
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 7/2021 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΜΙΑΣ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε.» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 56.000 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 
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Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 

ΤΟ ΕΡΓΟ : 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΜΙΑΣ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε.» 

 

Διάρκειας δέκα τεσσάρων (14) μηνών - Προϋπολογισμού 56.000 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 

 Έχοντας υπόψη 

Ο παρών διαγωνισμός, διέπεται από: 

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

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

2. Τον ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

3. 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,   

4. 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»,  

5. Τον Ν.3879/10 (Φ.Ε.Κ. 163/1/2010) περί της δια βίου μάθησης 

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

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

8. Το ν.2932/01 (ΦΕΚ 145 Α΄/27-06-01) «….Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και 

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

παραχώρησης με την οποία το Δημόσιο παραχωρεί προς την Ο.Λ.Λ. A.E. το αποκλειστικό δικαίωμα 

χρήσης κι εκμετάλλευσης των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων της χερσαίας  λιμενικής ζώνης του 

Λιμένα Λαυρίου. 

9. Το ν.3310/2005, ΦΕΚ Α' 30/14.2.2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως ισχύει σήμερα. 

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

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

ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις». 

12. το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α’/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση 
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του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/07 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 

και άλλες διατάξεις». 

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

του Κράτους και άλλες διατάξεις» 

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

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

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

16. Το Νόμο 3310/2005 Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας  ( ΦΕΚ 30/15-2-2005)  άρθρο 12 παρ. 

27Α. 

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

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

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο – Πρόγραμμα 

Διαύγεια» 

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

20. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 

των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

21. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

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

23. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

24. Την υπ. Αριθ. 2/335/01-07-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΛ ΑΕ περί της προκήρυξης 

του Έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΜΙΑΣ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε.» 

25. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΜΔ 521/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΨ0Υ469ΗΞΥ-8Ρ4) 

 

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

διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 

τεύχη της παρούσας σύμβασης παροχής υπηρεσιών και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, Π.Δ., Απόφασης, 

κ.λπ.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και 

αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.  
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

Την 05/08/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ. Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές 

και με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει 

τιμής, με ολικό προϋπολογισμό 56.000€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για το έργο «ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΜΙΑΣ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ 

ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε.», σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο 

και τους όρους και τα παραρτήματα της παρούσας διακήρυξης τα οποία είναι αναπόσπαστο μέρος αυτής, 

για χρονικό διάστημα δέκα τεσσάρων (14) μηνών. Μέγιστη δυνατή υποβαλλόμενη προσφορά (ποσό 

μηνιαίως καταβαλλόμενης αμοιβής) είναι το ποσό των 4.000 Ευρώ πλέον ΦΠΑ. 

1. Οι πιστώσεις βαρύνουν τον Ο.Λ.Λ. Α.Ε.. 

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν ατομικές (ιδιωτικές) επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα ή 

Ενώσεις νομικών προσώπων καθώς και Συνεταιρισμοί, ημεδαπά ή αλλοδαπά που: 

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

• είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 

(ΕΟΧ) ή 

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

Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από  την Ελλάδα 

με το Ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ.– ή 

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

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

που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με 

την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους 

στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών,  

3. Δεν έχουν Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό: 

• Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής που τάσσει η Διακήρυξη. 

• Όσοι έχουν κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών 

του δημόσιου τομέα. 

• Όσοι έχουν τιμωρηθεί με τελεσίδικη απόφαση με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς 

προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 

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

απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου, 

• Όσοι έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε 

μέσο από την Αναθέτουσα Αρχή, 

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

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

• Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και 

τελών, σύμφωνα με την ισχύουσα της χώρας της αναθέτουσας αρχής, 

• Όσοι έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις και είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

της αλλοδαπής.  

• Οι ενώσεις νομικών προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις 

αποκλεισμού της παραγράφου αυτής ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 

υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν 

κυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφόσον αυτό της ζητηθεί για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

4.  Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας 

πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες 

μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του συμμετέχοντος, άλλως η προσφορά 

απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή 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. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να είναι σύμφωνη ως προς το περιεχόμενό 

της με το υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής που βρίσκεται στο Παράρτημα ΙV της παρούσας. Η εγγύηση 

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

εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.  

5. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών. 

6. Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από την Υπηρεσία κατά τις ώρες 09.00 π.μ. 

έως 14:30 μ.μ.., απ’ όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν αντίγραφο της παρούσας 

διακήρυξης. 

7. Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα Παραρτήματα IV που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας: 

➢ Παράρτημα I:  Στοιχεία υπό εκτέλεση έργου 

➢ Παράρτημα II:  Γενικοί όροι Διαγωνισμού 

➢ Παράρτημα ΙΙΙ:  Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της σύμβασης  

➢ Παράρτημα IV:  Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ   ΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΜΙΑΣ 

ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ 

ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 

Α.Ε.» 

 

.» 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Παροχή Υπηρεσιών Λειτουργίας Γεφυροπλάστιγγας 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 63712500-8 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε.  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   56.000 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

05/08/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 (αυτοπροσώπως 

ή ταχυδρομικώς) 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, χρονικής ισχύος 

τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς του συμμετέχοντος 

 ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ: Δέκα Τέσσερις (14) Μήνες 

 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λιμενική Εγκατάσταση Λαυρίου 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ο.Λ.Λ Α.Ε. www.oll.gr  

 

  

http://www.oll.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 1. - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 Κατάρτιση Προσφορών 

1. Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους 

όρους της παρούσας διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η 

υποβολή της προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο 

του συμμετέχοντος νομικού προσώπου 

2. Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου. Προσφορές για μέρος του έργου 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

3. Οι Προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει 

όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη. 

4. Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει επί ποινή αποκλεισμού τους τρείς ανεξάρτητους, 

σφραγισμένους και μονογραμμένους στα άκρα φακέλους Δικαιολογητικών και Οικονομικής 

Προσφοράς. Ειδικότερα: 

• Όλα  τα  απαιτούμενα  κατά   το  στάδιο  υποβολής  της  προσφοράς   δικαιολογητικά,   σε χωριστό 

σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» 

• Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την   ένδειξη 

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 

5. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

 

 

 «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

 ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ή ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)   ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ : 

 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΜΙΑΣ 
ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ 

ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε.» 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ο.Λ.Λ.  Α.Ε.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 05/08/2021 

 «ΝΑ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 
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Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου.  

6. Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να 

επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

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

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

8. Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, 

σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κ.τ.λ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, 

πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Όλες οι διορθώσεις θα 

πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Η Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν, διορθώσεις 

και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι 

προϋπήρχαν της στιγμής του κλεισίματος του διαγωνισμού. 

9. Κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης, προσφορά με γενικές και 

ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση. 

10. Κανένας από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 

επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις ή πληροφορίες εκ μέρους της Υπηρεσίας. 

11. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης 

ή της προσφοράς. 

12. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και 

Αξιολόγησης και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο και δεν 

θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων πρέπει να δίνονται γραπτά σε χρόνο που 

θα ορίζει η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης. 

13. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας 

Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι 

απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 

14. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές 

15. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της 

Διακ/ξης και τους σχετικούς απαράβατους όρους των κείμενων διατάξεων συνεπάγονται απόρριψη 

των προσφορών. 
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 Υποβολή Προσφορών 

16. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με 

ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με 

συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της Ο.Λ.Λ. Α.Ε  

17. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 

διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 05/08/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στην έδρα του 

Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου. 

18. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με 

την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στον Ο.Λ.Λ. Α.Ε. μέχρι την παραπάνω ημέρα 

και ώρα. 

19. Προσφορές που περιέρχονται ή υποβάλλονται στην Υπηρεσία ή στην Επιτροπή εκπρόθεσμα, 

επιστρέφονται χωρίς να εξετάζονται. Την ευθύνη εμπρόθεσμης υποβολής της προσφοράς ακόμη 

και σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας φέρει ο ενδιαφερόμενος. 

20. Η Ο.Λ.Λ. Α.Ε., δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των φακέλων και δεν υποχρεούται να 

παραλάβει οποιουσδήποτε φακέλους έγγραφα, κ.λ.π. από οποιοδήποτε Ταχυδρομικό κατάστημα 

έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

 

ΑΡΘΡΟ 2. – ΦΑΚΕΛΟΣ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Οι προσφέροντες υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά 

στο φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ»: 

1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής 

προϋπολογισθείσας αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και να έχει χρονική ισχύ για τουλάχιστον 

τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του συμμετέχοντος. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών 
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μελών της Ένωσης (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2002/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση 

της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (EEL 192 της 31.7.2003, σ.54), καθώς και όπως ορίζεται στην 

κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

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

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48), η οποία κυρώθηκε 

με το Ν.2803/2000 (Α’ 48), 

δ)  τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

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

της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (EEL 164 ης 22.6.2002, σ.3) ή 

ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 

αυτής  

ε)  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 

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

26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (EE L 309 της 25.11.2005, σ. 15) η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το Ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

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

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

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

των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφαση -πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (EEL 101 της 15.4.2001 σ.1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το 

Ν.4198/2013 (Α’ 215) 

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.  
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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.  

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

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

εγκατεστημένος ή στην εθνική νομοθεσία, για τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 73 

του Ν.4412/2016, σε ότι αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και β) είναι 

φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του. 

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. 

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

αφορά: 

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

18 του Ν.4412/2016 

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

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή το δικαστήριο, ή υπαγωγής σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστολή της επιχειρηματικής του δραστηριότητας ή να βρίσκεται 

σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου.   

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

ανταγωνισμού 

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

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

οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν.4412/2016 

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

πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 

προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις 

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

για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωσης των κριτηρίων 
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επιλογής ή την απόκρυψη των αυτών των πληροφοριών ή την προσκόμιση των δικαιολογητικών 

που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 69 του Ν.4412/2016 

η)  τη προσπάθεια επηρεασμού με αθέμιτο τρόπο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, ή απόκτησης εμπιστευτικών πληροφοριών που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτα πλεονεκτήματα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή στην εξ αμελείας 

παροχή παραπλανητικών πληροφοριών που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 

που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή η την ανάθεση. 

θ)  τη διάπραξη σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητά του.  

3. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος οικονομικού φορέα, όπως ισχύουν κατά την 

ημερομηνία διενεργείας του Διαγωνισμού, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία 

του υποψηφίου, καθώς και τα πρόσωπα, που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την υπογραφή, καθώς 

και απόφαση του αρμοδίου οργάνου του οικονομικού φορέα, με την οποία θα αποφασίζεται η 

συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό και θα περιέχεται εξουσιοδότηση(εφόσον αυτό προβλέπεται από 

το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που 

δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα 

έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο.  

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με βάση 

την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 

πιστοποιητικό. 

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

προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που 

συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

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

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

διακήρυξης, τους οποίους και αποδέχονται.  

5. Σε περίπτωση νομικού προσώπου αλλοδαπού ή ημεδαπού, πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας 

αρχής της χώρας εγκατάστασής τους περί εγγραφής σε οικείο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο υπό 

τους όρους που προβλέπονται στη νομοθεσία αυτή που να τους νομιμοποιεί για τη ζητούμενη παροχή 

υπηρεσιών 

6.  Υπεύθυνη δήλωση, νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία ο συμμετέχων 

οικονομικός φορέας θα δηλώνει: 

(α)   Ότι σε περίπτωση που είναι προσωρινός ανάδοχος θα προσκομίσει πιστοποιητικά φορέων (π.χ. 
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βεβαιώσεις, συμβόλαια, συμφωνητικά) από τα οποία να προκύπτει ότι έχει αναλάβει εργασίες 

λειτουργίας γεφυροπλάστιγγων Λιμενικών Εγκαταστάσεων τουλάχιστον για ένα έτος. 

(β)  Ότι σε περίπτωση που είναι προσωρινός ανάδοχος θα προσκομίσει επικυρωμένα αντίγραφα 

συμβάσεων εργασίας για το συνολικά απαιτούμενο προσωπικό,  με την προσκόμιση ονομαστικής 

κατάστασης προσωπικού θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας ή αναρτημένη στο σύστημα 

ΕΡΓΑΝΗ σύμφωνα με το νόμο. 

