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Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού 

Αρ. Διακήρυξης: 3/2020 

 

 
 
 
 
«Παροχή Υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση εμπορικών πλοίων (όπως ενδεικτικά τύπου RO-RO), γραμμών 
εξωτερικού με φορτίο (όπως οχήματα, containers, χύμα κ.λπ.) και εκτέλεσης εργασιών επί πλοίου και 
προκυμαίας, διαχείρισης αυλής και τελωνειακής αποθήκης προσωρινής εναπόθεσης, διεκπεραίωσης 
διαδικασιών και εξυπηρέτησης πελατών στο Λιμένα Λαυρίου και γενικότερα υπηρεσιών που αναφέρονται 
στα τιμολόγια 7,8,9 και 10 του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου δημοσιευμένα στο ΦΕΚ Β’ 3402/10.08.2018» 
 
 Διάρκεια Σύμβασης: Δώδεκα (12) μήνες με δικαίωμα παράτασης έως δώδεκα (12) μηνών 

Προϋπολογισθείσα αξία: 468.000 Ευρώ πλέον ΦΠΑ ανά έτος 

Αξία παράτασης: 468.000 πλέον ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 936.000 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτοντος Φορέα 

 

Επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΑΚΤΗ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ  

Πόλη ΛΑΥΡΙΟ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 19500 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL305 

Τηλέφωνο 2292027711 

Φαξ 2292022779 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  info@oll.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες ΣΕΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.oll.gr 

 

Είδος Αναθέτοντος Φορέα 

Ο Αναθέτων Φορέας είναι ανώνυμη εταιρία του Δημοσίου, αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα αρχή (άρθ. 2 
παρ. 1 περ. 3 ν. 4412/2016)  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης(Νομικά 
Πρόσωπα Κεντρικής Κυβέρνησης και Δημόσιες Επιχειρήσεις (Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.,Α.Ε) (άρθ. 14 ν. 4270/2014). 

 

Κύρια δραστηριότητα Αναθέτοντος Φορέα 

Ο Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου  κατά την κύρια δραστηριότητά του παρέχει υπηρεσίες ελλιμενισμού των 
πλοίων στον λιμένα Λαυρίου αλλά και διακίνησης εμπορικών πλοίων. Ο Οργανισμός είναι υπεύθυνος για τη 
διαχείριση της χερσαίας ζώνης του Λιμένα, την συντήρηση και βελτίωση των κτιριακών και τεχνικών 
εγκαταστάσεών της όπως και την εύρυθμη λειτουργίας της. Παράλληλα εκμισθώνει σε ιδιώτες καταστήματα 
και γραφεία όπως και υπαίθριους χώρους σύμφωνα με τη σύμβαση παραχώρησης που έχει υπογραφεί 
μεταξύ Ο.Λ.Λ. ΑΕ και Ελληνικού Δημοσίου. Συνεργάζεται επίσης με τους χρήστες του λιμένα, τους τοπικούς 
φορείς και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας για θέματα που αφορούν την 
πόλη και την ευρύτερη περιοχή. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr  

 γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : 

  Αρμόδιος για πληροφορίες: ΣΕΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

- Τηλέφωνο: 22920-22089 / 22920-27711 

- Ηλ. ταχυδρομείο: info@oll.gr , serelis@oll.gr  

δ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. 
Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην 
διεύθυνση (URL) : www.promitheus.gov.gr  

  

http://www.promitheus.gov.gr/
mailto:info@oll.gr
mailto:serelis@oll.gr
http://www.promitheus.gov.gr/


5 / 82 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την διαδικασία του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση 
σύμβασης παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με το τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

 
Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Το Έργο θα υλοποιηθεί με αυτοχρηματοδότηση. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 619700 
σχετική πίστωση του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2021-2022 του Φορέα  

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Το αντικείμενο της σύμβασης που θα υπογραφεί συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση 

εμπορικών πλοίων (όπως ενδεικτικά τύπου RO-RO), γραμμών εξωτερικού με φορτίο (όπως οχήματα, 

containers, χύμα κ.λπ.) και εκτέλεσης εργασιών επί πλοίου και προκυμαίας, διαχείρισης αυλής και 

τελωνειακής αποθήκης προσωρινής εναπόθεσης, διεκπεραίωσης διαδικασιών και εξυπηρέτησης πελατών 

στο Λιμένα Λαυρίου και γενικότερα υπηρεσιών που αναφέρονται στα 7,8,9 και 10 του Οργανισμού Λιμένος 

Λαυρίου δημοσιευμένα στο ΦΕΚ 3402/10.8.2018 τεύχος Β. 

Το αντικείμενο του έργου αναφέρεται στην παροχή λιμενικών υπηρεσιών και δη στην: 

o Φόρτωση και εκφόρτωση πλοίων  

o Παραλαβή και παράδοση φορτίων 

o Διεκπεραίωση διαδικασιών και διεργασιών εξυπηρέτησης πελατών και συναλλασσόμενων, διεκπεραίωση 

Τελωνειακών απαιτήσεων. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV): 

63110000-3  Υπηρεσίες διακίνησης εμπορευμάτων 

63111000-0  Υπηρεσίες διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων 

42965100-9  Σύστημα διαχείρισης αποθήκης 

Στις παραπάνω εργασίες περιλαμβάνονται επιπλέον: 

1. Η επί 24ώρου βάσεως φύλαξη της Τελωνειακής Αποθήκης Προσωρινής Εναπόθεσης και των εντός αυτής 

φορτίων. 

2. Η λειτουργία πύλης εισόδου – εξόδου του Τελωνειακού Χώρου με το αντίστοιχο προσωπικό, με 

διαδικασίες ISPS και αντίστοιχη μηχανογραφική δυνατότητα, για έλεγχο των εισερχομένων και 

εξερχομένων οχημάτων και ανθρώπων.  

3. Η διάθεση μηχανοργάνωσης, συμβατής με τις απαιτήσεις της Τελωνειακής Αρχής, (λογισμικό και 

αντίστοιχος μηχανογραφικός εξοπλισμός) για τη διαχείριση της Τελωνειακής Αποθήκης. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, καθ΄ όλη τη διάρκεια (12 μήνες ) από την παροχή των παραχωρούμενων 
υπηρεσιών, ανέρχεται στο ποσό των € 468.000,00  ετησίως πλέον ΦΠΑ (προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24%= 
112.320 ) € 

ήτοι 468.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 112.320 ευρώ = Συνολικό (με ΦΠΑ) ποσό 580.320 Ευρώ. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 (δώδεκα) μήνες. 

Προβλέπεται δυνατότητα παράτασης έως δώδεκα μηνών που άπτεται της διακριτικής ευχέρειας του 
αναθέτοντα φορέα υπό την προϋπόθεση της λήψης προηγούμενης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
αυτού, με αξία παράτασης 468.000 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ. 
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Συνολικά δε, η αξία της σύμβασης λαμβανομένης υπόψιν της διάρκειας της σύμβασης και της ενδεχόμενης 
παράτασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 936.000 Ευρώ πλέον ΦΠΑ ποσού 224.640 Ευρώ και συνολικά 
1.160.640 Ευρώ. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης και συγγραφή των 
υποχρεώσεων, δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.  

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, 
ήτοι το χαμηλότερο προσφερόμενο ποσό που θα αντιστοιχεί στην μηνιαίως καταβαλλόμενη στον Ανάδοχο 
αμοιβή για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών  και το οποίο θα προσφέρει  ο προσφέρων. Μέγιστη δυνατή 
υποβαλλόμενη προσφορά (ποσό μηνιαίως καταβαλλόμενης αμοιβής) είναι το ποσό των 39.000 Ευρώ 
πλέον ΦΠΑ. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δώδεκα μήνες με δικαίωμα παράτασης μέγιστης διάρκειας δώδεκα 
(12) μηνών, η άσκηση του οποίου άπτεται της διακριτικής ευχέρειας του αναθέτοντος φορέα και ασκείται 
υπό την προϋπόθεση λήψης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού (Αναθέτοντα Φορέα). 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις  κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 τον ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 τον ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

 την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 τον ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 τον ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 τον ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις”, 

 τον ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

 τον ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις” 

 τον ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 τον ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των 
άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

 το π.δ. 80/2016 (Α΄145)  “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, όπως ισχύει 

 τη με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων » 

 της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 
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 Τον Κανονισμό (ΕΚ) 725/2004 για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις 
των κρατών-μελών. 

 Το Ν. 3622/2007 (Φ.Ε.Κ. 281/Α/27-12-2007) για την «Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών 
εγκαταστάσεων και λιμένων και άλλες διατάξεις». 

 Την ΥΑ 1329.1/53/02 (ΦΕΚ 1482 26/1/02) «Για διάθεση μέσων ΛΣ και υπηρεσιών προς τρίτους». 

 Τις λοιπές κείμενες διατάξεις περί προμηθειών και παροχής υπηρεσιών ασφάλειας σε λιμενικές 
εγκαταστάσεις όπως ισχύουν και εφαρμόζονται. 

 τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων, Οδηγιών και Προεδρικών Διαταγμάτων εκδοθείσες λοιπές (πλην των 
ήδη αναφερόμενων) κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή 
απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας διακήρυξης παροχής υπηρεσιών και, 
γενικότερα, κάθε διάταξη (νόμου, π.δ., απόφασης, εγκυκλίου κ.λπ.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση 
της παρούσας, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 Την υπ’ αρ. 5/304/12-12-19 απόφαση του ΔΣ του ΟΛΛΑΕ για τον ορισμό Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμών. 

 Την υπ. Αριθμ. 2/323/10-11-2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΛ ΑΕ περί της προκήρυξης 
διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας με το ως άνω αντικείμενο. 

 Την υπ’ αρ. πρωτ. ΜΔ 1111/2020 Απόφαση Έγκρισης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 
ΨΤΟΚ469ΗΞΥ-6Ω6) 

 Την υπ’ αρ. πρωτ. ΜΔ 65/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 9ΠΧ2469ΗΞΥ-4ΡΟ) 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 16/03/2021 και ώρα 14:00 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, 
την 17/03/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00. 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 08/02/2021 στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 
4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Αναθέτοντος Φορέα, στη διεύθυνση (URL): 
www.oll.gr 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  
http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα 
ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 102305  

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.oll.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις 
ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες 
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

- η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ -
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI –ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΡΓΩΝ 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΧ-ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ [ΕΕΕΣ] 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 
στον ιστότοπου Αναθέτοντος Φορέα στην διεύθυνση (URL):  www.oll.gr. 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, γίνονται εγγράφως μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
info@oll.gr. 

