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1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1.1. Βασικά στοιχεία της διαδικασίας 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΩΝ 
ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΛΕΟΥΝ ΣΤΗΝ 
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΗΣ Ο.Λ.Λ. Α.Ε. 

ΑΡΙΘ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ CPV Κύριο αντικείμενο: 90500000-2 / 
Υπηρεσίες σχετιζόμενες με 
απορρίμματα και απόβλητα 

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Λαύριο 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Αυτοχρηματοδότηση 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ Τρία (3) έτη από την Έναρξη της 
Περιόδου της Παραχώρησης. 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 735.000,00 €, χωρίς ΦΠΑ για τρία (3) 
έτη.  

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας – τιμής 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

14/10/2022 και ώρα 13:00 μ.μ. 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Μέσω ΕΣΗΔΗΣ 

1.2. Στοιχεία αναθέτοντος φορέα 

 

Επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε.  

Ταχυδρομική διεύθυνση ΑΚΤΗ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

Πόλη ΛΑΥΡΙΟ  

Ταχυδρομικός Κωδικός 19 500 

Χώρα  ΕΛΛΑΔΑ  

Τηλέφωνο 22920 27711 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  info@oll.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες ΣΕΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

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

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο 
διαδίκτυο (URL) 

www.promitheus.gov.gr 

 

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




Σελ. 5 

 

 

Είδος Αναθέτοντος Φορέα  

Ο Αναθέτων Φορέας είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος 
Λαυρίου Α.Ε.», που αποτελεί Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου, κατά την έννοια του άρθρου 
3 παρ. 4 του ν. 4413/2016, και διαχειριστικός φορέας του λιμένα Λαυρίου, κατά την 
έννοια του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 352/2017, ανήκει δε στη Γενική Κυβέρνηση, 
υποτομέα Κεντρικής Κυβέρνησης (Νομικά Πρόσωπα Κεντρικής Κυβέρνησης και 
Δημόσιες Επιχειρήσεις (Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Α.Ε) (άρθρο 14 ν. 4270/2014).   
 
Κύρια δραστηριότητα Αναθέτοντος Φορέα 
Η κύρια δραστηριότητα του Αναθέτοντος Φορέα είναι η διοίκηση και εκμετάλλευση των 
χώρων της Ζώνης Λιμένα δικαιοδοσίας του στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του, όπως 
αυτές ορίζονται στο ν. 2932/2001 και στη λοιπή κείμενη νομοθεσία, με σκοπό την 
παροχή υπηρεσιών θαλάσσιων λιμένων, κατά την έννοια του άρθρου 4 του ν. 4413/2016 
και του Παραρτήματος ΙΙ του ίδιου ν. 4413/2016. 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας  

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

(β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

(γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: 
www.promitheus.gov.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.oll.gr 

 

Μεταβολές 

Η μεταβολή των Αρχών, Οργάνων ή Υπηρεσιών που αναφέρονται στην παρούσα ή η 
μεταστέγασή τους σε άλλη διεύθυνση δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της παρούσας 
Διακήρυξης. Ο Αναθέτων Φορέας υπέχει υποχρέωση να ενημερώνει σχετικά τους 
Προσφέροντες. 

1.3. Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ειδικότερα: 

1.3.1. Η διεξαγωγή του Διαγωνισμού, όπως και η προς ανάθεση Σύμβαση 
Παραχώρησης, διέπονται από τα Τεύχη του Διαγωνισμού, και συμπληρωματικά ιδίως 
από τις ακόλουθες διατάξεις: 

i. Την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης.   

ii. του ν. 4413/2016 «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης – 
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων 
παραχώρησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 148), όπως ισχύει.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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iii. του ν. 4412/2016  «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», (ΦΕΚ Α΄ 147) όπως 
ισχύει αναλογικώς εφαρμοζόμενου, κατά τα άρθρα που ορίζονται στην παρούσα 
διακήρυξη.  

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

v. του ν. 4250/2014 «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 (ΦΕΚ Α' 74).   

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

vii. του ν. 4700/2020 «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις 
στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική 
απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 127). 

viii. του ν. 4013/2011  «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» (ΦΕΚ Α΄ 204) 

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

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

xi. του ν. 2859/2000  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΕΚ Α΄248).  
xii. του ν. 2121/1993  «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 

Πολιτιστικά Θέματα» (ΦΕΚ Α΄ 25).  
xiii. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 

εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 137),  

xiv. του π.δ 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία» (ΦΕΚ Α΄ 34),  

xv. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 145). 
xvi. του π.δ. 38/2017 «Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών» (ΦΕΚ Α΄63). 
xvii. του π.δ. 39/2017 «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 

Α.Ε.Π.Π.» (ΦΕΚ Α΄64). 
xviii. της υπ’ αριθ. 57654/2017 ΥΑ «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 

διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Β’ 1781).  

xix. της υπ’ αριθ. 64233/08.06.2021 ΚΥΑ «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που 
αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με 
χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (ΦΕΚ Β΄2453).  
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xx. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 
λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 
συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και 
αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

xxi. του ν. 4727/2020 (Α΄184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/1972) και άλλες διατάξεις», 

xxii. Του Κανονισμού ΕΕ 2013/1315 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης.02.2013, περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την 
ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και για την κατάργηση της 
απόφασης 661/2010/ΕΕ. 

xxiii. Του Καν (ΕΕ) 2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
15ης Φεβρουαρίου 2017 για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την παροχή 
λιμενικών υπηρεσιών και κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια 
των λιμένων. 
 

1.3.2. Η παραλαβή και διαχείριση των υγρών αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων 
φορτίου διέπεται ιδίως από τις ακόλουθες διατάξεις:  

i. του ν. 743/1977 «Περί Προστασίας του θαλασσίου Περιβάλλοντος και ρυθμίσεως 
συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 319). 

ii. του ν. 855/1978 «ΔΣ της Βαρκελώνης» ΦΕΚ Α΄ 235). 
iii. του ν. 1147/1981 «Περί κυρώσεως της υπογραφείσης εις Λονδίνον κλπ το 1972 

ΔΣ περί προλήψεως ρυπάνσεως της θαλάσσης εξ απορρίψεως καταλοίπων και 
άλλων υλών και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ Α΄ 110) 

iv. του π.δ. 68/1995  «Αποδοχή τροποποιήσεων των παραρτημάτων της Διεθνούς 
Συμβάσεως του 1972 περί προλήψεως ρυπάνσεως της θαλάσσης» (ΦΕΚ Α΄48).  

v. του ν. 1269/1982 «Κύρωση της ΔΣ MARPOL 73/78 - πρόληψη της ρύπανσης της 
θάλασσας από πλοία 1973 και του Πρωτοκόλλου 1978» (Α΄ 89)  

vi. των π.δ. 167/1986 (ΦΕΚ Α΄ 63), 404/1986 (ΦΕΚ Α΄ 182), 417/1986 (ΦΕΚ Α΄ 195), 
254/1989 (ΦΕΚ Α΄ 120), 288/1992 (ΦΕΚ Α΄ 127), 46/1993 (ΦΕΚ Α΄ 17), 361/1996 
(ΦΕΚ Α΄ 233), 400/1996 (ΦΕΚ Α΄ 268), 54/1999 (ΦΕΚ Α΄ 53), 128/2000 (ΦΕΚ Α΄ 
112), 206/2000 (ΦΕΚ Α΄ 186), 114/2006 (ΦΕΚ Α΄ 112), 27/2007 (ΦΕΚ Α΄ 19), 
124/2010 (ΦΕΚ Α΄ 201), 14/2011 (ΦΕΚ Α΄ 29), 8/2013 (ΦΕΚ Α΄ 27) και 59/2013 
(ΦΕΚ Α΄ 109) περί «Αποδοχής τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρωτοκόλλου 
1978 του σχετικού με την Διεθνή Σύμβαση MARPOL 73/78». 

vii. του ν. 3104/2003 «Κύρωση του πρωτοκόλλου του 1997 που τροποποιεί τη Διεθνή 
Σύμβαση για την πρόληψη ρύπανσης από τα πλοία του 1973, όπως 
τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο του 1978 που σχετίζεται με αυτό» (ΦΕΚ Α΄ 
28). 

viii. των ΚΥΑ 2431.02/05 (ΦΕΚ Β΄ 331), 2431.06.1/03/05 (ΦΕΚ Β΄ 644), 
2431.02.1/02/07 ( ΦΕΚ Α΄ 197), 2431.02.1/05/2010 (ΦΕΚ Β΄1477), 531.4-3/2012 
(ΦΕΚ Β΄ 186), 531.5-6/Α.Σ.3431/2012 (ΦΕΚ Β΄ 2936), 531.5-6/Α.Σ.3432/2012 (ΦΕΚ 
Β΄ 2936), 531.5-5/2013/4.1.2013 (ΦΕΚ Β΄ 139), 531.5−6/2012/27.11.2012 (ΦΕΚ Β΄ 
3266), 531.5-1/2013/3791/2013 (ΦΕΚ Β΄ 2609) και 531.5−1/2013/3792/2013 
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(ΦΕΚ Β΄ 2609) περί αποδοχής των τροποποιήσεων στα Παραρτήματα της 
MARPOL.  

ix. του ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 160).  

x. του π.δ. 55/98 «Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α΄ 58). 
xi. του ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότητηση έργων και δραστηριοτήτων» 

(ΦΕΚ Α΄ 209). 
xii. Την αριθμ. 1958/2012 ΥΑ «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και 

δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 
4 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄209)» (ΦΕΚ Β΄21).  

xiii. του ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − 
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α΄ 24). 

xiv. του ν. 4819/2021 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - 
Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της 
Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί 
συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του 
Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την 
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, 
ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 129).  

xv. του ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση 
στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 92). 

xvi. της υπ’ αριθ. οικ. 43942/4026/2016 ΚΥΑ «Οργάνωση και λειτουργία 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α' 24), όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β΄ 2992).  

xvii. της ΠΥΣ 39/31.8.2020 «Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων 
(ΕΣΔΑ)» (ΦΕΚ Α΄ 185).  

xviii. της από 28.1.2021 εγκυκλίου του ΥΠΕΝ για τη «Συλλογή και μεταφορά μη 
επικίνδυνων αποβλήτων σε εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 36 του ν. 
4042/2012, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 85 του ν. 
4685/2020». 

xix. του ν. 4037/2012  «Για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις 
διατάξεις της οδηγίας 2005/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και 
τη θέσπιση κυρώσεων, περιλαμβανομένων των ποινικών κυρώσεων, για 
αδικήματα ρύπανσης (L255), η οποία τροποποιήθηκε με την οδηγία 2009/123/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 
(L280) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄10).   

xx. του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2017 για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά 
την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική 
διαφάνεια των λιμένων. 

xxi. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2013/1315 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης.02.2013, περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την 
ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και για την κατάργηση της 
απόφασης 661/2010/ΕΕ.   

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4042%2F2012
javascript:open_links('786730,562758')
javascript:open_links('786730,768795')
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xxii. Της Οδηγίας 2019/883/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 17ης Απριλίου 2019, σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για 
την παράδοση αποβλήτων από πλοία, για την τροποποίηση της οδηγίας 
2010/65/ΕΕ και την κατάργηση της οδηγίας 2000/59/ΕΚ, όπου αυτή έχει 
εφαρμογή.  

xxiii. της Οδηγίας 2007/71/ΕΚ της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2007 για την 
τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις 
παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου.  

xxiv. της υπ’ αριθ. 3122.3-15/71164/2021 ΚΥΑ «Προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας προς την Οδηγία (EE) 2019/883 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις 
παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων από πλοία, για την τροποποίηση της 
Οδηγίας 2010/65/ΕΕ και την κατάργηση της Οδηγίας 2000/59/ΕΚ» (ΦΕΚ Β΄ 4790). 

xxv. της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Ιουνίου 2002 για τη δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης 
και κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης και την κατάργηση της Οδηγίας 
93/75/ΕΟΚ. 

xxvi. του π.δ. 49/2005 (Α΄ 66), με το οποίο μεταφέρθηκε η Οδηγία 2002/59/ΕΚ, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

xxvii. του Κανονισμού (ΕΚ) 1013/2006 για τις μεταφορές αποβλήτων. 
xxviii. της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

24ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων  
εμπορευμάτων. 

xxix. της υπ’ αριθ. 35043/2524/2010 ΚΥΑ περί Προσαρμογής της Ελληνικής 
νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας  2008/68/ΕΚ (ΦΕΚ Β΄1385).  

xxx. Του Κανονισμού 1013/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 για τις μεταφορές αποβλήτων, όπως 
τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 2174/2020/ΕΕ..  

xxxi. Του άρθρου 31 του ν. 4342/2015 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο 
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την 
τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των 
Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 
2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της 
Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 143).  

xxxii. Της υπ’ αριθ. οικ. 62952/5384/2016 ΚΥΑ «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης 
Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015» 
(ΦΕΚ Β΄ 4326). 

xxxiii. της Οδηγίας 96/59/ΕΚ για τη διάθεση των πολυχλωροδιφαινυλίων και των 
πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/PCT).  

xxxiv. της ΥΑ 7589/731/2000 (Β΄ 514) «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση 
των πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/PCT)». 

xxxv. του Κανονισμού (ΕΚ) 1221/2009 περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε 
κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) και 
για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 761/2001 και των αποφάσεων της 
Επιτροπής 2001/681/ΕΚ και 2006/193/ΕΚ. 
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xxxvi. του π.δ. 405/96 «Κανονισμός φόρτωσης, εκφόρτωσης, διακίνησης και παραμονής 
επικίνδυνων ειδών σε λιμένες και μεταφορά αυτών δια θαλάσσης». 

xxxvii. της υπ’ αριθ. 8111.1/41/2009 απόφασης (Β΄ 712) των Υπουργών Εσωτερικών – 
Οικονομίας και Οικονομικών – Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων – Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 
«Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που 
παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις 
της υπ’ αριθ. 2007/71/ΕΚ Οδηγίας. Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 3418/07/02 
κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις 
παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου», 
όπου αυτή έχει εφαρμογή. 

xxxviii. τις διατάξεις του ν. 1741/1987 «Κύρωση Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τη Διεθνή 
Οδική Μεταφορά Επικινδύνων Εμπορευμάτων ... (ADR)» (ΦΕΚ Α΄ 225) και την υπ' 
αριθμ. 71538/2868/1997 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών 
με θέμα «Αποδοχή της αναθεώρησης του 1995 ...ADR» (ΦΕΚ Β΄ 821/1997), όπως 
εκάστοτε ισχύει, και του π.δ. 104/1999 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 
προς τις διατάξεις της οδηγίας 94/55/ΕΚ σχετικά με τις οδικές μεταφορές 
επικίνδυνων εμπορευμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 113), όπως ισχύει.  

xxxix. του Κανονισμού (ΕΚ) 1221/2009 περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε 
κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) και 
για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 761/2001 και των αποφάσεων της 
Επιτροπής 2001/681/ΕΚ και 2006/193/ΕΚ. 

xl. του π.δ. 346/94 (ΦΕΚ Α΄ 183) «αναφορές των πλοίων που καταπλέουν σε ή 
αποπλέουν από Ελληνικούς λιμένες και μεταφέρουν επικίνδυνα ή ρυπογόνα 
φορτία, σύμφωνα με την Οδηγία 93/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης 
Σεπτεμβρίου 1993, όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 211/97 (Α΄1 66), π.δ. 174/98 
(Α΄ 129), π.δ. 3/99 (Α΄ 2) και π.δ. 12/2000 (Α΄ 11). 

xli. του π.δ. 11/02 «Εθνικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση 
περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες» (ΦΕΚ Α΄ 6). 

xlii. της υπ’ αριθ. 3221.2/2/1989 απόφασης του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας 
«Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σε πλοία και πλωτά ναυπηγήματα 
που χρησιμοποιούνται ως ευκολίες υποδοχής λυμάτων πλοίων» (ΦΕΚ Β' 435). 

xliii. της υπ’ αριθ. 3231.8/1/1989 απόφασης του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας 
«Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σε πλοία και πλωτά ναυπηγήματα 
που χρησιμοποιούνται ως πλωτές ευκολίες υποδοχής πετρελαιοειδών 
καταλοίπων» (ΦΕΚ Β' 573). 

xliv. της υπ’ αριθ. 3131.1/01/1999 απόφασης του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας 
«Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθ. 18. Προϋποθέσεις και μέτρα 
ασφάλειας για τις εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης ή μετάγγισης χύμα 
πετρελαίου ή χύμα υγροποιημένων αερίων που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια 
(ΦΕΚ Β' 12). 

xlv. της υπ’ αριθ. 2122/30/2003 ΚΥΑ «Προϋποθέσεις και μέτρα ασφαλείας για την 
παραλαβή πετρελαιοειδών καταλοίπων από τα πλοία» (ΦΕΚ Β΄ 700). 

xlvi. του ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών 
και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης 
Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 179). 

xlvii. του Π.Δ. 82/2004 «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση 
των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων» (ΦΕΚ Α΄ 64). 
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xlviii. της υπ’ αριθ. ΗΠ 13588/725/2006 ΚΥΑ «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη 
διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 
91/689...» (ΦΕΚ Β΄383), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

xlix. της υπ’ αριθ. ΗΠ 24944/1159/2006 ΚΥΑ  «Έγκριση Γενικών Τεχνικών 
Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 
5 (παρ. Β) της ΚΥΑ ΗΠ13588/725/2006.....» (ΦΕΚ Β΄ 791).  

l. του ν. 2881/2001 «Περί θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α΄16).  

li. του ν. 4150/2013  «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 102). 

lii. της υπ’ αριθ. 8136.16/01/16/13.2.2014 Μόνιμης Εγκυκλίου του 
ΥΝΑ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ/ΔΛΠ «Εφαρμογή των διατάξεων της ΚΥΑ 8111.1/41/2009 (Β’ 
412) σχετικά με τα μέτρα και τους όρους για τις λιμενικές εγκαταστάσεις 
παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και 
καταλοίπων φορτίου». 

liii. της υπ. αρ. πρ. Α1237/27-06-2019 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων [ΑΑΔΕ] «Τελωνειακή Διαδικασία συλλογής-παραλαβής, 
μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων υγρών καυσίμων 
[SLOPS] και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων [ΑΛΕ] που παράγονται από τη κίνηση 
και λειτουργία των πλοίων.  

liv. Της υπ. αρ. ΚΥΑ 3122.3-15/71164/2021 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας   
προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/883 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις 
παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων από πλοία, για την τροποποίηση της 
Οδηγίας 2010/65/ΕΕ και την κατάργηση της Οδηγίας 2000/59/ΕΚ (ΦΕΚ Β’ 
4790/18.10.2021), όπου αυτή εφαρμόζεται. 