7. Υπεύθυνη δήλωση, νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία ο συμμετέχων 

οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι το απασχολούμενο προσωπικό θα γνωρίζει να χειρίζεται Ηλεκτρονικούς 

Υπολογιστές ενόψει της ενδεχόμενης αντικατάστασης της χειρόγραφης τιμολόγησης των χρηστών της 

γεφυροπλάστιγγας με ηλεκτρονική τιμολόγηση. 

Επισημαίνεται  ότι  κάθε  υποψήφιος  Ανάδοχος  πρέπει  να  πληροί  απαραιτήτως  όλες  τις    παραπάνω  -

προϋποθέσεις του άρθρου 2, προκειμένου να συμμετάσχει στη διαδικασία του διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος αποτελεί ένωση / κοινοπραξία, τα απαιτούμενα στο άρθρο 2 

δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται χωριστά για κάθε μέλος της ένωσης / κοινοπραξίας. Σε αυτή την 

περίπτωση επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα μέλη της, αρκεί όμως συνολικά 

να  καλύπτονται όλες. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει σαφής και πλήρης τεκμηρίωση της πλήρωσης 

των προϋποθέσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 – ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΙΜΕΣ 

Η Οικονομική Προσφορά τοποθετείται  επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον 

κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ". 

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 4.000 

Ευρώ πλέον ΦΠΑ. 

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να περιλαμβάνουν στην Οικονομική 

Προσφορά τα ακόλουθα σημεία: 

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

κοινοπραξίας πρέπει να αναφέρονται όλες οι εταιρείες) 

(β)  Δήλωση ότι σε περίπτωση που απαιτηθεί λόγω συνθηκών να προσφέρει πρόσθετες ή 

ελάσσονες υπηρεσίες, η προσφερόμενη τιμή θα παραμείνει σταθερή καθ’ όλη τη  διάρκεια 

εκτέλεσης της σύμβασης. 
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Σε περίπτωση Προσφοράς εταιρειών κοινοπραξίας, αυτή πρέπει να υπογράφεται από τους νομίμους 

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

εργασίες που θα εκτελούνται από την κάθε Εταιρεία. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, προσμετρούμενες από την ημέρα 

διενεργείας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω 

αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, 

εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της 

εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του 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. Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση 

της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή 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 

Οι διαγωνιζόμενοι, κατά την σύνταξη της οικονομικής προσφοράς τους θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα 

παρακάτω: 

• Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένων των όποιων κρατήσεων. Προσφορές 

που δεν δίνουν τις  τιμές  σε  ΕΥΡΩ  ή  που  καθορίζουν  σχέση  ΕΥΡΩ  προς  ξένο  νόμισμα θα  

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

• Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ 

ορίου). Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο 

δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 

• Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής, αναθεώρησης ή προσαύξησης της τιμής απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες. 

• Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας του διαγωνισμού. 

• Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή δεν προκύπτει με 

σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, μετά από προηγούμενη 

γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής Διαγωνισμού και απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι 

σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. είναι υποχρεωτικές για τον  Ανάδοχο. 

• Η τιμή της προσφοράς που θα συμβασιοποιηθεί θα καλύπτει όλες τις δαπάνες του εργολάβου, για το 

προβλεπόμενο χρονικό διάστημα για τις υπηρεσίες  που προβλέπονται από την διακήρυξη και τις 

κείμενες διατάξεις. 

•  Η  τιμή  θα  είναι  σταθερή για  όλο  το  διάστημα  της σύμβασης  χωρίς  καμία  αναπροσαρμογή για 
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οποιοδήποτε λόγο. Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που είναι 

απαραίτητες για την αποζημίωση του προσωπικού των εργαζομένων στην παροχή υπηρεσιών 

λειτουργίας της γεφυροπλάστιγγας (εργοδοτικές εισφορές - επιδόματα αδειών και εορτών, νυχτερινή 

εργασία κλπ) σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία. 

• Προσφορές που το συνολικό τίμημά τους (χωρίς ΦΠΑ) υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη 

(χωρίς ΦΠΑ), απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

• Για τις Οικονομικές Προσφορές που τυχόν χαρακτηρισθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές σύμφωνα με το 

άρθρο 313 του Ν. 4412/2016 (άρθρο 84 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ), η Επιτροπή Αξιολόγησης της ΟΛΛ 

Α.Ε. δύναται να ζητήσει γραπτές διευκρινίσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο αυτό και 

ακολουθώντας τις διαδικασίες που εκεί προβλέπονται, να τις απορρίψει. 

• Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Σε 

περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς 

δε δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών. 

ΑΡΘΡΟ 4 – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος από την σύμβαση παραχώρησης και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν 

εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές του 

Αναθέτοντος Φορέα, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις. 

2. 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.  

3. 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 ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από  

τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.  

4. Πέρα από την εγγυητική καλής εκτέλεσης, η Ο.Λ.Λ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αποζημιωθεί για 

κάθε θετική ζημία, εξαιτίας της έκπτωσης. 

ΑΡΘΡΟ 5 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή την  0 5 / 0 8 / 2 0 2 1  η μ έ ρ α  

Π έ μ π τ η  και ώρα 12:30 μ.μ. στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, παρουσία των προσφερόντων ή 

των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. 
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2. Οι προσφορές κατά την παραλαβή τους από την Επιτροπή πρωτοκολλώνται και σε κάθε φάκελο 

σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία και η ώρα καταχώρησης. 

3. Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία: 

a. Αποσφραγίζεται ο κύριος φάκελος και στη συνέχεια ο φάκελος των δικαιολογητικών. 

Μονογράφονται όλα τα δικαιολογητικά ανά φύλλο. Μετά την αξιολόγηση των φακέλων των 

δικαιολογητικών ακολουθεί το τελευταίο στάδιο του ανοίγματος των οικονομικών προσφορών 

και της αξιολόγησης 

b. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την 

αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. Για όλα τα 

παραπάνω η Επιτροπή τηρεί πρακτικά 

4. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών 

μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 117 του Ν. 4412/2016. 

