της Οικονομικής Προσφοράς των Υποψηφίων οικονομικών φορέων που αποκλεί-

σθηκαν κατά τα ανωτέρω παραμένουν σφραγισμένοι, χωρίς να μπορούν να «λάβουν μέρος» στο 

επόμενο στάδιο του Διαγωνισμού.  

Στην συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ορίζει ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των οικονομι-

κών προσφορών, με ηλεκτρονική κοινοποίηση στους υποψήφιους οικονομικούς φορείς που δεν 

έχουν αποκλειστεί κατά το προγενέστερο στάδιο. 

Κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα αποσφραγίζονται οι Οικονομικές Προσφορές, και το περιεχό-

μενό τους καταχωρείται σε σχετικό Πρακτικό.   

Στη συνέχεια, οι οικονομικές προσφορές αξιολογούνται, εφόσον κριθούν παραδεκτές, δηλαδή εί-

ναι συνταγμένες όπως ορίζει το Άρθρο 16 της παρούσας.  

Για τις Οικονομικές Προσφορές που τυχόν χαρακτηριστούν ως ασυνήθιστα χαμηλές σύμφωνα 

με το άρθρο 313 του Ν. 4412/2016, (άρθρο 84 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ), η Επιτροπή δύναται να 

ζητήσει γραπτές διευκρινίσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο αυτό και ακολουθώ-

ντας τις διαδικασίες που εκεί προβλέπονται, να τις απορρίψει.  

Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των παραδεκτών οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή Δια-

γωνισμού προχωρεί σε καταγραφή της Οικονομικής προσφοράς κάθε Υποψηφίου, προσδιορίζει 

την οικονομικότερη προσφορά και καταγράφει τις ενέργειές της και την εισήγησή της για την ανά-

θεση, στο ίδιο ως άνω Πρακτικό.  

Σχετική γραπτή ανακοίνωση, υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο της Επιτροπής στην οποία αναγρά-

φεται η ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων και το Όργανο ή η Υπηρεσία που υπο-

βάλλονται, αποστέλλεται στους Υποψηφίους οικονομικούς φορείς που δεν μειοδότησαν. 

Τα πρακτικά συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

Η Επιτροπή έχει την ευχέρεια, κατά την κρίση της και τηρώντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης, να 
καλέσει με κάθε πρόσφορο μέσο τους Υποψηφίους οικονομικούς φορείς να “αποσαφηνίσουν” ή 
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να “συμπληρώσουν” τα υποβληθέντα στοιχεία του υποφακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής – 
Τεχνικής Προσφοράς μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη 
από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 310 του Ν.4412/2016. 
 
Ως “αποσαφήνιση” εννοείται η χορήγηση διευκρινίσεων για το περιεχόμενο εγγράφων που ήδη 

υποβλήθηκαν.  

Ως “συμπλήρωση” υποβληθέντων στοιχείων νοείται και η προσκόμιση νέων στοιχείων, εφόσον 

αποδεικνύουν σε συνδυασμό με ήδη υποβληθέντα στοιχεία του υποφακέλου Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς τη συνδρομή κάποιας από τις προϋποθέσεις της παρούσας.  

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης και κατακύρωσης του διαγωνισμού αποτελεί η υποβολή της οι-

κονομικότερης προσφοράς σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται παραπάνω, ο προσφέρων της ο-

ποίας ανακηρύσσεται Ανάδοχος οικονομικός φορέας και καλείται για την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης. 

Η ΟΛΛ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει τη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας 

και να προσφύγει στη διαδικασία ανάθεσης με διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι λόγοι του 

άρθρου 317 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016). 

 

Α.7 Ορισμοί-  Συντομογραφίες  

Για την κατανόηση των διατάξεων της παρούσας Προκήρυξης, δίνεται η σημασία των παρακάτω 

όρων: 

«Ενδιαφερόμενος»: Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας, που προτίθεται να λάβει μέρος 

στην παρούσα διαδικασία  

«Υπηρεσία»: Η Υπηρεσία που διεξάγει το Διαγωνισμό ΟΛΛ Α.Ε. 

«Οικονομικός Φορέας»: Κάθε νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή ένωση αυτών των φορέων, 

συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων που προσφέρει στην αγορά 

παροχή υπηρεσιών   

«Αντίκλητος»: Το πρόσωπο που ο υποψήφιος οικονομικός φορέας με δήλωσή του, στην οποία 

περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, α-

ριθμός τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της 

Αναθέτουσας Αρχής με τον Προσφέροντα 

«Τεύχη Διακήρυξης»: Τα Τεύχη που αναρτά η Υπηρεσία και περιέχουν τους όρους και τις 
προϋποθέσεις βάσει των οποίων διενεργείται ο παρών Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός 
Ανοικτής Διαδικασίας 

«Προσφορά»: Η προσφορά που υποβάλλουν οι Υποψήφιοι οικονομικοί φορείς προς την Υπηρεσία 

στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού. Περιλαμβάνει το Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς, και την 

Οικονομική Προσφορά  
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«Σύμβαση Υπηρεσιών»: Η παροχή των υπηρεσιών όπως περιγράφονται στην παρούσα με έγ-

γραφη συμφωνία (ιδιωτικό συμφωνητικό) που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, 

δηλαδή του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου ΑΕ και του Αναδόχου οικονομικού φορέα. 

«Υπεύθυνη Δήλωση»: Η υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στα ελληνικά ή σε περίπτωση αλλοδα-

πού-χώρας μέλους ΕΕ - Υποψηφίου κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα με τις διατά-

ξεις της χώρας προέλευσής του (π.χ. ένορκη δήλωση). Η Υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται, σε περί-

πτωση νομικού προσώπου, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού ή από ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα 

νόμιμο εκπρόσωπο 

 

Α.8 Γλώσσα Διαδικασίας  

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική.   

Η υποψηφιότητα στο Διαγωνισμό, τα έγγραφα που την συνοδεύουν ή συνυποβάλλονται, η Προ-

σφορά, καθώς και κάθε παροχή πληροφορίας, αλληλογραφία, γνωστοποίηση, υποβολή προσφυ-

γής, αίτησης κ.λπ. διατυπώνονται εγγράφως, στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τυχόν τεχνικούς 

όρους που είναι δυνατό να αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα. Κείμενα που έχουν συνταχθεί 

σε άλλη γλώσσα, πλην της Ελληνικής, δεν λαμβάνονται υπόψη. Πρωτότυπα έγγραφα που εκδίδο-

νται από χώρες του εξωτερικού και δεν θα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στα ελληνικά, δεν 

λαμβάνονται υπ’ όψη.  

Όλα τα δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά που αφορούν αλλοδαπές επιχειρήσεις, συμπεριλαμ-

βανομένης της Εγγυητικής επιστολής συμμετοχής - και κατόπιν αυτή της καλής εκτέλεσης - και που 

θα κατατεθούν από τους Υποψηφίους στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, 

είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του διαγωνιζομένου ( ή του δικαιολογητικού ), είτε με 

την επίθεση της σφραγίδας “Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυ-

ρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους, και θα συνοδεύονται επί 

ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά.  

Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ της Υπηρεσίας, και του Αναδόχου θα γίνονται 

υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. 

 

Α .9 Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Ο παρών διαγωνισμός, διέπετε από: 

1. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016). 

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 725/2004 για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και τις λιμενικές ε-

γκαταστάσεις των κρατών-μελών. 
3. Τον Ν.3622/2007 για την ενίσχυση της ασφαλείας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων, όπως 

τροποποιήθηκε με το Άρθρο 12 του Ν.4150/2013 και ισχύει. 
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4. Το Π.Δ. 56/2004 (ΦΕΚ 47Α 11-2-2004). «Κύρωση των τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης 

«περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής στην Θάλασσα». 

5. Τον διεθνή κώδικα ISPS για την ασφάλεια πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων. 

6. Τις διατάξεις του Ν.2518/97 (Φ.Ε.Κ. 1164/Α/21-08-1997), «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτι-

κών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπι-

κού αυτών και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3707/08 (Φ.Ε.Κ. 209/08-10-08) 

και ισχύει 

7. Τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 4434.1/02/08 (ΦΕΚ 1877/Β’), «Καθορισμός όρων και 

προϋποθέσεων έκδοσης από τις Λιμενικές Αρχές άδειας για τη διενέργεια από ιδιωτικές εται-

ρείες παροχής υπηρεσιών ασφάλειας των προβλεπόμενων από τα εγκεκριμένα Σχέδια Ασφά-

λειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΣΑΛΕ), ελέγχων ασφάλειας». 

8. Τον Ν.3879/10 (Φ.Ε.Κ. 163/1/2010) περί της δια βίου μάθησης 
9. Τις διατάξεις του Ν. 4152/2013  (παρ. Ζ). 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4320/15. 

11. Την Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λει-

τουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

12. Την με αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση 

για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

13. Τον Κανονισμό Ε.Ε. 1336/2013 της Επιτροπής της 13ης/12/2013. 

14. Την Π1/358/27-1-1999 Υπ. Απόφαση ως ισχύει περί εξαιρέσεως από το Ε.Π.Π. προμηθειών 

που πραγματοποιούνται με την ανάδειξη προμηθευτών - χορηγητών σε συνδυασμό με την 

Π1/1280/31-7-2012 αντίστοιχη. 

15. Την με αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση 

για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

16. Τον Κανονισμό 1336/2013 της Ευρωπαϊκής επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2013 «για την 

τροποποίηση των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ, 

2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικα-

σίες σύναψης συμβάσεων». 

17. το ν.2932/01 (ΦΕΚ 145 Α΄/27-06-01) «….Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εται-

ρείες και άλλες Διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με  την  

σύμβαση παραχώρησης με την οποία το Δημόσιο παραχωρεί προς την Ο.Λ.Η. A.E. το αποκλει-

στικό δικαίωμα χρήσης κι εκμετάλλευσης των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων της χερ-

σαίας  λιμενικής ζώνης του Λιμένα Λαυρίου. 

18. το ν.3310/2005, ΦΕΚ Α' 30/14.2.2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την απο-

τροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως ισχύει 

σήμερα. 

19. το Ν. 3429/05 (ΦΕΚ 314 Α΄/27-12-2005) «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ)». 

20. το ν.3548/07 (ΦΕΚ 68/20-3-2007) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 

στο νομαρχιακό τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις». 

21. τον Ν.4053/2012 (ΦΕΚ 82/Α’/10-04-2012) «Ρυθμίσεις λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, 

θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις». 
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22. το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α’/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – 

Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/07 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική 

διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

23. Το Νόμο Ν. 2362/1995 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/27-11-1995) «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των 

δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 

24. Τον Ν. 3886/10 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων-Εναρμόνιση 

της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ».(Φ.Ε.Κ. Α΄173/2010) 

25. Το Ν.3548/07 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.(Α΄68) 

26. Το  Νόμο 3801/09 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας» (Α΄163). 

27. Το Νόμο 3310/2005 Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας  ( ΦΕΚ 30/15-2-2005)  άρθρο 

12 παρ. 27Α. 

28. Το Νόμο 2859/00  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (Α΄248). 

29. Το Νόμο 3861/10 (Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – 

Πρόγραμμα Διαύγεια» 

30. Το Νόμο 3863/2010 (ΦΕΚ115/Α/15-07-2010) και ειδικότερα το άρθρο 68 «Συμβάσεις 

εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών» & τo Νόμο 4024/2011 Άρθρο 37 

31. Τις διατάξεις του Ν.1568/85 (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985), «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομέ-

νων», όπως ισχύει μετά τις σχετικές τροποποιήσεις και συμπληρώσεις. 

32. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας – Σώμα Επιθεώρησης 

Εργασίας με αριθμό 30440/08-05-2006 σχετική με τις συμβάσεις του δημοσίου με εταιρίες 

Security και συνεργεία καθαριότητος, καθώς και τη συμπληρωματικής της με Αρ. Πρωτ. 

31262/16/11/2006. 
33. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ.: 155/2019 και ΑΔΑ 7Ν1Ι469ΗΞΥ-ΙΞΗ 

34. Την υπ. Αριθ2/283/21-3-19 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΛ ΑΕ περί της προ-

κήρυξης του Έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ-

ΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISPS ΙΟΥΝΙΟΣ-ΣΕ-

ΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019» 

35. Τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (2016/679/EK – GDPR)  

36. Οι σε εκτέλεση όλων των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες λοιπές (πλην των ήδη αναφερομένων) 

κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από 

τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης παροχής υπηρεσιών και γενικό-

τερα κάθε διάταξη (νόμου, Π.Δ., Απόφασης, κ.λπ.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την 

ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παρα-

πάνω. 
 

Α.10 Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία  

Η συμμετοχή στη διαδικασία του Διαγωνισμού συνιστά τεκμήριο ότι ο Υποψήφιος οικονομικός 
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φορέας, αλλά και κάθε μέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης ή κοινοπραξίας) έχει 

λάβει πλήρη γνώση α) της παρούσας Διακήρυξης, β) της ισχύουσας νομοθεσίας γ) των απαιτούμε-

νων λειτουργικών διαδικασιών της Λιμενικής Εγκατάστασης, με συμμετοχή στην επιτόπια επί-

σκεψη παρουσίασης των χώρων και των λειτουργικών διαδικασιών που θα διοργανώσει η ΟΛΛ 

Α.Ε.. 

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά τεκμήριο ότι ο Υποψήφιος οικονομικός φορέας, αλλά και 

κάθε μέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης ή κοινοπραξίας) αποδέχονται ανεπιφύ-

λακτα τους όρους και τις διατάξεις της παρούσας. 

Οι όροι της παρούσας ερμηνεύονται με τρόπο ώστε να μην προκύπτει αντίθεσή τους με κανόνες 

δικαίου. Σε περίπτωση σύγκρουσης όρου της παρούσας προς επιτακτικό κανόνα Δημοσίου Δικαίου 

ή προς κανόνα Δημόσιας τάξης υπερισχύει ο κανόνας Δικαίου ή Δημόσιας Τάξης. 

 

Α.11 Δικαιούμενοι συμμετοχής στο Διαγωνισμό  

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι οικονομικοί φορείς (κάθε νομικό πρόσωπο ή 

δημόσιος φορέας ή ένωση αυτών των φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπρά-

ξεων επιχειρήσεων που προσφέρει στην αγορά παροχή υπηρεσιών ασφαλείας), που είναι εγκατε-

στημένοι και λειτουργούν νόμιμα σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε κράτος – μέλος 

της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή σε κράτος – μέλος που έχει υπογράψει τη 

Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε 

από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α). 

Για τις κοινοπραξίες ή τις ενώσεις νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, θα πρέ-

πει να τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις :  

▪ Στην προσφορά θα αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε νομικού προ-

σώπου και το ειδικό μέρος της Σύμβασης Υπηρεσιών με το οποίο θα ασχοληθεί στο πλαίσιο 

της υλοποίησης της Σύμβασης Υπηρεσιών.  

▪ Όλα τα πρόσωπα της ένωσης πρέπει να καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας 

τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν 

υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.  

Οι ενώσεις νομικών προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την 

υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που το προκηρυσσόμενο με την παρούσα 

έργο κατακυρωθεί σε ένωση νομικών προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από 

την ένωση να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται 

να το πράξει. 

Νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή μαζί με άλλα νομικά πρόσωπα στο διαγωνισμό, δεν 

μπορεί να μετέχει ως μέλος ή και υπεργολάβος σε περισσότερες της μίας προσφοράς. 
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Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη ενασχόληση και ικανότητες, εξειδικευμένες 

γνώσεις, σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία στη φύλαξη Λιμενικών Εγκαταστάσεων ή Αερολι-

μένων ή μεγάλη επιχείρηση του Δημόσιου τομέα, ώστε να συνάδουν με το περιεχόμενο του παρό-

ντος έργου. 