κάθε άλλη διάταξη, που δεν μνημονέυεται ρητώς στην παρούσα αλλά εφαρμόζεται κατά 
την εκτέλεση του αντικειμένου των παραχωρούμενων υπηρεσιών. 
  
1.3.3. Για τη διενέργεια και την έγκριση του διαγωνισμού και της διακήρυξης 

ελήφθησαν περαιτέρω υπόψη οι διατάξεις: 
i. του ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές 

- Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής – Μετατροπή 
Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 145). 

ii. του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ Α΄ 
314).  

iii. του ν. 4597/2020 «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν 
συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. 
Διατάξεις για τη λειτουργία του συστήματος Λιμενικής Διακυβέρνησης και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄245).  

iv. του κωδικοποιημένου καταστατικού της Ο.Λ.Λ. Α.Ε., όπως έχει προσαρμοσθεί 
στις διατάξεις του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ Α΄ 314), ν. 3697/2008 (ΦΕΚ Α΄ 197), ν. 
3833/2010 (ΦΕΚ Α΄ 40), ν. 3899/2010 (ΦΕΚ Α΄ 212) και στο π.δ. 65/2011.  

v. της υπ’ αριθ. 3122.3-1.2/66413/2021/14-09-2021 απόφασης του Υπουργού 
Ναυτιλίας και Αιγαίου με την οποία εγκρίθηκε το «Σχέδιο παραλαβής και 
διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων, που καταπλέουν στις 
λιμενικές εγκαταστάσεις του ΟΛΛ», το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα 
της Ο.Λ.Λ. Α.Ε. www.oll.gr. 

http://www.oll.gr/
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vi. η υπ’ αριθ. 3/346/16-12-2022 απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Λ. Α.Ε. για τον 
περιορισμό του αριθμού των παρόχων της λιμενικής υπηρεσίας συλλογής 
αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων. 

vii. η υπ’ αριθ. 2/361/27-07-2022 απόφαση του ΔΣ της Ο.Λ.Λ. Α.Ε. για 
οριστικοποίηση περιορισμού του αριθμού των παρόχων της λιμενικής υπηρεσίας 
συλλογής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων. 

viii. Η υπ. αρ. 4/361/27-07-2022 απόφαση του Δ.Σ της Ο.Λ.Λ. Α.Ε., περί έγκρισης 
διενέργειας ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΑΧΩΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΛΕΟΥΝ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Λ.Λ. Α.Ε. 

ix. κάθε άλλης διάταξης, που δεν μνημονεύεται ρητώς στην παρούσα αλλά 
εφαρμόζεται κατά την εκτέλεση του αντικειμένου των παραχωρούμενων 
υπηρεσιών. 

1.4. Ορισμοί - Ερμηνεία  

1.4.1. Οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Διακήρυξη έχουν την έννοια 
που παρατίθεται παραπλεύρως τους:   
Αναθέτων φορέας: Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμένα, δηλ. η Ο.Λ.Λ. Α.Ε., που διενεργεί τον 
παρόντα Διαγωνισμό και θα υπογράψει τη Σύμβαση με τον Ανάδοχο που τελικά θα 
επιλεγεί.  

Άδειες ή Απαιτούμενες Άδειες: Όλες οι άδειες με τις οποίες πρέπει να είναι 
εφοδιασμένος ο Ανάδοχος, καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, σύμφωνα με τη 
νομοθεσία, που διέπει την παροχή των υπηρεσιών της παρούσας Διακήρυξης.  

Ανάδοχος ή Παραχωρησιούχος: Ο Προσφέρων, που τελικά θα επιλεγεί για την 
υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας και την εκτέλεση των υπηρεσιών και θα 
κληθεί να συνάψει σύμβαση με τον Αναθέτοντα Φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρούσα διακήρυξη και τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού. 

Αντάλλαγμα: Το ποσοστό 12% επί των τελών και τιμολογίων παροχής υπηρεσιών 
παραλαβής υγρών αποβλήτων, υπέρ του Αναθέτοντος Φορέα, κατά τους ειδικότερους 
όρους της παρούσας.  

Απόβλητα πλοίου: όλα τα υγρά απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων των λυμάτων και 
καταλοίπων, πλην των καταλοίπων φορτίου, τα οποία παράγονται κατά τη λειτουργία 
ενός πλοίου και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των παραρτημάτων Ι και IV της 
Διεθνούς Σύμβασης MARPOL 73/78. 

Διαγωνισμός: Ο παρών διαγωνισμός που έχει προκηρύξει ο Αναθέτων Φορέας για την 
επιλογή Αναδόχου της Σύμβασης Παραχώρησης. 

Διακήρυξη: Το παρόν κείμενο, στο οποίο αποτυπώνονται οι όροι και οι προϋποθέσεις 
για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, καθώς και οι απαιτήσεις υλοποίησης του Έργου από 
τον Ανάδοχο που θα επιλεγεί, μετά των Παραρτημάτων αυτής, καθώς και των τυχόν 
διευκρινίσεων που θα παρασχεθούν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. 

Ενδιαφερόμενος: Ο οικονομικός φορέας, που προτίθεται να λάβει μέρος στο 
διαγωνισμό.  

Εγκατάσταση: Η νομίμως αδειοδοτημένη εγκατάσταση επεξεργασίας (ανάκτησης) 
πετρελαιοειδών αποβλήτων, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της 
παρούσας Διακήρυξης.  
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Εξοπλισμός: Ο εξοπλισμός, τα πλωτά και χερσαία μέσα που πρέπει να διαθέτει, κατ’ 
ελάχιστον, ο Ανάδοχος για την υλοποίηση των υπηρεσιών της παρούσας, σύμφωνα με 
τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας Διακήρυξης. 

Επιτροπή Διαγωνισμού ή Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού: Η Επιτροπή που θα 
ορίσει το αρμόδιο όργανο του Αναθέτοντος Φορέα και η οποία θα έχει την ευθύνη 
διεξαγωγής του διαγωνισμού (αποσφράγιση προσφορών, αξιολόγηση προσφορών, 
εισήγηση κατακύρωσης καθώς και κάθε άλλη συναφή με την εκτέλεση του διαγωνισμού 
ενέργεια). 

Έργο: Η κατ’ αποκλειστικότητα συλλογή, μεταφορά και διάθεση υγρών αποβλήτων και 
καταλοίπων φορτίου πλοίων, που καταπλέουν στην θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας 
της Ο.Λ.Λ. Α.Ε.  

Ημερομηνία έναρξης ισχύος Σύμβασης: H ημερομηνία εγκατάστασης του Αναδόχου.  

Διάρκεια ισχύος Σύμβασης: είναι το χρονικό διάστημα που ορίζεται στο άρθρο 2.3.1. 

Κατάλοιπα φορτίου : τα υγρά υπολείμματα οποιουδήποτε υλικού του φορτίου, που 
παραμένουν επί του πλοίου στους χώρους ή στις δεξαμενές του φορτίου μετά την 
περάτωση των διαδικασιών εκφόρτωσης και των εργασιών καθαρισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των υπερχειλίσεων και των διαρροών κατά τη φόρτωση και την 
εκφόρτωση και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των παραρτημάτων Ι και II της Διεθνούς 
Σύμβασης MARPOL 73/78. 

Λιμένας Λαυρίου ή λιμενική Ζώνη Ο.Λ.Λ.: Η χερσαία και θαλάσσια περιοχή 
αρμοδιότητας της Ο.Λ.Λ. Α.Ε., όπως προσδιορίζεται στο εγκεκριμένο σχέδιο παραλαβής 
και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων, που καταπλέουν στις 
λιμενικές εγκαταστάσεις της, δηλαδή στη περιοχή αρμοδιότητας του Αναθέτοντος 
Φορέα, όπως αυτή τυχόν επαυξηθεί με ενδεχόμενες συνενώσεις ή/και συγχωνεύσεις 
άλλων λιμένων. 

Λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής: κάθε σταθερή, πλωτή ή κινητή εγκατάσταση που 
είναι ικανή να δέχεται απόβλητα, που παράγονται στα πλοία, ή κατάλοιπα φορτίου. 

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες ευκολιών υποδοχής υγρών αποβλήτων και καταλοίπων 
φορτίου πλοίων ή Ολοκληρωμένες υπηρεσίες: (i) οι υπηρεσίες συλλογής, μεταφοράς, 
αποθήκευσης, επεξεργασίας και διάθεσης των υγρών επικίνδυνων αποβλήτων (κατά τα 
ANNEXES Iκαι II της Διεθνούς Σύμβασης MARPOL 73/87) σε λιμένες, (ii) οι υπηρεσίες 
συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης των υγρών μη επικίνδυνων αποβλήτων (κατά το 
ANNEX IV της Διεθνούς Σύμβασης MARPOL 73/87) σε λιμένες. 

Πλοίο: το σκάφος κάθε τύπου που δραστηριοποιείται στο θαλάσσιο περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένων των υδροπτέρυγων, των αερολισθαινόντων σκαφών, των 
καταδυομένων και των πλωτών ναυπηγημάτων. 

Προσφέρων ή Υποψήφιος: Ο οικονομικός φορέας, που συμμετέχει στον παρόντα 
διαγωνισμό με κατάθεση Προσφοράς. 

Προσφορά: Το σύνολο των στοιχείων, εγγράφων και πληροφοριών που θα υποβάλουν 
οι Προσφέροντες για τη συμμετοχή τους στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 

Προσωρινός Ανάδοχος: ο πρώτος σε κατάταξη υποψήφιος που θα αναδειχθεί στο 
πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας και θα κληθεί να υποβάλει τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.  

Συλλογή των αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου: η παραλαβή αποβλήτων 
πλοίων ή καταλοίπων φορτίου από οποιαδήποτε σταθερή, πλωτή ή κινητή εγκατάσταση 
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ικανή να δέχεται απόβλητα ή κατάλοιπα φορτίου, κατά τα οριζόμενα στο Σχέδιο 
Παραλαβής και Διαχείρισης του Αναθέτοντος Φορέα και τη συναφή νομοθεσία.  

Σύμβαση ή Σύμβαση Παραχώρησης: Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ του Αναθέτοντος 
Φορέα και του Ανάδοχου που θα επιλεγεί για την εκτέλεση των υπηρεσιών της 
παρούσας, με τα προσαρτήματά της. 

Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων: Το εγκεκριμένο σχέδιο παραλαβής και 
διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων. 

Τέλη λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων: τα τέλη που 
καταβάλλονται από τους χρήστες της λιμενικής υπηρεσίας παραλαβής και διαχείρισης 
αποβλήτων.  

1.4.2. Όπου στην παρούσα Διακήρυξη και στα Παραρτήματα αυτής χρησιμοποιούνται 
ορισμοί, που δεν ορίζονται ανωτέρω, αυτοί έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο 
εγκεκριμένο Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης αποβλήτων της Ο.Λ.Λ. Α.Ε..  

1.4.3. Η χρήση του ενικού αριθμού θεωρείται ότι περιλαμβάνει και τον πληθυντικό 
αριθμό και το αντίστροφο. Ομοίως, η χρήση ενός γένους θεωρείται ότι περιλαμβάνει και 
το άλλο γένος. Οι επικεφαλίδες τίθενται μόνον για λόγους οργάνωσης της ύλης και δεν 
επηρεάζουν την ερμηνεία του περιεχομένου της Διακήρυξης. 

1.4.4. Για τον υπολογισμό των προθεσμιών που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη 
έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 240 έως και 246 του Αστικού Κώδικα. 

1.4.5. Η αναφορά σε ημέρες θεωρείται ότι είναι σε ημερολογιακές ημέρες, εκτός εάν 
ρητά ορίζεται ότι πρόκειται για εργάσιμες ημέρες. 

1.4.6. Η αναφορά σε οποιοδήποτε Νόμο, διάταγμα, κανονισμό ή άλλου είδους 
νομοθέτημα ή σε οποιαδήποτε απόφαση κανονιστικού ή μη χαρακτήρα θεωρείται ότι 
γίνεται σε αυτόν τον Νόμο, διάταγμα, κανονισμό, νομοθέτημα ή απόφαση με το 
περιεχόμενο που ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Διακήρυξης 
και περιλαμβάνει και τις εκάστοτε τροποποιήσεις του. 

1.4.7. Η αναφορά σε οποιαδήποτε πρότυπα ή προδιαγραφές ή κανονισμούς θεωρείται 
ότι γίνεται στα πρότυπα, προδιαγραφές ή κανονισμούς αυτούς με το περιεχόμενο που 
ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Διακήρυξης και περιλαμβάνει 
και τις εκάστοτε τροποποιήσεις του. 

1.4. Στοιχεία Διαδικασίας – Χρηματοδότηση 

Η παρούσα διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
4413/2016.  

Η Σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από τα έσοδα της παρούσας 
παραχώρησης. 

1.5. Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια της διαδικασίας 

1.5.1 Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 14/10/2022 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 13:00 (ώρα Ελλάδας).  

1.5.2 Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.). 

1.5.3 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και 
οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το 
σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, στην υπό στοιχεία ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2013 
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απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης (Β΄ 401). 

1.6. Δημοσιότητα 

1.6.1. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη της παρούσας απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 
30/08/2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

1.6.2. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική 
ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε 
Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 171473 και αναρτήθηκαν στη διαδικτυακή πύλη 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ του ΕΣΗΔΗΣ. Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας 
Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο:  

▪ ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 
▪ ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ 
▪ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης, κατά τα προβλεπόμενα στην περίπτωση (ιστ) της 
παρ. 3 του άρθρου 76 του ν. 4727/2020, 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 στις 09/09/2022. 

1.6.3. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Αναθέτοντα Φορέα.  

1.7. Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

1. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

2. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της 

3. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

4. το «Σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου 
πλοίων, που καταπλέουν στις λιμενικές εγκαταστάσεις της Ο.Λ.Λ. Α.Ε.», όπως αυτό 
έχει εγκριθεί και ισχύει. 

5. Το Σχέδιο Σύμβασης ευκολιών υποδοχής υγρών αποβλήτων.    

1.8. Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης  

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, 
εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

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://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.oll.gr/
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Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr. 

1.9. Επιτόπιες επισκέψεις – Τεκμήριο γνώσης των συνθηκών παροχής των 
υπηρεσιών  

Οι Ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, λόγω της σπουδαιότητας της προς ανάθεση 
Σύμβασης και των ιδιαίτερων τεχνικών χαρακτηριστικών αυτής, έχουν δικαίωμα 
επίσκεψης του λιμένα, συνοδευόμενοι από εκπρόσωπο του Αναθέτοντος Φορέα, 
κατόπιν εγγράφου αιτήματός τους, που υποβάλλεται δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι επιτόπιες επισκέψεις θα 
διεξαχθούν χωριστά για κάθε Ενδιαφερόμενο που υποβάλλει σχετικό αίτημα, στο οποίο 
αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του/των προσώπων, που θα διεξάγει/ουν την 
επιτόπια επίσκεψη, και πάντοτε με βάση τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της μη 
διάκρισης και της διαφάνειας, μέχρι και 5 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών. Ο εκπρόσωπος του Αναθέτοντος Φορέα δεν θα είναι 
υποχρεωμένος να απαντά σε ερωτήσεις και ο Αναθέτων Φορέας δεν θα φέρει 
οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν απάντηση από τον εν λόγω εκπρόσωπο, 
καθώς και για οποιαδήποτε διαστρέβλωση, εσφαλμένη εντύπωση, σφάλμα, ανακρίβεια 
ή παράλειψη σε σχέση με την αξιολόγηση του χώρου του λιμένα και των λοιπών 
στοιχείων της υπό ανάθεση σύμβασης, που τυχόν προκύψουν ως αποτέλεσμα της 
επιτόπιας επίσκεψης. Σε περίπτωση που ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν 
επισκεφθεί τον χώρο, τεκμαίρεται ότι έχει λάβει πλήρη γνώση του χώρου και των 
συνθηκών παροχής των υπηρεσιών της Σύμβασης.  