5.  Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους 

προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν 

υποβάλει κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στις παρ. 1 έως 4 του  102 του Ν. 4412/2016 

 6.  Μετά το πέρας και της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή συντάσσει τον τελικό Πίνακα Κατάταξης 

των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης, από τον οποίο και προκύπτει ο προτεινόμενος 

από την Επιτροπή Ανάδοχος του Έργου. 

7.   Η Επιτροπή διαβιβάζει το πρακτικό της στο Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής το οποίο αποφαίνεται σχετικά.  

8. Η απόφαση γνωστοποιείται, με βεβαίωση παραλαβής, στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει 

η κατακύρωση, μαζί με έγγραφη ειδοποίηση σ’ αυτόν στην οποία αναφέρεται ότι εντός προθεσμίας 

δέκα (10) ημερών οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο τα αναφερόμενα έγγραφα και 

δικαιολογητικά στο άρθρο 6 της παρούσας. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή 

υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της ως 

άνω προθεσμίας των δέκα (10) ημερών 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 τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την 

προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των 

δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως 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, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του 

άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α’, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 
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Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

9. 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: 

i)   κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με τις 

υπεύθυνες δηλώσεις 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 τους όρους της (λόγοι αποκλεισμού κοκ) της 

παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με τις υπεύθυνες δηλώσεις 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.  

10. 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 επιλογής 

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

11. 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.  

12. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

ΑΡΘΡΟ 6 – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

6.1  Ο προσωρινός ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει εντός της τασσόμενης με το άρθρο 5 παρ. 8 

προθεσμίας τα ακόλουθα δικαιολογητικά έγγραφα: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από τον οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι 
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προϋποθέσεις του  Άρθρου 2,  παράγραφος 2.Ι του Παραρτήματος ΙΙ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικές Αρχής του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να 

είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος 

ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική 

διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί 

εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη διαδικασία. 

3. Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη ως προς το γνήσιο υπογραφής στην οποία ο υποψήφιος ανάδοχος θα 

δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει 

εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

4. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην 

περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 

από την υποβολή του, που ο υποψήφιος ανάδοχος δηλώνει στην αμέσως προηγούμενη Υπεύθυνη 

Δήλωση, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 

5. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους 

- μέλους ή χώρας που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 

αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το 

έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

2 Ι, ΙΙ και ΙΙΙ περ. β του άρθρου 2 του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί 

να αντικαθίστανται 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. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα 

Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

6. Πιστοποιητικά φορέων (π.χ. βεβαιώσεις, συμβόλαια, συμφωνητικά) από τα οποία να προκύπτει ότι 

έχει αναλάβει εργασίες λειτουργίας γεφυροπλάστιγγας Λιμενικών Εγκαταστάσεων τουλάχιστον για 

ένα έτος.  
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7. Επικυρωμένα αντίγραφα συμβάσεων εργασίας για το ως άνω συνολικά απαιτούμενο προσωπικό  με 

την προσκόμιση ονομαστικής κατάστασης προσωπικού θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας ή 

αναρτημένη στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ σύμφωνα με το νόμο. 

6.2. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη η 

σύμβαση. 

Το  τελικό κείμενο της σύμβασης, από κοινού με το κείμενο της  Διακήρυξης, την  προσφορά του αναδόχου, 

κάθε άλλου κειμένου στο οποίο αυτά στηρίζονται (π.χ. Παραρτήματα, φυλλάδια, κλπ), και την  απόφαση 

κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, αποτελούν δεσμευτικό πλαίσιο για τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση 

του. Κάθε παραβίαση τους δύναται να επισύρει την επιβολή προστίμων και την έκπτωση του αναδόχου, 

σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας επί ποινή αποκλεισμού: 

• Την προβλεπόμενη Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης αυτής 

Επιπλέον η Ο.Λ.Λ. Α.Ε. δύναται να ζητήσει την προσκόμιση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών κατά την 

υπογραφή της σύμβασης 

Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει την επομένη της υπογραφή της. Η Ο.Λ.Λ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να 

μεταθέσει το χρόνο έναρξης της σύμβασης με ανάλογη μετάθεση του χρόνου λήξης της. Η σύμβαση που 

θα υπογραφεί, θα διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία.  Κάθε διαφορά ή αμφισβήτηση, 

που θα προκύψει μεταξύ του Αναδόχου και της Υπηρεσίας και θα αφορά την εκτέλεση της μελλούσης 

να υπογραφεί Σύμβασης, θα επιλύεται από τα αρμόδια τακτικά δικαστήρια με εφαρμογή του Ελληνικού 

Δικαίου. Δύναται επίσης, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων, οποιαδήποτε διαφορά ή 

διαφωνία που θα προκύψει από την μέλλουσα να υπογραφεί Σύμβαση, να επιλυθεί σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας άρθρο 867 και επόμενα. 

Αν περάσει η προθεσμία των υπό την παράγραφο 4 ανωτέρω, 10 ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει 

παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύμβαση, ή προσέλθει χωρίς να προσκομίσει την Εγγύηση Καλής 

Εκτέλεσης κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της Ο.Λ.Λ. Α.Ε. η εγγύηση συμμετοχής, χωρίς άλλη 

διαδικαστική ενέργεια. 

Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του Αναδόχου στις ανωτέρω υποχρεώσεις του εντός της τασσομένης 

προθεσμίας, η Ο.Λ.Λ. Α.Ε. αποφασίζει την ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο στη σειρά κατάταξης 

διαγωνιζόμενο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα αφορά κάθε μέτρο για την 

αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Ο.Λ.Λ. Α.Ε. 

ΑΡΘΡΟ 7 - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής αυτών που συμμετέχουν πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά και με 
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ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, από ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, που εκδίδεται από πιστωτικά 

Ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα Κράτη μέλη της Ε.Ε. και έχουν 

σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό, συνοδευόμενη στην περίπτωση αλλοδαπών  από ΕΠΙΣΗΜΗ 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ τους στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ από Κρατική Αρχή ή από εξουσιοδοτημένα από την 

νομοθεσία άτομα. 

2. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας 

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου που κυρώθηκε με τον ν. 2513/1997    

(Α΄139) και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα 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. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, 

αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Το ποσό της 

εγγυητικής επιστολής ή του γραμματίου πρέπει να καλύπτει σε ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΣΤΟ 2% ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ  ΤΗΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΗΣ  ΑΞΙΑΣ  ΜΗ  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  ΦΠΑ. Η εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς του συμμετέχοντος και επιστρέφεται στους συμμετέχοντες μετά την 

κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

 Αναγκαία στοιχεία εγγύησης συμμετοχής τα οποία εάν δεν περιέχονται στην εγγυητική επιστολή κατά 

την υποβολή της με την προσφορά, η προσφορά θα απορρίπτεται, είναι: 

• Η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή 

έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 

• Ο αριθμός της διακήρυξης 

• Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση 

• Η ημερομηνία έκδοσής της 

• Τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται 

3. Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των ως άνω αναγκαίων στοιχείων μπορούν να 

καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας πέντε ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του 

συμμετέχοντα. 

4. Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος προ ή το αργότερο κατά 

την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, που να 

καλύπτει ΠΟΣΟΣΤΟ 5% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα 

έχει χρονική ισχύ 12 (ΔΩΔΕΚΑ) ΜΗΝΕΣ από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και σύμφωνη 

με το υπόδειγμα που βρίσκεται στο Παράρτημα IV. 

5. Με την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ του Αναδόχου επιστρέφονται όλες οι 
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εγγυητικές επιστολές ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ των διαγωνιζόμενων. 

6. Η εγγυητική ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ επιστρέφεται μετά την λήξη της σύμβασης, την οριστική ποιοτική και 

ποσοτική παραλαβή των Υπηρεσιών. 

7. Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και όρο ότι η εγγύηση καλύπτει 

τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας. 

8. Οι εγγυήσεις συμμετοχής, καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσης τους 

το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και υποχρεωτικά πρέπει να 

είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα του Παραρτήματος ΙV. Τα υποδείγματα εγγυητικών 

επιστολών στην παράγραφο ΙV της διακήρυξης είναι δεσμευτικά. 

ΑΡΘΡΟ 8 - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Ενστάσεις-προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 

127 του Ν. 4412/2016 

ΑΡΘΡΟ 9 - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

1. Καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη αυτής, ο Ανάδοχος σύμφωνα με 

τις κείμενες διατάξεις, αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη 

γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς 

Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε 

έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 

2. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το έργο χωρίς την 

προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες 

ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος δεν δεσμεύσει 

την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

3. Η ανωτέρω υποχρέωση εχεμύθειας και λοιπές υποχρεώσεις καλύπτουν τον ίδιο τον Ανάδοχο, όπως 

και όλους τους συνεργάτες του και, εν γένει, πάσης φύσεως προστεθέντες ή βοηθούς εκπληρώσεώς 

του κατά την υλοποίηση του έργου. Στα παραπάνω πλαίσια, και με ποινή αποκλεισμού, πριν την 

υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος θα καταθέσει σχετική υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από 

κάθε μέλος της ομάδας έργου, για την πλήρη κατανόηση και συμμόρφωση του παρόντος άρθρου. 

4. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ‘ αυτήν 

πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώσουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται 

να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ’ αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της 

υλοποίησης του έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους υλοποίησης του 

έργου ή του Αναδόχου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Γενικά 

Οι υπηρεσίες ζύγισης οχημάτων αποτελούν πηγή εσόδων για τον οργανισμό, καθώς κάθε όχημα το οποίο 

χρησιμοποιεί την εν λόγω πλάστιγγα, προκειμένου να ζυγίσει το φορτίο του, υποχρεούται στην καταβολή 

δικαιώματος χρήσης. Ταυτόχρονα για τα διακινούμενα εμπορεύματα, τα τέλη διακίνησης ή αποθήκευσης 

υπολογίζονται με βάση το βάρος τους. Ως εκ τούτου, η ακριβέστερη καταγραφή των στοιχείων και η 

παρακολούθηση των διαδικασιών είναι κρίσιμης σημασίας για την διασφάλιση των συμφερόντων του 

οργανισμού. Επίσης είναι κρίσιμης σημασίας ο καθορισμός των τιμολογίων ζύγισης από τον Ο.Λ.Λ. Α.Ε., 

διότι αυτό αποτελεί αντικείμενο της γενικότερης τιμολογιακής πολιτικής στα πλαίσια της 

ανταγωνιστικότητας του οργανισμού. 

Αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης είναι η επιλογή Αναδόχου για την συνεχή λειτουργία της 

υφιστάμενης γεφυροπλάστιγγας του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου Α.Ε. με κριτήριο αξιολόγησης τη 

χαμηλότερη τιμή. 

 
2. Ημέρες και Ώρες Παροχής των Υπηρεσιών 

Θεωρείται εξέχουσας σημασίας για την επίτευξη της μέγιστης ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών 

του Ο.Λ.Λ. Α.Ε. η υποχρεωτική  παρουσία του προσωπικού του Αναδόχου στη γεφυροπλάστιγγα για την 

εκτέλεση των υπηρεσιών ζύγισης : 

• σε καθημερινή βάση από 08:00 έως 18:00 (κατά τη χειμερινή περίοδο) 

• σε καθημερινή βάση από 08:00 έως 22:00 (κατά τη θερινή περίοδο) 

• εφόσον υπάρχει εμπορική ή επιβατική κίνηση στο λιμάνι, κατά τις αφίξεις και αναχωρήσεις των Ε/Γ-

Ο/Γ πλοίων, ειδικά δε κατά τον απόπλου των Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων, τουλάχιστον δύο (2) ώρες πριν από 

αυτόν, 

• κατά τις ημέρες των αργιών, καθώς επίσης και σε οποιαδήποτε άλλη ώρα ήθελε ζητηθεί ζύγιση 

οχήματος, οι ώρες αυτές θα ορίζονται από τον Ο.Λ.Λ. Α.Ε. 