 

Α.12 Προσωπική κατάσταση των Υποψηφίων  –  Λόγοι αποκλεισμού  

Στο διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και επομένως δεν γίνονται δεκτοί και αποκλείο-

νται, όσοι: 

▪ δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, του προηγούμενου Άρθρου 

▪ αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ του δημοσίου τομέα, επειδή 

δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, 

▪ βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή 

πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια 

διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, 

▪ έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή αναγκαστικής 

διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, 

▪ έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους, βάσει 

απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου, 

▪ έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο 

από την Αναθέτουσα Αρχή, 

▪ δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά την καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι ή 

σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας της αναθέτουσας αρχής,  

▪ δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών, 

σύμφωνα με την ισχύουσα της χώρας της αναθέτουσας αρχής, 

▪ έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις και είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα της 

αλλοδαπής.  

▪ δεν ανταποκρίνονται σε όσα προβλέπονται στο Άρθρο 13 (Α.13) «Προϋποθέσεις έγκυρης 

συμμετοχής – Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών»  

Σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας συμμετεχόντων τα παραπάνω ισχύουν για κάθε μέλος 

της. 

 

Α.13 Προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής –  Χρόνος και τρόπος υποβολής προ-
σφορών  

Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω 

τη πύλης www.eprocurement.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 

http://www.eprocurement.gov.gr/
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που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (ήτοι 30/04/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 24:00) στην Ελληνική 

γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-

2016), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

Ο φάκελος της Προσφοράς κάθε Υποψηφίου θα συμπεριλαμβάνει δυο (2) επιμέρους υποφακέ-

λους, ως εξής: 

(α) Υποφάκελος «Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς» και 

(β) Υποφάκελος «Οικονομικής Προσφοράς». 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση 

του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευ-

τικό χαρακτήρα. 

Το περιεχόμενο του καθενός από τους υποφακέλους προσφοράς περιγράφεται αναλυτικά στα άρ-

θρα Α 14  έως και Α 16. 

Οι Προσφορές υποβάλλονται με τον τρόπο, τη μορφή και τις διαδικασίες που υποδεικνύονται στη 

διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ, και κωδικοποιούνται στην υποκεφαλίδα «Τεχνικές Προδιαγραφές» 

της με α/α ΕΣΗΔΗΣ25720. - Διακήρυξης με αρ. 3/2009 ενώ η ΟΛΛ ΑΕ, δεν φέρει καμία ευθύνη για 

την ετοιμότητα ή επάρκεια του υποψηφίου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ως άνω ηλεκτρο-

νικού συστήματος.  

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, ούτε προσφορές για μέρος του αντικειμένου της 

παρούσας, οι οποίες και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης, αντιπροσφορές οποιασδήποτε 

φύσης δεν γίνονται επίσης δεκτές. 

 

Α.14  Περιεχόμενο Φακέλων Προσφοράς –  Χρόνος Ισχύος Προσφορών  

Ο φάκελος της Προσφοράς θα περιέχει δυο (2) χωριστούς - σφραγισμένους από το ίδιο το ηλε-

κτρονικό σύστημα υποβολής - υποφακέλους, στους οποίους τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 

Προσφορά στοιχεία, ως εξής:  

α) Στον υποφάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά, τοποθετούνται τα απαιτού-

μενα στο Άρθρο 15(Α.15) της παρούσας έγγραφα. 

β) Στον υποφάκελο Οικονομικής Προσφοράς, τοποθετούνται τα απαιτούμενα στο Άρθρο 16 (Α.16) 

της παρούσας οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές, θα πρέπει - επί ποινή αποκλεισμού - να έχουν συνταχθεί σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις της παρούσας Διακήρυξης, συμπεριλαμβανομένων των Προσαρτημάτων της, τα 

οποία και επέχουν θέση υποδείγματος για τα υποβαλλόμενα έγγραφα έναντι των οποίων έχουν 

συνταχθεί.  
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Επίσης, επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών του Διαγωνισμού, οι προ-

σφορές κατόπιν της αποσφράγισής των (τόσο τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και η Τεχνική Προ-

σφορά τεχνικές όσο και η Οικονομική Προσφορά), καθίστανται αυτόματα «ορατές» μέσω του ηλε-

κτρονικού συστήματος, από όλους τους συμμετέχοντες στο αυτό στάδιο του Διαγωνισμού. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες στο διαγωνισμό για εκατόν ογδόντα 

(180) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές 

που ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο των εκατόν ογδόντα(180) ημερών απορρίπτονται ως απαρά-

δεκτες. 

Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των Προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει 

σχετικό αίτημα προς τους Προσφέροντες, το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη ισχύος 

των Προσφορών τους. Οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε τρεις (3) ημέρες και, 

σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, να ανανεώσουν και τις Εγγυήσεις Συμ-

μετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις.  

Οι προσφορές, όπου απαιτούνται και σε έντυπη μορφή, δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησί-

ματα, διαγραφές, προσθήκες κ.τ.λ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, η οποία 

τυχόν εγείρει επιφυλάξεις αναφορικά με τη γνησιότητά της, η ΕΔΔ δύναται να ζητήσει και ο υπο-

ψήφιος να προσκομίσει αμελλητί, είτε αποστολή του πρωτοτύπου, είτε έγγραφη διευκρίνιση- δια-

σάφηση που θα αίρει τις επιφυλάξεις της.  

Προσφορές, που κατά την κρίση της Επιτροπής είναι ελλιπείς, υπό αίρεση ή συνδυάζονται με προ-

ϋποθέσεις άσχετες με τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού, απορρίπτονται και δεν λαμβά-

νονται υπόψη.  

 

Α.15 Περιεχόμενο Υποφακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής –  Τεχνικής 
 Προσφοράς  

Οι προσφέροντες υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκό-

ντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf 

σύμφωνα με τον Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α'/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λε-

πτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβά-

σεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη 

διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και 

προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρο-

νική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Όταν υπογρά-

φονται από τον ίδιο, φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετο-

χής-Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να 

προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα 

δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον συμμετέχοντα 
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οικονομικό φορέα  και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία 

ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημό-

σιες αρχές ή άλλους φορείς. 

Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις (3) 

μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του 

Ν. 1599/86 πρέπει να φέρουν ημερομηνία σύνταξης από την ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης 

στον τύπο έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η μη προσκόμιση κάποιου 

από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος.  

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά τους, τα 

κατά περίπτωση δικαιολογητικά, στην Ελληνική γλώσσα, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Β 

της παρούσης, καθώς και τα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει η κάλυψη των  ελαχίστων 

προϋποθέσεων συμμετοχής, όπως περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο (Α15.1 – Δικαιολο-

γητικά Συμμετοχής (Ζητούμενα 1 έως 16). Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας θα 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 

454 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Κ.Πολ.Δικ.) και του Κώδικα περί Δικηγόρων.  

Επίσης, θα πρέπει να συμπεριλάβουν στο «Φάκελο Δικαιολογητικών», συμπληρωμένους τους πί-

νακες που βρίσκονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Β3  - «ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξη-

γήσεις / οδηγίες:  

1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ», περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά 

που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά. 

2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι το αντίστοιχο 

δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον Υποψήφιο Ανάδοχο. 

3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Υποψηφίου που έχει τη μορφή 

ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι. 

 

Α 15.1Δικαιολογητικά  συμμετοχής  

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι που υποβάλλουν προσφορά, θα πρέπει να πληρούν και να τεκμηριώνουν 

επαρκώς, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις, με ποινή αποκλεισμού :  

1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ποσού 4.991,68 € που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί 

της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και να έχει 

χρονική ισχύ τουλάχιστον επτά (7) μήνες από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 

2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του 

υποψηφίου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να 

πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει  να 

έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 
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3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, με 

θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή της 

διαδικασίας ανάθεσης στην οποία συμμετέχουν και στην οποία δηλώνεται ότι, οι 

προσφέροντες οικονομικοί φορείς: 

I. δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, ήτοι:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης -

πλαίσιο 2008841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση 

του οργανωμένου εγκλήματος (EEL 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της 

καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2002/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 

22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (EEL 192 

της 31.7.2003, σ.54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο 

του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 

48), η οποία κυρώθηκε με το Ν.2803/2000 (Α’ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 

όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/457/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (EEL 164 ης 

22.6.2002, σ.3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (EE L 309 της 

25.11.2005, σ. 15) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 3691/2008 (Α΄ 

166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων  και για 

την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφαση -πλαίσιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EEL 101 της 15.4.2001 σ.1), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το Ν.4198/2013 (Α’ 215) 

 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 
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αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και 

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  

II. δεν έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους ούτε υπάρχει δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με  τις διατάξεις της χώρας στην οποία είναι 

εγκατεστημένος ή στην εθνική νομοθεσία, για τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του 

άρθρου 73 του Ν.4412/2016, σε ότι αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης 

       Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, 

οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 

κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

       Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους   

III. δεν έχουν εμπλοκή στα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, 

σε ότι αφορά: 

            α) την αθέτηση ισχυουσών υποχρεώσεων σε σχέση με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 

του άρθρου 16 του Ν.4412/2016 

            β) την διαδικασία πτώχευσης ή υπαγωγή σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή σε αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή το δικαστήριο, ή 

υπαγωγής σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστολή της επιχειρηματικής 

του δραστηριότητας ή να βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα 

από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.   

             γ) τη σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση 

του ανταγωνισμού 

             δ) τη σύγκρουση συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν.4412/2016  

             ε) τη μη συμμετοχή κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν.4412/2016 

στ) τη σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 

στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα 

την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις 

             ζ) την ενοχή για σοβαρές ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής ή την απόκρυψη των αυτών των πληροφοριών ή την 
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προσκόμιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 69 του 

Ν.4412/2016 

             η) τη προσπάθεια επηρεασμού με αθέμιτο τρόπο της διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, ή απόκτησης εμπιστευτικών πληροφοριών που 

ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτα πλεονεκτήματα στη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή στην εξ αμελείας παροχή παραπλανητικών πληροφοριών που ενδέχεται 

να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή η 

την ανάθεση. 

             θ) τη διάπραξη σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος το οποίο θέτει εν 

αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

4. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος οικονομικού φορέα, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης 

και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο 

αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων 

τροποποιήσεών του (για Ο.Ε και Ε.Ε.) Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν 

ο Πρόεδρος και διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να 

δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης 

αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των 

εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

5. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με 

την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό 

φορέα που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

6. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να δηλώσουν εγγράφως, με χωριστή 

υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι έλαβαν γνώση των 

όρων της διακήρυξης, τους οποίους και αποδέχονται.  

7. Την προβλεπόμενη από το άρθρο 2 του Ν.2518/1997 άδεια σε ισχύ. (Άδεια εταιρίας φύλαξης). 

8. Τεκμηρίωση ότι ο ανάδοχος οικονομικός φορέας έχει αθροιστικά κύκλο εργασιών παροχής 

υπηρεσιών φύλαξης για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις (2015 – 2017), ο οποίος θα 

πρέπει να είναι μεγαλύτερος, από το 120% του προϋπολογισμού του έργου χωρίς ΦΠΑ και ότι 

κάθε μια από τις ως άνω αναφερόμενες τελευταίες οικονομικές χρήσεις παρουσιάζει κέρδη 

μετά φόρων για κάθε έτος, επί ποινή αποκλεισμού και καλύπτει το δείκτη αποδόσεως και 

αποδοτικότητας: Αποτελέσματα προ φόρων/κύκλο εργασιών τουλάχιστον 0% .  

− Αυτό θα αποδεικνύεται από το συμμετέχοντα οικονομικό φορέα προσκομίζοντας 

δημοσιευμένες εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των ως άνω αναφερόμενων 

τελευταίων τριών οικονομικών  χρήσεων, στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευσή τους είναι 

υποχρεωτική σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος 

ο υποψήφιος Ανάδοχος οικονομικός φορέας.  
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− Για τους οικονομικούς φορείς-εταιρείες που δεν υποχρεούνται από το νόμο στην έκδοση 

Ισολογισμών, απαιτείται δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών με την 

κατάθεση των αντίστοιχων εντύπων Ε1&Ε3.  

− Σε περίπτωση νεοσύστατου οικονομικού φορέα, δηλαδή οικονομικού φορέα που δεν διαθέτει 3 

χρήσεις, η ίδια απαίτηση ισχύει αναλογικά για την μέχρι σήμερα χρήση. Για αυτούς τους 

οικονομικούς φορείς πρέπει να υποβληθεί το τελευταίο ισοζύγιο. 

9. Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στο πεδίο 

εφαρμογής παροχής ασφάλειας ή/και φύλαξης με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 ή 

αντίστοιχο από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης 

10. Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών 

στο πεδίο εφαρμογής παροχής ασφάλειας ή/και φύλαξης με το διεθνές πρότυπο ISO 

27001:2013 ή αντίστοιχο από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης 

11. Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας 

στην Εργασίας στο πεδίο εφαρμογής παροχής ασφάλειας ή/και φύλαξης με το διεθνές πρότυπο 

OHSAS 18001:2008 ή αντίστοιχο από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης. 

12. Άδεια εγκεκριμένη από το ΓΕΕΘΑ για τη χρήση στολής από το προσωπικό του συμμετέχοντος 

οικονομικού φορέα. 

13. Πρόσφατες καταστάσεις προσωπικού, θεωρημένες από την Επιθεώρηση Εργασίας από τις 

οποίες να προκύπτει ότι ο συμμετέχων οικονομικός φορέας έχει απασχολήσει μέσα στο 

τελευταίο οκτάμηνο από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, τουλάχιστον 50% 

επιπλέον αριθμό εργαζομένων από αυτούς που απαιτούνται για την υλοποίηση της παρούσας 

σύμβασης υπηρεσιών (ομάδα έργου και 25% επιπλέον προσωπικό που απαιτείται, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Α 3.1.4. Διαθέσιμο Προσωπικό (vii)). 

14. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο από ασφαλιστική εταιρεία Α τάξεως, ετησίως ανανεούμενου με τις 

καλύψεις του άρθρου 4 της ΥΑ 4434.1/02/08 (ΦΕΚ Β΄ 1877/12-09-2008) ποσού 2.000.000€,. Το 

ασφαλιστήριο πρέπει να καλύπτει, πέραν της γενικής αστικής ευθύνης, και την ευθύνη του 

Ασφαλισμένου οικονομικού φορέα υπό την ιδιότητά του ως εργοδότη για έκνομες ενέργειες 

τελούμενες από τους εργαζομένους του οι οποίες λόγω της φύσης ή των περιστάσεων, μπορούν 

να προκαλέσουν βλάβη σε πλοία χρησιμοποιούμενα για διεθνή ή εθνική ναυσιπλοΐα, τους 

επιβάτες ή τα φορτία τους, ή τις λιμενικές εγκαταστάσεις που συνδέονται με αυτά σύμφωνα με 

τον Κανονισμό ΕΚ 725/2004. 

15. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα ότι το προσωπικό που θα απασχο-

ληθεί στην παροχή υπηρεσιών πρέπει είναι ηλικίας άνω των 25 ετών, με προϋπηρεσία του 50% 

στον κλάδο ασφάλειας ίση ή μεγαλύτερη των δυο (2) ετών, με ικανοποιητικές γνώσεις της αγ-

γλικής έτσι ώστε να είναι δυνατή η καθημερινή επικοινωνία με τους επιβάτες, και τουλάχιστον 

είκοσι (20) άτομα με γνώσεις Αγγλικής επιπέδου Lower ή αντίστοιχου πτυχίου ή Κρατικού πι-

στοποιητικού γλωσσομάθειας, καθώς και εκπαίδευση του συνόλου του προσωπικού της 
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ομάδας έργου από αναγνωρισμένα δημόσια ή ιδιωτικά Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(ΚΕΚ) σύμφωνα με την ΥΑ 4434.1/02/08 (ΦΕΚ 1877/Β’). 

