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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2019  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 

ISPS- ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΙΟΣ 2019», ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 34.816,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 

 

1.Αναθέτουσα Αρχή  

Οργανισμός Λιμένα Λαυρίου Α.Ε., Διεύθυνση: Ακτή Α. Παπανδρέου, Λιμάνι Λαυρίου, Λαύριο. Τηλ.: 

(+30) 22920-27711, (+30) 22920-22089 fax: (+30) 22920-22779, e-mail: info@oll.gr .  

2. Περιγραφή είδους και προϋπολογισμός  

παροχή υπηρεσιών ασφαλείας όπως προβλέπεται στον Νόμο 3622/2007 και σύμφωνα την Υπουργική 

Απόφαση 4434.1/02/08 (ΦΕΚ 1877/Β’), για τον έλεγχο πρόσβασης, προσώπων και οχημάτων στους 

χώρους της λιμενικής εγκατάστασης, (συμπεριλαμβανομένων και των χώρων Parking), έλεγχο 

ασφάλειας των εισερχομένων στα πλοία επιβατών, των χειραποσκευών και των αποσκευών τους, , 

επιτήρηση, επιτήρηση συστημάτων CCTV του Κέντρου Ασφάλειας, τήρηση βιβλίων εισερχομένων – 

εξερχόμενων, τήρηση βιβλίων συμβάντων, έλεγχος πρόσβασης επιβατών (εισιτήρια, κάρτες 

επιβίβασης κλπ), χρηστών λιμένα, εργαζομένων κλπ, χωρίς να προκαλούνται καθυστερήσεις σε 

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

σε χώρους του λιμένα και αναφορά συμβάντων στον ΥΑΛΕ ή/και στον Δ/νοντα Σύμβουλο ή τον όποιο 

εκπρόσωπο του Οργανισμού έχει ορίσει ο ΥΑΛΕ ή ορίζεται στο εγκεκριμένο Σχέδιο Ασφάλειας Λιμενικής 

Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ) του Οργανισμού Λιμένα Λαυρίου. 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  

34,816.00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 

3. Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση  

Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά  

4. Χρόνος Διάρκειας 

Δύο μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

5. Δικαίωμα Συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις νομικών προσώπων καθώς 

και Συνεταιρισμοί, ημεδαπά ή αλλοδαπά που: 

• είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή 

• είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή 

• είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων 

(Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από  την Ελλάδα με το Ν. 2513/1997 

(ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ.– ή 

• είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή 

• έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που 

έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε.  

Ακτή Α. Παπανδρέου – Τ.Κ. 195 00, Λαύριο Λαύριο, 7/3/2019 

Τηλ: 22920 27711, 22920 22089  

Φαξ: 22920 22779 Αρ. Πρωτ.: 527 
e-mail: info@oll.gr   

website: www.oll.gr  

mailto:info@oll.gr
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http://www.oll.gr/
ΑΔΑ: 6840469ΗΞΥ-640
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την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των 

ανωτέρω χωρών τα οποία : 

• πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα άρθρα 2, 3 και 4 του 

Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας Διακήρυξης 

• πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην ΥΑ 4434.1-01-2008 (Φ.Ε.Κ. 

1877/Β/12-09-2008) για άδεια διενέργειας από ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφάλειας των 

προβλεπόμενων από τα εγκεκριμένα Σχέδια Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΣΑΛΕ), ελέγχων 

ασφάλειας 

• δεν εμπίπτουν στις απαγορεύσεις του άρθρου 4 του Ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 

τον Ν. 3414/2005 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη ενασχόληση και ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις, 

σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία στη φύλαξη Λιμενικών Εγκαταστάσεων ή Αερολιμένων ή μεγάλη 

επιχείρηση του Δημόσιου τομέα, ώστε να συνάδουν με το περιεχόμενο του παρόντος έργου.  

6. Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού 

Η διάθεση της σχετικής διακήρυξης γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

από ώρα 09:30 – 14:30 από τα γραφεία της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής στο Λαύριο (Ακτή Α. 

Παπανδρέου, Λιμάνι Λαυρίου, Λαύριο), καθώς και από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής: 

www.oll.gr   

7. Εναλλακτικές Προσφορές – Αντιπροσφορές Εναλλακτικές  

Προσφορές και αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

8. Χρόνος και γλώσσα υποβολής των προσφορών  

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική 

διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 19/3/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ στην έδρα του Οργανισμού 

Λιμένος Λαυρίου. 

Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην τεχνική 

προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που δύναται να είναι στην Αγγλική γλώσσα.  

9. Χρόνος αποσφράγισης των προσφορών 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή την Τρίτη 19/3/2019 και ώρα 11:00 

π.μ. στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως 

εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους  

10. Ισχύς των προσφορών  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες στο διαγωνισμό για εκατόν ογδόντα (180) 

ημέρες από την ημέρα διενεργείας του διαγωνισμού.  

11. Νομοθετική κάλυψη της σύμβασης ανάθεσης 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται επακριβώς στο πλήρες τεύχος 

της διακήρυξης. 

12. Πληροφορίες  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στον Οργανισμό Λιμένα 

Λαυρίου (+30) 22920-22089 & 22920-27711, fax: (+30) 22920-22779, e-mail: info@oll.gr 

 

 

Για τον Οργανισμό Λιμένος Λαυρίου Α.Ε. 

 

 
Μανώλης Μαραγκουδάκης 

Δ/νων Σύμβουλος 

http://www.oll.gr/
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