Σε περίπτωση κωλύματος ή αδυναμίας τήρησης των παραπάνω, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

ενημερώνει τον Ο.Λ.Λ. Α.Ε. εγγράφως από την προηγουμένη παρουσίασης του κωλύματος ή της αδυναμίας 

του. 

 
3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ Ο.Λ.Λ. Α.Ε. 

• Από τον Ο.Λ.Λ. Α.Ε. θα αποφασίζεται η τιμολογιακή πολιτική των τελών ζύγισης, τα οποία δύναται να 

υπόκεινται σε αναπροσαρμογές σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ενώ ειδικά για συγκεκριμένους 

μεγάλους πελάτες, σε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Λ.Λ. Α.Ε. 
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• Η διαδικασία είσπραξης των τελών ζύγισης θα καθορίζεται από τον Ο.Λ.Λ. Α.Ε. και θα γνωστοποιείται 

στον Ανάδοχο, ο οποίος θα πρέπει να την τηρεί απαρέγκλιτα.  

• Ο Ο.Λ.Λ. Α.Ε. καθορίζει κατά την αποκλειστική του ευχέρεια τους υπόχρεους και τα φορτία καταβολής 

τελών ζύγισης. 

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκδίδει παραστατικό για κάθε ζύγιση που διενεργείται και να καταθέτει 

στον Ο.Λ.Λ. Α.Ε. τα παραστατικά των εσόδων και τις εισπράξεις της προηγούμενης ημέρας. 

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθημερινώς να προσκομίζει στον Ο.Λ.Λ. Α.Ε. συγκεντρωτική κατάσταση των 

ζυγίσεων, γραμμογράφησης που θα υποδείξει ο Ο.Λ.Λ. Α.Ε., στην οποία θα αναγράφονται οποιαδήποτε 

στοιχεία ζητήσει ο Οργανισμός (π.χ. στοιχεία των οχημάτων που ζυγίστηκαν, στοιχεία των ζυγολογίων 

και των τιμολογίων που εκδόθηκαν, στοιχεία των υπόχρεων καταβολής του αντιτίμου ζύγισης, κ.α.). 

Επίσης είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στον Ο.Λ.Λ. Α.Ε. οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή παραστατικό 

του ζητηθεί.  

• Συνοδευτικά προς τα προτιμολόγια ή ενημερωτικά σημειώματα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει 

τυχόν προβλήματα που παρουσιάστηκαν καθώς και τον τρόπο επίλυσής τους. 

• Ο Ο.Λ.Λ. Α.Ε. διατηρεί τη δυνατότητα να προβαίνει σε επαλήθευση των περιγραφομένων στη 

συγκεντρωτική κατάσταση και την αναφορά εργασιών καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια. 

• Με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Λ.Λ. Α.Ε. και ύστερα από γνωμοδότηση αρμόδιου οργάνου του Ο.Λ.Λ. Α.Ε. 

για την παρακολούθηση, καταγγέλλεται η σύμβαση εφόσον ο Ανάδοχος υπαιτίως δεν παρέχει τις 

υπηρεσίες σύμφωνα με τη σύμβαση ανάθεσης. 

• Σε περίπτωση που καταστεί υποχρεωτική η ηλεκτρονική τιμολόγηση των χρηστών της 

γεφυροπλάστιγγας ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση συμμόρφωση, προβαίνοντας αποκλειστικά και 

μόνο σε ηλεκτρονική τιμολόγηση των χρηστών. 

 
4. Όροι Πληρωμής 

Η αμοιβή του Αναδόχου θα πραγματοποιείται ανά μήνα.  

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθ. 8 του Π.Δ. 

4/2002, στο άρθ. 35 του Κ.Π.Δ., καθώς και στην οικεία απόφαση του Υπ. Οικονομικών ΦΕΚ 431/Β/7-5-1998. 

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών 

προσώπων ή άλλων οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Σε κάθε περίπτωση είσπραξης της αμοιβής του, ο Ανάδοχος απαιτείται να προσκομίζει τα εξής 

δικαιολογητικά: 

• Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών,  

• Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

• Ο Ανάδοχος ή τυχόν προστηθέντες αυτού θα διατηρούν τον χώρο εντός του οποίου παρέχουν τις 

υπηρεσίες που του παραχωρήθηκαν καθαρό και θα συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις της οικείας 
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Λιμενικής Αρχής. 

• Ο Ανάδοχος  θα διατηρεί εν ισχύ τυχόν απαιτούμενες εκ του Νόμου άδειες και εγκρίσεις. 

• Σε περίπτωση που αποφασισθεί από τoν φορέα διοίκησης η κατασκευή λιμενικών ή άλλων δημοσίου 

συμφέροντος ή εξυπηρετούντων την κοινή χρήση έργων στον παραχωρούμενο χώρο εντός του οποίου 

παρέχονται από τον Ανάδοχο οι υπηρεσίες ή αλλαγή χρήσης αυτού, θα πρέπει ο Ανάδοχος να 

εγκαταλείψει την χρήση του μέσα σε τακτή προθεσμία χωρίς καμιά αξίωση για αποζημίωση. 

• Η γεφυροπλάστιγγα μετά των παραρτημάτων αυτών θα παραδοθούν μετά τη λήξη της Σύμβασης στην 

κατάσταση που βρίσκονται κατά το χρόνο υπογραφής της παρούσας στον ΟΛΛ ΑΕ. 

• Ο Ανάδοχος δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει ολικά ή μερικά τα δικαιώματα που απορρέουν από την 

παρούσα σε οποιονδήποτε τρίτο ή να συνάψει οποιαδήποτε σύμβαση, με ή χωρίς αντάλλαγμα (π.χ. 

υπεκμίσθωση – υπεργολαβία κ.λ.π.) που να αφορά το χώρο, τις εγκαταστάσεις ή τα παραρτήματα εντός 

των οποίων παρέχει τις υπηρεσίες που του παραχωρήθηκαν, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του ΟΛΛ 

ΑΕ.  