16. Υποβολή του Καταστατικού του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα θεωρημένο από την αρμό-

δια αρχή (Γενικό Εμπορικό Μητρώο), στο οποίο να αναφέρεται η δυνατότητα παροχής υπηρε-

σιών ασφάλειας λιμενικής εγκατάστασης (κατάθεση επικυρωμένου αντιγράφου) και πρόσφατη  

βεβαίωση ΓΕΜΗ (τελευταίου τριμήνου) περί των τροποποιήσεων του καταστατικού (από την 

οποία να αποδεικνύεται ότι το κατατεθέν είναι το ισχύον καταστατικό) και περί της εκπροσώ-

πησης του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα. 

17. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α`75), όπως εκάστοτε ισχύει, 

στην οποία : 

i. Να αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης 

ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του συμμετέχοντος οικο-

νομικού φορέα, 

- αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας ανακοίνωσης και η προσφορά συντά-

χθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας ανακοίνωσης, των οποίων οι προσφέροντες έλα-

βαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. Επίσης η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο 

της υπηρεσίας και τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

- Παραιτείται δε από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού και συμμετέχει με 

μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο της παρούσας ανακοίνωσης 

18. Αποδεικτικά ότι δεν έχουν επιβληθεί στον κάθε συμμετέχοντα τρία (3) πρόστιμά υψηλής ή 
πολύ υψηλής σοβαρότητας κατά την χρονική περίοδο 2016 έως και την καταληκτική ημερο-
μηνία υποβολής των προσφορών (Αποδεικνύεται με την υποβολή ένορκης βεβαίωσης. Η Ανα-
θέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 
βάρος του οικονομικού φορέα τρία (3) πρόστιμά υψηλής ή πολύ υψηλής σοβαρότητας κατά 
την χρονική περίοδο 2016 έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών). 

Επισημαίνεται ότι κάθε συμμετέχων οικονομικός φορέας πρέπει να πληροί απαραιτήτως όλες 

τις παραπάνω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, προκειμένου να συμμετάσχει στη 

διαδικασία του διαγωνισμού.  

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας αποτελεί ένωση / κοινοπραξία, τα 

παραπάνω απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται χωριστά για κάθε μέλος της 

ένωσης / κοινοπραξίας. Σε αυτή την περίπτωση επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων 

από τα μέλη της, αρκεί όμως συνολικά να καλύπτονται όλες. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει 

σαφής και πλήρης τεκμηρίωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων. 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης δύναται να ζητήσει από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς διευκρινήσεις ή και συμπληρώσεις των ανωτέρω στοιχείων προκειμένου να 

τεκμηριωθεί η κάλυψη των ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με 

τις προβλέψεις του άρθρου 310 του Ν.4415/2016 
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Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές ΔΕΝ κρίθηκαν κατά την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών αποδεκτές, ΔΕΝ αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά 

την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 

 

Α 15.2  Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς  

Υποβάλλονται τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, η οποία υποχρεωτικά και με ποινή αποκλει-

σμού, περιέχει όλα τα στοιχεία για την περιγραφή της υλοποίησης της σύμβασης υπηρεσιών από 

τον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα. 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήμα-

τος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπο-

γράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται 

στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 

ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό 

μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονι-

κές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλε-

κτρονικά αρχεία (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του). 

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει κάθε συμμετέχων οικονομικός φο-

ρέας πρέπει να περιέχει, με ποινή αποκλεισμού, τουλάχιστον τα παρακάτω: 

1. Μεθοδολογία εκτέλεσης των εργασιών (Τεχνική Έκθεση): 

Η Τεχνική Έκθεση πρέπει να παρουσιάζει αναλυτικά τη μέθοδο υλοποίησης των ζητούμε-

νων υπηρεσιών, στοιχεία που να τεκμηριώνουν την ευελιξία προσαρμογής του ωραρίου 

απασχόλησης του προσωπικού ασφαλείας στις ανάγκες του λιμανιού (μείωση ή αύξηση 

του προσωπικού αναλόγως  της επιβατικής και τουριστικής κίνησης)  

Ο τρόπος, η μεθοδολογία και το πρόγραμμα εκτέλεσης των εργασιών θα προτείνεται από 

τους διαγωνιζόμενους και θα περιέχεται αναλυτικά στην προσφορά τους, προκειμένου να 

αξιολογηθεί και να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης μεθόδου, η ε-

πάρκεια, η ικανότητα και ευελιξία της Ομάδας Έργου στην αντιμετώπιση εκτάκτων κατα-

στάσεων, στην αναδιάρθρωση των βαρδιών λόγω τροποποιήσεων δρομολογίων πλοίων, 

στην κάλυψη έκτακτης (υπερωριακής) απασχόλησης και συμμετοχής σε γυμνάσια και α-

σκήσεις ασφαλείας, καθώς και άλλα σχετικά τεχνικά στοιχεία που αφορούν την καταλλη-

λότητα του Αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης και της παρεχόμενης ασφάλειας στην εκτέ-

λεση των συμβατικών υπηρεσιών. 

Για τον σκοπό αυτό ο φάκελος τεχνικής προσφοράς θα περιλαμβάνει επί ποινή αποκλει-

σμού, πλήρες και λεπτομερές διάγραμμα των υπηρεσιών, της μεθόδου και του προγράμ-

ματος που προτείνει να εφαρμόσει ο προσφέρων για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών. 

2. Ομάδα Εργασίας – Προσωπικό εκτέλεσης των υπηρεσιών: 
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Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν στοιχεία τα οποία θα 

δείχνουν την οργανωτική δομή της εταιρείας τους και στα οποία θα φαίνεται η θέση των 

στελεχών τους που θα έχουν την ευθύνη εκτέλεσης της σύμβασης υπηρεσιών.  

3. Οργάνωση και υποδομή του διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση του έργου: 

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς θα υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού στοιχεία που 

να αποδεικνύουν τα ακόλουθα: 

3.1. Τεχνική Υποδομή και οργάνωση που διαθέτει ο συμμετέχων οικονομικός φορέας για 

την υποστήριξη των εργασιών (οργάνωση και επάρκεια διοικητικών υπηρεσιών, για 

την υποστήριξη εκτέλεσης της σύμβασης υπηρεσιών, προγράμματα και διαδικασίες 

εκπαίδευσης του προσωπικού, κλπ.). 
 

3.2. Δυνατότητα για τη διάθεση έμπειρου και εξειδικευμένου προσωπικού για την εκτέ-

λεση της σύμβασης υπηρεσιών, με επισύναψη πρόσφατης θεωρημένης κατάστασης 

του συνόλου του προσωπικού με καθήκοντα ασφαλείας της εταιρείας, 
 

3.3. Πίνακα με τους πελάτες Λιμενικές Εγκαταστάσεις ή/και Αερολιμένες που παρέχονται 

υπηρεσίες ασφαλείας με τον αριθμό συνολικά εργαζόμενου προσωπικού ανά πελάτη. 
 

3.4. Το συνολικό αριθμό προσωπικού ασφαλείας που κατέχουν άδεια χειρισμού ακτινο-

σκοπικών μηχανημάτων (X-Rays) 
 

3.5. Διάθεση ενός τουλάχιστον στελέχους μόνιμα εγκατεστημένου στο Δήμο Λαυρεωτικής, 

με αρμοδιότητα ελέγχων παρουσίας και αποτελεσματικότητας των φυλάκων. 
 

3.6. Μέτρα που εφαρμόζει ο συμμετέχων οικονομικός φορέας για την διασφάλιση της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών (συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα σειράς 

ISO 9001:2015) και της ασφάλειας των πληροφοριών (συμμόρφωση με  τα διεθνή 

πρότυπα σειράς ISO 27001:2013) καθώς και για την υγιεινή και την ασφάλεια. 

 

4. Ομάδα έργου 

Η ομάδα έργου που θα καταθέσει στην τεχνική προσφορά κάθε συμμετέχων οικονομικός 
φορέας θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να καλύπτει τις παρακάτω ελάχιστες 
απαιτήσεις: 

I. Απαιτούμενο προσωπικού σε πλήρη ανάπτυξη (peakperiod, peakhours) = 46 άτομα 

II. Προσαύξηση 50% για κάλυψη αργιών, ρεπό και εκτάκτων αναγκών = 23 άτομα 

III. Σύνολο απαιτούμενου προσωπικού ομάδας έργου = 69 άτομα. 

IV. Σύνολο απαιτούμενου πιστοποιημένου κατά  ISPS (IMO ModelCourse 3.24) = 69 

άτομα 

V. Σύνολο απαιτούμενου πιστοποιημένου κατά  ISPS (IMO ModelCourse 3.21) = 05 

άτομα (για κάλυψη του Κέντρου Ελέγχου Ασφάλειας της Λιμενικής Εγκατάστασης 

(ΚΕΑΛΕ) με καθήκοντα Β/ΥΑΛΕ) που διαθέτει βεβαίωση από ΚΕΚ για επιτυχή 

παρακολούθηση του εκπαιδευτικού σεμιναρίου παρακολούθησης. 
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VI. Σύνολο απαιτούμενου προσωπικού με πιστοποίηση χειρισμού X-Rays κατόπιν 

εκπαίδευσης Ελεγκτών Ασφαλείας Αερομεταφορών (Screeners) από την Υπηρεσία 

Πολιτικής Αεροπορίας συνοδευόμενη από Βεβαίωση - Δελτίο ισχύος του 

πιστοποιητικού screener σε ισχύ και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής 

Καταλληλότητας = 15 άτομα (από τα οποία, τα 5 τουλάχιστον θα είναι διαφορετικού 

φύλου) 

VII. Υποβολή βιογραφικού σημειώματος για τον προτεινόμενο/υποψήφιο Υπεύθυνο 

Έργου, ο οποίος θα πρέπει να ανήκει στο μόνιμο προσωπικό του και να είναι μόνιμα 

εγκατεστημένος ή να πρόκειται να εγκατασταθεί μόνιμα στο Δήμο Λαυρεωτικής 

καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου με αρμοδιότητα την ημερήσια παρακολούθηση του 

έργου, τον έλεγχο της παρουσίας και της αποδοτικότητας του προσωπικού 

ασφαλείας. Για τον προτεινόμενο υπεύθυνο έργου θα πρέπει να προσκομισθεί 

απόδειξη ότι διαθέτει  εμπειρία σε αντίστοιχα έργα παροχής υπηρεσιών ασφαλείας 

ή φύλαξης λιμενικών εγκαταστάσεων, ότι διαθέτει εκπαίδευση υπεύθυνου 

ασφαλείας λιμενικής εγκατάστασης καθώς και προϋπηρεσία ως «Υπεύθυνος 

Έργου» Λιμενικών Εγκαταστάσεων τουλάχιστον ενός (1) έτους. Ο 

προτεινόμενος/υποψήφιος υπεύθυνος θα πρέπει να έχει λάβει εκπαίδευση ΥΑΛΕ 

και να διαθέτει βεβαίωση από ΚΕΚ για επιτυχή παρακολούθηση του εκπαιδευτικού 

σεμιναρίου IMO ModelCourse 3.21 και πιστοποιητικό Βιομηχανικής Ασφάλειας σε 

ισχύ σύμφωνα με τον Εθνικό Κανονισμό Βιομηχανικής Ασφάλειας (ΕΚΒΑ) από το 

ΓΕΕΘΑ. Θα πρέπει να κατατεθούν πλήρη αποδεικτικά των παραπάνω προσόντων. Ο 

προτεινόμενος/υποψήφιος Υπεύθυνος Έργου θα δύναται να αντικατασταθεί από 

άλλον αντίστοιχων προσόντων. Τυχόν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελεί 

συμπληρωματικό προσόν 

5. Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την πρόταση του συμμετέχοντος 

οικονομικού φορέα και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα δια-

κήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. 

 

Α.16 Περιεχόμενο Υποφακέλου Οικονομικής Προσφοράς  

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προ-

σφορά του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρο-

νικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η οικονομική προσφορά, 

συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην 

συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται 

ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονι-

κού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα 

και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
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Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να αφορά στην παροχή των υπηρεσιών που περι-

γράφονται στο φάκελο «Τεχνική Προσφορά» 

Οι Υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού, να περιλαμβάνουν στην Οι-

κονομική Προσφορά τα ακόλουθα σημεία: 

1. Ονομασία και εταιρική επωνυμία, νόμιμη έδρα, Α.Φ.Μ. του προσφέροντος (σε περίπτωση 

κοινοπραξίας πρέπει να αναφέρονται όλες οι εταιρείες). 

2. Δήλωση ότι έχουν ληφθεί υπόψη, στην προετοιμασία της Προσφοράς, οι σχετικές υποχρε-

ώσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στην ασφάλεια, τις συνθήκες ερ-

γασίας και την πρόνοια, στην περιοχή όπου θα υλοποιηθούν οι εργασίες. 

3. Δήλωση με  τα κάτωθι στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 68 του Ν.3863/2010 όπως τροπο-

ποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 22 του Νόμου 4144/2013: 

• Τον αριθμό των εργαζομένων 

• Τις μέρες και τις ώρες εργασίας 

• Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι σε υπηρεσίες 

ασφαλείας με τη οποία και θα πρέπει να προσληφθούν 

• Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδο-

χές αυτών των εργαζομένων 

• Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 

 

4. Τον υπολογισμό εύλογου ποσοστού διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, 

των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρί-

των κρατήσεων. 

 

Οι Οικονομικές Προσφορές υποβάλλονται υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού σύμφωνα με 

το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β. Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο 

σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 

υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του). 
 

Σε περίπτωση Προσφοράς εταιρειών κοινοπραξίας, αυτή πρέπει να υπογράφεται από τους νόμι-

μους εκπροσώπους όλων των εταιρειών και πρέπει να προσδιορίζονται επακριβώς οι υπηρεσίες 

και οι σχετικές εργασίες που θα εκτελούνται από την καθεμιά Εταιρεία. 
 

Λόγω του ότι στο σύστημα δεν έχει προβλεφθεί καταχώρηση τιμής ανθρωποώρας και για λό-

γους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονο-

μικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την 

τιμή, με δυο (2) δεκαδικά ψηφία (αριθμό), που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της προ-

σφερόμενης από αυτούς τιμής ανθρωποώρας (χωρίς Φ.Π.Α.) επί του συνόλου των προβλεπόμε-

νων από την διακήρυξη ανθρωποωρών, που είναι 26,272 

 

Παράδειγμα: Έστω ότι ο συμμετέχων οικονομικός φορέας προσφέρει μέση τιμή ανά ανθρωποώρα 

9,50 € (πλέον Φ.Π.Α.).  
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Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως 

τιμή προσφοράς 9,50€/ώρα x 26,272 ώρες= 249.584,00€. 

 
Α.16.1 Τιμές Προσφορών -  Νόμισμα  

1. Οι τιμές των προσφορών, που αφορούν οποιασδήποτε μορφής υπηρεσίας θα εκφράζονται σε 

ΕΥΡΩ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επι-

βάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α., για παροχή στις εγκαταστάσεις του ΟΛΛ Α.Ε. και με τον τρόπο 

που προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη.  

2. Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, οι Υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα καθορίζουν το 

ποσό, με το οποίο θα επιβαρύνουν αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που 

αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγω-

νισμού και Αξιολόγησης Προσφορών. 

3. Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. 

4. Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπε-

ρισχύει η τιμή μονάδας. Εάν όμως το πλήθος των λογιστικών ασυμφωνιών είναι σημαντικό ή 

εάν η διόρθωσή τους επιφέρει σημαντική διαφοροποίηση του συνολικού τιμήματος της προ-

σφοράς, τότε η επιτροπή αξιολόγησης δύναται κατά τη κρίση της να απορρίψει την προσφορά 

ως αναξιόπιστη.  

5. Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ΕΥΡΩ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

6. Για τις Οικονομικές Προσφορές που τυχόν χαρακτηριστούν ως ασυνήθιστα χαμηλές σύμ-

φωνα με το άρθρο 313 του Ν. 4412/2016, (άρθρο 84 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ), η Επιτροπή 

Αξιολόγησης της ΟΛΛ Α.Ε. δύναται να ζητήσει γραπτές διευκρινίσεις σύμφωνα με τα προ-

βλεπόμενα στο Άρθρο αυτό και ακολουθώντας τις διαδικασίες που εκεί προβλέπονται, να 

τις απορρίψει.  

7. Για την ανάλυση των τιμών της προσφοράς τους οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς είναι 

υποχρεωμένοι, επί ποινή αποκλεισμού, να συμπληρώσουν αναλυτικά τους Πίνακες του Πα-

ραρτήματος Β.  

8. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της προσφο-

ράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι συμμετέχοντες 

οικονομικοί φορείς δεν δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υπο-

βάλλουν νέους πίνακες τιμών. 

9. Εφόσον από την Προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η Προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της ΟΛΛ Α.Ε., ύστερα από γνωμοδότηση της Επι-

τροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών. 

10. Προσφορές που το συνολικό τίμημα τους (χωρίς Φ.Π.Α.) υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα 

δαπάνη (χωρίς Φ.Π.Α.), απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
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Α.16.2 Εναλλακτικές Προσφορές  

Εναλλακτικές Προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, εκτός και αν η 

ΟΛΛ Α.Ε. αποφασίσει τη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την προσφυγή στη διαδι-

κασία ανάθεσης με διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι λόγοι του άρθρου 317 του Ν. 4412/2016 

(ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016). 

Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, κατά τη διάρκεια της κανονικής ανοικτής διαδι-

κασίας δε θα ληφθούν υπόψη. Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας 

φύσης προτάσεις, δε δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους 

προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 

Η προσφορά προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την ικανο-

ποίηση των απαιτήσεων της Διακήρυξης δεν αποκλείεται, θα διαχωρίζεται όμως σαφώς, τόσο στην 

Τεχνική όσο και στην Οικονομική Προσφορά και θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί προσφοράς 

προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών. 

 

Α.17 Εγγυήσεις  

Οι εγγυήσεις θα πρέπει να συνταχθούν σύμφωνα με τα υποδείγματα του παραρτήματος της πα-

ρούσας.  

 

17.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό  

Κάθε προσφορά στο διαγωνισμό συνοδεύεται υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από αυτόν 

από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 

μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., συνεπώς συνολικού ποσού τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων 

ενενήντα ενός ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών  (4.991,68 €) και απευθύνεται στην Οργανισμός Λι-

μένος Λαυρίου Α.Ε. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία 

των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα. 

Η εγγυητική επιστολή που έχει εκδοθεί σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός Ελλάδας, 

συνοδεύεται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα από κρατική αρχή 

ή εξουσιοδοτημένα από τη νομοθεσία άτομα. Σε περίπτωση που η απόδοση όρου της ξενόγλωσσης 

εγγυητικής επιστολής διαφέρει από την απόδοσή του στην ελληνική, η μετάφρασή του στην ελ-

ληνική θα υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον επτά (7) μήνες από την 

ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και να εκδίδεται υπέρ της Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Α.Ε. 

Σε περίπτωση ένωσης νομικών προσώπων, η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να καλύπτει όλα τα 

νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Είναι δε δυνατόν η εγγύηση συμμετοχής να 
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καλύπτεται από μία ή περισσότερες εγγυητικές επιστολές, που θα έχουν άθροισμα το συνολικό 

ποσό και θα αναφέρεται σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία : 

➢ την ημερομηνία έκδοσης της,  

➢ τον εκδότη της, 

➢ την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται, δηλαδή: Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Α.Ε. Ακτή 

Ανδρέα Παπανδρέου, Λιμένας Λαυρίου, Τ.Κ. 19500 Λαύριο Αττικής. 

➢ τον αριθμό της εγγύησης,  

➢ το ακριβές ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

➢ το χρόνο ισχύος της εγγύησης, 

➢ την πλήρη επωνυμία και διεύθυνση του διαγωνιζόμενου, υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση,  

➢ τον αριθμό της διακήρυξης, την ημερομηνία διαγωνισμού και τον τίτλο της δημόσιας 

σύμβασης υπηρεσιών, για την οποία εκδίδεται η εγγύηση, και συγκεκριμένα για «ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ 

ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISPS – ΙΟΥΝΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019» 

➢ την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, 

➢ ότι παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και της διζήσεως,  

➢ ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό 

και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη 

ειδοποίηση, 

➢ ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου,  

➢ ότι ο εκδότης υποχρεούται να παρατείνει την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλή αίτηση της 

υπηρεσίας, που διενεργεί το διαγωνισμό. 

Η εγγύηση συμμετοχής του διαγωνιζόμενου, που θα επιλεγεί ως ανάδοχος της σύμβασης υπηρε-

σιών, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και εντός 

πέντε (5) εργάσιμων ημερών.  

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των υπολοίπων διαγωνιζομένων οικονομικών φορέων επι-

στρέφονται σε αυτούς  

(α) μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 

ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και 
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(β) μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων μέσων προσωρινής δικαστικής 

προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και 

εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της οριστικής κατακύρωσης του διαγω-

νισμού, έπειτα από αίτηση των διαγωνιζομένων οικονομικών φορέων προς την Αναθέτουσα 

Αρχή, στην οποία θα δηλώνεται η παραίτησή των από την άσκηση κάθε ένδικου μέσου αναφο-

ρικά με τον εν λόγω Διαγωνισμό. 

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας στον οποίον θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός 

δεν προσκομίσει εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά του σταδίου κατακύρωσης, αρνηθεί να υπογρά-

ψει εμπροθέσμως τη σύμβαση ή να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης κατά την υπο-

γραφή της σύμβασης ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που α-

πορρέει από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συμμετο-

χής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της ΟΛΛ ΑΕ. 

 

Α.17 .2Εγγύηση Καλής εκτέλεσης της σύμβασης  

Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμέ-

νος το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέ-

λεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% (μη συμπεριλαμ-

βανομένου του ΦΠΑ) επί της συνολικής συμβατικής αξίας. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία, 

που αναφέρονται παραπάνω για την εγγύηση συμμετοχής. Επιπλέον, τον αριθμό της σχετικής σύμ-

βασης υπηρεσιών και τον όρο ότι το ποσό της εγγύησης καλύπτει και την καταβολή τόκων, σε πε-

ρίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή μη παράδοσης των συμβατικών υπηρεσιών. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες 

από το συμβατικό χρόνο παράδοσης των συμβατικών υπηρεσιών, σε κάθε περίπτωση η εγγύηση 

καλής εκτέλεσης της σύμβασης υπηρεσιών επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την εκκαθάριση του 

συνόλου των απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και την οριστική ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή του συνόλου των συμβατικών υπηρεσιών με σχετική Απόφαση της Επιτροπής Παραλα-

βής Προμηθειών – Υπηρεσιών της ΟΛΛ Α.Ε. 

 

Α.18 Αποσφράγιση & Αξιολόγησης προσφορών –Ενστάσεις –  Προσφυγές  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.eprocurement.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που 

ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα α-

ναφερόμενα στο Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 

(ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και στις διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συ-

στήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
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Α .18 .1Διαδικασία αποσφράγισης -  αξιολόγησης προσφορών και ανακοίνωση τι-
μών  

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την επομένη εργάσιμη της καταληκτικής η-

μερομηνίας υποβολής των προσφορών, ήτοι την 2/5/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., 

μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζό-

μενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδι-

κασιών. 

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών 

(υπό) φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τε-

χνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οικονομικοί φορείς θα έχουν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 

Μετά την αποσφράγιση, το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην καταχώριση των προσφερόντων, των 

δικαιολογητικών που αυτοί υπέβαλαν και των αποτελεσμάτων του ελέγχου τους σε πρακτικό το 

οποίο συντάσσει και υποβάλει προς έγκριση στο Δ.Σ.. 

Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω 

των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποι-

ηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών 

στοιχείων αυτών. 

Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προ-

σφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρό-

σβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν  προκειμένου να λαμβάνουν 

γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα, η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει 

ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της (πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος), προ-

βαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων 

των προσφορών. 

 

Α. 18.2Τεχνική Αξιολόγηση  

Για τις ανάγκες της τεχνικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα ακολουθήσει την παρακάτω 

περιγραφόμενη διαδικασία: 

I. Θα ελέγξει το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών, προκειμένου να διαπιστώσει εάν ικανο-

ποιούν τους όρους της Διακήρυξης και θα καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό της, τυχόν προσφορές 

που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρ-

ριψης. 

II. Εφόσον σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας υπάρχουν τέτοιες απορριπτέες προσφορές, η Επι-

τροπή Διαγωνισμού θα διαβιβάσει το πρακτικό απόρριψης στην Αναθέτουσα Αρχή για την έκδοση 
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των σχετικών αποφάσεων απόρριψης. 

Α.18.3Οικονομική Αξιολόγηση  

Οι Οικονομικές Προσφορές (βλέπε Πρότυπο Οικονομικής Προσφοράς στο Παράρτημα Β) θα απο-

σφραγισθούν μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης από 

την Αναθέτουσα Αρχή. 

Η ημερομηνία, ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγισθούν οι Οικονομικές Προσφορές θα γνωστο-

ποιηθεί, σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοι-

πών στοιχείων αυτών (Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Τεχνική Προσφορά). 

Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το 

προηγούμενο στάδιο, δεν αποσφραγίζονται. 

Η αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών θα γίνει μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών το αρμόδιο πιστοποιημένο στο σύστημα 

συλλογικό όργανο αποσφράγισης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού (επι-

τροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης διαγωνισμού) προβαίνει στην αξιολόγηση προσφορών ε-

φαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα διαβιβάσει στην Αναθέτουσα Αρχή το/α πρακτικό/ά της, το οποίο θα 

κοινοποιηθεί με επιμέλεια της Αναθέτουσας Αρχής στους προσφέροντες. 

 

Α.18.4Ενστάσεις –  Προσφυγές  

Ενστάσεις κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής υποψηφίου σ’ αυτόν και της 

νομιμότητας της διενέργειας του έως και της κατακυρωτικής Απόφασης υποβάλλονται σύμφωνα 

με τα άρθρα 360-367 του ν. 4412/2016, με την επιφύλαξη των όσων ορίζει η μεταβατική διάταξη 

376 του ιδίου Νόμου, όπου συντρέχει περίπτωση. 

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του, ή της συμμε-

τοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το 

σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή από τους οικονομι-

κούς φορείς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ως εξής: 

Οι ενστάσεις και τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστι-

κών προσφυγών (ΑΕΠΠ) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα  στο άρθρο 361 του Ν. 4412/2016, με την 

επιφύλαξη των οριζόμενων στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 376 του ιδίου Νόμου, όπου 

συντρέχει περίπτωση. 

Οι υποβολή ενστάσεων και προδικαστικών προσφυγών συνοδεύονται υποχρεωτικά από παρά-

βολο υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 363 του Ν. 4412/2016. 
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Α.19 Ολοκλήρωση –  Ακύρωση –  Ανταγωνιστική Διαδικασία με Διαπραγμάτευση –  
Κατακύρωση  

 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η κατακύρωση τελικά γίνεται στον συμμετέχοντα οικονο-

μικό φορέα του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές 

προδιαγραφές ουσιώδεις όρους και με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης με γνωμοδότηση της προς το Δ.Σ. που αποφασίζει σχετικά, προτείνει: 

1. Κατακύρωση του έργου 

2. Ματαίωση του αποτελέσματος και προσφυγή στην ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγ-

μάτευση 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») να υποβάλει εντός προθε-

σμίας, που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα 

(10) ημερών ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α 74) όλων των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην προκή-

ρυξη και σύμφωνα με  το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016 

Διαφορετικά, θα αποκλεισθεί και θα εκπέσει η Εγγύηση Συμμετοχής στον Διαγωνισμό την οποία 

έχει καταθέσει με την Προσφορά του. Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει το δικαί-

ωμα να καλέσει τον επόμενο κατά σειρά Διαγωνιζόμενο με τις ίδιες προϋποθέσεις, προκειμένου 

να συνάψει την Σύμβαση μαζί του.  

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1 του παρόντος συνιστά 

λόγο αποκλεισμού του υποψήφιου Αναδόχου από τον διαγωνισμό. Δεν θα γίνει αποδεκτό να υπο-

βληθούν τα δικαιολογητικά εντός προθεσμίας που θα οριστεί στις αιτήσεις των υπόχρεων προς τις 

αρμόδιες αρχές για έκδοση των δικαιολογητικών αυτών.  

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκό-

μιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων 

που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνε-

ται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμο-

ζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και δια-

δικασιών.  

Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που α-

ποσφραγίσθηκε. 

Στην περίπτωση εισήγησης και απόφασης για τη ματαίωση του αποτελέσματος του ανοικτού δια-

γωνισμού και προσφυγή στην ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση θα πρέπει 
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τεκμηριωμένα, από την Επιτροπή Αξιολόγησης, να συντρέχουν οι λόγοι του άρθρου 317 του Ν. 

4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016). 

Α .19.1 Ανακοίνωση Κατακύρωσης  

Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί, αμέσως, την απόφαση κατακύρωσης μαζί με αντίγραφο των πρα-

κτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε προσφερόμενο και με 

κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. 

Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις της προσφοράς του μέχρι την 

έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Υποχρεούται δε, σε προθεσμία εντός είκοσι (20) 

ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατα-

κύρωσης και της κατακύρωσης του διαγωνισμού σε αυτόν από την ΟΛΛ Α.Ε., να προσέλθει για την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή κα-

λής εκτέλεσης αυτής, η οποία θα είναι ίση προς πέντε επί τοις εκατό (5%) επί του καθαρού συμβα-

τικού ποσού. 

Α.19.2 Δικαιολογητικά κατακύρωσης μειοδότη  

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο Διαγωνιζόμενος, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατα-

κύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδο-

ποίησης σ’ αυτόν, οφείλει να υποβάλει κατά περίπτωση (ανάλογα με τη νομική του μορφή), σε 

σφραγισμένο φάκελο, τα παρακάτω έγγραφα και δικαιολογητικά. 

(Σημ.: Για όλες τις κατηγορίες τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ποινικού μητρώου αναζητούνται αυ-

τεπαγγέλτως από την Ε.Δ.Δ. (ν. 3242/04 -ΦΕΚ 102A΄και ν.3448/2006 -ΦΕΚ 57Α), με τη συνδρομή – 

εφόσον απαιτηθεί – των υποψηφίων). 

Α) Ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα 

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του 

Διαγωνιζόμενου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία 

να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού, 

αφετέρου, ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της σχετικής έγγρα-

φης ειδοποίησης. 

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν την 

κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Διαγωνιζόμενος 

δεν τελεί υπό πτώχευση και δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν την 

κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Διαγωνιζόμενος 

δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση 

του Ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπως ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και ότι δεν τελεί υπό δια-

δικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων.  
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4. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να προκύπτει 

ότι κατά την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, ο Διαγωνιζόμενος είναι ενήμερος ως 

προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρι-

κής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο 

σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να αναπληρωθούν 

με ένορκη βεβαίωση του Διαγωνιζόμενου, ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία 

θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν 

συντρέχουν στον Διαγωνιζόμενο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η ένορκη αυτή βεβαίωση, έκ-

δοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, θα υ-

ποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά μετά τη σχετική έγγραφη ειδοποί-

ηση.  