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης παροτρύνονται να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία τους (ιδίως 
επωνυμία και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) έτσι ώστε ο Αναθέτων Φορέας να έχει στη διάθεση 
του στοιχεία επικοινωνίας όσων παρέλαβαν την Διακήρυξη για την αποστολή τυχόν πρόσθετων εγγράφων, 
μεταβολών ή διευκρινήσεων. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο οκτώ (8) ημέρες πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του 
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  
στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 
των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε 
με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν 
εξετάζονται.  

Ο αναθέτων φορέας μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

http://www.oll.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά 
νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο..  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά 
τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 
συνταχθεί το έγγραφο.  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν 
να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα.  

Κάθε μορφής επικοινωνία με τον αναθέτοντα φορέα, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα  γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη 
της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται 
από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο 
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που 
λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό 
φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον 
εκδότη, γ) τον αναθέτοντα φορέα προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που 
καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της 
ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 
του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) 
την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά 
εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) 
στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης.  

Ο αναθέτων φορέας επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς 

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο 
ποσό των 9.360,00 ευρώ.  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος 
της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 17/04/2022, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. 
Ο αναθέτων φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν 
τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, 
και   

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν 
προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για 
υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός 
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή 
σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 
ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους:  



12 / 82 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή 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),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 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), 
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 (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 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 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, 
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 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 και του Συμβουλίου της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ 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 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, σ. 1), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε  αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον 
στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί 

με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 

αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική 
νομοθεσία ή/και   

β) όταν ο αναθέτων φορέας μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
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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. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει 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.  

ή/και 

γ)Ο αναθέτων φορέας γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος 
του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ 
κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο  οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.3.2, 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, πριν από 
την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Ο 
αναθέτων φορέας μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα 
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 
4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει 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) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει 



14 / 82 

αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν ο αναθέτων φορέας μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του .  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

Ο αναθέτων φορέας μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες 
διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας  

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας  

σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως 

ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). 

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που 
έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού 
(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε 
συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. 
Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε 
εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί 
να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών και να 
διαθέτουν τουλάχιστον  τριετή εμπειρία στο αντικείμενο αυτό, η οποία υπολογίζεται λαμβανομένου υπόψιν 
του χρονικού οροσήμου της ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να 
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη 
συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, 
ο αναθέτων φορέας μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του 
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εν λόγω οργανισμού  ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά 
με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό 
ανάθεση υπηρεσία 

Απαιτείται περαιτέρω να συμμορφώνονται στην εφαρμογή των διεθνών προτύπων του Γενικού Κανονισμού 

Προστασίας Δεδομένων (GDPR) (EE) 2016/679. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα: 

Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας θα πρέπει να έχει μέσο κύκλο εργασιών παροχής υπηρεσιών συναφών με 
το περιεχόμενο της παρούσας (φορτοεκφόρτωσης πλοίων και διαχείρισης αυλής λιμένος) για τις τρεις 
τελευταίες οικονομικές χρήσεις ο οποίος θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος, από το 150% του προϋπολογισμού 
του έργου χωρίς ΦΠΑ. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 

οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν, άδειες, εξοπλισμό και προσωπικό, όπως αυτά ορίζονται στο 

Παράρτημα Ι. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται στα 

πεδία φορτοεκφόρτωσης πλοίων και διαχείρισης αυλής λιμένος, με τα πρότυπα: 

α) ISO 9001:2015 – Διαχείρισης Ποιότητας  

β) ISO 14001:2015 - Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

γ)  ISO 45001:18 - Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία  

δ) ISO 39001:2012 – Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας 
(της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), 
να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην 
περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν τους αναγκαίους πόρους στη διάθεσή τους, με την προσκόμιση 
της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με την απαιτούμενη 
επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, 
μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης. 
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Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό 
συμμετοχής, το προβλεπόμενο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΧ το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις 
συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με 
τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1 

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο 
είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή 
των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται 
υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4-2.2.8 καθώς και ασφαλιστήριο συμβόλαιο παραγράφου 4.3). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού 
των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και 
στο μέτρο που ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν ο αναθέτων φορέας που έχει 
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 
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Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή 
στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα 
αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας καθώς και [υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά 
με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την 
εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου οφείλει 
να καταβάλει εισφορές.  

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο 
ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 
2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση 
β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν 
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός 
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία . [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο 
Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου τους]: 

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από 
το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των 
μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι 
καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα 
υποβολής της προσφοράς. 

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας 
της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο 
να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του 
κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία 
το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να 
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προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 
30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το  δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  δεν έχει 
ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από 
αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του 
διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών 
και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική 
Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα 
ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί.  

Ο αναθέτων φορέας δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  αποδείξει τη 
δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από 
την παρούσα διαδικασία. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των 
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» και 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού 
του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος 
του απόφαση αποκλεισμού. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν επιπλέον αντίγραφο Επαγγελματικής Δραστηριότητας ή 
αντίγραφο του καταστατικού τους ή αντίγραφο της έναρξης δραστηριότητας σε αντίστοιχο ΚΑΔ της αρμοδίας 
Δ.Ο.Υ. Η χρονολογία σύστασης ή έναρξης δραστηριότητας ενώπιον αρμοδίας Δ.Ο.Υ. ή έναρξης 
επαγγελματικής δραστηριότητας λαμβάνεται υπόψιν προς απόδειξη και των ετών δραστηριοποίησης στο 
αντικείμενο των υπό ανάθεση υπηρεσιών. 

Επισημαίνεται ότι, τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον 
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις 
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Για την απόδειξη της συμμόρφωσης στην εφαρμογή των διεθνών προτύπων του Γενικού Κανονισμού 
Προστασίας Δεδομένων (GDPR) (EE) 2016/679 προσκομίζεται Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης για από 
αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης ή με Υπεύθυνη Δήλωση από πιστοποιημένο Υπεύθυνο Προστασίας 
Δεδομένων (DPO) του οικονομικού φορέα). 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 
 
Οικονομικές καταστάσεις ή ισολογισμούς των χρήσεων 2017, 2018 και 2019 ή, σε κάθε περίπτωση, των τριών 
τελευταίων οικονομικών χρήσεων, στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευσή τους είναι υποχρεωτική σύμφωνα 
με την περί εταιριών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος οικονομικός φορέας. 
Επισημαίνεται ότι: 

- 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.  

 
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, 
μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο 
κατάλληλο έγγραφο. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα 
ειδικότερα αναφερόμενα δικαιολογητικά/έγγραφα που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. 
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Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίγραφα των 
αντίστοιχων πιστοποιητικών στα πεδία φορτοεκφόρτωσης πλοίων και διαχείρισης αυλής λιμένων. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 
είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, 
σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα 
πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα 
πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 
πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλόλητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 302 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, 
ήτοι το χαμηλότερο προσφερόμενο ποσό που θα αντιστοιχεί στην μηνιαίως καταβαλλόμενη στον Ανάδοχο 
αμοιβή για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών  και το οποίο θα προσφέρει  ο προσφέρων. Μέγιστη δυνατή 
υποβαλλόμενη προσφορά (ποσό μηνιαίως καταβαλλόμενης αμοιβής) είναι το ποσό των 39.000 Ευρώ 
πλέον ΦΠΑ. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 
διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον 
ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
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Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 
“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- 
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας 
Υ.Α.  
 
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, 
αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής 
τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία 
δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι 
στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή 
σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει 
υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 
4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, ο αναθέτων φορέας 
θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4412/16 . Εφόσον ένας 
οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού 
απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις 
που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την 
αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις 
αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα 
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf]   

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 
όπως περιγράφεται παρακάτω: 
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Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από 
αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη των 
αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς 
οικονομικούς φορείς. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά 
τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή 
μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών 
προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στον αναθέτοντα φορέα, σε έντυπη μορφή και σε 
σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε 
πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής 
Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία 
και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία 
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που 
φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά 
τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 
4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Ο αναθέτων φορέας μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 
διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως 
προβλέπεται στο Ν.4412/2016 και στα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΧ).  

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται με την προσφορά των υποψηφίων συμπληρωμένο και ψηφιακά 
υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16 και την διακήρυξη. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων 
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις 
ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.),. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από 
τον αναθέτοντα φορέα με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ι της 
Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των 
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προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο 
ως άνω Παράρτημα. Ι. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης της τιμής 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Χ της διακήρυξης:  

Α. Τιμές 

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα.  

[Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο προσφέρων 
θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του 
ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο 
Παράρτημα Χ της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.] 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ (20%) ή τυχόν άλλη νόμιμη κράτηση. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα 
από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δύνανται να 
αναπροσαρμόζονται σε εξαιρετικές περιπτώσεις  σύμφωνα με τα αναλυτικώς οριζόμενα στην παρούσα.  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του 
ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται 
από τον αναθέτοντα φορέα. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) 
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από τον αναθέτοντα 
φορέα, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό 
διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν ο αναθέτων φορέας κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου 
ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με 
όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, ο 
αναθέτων φορέας δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το 
δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 
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2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

Ο αναθέτων φορέας με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση 
ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την 
αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από τον αναθέτοντα φορέα σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. 
της παρούσας και το ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, ή,  δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ της παρούσας και στην περίπτωση 
ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης 
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
φακέλων των προσφορών, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

− Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 
17/03/2021 και ώρα 12:00  

− Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 
ώρα που θα ορίσει ο αναθέτων φορέας 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 της 
παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 
τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Ο αναθέτων φορέας μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών ο Αναθέτων Φορέας προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα 
λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 
μέλη του οργάνου. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών 
των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα 
με τους όρους της παρούσας  και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν 
πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών 
προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», μόνο στον αναθέτοντα φορέα, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία 
και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και 
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του 
προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας 
της «Επικοινωνίας», στον αναθέτοντα φορέα προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα 
αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση 
της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι ειδικότερες διατάξεις του ν. 4412/2016.  
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Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.   

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 
της παρούσας. 

Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του 
αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών του ως άνω σταδίου. Κατά της εν λόγω 
απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. Σε κάθε 
περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, εκδίδεται μια 
απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο αναθέτων φορέας αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών  από την κοινοποίηση της σχετικής  
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα 
που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  
που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής  τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). 
Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η 
οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, και 
ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς το 
αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με 
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η 
αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για 
την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές 

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το 
στάδιο κατακύρωσης, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 
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i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με [το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και 
οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της 
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς 
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής 
σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 
οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για 
τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την 
κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα  που δεν έχει αποκλειστεί 
οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα 
της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά 
τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει 
άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση 
άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την 
επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο 
της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016, 

β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον απαιτείται,  

και  
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, στην 
περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται ότι, 
δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού 
ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση 
ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 

 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του 
προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 
πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
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συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία  

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε 
περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν 
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ 
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και 
στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή 
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προσφυγής, σύμφωνα με το  άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της 
σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.  
 