• Στην περίπτωση ανάκλησης εκ μέρους του Δημοσίου του δικαιώματος χρήσης του ΟΛΛ ΑΕ επί του 

χώρου εντός του οποίου ο Ανάδοχος θα παράσχει τις υπηρεσίες που του παραχωρήθηκαν, ο τελευταίος 

(Ανάδοχος), υποχρεούται να εγκαταλείψει το χώρο αυτό μέσα σε τακτή προθεσμία χωρίς καμιά αξίωση 

έναντι του Δημοσίου ή του ΟΛΛ ΑΕ για αποζημίωση. 

• Απαγορεύεται η εκτέλεση έργων διαμόρφωσης ή η κατασκευή μόνιμου ή προσωρινού χαρακτήρα 

έργου εντός του χώρου των γεφυροπλάστιγγων και των παραρτημάτων αυτών απ’ όπου παρέχει τις 

υπηρεσίες που του παραχωρήθηκαν ο Ανάδοχος και κάθε μεταβολή αυτού από επιχωματώσεις, 

προσχώσεις θαλασσίων εκτάσεων κ.λπ. 

• Η παράβαση των διατάξεων του νόμου και η παράβαση των όρων και περιορισμών που έχουν τεθεί 

στην παρούσα καθώς και η μεταβολή του σκοπού της Σύμβασης υπηρεσιών συνεπάγεται την 

αυτοδίκαιη έκπτωση του αναδόχου αζημίως για τον ΟΛΛ ΑΕ,  

• Ο Ανάδοχος θα διατηρεί το χώρο καθαρό με δικά του έξοδα. Υποχρεούται να λαμβάνει κάθε φορά τα 

προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία και από τις περιστάσεις επιβαλλόμενα μέτρα, για την 

αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς ή ατυχήματος στις εγκαταστάσεις ή σε τρίτους, για τα οποία πάντως 

είναι αποκλειστικά υπεύθυνος Και φέρει  την πλήρη ποινική και αστική ευθύνη για οτιδήποτε.  

 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 

Η καλή εκτέλεση του έργου θα παρακολουθείται από εξουσιοδοτημένο από τον Ο.Λ.Λ. Α.Ε. άτομο. Αυτός, 

θα μπορεί να επισκέπτεται τους χώρους εγκατάστασης του Αναδόχου και να ενημερώνεται για την 

καθημερινή λειτουργία των παρερχομένων υπηρεσιών, έχοντας πρόσβαση και στα σχετικά αρχεία του 

Αναδόχου. Το άτομο αυτό θα εξετάζει και θα εισηγείται για την επίλυση διαφορών που θα προκύπτουν κατά 

την τήρηση των όρων εκτέλεσης του έργου και θα εισηγείται σχετικά προς το Δ.Σ. του Ο.Λ.Λ. Α.Ε. Θα 

υποδεικνύει στον Ανάδοχο γραπτώς τυχόν παραλείψεις του και θα ζητά την άμεση συμμόρφωση του. Σε 
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τυχόν άρνηση ή αμέλεια του Αναδόχου να συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις, θα εισηγείται την επιβολή 

ρητρών, σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της Σύμβασης. 

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΥΘΥΝΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

• Ο Ανάδοχος απαγορεύεται ρητά να χρησιμοποιήσει υπεργολάβους για την εκτέλεση του έργου ή 

μέρους αυτού. 

• Ο Ανάδοχος απαγορεύεται ρητά να χρησιμοποιεί ανασφάλιστο προσωπικό, υποχρεούται να 

ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς 

οργανισμούς καθ’ όλη τη Συμβατική Διάρκεια του Έργου. 

• Σε κάθε αλλαγή του προσωπικού ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει νέα κατάσταση 

προσωπικού με επισυναπτόμενες τις νέες αναγγελίες πρόσληψης στον Ο.Α.Ε.Δ.  

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

Ο.Λ.Λ. Α.Ε. και του προσωπικού του Αναδόχου που απασχολείται στο Έργο.  

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

του. 

• Ο Ο.Λ.Λ. Α.Ε. δικαιούται να ζητήσει την αντικατάσταση εργαζόμενου ή εργαζομένων στην εκτέλεση 

του Έργου έπειτα από βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση ότι αυτός ή αυτοί δεν ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις του Έργου. Ο Ανάδοχος  υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί εντός δέκα 

(10) ημερολογιακών ημερών στην απαίτηση αυτή του Ο.Λ.Λ. Α.Ε. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Ο.Λ.Λ. Α.Ε. 

Ο Ο.Λ.Λ. Α.Ε., μετά την υπογραφή της Σύμβασης θα προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται, ώστε να 

διευκολυνθεί το έργο του Αναδόχου  και θα του παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες και τα μέσα για την 

διεκπεραίωση του έργου, καθώς και τη γεφυροπλάστιγγα ικανή για την εκτέλεση του έργου.  

Ο Ο.Λ.Λ. Α.Ε. έχει την ευθύνη και υποχρέωση για την έκδοση όλων των σχετικών αδειών που προβλέπονται 

από ισχύουσες διατάξεις και αφορούν στη λειτουργία των γεφυροπλάστιγγων. 

Ο Ο.Λ.Λ. Α.Ε. εφόσον δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του, διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει το 

χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου, ανάλογα με την προκύπτουσα καθυστέρηση.  

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται : 

− Αποκλειστικά με δικές του μελέτες και δαπάνες, να έχει εγκαταστήσει κλειστό κύκλωμα 

παρακολούθησης (με δυνατότητα διαδικτυακής πρόσβασης του Ο.Λ.Λ. Α.Ε. σε αυτό) με καταγραφικό, 

σύμφωνα με τις παρακάτω απαιτήσεις: 

• τουλάχιστον δύο (2) καμερών 

• 24ωρου βάσεως καταγραφή 

• τήρηση στοιχείων καταγραφής για τρεις (3) τουλάχιστον μήνες 

 στο οποίο να εμφανίζεται το προς ζύγιση όχημα, ο αριθμός κυκλοφορίας του, ο 

 απασχολούμενος υπάλληλος. 
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− Να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό με λογισμικό έτσι ώστε για κάθε ζύγιση να 

• καταγράφεται ο χρόνος ζύγισης 

• καταχωρείται ο αριθμός οχήματος και ο υπόχρεος καταβολής τελών 

• φωτογραφίζεται το όχημα 

• καταχωρείται αυτόματα το ζυγολόγιο με αντιστοίχιση στην φωτογραφία του οχήματος 

• εκδίδεται τιμολόγιο ή προτιμολόγιο και να υπολογίζει αυτόματα τα ποσά προς πληρωμή 

• εκδίδεται ημερήσια κατάσταση ζυγίσεων 

• εκδίδεται συγκεντρωτική κατάσταση ζυγίσεων ανά υπόχρεο 

• δύναται να εκδίδει αναφορές που απαιτεί Ο.Λ.Λ. Α.Ε. (π.χ. αριθμός ζυγίσεων περιόδου, ανά 

κατηγορία οχήματος) 

• δύναται οι παραπάνω πληροφορίες να είναι στην διάθεση κάθε συναλλασσόμενου ή των 

αρμοδίων αρχών. 