Οι οικονομικοί φορείς για την ορθή σύνταξη και υποβολή των Προσφορών τους, 
υποχρεούνται να διερευνήσουν και να λάβουν υπόψη τους όλα τα ζητήματα, συνθήκες, 
πληροφορίες και λοιπά στοιχεία που μπορεί με οποιονδήποτε τρόπο να επηρεάζουν την 
υλοποίηση του Έργου, στα οποία περιλαμβάνονται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) τα 
εξής: οι ειδικές συνθήκες παροχής των υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής, ο χώρος 
εκτέλεσης του Έργου, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, 
οι ανάγκες σε εργατικό δυναμικό, υλικά, υλικοτεχνική υποδομή, μηχανολογικό και 
ηλεκτρολογικό εξοπλισμό κλπ., που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση, όλες οι άδειες, 
εγκρίσεις, πιστοποιητικά και εξουσιοδοτήσεις που απαιτούνται για την εκπλήρωση 
οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις του Παραχωρησιούχου, σύμφωνα με τα τεύχη της 
διακήρυξης, η ισχύουσα νομοθεσία, εθνική και ενωσιακή, οι ισχύουσες φορολογικές 
επιβαρύνσεις, τέλη, δασμοί κλπ. 

Οποιαδήποτε στοιχεία και πληροφορίες, που αφορούν στις συνθήκες του Έργου και 
προκύπτουν από κάθε είδους μετρήσεις ή/και έρευνες ή/και μελέτες που διεξήχθησαν 
ή διεξάγονται από τον Αναθέτοντα Φορέα, τους συμβούλους του καθώς και 
οποιουσδήποτε υπαλλήλους, προστηθέντες ή εκπροσώπους της διατίθενται στους 
ενδιαφερόμενους αποκλειστικά και μόνο για την πληροφόρησή τους. Τα στοιχεία αυτά 
είναι ενδεικτικά και ο Αναθέτων Φορέας δε δεσμεύεται ή εγγυάται, την ορθότητα, την 
επάρκεια και την ακρίβειά τους. Εναπόκειται στην ευχέρεια των Ενδιαφερομένων να 
εκτιμήσουν τα στοιχεία αυτά και να διεξάγουν με δική τους δαπάνη περαιτέρω έρευνες 
ή/και μετρήσεις ή/και μελέτες προκειμένου να επαληθεύσουν ή διασαφηνίσουν το 
διαθέσιμο πληροφοριακό υλικό, αναλαμβάνοντας το σχετικό κίνδυνο. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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1.10. Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 
10 ημέρες πριν από 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 ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. 
Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το 
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν 
εξετάζονται.  

Οι έγγραφες απαντήσεις του Αναθέτοντος Φορέα θα αναρτώνται στο ΕΣΗΔΗΣ μέχρι και 
έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών, μη 
συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας. Οι απαντήσεις θα αναρτώνται επίσης, 
συγκεντρωτικά, σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο του Αναθέτοντος Φορέα, 
που ορίζεται στο άρθρο 1.7, χωρίς να αναφέρονται τα στοιχεία του οικονομικού φορέα, 
που υπέβαλε την ερώτηση. 

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας για την υποβολή διευκρινίσεων, δε θα 
γίνεται καμία διευκρίνιση όρου των εγγράφων του διαγωνισμού ή άλλη επικοινωνία. Ο 
Αναθέτων Φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει σε ερωτήματα που υποβλήθηκαν 
εκπρόθεσμα. 

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. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών, 
τυχόν δε παράταση της προθεσμίας υποβολής Προσφορών εναπόκειται στη διακριτική 
ευχέρεια του Αναθέτοντος Φορέα. 

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των 
εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο), δημοσιεύονται 
στην ΕΕΕΕ (με χρήση του τυποποιημένου εντύπου «Διορθωτικό») και στο ΚΗΜΔΗΣ. 

1.11. Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν ερωτήματα ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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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, χωρίς να 
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.  

Κάθε μορφής επικοινωνία με τον Αναθέτοντα Φορέα, καθώς και μεταξύ αυτής και του 
Αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

1.12. Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 3.1.2 και 6.1 εκδίδονται από πιστωτικά 
ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των 
περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 (Α΄13) 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.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 τον οποίο 
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 καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, (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 
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μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και (ια) στην 
περίπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης.  

Ο Αναθέτων Φορέας επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών 
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.  

1.13. Αποκλεισμός ευθύνης και δικαιώματα Αναθέτοντος Φορέα – τεκμήριο εκ της 
συμμετοχής στη διαδικασία  

(α) Ο Αναθέτων Φορέας διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει πληροφορίες ή και 
πρόσθετα στοιχεία από τρίτους, προς επιβεβαίωση των στοιχείων που δηλώθηκαν από 
τους Προσφέροντες κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, ώστε να κρίνει την 
καταλληλότητά τους και οι Υποψήφιοι θα πρέπει να παράσχουν κάθε δυνατή συνδρομή.  

(β) Οι Οικονομικοί Φορείς που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό δεν διατηρούν κανένα 
δικαίωμα ή αξίωση για αποζημίωση από τον Αναθέτοντα Φορέα για κανένα λόγο ή αιτία 
που σχετίζεται με τον παρόντα Διαγωνισμό.  

(γ) Κάθε δήλωση ή γνώμη, που εκφράζεται στα έγγραφα του παρόντος Διαγωνισμού δεν 
αποτελεί παροχή οιασδήποτε μορφής εγγύησης από τον Αναθέτοντα Φορέα για άμεση 
ή έμμεση πρόσκληση για επενδύσεις. Κάθε ειδική αναφορά σε συγκεκριμένους στόχους 
ή σχεδιασμούς, νομοθετικούς, τεχνικούς, πολεοδομικούς, περιβαλλοντικούς, 
διοικητικούς ή οικονομικούς, δεν πρέπει με κανένα τρόπο να θεωρηθεί ότι προεξοφλεί 
ή εγγυάται την ευόδωση ή την επιτυχημένη υλοποίησή τους. Οι όποιες δηλώσεις και 
αξιολογικές κρίσεις που περιλαμβάνονται σε διάφορα κεφάλαια των Τευχών του 
Διαγωνισμού, δεν αποτελούν κανενός είδους εγγυητικές δηλώσεις του Αναθέτοντος 
Φορέα. 

(δ) Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη κάθε Ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα, που θα 
μελετήσει τα Έγγραφα του παρόντος Διαγωνισμού, να επισκεφθεί το χώρο του Έργου, 
να διασταυρώσει με όλα τα προσήκοντα και απαραίτητα μέσα την ακρίβεια τις συνθήκες 
για τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, από και δια της οποίας ο Οικονομικός Φορέας 
αποδέχεται τη νομική και πραγματική κατάσταση αυτού ως έχει και ευρίσκεται και 
αναλαμβάνει πλήρως τον επιχειρηματικό, λειτουργικό και κάθε άλλο κίνδυνο.  

(ε) Αποτελεί, τέλος, αποκλειστική ευθύνη του Προσφέροντος να συμβουλευθεί τους 
κατάλληλους, κατά την άποψή του, συμβούλους και εκτιμητές, οι οποίοι δεν πρέπει να 
συνδέονται καθ' οποιονδήποτε τρόπο με τον Αναθέτοντα Φορέα, προκειμένου να 
προβεί σε μία ανεξάρτητη εκτίμηση του επενδυτικού του κινδύνου, καθώς και των 
επιπτώσεων που σχετίζονται με τις συνθήκες, το νομικό και πραγματικό καθεστώς, και 
τις πάσης φύσεως απαιτούμενες διοικητικές ενέργειες αναφορικά με το Έργο, τις 
εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό, όπως ειδικότερα αναφέρονται στα έγγραφα του 
παρόντος Διαγωνισμού, πριν την συμμετοχή του στο Διαγωνισμού και να τα λάβει αυτά 
υπόψη του κατά την υποβολή της Προσφοράς του.  

(στ) Ούτε ο Ανάδοχος, ούτε οι Προσφέροντες οικονομικοί φορείς έχουν οποιοδήποτε 
δικαίωμα να εγείρουν οποιαδήποτε απαίτηση κατά του Αναθέτοντος Φορέα ή κάθε 
άλλης αρμόδιας αρχής εκ της συμμετοχής τους στο διαγωνισμό ή να λάβουν 
οποιαδήποτε αποζημίωση ή άλλο ποσό λόγω ζημίας ή εξ άλλης αιτίας, 
περιλαμβανομένων και (i) λόγων προκαλούμενων από παρανόηση σχετικά με 
οποιοδήποτε ζήτημα το οποίο αναφέρεται στην παρούσα Διακήρυξη, ή/και (ii) λόγων 
που αναφέρονται σε λανθασμένη ή ελλιπή πληροφόρηση, η οποία δόθηκε στους 
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Ενδιαφερομένους ή/και Προσφέροντες από οποιοδήποτε πρόσωπο, προστηθέν του 
Αναθέτοντος Φορέα ή όχι, ή/και των αρμοδίων αρχών, εκτός αν η πληροφόρηση αυτή 
προβλέπεται ρητά στην παρούσα προκήρυξη ως δεσμευτική για τον Αναθέτοντα Φορέα.  

(ζ) Σε κάθε περίπτωση ο Αναθέτων Φορέας δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη ή 
υποχρέωση να καταβάλει αμοιβή ή να αποζημιώσει τους Προσφέροντες Οικονομικούς 
Φορείς για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζημία, που οι τελευταίοι τυχόν υποστούν, λόγω της 
προετοιμασίας και υποβολής της προσφοράς τους και για οποιαδήποτε άλλη θετική ή 
αποθετική ζημία τους. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόμη και στην περίπτωση, που ο 
Διαγωνισμός δεν κατακυρωθεί ή ανασταλεί, διακοπεί, ματαιωθεί, αναβληθεί και 
επαναληφθεί για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, σε οποιαδήποτε στάδιο ή χρόνο. Σχετικώς 
οι Διαγωνιζόμενοι, δια της υποβολής προσφοράς, ρητώς δηλώνουν ότι παραιτούνται 
οποιουδήποτε δικαιώματος αποζημίωσης έναντι του Αναθέτοντος Φορέα.  

(η) Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι οι Προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς και τα μέλη αυτών, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, έχουν λάβει 
πλήρη γνώση των Εγγράφων του Διαγωνισμού, της ισχύουσας νομοθεσίας, των 
συνθηκών και ιδιαιτεροτήτων του Έργου, ότι έχουν μελετήσει όλα τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στην παρούσα Διακήρυξη, και ότι αποδέχονται πλήρως, ανεπιφύλακτα 
και χωρίς αιρέσεις το σύνολο των όρων και των διατάξεων των Εγγράφων του 
Διαγωνισμού και δεν μπορούν με την Προσφορά τους ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο να 
αποκρούσουν τους όρους αυτούς, άμεσα ή έμμεσα. 

1.14. Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης  

Η εκτέλεση της σύμβασης παραχώρησης υπόκειται στην τήρηση των αρχών της 
αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, της προστασίας 
των δικαιωμάτων των ιδιωτών, της ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης, της ελευθερίας 
του ανταγωνισμού και της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης και 
αειφόρου ανάπτυξης. 

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 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 ν. 
4413/2016. 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. 

(δ) θα διατηρήσουν εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιήσουν μόνο για τους σκοπούς του 
Διαγωνισμού τα στοιχεία και τις πληροφορίες των υπόλοιπων προσφορών που τυχόν θα 
τεθούν υπόψη τους και αποτελούν κατά δήλωση των συντακτών τους, εμπορικό ή 
επιχειρηματικό απόρρητο. 
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(ε) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, της 
οποίας έλαβαν γνώση, ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο και τους όρους 
αυτής και ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης από απόφαση του 
Αναθέτοντα Φορέα περί ματαίωσης ή διακοπής του διαγωνισμού.  

1.15. Προστασία προσωπικών δεδομένων 

Ο Αναθέτων Φορέας ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως 
Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, ότι ο ίδιος ή και τρίτοι, κατ’ 
εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που 
περιέχονται στους φακέλους της Προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία 
υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο της παρούσας Διαδικασίας, για το σκοπό της 
αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, 
λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας 
της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη 
επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας 
προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση 
που επισυνάπτεται στην παρούσα. 
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2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ  

2.1. Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

2.1.1. Το αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης περιλαμβάνει:  

(α) Την κατ’ αποκλειστικότητα παροχή από τον Ανάδοχο ολοκληρωμένων υπηρεσιών 
ευκολιών υποδοχής υγρών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου των πλοίων, που 
καταπλέουν στη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας της Ο.Λ.Λ. Α.Ε., όπως αυτή υφίσταται 
σήμερα και όπως αυτή τυχόν επαυξηθεί με ενδεχόμενες συνενώσεις ή/και 
συγχωνεύσεις άλλων λιμένων (εφεξής «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες»). Ειδικότερα, οι 
Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες αφορούν στην κατ' αποκλειστικότητα εκτέλεση των 
απαιτούμενων εργασιών παραλαβής, μεταφοράς και διάθεσης όλων των ειδών υγρών 
αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων που παράγονται από την λειτουργία, κατά 
το ANNEX Ι, ΙΙ και ΙV της ΔΣ MARPOL, των πλοίων που θα προσεγγίζουν τη θαλάσσια 
περιοχή αρμοδιότητας της Ο.Λ.Λ. Α.Ε. και στη συνέχεια η μεταφορά και η τελική διάθεσή 
τους με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου, σύμφωνα με τη διεθνή σύμβαση MARPOL 
73/78, την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, καθώς και το εγκεκριμένο Σχέδιο Παραλαβής 
και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων της Ο.Λ.Λ. Α.Ε..  

Το Σχέδιο Παραλαβής-Διαχείρισης Αποβλήτων & Καταλοίπων Φορτίου Πλοίων της 
Ο.Λ.Λ. Α.Ε., είναι αναρτημένο στον ιστότοπο της Ο.Λ.Λ. Α.Ε. στην διεύθυνση: 
https://oll.gr/ypiresies/paralavi-diacheirisi-apovliton-ploion/  

Πληροφορίες για την παροχή των Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών περιλαμβάνονται στο 
Παράρτημα [5] της παρούσας. 

(β) Την εκτέλεση των Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών: (i) με χερσαία και πλωτά μέσα καθώς 
και κάθε άλλο μέσο και εξοπλισμό αναγκαίο για τη λειτουργία του Έργου, που είναι κατ’ 
ελάχιστον τα ζητούμενα στην παρούσα Διακήρυξη και, διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα 
χαρακτηριστικά που προδιαγράφονται στην παρούσα, και (ii) με όλες τις απαιτούμενες 
και προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες διαχείρισης αποβλήτων, 
λειτουργίας εγκαταστάσεων, λειτουργίας μέσων και εξοπλισμού και με το απαιτούμενο, 
επιστημονικό και μη, προσωπικό για την απρόσκοπτη και σύμφωνα με την νομοθεσία 
παροχή των υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής καταλοίπων πλοίων, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα 
[5] της παρούσας Διακήρυξης. Οι Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες περιλαμβάνουν την 
ασφαλή, αδιάλειπτη, ταχεία και ποιοτική παροχή από τον Παραχωρησιούχο των 
υπηρεσιών σε όλα τα πλοία, ανεξαρτήτως της σημαίας που φέρουν, τα οποία 
καταπλέουν ή/και λειτουργούν στους λιμένες αρμοδιότητας της Ο.Λ.Λ. Α.Ε., καθώς και 
των πολεμικών πλοίων ή βοηθητικών σκαφών ή άλλων πλοίων, που ανήκουν στο Κράτος 
ή που τα εκμεταλλεύεται το Κράτος και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για μη εμπορική 
υπηρεσία (τα οποία απαλλάσσονται από την καταβολή τελών και την υποχρέωση 
κατάθεσης Εντύπου Κοινοποίησης). Οι Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες αφορούν λιμένες 
αρμοδιότητας Ο.Λ.Λ. Α.Ε.. Σε περίπτωση αίτησης ένταξης άλλου λιμένα στο Εγκεκριμένο 
Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων της Ο.Λ.Λ. Α.Ε., η Ο.Λ.Λ. Α.Ε. διατηρεί το 
δικαίωμα αποδοχής της ή μη, καθώς επίσης και τα ποσοστιαία δικαιώματά της. Οι όροι 
και οι προϋποθέσεις θα συμφωνούνται μεταξύ Ο.Λ.Λ. Α.Ε., εντασσόμενου λιμένα και 
Παραχωρησιούχου. 