Β) Συνεταιρισμοί 

1. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν την 

κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Διαγωνιζόμενος 

δεν τελεί υπό πτώχευση και δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Σε περίπτωση εγκατά-

στασής του στην αλλοδαπή, το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία 

της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

2. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να προκύπτει 

ότι κατά την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, ο Διαγωνιζόμενος είναι ενήμερος ως 

προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορο-

λογικές υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το εν λόγω πιστοποι-

ητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την 

οποία εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

3.  Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, ότι ο Διαγωνιζόμενος λειτουργεί και εκπροσωπείται νόμιμα.  

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο 

σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να αναπληρωθούν με 

ένορκη βεβαίωση του Υποψηφίου Αναδόχου, ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην ο-

ποία θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι 

δεν συντρέχουν στον Διαγωνιζόμενο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η ένορκη αυτή βεβαίωση, 

έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, θα 

υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά μετά τη σχετική έγγραφη ειδοποί-

ηση. 

Γ) Ενώσεις - Κοινοπραξίες 

1. Για κάθε μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά, ανά-

λογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός). 

2. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας όπου: 
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i. να αναγράφεται και να οριοθετείτε με σαφήνεια το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της 

Ένωσης/ Κοινοπραξίας στην Ένωση / Κοινοπραξία και το ειδικό μέρος του Έργου – παραδοτέο, 

το οποίο αυτό θα αναλάβει στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου στο σύνολο της Προσφοράς, 

ii. να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της 

Ένωσης / Κοινοπραξίας, 

iii. να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή 

της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι 

της Αναθέτουσας Αρχής. 

3. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε μέλους της Ένωσης / Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύ-

πτει η έγκρισή του για τη συμμετοχή του μέλους:  

• στην Ένωση/ Κοινοπραξία 

• στο Διαγωνισμό  

4. Συμβολαιογραφική πράξη ορισμού κοινού εκπροσώπου της Ένωσης / Κοινοπραξίας με την οποία 

να εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί τον Διαγωνιζόμενο ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής και να υ-

πογράψει για λογαριασμό των μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας τη Σύμβαση. 

 

Α .19.3Κατακύρωση  

Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΛ Α.Ε. 

 

Α.19.4 Κήρυξη αναδόχου ως  εκπτώτου  

Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Νομικού Προσώπου ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης σε περίπτωση που: 

α) Δεν προσέλθει μέσα στο χρονικό διάστημα που του ορίστηκε, να υπογράψει την σχετική σύμ-

βαση. 

β) Με την ίδια διαδικασία κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση εάν δεν παραδώσει τις συμβα-

τικές υπηρεσίες εντός του συμβατικού χρόνου ή στον χρόνο παράτασης ή υποπέσει σε τρεις πα-

ραβάσεις της σύμβασης. 

γ) Αν, μετά την υπογραφή της Σύμβασης και την έναρξη παροχής των υπηρεσιών, για δεύτερο συ-

νεχόμενο μήνα δεν προσκομίσει τα αποδεικτικά κατάθεσης των αποδοχών της ομάδας έργου που 

αναφέρονται στο Κεφάλαιο Α.4 παράγραφος (β)     

 

Α.19.5 Επίλυση διαφορών  

Η παρούσα Διακήρυξη και η σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση αυτή, θα διέπετε αποκλειστικά 

από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά - διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας Διακήρυξης 
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και στην εκτέλεση της σύμβασης, αρμόδια για την επίλυση τους είναι τα Δικαστήρια της Έδρας της 

Αναθέτουσας Αρχής [Νομός Αττικής]. 

 

Α.20 Σύμβαση, Εκτέλεση και Παραλαβή Συμβατικών Υπηρεσιών  

Α.20 .1 Υπογραφή Σύμβασης  

Μετά την έκδοση απόφασης οριστικής κατακύρωσης του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο, ο 

«Ανάδοχος»  θα κληθεί για την υπογραφή της σύμβασης και συγκεκριμένα με την ΟΛΛ Α.Ε., αφού 

προσκομίσει εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, επί ποινή αποκλεισμού και τα παρακάτω 

έγγραφα 

1. Αντίγραφα των Ονομαστικών αδειών φύλακα σύμφωνα με το Ν.2518/97, όπως έχει 

τροποποιηθεί με το Ν.3707/2008 και ισχύει, για όλη την ομάδα έργου αλλά και για το 25% 

επιπλέον προσωπικό που απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Α 3.1.4. 

Διαθέσιμο Προσωπικό (vii). 
 

2. Κατάθεση των σχετικών ονομαστικών πιστοποιητικών, ότι το προσωπικό της εταιρείας που 

πρόκειται να διατεθεί στον Ο.Λ.Λ. Α.Ε. είναι εκπαιδευμένο σε προγράμματα σχετιζόμενα με 

τον έλεγχο ασφαλείας λιμενικής εγκατάστασης (Εκπαιδευτικό Πρότυπο IMO Course 3.24), 

από αναγνωρισμένα προς το σκοπό αυτό εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού (KEK) ή των 

χωρών της ΕΕ, σε αριθμό που να καλύπτει όλη την ομάδα έργου αλλά και για το 25% επιπλέον 

προσωπικό που απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Α 3.1.4. Διαθέσιμο 

Προσωπικό (vii). 
 

3. Θεωρημένα αντίγραφα αδειών σε ισχύ από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου, σύμφωνα με 

την Υπουργική Απόφαση 4434.1/02/08 (ΦΕΚ 1877/Β’), για το προσωπικό που απαιτείται, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Α 3.1.4. Διαθέσιμο Προσωπικό (vii). 

4. Πιστοποιητικά από κρατικό φορέα σε ισχύ ότι από το συνολικά απαιτούμενο προσωπικό 15 

άτομα εκ των οποίων 05 τουλάχιστον γυναίκες διαθέτει την απαιτούμενη από τη νομοθεσία 

πιστοποίηση στον χειρισμό ακτινοσκοπικών μηχανημάτων (X-Rays) 
 

5. Τεκμηριωμένη προϋπηρεσία, για τα 15 άτομα της παραγράφου 4 που διαθέτουν πιστοποίηση 

στον χειρισμό ακτινοσκοπικών μηχανημάτων (X-Rays), τουλάχιστον έξι (6) μηνών στη λειτουρ-

γία ακτινοσκοπικών μηχανημάτων(X-Rays) σε πιστοποιημένη κατά ISPS Λιμενική Εγκατάσταση 

ή Αερολιμένα, που θα αποδεικνύεται με την κατάθεση βεβαίωσης του αντιστοίχου φορέα της 

Λιμενικής Εγκατάστασης ή του Αερολιμένα.  
 

6. Βεβαιώσεις από ΚΕΚ για επιτυχή παρακολούθηση του εκπαιδευτικού σεμιναρίου IMO Model 

Course 3.21 (Εκπαίδευση ΥΑΛΕ) για 05 τουλάχιστον άτομα, που θα στελεχώνουν επί 24ώρου 

βάσεως το Κέντρο Ελέγχου Ασφάλειας της Λιμενικής Εγκατάστασης (ΚΕΑΛΕ) με την ιδιότητα 

του Βοηθού ΥΑΛΕ (Β/ΥΑΛΕ)  
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7. Υποβολή επικυρωμένων αντιγράφων συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου διάρκειας του-

λάχιστον ενός έτους για το ως άνω συνολικά απαιτούμενο προσωπικό  ώστε να αποδεικνύεται 

ότι είναι μόνιμο και έμπειρο προσωπικό του αναδόχου και με την προσκόμιση ονομαστικής 

κατάστασης προσωπικού θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας ή αναρτημένη στο σύ-

στημα ΕΡΓΑΝΗ σύμφωνα με το νόμο. 
 

8. Υποβολή βιογραφικού σημειώματος για τον προτεινόμενο/υποψήφιο Υπεύθυνο Έργου, ο ο-

ποίος θα πρέπει να ανήκει στο μόνιμο προσωπικό του και να είναι μόνιμα εγκατεστημένος ή 

να πρόκειται να εγκατασταθεί μόνιμα στο Λαύριο ή την Αθήνα καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου 

με αρμοδιότητα την ημερήσια παρακολούθηση του έργου, τον έλεγχο της παρουσίας και της 

αποδοτικότητας του προσωπικού ασφαλείας. Για τον προτεινόμενο υπεύθυνο έργου θα πρέπει 

να προσκομισθεί απόδειξη ότι διαθέτει  εμπειρία σε αντίστοιχα έργα παροχής υπηρεσιών α-

σφαλείας ή φύλαξης λιμενικών εγκαταστάσεων, ότι διαθέτει εκπαίδευση υπεύθυνου ασφα-

λείας λιμενικής εγκατάστασης καθώς και προϋπηρεσία ως «Υπεύθυνος Έργου» Λιμενικών Ε-

γκαταστάσεων τουλάχιστον ενός (1) έτους. Ο προτεινόμενος/υποψήφιος υπεύθυνος θα πρέπει 

να έχει λάβει εκπαίδευση ΥΑΛΕ και να διαθέτει βεβαίωση από ΚΕΚ για επιτυχή παρακολούθηση 

του εκπαιδευτικού σεμιναρίου IMO ModelCourse 3.21 και πιστοποιητικό Βιομηχανικής Ασφά-

λειας σε ισχύ σύμφωνα με τον Εθνικό Κανονισμό Βιομηχανικής Ασφάλειας (ΕΚΒΑ) από το 

ΓΕΕΘΑ. Θα πρέπει να κατατεθούν πλήρη αποδεικτικά των παραπάνω προσόντων. Ο προτεινό-

μενος/υποψήφιος Υπεύθυνος Έργου θα δύναται να αντικατασταθεί από άλλον αντίστοιχων 

προσόντων. Τυχόν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελεί συμπληρωματικό προσόν. 
 

9. Υποβολή Συγκεντρωτικού Πίνακα καταγραφής προσωπικού φύλαξης και λοιπών στελεχών του 

υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην ομάδα του έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο 

υπόδειγμα: 
 

 

10. Βεβαίωση από τον ΥΑΛΕ της ΟΛΛ Α.Ε. για τη συμμετοχή των μελών της Ομάδας Έργου σε ενη-

μερωτικό σεμινάριο τριών (3) ημερών (Θεωρητική ενημέρωση & Πρακτική εξάσκηση) επί των 

εξειδικευμένων λειτουργιών της Λιμενικής Εγκατάστασης Λαυρίου που θα οργανώσει η ΟΛΛ 

ΑΕ και έλεγχος καταλληλότητας των μελών της Ομάδας Έργου μιας (1) ημέρας με γραπτές εξε-

τάσεις πολλαπλών ερωτήσεων και απαιτούμενη βαθμολογία 75%. Ο προσωρινός Ανάδοχος θα 

πρέπει να αντικαταστήσει τα μέλη της Ομάδας Έργου που δεν θα επιτύχουν την απαιτούμενη 

βαθμολογία καλύπτοντας με δικά του έξοδα την επανάληψη της τετραήμερης ενημερωτικής 

και ελεγκτικής διαδικασίας.  

Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, 

που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την κατάρτισή της με 

την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος. 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  
Μέλους 

Γνώση Αγγλικών 
(Lower) 

 

Εκπαίδευση 
X-RAY 

IMO 
ModelCourse 

3.21 

Προϋπηρεσία Αρμοδιότητες / 
καθήκοντα 
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Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση θα 

συνταχθεί σε έγγραφο της αναθέτουσας αρχής και θα υπογραφεί από το νόμιμο εκπρόσωπο του 

αναδόχου και τους νόμιμους εκπροσώπους της αναθέτουσας αρχής. 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται μόνο στο μέτρο που δεν θα υπάρξει μεταβολή των ουσιωδών 

όρων αυτής και δύνανται να παραταθεί ανάλογα με πιθανές παρατάσεις υλοποίησης του προ-

γράμματος από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Στη σύμβαση θα αναφέρονται ρητά οι όροι του άρθρου 335 του Ν.4412/2016. 

 

Α.21 Αμοιβή Αναδόχου –  Κρατήσεις  

Α.21 .1 Αμοιβή Αναδόχου  

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προ-

βλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής καθώς και τα προβλεπόμενα στο 

Κεφάλαιο Α.4 

 

Α.21.2 Κρατήσεις  

Κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 375 παρ. 7 του 

ν. 4412/2016). Κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) που επιβαρύνουν 

τον ανάδοχο. 

Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται.  

 

Α.22  Αναπροσαρμογή τιμών  

Οι προσφερόμενες τιμές θεωρούνται σταθερές και οριστικές και δεν υπόκεινται σε αναπροσαρ-

μογή για οποιοδήποτε λόγο και αιτία μέχρι και την λύση της Σύμβασης. Για το λόγο αυτό η συμμε-

τοχή στο Διαγωνισμό κάθε ενδιαφερομένου συνεπάγεται ρητή, ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη πα-

ραίτησή του από κάθε υπέρ αυτού δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών που προσφέρθηκαν, και 

που τυχόν απορρέει από άλλη σχετική διαταγή, διάταξη κλπ. με εξαίρεση τυχόν αναπροσαρμογή 

του βασικού κατώτατου μισθού. 

 

Α.23 Εγγυήσεις –  Υποχρεώσεις  

Α.23 .1 Εγγυητική ευθύνη –  Υποχρεώσεις Αναδόχου  

Ο Ανάδοχος με την υποβολή της προσφοράς του δεσμεύεται και εγγυάται προς την ΟΛΛ Α.Ε. ότι 

θα παρέχει τις ζητούμενες υπηρεσίες σύμφωνα με το σχετικό ρυθμιστικό νομικό πλαίσιο, τους ό-

ρους και προϋποθέσεις της παρούσας, τους τεχνικούς κανόνες (νόρμες) και τα διεθνώς αναγνωρι-

σμένα πρότυπα που ισχύουν, και θα πληροί όλες τις προδιαγραφές, λειτουργίες, ιδιότητες και χα-

ρακτηριστικά που απορρέουν τόσο από την παρούσα Διακήρυξη, ή θα διαμορφωθούν από την 
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Αναθέτουσα Υπηρεσία κατά την ανέλιξη παροχής υπηρεσιών της εν λόγω Σύμβασης Υπηρεσιών. 

Ο Ανάδοχος θα είναι σε διαρκή διαβούλευση με τις υπηρεσίες της ΟΛΛ Α.Ε., με στόχο τη συμβου-

λευτική στήριξη και τεχνική υποστήριξη σε ότι αφορά την εκπόνηση των ως άνω παραδοτέων – 

παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Ειδικότερα ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τις εξής υποχρεώσεις: 

• Συμμετοχή σε όλες τις απαραίτητες συναντήσεις εργασίας, εφόσον αυτές ζητηθούν εγγρά-

φως από την Αναθέτουσα Αρχή  με στόχο την αναδιάρθρωση και προσαρμογή ων παρεχό-

μενων υπηρεσιών με βάση τις επιχειρησιακές και λειτουργικές ανάγκες της Λιμενικής Εγκα-

τάστασης της ΟΛΛ Α.Ε. 

• Προγραμματισμό, σχεδιασμό και υλοποίηση του βέλτιστου ποιοτικού αποτελέσματος των 

παραδοτέων. 

 

Α.23.2 Εμπιστευτικότητα  –  Διασφάλιση Πληροφοριών  

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της 

Σύμβασης Υπηρεσιών, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει 

γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του και κάθε 

συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον 

Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατά-

σταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την πα-

ράλειψή της στο μέλλον. 

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη Σύμβαση Υπηρεσιών 

χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότη-

τες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την 

Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα προκειμένου αυτός και το 

προσωπικό του να τηρούν απαρέγκλιτα τη διασφάλιση των πληροφοριών σύμφωνα με τις απαιτή-

σεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (2016/679/ΕΚ - GDPR) 

  

Α.24 Τροποποίηση Σύμβασης –  Εκχωρήσεις –  Μεταβιβάσεις  

Η Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται όταν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο τα δύο συμβαλ-

λόμενα μέρη, εξαιρουμένης ρητώς οποιασδήποτε τροποποίησης συνεπάγεται υπέρβαση της δια-

τιθέμενης για το έργο πίστωσης.  