− Στους απαραίτητους περιοδικούς ελέγχους, πιστοποιήσεις ορθής ζύγισης (αντίγραφα των οποίων θα 

καταθέτει στον Ο.Λ.Λ. Α.Ε.), διακριβώσεις, εργασίες συντήρησης και επισκευής της γεφυροπλάστιγγας 

και του οικίσκου, µε δική του επιβάρυνση, 

− Για την ασφάλιση και ασφάλεια των εργαζομένων και έχει την αποκλειστική ποινική και αστική ευθύνη 

απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού του Ο.Λ.Λ. Α.Ε. για κάθε 

ατύχημα ή ζημιά σε πρόσωπα ή πράγματα που τυχόν θα συμβούν κατά την εκτέλεση των εργασιών και 

εξ’ αφορμής αυτών, 

Με τη λήξη της Σύμβασης να έχει τη γεφυροπλάστιγγα και τον οικίσκο σε καλή κατάσταση από άποψη 

λειτουργίας. Οποιαδήποτε διαπιστωθείσα φθορά ή βλάβη βαρύνει αυτόν, αλλιώς ευθύνεται σε 

αποζημίωση. Προς τούτο, μετά την παράδοση των ανωτέρω από τον Ανάδοχο, η Τεχνική Υπηρεσία του 

Ο.Λ.Λ. Α.Ε. θα προβεί στη βεβαίωση των τυχόν βλαβών, θα προσκληθεί δε ο Ανάδοχος όπως μέσα σε εύλογη 

προθεσμία προχωρήσει στην επισκευή τους. Σε διαφορετική περίπτωση, ο Ο.Λ.Λ. Α.Ε. θα προβαίνει στην 

αποκατάσταση των βλαβών  και θα βεβαιώνει, βάσει έκθεσης της Τεχνικής Υπηρεσίας, τη σχετική δαπάνη 

που θα εισπράττεται κατά τις διατάξεις του νόμου «Περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων». Ο Ανάδοχος 

παραιτείται από τώρα κάθε ένστασης ή αντίρρησης κατά της πρόσκλησης προς πληρωμή και αποδέχεται 

την απόδοση στον Ο.Λ.Λ. Α.Ε. της παραπάνω δαπάνης.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΟΛΩΝ 

1. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 

Ονομασία Τράπεζας ......................……............    Κατάστημα.......…............................... 

   Ημερομ. έκδοσης ............................ 

Προς Ο.Λ.Λ. Α.Ε. 
ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Ακτή Α. 
Παπανδρέου – Τ.Κ. 195 00, 
Λαύριο 

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

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ (σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας) της 

Εταιρείας ..............…….................. Δ/νση.. .....………………........................................ ή (σε περίπτωση Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης) των Εταιρειών : 

1.   ………………………….. Δ/νση ……………………………………………………………………….. 

2.   ………………………….. Δ/νση ……………………………………………………………………….. 

3.    ………………………….. Δ/νση ……………………………………………………………………….. 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 

υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης και μέχρι του ποσού 

των ………………………….. ευρώ, για την  συμμετοχή στον διενεργούμενο διαγωνισμό της Ο.Λ.Λ. Α.Ε. για την εκτέλεση 

της Σύμβασης Υπηρεσιών «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΜΙΑΣ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ 

ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε.», συνολικής αξίας 

56.000€, πλέον ΦΠΑ 24%,  σύμφωνα με την υπ'. αριθ. …/2021 διακήρυξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της, μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό 

απορρέουσες υποχρεώσεις της (σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας) εν λόγω Εταιρείας ή (σε περίπτωση Ένωσης 

ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης) των εταιρειών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης ατομικά για κάθε μία από 

αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας 

αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή 

έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

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. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ................................................... 

( ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος 

της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ/ξη). 

Βεβαιούται (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ) υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν 

δοθεί στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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2. Υπόδειγμα Εγγυητικής  Επιστολής  Καλής  Εκτέλεσης Σύμβασης 

 

Ονομασία Τράπεζας ......................……............   Κατάστημα.......…............................... 

Ημερομηνία έκδοσης ............................ 
 

Προς Ο.Λ.Λ. Α.Ε. 
ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Ακτή Α. 
Παπανδρέου – Τ.Κ. 195 00, 
Λαύριο 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ  ….......... ΕΥΡΩ ............…..……........ 

 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ (σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας) της 

Εταιρείας ..............…….................. Δ/νση.. .....………………..................................... ή (σε περίπτωση Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης) των Εταιρειών : 

1.    ………………………….. Δ/νση ……………………………………………………………………….. 

2.    ………………………….. Δ/νση ……………………………………………………………………….. 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 

υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης και  μέχρι  του  ποσού  

των  …………………………..  ευρώ,  για  την   καλή  εκτέλεση  της  σύμβασης  με    αριθμό................... που αφορά στο 

διαγωνισμό της διαγωνισμό της Ο.Λ.Λ. Α.Ε. για την εκτέλεση της Σύμβασης Υπηρεσιών «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 

ΣΥΝΕΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΜΙΑΣ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε.», συνολικής αξίας 56.000€, πλέον ΦΠΑ 24%,  σύμφωνα με την υπ'. αριθ. 

…/2021 διακήρυξή σας. 

• Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 

βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

• Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

• Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

Βεβαιούται (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ) υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν 

δοθεί στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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