2.1.2. Για την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας, ο Παραχωρησιούχος 
υποχρεούται με δαπάνες του να λειτουργεί και να συντηρεί μηχανογραφική εφαρμογή 

https://oll.gr/ypiresies/paralavi-diacheirisi-apovliton-ploion/
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(μηχανογράφηση), για όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης. Η ανωτέρω εφαρμογή θα 
λειτουργεί με προσωπικό του Παραχωρησιούχου σε γραφειακό χώρο που θα διαθέσει 
δωρεάν η Ο.Λ.Λ. Α.Ε. στον Παραχωρησιούχο ειδικά για το σκοπό αυτό. Ο 
Παραχωρησιούχος, αφού εκπαιδεύσει το προσωπικό του Αναθέτοντος Φορέα,  
υποχρεούται να δώσει πρόσβαση στην εφαρμογή αυτή, στο προαναφερθέν προσωπικό  
ώστε να μπορεί να παρακολουθεί την εκτέλεση της Σύμβασης. Η εφαρμογή θα υπόκειται 
σε συνεχή αναβάθμιση, ανάλογα με τις απαιτήσεις που θα προκύπτουν κατά τη 
λειτουργία των ευκολιών υποδοχής αποβλήτων. Σχετικά με το κόστος εγκατάστασης, 
λειτουργίας και συντήρησης της εφαρμογής αυτής, θα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο 
άρθρο 3 του Παραρτήματος [5] της παρούσας.  

2.1.3. Η παροχή των Υπηρεσιών της παρούσας και η Εγκατάσταση του 
Παραχωρησιούχου ή του τρίτου, που θα χρησιμοποιείται από τον Παραχωρησιούχο, 
κατά τους όρους της παρούσας, θα πρέπει να είναι ασφαλισμένα σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία, και με τους όρους της παρούσας Σύμβασης, καθ’ 
όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Παραχώρησης.  

2.1.4. Ο Παραχωρησιούχος θα ανακτήσει τις δαπάνες του μέσω του ποσοστού που θα 
του αποδίδεται επί των τελών και μέσω των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών παραλαβής 
υγρών αποβλήτων, προς τα εξυπηρετούμενα πλοία, που προσεγγίζουν τους χώρους 
αρμοδιότητας της Ο.Λ.Λ. Α.Ε., κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην παρούσα.  

2.1.5. Το αντικείμενο της παρούσας θα υλοποιηθεί από τον Παραχωρησιούχο με 
χρηματοδότησή του με ίδια ή/και δανειακά κεφάλαια. 

2.1.6. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του 
Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 90511000-2 – Υπηρεσίες σχετιζόμενες 
με απορρίματα και απόβλητα.  

2.1.7. Η σύμβαση θα ανατεθεί με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στην παρούσα, 
κατά την σειρά σπουδαιότητας αυτών και σύμφωνα με τους συντελεστές βαρύτητας 
αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 45 του ν. 4413/2016 και το άρθρο 41 της 
Οδηγίας 2014/23/ΕΕ.  

2.1.8. Ο Αναθέτων Φορέας διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει την υποκατάσταση του 
Παραχωρησιούχου συνεπεία καθολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού 
Παραχωρησιούχου, λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαμβανομένης της εξαγοράς, 
της απορρόφησης, της συγχώνευσης ή καταστάσεων αφερεγγυότητας από άλλο 
οικονομικό φορέα που πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που θεσπίζονται με την 
παρούσα, εφόσον η διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της 
σύμβασης και δεν έχει ως σκοπό την αποφυγή εφαρμογής των διατάξεων του ν. 
4413/2016. Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, η τροποποίηση της εταιρείας, που 
συμμετέχει στην ένωση ή στην κοινοπραξία, λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης, 
περιλαμβανομένης της εξαγοράς, της απορρόφησης, της συγχώνευσης ή καταστάσεων 
αφερεγγυότητας οικονομικού φορέα, είναι επιτρεπτή υπό τους όρους του 
προηγουμένου εδαφίου, δηλαδή μετά από έγκριση του Αναθέτοντος Φορέα και υπό τον 
όρο ότι μετά την τροποποίηση η ένωση ή η κοινοπραξία εξακολουθεί να πληροί τα 
κριτήρια ποιοτικής επιλογής, που θεσπίζονται με την παρούσα και δεν επέρχονται άλλες 
ουσιώδεις τροποποιήσεις της Σύμβασης.  

2.1.9. Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπηρεσιών, όπως περιγράφονται 
στην παρούσα. 
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2.2. Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 

2.2.1. Η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης υπολογιζόμενη με βάση τις μεθόδους του 
άρθρου 8 του ν. 4413/2016, ανέρχεται στο ποσό των 735.000,00 € για συνολική διάρκεια 
τριών (3) ετών, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και χρηματοδοτείται αποκλειστικά 
από τα έσοδα της παρούσας Παραχώρησης. Η αξία της προς ανάθεση Σύμβασης 
Παραχώρησης ισούται με τον συνολικό κύκλο εργασιών του Αναδόχου καθ' όλη τη 
διάρκεια της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, όπως υπολογίζεται από 
τον Αναθέτοντα Φορέα. Ως κύκλος εργασιών νοείται το συνολικό αντάλλαγμα που 
αναμένεται να εισπραχθεί από τη λειτουργία και εκμετάλλευση του Έργου κατά τη 
διάρκεια της Σύμβασης Παραχώρησης. 

Το ανωτέρω ποσό εκτιμάται επί τη βάσει του μέσου όρου του κύκλου εργασιών του 
συνολικού αντικειμένου των τελευταίων τριών (3) πλήρων χρήσεων (2019 – 2020 – 2021), 
ο οποίος ανέρχεται, όπως προκύπτει από τα στοιχεία λειτουργίας του Αναθέτοντος 
Φορέα κατά μέσο όρο ετησίως σε 245.000,00€, χωρίς ΦΠΑ και αθροιστικά, καθ’ όλη τη 
διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης Παραχώρησης, ήτοι για χρονική περίοδο τριών [3] 
ετών, στο ποσό των 735.000,00€ (3 Χ 245.000,00) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Για τον 
υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης Παραχώρησης λήφθηκαν υπόψη – για 
λόγους επιβεβαίωσης των προαναφερομένων αποτελεσμάτων και διασφάλισης των 
συμφερόντων του Αναθέτοντος Φορέα τα έσοδα από τα τέλη και τιμολόγια παροχής 
υπηρεσιών παραλαβής υγρών αποβλήτων από χρήσεις προηγούμενων ετών.  

2.2.2. Ο παρών προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός και αποτελεί την εκτιμώμενη αξία 
της Σύμβασης Παραχώρησης, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 του ν. 4413/2016. Ο 
Αναθέτων Φορέας είναι αδύνατον να προβλέψει, τον αριθμό και τις κατηγορίες των 
πλοίων, που θα προσεγγίσουν στις λιμενικές εγκαταστάσεις του τα επόμενα έτη, πολύ 
δε περισσότερο την ποσότητα και το είδος των φορτίων που θα διακινηθούν με αυτά και 
τα απόβλητα και κατάλοιπα φορτίου εξ αυτών. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τον 
επιχειρηματικό κίνδυνο, ανεξάρτητα από τις κατηγορίες των πλοίων και τις ποσότητες 
και το είδος των φορτίων που ενδέχεται να διακινηθούν. 

Το κόστος παροχής των υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής υγρών αποβλήτων των χώρων 
αρμοδιότητας της Ο.Λ.Λ. Α.Ε. καλύπτεται από τα πλοία με βάση την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει» και η αμοιβή του αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών αυτών 
καταβάλλεται από τα πλοία.  

2.3. Διάρκεια της Σύμβασης Παραχώρησης 

2.3.1. H Περίοδος Παραχώρησης, ορίζεται σε τρία (3) έτη από την εγκατάσταση του 
Παραχωρησιούχου, η οποία θα πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός ενός (1) μήνα από 
την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης των τελών, ήτοι από την Δημοσίευση 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως [ΦΕΚ] και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία μετά την 
παρέλευση των τριών (3) ετών.  

2.3.2. Μετά το πέρας της Περιόδου Παραχώρησης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2.3.1 
της παρούσας, η Σύμβαση παραμένει σε ισχύ αποκλειστικώς και μόνον για λόγους που 
αφορούν στην πλήρη και οριστική εκκαθάρισή της.  

2.4. Χρηματοδότηση του έργου 

2.4.1. Η χρηματοδότηση του Έργου βαρύνει αποκλειστικά τον Παραχωρησιούχο, ο 
οποίος οφείλει να εξασφαλίσει το σύνολο των απαιτούμενων ιδίων ή / και δανειακών 
κεφαλαίων, αποκλείται δε ρητά οποιαδήποτε οικονομική, εμπορική, χρηματοδοτική, 
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ή/και άλλης φύσης σχετική εγγύηση ή υποχρέωση του Αναθέτοντος Φορέα προς τον 
Παραχωρησιούχο, πλην των ρητά αναφερόμενων στην παρούσα. Ειδικότερα ο 
Παραχωρησιούχος θα αναλάβει την υποχρέωση και τους κινδύνους χρηματοδότησης 
του Έργου. Συγκεκριμένα, ο Παραχωρησιούχος θα αναλάβει την υποχρέωση 
εξασφάλισης του συνόλου των απαιτούμενων κεφαλαίων και εγγυήσεων, τα οποία θα 
πρέπει να επαρκούν για την κάλυψη του συνόλου των χρηματοδοτικών αναγκών του 
Έργου, κατά τους όρους της παρούσας, και ενδεικτικά: 

(α) για την κάλυψη των δαπανών διάθεσης των αποβλήτων και της εν γένει 
προσήκουσας παροχής των Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών,  
(β) για την κάλυψη του κόστους αγοράς ή μίσθωσης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης του 
απαραιτήτου εξοπλισμού και μέσων, 
(γ) για την κάλυψη του κόστους και όλων των δαπανών για την παροχή των 
Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης και της ασφάλισης του.  

2.4.2. Ο Παραχωρησιούχος θα ανακτήσει τις δαπάνες της παροχής των υπηρεσιών της 
Σύμβασης μέσω του ποσοστού που του αποδίδεται επί των τελών και μέσω των 
τιμολογίων παροχής υπηρεσιών παραλαβής υγρών αποβλήτων προς τα 
εξυπηρετούμενα πλοία, που θα εφαρμόζονται στην περιοχή του αναθέτοντος φορέα, 
όπως αυτά θα προκύψουν από την οικονομική προσφορά του σύμφωνα με τα άρθρα 
2.5.2 και 2.5.3 της παρούσας, και κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο Παράρτημα [6]. 
Ο Αναθέτων Φορέας θα παρακρατεί ως αντάλλαγμα για την παραχώρηση των 
υπηρεσιών της παρούσας, το ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 12% επί των τελών, που 
θα εφαρμόζονται στην περιοχή αρμοδιότητάς του, μετά την έγκρισή τους, κατά τις 
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, και θα λαμβάνει το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό 
12% επί των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών παραλαβής υγρών αποβλήτων του 
Παραχωρησιούχου προς τα εξυπηρετούμενα πλοία, όπως θα καθοριστούν με την 
οικονομική προσφορά του. 

2.5. Τέλη και τιμολόγια – οικονομικό αντάλλαγμα 

2.5.1. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το ύψος των τελών πρέπει αφενός να 
ενθαρρύνει την παράδοση των αποβλήτων και των καταλοίπων φορτίου πλοίων αντί της 
απόρριψής τους στη θάλασσα, αφετέρου να λειτουργεί ανταποδοτικά για την κάλυψη 
του κόστους των λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής. 

2.5.2. Τα τέλη και τα τιμολόγια παραλαβής υγρών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου 
πλοίων που καταπλέουν στην περιοχή αρμοδιότητας της Ο.Λ.Λ. Α.Ε. καθορίζονται με την 
οικονομική προσφορά των Υποψηφίων. Εφόσον ο Υποψήφιος ανακηρυχθεί Ανάδοχος, η 
οικονομική προσφορά του: α) κατά το μέρος που αποτελεί δεσμευτική πρότασή του ως 
προς το ύψος των τελών, που θα ισχύουν στην περιοχή αρμοδιότητας της Ο.Λ.Λ. Α.Ε., 
τελεί υπό την προϋπόθεση της έγκρισης των τελών, κατά τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας και β) κατά το μέρος που αφορά στην τιμολόγηση των Ολοκληρωμένων 
Υπηρεσιών αποτελεί δεσμευτική πρόταση του Παραχωρησιούχου και υποχρεωτικά και 
δεσμευτικά την τιμολογιακή πολιτική του προς τα εξυπηρετούμενα πλοία καθ’ όλη τη 
διάρκεια της Σύμβασης.  

2.5.3. Η ισχύς των τελών και τιμολογίων παροχής υπηρεσιών παραλαβής υγρών 

αποβλήτων θα παραμένει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης.  
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2.5.4. Ο Παραχωρησιούχος καθ' όλη την διάρκεια της Σύμβασης υποχρεούται να 

συμμορφώνεται απολύτως με την τιμολογιακή πολιτική της Ο.Λ.Λ. Α.Ε., όπως αυτή θα 

εγκριθεί και θα ισχύει. 

2.5.5. Το ύψος των τελών πρέπει αφενός να ενθαρρύνει την παράδοση των 

αποβλήτων και των καταλοίπων φορτίου πλοίων αντί της απόρριψής τους στη θάλασσα 

και αφετέρου να λειτουργεί ανταποδοτικά για την κάλυψη του κόστους των λιμενικών 

εγκαταστάσεων παραλαβής.  

2.6. Κίνδυνος εκμετάλλευσης 

2.6.1. Οι Υποψήφιοι καλούνται με την Προσφορά τους να αναλάβουν πλήρως και τους 

κινδύνους εσόδων του Έργου, εκτιμώντας με ευθύνη τους όλες τις σχετικές παραμέτρους 

όπως ενδεικτικά την κίνηση των πλοίων, την αλλαγή της τεχνολογίας των πλοίων ανά 

κατηγορία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση Παραχώρησης.  

2.6.2. Καθ' όλο το χρονικό διάστημα από την Ημερομηνία έναρξης ισχύος της Σύμβασης 

Παραχώρησης μέχρι τη λήξη της Περιόδου Παραχώρησης, ο Παραχωρησιούχος θα φέρει 

το σύνολο του κινδύνου κίνησης και κινδύνου εσόδων από την εκμετάλλευση του Έργου. 

2.6.3. Όλα τα ζητήματα κατανομής κινδύνων μεταξύ του Αναθέτοντος Φορέα και του 

Παραχωρησιούχου θα ρυθμίζονται στη Σύμβαση Παραχώρησης. 
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3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

3.1. Συμμετοχή στη διαδικασία 

3.1.1. Δικαίωμα συμμετοχής  

Στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης μπορούν να συμμετέχουν:  

(α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα 
μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

(i) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

(iii) 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  

(iv) 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.  

(β) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων της παραγράφου (α), συμπεριλαμβανομένων και 
των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή 
για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που Ανάδοχος αναδειχθεί ένωση, αυτή θα 
πρέπει υποχρεωτικά να συστήσει ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού (ΑΕΕΣ) ή 
κοινοπραξία, της οποίας μέτοχοι είναι τα μέλη της ένωσης. Σε περίπτωση υποβολής 
προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι του 
Αναθέτοντος Φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

(γ) Κάθε υποψήφιος συμμετέχει με μια μόνο προσφορά. Εφόσον υποψήφιος, φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, υποβάλλει ατομικά ή ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας προσφορά δεν 
δύναται να συμμετάσχει στην παρούσα διαδικασία ως μέλος άλλης ένωσης ή 
κοινοπραξίας. Σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι έχουν υποβληθεί δύο προσφορές 
και απορρίπτονται αμφότερες ως απαράδεκτες. 

3.1.2. Εγγύηση συμμετοχής 

3.1.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (Προσφέροντες), εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής, ποσού δεκατεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (14.700,00€).  

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 4.1.5 της παρούσας, 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. 

3.1.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Παραχωρησιούχο με την 
προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.  
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3.1.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς Προσφέροντες, σύμφωνα 
με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 302 του ν. 4412/2016, αναλογικά 
εφαρμοζόμενου.   

3.1.2.4. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο Προσφέρων: α) αποσύρει την 
προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή 
στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 3.1.3 έως 3.2.5 γ) δεν 
προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά 
(παράγραφοι 3.3 και 5.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, 
ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 
2 του ν. 4412/2016, αναλογικά εφαρμοζόμενου, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική 
πρόσκληση του Αναθέτοντος Φορέα να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της προσφοράς 
του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί, ζ) στις περιπτώσεις 
των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή 
δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω 
δικαιολογητικών, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ 
προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα 
παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 3.1.3 ή η 
πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 

3.1.2.5. H Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα 
του Παραρτήματος [3]. 

3.1.2.6. Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται 
ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, 
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής 
υποβολής προσφορών, μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά, κατά τα αναφερόμενα 
κατωτέρω, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της 
Επιτροπής Διαγωνισμού. 