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει ολικά ή μερικά την παρούσα Σύμβαση ή 

τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του προς οιονδήποτε.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην αντικατάσταση κάθε μέλους του  εμπλεκομένου στην εκτέλεση της 

Σύμβασης Υπηρεσιών προσωπικού με καθήκοντα ασφαλείας, εφόσον αυτό ζητηθεί από την 
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Αναθέτουσα Αρχή με την παράθεση απολύτως αιτιολογημένου σκεπτικού, ή κατόπιν σχετικού αι-

τήματος του ΥΑΛΕ που έχει και την πλήρη ευθύνη του προσωπικού με καθήκοντα ασφαλείας σύμ-

φωνα με  την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Α.25 Δημοσιότητα –  Πληροφόρηση  

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί : 

1. Στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. 

2. Τοπική: Ισχύουν μέχρι 31-12-2017 και 31-12-2020/ άρθρο 377 μεταβατικές διατάξεις 

3. Στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

4. Στο ΚΗΜΔΗΣ (Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων) 

5. Στην ιστοσελίδα της ΟΛΛΑΕ (www.oll.gr)  

 

Α.26 Πληροφορίες  

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από την ΟΛΛ Α.Ε., ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 

και ώρες 11:00 ως 14:00: 

Ταχ. Δ/νση:  Λιμένας Λαυρίου, Ακτή Ανδρέα Παπανδρέου 

Ταχ. Κώδικας: 195 00 

Πληροφορίες: Ευάγγελος Βώδινας 

Email :  vodinas@oll.gr 

Τηλ.:  22920-27711 

Fax:  22920-22779 

Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν εμπρόθεσμα έγγραφα και συμπληρωματικές πληροφορίες 

σχετικά με τη συγκεκριμένη Σύμβαση Υπηρεσιών, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες 

πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. 

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες 

μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Όταν επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσμία αυτή ανε-

φάρμοστη, τότε μπορεί να ορισθεί σε τέσσερις (4) ημέρες, πριν από την ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. 

Τα αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού μέσω της διαδικτυα-

κής πύλης www.eprocurement.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Για να υποβληθούν αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινήσεων, οι συμ-

μετέχοντες οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα δηλαδή να διαθέτουν 

σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το 

http://www.oll.gr/
mailto:vodinas@oll.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

Λαύριο  4/4/2019 

Για την ΟΛΛ Α.Ε. 

        ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

Διευθύνων Σύμβουλος 
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Β.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

 

Β.1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  

Β.1.1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΕΚΔΟΤΗΣ ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης ........................... 

Προς:  Την  Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρεία 

Λιμένας Λαυρίου 

ΤΚ 195 00 

ΛΑΥΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ. ............ για τέσσερες χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα ένα ευρώ 

και εξήντα οκτώ λεπτά (4.991,68 €). 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του  δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……………….. οδός …………………. αριθμός 

……………… ΤΚ ……………………..,} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

α)…….….... οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ……………… 

β)……….…. οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ……………… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} 

και μέχρι του ποσού των τριών χιλιάδων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και οκτώ λεπτών (3.084,08 €), 

για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της ΟΛΛ Α.Ε. για την εκτέλεση της Σύμβασης 

Υπηρεσιών «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας/φύλαξης της Λιμενικής Εγκατάστασης Οργανισμού Λι-

μένα Λαυρίου Α.Ε. για την εφαρμογή του Κώδικα ISPS– Ιούνιος-Σεπτέμβριος 2019» συνολικής αξίας 

154.204,00 πλέον ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τη με αριθμό ………………………..-2019 Διακήρυξή σας.  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανω-

τέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας. } 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για 

κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς 

τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. } 
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Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ε-

ρευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την  έγγραφη ειδοποί-

ησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………….. 

(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα 

(1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς). 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας 

σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία 

λήξη της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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Β.1.2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΕΚΔΟΤΗΣ ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης ........................... 

Προς:  Την  Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρεία 

Λιμένας Λαυρίου 

ΤΚ 195 00 

ΛΑΥΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ. ............... για  ευρώ ....................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………… 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ……………  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και 
μέχρι του ποσού των ευρώ ........................., για την καλή εκτέλεση της Σύμβασης Υπηρεσιών με 
αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της ΟΛΛ Α.Ε. για εκτέλεση της Σύβασης Υπηρεσιών 
«Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας/φύλαξης της Λιμενικής Εγκατάστασης Οργανισμού Λιμένα Λαυρίου Α.Ε. 

για την εφαρμογή του Κώδικα ISPS– Ιούνιος-Σεπτέμβριος 2019»συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με 
τη με αριθμό ……………………………..2019 Διακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ε-
ρευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την  έγγραφη ειδοποί-
ησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας 
ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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Β.2 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Προσωπικό με Καθήκοντα Ασφαλείας  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Ανθρωποώ-

ρες*1 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. [€] 

Φ.Π.Α. 
[€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ-
ΔΑΣ*2 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Ημερήσιες Βάρδιες 20,496     

2 Νυκτερινές Βάρδιες 1,776     

3 
Κυριακές & Αργίες 
Ημερήσιες Βάρδιες 

3,680     

4 
Κυριακές & Αργίες 
Νυκτερινές Βάρδιες 

    320     

ΣΥΝΟΛΟ 26,272     

 
  

                                           

1Οι αναγραφόμενες ανθρωποώρες ανά κατηγορία (Ημερήσιες, Νυκτερινές, Κυριακές & Αργίες) προκύπτουν 

από το προσωπικό με καθήκοντα ασφαλείας που προβλέπεται στο Αναθεωρημένο ΣΑΛΕ και στον προϋπο-

λογισμό της σχετικής δαπάνης.    

2Μικτό κόστος ωρομισθίου συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών     
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Άλλες Δαπάνες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ*3 
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 
[€] 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ-

ΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Διοικητικό κόστος (διαχείριση 
προσωπικού, εκπαιδεύσεις, 
κλπ.) 

     

2 
Εγγυητικές επιστολές & Εγ-
γυήσεις 

     

3 
Στολές & Εξοπλισμός (Χειμε-
ρινή & Θερινή στολή, ατομικό 
αλεξίσφαιρο γιλέκο, ΜΑΠ) 

     

4 

Ασφαλιστική κάλυψη έκνο-
μων ενεργειών άρθρου 4 παρ. 
1.α) της ΥΑ 4434.1/02/08 (ΦΕΚ 
Β’1877/12-09-2008) 

     

5 

Ασφαλιστική κάλυψη Γενικής 
Αστικής Ευθύνης  άρθρου 4 
παρ. 1.β) της ΥΑ 4434.1/02/08 
(ΦΕΚ Β’1877/12-09-2008) 

     

6 

Τα προβλεπόμενα τέλη προς 
την οικεία Λιμενική Αρχή άρ-
θρου 5 παρ. (γ) & (δ) της ΥΑ 
4434.1/02/08 (ΦΕΚ 
Β’1877/12-09-2008 

2 700,00 1400,00 0 1400,00 

7 

Συμμετοχή του 50% της ομά-
δας έργου σε 1 Γυμνάσιο (συ-
νολικά 1 ημέρα χ 33 άτομα χ 4 
ώρες =132 ημερήσιες ανθρω-
ποώρες) 

132     

8 
Κόστος χρήσης 1 περιπολικού 
οχήματος)  

1     

9 Εργολαβικό κέρδος      

10       

ΣΥΝΟΛΟ    

 

                                           

3Αναφέρονται αναλυτικά οι δαπάνες που έχουν σχέση με την παροχή των υπηρεσιών ασφαλείας τόσο στις 

ήδη προτυπωμένες κατηγορίες όσο και σε άλλες ενδεχόμενα άμεσες ή έμμεσες λειτουργικές δαπάνες.   
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Υπηρεσιών 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ Α-
ΞΙΑ ΕΡΓΟΥ  

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 
[€] 

Φ.Π.Α. [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ Α-
ΞΙΑ ΕΡΓΟΥ 

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

1 Προσωπικό με Καθήκοντα Ασφαλείας    

2 Άλλες Δαπάνες    

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)    

3 
Σύνολο εκτιμώμενων ωρών απασχόλη-
σης 

26,272  26,272 

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ    
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Β.3 ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 

Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1.  
Βεβαίωση της ΟΛΛ ΑΕ για την παρακολούθηση από τον οικονομικό 
φορέα της αναλυτικής παρουσίασης των ζητούμενων υπηρεσιών 

  

2.  
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κε-
φάλαιο 17.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

ΝΑΙ  

3.  

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστο-
ποιείται η εγγραφή του υποψηφίου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά 
του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να πιστοποιείται η ά-
σκηση του επαγγέλματός του. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή 
πρέπει  να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερο-
μηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ  

4.  

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο νόμιμος εκπρόσω-
πος του υποψηφίου οικονομικού φορέα θα δηλώνει ότι ο υποψή-
φιος οικονομικός φορέας:  
(α) δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδί-
κημα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016, 
(β) δεν έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους ούτε υπάρχει δικαστική 
ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα 
με  τις διατάξεις της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ή στην 
εθνική νομοθεσία, για τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρ-
θρου 73 του Ν.4412/2016, σε ότι αφορά στην καταβολή φόρων ή ει-
σφορών κοινωνικής ασφάλισης 
(γ) δεν έχουν εμπλοκή στα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του άρ-
θρου 73 του Ν.4412/2016, 

ΝΑΙ  

5.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης 
του τελευταίου 3μήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση.  

ΝΑΙ  

6.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης 
του τελευταίου 3μήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση. 

ΝΑΙ  

7.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης 
του τελευταίου 3μήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχεί-
ριση. 

ΝΑΙ  

8.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης 
του τελευταίου 3μήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 

ΝΑΙ  
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αναγκαστική διαχείριση. 

9.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης 
του τελευταίου 3μήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψή-
φιος Ανάδοχος οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό εκκαθάριση.  

ΝΑΙ  

10.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης 
του τελευταίου 3μήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψή-
φιος Ανάδοχος οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό διαδικασία έκ-
δοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης. 

ΝΑΙ  

11.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης 
του τελευταίου 3μήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψή-
φιος Ανάδοχος οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμ-
βιβασμό.  

ΝΑΙ  

12.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης 
του τελευταίου 3μήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψή-
φιος Ανάδοχος οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό διαδικασία έκ-
δοσης απόφασης πτωχευτικού συμβιβασμού. 

ΝΑΙ  

13.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο 
υποψήφιος Ανάδοχος οικονομικός φορέας δηλώνει στην Υπεύ-
θυνη Δήλωσή του, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις εισφο-
ρές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ  

14.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς 
τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέρ-
γειας του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ  

15.  

Εν ισχύ καταστατικό και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα των νομι-
κών προσώπων που λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό, στο οποίο 
να φαίνεται ποιοι δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την υπο-
γραφή τους. 

ΝΑΙ  

16.  

Απόφαση του αρμοδίου σύμφωνα με το καταστατικό, οργάνου, για 
την συμμετοχή του φορέα στο Διαγωνισμό.   που εγκρίνει και πα-
ρέχει σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα (νόμιμος εκπρόσωπος) εξου-
σιοδότηση για να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
και την προσφορά 

ΝΑΙ  

17.  

Έγγραφη εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο (νόμιμο εκπρόσωπο) 
που θα καταθέσει την προσφορά, θα παραστεί στην αποσφράγιση 
της προσφοράς σε όλα τα στάδιά της και με τον οποίο θα επικοι-
νωνεί η Αναθέτουσα Αρχή για οιοδήποτε σχετικό με τον διαγωνι-
σμό ζήτημα 

ΝΑΙ 4  

                                           

4 Εφόσον ο υποψήφιος υποβάλει την προσφορά του μέσω αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός 

του.  
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18.  
Την προβλεπόμενη από το άρθρο 2 του Ν.2518/1997 άδεια σε ισχύ. 
(Άδεια εταιρίας φύλαξης). 

ΝΑΙ  

19.  

Τεκμηρίωση ότι ο ανάδοχος οικονομικός φορέας έχει αθροιστικά 
κύκλο εργασιών παροχής υπηρεσιών φύλαξης για τις τρεις τελευ-
ταίες χρήσεις, ο οποίος θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος, από το 
120% του προϋπολογισμού του έργου χωρίς ΦΠΑ 

ΝΑΙ  

20.  

Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης 
Ποιότητας στο πεδίο εφαρμογής παροχής ασφάλειας ή/και 
φύλαξης με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 ή αντίστοιχο από 
αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης 

ΝΑΙ  

21.  

Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης 
Ασφάλειας Πληροφοριών στο πεδίο εφαρμογής παροχής 
ασφάλειας ή/και φύλαξης με το διεθνές πρότυπο ISO 27001:2013 
ή αντίστοιχο από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης 

ΝΑΙ  

22.  

Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης 
της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασίας στο πεδίο εφαρμογής 
παροχής ασφάλειας ή/και φύλαξης με το διεθνές πρότυπο OHSAS 
18001:2008 ή αντίστοιχο από αναγνωρισμένο φορέα 
πιστοποίησης 

ΝΑΙ  

23.  
Άδεια εγκεκριμένη από το ΓΕΕΘΑ για τη χρήση στολής από το 
προσωπικό του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα. 

ΝΑΙ  

24.  

Πρόσφατα προγράμματα εργασίας, θεωρημένα από την 
Επιθεώρηση Εργασίας από τα οποία να προκύπτει ότι ο 
συμμετέχων οικονομικός φορέας έχει απασχολήσει μέσα στο 
τελευταίο οκτάμηνο από την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού, τουλάχιστον 50% επιπλέον αριθμό εργαζομένων 
από αυτούς που απαιτούνται για την υλοποίηση της παρούσας 
σύμβασης υπηρεσιών(ομάδα έργου και 25% επιπλέον προσωπικό 
που απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Α 3.1.4. 
Διαθέσιμο Προσωπικό (vii)). 

ΝΑΙ  

25.  

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο από ασφαλιστική εταιρεία Α τάξεως, 
ετησίως ανανεούμενου με τις καλύψεις του άρθρου 4 της ΥΑ 
4434.1/02/08 (ΦΕΚ Β΄ 1877/12-09-2008) ποσού 2.000.000€,. Το 
ασφαλιστήριο πρέπει να καλύπτει, πέραν της γενικής αστικής 
ευθύνης, και την ευθύνη του Ασφαλισμένου οικονομικού φορέα 
υπό την ιδιότητά του ως εργοδότη για έκνομες ενέργειες 
τελούμενες από τους εργαζομένους του οι οποίες λόγω της φύσης 
ή των περιστάσεων, μπορούν να προκαλέσουν βλάβη σε πλοία 
χρησιμοποιούμενα για διεθνή ή εθνική ναυσιπλοΐα, τους επιβάτες 
ή τα φορτία τους, ή τις λιμενικές εγκαταστάσεις που συνδέονται με 
αυτά σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ 725/2004. 

ΝΑΙ  

26.  
Πιστοποιητικά Φορέων Διοίκησης και Εκμετάλλευσης λιμένων ή 
αερολιμένων (π.χ. βεβαιώσεις, συμβόλαια, συμφωνητικά) 

ΝΑΙ  
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27.  

Βεβαίωση του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα ότι το 
προσωπικό που θα απασχοληθεί στην παροχή υπηρεσιών πρέπει 
είναι ηλικίας άνω των 25 ετών, με προϋπηρεσία στον κλάδο 
ασφάλειας 

ΝΑΙ  

28.  