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 
 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του 
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 
39/2017. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 
39/2017. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των 
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ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή 
της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της 
προσφυγής. Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί 
να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας. 
 
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και 
δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω 
της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί 
των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της 
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 
ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των 
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ 
και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων 
βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα 
ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως 
συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση 
πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως 
τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.  
 
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 
 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της 
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 
 
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της 
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής 
του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία 
ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που 
εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και 
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα IΙΙ της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης 
τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται 
μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

Επιπλέον, ο ανάδοχος υποχρεούται να συνάψει και να διατηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου καθώς 

και της τυχόν παράτασης της διάρκειας αυτού σύμβαση ασφάλισης αστικής ευθύνης κατά παντός 

κινδύνου με ελάχιστο όριο το ποσό των  200.000,00€ ανά ατύχημα, η οποία θα καλύπτει ζημιές σε 

πρόσωπα και πράγματα από τη δραστηριότητα του ιδίου, των προστηθέντων και των υπεργολάβων του 

και ενδεικτικά θα καλύπτει ζημιές στις εγκαταστάσεις, τα μηχανήματα, τον εξοπλισμό του αναδόχου και 

του Ο.Λ.Λ Α.Ε. και εν γένει σε πρόσωπα, εμπορεύματα και πράγματα ευρισκόμενα εντός της χερσαίας 

ζώνης του λιμένος Λαυρίου έναντι παντός καλυπτόμενου κινδύνου. Η ασφάλιση πρέπει να περιλαμβάνει 

τουλάχιστον τους κάτωθι κινδύνους: Πυρκαγιά - Κεραυνό - Έκρηξη από κάθε αιτία - Σεισμό και Πυρκαγιά 

συνεπεία σεισμού, Κακόβουλες ενέργειες βανδαλισμό, Κλοπή (μερική και ολική) – Πρόσκρουση ή πτώση 

εμπορευμάτων - πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, ζημιές από απόπειρα διάρρηξης. 
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Στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ο Ανάδοχος θα εμφανίζεται ως ο βασικός ασφαλιζόμενος, ενώ ο Aναθέτων 

Φορέας και κάθε άλλο τρίτο μέρος που θα παρέμβει στην εκτέλεση των εργασιών, κυρίως εργολάβοι και 

υπεργολάβοι που απασχολούνται από τον Ανάδοχο θα συμπεριλαμβάνονται ως συνασφαλιζόμενοι και 

θα είναι ασφαλισμένοι για την μεταξύ τους ευθύνη. Ο Ανάδοχος υποχρεούται  να παραδίδει στον Ο.Λ.Λ. 

Α.Ε. αντίγραφο των ασφαλιστηρίων συμβολαίων για τις καλύψεις των ανωτέρω περιπτώσεων, καθ' όλη 

τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης καθώς και της τυχόν παράτασης αυτής. 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει αντίγραφο του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου 

κατά την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης, άλλως κηρύσσεται έκπτωτος. 

Λόγω ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου δεν δημιουργείται καμιά έννομη σχέση μεταξύ του Αναθέτοντα 

Φορέα και του προσωπικού του Αναδόχου ή των Υπεργολάβων του που απασχολούνται στο Έργο ούτε και 

μεταξύ του Αναδόχου  ή των Υπεργολάβων του και του προσωπικού του Αναθέτοντα Φορέα. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους 

ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη Συμβατική Διάρκεια του Έργου και μεριμνά όπως οι Υπεργολάβοι 

και λοιποί συνεργάτες του να πράξουν το ίδιο. 

Ο Ανάδοχος λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού του και 

των Υπεργολάβων του. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που θα αναλάβει με τη Σύμβαση σύμφωνα με τους όρους της 

Σύμβασης, της Προσφοράς του, της Διακήρυξης και του νόμου, αλλιώς θα εφαρμοστούν οι διαδικασίες που 

προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. 

- Τόπος Εκτέλεσης Έργου 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει και να παραδώσει σε πλήρη λειτουργία το σύνολο του ζητούμενου 

εξοπλισμού (μηχανημάτων, λογισμικού κλπ) σε χώρους που θα του υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή, 

οι οποίοι θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένοι.  
 

Στα σημεία εγκατάστασης του εξοπλισμού, ο Ανάδοχος υποχρεούται: 

1. να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία απαιτείται για την εγκατάσταση και καλή λειτουργία τους, 

2. να συνεργασθεί με τους υπευθύνους της Αναθέτουσας Αρχής για την ένταξη του νέου εξοπλισμού στην 

υφιστάμενη υποδομή. 
 

- Διασφάλιση Ποιότητας Έργου 

Η επίτευξη της επιθυμητής ποιότητας του Έργου απαιτεί την εφαρμογή ενός Συστήματος Διασφάλισης 

Ποιότητας από τον Ανάδοχο, το οποίο θα προβλέπει, κατ’ ελάχιστο, τα εξής: 

• Καθορισμό μετρικών ποιότητας Έργου και πλαισίου ελέγχου αυτής. 

• Λεπτομερή σχεδιασμό διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας. 

• Μηχανισμό εφαρμογής και διαχείρισης / επαλήθευσης εφαρμογής των επιλεγμένων διαδικασιών 

διασφάλισης ποιότητας. 

• Περιοδικό έλεγχο και αποτίμηση των διαδικασιών και της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας. 

• Διαδικασίες δρομολόγησης διορθωτικών / προληπτικών δράσεων. 
 

Θεωρείται εξέχουσας σημασίας για την επίτευξη της μέγιστης ποιότητας του Έργου η υιοθέτηση συνολικής 

συνεργατικής προσέγγισης προς τη συνεχή επόπτευση, αναθεώρηση και βελτίωση των εργασιών υλοποίησής 

του. 
 

Ενδεικτικές αλλά όχι περιοριστικές διαδικασίες του ελέγχου ποιότητας αποτελούν: 

• Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
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• Ο τμηματικός ή ολικός έλεγχος τεχνικών μερών του Έργου, όπως π.χ. εξοπλισμός (μηχανήματα κλπ) και 

υποσυστήματα λογισμικού σε λειτουργικό και μη-λειτουργικό επίπεδο. 

 

Ο Ανάδοχος οφείλει να αναφέρει το σύστημα διασφάλισης ποιότητας που θα υιοθετήσει στην Τεχνική 

Προσφορά του. 

 

- Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει το Έργο σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα, καθώς 

και με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια και τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Πέραν 

αυτών, στις υποχρεώσεις του Αναδόχου  εμπίπτουν τα εξής: 

• Μετά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, ο Ανάδοχος θα υποβάλει αναλυτικό 

πρόγραμμα ενεργειών στην Αναθέτουσα Αρχή. Εάν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, προκύπτουν 

αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα ενεργειών, τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις στην 

Αναθέτουσα Αρχή, μέσω της Επιτροπής Παρακολούθησης του Έργου, η οποία και θα τις εγκρίνει κατά 

περίπτωση ή θα τις απορρίπτει.  

• Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τον 

Αναθέτοντα Φορέα, πάντα μέσω της Επιτροπής Παρακολούθησης, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη 

του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου.  

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο Έργο (τακτικές 

και έκτακτες) εφόσον προσκαλείται, παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική 

λήψη αποφάσεων, καθώς και να παρίσταται, εφόσον του ζητηθεί, σε κάθε φύσεως ελέγχους ή 

επιθεωρήσεις του Αναθέτοντα Φορέα, ή/ και άλλων αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων. 

• Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως 

προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Σε 

περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους, υποχρεούται μόνος αυτός 

προς αποκατάστασή της. 

• Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του προσωπικού, 

καθώς επίσης και υπεργολάβων και συνεργατών του, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, 

τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης. 

Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος βεβαιώνει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα θα τηρούν τους κανόνες δεοντολογίας 

και θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και επιτροπές 

και τα στελέχη του Αναθέτοντα Φορέα ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτή προσώπων. Σε 

περίπτωση παρατήρησης μη συμμόρφωσης με τα παραπάνω, ο Αναθέτων Φορέας δύναται να ζητήσει 

την αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του Αναδόχου  ή συνεργάτη ή υπεργολάβου του, οπότε ο 

Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. 

Αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μετά από έγκριση του Αναθέτοντα Φορέα και μόνο με άλλο 

πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει τον Αναθέτοντα 

Φορέα εγγράφως, τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν από τη σχετική αντικατάσταση. 

Σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης, θα πρέπει ο αντικαταστάτης να είναι αποδεκτός από τον 

Αναθέτοντα Φορέα.  

• Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτή ή λύσουν τη 

συνεργασία τους με τον Ανάδοχο, ο Ανάδοχος υποχρεούται αφενός να εξασφαλίσει ότι, κατά το χρονικό 

διάστημα μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και, αφετέρου, να 

αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Η 
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ευθύνη της οποιασδήποτε καταπάτησης όρων της Σύμβασης (π.χ. εμπιστευτικότητα) από μέρους 

προσώπων που αποχωρούν από το Έργο βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

• Ο Ανάδοχος οφείλει να εμποδίζει πράξεις ή παραλήψεις που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα 

αντίθετο με το συμφέρον του Αναθέτοντα Φορέα, του Έργου ή, έμμεσα, του Έλληνα Πολίτη, εφόσον κάτι 

τέτοιο είναι στην ευχέρειά του. 

• Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο. 

• Ο Αναθέτων Φορέας απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε 

άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου, εκτός εάν οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια εκ μέρους της. Ο 

Αναθέτων Φορέας δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή 

οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Ανάδοχου  ή τρίτων και δε συνδέεται με αυτό με καμία 

εργασιακή σχέση. 

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους 

αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και να μεριμνά όπως οι 

υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενο με αυτόν πρόσωπο πράξουν το ίδιο. 