3.1.3. Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
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: 

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

(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 στο εθνικό δίκαιο του Αναθέτοντος Φορέα ή στο εθνικό 
δίκαιο του οικονομικού φορέα,  
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(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 (ΙΚΕ), 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.  

3.1.3.2. 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   
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(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. 

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. 

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ ανωτέρω θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον 
δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό 
διακανονισμό που τηρείται. 

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 στο μέτρο που 
τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού. 

3.1.3.3. 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. 3 του άρθρου 29 του 
ν. 4413/2016, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων, ιδίως δε εάν σε βάρος του έχουν επιβληθεί, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο 
(2) ετών πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, 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 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,   

(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.  

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί 
ποινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, 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 35 του ν. 
4413/2016 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,  
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(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 αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 3.3.3 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
του Αναθέτοντος 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,  

(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.  

3.1.3.4. 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.   

3.1.3.5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους 3.1.3.1 και 3.1.3.3, εκτός από την περ. β΄ αυτής, 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 
(αυτοκάθαρση). 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. 

3.1.3.6. 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. 

3.1.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική 
απόφαση του άρθρου 42 του ν. 4413/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται 
αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 
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3.2. Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

3.2.1. Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

3.2.1.1. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού να ασκούν δραστηριότητα 
συναφή με το αντικείμενο των προς παραχώρηση υπηρεσιών, δηλαδή να 
δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην παροχή υπηρεσιών συλλογής και διαχείρισης 
υγρών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων σε λιμένες.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά 
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 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.  

3.2.1.2. Οι Οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού να είναι εγγεγραμμένοι στο 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. οικ. 
4394/4026/2016 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

3.2.1.3. Σε περίπτωση ένωσης, σύμπραξης ή κοινοπραξίας, οι ανωτέρω προϋποθέσεις 
πρέπει να πληρούνται από κάθε ένα εκ των μελών αυτής.  

3.2.2. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι Προσφέροντες απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού να 
διαθέτουν σωρευτικά τα ακόλουθα:  

(α) Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις ή συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις, εκ 
των οποίων να προκύπτει ότι έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων για τις χρήσεις 
των ετών 2018, 2019 και 2020, και 

(β) Γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τα ακόλουθα έτη: 

1. έτος 2018: κύκλος εργασιών ύψους τουλάχιστον 600.000,00 €,  

2. έτος 2019: κύκλος εργασιών ύψους τουλάχιστον 600.000,00 €,  

3. έτος 2020: κύκλος εργασιών ύψους τουλάχιστον 600.000,00 €, και  
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(γ) ''Ειδικό'' ετήσιο κύκλο εργασιών στη συλλογή και διαχείριση υγρών αποβλήτων και 
καταλοίπων φορτίου πλοίων για τα ακόλουθα έτη, όπως βεβαιώνεται από βεβαίωση 
ορκωτού λογιστή:  

1. έτος 2018: ειδικός κύκλος εργασιών τουλάχιστον 300.000,00 €, 

2. έτος 2019: ειδικός κύκλος εργασιών τουλάχιστον 300.000,00 €, 

3. έτος 2020: ειδικός κύκλος εργασιών τουλάχιστον 300.000,00 €, και 

(δ) δείκτη βιωσιμότητας (κυκλοφορούν ενεργητικό προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) 
άνω του 1, και στις τρείς προαναφερόμενες χρήσεις (2018, 2019, 2020) και 

(ε) ασφαλιστική κάλυψη Αστικής και Περιβαλλοντικής Ευθύνης, με ελάχιστο όριο 
κάλυψης Πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000,00€).  

Σε περίπτωση που υποψήφιος διαθέτει λιγότερες από τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις 
θα λαμβάνονται υπόψη μόνον τα οικονομικά στοιχεία των χρήσεων που διαθέτει. 

Σε περίπτωση ένωσης, σύμπραξης ή κοινοπραξίας, προκειμένου να διαπιστωθεί η 
Χρηματοοικονομική Επάρκεια των στοιχείων α΄ έως και γ’ της παρούσας του υποψηφίου 
σταθμίζεται ο μέσος όρος των ανωτέρω ζητουμένων οικονομικών στοιχείων κατά τις 
τρεις τελευταίες χρήσεις κάθε μέλους της σύμπραξης ή κοινοπραξίας, με συντελεστή 
στάθμισης το ποσοστό συμμετοχής του μέλους σε αυτή. Σε περίπτωση που μέλος της 
ένωσης, σύμπραξης ή της κοινοπραξίας διαθέτει λιγότερες από τρεις (3) διαχειριστικές 
χρήσεις, θα λαμβάνονται υπόψη μόνον τα οικονομικά στοιχεία των λοιπών μελών της 
ένωσης, σύμπραξης ή της κοινοπραξίας, κατά την στάθμιση δε των στοιχείων αυτών, το 
ποσοστό συμμετοχής του μέλους, που δεν διαθέτει τις ζητούμενες χρήσεις, θα 
επιμερίζεται, για όσες χρήσεις δεν έχει, στα λοιπά μέλη της ένωσης ή της σύμπραξης ή 
της κοινοπραξίας, κατά το ποσοστό συμμετοχής τους σ’ αυτή.  

Σε περίπτωση ένωσης, σύμπραξης ή κοινοπραξίας, η διαπίστωση της οικονομικής 
επάρκειας του στοιχείου δ΄ πρέπει να πληρείται από κάθε ένα εκ των μελών αυτής.   

3.2.3. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού:  

(α) κατά την διάρκεια της τελευταίας πενταετίας πριν από τη διενέργεια του 
διαγωνισμού, να έχουν εκτελέσει ή να εκτελούν επιτυχώς για χρονικό διάστημα κατ’ 
ελάχιστο εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις παροχής 
Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης υγρών αποβλήτων και 
καταλοίπων φορτίου πλοίων (Παραρτήματα I, II και IV της ΔΣ MARPOL 73/78)_ σε λιμένες, 
οι οποίοι εμφανίζουν, έκαστος εξ αυτών, τουλάχιστον αντίστοιχη κίνηση με τον λιμένα 
του Λαυρίου, ως προς τον αριθμό, το είδος των πλοίων που κατέπλευσαν στο λιμένα, 
τον αριθμό των πλοίων που παρέδωσαν υγρά απόβλητα και κατάλοιπα φορτίου, τις 
ποσότητες των παραληφθέντων κατ’ είδος υγρών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου. 

Η επικαλούμενη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα θα πρέπει να προέρχεται από 
συμβάσεις με το προαναφερόμενο αντικείμενο, στις οποίες ο Προσφέρων είναι 
ανάδοχος είτε αυτοτελώς είτε μέλος ένωσης, σύμπραξης ή κοινοπραξίας. Σε περίπτωση 
που η επικαλούμενη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα προέρχεται από συμβάσεις 
στις οποίες ο υποψήφιος οικονομικός φορέας είναι μέλος ένωσης ή σύμπραξης ή 
κοινοπραξίας, το ποσοστό συμμετοχής του Προσφέροντος στην ένωση, σύμπραξη ή 
κοινοπραξία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 50%. 
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(β) να διαθέτουν τις ακόλουθες άδειες:  

(i) συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων, σε πανελλαδικό επίπεδο ή από την 
οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, εάν τα απόβλητα δεν μεταφέρονται εκτός αυτής 

(ii)  συλλογής και μεταφοράς Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων σε πανελλαδικό επίπεδο 
ή από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, εάν τα απόβλητα δεν μεταφέρονται εκτός 
αυτής και ο Υποψήφιος δεν διαθέτει ενιαία άδεια συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων 
αποβλήτων 

(γ) να διαθέτουν τα ακόλουθα μέσα και εξοπλισμό:  

(i) Ένα (1) Δεξαμενόπλοιο ή Δεξαμενοσλέπι αυτοκινούμενο ή ρυμουλκούμενο, που θα 
απασχολείται στην περισυλλογή από τα πλοία που καταπλέουν στους χώρους 
αρμοδιότητας της Ο.Λ.Λ. Α.Ε. των πετρελαιοειδών αποβλήτων, συνολικής ελάχιστης 
χωρητικότητας 1.000m3 εφοδιασμένο με άδεια παραλαβής & μεταφοράς 
πετρελαιοειδών αποβλήτων, έγγραφο εθνικότητας του οικείου νηολογίου, πρωτόκολλο 
γενικής επιθεώρησης πλοίου ή πιστοποιητικό κλάσης σε ισχύ και ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο.  
(ii) Δύο (2) κατάλληλα βυτιοφόρα οχήματα χωρητικότητας εκάστου άνω των 18m3 που 
θα απασχολούνται αποκλειστικά με την περισυλλογή και μεταφορά των υγρών 
πετρελαιοειδών καταλοίπων από ξηράς, εφοδιασμένα με τις αντίστοιχες άδειες 
παραλαβής & μεταφοράς πετρελαιοειδών καταλοίπων, τις άδειες κυκλοφορίας, τα 
πιστοποιητικά κατά ADR και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. 
(iii) Ένα (1) κατάλληλο βυτιοφόρο όχημα, χωρητικότητας τουλάχιστον 18m3, κατάλληλο 
για την παραλαβή από ξηράς των βοθρολυμάτων των πλοίων, εφοδιασμένο με την 
σχετική άδεια κυκλοφορίας και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του οχήματος. 
(iv) Ένα (1) βυτιοφόρο όχημα χωρητικότητας 15m3 και άνω κατάλληλο για την 
παραλαβή και μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων, εφοδιασμένο με την σχετική άδεια 
κυκλοφορίας, το πιστοποιητικό κατά ADR και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του 
οχήματος.  
(v) Ένα (1) βυτιοφόρο όχημα, χωρητικότητας τουλάχιστον 15m3, κατάλληλο για την 
παραλαβή και μεταφορά των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (Α.Λ.Ε.), εφοδιασμένο με 
την σχετική άδεια παραλαβής & μεταφοράς πετρελαιοειδών καταλοίπων, την άδεια 
κυκλοφορίας, το πιστοποιητικό κατά ADR και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.  
(vi) Ένα ειδικό φορτηγό αυτοκίνητο γερανοφόρο για την μεταφορά του εξοπλισμού και 
των μέσων παραλαβής καταλοίπων, εφοδιασμένο με τη σχετική άδεια κυκλοφορίας, το 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο και το πιστοποιητικό ανυψωτικής ικανότητας. 
(vii) Δύο (2) δεξαμενές προσωρινής αποθήκευσης Α.Λ.Ε. και πετρελαιοειδών 
αποβλήτων, τις οποίες υποχρεούται να διαθέσει ο υποψήφιος στην Ο.Λ.Λ. Α.Ε. με 
μέριμνα και ευθύνη του οποίου θα τοποθετηθούν σε κατάλληλα σημεία για την 
εξυπηρέτηση των μικών σκαφών που θα παράγουν μικροποσότητες.  
(δ) να διαθέτουν το ακόλουθο ελάχιστο απαιτούμενο προσωπικό: 

(i) Ένα (1) Χημικό Μηχανικό ή Χημικό ή Μηχανικό Περιβάλλοντος ή 
Περιβαλλοντολόγο  
(ii) Δύο (2) συντονιστές εργασιών (operation managers) 
(iii) Έναν (1) επόπτη έργου 
(iv) Έναν (1) Τεχνικό Ασφαλείας  
(v) Ένα (1) Σύμβουλο Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ). 

Τα ως άνω υπό στοιχεία i, ii, iii πρόσωπα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία, τουλάχιστον 
δύο (2) ετών σε υπηρεσίες συλλογής υγρών αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου σε 
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λιμένες. Για τα υπό στοιχεία iv και v πρόσωπα, να προσκομισθεί η αναγγελία προς το αρμόδιο 

τμήμα του ΣΕΠΕ και το πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης αντίστοιχα. (ε) να διαθέτουν 
το ελάχιστο απαιτούμενο υποστηρικτικό προσωπικό για τη λειτουργία των 
προσφερόμενων από τον υποψήφιο μέσων και εξοπλισμού (χειριστές, εξοπλισμού, 
οδηγοί οχημάτων), κατάλληλα πιστοποιημένο, εφόσον απαιτείται.  

(στ) να διαθέτουν Εγκατάσταση επεξεργασίας (ανάκτησης) πετρελαιοειδών αποβλήτων, 
χωρητικότητας τουλάχιστον 2.000m3 και δυνατότητα επεξεργασίας 80tn/ημέρα. Στο 
πλαίσιο της ευρωπαϊκής και εθνικής στρατηγικής για Πράσινες Συμβάσεις, η εν λόγω 
Εγκατάσταση θα λειτουργεί με τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές, καταναλώνοντας στην 
παραγωγική της διαδικασία μόνο τις φιλικότερες προς το περιβάλλον πηγές ενέργειας, 
δηλαδή ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, είτε ηλεκτρική ενέργεια απευθείας από το 
δίκτυο, είτε από καύση φυσικού αερίου ή υγραερίου, καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης.  

Σε περίπτωση που η Εγκατάσταση δεν ανήκει στην κυριότητα του Υποψηφίου, θα πρέπει 
να υφίσταται σύμβαση συνεργασίας μεταξύ του Προσφέροντος και του νομίμου 
εκπροσώπου Εγκατάστασης, που πληροί τις προαναφερόμενες απαιτήσεις για όλη την 
διάρκεια της Σύμβασης. 

(ζ) να διαθέτουν τις ακόλουθες συμβάσεις ή βεβαιώσεις συνεργασίας:  

i) Σύμβαση με το εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων 
λιπαντικών ελαίων, για την παράδοση προς αναγέννηση των απόβλητων λιπαντικών 
ελαίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 82/2004. 
(ii) Σύμβαση με τελικό αποδέκτη επικινδύνων αποβλήτων (Παράρτημα ΙΙ της ΔΣ Marpol 
73/78), από την οποία θα τεκμαίρεται η δυνατότητα διαχείρισης των σχετικών 
αποβλήτων. 

3.2.4. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης πρέπει να 
διαθέτουν σε ισχύ, επί ποινή αποκλεισμού όλα τα ακόλουθα:  

(α) Πιστοποίηση συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά το πρότυπο ποιότητας 
ISO 9001:2015, σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών, στο οποίο 
να αναγράφεται το ειδικό αντικείμενο των ευκολιών υποδοχής αποβλήτων πλοίων 
(συλλογή και μεταφορά υγρών αποβλήτων πλοίων),  

(β) Πιστοποίηση EMAS (Κανονισμός 1221/2009 ΕΚ) σε ισχύ κατά την ημερομηνία 
υποβολής των δικαιολογητικών για το ειδικό αντικείμενο των ευκολιών υποδοχής 
αποβλήτων πλοίων (συλλογή και μεταφορά υγρών αποβλήτων πλοίων), 

(γ) Πιστοποίηση συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 
14001:2015, σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών, στο οποίο να 
αναγράφεται το ειδικό αντικείμενο των ευκολιών υποδοχής αποβλήτων πλοίων 
(συλλογή και μεταφορά υγρών αποβλήτων πλοίων),  

(δ) Πιστοποίηση κατά το πρότυπο υγιεινής και ασφάλειας ISO 45001:2018, σε ισχύ κατά 
την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών στο οποίο να αναγράφεται το ειδικό 
αντικείμενο των ευκολιών υποδοχής αποβλήτων πλοίων (συλλογή και μεταφορά υγρών 
αποβλήτων πλοίων),  

(ε) Πιστοποίηση κατά το πρότυπο oργάνωσης και διαχείρισης λιμενικών εγκαταστάσεων 
υποδοχής αποβλήτων ISO 16304:2018, σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής των 
δικαιολογητικών, στο οποίο να αναγράφεται το ειδικό αντικείμενο των ευκολιών 
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υποδοχής αποβλήτων πλοίων (συλλογή και μεταφορά υγρών αποβλήτων πλοίων). 

Ο Αναθέτων Φορέας αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
φορείς διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και 
σε άλλα κράτη - μέλη. 

Σε περίπτωση ένωσης, σύμπραξης ή κοινοπραξίας, οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να 
πληρούνται από κάθε ένα εκ των μελών αυτής.  

3.2.5. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 

3.2.5.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά: α) τα κριτήρια της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 3.2.2) πλην του δείκτη βιωσιμότητας 
ο οποίος σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πληρείται αυτοτελώς από κάθε οικονομικό 
φορέα και β) τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 
3.2.3), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4413/2016. 
Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους 
πόρους, καθ’ όλη τη διάρκεια της παραχώρησης, με την προσκόμιση της σχετικής 
δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Ειδικά όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τίτλους 
σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ) του 
Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016 ή με την 
σχετική 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 θα είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της Σύμβασης 
Παραχώρησης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις 
ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.   