Υποβολή του Καταστατικού του συμμετέχοντος οικονομικού 
φορέα θεωρημένο από την αρμόδια αρχή (Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο), στο οποίο να αναφέρεται η δυνατότητα παροχής 
υπηρεσιών ασφάλειας λιμενικής εγκατάστασης (κατάθεση 
επικυρωμένου αντιγράφου) και πρόσφατη  βεβαίωση ΓΕΜΗ 
(τελευταίου τριμήνου) περί των τροποποιήσεων του καταστατικού 

ΝΑΙ  

29.  

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 
(Α`75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία : 
i. Να αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης 
ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφο-
ράς του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα, 
- αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας ανακοίνω-
σης και η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της πα-
ρούσας ανακοίνωσης,των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη 
και ανεπιφύλακτη γνώση. Επίσης η υποβαλλόμενη προσφορά κα-
λύπτει το σύνολο της υπηρεσίας και τα στοιχεία που αναφέρονται 
στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
- Παραιτείται δε από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με 
οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή α-
κύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού και συμμετέχει με μια μόνο 
προσφορά στο πλαίσιο της παρούσας ανακοίνωσης 

ΝΑΙ  

 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο 

σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με 

Ένορκη Δήλωση του υποψηφίου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώ-

νεται ότι ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη 

αυτή Δήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά του συμμετέχοντος οικονομικού 

φορέα εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών». 
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1.  

Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώ-
πηση του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα, και η τήρηση των προ-
βλεπόμενων στον νόμο διατυπώσεων δημοσιότητας για τη σύσταση 
του οικονομικού φορέα, την τροποποίηση του καταστατικού του και 
τον διορισμό των εκπροσώπων του. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλο-
νται σε επίσημα αντίγραφα. 

  

2.  
Βεβαίωση της ΟΛΛ ΑΕ για την παρακολούθηση από τον οικονομικό 
φορέα της αναλυτικής παρουσίασης των ζητούμενων υπηρεσιών 

  

3.  
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμεναστο Κε-
φάλαιο 17.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

ΝΑΙ  

4.  

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστο-
ποιείται η εγγραφή του υποψηφίου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά 
του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να πιστοποιείται η ά-
σκηση του επαγγέλματός του. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή 
πρέπει  να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερο-
μηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ  

5.  

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο νόμιμος εκπρόσω-
πος του υποψηφίου οικονομικού φορέα θα δηλώνει ότι ο υποψή-
φιος οικονομικός φορέας:  
(α) δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδί-
κημα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016, 
(β) δεν έχουν αθετήσειτις υποχρεώσεις τους ούτε υπάρχει δικαστική 
ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα 
με  τις διατάξεις της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ή στην 
εθνική νομοθεσία, για τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρ-
θρου 73 του Ν.4412/2016, σε ότι αφορά στην καταβολή φόρων ή ει-
σφορών κοινωνικής ασφάλισης 
(γ) δεν έχουν εμπλοκή στα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του άρ-
θρου 73 του Ν.4412/2016, 

ΝΑΙ  

6.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης 
του τελευταίου 3μήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση.  

ΝΑΙ  

7.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης 
του τελευταίου 3μήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση. 

ΝΑΙ  

8.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης 
του τελευταίου 3μήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχεί-
ριση. 

ΝΑΙ  

9.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης 
του τελευταίου 3μήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

ΝΑΙ  
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Ανάδοχος οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε α-
ναγκαστική διαχείριση. 

10.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης 
του τελευταίου 3μήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψή-
φιος Ανάδοχος οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό εκκαθάριση.  

ΝΑΙ  

11.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης 
του τελευταίου 3μήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψή-
φιος Ανάδοχος οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό διαδικασία έκ-
δοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης. 

ΝΑΙ  

12.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης 
του τελευταίου 3μήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψή-
φιος Ανάδοχος οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμ-
βιβασμό.  

ΝΑΙ  

13.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης 
του τελευταίου 3μήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψή-
φιος Ανάδοχος οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό διαδικασία έκ-
δοσης απόφασης πτωχευτικού συμβιβασμού. 

ΝΑΙ  

14.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο 
υποψήφιος Ανάδοχος οικονομικός φορέας δηλώνει στην Υπεύ-
θυνη Δήλωσή του, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις εισφο-
ρές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ  

15.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς 
τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέρ-
γειας του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ  

16.  

Εν ισχύ καταστατικό και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα των νομι-
κών προσώπων που λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό, στο οποίο 
να φαίνεται ποιοι δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την υπο-
γραφή τους. 

ΝΑΙ  

17.  

Απόφαση του αρμοδίου σύμφωνα με το καταστατικό, οργάνου, για 
την συμμετοχή του φορέα στο Διαγωνισμό.   που εγκρίνει και πα-
ρέχει σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα (νόμιμος εκπρόσωπος) εξου-
σιοδότηση για να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
και την προσφορά 

ΝΑΙ  

18.  

Έγγραφη εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο (νόμιμο εκπρόσωπο) 
που θα καταθέσει την προσφορά, θα παραστεί στην αποσφράγιση 
της προσφοράς σε όλα τα στάδιά της και με τον οποίο θα επικοι-
νωνεί η Αναθέτουσα Αρχή για οιοδήποτε σχετικό με τον 

ΝΑΙ 5  

                                           

5 Εφόσον ο υποψήφιος υποβάλει την προσφορά του μέσω αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός 

του.  
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διαγωνισμό ζήτημα 

19.  
Την προβλεπόμενη από το άρθρο 2 του Ν.2518/1997 άδεια σε ισχύ. 
(Άδεια εταιρίας φύλαξης). 

ΝΑΙ  

20.  

Τεκμηρίωση ότι ο ανάδοχος οικονομικός φορέας έχει αθροιστικά 
κύκλο εργασιών παροχής υπηρεσιών φύλαξης για τις τρεις τελευ-
ταίες χρήσεις, ο οποίος θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος, από το 
120% του προϋπολογισμού του έργου χωρίς ΦΠΑ 

ΝΑΙ  

21.  

Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης 
Ποιότητας στο πεδίο εφαρμογής παροχής ασφάλειας ή/και 
φύλαξης με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 ή αντίστοιχο από 
αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης 

ΝΑΙ  

22.  

Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης 
Ασφάλειας Πληροφοριών στο πεδίο εφαρμογής παροχής 
ασφάλειας ή/και φύλαξης με το διεθνές πρότυπο ISO 27001:2013 
ή αντίστοιχο από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης 

ΝΑΙ  

23.  

Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης 
της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασίας στο πεδίο εφαρμογής 
παροχής ασφάλειας ή/και φύλαξης με το διεθνές πρότυπο OHSAS 
18001:2008 ή αντίστοιχο από αναγνωρισμένο φορέα 
πιστοποίησης 

ΝΑΙ  

24.  
Άδεια εγκεκριμένη από το ΓΕΕΘΑ για τη χρήση στολής από το 
προσωπικό του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα. 

ΝΑΙ  

25.  

Πρόσφατα προγράμματα εργασίας, θεωρημένα από την 
Επιθεώρηση Εργασίας από τα οποία να προκύπτει ότι ο 
συμμετέχων οικονομικός φορέας έχει απασχολήσει μέσα στο 
τελευταίο οκτάμηνο από την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού, τουλάχιστον 50% επιπλέον αριθμό εργαζομένων 
από αυτούς που απαιτούνται για την υλοποίηση της παρούσας 
σύμβασης υπηρεσιών(ομάδα έργου και 25% επιπλέον προσωπικό 
που απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Α 3.1.4. 
Διαθέσιμο Προσωπικό (vii)). 

ΝΑΙ  

26.  

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο από ασφαλιστική εταιρεία Α τάξεως, 
ετησίως ανανεούμενου με τις καλύψεις του άρθρου 4 της ΥΑ 
4434.1/02/08 (ΦΕΚ Β΄ 1877/12-09-2008) ποσού 2.000.000€,. Το 
ασφαλιστήριο πρέπει να καλύπτει, πέραν της γενικής αστικής 
ευθύνης, κσι την ευθύνη του Ασφαλισμένου οικονομικού φορέα 
υπό την ιδιότητά του ως εργοδότη για έκνομες ενέργειες 
τελούμενες από τους εργαζομένους του οι οποίες λόγω της φύσης 
ή των περιστάσεων, μπορούν να προκαλέσουν βλάβη σε πλοία 
χρησιμοποιούμενα για διεθνή ή εθνική ναυσιπλοΐα, τους επιβάτες 
ή τα φορτία τους, ή τις λιμενικές εγκαταστάσεις που συνδέονται με 
αυτά σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ 725/2004. 

ΝΑΙ  
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27.  
Πιστοποιητικά Φορέων Διοίκησης και Εκμετάλλευσης λιμένων ή 
αερολιμένων (π.χ. βεβαιώσεις, συμβόλαια, συμφωνητικά) 

ΝΑΙ  

28.  

Βεβαίωση του συμμετέχοντος οικονομικού φορέαότι το 
προσωπικό που θα απασχοληθεί στην παροχή υπηρεσιών πρέπει 
είναι ηλικίας άνω των 25 ετών, με προϋπηρεσία στον κλάδο 
ασφάλειας 

ΝΑΙ  

29.  

Υποβολή του Καταστατικού του συμμετέχοντος οικονομικού 
φορέα θεωρημένο από την αρμόδια αρχή (Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο), στο οποίο να αναφέρεται η δυνατότητα παροχής 
υπηρεσιών ασφάλειας λιμενικής εγκατάστασης (κατάθεση 
επικυρωμένου αντιγράφου) και πρόσφατη  βεβαίωση ΓΕΜΗ 
(τελευταίου τριμήνου) περί των τροποποιήσεων του καταστατικού 

ΝΑΙ  

30.  

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 
(Α`75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία : 
i. Να αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης 
ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφο-
ράς του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα, 
- αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας ανακοίνω-
σης και η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της πα-
ρούσας ανακοίνωσης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη 
και ανεπιφύλακτη γνώση. Επίσης η υποβαλλόμενη προσφορά κα-
λύπτει το σύνολο της υπηρεσίας και τα στοιχεία που αναφέρονται 
στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
- Παραιτείται δε από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με 
οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή α-
κύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού και συμμετέχει με μια μόνο 
προσφορά στο πλαίσιο της παρούσας ανακοίνωσης 

ΝΑΙ  

 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο 

σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με 

Ένορκη Δήλωση του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη 

στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη 

κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Δήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά του Υπο-

ψηφίου εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών». 
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1.  
Βεβαίωση της ΟΛΛ ΑΕ για την παρακολούθηση από τον οικονομικό φορέα 
της αναλυτικής παρουσίασης των ζητούμενων υπηρεσιών 

  

2.  
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμεναστο Κεφάλαιο 
17.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

ΝΑΙ  

3.  

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας του υποψηφίου περί εγγρα-
φής του στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελ-
ματικό ή εμπορικό μητρώο. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει  
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέρ-
γειας του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ  

4.  

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας 
αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψηφίου δεν προβλέ-
πεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητι-
κής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού 
την οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψηφίου θα δηλώνει ότι ο συμ-
μετέχων οικονομικός φορέας:  

(α) δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα 
από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016, 

(β) δεν έχουν αθετήσειτις υποχρεώσεις τους ούτε υπάρχει δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με  τις 
διατάξεις της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ή στην εθνική νο-
μοθεσία, για τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016, σε ότι αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης 

(γ) δεν έχουν εμπλοκή στα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 
73 του Ν.4412/2016, 

ΝΑΙ  

5.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τε-
λευταίου 3μήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση.  

ΝΑΙ  

6.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τε-
λευταίου 3μήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 

ΝΑΙ  

7.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τε-
λευταίου 3μήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κα-
τάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. 

ΝΑΙ  

8.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τε-
λευταίου 3μήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική δια-
χείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας 

ΝΑΙ  
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του. 

9.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου 3μήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανά-
δοχος οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό εκκαθάριση ή ανάλογη κατά-
σταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. 

ΝΑΙ  

10.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου 3μήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανά-
δοχος οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφα-
σης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται 
στο δίκαιο της χώρας του. 

ΝΑΙ  

11.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου 3μήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανά-
δοχος οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό ή α-
νάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. 

ΝΑΙ  

12.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου 3μήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανά-
δοχος οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφα-
σης πτωχευτικού συμβιβασμού ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται 
στο δίκαιο της χώρας του. 

ΝΑΙ  

13.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υ-
ποψήφιος Ανάδοχος οικονομικός φορέας δηλώνει στην Υπεύθυνη Δή-
λωσή του, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος οικο-
νομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφά-
λισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ  

14.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υπο-
ψήφιος Ανάδοχος οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις φο-
ρολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του Δια-
γωνισμού. 

ΝΑΙ  

15.  
Εν ισχύ καταστατικό και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα των νομικών 
προσώπων που λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό, στο οποίο να φαίνε-
ται ποιοι δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την υπογραφή τους. 

ΝΑΙ  

16.  

Απόφαση του αρμοδίου σύμφωνα με το καταστατικό, οργάνου, για την 
συμμετοχή του φορέα στο Διαγωνισμό.   που εγκρίνει και παρέχει σε 
συγκεκριμένο άτομο ή άτομα (νόμιμος εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση 
για να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την προ-
σφορά 

ΝΑΙ  

17.  
Έγγραφη εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο (νόμιμο εκπρόσωπο) που θα 
καταθέσει την προσφορά, θα παραστεί στην αποσφράγιση της προσφο-
ράς σε όλα τα στάδιά της και με τον οποίο θα επικοινωνεί η Αναθέτουσα 

ΝΑΙ 6  

                                           

6 Εφόσον ο υποψήφιος υποβάλει την προσφορά του μέσω αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός 

του.  
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Αρχή για οιοδήποτε σχετικό με τον διαγωνισμό ζήτημα 

18.  
Την προβλεπόμενη από το άρθρο 2 του Ν.2518/1997 άδεια σε ισχύ. 
(Άδεια εταιρίας φύλαξης). 

ΝΑΙ  

19.  

Τεκμηρίωση ότι ο ανάδοχος οικονομικός φορέας έχει αθροιστικά κύκλο 
εργασιών παροχής υπηρεσιών φύλαξης για τις τρεις τελευταίες χρήσεις, 
ο οποίος θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος, από το 120% του προϋπολο-
γισμού του έργου χωρίς ΦΠΑ 

ΝΑΙ  

20.  

Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης 
Ποιότητας στο πεδίο εφαρμογής παροχής ασφάλειας ή/και φύλαξης με 
το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 ή αντίστοιχο από αναγνωρισμένο 
φορέα πιστοποίησης 

ΝΑΙ  

21.  

Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης 
Ασφάλειας Πληροφοριών στο πεδίο εφαρμογής παροχής ασφάλειας 
ή/και φύλαξης με το διεθνές πρότυπο ISO 27001:2013 ή αντίστοιχο από 
αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης 

ΝΑΙ  

22.  

Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης της 
Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασίας στο πεδίο εφαρμογής παροχής 
ασφάλειας ή/και φύλαξης με το διεθνές πρότυπο OHSAS 18001:2008 ή 
αντίστοιχο από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης 

ΝΑΙ  

23.  
Άδεια εγκεκριμένη από το ΓΕΕΘΑ για τη χρήση στολής από το 
προσωπικό του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα. 

ΝΑΙ  

24.  

Πρόσφατα προγράμματα εργασίας, θεωρημένα από την Επιθεώρηση 
Εργασίας από τα οποία να προκύπτει ότι ο συμμετέχων οικονομικός 
φορέας έχει απασχολήσει μέσα στο τελευταίο οκτάμηνο από την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, τουλάχιστον 50% επιπλέον 
αριθμό εργαζομένων από αυτούς που απαιτούνται για την υλοποίηση 
της παρούσας σύμβασης υπηρεσιών(ομάδα έργου και 25% επιπλέον 
προσωπικό που απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Α 
3.1.4. Διαθέσιμο Προσωπικό (vii)). 