• Ο Ανάδοχος αποζημιώνει τον Αναθέτοντα Φορέα για κάθε απαίτηση τρίτων από την εκτέλεση του Έργου, 

η οποία απορρέει από τη χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, σχεδίων, υποδειγμάτων και 

εργοστασιακών ή εμπορικών σημάτων εκ μέρους του ή εκ μέρους των υπεργολάβων ή συνεργατών του, 

η οποία αναφέρεται στη Σύμβαση ή την Προσφορά. Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως τον Αναθέτοντα 

Φορέα για κάθε ζημία που ενδεχομένως προξενηθεί σε αυτή από υπαιτιότητα του Ανάδοχου  ή των 

προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν για την εκτέλεση του Έργου, περιλαμβανομένων των 

υπεργολάβων του. Περαιτέρω, ο Ανάδοχος  συνδράμει με δαπάνες του τον Αναθέτοντα Φορέα, 

αναλαμβάνοντας το κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, που συνδέεται με την εκ 

μέρους του, ή την εκ μέρους των υπεργολάβων του ή των συνεργαζόμενων με αυτόν προσώπων, 

αδυναμία ή πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 

• Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα μέλη που αποτελούν την Ένωση/ 

Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την 

εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Προκήρυξη και τη Σύμβαση υποχρεώσεών τους. Τυχόν 

υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις 

εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι του Αναθέτοντα 

Φορέα ως λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των 

άλλων μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. 

• Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της 

Σύμβασης ισχύουν τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. 

• Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αποζημιώσει πλήρως τον Αναθέτοντα Φορέα σε περίπτωση θανάτου ή 

κάκωσης μέλους ή μελών του προσωπικού της ή τρίτων, καθώς και υλικής ζημίας στις εγκαταστάσεις της, 

αν τα περιστατικά οφείλονται σε πράξεις ή παραλήψεις του προσωπικού του Ανάδοχου, των 

υπεργολάβων του και των κατά οποιοδήποτε τρόπο συνδεομένων με αυτόν για την εκτέλεση του 

παρόντος Έργου. 

 

Επισημαίνεται ότι, από την εκτέλεση του Έργου, καμία έννομη σχέση δεν δημιουργείται μεταξύ του 

Αναθέτοντα Φορέα και του προσωπικού του Ανάδοχου που ασχολείται με το Έργο. 

 

Οι παραπάνω υποχρεώσεις αναφέρονται συμπληρωματικά με αυτές που αναφέρονται ρητά σε άλλα σημεία 

της παρούσας. 
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- Εγγυητική Ευθύνη 

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς τον Αναθέτοντα Φορέα ότι το Έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις της Σύμβασης, τους τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα που ισχύουν 

κατά την παροχή των αναφερόμενων λιμενικών υπηρεσιών, ότι ο χρησιμοποιούμενος πάσης φύσεως 

εξοπλισμός θα πληροί όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύμβαση, θα στερείται 

οποιωνδήποτε ελαττωμάτων και θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσματα και 

ιδιότητες, όπως αυτές προδιαγράφονται στην Προκήρυξη ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν από τον 

Αναθέτοντα Φορέα κατά την εκτέλεση του Έργου. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο προσφέρων οφείλει να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να 
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. 

4.4.2. Ρητά αποκλείεται η οποιαδήποτε υπεργολαβία υποκρύπτουσα την πλήρη και εν όλω υποκατάσταση 
του αναδόχου στην εκτέλεση των ανατιθέμενων υπηρεσιών του, η οποία και ισοδυναμεί με μεταβολή του 
προσώπου του αναδόχου. 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 337 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότησης της καθ’ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας, η οποία ορίζεται με απόφαση του 
Αναθέτοντος Φορέα. Ενδεικτικά δε αναφέρεται η περίπτωση απροσδόκητης και σταθερής (όχι 
περιστασιακής) αύξησης των προσεγγίσεων πλοίων στο Λιμένα τα οποία χρήζουν εξασφάλισης των ανωτέρω 
παρεχόμενων υπηρεσιών που καθιστούν δυσανάλογη την αμοιβή του Αναδόχου εν σχέσει με τις υπηρεσίες 
του και σε σύγκριση με τις αντίστοιχες υπηρεσίες κατά το χρόνο συμμετοχής στο διαγωνισμό και υπογραφής 
της σύμβασης.  

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.6.1. Οι αναθέτοντες φορείς έχουν τη δυνατότητα, τουλάχιστον στις ακόλουθες περιστάσεις και υπό τις 
προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγέλλουν μία σύμβαση έργων, προμηθειών ή 
υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

 

 α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση η οποία θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
δυνάμει του άρθρου 337, 

 β) εάν ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μία από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 και ως τούτου, θα έπρεπε να έχει 
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του 
άρθρου 305, 

 γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/25/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωρισθεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται μηνιαίως με την προσκόμιση των νόμιμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε 
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και 
την πληρωμή. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο 
που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
επιβάλλεται  

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 
350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου (3%) και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήμου (20%) 

Όλες οι παραπάνω κρατήσεις υπόκεινται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις, ή αν αποδεδειγμένα λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης αυτών ο Αναθέτων 
Φορέας απωλέσει τους χρήστες του λιμένα τους οποίους εξυπηρετεί ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές 
εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν 
υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση 
παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την 
άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον παραχωρησιούχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για 
παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Επιπλέον, μπορεί να 
του επιβληθεί αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων  ενώ δεν 
αποκλείεται η άσκηση των λοιπών δικαιωμάτων του Αναθέτοντα Φορέα για την χρηματική του 
ικανοποίηση για την αιτία της όποιας θετικής ή αποθετικής του ζημίας συνδεόμενης αιτιωδώς με την 
αντισυμβατική συμπεριφορά του Αναδόχου. 

 
5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων  των 
παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις) και 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων – 
Αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του αναθέτοντα φορέα 
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μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής 
απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παραχώρησης θα διενεργηθεί από την  ….. της ΟΛΛ η 
οποία και θα εισηγείται για   ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της 
σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων 
λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων, αντισυμβατικής συμπεριφοράς κ.ά. 

Αντισυμβατική ενδεικτικά λογίζεται η συμπεριφορά του αναδόχου εφόσον: 

α)  ∆εν χρησιμοποιεί το αναγκαίο προσωπικό. 

β) Το προσωπικό του δεν ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις που η αναθέτουσα αρχή θέτει µε τη σύμβαση. 

γ)  Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του κρίνεται απαράδεκτη. 

 

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως 
επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και 
άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους 
ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης 
λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη 
η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο 
που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

6.2  Διάρκεια σύμβασης  

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με 
δικαίωμα παράτασης έως δώδεκα (12) μηνών, η άσκηση του οποίου άπτεται της διακριτικής ευχέρειας του 
αναθέτοντα φορέα και τελεί υπό την προϋπόθεση της λήψης απόφασης του ΔΣ αυτού.  

6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.   

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και 
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με 
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για 
πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την παροχή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση εμπορικών πλοίων (όπως 

ενδεικτικά τύπου RO-RO), γραμμών εξωτερικού με φορτίο (όπως οχήματα, containers, χύμα κ.λπ.) και 

εκτέλεσης εργασιών επί πλοίου και προκυμαίας, διαχείρισης αυλής και τελωνειακής αποθήκης προσωρινής 

εναπόθεσης, διεκπεραίωσης διαδικασιών και εξυπηρέτησης πελατών στο Λιμένα Λαυρίου και γενικότερα 

υπηρεσιών που αναφέρονται στα τιμολόγια 7,8,9 και 10 του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου δημοσιευμένα 

στο ΦΕΚ 3402/10.8.2018 τεύχος Β, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

Το αντικείμενο του έργου αναφέρεται στην παροχή λιμενικών υπηρεσιών και εξαρτάται από τις ποσότητες 

των διακινούμενων φορτίων: 

o Φόρτωση και εκφόρτωση πλοίων  

o Παραλαβή και παράδοση φορτίων 

o Διεκπεραίωση διαδικασιών και διεργασιών εξυπηρέτησης πελατών και συναλλασσόμενων, διεκπεραίωση 

Τελωνειακών απαιτήσεων. 

Στις παραπάνω εργασίες περιλαμβάνονται επιπλέον: 

1. Η επί 24ώρου βάσεως φύλαξη της Τελωνειακής Αποθήκης Προσωρινής Εναπόθεσης και των εντός αυτής 

φορτίων. 

2. Η λειτουργία πύλης εισόδου – εξόδου του Τελωνειακού Χώρου με το αντίστοιχο προσωπικό, με 

διαδικασίες ISPS και αντίστοιχη μηχανογραφική δυνατότητα, για έλεγχο των εισερχομένων και 

εξερχομένων οχημάτων και ανθρώπων.  

3. Η διάθεση μηχανοργάνωσης, συμβατής με τις απαιτήσεις της Τελωνειακής Αρχής, (λογισμικό και 

αντίστοιχος μηχανογραφικός εξοπλισμός) για τη διαχείριση της Τελωνειακής Αποθήκης. 

- Ο Ανάδοχος με δαπάνες του οφείλει: 

• Να παρέχει τις περιγραφόμενες υπηρεσίες καθ' όλο το 24ωρο, καθ' όλες τις μέρες του χρόνου. 

• Να διαθέτει κατάλληλο και εξειδικευμένο για τις αναφερόμενες υπηρεσίες προσωπικό, το οποίο θα 

το απασχολεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

• Να φυλάσσει τους απαιτούμενους χώρους και εμπορεύματα. 

• Να διαθέτει κατάλληλο και έμπειρο άτομο το οποίο θα είναι ο υπεύθυνος και συντονιστής των 

δραστηριοτήτων του Χώρου με τον οποίο ο Ο.Λ.Λ. Α.Ε  θα συνεργάζεται με στόχο την εύρυθμη 

λειτουργία του Χώρου και την καλύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων. 

• Να διαθέτει στον Ο.Λ.Λ. Α.Ε. Διαχειριστή Αποθήκης Προσωρινής Εναπόθεσης εγκρίσεως της 

Τελωνειακής Αρχής υπεύθυνο έναντι αυτής. 

• Να ορίσει τεχνικό ασφάλειας και Ιατρό εργασίας κατά τα οριζόμενα από την σχετική νομοθεσία. 

• Να  διαθέτει τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό ικανό και πρόσφορο για απρόσκοπτη εκτέλεση 

εργασιών προκυμαίας επί 24ώρου βάσεως με το αντίστοιχο έμπειρο προσωπικό. 

• Να λειτουργεί πύλη εισόδου – εξόδου του Χώρου με το αντίστοιχο προσωπικό για έλεγχο των 
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εισερχομένων και εξερχομένων οχημάτων και ανθρώπων με διαδικασίες ISPS. 

• Να διαθέτει σε εφαρμογή σύγχρονο λογισμικό διαχείρισης των αναφερομένων δραστηριοτήτων το 

οποίο να έχει τουλάχιστον τις εξής δυνατότητες: 

− Να είναι συμβατό με το λογιστικό Διαχείρισης που απαιτεί η Τελωνειακή Αρχή εγκρίσεως αυτής.  

− Να δέχεται το ηλεκτρονικό αρχείο του Δηλωτικού Εισαγωγής που κατατίθεται στις τελωνειακές αρχές 

μέσω της πλατφόρμας icisnet για τα εμπορεύματα που θα εκφορτώσει το πλοίο. 