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση, που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 
τρίτου για τη απόδειξη της τεχνικής ικανότητας, ο τρίτος παρέχων στήριξη θα πρέπει να 
έχει εκτελέσει ο ίδιος την υπηρεσία, που επικαλείται προς απόδειξη της εμπειρίας του, 
ως ανάδοχος ή ως μέλος κοινοπραξίας, σύμπραξης ή ένωσης και όχι ως συνεργάτης ή 
υπεργολάβος. 

Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι θεωρείται τρίτος παρέχων στήριξη, ο οικονομικός φορέας 
που παρέχει στον Υποψήφιο την Εγκατάσταση ή και τον εξοπλισμό, συγκεκριμένες 
εγκαταστάσεις, μηχανήματα ή τεχνικό εξοπλισμό ή προσωπικό για την εκτέλεση της υπό 
παραχώρηση σύμβασης και να είναι ιδιοκτήτης των τεχνικών μέσων και του εξοπλισμού 
και όχι μισθωτής. 

Ειδικά σε περίπτωση που ο Υποψήφιος μισθώνει τον ζητούμενο κινητό εξοπλισμό, ο 
εκμισθωτής πρέπει να είναι ιδιοκτήτης και όχι μισθωτής αυτού και δεν θεωρείται τρίτος 
παρέχων στήριξη. 
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Ο Αναθέτων Φορέας ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να 
στηριχθεί ο υποψήφιος, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν 
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 3.1.3. Ο υποψήφιος 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, 
εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση του 
αναθέτοντος φορέα, η οποία απευθύνεται στον υποψήφιο μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου 
εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.  

3.2.5.2. Υπεργολαβία 

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η 
τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 4413/2016 από 
υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του Αναδόχου.  

Ο Υποψήφιος αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να 
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 
προτείνει. Στην περίπτωση που o υποψήφιος αναφέρει στην προσφορά του ότι 
προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους 
σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 
σύμβασης - με την συμπλήρωση και κατάθεση ξεχωριστού ΕΕΕΣ για τον υπεργολάβο - ο 
αναθέτων φορέας ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 
3.1.3 της παρούσας. Ο Υποψήφιος υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, 
εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 3.1.3.  

Επιπλέον, ο Υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει με την υποβολή της Προσφοράς 
του, τα στοιχεία εκείνα που αποδεικνύουν ότι ο προτεινόμενος υπεργολάβος διαθέτει 
εμπειρία αντίστοιχη του τμήματος που θα αναλάβει να εκτελέσει, καθώς και τις 
απαιτούμενες άδειες, πιστοποιήσεις, ISO κλπ, που αφορούν στην εκτέλεση του εν λόγω 
τμήματος. Σε περίπτωση που το(α) τμήμα(τα) της Σύμβασης το(α) οποίο(α) ο Προσφέρων 
προτίθεται να αναθέσει υπό τη μορφή υπεργολαβίας υπολείπεται του ποσοστού του 
τριάντα τοις εκατό (30%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, σωρευτικά 
υπολογιζόμενου, ο Προσφέρων υποχρεούται να προσκομίσει με την υποβολή της 
Προσφοράς του, μόνον τα στοιχεία εκείνα που αποδεικνύουν ότι ο προτεινόμενος 
υπεργολάβος διαθέτει εμπειρία αντίστοιχη του τμήματος που θα αναλάβει να εκτελέσει, 
καθώς και τις απαιτούμενες άδειες, πιστοποιήσεις, ISO κλπ., που αφορούν στην 
εκτέλεση του εν λόγω τμήματος και δεν υποχρεούται να συμπληρώσει έντυπο ΕΕΕΣ για 
τον υπεργολάβο. 

3.3. Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

3.3.1. Απόδειξη ποιοτικής επιλογής 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 3.1.1 έως και 3.2.5, κρίνονται κατά 
την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 
5.2, όταν δηλαδή ο [προσωρινός] ανάδοχος θα υποβάλει επικαιροποιημένα τα 
δικαιολογητικά του άρθρου 3.3 της παρούσας παραγράφου, έπειτα από σχετική 
πρόσκλησή του και κατά τη σύναψη της σύμβασης.  
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Στην περίπτωση που ο Προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 3.2.5 της παρούσας, οι φορείς στην 
ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα 
στις παραγράφους 3.3.2 και 3.3.3, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 3.1.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση (παράγραφοι 3.2.2 και 3.2.3). 

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται 
να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό 
που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι 
υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 
3.3.2 και 3.3.3, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 3.1.3 της 
παρούσας.  

Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται, κατά την υποβολή της προσφοράς τους, να 
προσκομίσουν, επί ποινή αποκλεισμού, τα ζητούμενα με βάση τις προβλέψεις της 
παρούσας, δικαιολογητικά και στοιχεία των παραγράφων 3.3. Β2 – Β5. 

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.  

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι 
πληρούν, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν 
γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης 
για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν 
αμελλητί τον αναθέτοντα φορέα.  

3.3.2. Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: (α) δεν 
βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 3.1.3 και (β) πληρούν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής των παραγράφων 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 και 3.2.4 της παρούσας, 
προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, 
το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα 
[1], 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 φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο 
μπορούν να υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της 
ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, 
ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ. Ο 
οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει 
στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ. Κατά 
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την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, 
με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η 
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 
3.1.3 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. Στο 
ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.  

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την 
κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 39 του ν. 
4413/2016 και παραγράφου 3.1.3 της παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και 
τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του.  

Ιδίως επισημαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του 
ΕΕΕΣ για τυχόν σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς 
περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η 
εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα 
με την περ. γ της παραγράφου 3.1.3.3 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που 
προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης (άρθρο 39 του ν. 4413/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν 
αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε 
δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας 
δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο 
ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει 
αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.  

3.3.3. Αποδεικτικά μέσα 

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 3.1.3 
οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 

(α) για την παράγραφο 3.1.3.1 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, που να έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η 
υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του 
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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 3.1.3.1, 

(β) για την παράγραφο 3.1.3.2 πιστοποιητικό 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.  

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 
3.1.3.2 περίπτωση α’ αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.  

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς 
κοινωνικής ασφάλισης της παραγράφου 3.1.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο 
από τον e-ΕΦΚΑ. 

iii) Για την παράγραφο 3.1.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, 
υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 
και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

(γ) για την παράγραφο 3.1.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν από την υποβολή του.  

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το 
οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό 
αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη 
έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για 
τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει 
λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική 
πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο 
taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής 
δραστηριότητάς τους. 

Αν το κράτος-μέλος ή εν λόγω χώρα δεν εκδίδουν τέτοιου είδους έγγραφα ή 
πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 3.1.3.1 και 3.1.3.2 περ. α΄ και β΄, 
καθώς και στην παρ. 3.1.3.3 περ. β΄, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορούν να 
αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες που δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλος ή της χώρας καταγωγής 
ή της χώρας που 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 
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παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 3.1.3.1 και 3.1.3.2 περ. α΄ και β΄, καθώς και στην παρ. 
3.1.3.3 περ. β΄. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού 
αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.  

(δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 3.1.3.3, υπεύθυνη δήλωση του 
Προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι 
στην παράγραφο αυτή λόγοι αποκλεισμού.    

(ε) για την παράγραφο 3.1.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του αποκλεισμού, σύμφωνα τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 3.2.1. (απόδειξη καταλληλότητας για 
την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν, επί ποινή αποκλεισμού, 
με την υποβολή της Προσφοράς:  

(α) Για την περίπτωση του άρθρου 3.2.1.1, πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί 
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού 
μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. 
Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, 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 της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση 
σύμβασης. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής 
στο οικείο επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία 
υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του 
άρθρου 3.2.1. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής 
δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις 
αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.    

(β) Για την περίπτωση του άρθρου 3.2.1.2, αποδεικτικό εγγραφής στο Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. οικ. 4394/4026/2016 απόφασης 
των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας (επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων).  

Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας ή σύμπραξης οικονομικών φορέων, τα ανωτέρω 
πιστοποιητικά / βεβαιώσεις της παρούσας παραγράφου Β.2 υποβάλλονται για κάθε 
μέλος της ένωσης ή της σύμπραξης χωριστά. Ειδικά για την απαίτηση του υπό στοιχείου 
β ανωτέρω, το αποδεικτικό εγγραφής στο ΗΜΑ απαιτείται εφόσον από την προσφορά 
προκύπτει ότι το μέλος ασχολείται με τη συλλογή των αντίστοιχων (επικίνδυνων ή μη 
επικίνδυνων) αποβλήτων.   
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Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της 
παραγράφου 3.2.2 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν, επί ποινή αποκλεισμού, με την 
υποβολή της Προσφοράς: 

(α) Τις δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων Χρήσεων (2018, 
2019, 2020), από τις οποίες θα προκύπτει: 

(i) ότι έχουν θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων σε όλες τις προαναφερόμενες 
χρήσεις, και 

(ii) ότι διαθέτουν γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των εξακοσίων χιλιάδων Ευρώ 
(600.000,00 €) ανά έτος, σε όλες τις προαναφερόμενες χρήσεις, και 

(iii) δείκτη βιωσιμότητας (κυκλοφορούν ενεργητικό προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) 
άνω του 1, σε όλες τις προαναφερόμενες χρήσεις, 

Στην περίπτωση που η δημοσίευση των οικονομικών αυτών καταστάσεων απαιτείται 
σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας, όπου είναι εγκατεστημένος ο 
υποψήφιος. Σε περίπτωση οικονομικού φορέα, που δεν έχει κατά νόμο υποχρέωση 
δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων, είναι υποχρεωτική η κατάθεση των ισοζυγίων 
και των εντύπων Ε3 των τριών (3) τελευταίων χρήσεων.  

(β) Δήλωση περί του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης 
για τα τρία (3) τελευταία έτη ειδικώς στην παροχή υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής υγρών 
αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων σε λιμένες, πιστοποιημένη από ορκωτό 
λογιστή – ελεγκτή, από την οποία προκύπτει ότι διαθέτουν ετήσιο κύκλο εργασιών στο 
εν λόγω ειδικό αντικείμενο για τις τρεις τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις (2018, 2019, 
2020), άνω των τριακοσίων χιλιάδων Ευρώ (300.000,00 €).  

Σε περίπτωση οικονομικού φορέα, που δεν έχει συμπληρώσει τρείς οικονομικές χρήσεις, 
λαμβάνονται υπόψη τα ανωτέρω υπό στοιχεία (α) i, ii, iii και (β) προς τα έτη των 
διαχειριστικών χρήσεων του.  

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, η 
καταλληλότητα δε του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την 
απόδειξη της χρηματοοικονομικής του επάρκειας εναπόκειται στην κρίση του 
Αναθέτοντος Φορέα.  

(γ) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής και περιβαλλοντικής ευθύνης με ελάχιστο όριο 
κάλυψης πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000,00 €).   

Σε περίπτωση ένωσης, σύμπραξης ή κοινοπραξίας, προκειμένου να διαπιστωθεί η 
Χρηματοοικονομική Επάρκεια των στοιχείων α΄ (i) & (ii) και β’ του υποψηφίου 
σταθμίζεται ο μέσος όρος των ανωτέρω ζητουμένων οικονομικών στοιχείων κατά τις 
τρεις τελευταίες χρήσεις κάθε μέλους της σύμπραξης ή κοινοπραξίας, με συντελεστή 
στάθμισης το ποσοστό συμμετοχής του μέλους σε αυτή. 

Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας ή σύμπραξης οικονομικών φορέων, 
προκειμένου να διαπιστωθεί η Χρηματοοικονομική Επάρκεια των στοιχείων του 
στοιχείου α (iii) υποβάλλονται για κάθε μέλος της ένωσης ή της σύμπραξης χωριστά.  

Ειδικά για την κάλυψη της απαίτησης του στοιχείου (γ) της παρούσας (ήτοι και της 
παραράφου 3.2.2 (ε), το/α ασφαλιστήριο/α συμβόλαιο/α υποβάλλεται/ονται από το 
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μέλος /η, που αναλαμβάνει/ουν τη συλλογή και μεταφορά (επικινδύνων ή/και μη 
επικινδύνων) αποβλήτων.  

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου 3.2.3 
οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν, επί ποινή αποκλεισμού, με την υποβολή της 
Προσφοράς: 

(α) Περιγραφή της επιχειρηματικής δομής τους (νομική μορφή, έτος ίδρυσης, 
οργάνωσης, εύρους δραστηριοτήτων, περιγραφής του συνόλου των δραστηριοτήτων 
του υποψηφίου, παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών), περιγραφή της τεχνικής 
υποδομής τους με πλήρη αναφορά στις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και τα μέσα 
ποιοτικού ελέγχου αυτών, αναφορά του ανθρώπινου δυναμικού (προσωπικού), που 
απασχολούν το τελευταίο ημερολογιακό έτος πριν από την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

(β) Αντίγραφα δύο (2) συμβάσεων παροχής Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών παραλαβής και 
διαχείρισης υγρών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων ( Παραρτήματα I, II και  
IV της ΔΣ MARPOL 73/78) τουλάχιστον διετούς διάρκειας έκαστη, που έχουν εκτελεσθεί 
ή εκτελούνται ακόμα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 24 μηνών κατά την τελευταία 
πενταετία σε λιμένες, οι οποίοι εμφανίζουν, έκαστος, τουλάχιστον αντίστοιχη κίνηση με 
τον λιμένα του Λαυρίου, ως προς τον αριθμό, το είδος των πλοίων που κατέπλευσαν στο 
λιμένα, τον αριθμό των πλοίων που παρέδωσαν υγρά απόβλητα και κατάλοιπα φορτίου, 
τις ποσότητες των παραληφθέντων κατ’ είδος υγρών αποβλήτων και καταλοίπων 
φορτίου. 

Κάθε σύμβαση θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχη βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή 
άλλο σχετικό αποδεικτικό έγγραφο του φορέα διαχείρισης του λιμένα.  

Επιπλέον, θα προσκομισθεί κατάλογος στον οποίο θα αναφέρονται: 

• τα στοιχεία του πελάτη,  

• το όνομα και το τηλέφωνο του προσώπου επικοινωνίας,  

• το αντικείμενο (συνοπτική περιγραφή), 

• το ποσοστό συμμετοχής του υποψηφίου στο έργο.  

Ο κατάλογος των εκτελεσθεισών συμβάσεων θα συνοδεύεται και από επίσημα στοιχεία 
(ετήσιες εκθέσεις διαχείρισης αποβλήτων, βεβαιώσεις των φορέων διαχείρισης των 
αντίστοιχων λιμένων ή άλλα αντίστοιχα έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ο αριθμός 
και το είδος των πλοίων που κατέπλευσαν στο λιμένα, ο αριθμός των παραλαβών υγρών 
αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου και οι ποσότητες κατ’ είδος ANNEXES Ι, ΙΙ και ANNEX 
ΙV της Διεθνούς Σύμβασης MARPOL 73/87 των παραληφθέντων υγρών αποβλήτων και 
καταλοίπων φορτίου πλοίων) και κάθε πρόσφορο μέσο προς απόδειξη του αντικειμένου 
που υλοποίησε ο οικονομικός φορέας.  

(γ) Ευκρινή φωτοαντίγραφα των αδειών:  

(i) συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων, σε πανελλαδικό επίπεδο ή από 
την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, εάν τα απόβλητα δεν μεταφέρονται εκτός 
αυτής. 

(ii) συλλογής και μεταφοράς Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων σε πανελλαδικό επίπεδο ή 
από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, εάν τα απόβλητα δεν μεταφέρονται εκτός 
αυτής και ο Υποψήφιος δεν διαθέτει ενιαία άδεια συλλογής και μεταφοράς 
επικίνδυνων αποβλήτων. 





Σελ. 44 

 

(δ) Ως προς τα ζητούμενα πλωτά μέσα:  

Το έγγραφο εθνικότητας του οικείου νηολογίου, το Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης ή 

το πιστοποιητικό κλάσης σε ισχύ, το πιστοποιητικό καταλληλότητας, το πιστοποιητικό 

καταμέτρησης και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο για : 

(i) την άδεια παραλαβής και μεταφοράς πετρελαιοειδών καταλοίπων, το έγγραφο 
εθνικότητας του οικείου νηολογίου, το Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης ή το 
πιστοποιητικό κλάσης σε ισχύ και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ενός (1) Δεξαμενόπλοιου 
ή Δεξαμενοσλεπίου αυτοκινούμενο ή ρυμουλκούμενο, συνολικής ελάχιστης 
χωρητικότητας 1.000m3. Σε περίπτωση που το ως άνω πλωτό μέσο δεν ανήκει στην 
κυριότητα του Υποψηφίου, αυτός θα πρέπει να προσκομίσσει, πέραν των 
προαναφερόμενων στοιχείων και ναυλοσύμφωνα μεταξύ του Υποψηφίου και του 
πλοιοκτήτη περί αποκλειστικής χρήσης του πλωτού μέσου καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος 
της Σύμβασης Παραχώρησης. 