ΝΑΙ  

25.  

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο από ασφαλιστική εταιρεία Α τάξεως, 
ετησίως ανανεούμενου με τις καλύψεις του άρθρου 4 της ΥΑ 
4434.1/02/08 (ΦΕΚ Β΄ 1877/12-09-2008) ποσού 2.000.000€,. Το 
ασφαλιστήριο πρέπει να καλύπτει, πέραν της γενικής αστικής ευθύνης, 
κσι την ευθύνη του Ασφαλισμένου οικονομικού φορέα υπό την ιδιότητά 
του ως εργοδότη για έκνομες ενέργειες τελούμενες από τους 
εργαζομένους του οι οποίες λόγω της φύσης ή των περιστάσεων, 
μπορούν να προκαλέσουν βλάβη σε πλοία χρησιμοποιούμενα για 
διεθνή ή εθνική ναυσιπλοΐα, τους επιβάτες ή τα φορτία τους, ή τις 
λιμενικές εγκαταστάσεις που συνδέονται με αυτά σύμφωνα με τον 
Κανονισμό ΕΚ 725/2004. 

ΝΑΙ  

26.  
Πιστοποιητικά Φορέων Διοίκησης και Εκμετάλλευσης λιμένων ή 
αερολιμένων (π.χ. βεβαιώσεις, συμβόλαια, συμφωνητικά) 

ΝΑΙ  
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27.  
Βεβαίωση του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα ότι το προσωπικό 
που θα απασχοληθεί στην παροχή υπηρεσιών πρέπει είναι ηλικίας άνω 
των 25 ετών, με προϋπηρεσία στον κλάδο ασφάλειας 

ΝΑΙ  

28.  

Υποβολή του Καταστατικού του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα 
θεωρημένο από την αρμόδια αρχή (Γενικό Εμπορικό Μητρώο), στο 
οποίο να αναφέρεται η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών ασφάλειας 
λιμενικής εγκατάστασης (κατάθεση επικυρωμένου αντιγράφου) και 
πρόσφατη  βεβαίωση ΓΕΜΗ (τελευταίου τριμήνου) περί των 
τροποποιήσεων του καταστατικού 

ΝΑΙ  

29.  

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α`75), 
όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία : 
i. Να αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης 
ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς 
του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα, 
- αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας ανακοίνωσης και 
η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας ανα-
κοίνωσης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλα-
κτη γνώση. Επίσης η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της 
υπηρεσίας και τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι α-
ληθή και ακριβή. 
- Παραιτείται δε από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με ο-
ποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση 
– ματαίωση του διαγωνισμού και συμμετέχει με μια μόνο προσφορά 
στο πλαίσιο της παρούσας ανακοίνωσης 

ΝΑΙ  

 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψηφίου οικονομικού φορέα ορισμένα από τα πιο πάνω δικαι-

ολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει 

επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου ή, στα κράτη όπου 

δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιο επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υπο-

ψηφίου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται στην 

αντίστοιχη κατάσταση.   

Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά του Υποψηφίου εντός 

του «Φακέλου Δικαιολογητικών». 
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Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1.  

Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατα-
τεθούν όλα τα Δικαιολογητικά, ανάλογα με την περίπτωση 
(ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα, αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συ-
νεταιρισμός). 

ΝΑΙ  

2.  

Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας 
όπου : 

− να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία  

− να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέ-
ρος του ΕΡΓΟΥ που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένω-
σης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς,  

− να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των Μελών με-
ταξύ τους κατά την υλοποίηση του ΕΡΓΟΥ, 

− να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό 
και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπρα-
ξίας (leader) 

− να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπρα-
ξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγω-
νισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας 
και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 

ΝΑΙ  

3.  

Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας από το οποίο  να προκύπτει η έγκριση του για 
τη συμμετοχή του Μέλους: 

− στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και 

− στο Διαγωνισμό. 

ΝΑΙ  
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Β.4 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)  

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη 
διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η α-
διαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε. 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99221099 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΑΚΤΗ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ/ΛΑΥΡΙΟ/19500 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΩΔΙΝΑΣ 

- Τηλέφωνο: 22920-22089 / 22920-27711 

- Ηλ. ταχυδρομείο: info@oll.gr , vodinas@oll.gr  

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.oll.gr  

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 
CPV): «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΦΥΛΑΞΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙ-
ΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISPS»  

CPV : 79710000-4 / 797130000-5 Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας  

 - Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: ……………….  

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : Χ 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 
Χ 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩ-
ΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

mailto:info@oll.gr
mailto:vodinas@oll.gr
http://www.oll.gr/
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστα-
σης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλ-
λον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον α-
παιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δι-
κτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μι-
κρή ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ α-
ποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οι-
κονομικός φορέας είναι προστατευόμενο ερ-
γαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή προ-
βλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο 
προγραμμάτων προστατευόμενης απασχό-
λησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό 
των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονε-
κτούντων εργαζομένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με α-
ναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων α-
νήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μη-
τρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή 
διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βά-
σει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της πα-
ρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέ-
ρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά περί-
πτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώ-
στε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου 
ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστο-
ποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
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γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επί-
σημο κατάλογοv: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πλη-
ροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ε-
νότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφο-
ρών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυ-
νατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον α-
ναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθε-
ται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε-
κτρονικά, αναφέρετε:  

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκ-
δοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγ-
γράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδι-
κασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοι-
νού με άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκό-
μενους οικονομικούς φορείς. 
Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φο-
ρέα στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφα-
λής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκο-
ντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέ-
χουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 
της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανό-
τητες άλλων οικονομικών φορέων προκειμέ-
νου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής 
που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυ-
χόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται 
στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από 
τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώ-
πους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρε-
σίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι 
για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσω-
πικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση 
της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV 
και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτού-
νται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέ-
σει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρί-
τους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινό-
μενων υπεργολάβων και το ποσοστό της 
σύμβασης που θα αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 

συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο 

(ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητεςxiii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxiv· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές κα-
ταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική από-
φαση εις βάρος του οικονομικού φορέα 
ή οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο εί-
ναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή ε-
ποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπρο-
σώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό για έναν από τους λόγους που παρατί-
θενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικα-
στική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν 
από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 
έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλει-
σμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε-
κτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύ-
θυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφα-
σης προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 
έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ 
]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδι-
καστική απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε-
κτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύ-
θυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xix 
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυ-

τοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθη-
κανxxi: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει ό-
λες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 
την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοι-
νωνικής ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και 
στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστη-
μένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρό-
κειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρε-
ώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφα-
σης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής α-
σφάλισης που οφείλει συμπεριλαμβανόμε-
νων  κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων 
τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος 
σε δεσμευτικό διακανονισμό για την κατα-
βολή τους ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑ-
ΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να αναφερ-
θούν λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να αναφερ-
θούν λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνι-
κής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, ανα-
φέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκ-
δοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγ-
γράφων): xxiv 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελμα-
τικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφε-
ρεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων 
ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους το-
μείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 
και εργατικού δικαίουxxv; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου α-
ποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδή-
ποτε από τις ακόλουθες καταστάσειςxxvi : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 
ή από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριο-
τήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προ-
κύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλε-
πόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται 
να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υ-
πόψη της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας 
και των μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέ-
χιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας 
υπό αυτές αυτές τις περιστάσειςxxvii  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε-
κτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκ-
δοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγ-
γράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σο-

βαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πλη-
ροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 
 

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέ-
τρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν:  
[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμ-

φωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνι-
σμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πλη-
ροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέ-
τρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, 

λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία α-
νάθεσης της σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πλη-
ροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επι-

χείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί 
στην προετοιμασία της διαδικασίας σύνα-
ψης της σύμβασηςxxx; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πλη-
ροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή 
ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά 
την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 
πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώ-
ρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , α-
ποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πλη-
ροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώ-
σει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφο-
ριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση 

[] Ναι [] Όχι 
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της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυ-
τές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυ-
στέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φο-
ρέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέ-
μιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα 
φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληρο-
φορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν α-
θέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθε-
σης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανη-
τικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρε-
άσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφο-
ρούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την α-
νάθεση;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών 
που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις 
Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκ-
δοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγ-
γράφων): [……][……][……] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν:  
[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονο-

μικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρό-
σκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός 
φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται 
να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλο-
γής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχε-
τική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην δια-
κήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμ-
μένος στα σχετικά επαγγελματικά ή ε-
μπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελ-
λάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασήςxxxiii; 
του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρο-
νικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδο-
σης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγρά-
φων):  
[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονο-

μικός φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανι-
σμού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις 

σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρο-
νικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δη-
λώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδο-
σης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγρά-
φων): [……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 
στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική ε-
πάρκεια 

Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργα-
σιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη σχε-
τική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγ-
γραφα της σύμβασης : 
και/ή, 
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 
ετών που απαιτούνται στη σχετική δια-
κήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγ-
γραφα της σύμβασης είναι ο εξής xxxiv: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε-
κτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμι-
σμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμι-
σμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμι-
σμα 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκ-
δοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγ-
γράφων):  
[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργα-
σιών του οικονομικού φορέα στον επι-
χειρηματικό τομέα που καλύπτεται από 
τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη σχε-
τική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγ-
γραφα της σύμβασης για τον αριθμό οικονο-
μικών ετών που απαιτούνται είναι ο εξής: 
και/ή, 
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα στον τομέα και 
για τον αριθμό ετών που απαιτούνται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρό-
σκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι ο εξήςxxxv: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε-
κτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νό-
μισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νό-
μισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νό-
μισμα 
 
 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…] νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκ-
δοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγ-
γράφων):  
[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχε-
τικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) 
δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαι-
τούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

[…................................…] 
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ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δρα-
στηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές ανα-
λογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική διακή-
ρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 
ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 
αναλογιών έχουν ως εξής: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε-
κτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλο-
γίας-αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η αντί-
στοιχη αξία) 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκ-
δοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγ-
γράφων):  
[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλι-
στική κάλυψη επαγγελματικών κινδύ-
νων του οικονομικού φορέα είναι το εξής: 
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται η-
λεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκ-
δοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγ-
γράφων):  
[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι ο-
ποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός 
φορέας δηλώνει ότι: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται 
να έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκή-
ρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης διατίθε-
ται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκ-
δοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγ-
γράφων):  
[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επι-
λογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακή-
ρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έρ-
γων: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφο-
ράςxxxviii, ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέ-
σει τα ακόλουθα έργα του είδους που 
έχει προσδιοριστεί: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημα-
ντικότερων εργασιών διατίθεται ηλεκτρο-
νικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζε-
ται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρό-
σκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη): 
[…] 
Έργα: [……] 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκ-
δοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγ-
γράφων): 
 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προ-
μηθειών και δημόσιες συμβάσεις υπη-
ρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφο-
ράςxxxix, ο οικονομικός φορέας έχει προβεί 
στις ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις 
αγαθών του είδους που έχει προσδιορι-
στεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες κυ-
ριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει 
προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου α-
ναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζε-
ται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρό-
σκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη):  
[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 
    

 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμο-
ποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό 
ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίεςxli, ι-
δίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της 
ποιότητας: 
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έρ-
γων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προ-
σωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες 
για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 
 
 
 
 
[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβά-
νει τα ακόλουθα μέτρα για την διασφά-
λιση της ποιότητας και τα μέσα μελέτης 
και έρευνας που διαθέτει είναι τα ακό-
λουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρ-
μόσει τα ακόλουθα συστήματα διαχείρισης 
της αλυσίδας εφοδιασμού και ανίχνευσης 
κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[....……] 
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5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες 
που θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, 
για προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει 
να ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαί-
τερο σκοπό: 
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διε-
νέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το παρα-
γωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές ικανότη-
τες του οικονομικού φορέα και, εφόσον κρί-
νεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα μελέ-
της και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς 
και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έ-
λεγχο της ποιότητας; 

 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και ε-
παγγελματικών προσόντων διατίθενται 
από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον ερ-
γολάβο, 
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορί-
ζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 
ή στα έγγραφα της σύμβασης) 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 
 
α)[......................................……] 
 
 
 
 
β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρ-
μόζει τα ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντι-
κής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο α-
ριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προ-
σωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διά-
θεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, ε-
γκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για 
την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπερ-
γολαβίαςxliii το ακόλουθο τμήμα (δηλ. πο-
σοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμη-
θειών : 
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαι-
τούμενα δείγματα, περιγραφές ή φωτογρα-
φίες των προϊόντων που θα προμηθεύσει, τα 
οποία δεν χρειάζεται να συνοδεύονται από 
πιστοποιητικά γνησιότητας· 

 
[] Ναι [] Όχι 
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Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δη-
λώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαι-
τούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε-
κτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκ-
δοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγ-
γράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμη-
θειών: 
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομί-
σει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έ-
χουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ε-
λέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρι-
σμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνε-
ται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαλη-
θευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προ-
διαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορί-
ζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρό-
σκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στη διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέ-
ρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν 
να προσκομιστούν: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε-
κτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….............................................] 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκ-
δοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγ-
γράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα δια-
σφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρό-
σκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκ-
δοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμ-
μορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβα-
νομένης της προσβασιμότητας για άτομα με 
ειδικές ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρι-
νίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν 
να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε-
κτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκ-
δοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγ-
γράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκ-
δοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμ-
μορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα 
ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρι-
σης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρι-
νίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν 
να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστή-
ματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής δια-
χείρισης: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε-
κτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκ-
δοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγ-
γράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή 
κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων 
που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι 
πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα 
πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει 
περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες α-
νταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρί-
σεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να ε-
φαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθ-
μού των υποψηφίων με τον ακόλουθο 
τρόπο: 
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, α-
ναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο οικο-
νομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα έγ-
γραφα: 
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά 
ή λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 
διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για 
το καθένα: 

[….] 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχιxlv 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκ-
δοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγ-
γράφων): [……][……][……]xlvi 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση 
σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυ-
στέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που ανα-
φέρονταιxlvii, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάνxlviii. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτου-
σας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσ-
διοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης 
Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, 
παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i

 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα ανα-
φέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκο-
πούς.  
 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 
 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 
 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγό-
τερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ 
και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 
iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων α-
τόμων. 
v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
vii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρ-
τήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο 
να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για 
τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 
viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή 
η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως 
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  
ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλλη-
λοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά 
όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά 
και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η 
κείμενη νομοθεσία). 
xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρω-
παϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της 
Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών 
µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπο-
λέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική 
αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποί-
ηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκλη-
ματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, 
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σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμ-
βασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού 
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή α-
σφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προ-
στασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των 
φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων 
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το 
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  
xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες δια-
τάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 
xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ 
πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
xxx Πρβλ άρθρο 48. 
xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxxii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ 
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 
xxxiii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 
xxxiv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέ-
ρονται στην διακήρυξη.  
xxxv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέ-
ρονται στην διακήρυξη.  
xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
xxxvii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που 
υπερβαίνει τα πέντε έτη. 
xxxix Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερ-
βαίνει τα τρία έτη. 
xl Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 
xli Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονο-
μικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενό-
τητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 
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xlii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από 
αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 
xliii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε 
θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  
xliv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 
xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xlvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
xlviii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύ-
θυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην ανα-
θέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται 
από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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