− Να εκδίδει θεωρημένο από την Τελωνειακή Αρχή βιβλίο αποθήκης με την απαιτούμενη 

γραμμογράφηση. 

− Να δύναται να παρέχει στην Τελωνειακή Αρχή οποιαδήποτε πληροφορία παραλαβής και παράδοσης 

εμπορευμάτων.  

− Για τη παράδοση των εμπορευμάτων εισαγωγής να δέχεται τα στοιχεία των σχετικών διατακτικών 

και των αντιστοίχων αδειών παράδοσης του Τελωνείου, να υπολογίζει αυτόματα τα προς είσπραξη 

ποσά και να εκδίδει τα Δελτία - Εντολές Παράδοσης εμπορευμάτων, με διασφάλιση μοναδικότητας. 

− Το μηχανογραφικό σύστημα θα πρέπει να διαθέτει τερματικό στην πύλη εισόδου-εξόδου της αυλής, 

δυνάμενο αυτόματα να πιστοποιεί την μοναδικότητα του Δελτίου-Εντολής Παράδοσης 

εμπορευμάτων και να επιτρέπει την είσοδο οχήματος για την παραλαβή των εμπορευμάτων στην 

αυλή, εισάγοντας σε πραγματικό χρόνο τα στοιχεία οχήματος και οδηγού. 

− Για τη παραλαβή των εμπορευμάτων εξαγωγής να δέχεται ηλεκτρονικά αρχεία από τις Ναυτιλιακές 

Εταιρείες για τον προγραμματισμό και την έκδοση δελτίων pregate παραλαβής εμπορευμάτων 

προς εξαγωγή. 

− Να εκδίδει λίστες παραλαβής από πλοίο και παράδοσης σε πλοίο. 

− Να υπολογίζει αυτόματα τα ποσά προς πληρωμή που αφορούν το πλοίο. 

− Να δύναται μέσω διαδικτύου να λαμβάνουν πληροφορίες οι συναλλασσόμενες Ναυτιλιακές 

Εταιρείες ή Ναυτιλιακοί Πράκτορες για τη διακίνηση που τους αφορά. 

− Να δύναται να εκδίδει αναφορές που απαιτεί ο Ο.Λ.Λ. Α.Ε σχετικά με τη διακίνηση και στατιστικά 

στοιχεία. 

• Να διαθέτει τον κατάλληλο μηχανογραφικό εξοπλισμό για την λειτουργία του παραπάνω λογισμικού. 

• Να διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό γραφείου για τη διεκπεραίωση των υποχρεώσεων 

που απορρέουν από τις δραστηριότητες, την εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων, την 

αρχειοθέτηση, την διεκπεραίωση των Τελωνειακών απαιτήσεων. 

• Να εκδίδει προτιμολόγηση με λεπτομερή ανάλυση σε κάθε υπόχρεο έναντι του Ο.Λ.Λ. Α.Ε. 

Από τον Οργανισμό Λιμένα Λαυρίου θα αποφασίζεται, η τιμολογιακή πολιτική και τα εκάστοτε τέλη που 

θα εφαρμόζονται. Οι χρεώσεις προσδιορίζονται στο ΦΕΚ 3402/10.8.2018 τεύχος Β, τα οποία δύναται να 

υπόκεινται σε αναπροσαρμογές σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ειδικά σε συγκεκριμένους μεγάλους 

πελάτες, με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΛ. 

 

-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

- Ζώνη Παροχής υπηρεσιών 
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Η περιοχή στην οποία θα παρέχονται οι υπηρεσίες ευρίσκεται εντός του λιμένα Λαυρίου, στην 

παραχωρηθείσα εκ του Ελληνικού Δημοσίου προς τον ΟΛΛ ΑΕ περιοχή και θα προσδιορισθεί επ' ακριβώς 

από τις υπηρεσίες του ΟΛΛ ΑΕ στον Ανάδοχο.       

- Ημέρες και Ώρες Παροχής των Υπηρεσιών 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα πρέπει υποχρεωτικά να προσφέρονται επί 24ωρου βάσεως ημερησίως, 

καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, χωρίς καμία εξαίρεση.  

- Συντήρηση Σήμανσης χώρου διέλευσης οχημάτων και πεζών 

Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει και θα συντηρεί την οριζόντια (διαγραμμίσεις) και την κατακόρυφη 

(πινακίδες) σήμανση στην περιοχή παροχής των υπηρεσιών, εντός του χώρου του Λιμένα Λαυρίου για 

την ασφαλέστερη κίνηση οχημάτων και πεζών, σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΟΛΛ ΑΕ. 

- Αυξομείωση του αριθμού πελατών (πλοίων κι φορτίων) 

Ο Αναθέτων Φορέας είναι αδύνατο να προβλέψει, διαρκούσης της σύμβασης, αν και πόσα εμπορικά 

πλοία θα προσεγγίσουν στις λιμενικές εγκαταστάσεις του, πολύ δε περισσότερο την ποσότητα και το 

είδος των φορτίων που θα διακινηθούν με αυτά. Από τα στοιχεία της προηγούμενης τριετίας 

παρουσιάζουν μεσοσταθμικά ένα κύκλο εργασιών για το συγκεκριμένο αντικείμενο το οποίο 

προσεγγίζει τις 960.000 € ετησίως, ενώ, ετησίως οι προσεγγίσεις των πλοίων φθάνουν τις 55 κατά μέσο 

όρο και αφορούν- υπό τα σημερινά δεδομένα- δύο πλοία.  

Παρά ταύτα ο ΟΛΛ ως Αναθέτων Φορέας θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκριθεί άμεσα στις 

ανάγκες των πλοίων που θα προσεγγίσουν καθώς και στις διακυμάνσεις φορτίων, ανάλογα με τις 

χρονικές περιόδους και τις εκάστοτε εμπορικές συμφωνίες.  

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τον κίνδυνο, ανεξάρτητα από τις ποσότητες και το είδος των φορτίων που 

ενδέχεται να διακινηθούν και θα τηρήσει τους όρους της Σύμβασης που θα υπογράψει παρέχοντας 

αδιάλειπτα τις υπηρεσίες του με ανάλογη αύξηση του προσωπικού του υπό την επιφύλαξη του άρθρου 

337 Ν.4412/2016 ως ανωτέρω διευκρινίζεται στο άρθρο 4.5 

Ωστόσο, ο ΟΛΛ ως Αναθέτων Φορέας διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση σημαντικής μείωσης της 

κίνησης του λιμένα που συνδέεται με την πανδημία, να αξιώσει την μείωση του καταβαλλόμενου 

οικονομικού ανταλλάγματος εφόσον από τις περιστάσεις αυτές, ειδικές και έκτακτες, ρητώς ως 

αναφέρονται δικαιολογείται κατά την κείμενη νομοθεσία η αναπροσαρμογή της καταβλητέας αμοιβής 

του Αναδόχου για όσο διάστημα διαρκούν οι έκτακτες περιστάσεις.  

Οι τιθέμενες τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι αφορούν τη δομή, οργάνωση και 

παρουσία, η γενική και ειδική ικανότητα, το ανθρώπινο δυναμικό και η διαθέσιμη υλικοτεχνική υποδομή 

υποστήριξης του Υποψηφίου Αναδόχου.  

Ειδικότερα: 

 

1 Ο Υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα (πόρους, 

υποδομή, τεχνογνωσία, κτλ), ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση 

Έργου. Αυτό θα πρέπει να αποδεικνύεται, από τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 

1.1 Δήλωση η οποία να παρέχει πληροφορίες για τα κάτωθι χαρακτηριστικά του Υποψήφιου 

Αναδόχου : 

• Στοιχεία Υποψηφίου (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, όνομα του αρμοδίου για την 

Προσφορά προσώπου) 
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• Περιγραφή της επιχειρηματικής δομής του Υποψηφίου (νομική μορφή, έτος ίδρυσης, 

οργάνωση, εύρος δραστηριοτήτων) 

• Περιγραφή του συνόλου των δραστηριοτήτων του Υποψηφίου  

• Παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες 

• Περιγραφή της τεχνικής υποδομής του Υποψηφίου, με πλήρη αναφορά σε εγκαταστάσεις και 

εξοπλισμό, καθώς και περιγραφή των μέσων ποιοτικού ελέγχου αυτών. 

• Ανθρώπινο δυναμικό, με την αναφορά σε αριθμό ατόμων (προσωπικό) που απασχολεί ο 

Υποψήφιος τα τελευταία τρία έτη πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

1.2 Δήλωση του Υποψηφίου σχετικά με τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό 

που διαθέτει για την εκτέλεση του Έργου. 

2 Ο Υποψήφιος θα πρέπει να τεκμηριώνει στην Προσφορά του γνώση επιχειρησιακού 

αντικειμένου παρόμοιου ή συναφούς με το Έργο και να αποδεικνύει τεχνογνωσία και εμπειρία 

αναφορικά με εκτέλεση παρόμοιου ή συναφούς έργου. Ειδικότερα, θα πρέπει να αποδεικνύει: 

- ότι έχει τουλάχιστον τριετή αποδεδειγμένη εμπειρία, στην παροχή αντίστοιχων λιμενικών 

υπηρεσιών, σε φορτοεκφορτώσεις πλοίων, διαχείριση αυλής και διαχείριση τελωνειακών 

αποθηκών προσωρινής εναπόθεσης, σε λιμένες ανάλογους του λιμένα Λαυρίου με χρονικές 

συμβάσεις και όχι ευκαιριακά όσον αφορά στο είδος των αναφερομένων υπηρεσιών. 

- ότι πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Νόμος 4093/2012 - ΦΕΚ Α' 222/12-11-2012 και 

συγκεκριμένα το ΙΑ.7 όπως έχει διαμορφωθεί με το Νόμο ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4144 - (ΦΕΚ Α' 88/ 18-04-

2013). 

- ότι διαθέτει πιστοποίηση στα πεδία Υπηρεσιών (9001), Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (14001), 

Υγείας και  Ασφάλειας στην Εργασία (45001), Οδικής Ασφάλειας (39001) για Φορτοεκφόρτωση 

Πλοίων και Διαχείριση Αυλής Λιμένος, από οργανισμό επιθεωρήσεων, διαπιστευμένο από το 

ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης) ή από άλλον διεθνώς αναγνωρισμένο Οργανισμό 

Διαπίστευσης.  

- ότι διαθέτουν για την εκτέλεση των υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας  

τουλάχιστον:                                                                              

• 4 (τέσσερεις) τουλάχιστον ταξινομημένους ελκυστήρες τύπου mafi 4Χ4 με 

αφαιρούμενο νύχι (goozeneck) 

• 1 (ένα) ανυψωτικό μηχάνημα 40tn χαμηλού ιστού για φορτοεκφόρτωση containers 

σε 2 ύψη εντός ro/ro 

• 2 (δύο) ταξινομημένα ανυψωτικά μηχανήματα διακίνησης εμφόρτων containers 

τύπου reach stacker, ανυψωτικής ικανότητας 40 τόνων σε 3 ύψη.  

• 1 (ένα) ταξινομημένo ανυψωτικό μηχάνημα διακίνησης εμφόρτων κουρτινών τύπου 

reach stacker με spreader piggyback ανυψωτικής ικανότητας 40 τόνων ή 

εναλλακτικά, συσκευή spreader piggyback ανυψωτικής ικανότητας 40 τόνων με 

την προϋπόθεση δυνατότητας προσαρμογής της συσκευής αυτής στα 

προηγούμενα δύο ανυψωτικά μηχανήματα διακίνησης εμφόρτων containers 

τύπου reach stacker  

• 1 (ένα) Ταξινομημένο ανυψωτικό μηχάνημα τύπου κλαρκ 9 τόνων. 

• 2 (δυο) Ταξινομημένα ανυψωτικά μηχανήματα τύπου κλαρκ 2,5 τόνων με χαμηλό 

ιστό. 

• 2 (δυο) Ταξινομημένα ΦΔΧ (ρυμουλκό μετά ρυμουλκούμενου) μικτού βάρους 

τουλάχιστον 38 tn  
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• 1 (ένα)  λιμενικό γερανό 120tn με παρελκόμενα (ιμάντες, αλυσίδες, φασκιές, 

αποστάτες, spreader για  αντίστοιχες ανυψωτικές ικανότητες) 

• 1 (ένα) Ρυμουλκούμενο  μετακίνησης σκαφών εντός λιμένος. 

• 1 Ράμπα (12m Χ 8m) για ελέγχους φορτίων από εποπτεύουσες αρχές. 

• Πυροσβεστικό συγκρότημα σε container 20ft το οποίο θα συνδεθεί στο υπάρχον 

δίκτυο πυρόσβεσης του Χώρου εντός του οποίου παρέχονται οι υπηρεσίες της 

παρούσας. Την καταλληλόλητα του πυροσβεστικού συγκροτήματος  θα 

πιστοποιήσει αδειούχος Μηχανικός.   

 

Ο παραπάνω εξοπλισμός και τα μέσα θα πρέπει να βρίσκονται στην άμεση διάθεση του 

αναδόχου καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και να είναι σε θέση να ενεργοποιηθούν άμεσα 

με την υπογραφή της σύμβασης. Τα μέσα αυτά πρέπει να είναι ιδιόκτητα, άλλως καθ' 

οιονδήποτε τρόπο να ανήκουν στην αποκλειστική χρήση του αναδόχου καθ΄ όλη τη χρονική 

διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Γι’ αυτό θα προσκομισθούν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία όπως 

άδειες κυκλοφορίας, ιδιωτικά συμφωνητικά κλπ.  

 

- ότι διαθέτουν, σε λειτουργία, σύγχρονο λογισμικό διαχείρισης λιμενικών δραστηριοτήτων, 

σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές και με την προσφορά τους να πιστοποιούν 

αντίστοιχη εφαρμογή του. 

 

- ότι έχει τη δυνατότητα να παρέχει επί 24ωρη βάση τις περιγραφόμενες υπηρεσίες. 

 

-.ότι  διαθέτει τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό ικανό και πρόσφορο για απρόσκοπτη 

εκτέλεση εργασιών προκυμαίας επί 24ώρου βάσεως με το αντίστοιχο έμπειρο προσωπικό. 

- Ότι θα λειτουργεί πύλη εισόδου – εξόδου του Χώρου με το αντίστοιχο προσωπικό , με 

διαδικασίες ISPS και αντίστοιχη μηχανογραφική δυνατότητα για έλεγχο των εισερχομένων και 

εξερχομένων οχημάτων και ανθρώπων. 

 

- ότι διαθέτει σε εφαρμογή σύγχρονο λογισμικό διαχείρισης των αναφερομένων 

δραστηριοτήτων το οποίο να έχει τουλάχιστον τις εξής δυνατότητες: 

• Να είναι συμβατό με το λογιστικό Διαχείρισης που απαιτεί η Τελωνειακή Αρχή  

εγκρίσεως αυτής.  

• Να δέχεται το ηλεκτρονικό αρχείο του Δηλωτικού Εισαγωγής που κατατίθεται στις 

τελωνειακές αρχές μέσω της πλατφόρμας icisnet για τα εμπορεύματα που θα 

εκφορτώσει το πλοίο.  

• Να εκδίδει θεωρημένο από την Τελωνειακή Αρχή βιβλίο αποθήκης με την 

απαιτούμενη γραμμογράφηση. 

• Να δύναται να παρέχει στην Τελωνειακή Αρχή οποιαδήποτε πληροφορία παραλαβής 

και παράδοσης εμπορευμάτων.   

• Για τη παράδοση των εμπορευμάτων εισαγωγής να δέχεται τα στοιχεία των σχετικών 

διατακτικών και των αντιστοίχων αδειών παράδοσης του Τελωνείου, να υπολογίζει 

αυτόματα τα προς είσπραξη ποσά και να εκδίδει τα Δελτία - Εντολές Παράδοσης 

εμπορευμάτων, με διασφάλισης μοναδικότητας. 

• Το μηχανογραφικό σύστημα θα πρέπει να διαθέτει τερματικό στην πύλη εισόδου-

εξόδου της αυλής, δυνάμενο αυτόματα να πιστοποιεί την μοναδικότητα του Δελτίου-

Εντολής Παράδοσης εμπορευμάτων και να επιτρέπει την είσοδο οχήματος για την 
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παραλαβή των εμπορευμάτων στην αυλή, εισάγοντας σε πραγματικό χρόνο τα 

στοιχεία οχήματος και οδηγού. 

• Για τη παραλαβή των εμπορευμάτων εξαγωγής να δέχεται ηλεκτρονικά αρχεία από 

τις Ναυτιλιακές Εταιρείες για τον προγραμματισμό και την έκδοση δελτίων pregate 

παραλαβής εμπορευμάτων προς εξαγωγή. 

• Να εκδίδει λίστες παραλαβής από πλοίο και παράδοσης σε πλοίο. 

• Να υπολογίζει αυτόματα τα ποσά προς πληρωμή που αφορούν το πλοίο. 

• Να δύναται μέσω διαδικτύου να λαμβάνουν πληροφορίες οι συναλλασσόμενες 

Ναυτιλιακές Εταιρείες ή Ναυτιλιακοί Πράκτορες για τη διακίνηση που τους αφορά. 

• Να δύναται να εκδίδει αναφορές που απαιτεί ο Ο.Λ.Λ. Α.Ε σχετικά με τη διακίνηση 

και στατιστικά στοιχεία.  

- ότι διαθέτει τον κατάλληλο μηχανογραφικό εξοπλισμό για την λειτουργία του παραπάνω 

λογισμικού. 

Τα παραπάνω θα πρέπει να αποδεικνύονται, καταθέτοντας με την Προσφορά (εντός του 

φακέλου δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 

2.1 Κατάλογο κυριότερων έργων που εκτέλεσε κατά τα τρία (3) τελευταία έτη, στην Ελλάδα ή το 

εξωτερικό, τα οποία καλύπτουν την παραπάνω υπό στοιχείο Β.2 ελάχιστη προϋπόθεση, με τα 

αντίστοιχα ποσά, ημερομηνίες και τους δημόσιους ή ιδιωτικούς αποδέκτες: 

• Εάν ο αντισυμβαλλόμενος είναι δημόσιος φορέας, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται 

πιστοποιητικό, που συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια Αρχή, ή πρωτόκολλο 

παραλαβής. 

• Εάν ο αντισυμβαλλόμενος είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται είτε 

πιστοποιητικό που συντάσσει ο ιδιώτης, είτε απλή δήλωση του Υποψηφίου Αναδόχου στην 

οποία θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου του έργου 

εκ μέρους του αντισυμβαλλόμενου. Επιπλέον, θα πρέπει να προσκομίζονται τα οικεία 

φορολογικά στοιχεία τιμολόγησης ή πληρωμής και οι σχετικές συμβάσεις. 

Ο Κατάλογος Έργων πρέπει να έχει τη μορφή που αναφέρεται στο Παράρτημα IV: Υπόδειγμα 

Καταλόγου Έργων. 

3 Ο Υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την 

ανάληψη του Έργου, όπως αναφέρεται στην παρούσα. Ειδικότερα, θα πρέπει να αποδεικνύει: 

- ότι έχει ετήσιο προσωπικό την τελευταία τριετία πριν από τη δημοσίευση της παρούσας 

διακήρυξης, πλέον των εικοσιπέντε (25) ατόμων εκ των οποίων τουλάχιστον τρείς (3) να έχουν 

άδεια ικανότητας χειριστή Μηχανημάτων Έργου Ομάδας Α΄ 2ης και 6ης  ειδικότητας εκ των οποίων 

δύο τουλάχιστον θα καλύπτουν και την 8η ειδικότητα και έξι (6) τουλάχιστον οδηγούς με άδεια 

ικανότητας οδήγησης Ε΄ κατηγορίας. 

- ότι διαθέτει κατάλληλο και έμπειρο άτομο το οποίο θα είναι ο υπεύθυνος και συντονιστής των 

δραστηριοτήτων του Χώρου με τον οποίο ο Ο.Λ.Λ. Α.Ε  θα συνεργάζεται με στόχο την εύρυθμη 

λειτουργία του Χώρου και την καλύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων. 

- ότι θα διαθέτει στον Ο.Λ.Λ. Α.Ε. Διαχειριστή Αποθήκης Προσωρινής Εναπόθεσης εγκρίσεως της 

Τελωνειακής Αρχής υπεύθυνο έναντι αυτής. 

- ότι  το  προσωπικό  που  θα  απασχολήσουν θα μπορεί να επικοινωνεί για λόγους ασφαλείας 

στην Ελληνική γλώσσα με τους συνεργάτες, συναλλασσομένους, πελάτες και υπευθύνους του 

ΟΛΛ. 
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- ότι διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό γραφείου για τη διεκπεραίωση των 

υποχρεώσεων που απορρέουν από τις δραστηριότητες, την εξυπηρέτηση των 

συναλλασσομένων, την αρχειοθέτηση, την διεκπεραίωση των Τελωνειακών απαιτήσεων. 

3.1 Αλφαβητική κατάσταση του απασχολούμενου, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, προσωπικού 

του Υποψηφίου, η ακρίβεια της οποίας θα βεβαιώνεται από τον Υποψήφιο  και θα είναι 

σύμφωνα με το υπόδειγμα που δίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: Υπόδειγμα Αλφαβητικής 

Κατάστασης Απασχολούμενου Προσωπικού. 

3.2 Συγκεντρωτικός Πίνακας καταγραφής στελεχών του Υποψήφιου που συμμετέχουν στην Ομάδα 

Έργου (Υπεύθυνος Έργου, Αναπληρωτής Υπεύθυνος & μέλη του Έργου), σύμφωνα με το 

υπόδειγμα που δίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: Υπόδειγμα Κατάστασης Συμμετεχόντων στο Έργο. 

3.3 Αναφορά του μέρους του προτεινόμενου Έργου που ο Υποψήφιος προτίθεται ενδεχομένως να 

αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους. Τεκμηρίωση της αποδοχής συνεργασίας από μέρους του 

κάθε υπεργολάβου, με κατάθεση των αντίστοιχων υπεύθυνων δηλώσεων συνεργασίας, όπου 

θα αναγράφεται το τμήμα του Έργου που προτίθεται να αναλάβει ο υπεργολάβος και οι 

ανθρωπομήνες που θα προσφέρει. Η υπεύθυνη δήλωση συνεργασίας θα υπογράφεται από τον 

υπεργολάβο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, συνοδευόμενη από το σχετικό παραστατικό 

νομιμοποίησης της υπογραφής. 

Ο Υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίζει και συνοπτικό πίνακα υπεργολαβιών σύμφωνα με το 

υπόδειγμα που δίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII: Υπόδειγμα Συγκεντρωτικού Πίνακα Ανάθεσης 

Υπεργολαβιών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας  (1)............................ 

Κατάστημα  ................................  Hμερομηνία έκδοσης ................. 

(Δ/νση οδός – αριθμός ΤΚ FAX)    ΕΥΡΩ ......................................... 

 

Προς: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε. 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. .................... ΕΥΡΩ ................................. 

 

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του 

ποσού των ΕΥΡΩ ....................................... υπέρ της εταιρείας (2) ................................................................ 

Δ/νση ................................. δια τη συμμετοχή της εις το διενεργούμενο διαγωνισμό της 

(3) .................................... ................................... για την  

(4) ...............…………………................................................ σύμφωνα με την υπ’ αριθ. (5) ............./........ Δ/ξή 

σας.  

- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό 

απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας, ολικά ή 

μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

- Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας 

σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

- Η παρούσα ισχύει μέχρι την (6) .................................................................................. 

- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της 

ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.(6) 

 

                                                                              Διατελούμε με τιμή 

                                                                (7)............................. 

 

Οδηγίες συμπλήρωσης των κενών διαστημάτων 

1. Επωνυμία εκδότη εγγύησης 

2. Επωνυμία αυτού του οποίου εκδόθηκε η εγγύηση 

3. Ημερομηνία διαγωνισμού 

4. Αντικείμενο διαγωνισμού 

5. Αριθμός διακήρυξης 

6. Εφόσον η εγγύηση είναι με ορισμένη ημερομηνία λήξης 

7. Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή του εκπροσώπου της Τράπεζας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ....................(1)............................ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

Δ/ΝΣΗ 

                Αθήνα ...............................(2)....................................... 

                Προς: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε. (3) 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟΣ .........................(4) 

 

Κύριοι, 

     Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι σας εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, 

παραιτούμενοι της ένστασης της διζήσεως υπέρ ............................(5), μέχρι το ποσόν 

των ...............................(6) στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας για την καλή εκτέλεση από τον 

παραπάνω της Σύμβασης που υπεγράφη την .........................(7) με αριθμ. ...................(7), για 

την ..............................(8). Από αυτήν την εγγύηση θα απαλλάξουμε τον ενδιαφερόμενο πελάτη μας μετά 

την επιστροφή της παρούσας ή με βάση την έγγραφη εντολή σας. 

     Διευκρινίζεται ότι η παρούσα ισχύει μόνο για την καλή εκτέλεση της παροχής των υπηρεσιών του πιο 

πάνω διαγωνισμού επ΄αυτού για τον οποίο εγγυόμαστε. 

     Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας καταβάλουμε χωρίς αντίρρηση, ένσταση και 

χωρίς να ερευνηθεί αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή) ολικά ή μερικά, σε 

περίπτωση ολικού ή μερικού καταλογισμού της εγγύησης καλής εκτέλεσης σε βάρος αυτού υπέρ του 

οποίου εκδόθηκε η παρούσα, μέσα σε τρεις ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εμάς. 

     Σημειώστε, παρακαλούμε, ότι η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης της Τράπεζάς μας δεν έχει 

υπαχθεί σε κανένα περιορισμό ποσοτικού ορίου με τις σχετικές Υπουργικές διατάξεις, (ή δηλώνουμε 

ομοίως με την παρούσα ότι δεν υφίσταται παράβαση των διατάξεων για όριο της Τράπεζάς μας σε σχέση 

με τις εγγυητικές επιστολές). 

                                                                         

 

     Διατελούμε με τιμή 

                                                              .....................(9)............................ 

 

Οδηγίες συμπλήρωσης των κενών διαστημάτων 

1. Επωνυμία εκδότη εγγύησης 

2. Τόπος - χρονολογία 

3. Η αρχή προς την οποία απευθύνεται 

4. Στοιχεία της εγγυοδοσίας 

5. Ονοματεπώνυμο αυτού του οποίου εκδόθηκε η εγγύηση 

6. Το ποσό της εγγύησης αριθμητικά και ολόγραφα 

7. Ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και αριθμός αυτής 

8. Είδος της προμήθειας 

9. Υπογραφή εκπροσώπου της Τράπεζας. Ονοματεπώνυμο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΡΓΩΝ 

 

 

Α/Α 

 

Αντισυμ-

βαλλό-

μενος 

Σύντομη 

Περιγραφή 

Έργου 

Διάρκεια 

Εκτέλεσης 

(από-έως) 

Προϋπο 

-λογισμός 

Παρούσα 

Φάση (1) 

Συνοπτική 

Περιγραφή της 

Συνεισφοράς στο 

Έργο 

Ποσοστό 

Συμμετοχής 

(Προϋπολογισμός) 

στο Έργο 

  

 

      

  

 

      

        

        

 

(1) Αποδεκτές Τιμές: Οριστική Παραλαβή, Παραγωγική Λειτουργία
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

Α/

Α 

Τίτλος 

Έργου 

Ανεκτέλεσ

τοι 

Ανθρωπομ

ήνες 

Ημερομηνία 

Υπογραφής 

Σύμβασης 

Ρόλος 

Υποψηφίου 

Αναδόχου στο 

Έργο 

Ποσοστό 

Συμμετοχής 

Υποψηφίου 

Αναδόχου στο 

Έργο 

Προβλεπόμενη 

Ημερομηνία 

ολοκλήρωσης Έργου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

 

 

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Θέση 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

 

Α/Α 
Όνομα Μέλους 

Ομάδας Έργου 

Ρόλος στην 

Ομάδα Έργου 
Εργοδότης (1) 

Σχέση Εργασίας 

(2) 

Ανθρωπομή

νες 

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

 

(1) Αποδεκτές Τιμές: 

 

Ανάδοχος: Στέλεχος του Υποψηφίου  με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Σε περίπτωση 

Ένωσης/Κοινοπραξίας θα πρέπει να καταγράφεται η εταιρεία που απασχολεί το στέλεχος 

Υπεργολάβος: Στέλεχος Υπεργολάβου του Υποψηφίου  με οποιαδήποτε σχέση εργασίας 

 

(2) Αποδεκτές Τιμές: Πλήρης Απασχόληση, Μερική Απασχόληση



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ 

 

Τμήμα Έργου που θα 

ανατεθεί σε Υπεργολάβο 

 

Επωνυμία Δυνητικού Υπεργολάβου 

 

Ύπαρξη Δήλωσης Συνεργασίας 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  



 

 

Σελίδα 51 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΣΕΣ)  

 

(συν.) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X– ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΡΟΣ 

Την Αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης του Ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 

δημόσιας σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών με αντικείμενο Σύμβασης: «Παροχή Υπηρεσιών για την 

εξυπηρέτηση εμπορικών πλοίων (όπως ενδεικτικά τύπου RO-RO), γραμμών εξωτερικού με φορτίο (όπως 

οχήματα, containers, χύμα κ.λπ.) και εκτέλεσης εργασιών επί πλοίου και προκυμαίας, διαχείρισης αυλής και 

τελωνειακής αποθήκης προσωρινής εναπόθεσης, διεκπεραίωσης διαδικασιών και εξυπηρέτησης πελατών 

στο Λιμένα Λαυρίου και γενικότερα υπηρεσιών που αναφέρονται στα τιμολόγια 7,8,9 και 10 του 

Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου δημοσιευμένα στο ΦΕΚ Β’ 3402/10.8.2018» 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος : 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:  ...................................................................................................................................... 

Με την    

ΙΔΙΟΤΗΤΑ του:  

νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας ή του νομικού προσώπου ή της κοινοπραξίας (επιλέξτε ανάλογα)  με 

την  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: …………………………………………………………………………………………  

 

Αφού έλαβα γνώση: 

Όλων των όρων της Διακήρυξης και αφού μελέτησα επί τόπου τις συνθήκες για την όσο το δυνατόν 

αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των υπηρεσιών, 

ΠΡΟΣΦΕΡΩ ΩΣ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟ ΠΟΣΟ  

(ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 

: …............………………............(αριθμητικώς) 

 

: ..................................................................................................................(ολογράφως) 

(ΜΕ ΦΠΑ) 

: …............………………............(αριθμητικώς) 

 

: ..................................................................................................................(ολογράφως) 

 

(ΤΟΠΟΣ)     …… – …..– 20… 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή 
ή τον αναθέτοντα φορέα 

Στοιχεία της δημοσίευσης 

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισμού στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο Μέρος Ι 
ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία 
ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ /ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

Προσωρινός αριθμός προκήρυξης στην 
ΕΕ: αριθμός  
[], ημερομηνία [], σελίδα [] 21-070701-001 Αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ:  

 [][][][]/S [][][][][][] 2021/S 030-073328 

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας 
θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο) 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο: (π.χ. 
www.promitheus. gov.gr/[ΑΔΑΜ 
Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ]) 

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες με τις οποίες θα είναι 
δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης. 

Ταυτότητα του αγοραστή 
Επίσημη ονομασία: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε. 

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 

Δικτυακός τόπος (εφόσον  

090173036 

υπάρχει): www.oll.gr 

Πόλη: ΛΑΥΡΙΟ 

Οδός και αριθμός: ΑΚΤΗ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

Ταχ. κωδ.: 19500 

Αρμόδιος επικοινωνίας: ΣΕΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Τηλέφωνο: 

φαξ: 

2292027711 

Ηλ. ταχ/μείο: zervaki@oll.gr 

Χώρα: GR 
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Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης Τίτλος: 

«Παροχή Υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση εμπορικών πλοίων (όπως ενδεικτικά τύπου RO-RO), 
γραμμών εξωτερικού με φορτίο (όπως οχήματα, containers, χύμα κ. λπ.) και εκτέλεσης εργασιών 
επί πλοίου και προκυμαίας, διαχείρισης αυλής και τελωνειακής αποθήκης προσωρινής 
εναπόθεσης, διεκπεραίωσης διαδικασιών και εξυπηρέτησης πελατών στο Λιμένα Λαυρίου και 
γενικότερα υπηρεσιών που αναφέρονται στα τιμολόγια 7,8,9 και 10 του Οργανισμού Λιμένος 
Λαυρίου δημοσιευμένα στο ΦΕΚ Β’ 3402/10.08.2018» Σύντομη περιγραφή: 
Το αντικείμενο της σύμβασης που θα υπογραφεί συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών για την 
εξυπηρέτηση εμπορικών πλοίων (όπως ενδεικτικά τύπου RO-RO), γραμμών εξωτερικού με φορτίο 
(όπως οχήματα, containers, χύμα κ.λπ.) και εκτέλεσης εργασιών επί πλοίου και προκυμαίας, 
διαχείρισης αυλής και τελωνειακής αποθήκης προσωρινής εναπόθεσης, διεκπεραίωσης 
διαδικασιών και εξυπηρέτησης πελατών στο Λιμένα Λαυρίου και γενικότερα υπηρεσιών που 
αναφέρονται στα 7,8,9 και 10 του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου δημοσιευμένα στο ΦΕΚ 
3402/10.8.2018 τεύχος Β. Το αντικείμενο του έργου αναφέρεται στην παροχή λιμενικών 
υπηρεσιών και δη στην: o Φόρτωση και εκφόρτωση πλοίων o Παραλαβή και παράδοση φορτίων o 
Διεκπεραίωση διαδικασιών και διεργασιών εξυπηρέτησης πελατών και συναλλασσόμενων, 
διεκπεραίωση Τελωνειακών απαιτήσεων. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους 
ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 63110000-3 Υπηρεσίες 
διακίνησης εμπορευμάτων 63111000-0 Υπηρεσίες διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων 42965100-9 
| Σύστημα διαχείρισης αποθήκης Στις παραπάνω εργασίες περιλαμβάνονται επιπλέον: 1. Η επί 
24ώρου βάσεως φύλαξη της Τελωνειακής Αποθήκης Προσωρινής Εναπόθεσης και των εντός αυτής 
φορτίων. 2. Η λειτουργία πύλης εισόδου – εξόδου του Τελωνειακού Χώρου με το αντίστοιχο 
προσωπικό, με διαδικασίες ISPS και αντίστοιχη μηχανογραφική δυνατότητα, για έλεγχο των 
εισερχομένων και εξερχομένων οχημάτων και ανθρώπων. 3. Η διάθεση μηχανοργάνωσης, 
συμβατής με τις απαιτήσεις της Τελωνειακής Αρχής, (λογισμικό και αντίστοιχος μηχανογραφικός 
εξοπλισμός) για τη διαχείριση της Τελωνειακής Αποθήκης. Αριθμός αναφοράς αρχείου που 
αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή ή  
τον αναθέτοντα φορέα (εάν  

 υπάρχει): 3/2020 
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Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα Επωνυμία: 

Οδός και αριθμός: 
Ταχ. κωδ.: 

Πόλη: 
Χώρα: 
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας: Ηλ. 
ταχ/μείο: 

Τηλέφωνο: 

Τηλέφωνο: φαξ: 
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει 
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει): 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; Ναι / Όχι 

Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων; 
% 

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν 
οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων 
οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος 
(προ)επιλογής]; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό 
αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
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- 

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
- 

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση 
και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο 
- 

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια  

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Ναι / Όχι 

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα 
δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη 
λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 
Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με άλλους; 
Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...): 
- 

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης: 
- 

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης: 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 
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Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός Κατά 
περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί 
να υποβάλει προσφορά. Απάντηση: 

- 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1 

Όνομα: 
Επώνυμο: 
Ημερομηνία γέννησης: 

Τόπος γέννησης: 
Οδός και αριθμός: 

Ταχ. κωδ.: 
Πόλη: 
Χώρα: 

Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχ/μείο: 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 

Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια 
και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Όνομα της οντότητας 
- 

Ταυτότητα της οντότητας 

- 

Τύπος ταυτότητας 

- 

Κωδικοί CPV 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 
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Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται  

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας 

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας; Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Όνομα της οντότητας 
- 

Ταυτότητα της οντότητας 

- 

Τύπος ταυτότητας 

- 

Κωδικοί CPV 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
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Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την εφαρμογή των 
λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας: Συμμετοχή σε εγκληματική 
οργάνωση 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους 
που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά 
το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να 
ισχύει; Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 
.. 

Λόγος(-οι) 
- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της 
περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 
- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Διαφθορά 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 
μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 
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Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 
.. 

Λόγος(-οι) 
- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της 
περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 
- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Απάτη 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 
μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 
.. 

Λόγος(-οι) 
- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 
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Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της 
περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 
- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες Έχει ο ίδιος 
ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 
μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 
.. 

Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της 
περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 
- 
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Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του Έχει ο ίδιος 
ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 
μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 
- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της 
περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 
- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
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- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 
μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 
.. 

Λόγος(-οι) 

Λόγος(-οι) 
- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της 
περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 
- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 



 

 

Σελίδα 64 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: 

Καταβολή φόρων 

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο 
στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή 
του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται 

- 

Ενεχόμενο ποσό 
  

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: Ναι / 
Όχι 

Διευκρινίστε: 
- 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε  

Ο οικονομικός φορέας έχει 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; Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; Ναι / Όχι 

.. 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε 
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
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Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος 
της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται 

- 

Ενεχόμενο ποσό 
  

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: Ναι / 
Όχι 

Διευκρινίστε: 
- 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε  

Ο οικονομικός φορέας έχει 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; Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; Ναι / Όχι 

.. 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε 

αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
περιβαλλοντικού δικαίου; Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
κοινωνικού δικαίου; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
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Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
εργατικού δικαίου; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Πτώχευση 

Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη 
σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο 
αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί 
υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα 
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παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη 
σύμβαση. 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 

Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να  

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη 
σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο 
αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί 
υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα 
παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη 
σύμβαση. 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 
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Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη 
σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο 
αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί 
υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα 
παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη 
σύμβαση. 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη 
σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο 
αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί 
υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα 
παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη 
σύμβαση. 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 
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Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 

Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο; Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη 
σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο 
αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί 
υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα 
παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη 
σύμβαση. 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα; Απάντηση: 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη 
σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο 
αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί 
υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα 
παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη 
σύμβαση. 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 
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Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με Έχει συνάψει 
ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
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Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης Γνωρίζει 
ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην προετοιμασία 
της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης; 

Απάντηση: 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
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- 

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις 

Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, ή 
επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την εν λόγω προηγούμενη 
σύμβαση; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, απόκτηση 
εμπιστευτικών πληροφοριών 

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών  

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά 
την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή 
την ανάθεση; 

Απάντηση: Ναι / 
Όχι 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

-  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

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 
σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης 
που αναφέρονται στην προκήρυξη /γνωστοποίηση. 
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο 

Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI 
της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να 
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα 
αυτό. Απάντηση: Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Για συμβάσεις υπηρεσιών: Απαιτείται έγκριση 

Χρειάζεται ειδική έγκριση για να μπορεί o οικονομικός φορέας να παράσχει τις σχετικές 
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του; Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά  

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουνε προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 
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σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης 
που αναφέρονται στην προκήρυξη /γνωστοποίηση. 
Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 

Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 
απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης/γνωστοποίησης ή των εγγράφων της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι ο εξής: Αριθμός ετών 

- 

Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 
  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Σύσταση οικονομικού φορέα 

Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (ολικό ή ειδικό) δεν 
είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία 
που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

Προσδιορίστε 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων 

Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 
οικονομικού φορέα είναι το εξής: Ποσό 

  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
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- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

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 προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης 
που αναφέρονται στην προκήρυξη /γνωστοποίηση. 
Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: παροχή υπηρεσιών είδους που έχει προσδιοριστεί Μόνο 
για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο 
οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους που 
έχει προσδιοριστεί: Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις 
ημερομηνίες και τους δημόσιους ή ιδιωτικούς παραλήπτες. Οι αναθέτουσες αρχές 
μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που 
υπερβαίνει τα τρία έτη. Περιγραφή 

- 

Ποσό 

  

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης 

.. - .. 

Αποδέκτες 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Τεχνικός εξοπλισμός και μέτρα για την εξασφάλιση της ποιότητας Ο οικονομικός 
φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 
ακόλουθα μέτρα για την εξασφάλιση της ποιότητας: 

Παρακαλώ περιγράψτε 

Παρακαλώ περιγράψτε 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
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Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων 

Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων κατέχονται από: α) τον ίδιο 
τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο, και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης) β) τα διευθυντικά στελέχη του: Παρακαλώ περιγράψτε 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: Παρακαλώ 
περιγράψτε 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικός εξοπλισμός 

Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα,  

Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης: Παρακαλώ περιγράψτε 

- 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Αποδοχή ελέγχων 

Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: Ο οικονομικός 
φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια ελέγχων όσον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ή τις 
τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά 
τα μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για 
τον έλεγχο της ποιότητας; Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή 
ή, εφόσον αυτή συγκατατεθεί, εξ ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό 

Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του οικονομικού φορέα κατά τα 
τελευταία τρία έτη ήταν το εξής: Έτος 

- 

Αριθμός 
- 

Έτος 
- 

Αριθμός 

Αριθμός 
- 

Έτος 
- 



 

 

Σελίδα 80 

Αριθμός 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Ποσοστό υπεργολαβίας 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας το ακόλουθο μέρος (δηλαδή ποσοστό) της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι 
εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει μέρος της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για 
την εκτέλεση του εν λόγω μέρους, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για 
τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος II, ενότητα Γ ανωτέρω. Προσδιορίστε 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής  

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί 
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 
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προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα τη διαδικασίας σύναψης σύμβασης που 
αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση. Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους 
οργανισμούς σχετικά με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες; Απάντηση: 

Ναι / Όχι εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης 

ποιότητας: 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 
μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 
που αναφέρονται, 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 δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις 
απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή 

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου 59 
παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 
φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να αποκτήσει 
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος 
IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για τους σκοπούς της διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι. 
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Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): 

Ημερομηνία 

Τόπος 

Υπογραφή 
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