(ε) Ως προς τα ζητούμενα οχήματα και τις δεξαμενές προσωρινής αποθήκευσης:  

(i) Τις άδειες κυκλοφορίας, τις άδειες παραλαβής & μεταφοράς πετρελαιοειδών 
καταλοίπων, τα πιστοποιητικά κατά ADR και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των δύο (2) 
βυτιοφόρων οχημάτων, που θα απασχολούνται αποκλειστικά με την περισυλλογή και 
μεταφορά των υγρών πετρελαιοειδών καταλοίπων από ξηράς.  
(ii) Την άδεια κυκλοφορίας, την άδεια παραλαβής & μεταφοράς πετρελαιοειδών 
καταλοίπων, το πιστοποιητικό κατά ADR και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια του 
βυτιοφόρου οχήματος, που θα απασχολείται αποκλειστικά με την περισυλλογή και 
μεταφορά των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (Α.Λ.Ε.).  
(iii) Την άδεια κυκλοφορίας, το πιστοποιητικό κατά ADR και το ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο του βυτιοφόρου οχήματος που θα απασχολείται με την περισυλλογή και 
μεταφορά των επικινδύνων αποβλήτων.  
(iv) Την άδεια κυκλοφορίας και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του βυτιοφόρου 
οχήματος που θα απασχολείται με την περισυλλογή και μεταφορά των βοθρολυμάτων.  
(v) Την άδεια κυκλοφορίας, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και το πιστοποιητικό 
ανυψωτικής ικανότητας του ειδικού γερανοφόρου φορτηγού αυτοκινήτου. 
Δύο (2) δεξαμενές προσωρινής αποθήκευσης Α.Λ.Ε. και πετρελαιοειδών αποβλήτων, τις 
οποίες υποχρεούται να διαθέσει ο υποψήφιος στην Ο.Λ.Λ. Α.Ε. με μέριμνα και ευθύνη 
του οποίου θα τοποθετηθούν σε κατάλληλα σημεία για την εξυπηρέτηση των μικρών 
σκαφών που θα παράγουν μικροποσότητες, με μέριμνα αδειοδότησης της Ο.Λ.Λ. Α.Ε.Σε 
περίπτωση που τα ανωτέρω οχήματα δεν ανήκουν στην κυριότητα του Υποψηφίου, 
αυτός θα πρέπει να προσκομίσει, πέραν των προαναφερομένων στοιχείων, και ιδιωτικά 
συμφωνητικά περί μίσθωσης και αποκλειστικής χρήσης αυτών από αυτόν καθ’ όλη τη 
διάρκεια της Σύμβασης ή συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης. 

 
(στ) Ως προς την Εγκατάσταση παράδοσης των συλλεγέντων υγρών πετρελαιοειδών 
αποβλήτων (Παράρτημα Ι της ΔΣ Marpol 73/78):  

(i) Την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, την άδεια λειτουργίας, την 
τελωνειακή άδεια, το αποδεικτικό εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων 
(ΗΜΑ) για όλους τους κωδικούς ΕΚΑ πετρελαιοειδών αποβλήτων, που αναφέρονται στο 
Παράρτημα [5] της παρούσας, της εγκατάστασης επεξεργασίας (ανάκτησης) 
πετρελαιοειδών αποβλήτων.  
Σε περίπτωση που η Εγκατάσταση δεν ανήκει στην κυριότητα του Υποψηφίου, αυτός θα 
πρέπει να προσκομίσει, πέραν των προαναφερόμενων στοιχείων, και συμφωνητικό 
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μεταξύ του Υποψηφίου και του νομίμου εκπροσώπου της Εγκατάστασης περί 
συνεργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Παραχώρησης. 

(ii) Πιστοποιητικά, συμβάσεις, έγγραφα εκ των οποίων θα αποδεικνύεται ότι η 
Εγκατάσταση λειτουργεί καταναλώνοντας στην παραγωγική της διαδικασία ενέργεια 
παραγόμενη μόνο από τις φιλικότερες προς το περιβάλλον πηγές, δηλαδή μόνο ενέργεια 
από ανανεώσιμες πηγές, είτε από καύση φυσικού αερίου ή υγραερίου, είτε ηλεκτρική 
ενέργεια απευθείας από το δίκτυο. 

(iii) Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εγκατάστασης ότι καθ’ όλη τη 
διάρκεια της Σύμβασης Παραχώρησης αυτή θα λειτουργεί καταναλώνοντας στην 
παραγωγική της διαδικασία ενέργεια παραγόμενη μόνον από τις φιλικότερες προς το 
περιβάλλον πηγές 

(ζ) Ευκρινή φωτοαντίγραφα:  
(i) της κατάστασης προσωπικού όπως είναι αναρτημένη στο ηλεκτρονικό σύστημα 

ΕΡΓΑΝΗ, προς απόδειξη του ελάχιστου απαιτούμενου προσωπικού, 
συμπεριλαμβανομένων του Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων 
Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) και του Τεχνικού Ασφαλείας, εφόσον αυτοί ανήκουν στο 
προσωπικό του Υποψηφίου.  

(ii) των πιστοποιητικών κατάρτισης του Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς 
Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) και του Τεχνικού Ασφαλείας και της 
αναγγελίας πρόσληψης αυτών προς το αρμόδιο τμήμα του ΣΕΠΕ και το 
πιστοποιητικό επγγελματικής κατάρτισης καθενός.  

(iii) των βιογραφικών σημειωμάτων ενός (1) Χημικού μηχανικού ή Χημικού ή Μηχανικού  
περιβάλλοντος ή Περιβαλλοντολόγου, δύο (2) συντονιστών εργασιών (operation 
managers), ενός (1) επόπτη έργου, εκ των οποίων να προκύπτει η τουλάχιστον 
διετής εμπειρία τους σε εργασίες παραλαβής υγρών αποβλήτων πλοίων σε λιμένες.  

(iv) των συμβάσεων συνεργασίας των στελεχών – εξωτερικών συνεργατών με τον 
Υποψήφιο, εφόσον αυτοί δηλώνονται για την πλήρωση του ελάχιστου 
απαιτούμενου προσωπικού (και δεν ανήκουν στο προσωπικό του υποψηφίου), 
συνοδευόμενες από υπεύθυνες δηλώσεις αυτών ότι θα συνεργαστούν με τον 
Ανάδοχο, εφόσον του ανατεθεί η Σύμβαση, με τις ιδιότητες που δηλώθηκαν καθ’ 
όλη τη διάρκεια της Σύμβασης. Σε περίπτωση που οι δηλούμενοι για την πλήρωση 
του ελάχιστου απαιτούμενου προσωπικού (που δεν ανήκουν στο προσωπικό του 
υποψηφίου) δεν έχουν συνάψει ήδη συμβάσεις συνεργασίας, προσκομίζονται 
υπεύθυνες δηλώσεις αυτών ότι θα συνεργαστούν με τον Ανάδοχο, εφόσον του 
ανατεθεί η Σύμβαση, με τις ιδιότητες που δηλώθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της 
Σύμβασης. 

(v) της αναλυτικής κατάστασης των οδηγών των χρησιμοποιούμενων οχημάτων, των 
χειριστών μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού κλπ, και του βοηθητικού 
προσωπικού εν γένει, που θα χρησιμοποιηθεί στην εκτέλεση των υπηρεσιών της 
παρούσας.  

(vi) των πιστοποιήσεων των οδηγών των χρησιμοποιούμενων οχημάτων κατά ADR, για 
τα οχήματα που τούτο απαιτείται. 

(η) Συμβάσεις ή βεβαιώσεις συνεργασίας: 
(i) με το εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών 

ελαίων, για την παράδοση προς αναγέννηση των απόβλητων λιπαντικών ελαίων, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 82/2004. 

(ii) με τελικό αποδέκτη επικινδύνων αποβλήτων (Παράρτημα ΙΙ της ΔΣ Marpol 73/78, 
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από την οποία θα τεκμαίρεται η δυνατότητα διαχείρισης των σχετικών αποβλήτων. 
 

(θ) Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Υποψηφίου, στην οποία θα 
δηλώνει ότι στην περίπτωση που κηρυχθεί Παραχωρησιούχος, θα συνάψει, θα 
προσκομίσει κατά την υπογραφή της Σύμβασης και θα διατηρεί σε ισχύ κατά την 
διάρκεια της Σύμβασης και επί τρεις (3) μήνες, μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της, 
σύμβαση ασφάλισης Γενικής Αστικής Ευθύνης προς τρίτους, με εγνωσμένου κύρους 
ασφαλιστική εταιρεία, η οποία θα συμπεριλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τους ακόλουθους 
ασφαλιστικούς κινδύνους: 

1. Όρια ασφάλισης αστικής ευθύνης προς τρίτους 

1.1 Σωματικές βλάβες ομαδικό ΕΥΡΩ 100.000,00 

1.2 Υλικές ζημιές ΕΥΡΩ 750.000,00 

1.3 Ανώτατο όριο ευθύνης στη διάρκεια ασφαλίσεως ΕΥΡΩ 1.500.000,00 

2. Εργοδοτική Αστική Ευθύνη, την πέραν του ΙΚΑ ευθύνη του εργοδότη/εργολάβου, κατ’ 
άρθρα 657, 658 και 932 του ισχύοντος Αστικού Κώδικα, σύμφωνα με τα ακόλουθα υπό-
όρια αποζημιώσεως : 

2.1 Σωματικές βλάβες/θάνατος ανά άτομο ΕΥΡΩ 75.000,00 

2.2 Σωματικές βλάβες ομαδικό ΕΥΡΩ 150.000,00 

2.3 Ανώτατο όριο ευθύνης στη διάρκεια ασφαλίσεως ΕΥΡΩ 150.000,00 

Επίσης, θα δηλώνει ότι θα μεριμνήσει ώστε η Ο.Λ.Λ. Α.Ε. θα αναφέρεται ως 
επιπρόσθετος ασφαλισμένος, για την έκταση της ευθύνης του Ενδιαφερόμενου δυνάμει 
της παρούσης συμβάσεως, σε όλες τις προαναφερόμενες ασφαλιστικές καλύψεις που 
θα συναφθούν από τον ίδιο κατά τη διάρκεια και στο πλαίσιο της παρούσας. 
Διευκρινίζεται ότι το προσωπικό της Ο.Λ.Λ. Α.Ε. θα θεωρούνται τρίτοι ως προς τη 
σύμβαση ασφάλισης. 

Τέλος, θα δηλώνει ότι απαλλάσσει έναντι τρίτων την Ο.Λ.Λ. Α.Ε. και τους εργαζομένους 
του από και έναντι οποιασδήποτε ζημιάς, εξόδων ή αξίωσης λόγω ζημιάς σε περιουσία 
τρίτων ή λόγω σωματικής βλάβης, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης θανάτου 
ή και των δύο, οι οποίες προκαλούνται στο πλαίσιο της υλοποίησης του αντικειμένου 
της παρούσας και με την προϋπόθεση ότι η ως άνω αναφερόμενη ζημιά ή σωματική 
βλάβη προκλήθηκε από σφάλμα του Προσφέροντος.       

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 3.2.4 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν, επί ποινή αποκλεισμού, με την υποβολή της Προσφοράς: 

(α) Πιστοποίηση κατά το πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2015, σε ισχύ κατά την 
ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών, στο οποίο να αναγράφεται το ειδικό 
αντικείμενο των ευκολιών υποδοχής αποβλήτων πλοίων (συλλογή και μεταφορά υγρών 
αποβλήτων πλοίων),  

(β) Πιστοποίηση EMAS (Κανονισμός 1221/2009 ΕΚ) σε ισχύ κατά την ημερομηνία 
υποβολής των δικαιολογητικών για το ειδικό αντικείμενο των ευκολιών υποδοχής 
αποβλήτων πλοίων (συλλογή και μεταφορά υγρών αποβλήτων πλοίων), 

(γ) Πιστοποίηση συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 
14001:2015, σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών, στο οποίο να 
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αναγράφεται το ειδικό αντικείμενο των ευκολιών υποδοχής αποβλήτων πλοίων 
(συλλογή και μεταφορά υγρών αποβλήτων πλοίων),  

(δ) Πιστοποίηση κατά το πρότυπο υγιεινής και ασφάλειας ISO 45001:2018, σε ισχύ κατά 
την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών στο οποίο να αναγράφεται το ειδικό 
αντικείμενο των ευκολιών υποδοχής αποβλήτων πλοίων (συλλογή και μεταφορά υγρών 
αποβλήτων πλοίων),  

(ε) Πιστοποίηση κατά το πρότυπο oργάνωσης και διαχείρισης λιμενικών εγκαταστάσεων 
υποδοχής αποβλήτων ISO 16304:2018, σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής των 
δικαιολογητικών, στο οποίο να αναγράφεται το ειδικό αντικείμενο των ευκολιών 
υποδοχής αποβλήτων πλοίων (συλλογή και μεταφορά υγρών αποβλήτων πλοίων), 

Σημειώνεται ότι γίνονται δεκτά πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα 
κράτη – μέλη, καθώς και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης 
ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει 
τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους 
δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος αποδεικνύει ότι τα 
προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας. Τα πιστοποιητικά που ζητούνται πρέπει να έχουν εκδοθεί από 
ανεξάρτητους οργανισμούς και να βεβαιώνουν ότι ο υποψήφιος συμμορφώνεται με τα 
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας   

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την 
κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε κάθε 
αρμόδια αρχή (π.χ. ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν 
από την υποβολή του εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. Ειδικότερα για 
τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να 
δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ ,προσκομίζει σχετικό 
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης , το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα 
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   

ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου 
γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 
πριν από την υποβολή του.   

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 
αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική 
μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν 
χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω 
έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού 
οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές 
εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα 
πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 
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Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία 
της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, 
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα 
ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού 
φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού 
φορέα, 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 στον Αναθέτοντα Φορέα 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 καταλληλότητας 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. Ειδικώς όσον αφορά την καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, προσκομίζονται επιπροσθέτως της 
βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά τα οριζόμενα 
ανωτέρω στην παράγραφο Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β. 

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
δικαιολογητικά της παρ. Β.1, Β.2 (α) – (γ) και Β.5, για κάθε οικονομικό φορέα που 
συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 25 παρ. 3 
του ν. 4413/2016.  

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες 
άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 3.2.5 για την απόδειξη ότι θα έχει στη 
διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει: 

(α) ΕΕΕΣ υπογεγραμμένο αρμοδίως από κάθε φορέα στις ικανότητες του οποίου 
επιθυμεί να στηριχθεί. Στην περίπτωση που ο τρίτος δεν διαθέτει ψηφιακή υπογραφή, 
αυτή μπορεί να αντικαθίσταται από ιδιόχειρη το γνήσιο της οποίας (υπογραφής) 
βεβαιώνεται αρμοδίως, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 του ν. 2690/1999. 
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(β) σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, 
προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό καθώς και σε περίπτωση νομικού προσώπου 
απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου 
υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, Υποψήφιος οικονομικός φορέας 
και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση 
παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και 
επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του 
διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι 
λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι 
διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα 
χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά 
ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της 
σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του 
ανατεθεί η σύμβαση. 

(γ) τα αποδεικτικά της κατά περίπτωση επικαλούμενης στήριξης του τρίτου προς τον 
οικονομικό φορέα προς απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας 
της παρ.3.2.2 και της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της παρ.3.2.3. 

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης 
ότι καθίσταται από κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της 
σύμβασης.  

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής 
καταλληλόλητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά 
προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, θα 
δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.  

Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα 
κάνει χρήση υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται 
υπεύθυνη δήλωση του Προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το 
οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη 
δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των εργασιών.   

Β.11. Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί 
από τον ίδιο φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, στην ελληνική γλώσσα, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα ιδίως στα άρθρα 36 και 37 του ν. 4412/2016 και στην ΥΑ 
56902/217/2017 (ΦΕΚ Β΄ 1924). Όπου απαιτείται η προσκόμιση συμφωνητικών 
συνεργασίας αυτά δεν απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα, ούτε απαιτείται 
θεώρηση του γνησίου της ιδιόχειρης υπογραφής των συμβαλλομένων μερών.  

Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των ως 
άνω στοιχείων και δικαιολογητικών, προσκομίζονται υποχρεωτικά και επί ποινή 
αποκλεισμού από τον οικονομικό φορέα στον Αναθέτοντα Φορέα, σε έντυπη μορφή και 
σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε 
πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με το ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά 
είναι, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα έγγραφα της παρούσης και ενδεικτικά, τα 
πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν 
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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 εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παράγραφο 3 του 
άρθρου 8 της με αρ. 56902/215/2017 (ΦΕΚ Β’ 1924/2017) Υπουργικής Απόφασης, τα 
ΦΕΚ και όσα στοιχεία και δικαιολογητικά προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς 
υποχρεούνται να αποδέχονται αντίγραφα των πρωτοτύπων.  

Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να ζητεί από τους προσφέροντες 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.  

(γ) Εφόσον τα δικαιολογητικά συμμετοχής δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του υποσυστήματος (π.χ. τα έντυπα των Παραρτημάτων), 
οι προσφέροντες επισυνάπτουν ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 
αρχεία, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. 

(δ) Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής αίτησης συμμετοχής, 
η οποία αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

3.4. Κριτήρια Ανάθεσης   

3.4.1. Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των 
κάτωθι κριτηρίων:  

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α: Μεθοδολογική προσέγγιση 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ (σκi):70% 

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ 
(σi) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟΥ σi 

Α.Κ1 Αναλυτική περιγραφή μεθοδολογίας παροχής 
υπηρεσιών 

50% 

Α.Κ2 Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης 20% 

Α.Κ3 Σχέδιο αυξημένης ζήτησης 25% 

Α.Κ4 Σχέδιο τεχνικής υποστήριξης μέσων και εξοπλισμού 5% 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β: Ομάδα έργου 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ (σκi): 30% 

Β.Κ1 Σύνθεση ομάδας έργου 50% 

Β.Κ2 Οργάνωση και συνεργασία Ομάδας έργου 50% 

3.4.2. Βαθμολόγηση και κατάταξη των προσφορών 

3.4.2.1. Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών 
κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι 
των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν 
υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.   
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Κάθε κριτήριο και υποκριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα 
στοιχεία της προσφοράς. Ειδικότερα:  

Α. Η Μεθοδολογική προσέγγιση του Προσφέροντος της παρ. 4.1.3.2.2.Α της παρούσας 
θα αξιολογηθεί ως ακολούθως:  
(α) Η αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας της παροχής των υπηρεσιών της 
παρούσης θα αξιολογηθεί ως προς τον βαθμό πληρότητας, αξιοπιστίας, αρτιότητας και 
ορθότητάς της, ως προς την κατανόηση των απαιτήσεων του Έργου και σε σχέση με το 
Σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων του λιμένα αρμοδιότητας του 
Αναθέτοντος Φορέα (συντελεστής βαρύτητας υποκριτηρίου 50%).  

(β) Το σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης και προστασίας του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος για την αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης θα 
αξιολογηθεί ως προς τον βαθμό πληρότητας, αξιοπιστίας και ορθότητάς του και ως προς 
τα χρησιμοποιούμενα μέσα για την αντιμετώπιση του κινδύνου και σε σχέση με το 
Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του λιμένα αρμοδιότητας του Αναθέτοντος Φορέα 
(συντελεστής βαρύτητας υποκριτηρίου 20%). 

(γ) Το σχέδιο αυξημένης ζήτησης και εξυπηρέτησης γειτονικών λιμένων θα αξιολογηθεί 
ως προς τον βαθμό αποτελεσματικότητας των προτάσεων, που υποβάλλονται για την 
αντιμετώπιση των τυχόν προβλημάτων και ως προς τα πρόσθετα μέσα (χερσαία ή/και 
πλωτά), εξοπλισμό και προσωπικό τόσο για την αντιμετώπιση της αυξημένης ζήτησης 
όσο και για την διεύρυνση των εξυπηρετούμενων λιμένων (συντελεστής βαρύτητας 
υποκριτηρίου 25%). 

(δ) Το σχέδιο τεχνικής υποστήριξης των μέσων και του εξοπλισμού θα αξιολογηθεί ως 
προς τον βαθμό της επάρκειας των συνεργείων επισκευής και συντήρησης των μέσων 
και του εξοπλισμού και της ταχύτητας ανταπόκρισης στις ανάγκες συντήρησης και 
επισκευής αυτών (συντελεστής βαρύτητας υποκριτηρίου 5%). 

Β. Η Ομάδα έργου της παρ. 4.1.3.2.2.Β. της παρούσας θα αξιολογηθεί ως ακολούθως: 

(α) Η σύνθεση της ομάδας έργου θα αξιολογηθεί επί τη βάσει του οργανογράμματος του 
Προσφέροντος ως προς την αποτελεσματικότητά του, λαμβανομένου υπόψη της 
σύνθεσης της Ομάδας έργου, του τρόπου οργάνωσής της και του ρόλου των μελών της, 
ιδίως δε των στελεχών του Προσφέροντος και των αποδεδειγμένα συνεργαζόμενων 
στελεχών του (συντελεστής βαρύτητας υποκριτηρίου 50%). 

(β) Ο τρόπος οργάνωσης και συνεργασίας της Ομάδας Έργου θα αξιολογηθεί επί τη 
βάσει της τεχνικής έκθεσης του Προσφέροντος ως προς την αποτελεσματικότητα της 
δράσης της Ομάδας έργου, λαμβανομένου υπόψη των καθηκόντων εκάστου μέλους και 
της επάρκειας του προτεινόμενου αριθμού μελών και της συνεργασίας της με τα 
αρμόδια όργανα του Αναθέτοντος Φορέα (συντελεστής βαρύτητας υποκριτηρίου 50%). 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του 
επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της 
τεχνικής προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών 
όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς (Β) υπολογίζεται με βάση τον 
παρακάτω τύπο :  

Β = (βi * σi) * σκi, όπου βi η βαθμολογία κάθε υποκριτηρίου (σi) αξιολόγησης, δηλαδή 
η βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς είναι το άθροισμα των βαθμών των 
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υποκριτηρίων αξιολόγησης (βi) επί τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας (σi) επί 
τους συντελεστές βαρύτητας των αντίστοιχων κριτηρίων (σκi). 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν 
καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) 
επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

3.4.2.2.  Η κατάταξη των προσφορών θα γίνει με βάση το κριτήριο της συμφερότερης 
προσφοράς, δηλαδή κατά φθίνουσα τιμή του Λi

 όπου: 

Λi = 0,80 * (Βi / Bmax) + 0,20 * (KΠmin/ΚΠi) 

όπου: 

Βi: η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής προσφοράς i 

Bmax: η συνολική βαθμολογία που έλαβε η προσφορά με το μέγιστο βαθμό τεχνικής 
αξιολόγησης 

KΠmin: Η προσφορά με το μικρότερο σύνολο στον Συγκριτικό Πίνακα Προσφοράς 

ΚΠi: το σύνολο της Προσφοράς i στον Συγκριτικό Πίνακα Προσφοράς 
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4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

 

4.1. Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

4.1.1. Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα 
[2 και 6] της Διακήρυξης, για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την 
ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, 
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του 
αποφαινομένου οργάνου του Αναθέτοντος Φορέα, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση 
προς τον αναθέτοντα φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. 

4.1.2. Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

4.1.2.1. 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 1.6), στην ελληνική 
γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν. 4412/2016, ιδίως 
στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του 
ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄ αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/09.06.2021) Κοινή 
Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με 
θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων 
Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», 
εφεξής «Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες». 

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 να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με 
την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της 
Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.  

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 μπορούν 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 
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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.  

4.1.2.2. 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 άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις 
διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 

4.1.2.3. 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 αιτιολογημένη απόφασή της. 

4.1.2.4. 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 του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
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 άρθρο 27 του ν. 4413/2016. 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. 

4.1.2.5. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και 
συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής 
προσφοράς και οικονομικής προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας,  εξάγουν 
αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία  
αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά 
αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες διατάξεις και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους 
αντίστοιχους υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των 
προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε 
υποφακέλο  ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των 
στοιχείων σε αυτόν.  
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4.1.2.6. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι 
Οικονομικοί Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 
Υποσυστήματος, ως εξής : 

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να 
προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:  

(α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων 
εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για 
αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille  

(β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών 
εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

(γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),  

(δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών 
υπογραφών σε ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   

(ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης 
δήλωσης στην περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.  

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά 
φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή 
έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς 
μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά σε 
ειδικότερες προβλέψεις της παρούσας Διακήρυξης. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα 
στη διαδικασία καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με 
μορφότυπο PDF. 

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του 
οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς 
φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή 
Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, 
τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και 
δικαιολογητικά, πέραν των όσων αναλυτικά ζητούνται σε ειδικότερες προβλέψεις της 
παρούσας Διακήρυξης, ενδεικτικά είναι : 

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή 
εκδίδεται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,  

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν 
θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 
2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης 
(Apostille), ή προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.  

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης 
συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, 
σύμφωνα με το άρθρο 310 του ν. 4412/2016. 
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Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης 
της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε 
κράτη που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική 
θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική 
Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας 
μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί 
απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» 
(κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης, απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή 
παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους 
που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την 
υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά, το λευκό ποινικό 
μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται 
για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.  

Σημειώνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων 
που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας 
Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του 
ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται 
ηλεκτρονικά, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, 
στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως 
παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 5.1. της παρούσας, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.   
Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως 
άνω φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την 
αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης 
προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την 
επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού 
αποστολής κατά περίπτωση. 

4.1.2.7.  Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης 
συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό 
έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο πρωτόκολλο της Ο.Λ.Λ. ΑΕ, το αργότερο έως 
την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης 
σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών), προκειμένου να ενημερώσει την 
Αναθέτοντα Φορέα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την 
(εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.  

4.1.3. Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς»  

4.1.3.1. Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των Προσφερόντων στη παρούσα 
διαδικασία περιλαμβάνουν, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα:  

(α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 
του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο 
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οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ 
σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου.  

Οι Προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα αυτής. Η συμπλήρωσή 
του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, 
προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, 
ή άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι 
υποψήφιοι δύνανται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό 
αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της 
σύμβασης. 

Το συμπληρωμένο από τον Υποψήφιο Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν 
συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται σε ψηφιακά υπογεγραμμένο 
ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.  

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

(β) την εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα τις παραγράφους 1.13 και 3.1.2.1 της 
Διακήρυξης.  

(γ) Τα δικαιολογητικά προς απόδειξη της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 
της παραγράφου 3.2, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.3.3, δηλαδή τα 
δικαιολογητικά των παραγράφων 3.3.1, Β.2, Β.3, Β.4 και Β.5 της παρούσας. 

Ο Αναθέτων Φορέας διατηρεί το δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 5 του ν. 
4412/2016, να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, με τα οποία 
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού τους. 

4.1.3.2.  Τεχνική Προσφορά 

4.1.3.2.1. H τεχνική προσφορά πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 
προδιαγραφές που έχουν τεθεί με την παρούσα Διακήρυξη, περιγράφοντας ακριβώς τον 
τρόπο με τον οποίο πληρούνται οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές και να 
περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί 
η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης.  

4.1.3.2.2. Οι Υποψήφιοι, για την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς τους, δηλαδή 
προς απόδειξη ότι η παροχή των υπηρεσιών της παρούσας θα γίνεται σύμφωνα με το 
εγκεκριμένο σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου 
πλοίων, που καταπλέουν στην περιοχή αρμοδιότητας του Αναθέτοντος Φορέα και ότι οι 
διαδικασίες συλλογής, μεταφοράς και νόμιμης διάθεσης των υγρών αποβλήτων, που θα 
εφαρμόσουν διέπονται από τις αρχές της ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης και είναι 
σύμφωνες με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, προσκομίζουν κατά την υποβολή 
της Προσφοράς τους τεχνική προσφορά, που περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τα 
ακόλουθα:    

Α. Μεθοδολογική προσέγγιση, στην οποία θα αναλύεται ο τρόπος, με τον οποίο ο 
Υποψήφιος προτίθεται να υλοποιήσει την παροχή των υπηρεσιών της παρούσας, 
σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και 
καταλοίπων φορτίου πλοίων, που καταπλέουν στην περιοχή αρμοδιότητας του 
Αναθέτοντος Φορέα. Η μεθοδολογική προσέγγιση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα 
κατωτέρω:  

http://www.promitheus.gov.gr/
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(α) Αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας παροχής των ζητουμένων υπηρεσιών με 
λεπτομερές διάγραμμα ροής εργασιών – μεθόδων, αναλυτική περιγραφή όλων των 
φάσεων συλλογής - μεταφοράς - τελικής διάθεσης των επικινδύνων αποβλήτων και των 
καταλοίπων φορτίου πλοίων ανά κατηγορία και ανά είδος, και τεκμηρίωση της 
προσέγγισης που θα ακολουθήσει ο Υποψήφιος σε όλα τα στάδια του Έργου 
(διαδικασίες συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης ανά κατηγορία αποβλήτων και 
καταλοίπων φορτίου πλοίων), με αναφορά, ανά φάση, στα χρησιμοποιούμενα μέσα, 
εξοπλισμό και προσωπικό, αναλυτική περιγραφή των μέτρων για την εξασφάλιση της 
ταχείας, ασφαλούς και ποιοτικής παροχής των υπηρεσιών και την διατήρηση του 
επιπέδου αυτών καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, με αναφορά στις ιδιαιτερότητες 
εκτέλεσης των υπηρεσιών αυτών στο λιμένα αρμοδιότητας Ο.Λ.Λ. Α.Ε. και αναλυτική 
περιγραφή της εφαρμοζόμενης πολιτικής διασφάλισης ποιότητας προστασίας 
περιβάλλοντος και υγιεινής και ασφάλειας και του τρόπου τήρησης των προτύπων 
εξασφάλισης διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος.  

(β) Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης (CONTINGENCY PLAN) σε περίπτωση 
ρύπανσης, που τυχόν προκληθεί κατά τη διάρκεια παραλαβής αποβλήτων και 
καταλοίπων φορτίου πλοίων ή λόγω ατυχήματος, βλάβης ή ζημίας των μέσων του 
Προσφέροντος. Το εν λόγω σχέδιο πρέπει να είναι συμβατό με τις διατάξεις του πδ 
11/2002. 
Το σχέδιο αυτό θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: 

- Πίνακες ομάδων προσωπικού έκτακτης ανάγκης με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες 
κάθε ατόμου. 

- Χρησιμοποιούμενα μέσα επικοινωνίας.  
- Χρησιμοποιούμενα μέσα και μηχανήματα αντιμετώπισης έκτακτης ρύπανσης. 
- Πρόγραμμα ενεργειών αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για κάθε περίπτωση 

ρύπανσης. 

(γ) Σχέδιο αντιμετώπισης αυξημένης ζήτησης και δυνατότητας εξυπηρέτησης γειτονικών 
λιμένων, με αναφορά στα πρόσθετα μέσα, εξοπλισμό και προσωπικό για την κάλυψη 
της αυξημένης ζήτησης ή/και της δυνατότητας εξυπηρέτησης γειτονικών λιμένων.  

(δ) Σχέδιο τεχνικής υποστήριξης των μέσων και του εξοπλισμού (επισκευή - συντήρηση), 
ώστε να αποδεικνύεται ότι η εκτέλεση των εργασιών περισυλλογής θα γίνεται 
απρόσκοπτα και χωρίς καθυστερήσεις. 

Β. Ομάδα έργου, την οποία κάθε Υποψήφιος θα διαθέσει για την υλοποίηση του 
αντικειμένου της παρούσας και στην οποία πρέπει να περιλαμβάνονται:  

(α) πλήρες οργανόγραμμα, στο οποίο θα αναφέρεται η οργανωτική δομή της Ομάδας 
έργου, που θα χρησιμοποιήσει ο Προσφέρων για την εκτέλεση των υπηρεσιών της 
παρούσας και η κατανομή των ευθυνών των μελών, και  

(β) τεχνική έκθεση στην οποία θα γίνεται ορισμός του γενικού συντονιστή, παρουσίαση 
της Ομάδας έργου και λεπτομερής αναφορά του ρόλου του επιστημονικού, 
συντονιστικού και λοιπού προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης του έργου, το ακριβές αντικείμενο του κάθε μέλους της, θα δικαιολογείται ο 
αριθμός, ο ρόλος ανά ειδικότητα και θα τεκμηριώνεται η επάρκειά του. 

Ειδικότερα, ο Προσφέρων θα πρέπει να : 
- ορίσει τον Υπεύθυνο – Γενικό Συντονιστή, που θα ηγηθεί της Ομάδας Έργου,  
- ορίσει τον αριθμό και το ακριβές αντικείμενο των στελεχών της Ομάδας Έργου, 

συμπεριλαμβανομένου του ελάχιστου απαιτούμενο προσωπικού.  
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- προσκομίσει αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα του υπευθύνου και των 
στελεχών που θα πλαισιώσουν την Ομάδα Έργου,  

- παρουσιάσει την οργανωτική δομή της Ομάδας Έργου, καθώς και τον τρόπο 
υλοποίησης του έργου από την προτεινόμενη ομάδα. 

4.1.3.2.3. Οι Προσφέροντες, πέραν των ανωτέρω, μπορούν να καταθέσουν και 
οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την πρότασή τους και απαντά 
στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, αλλά και στα 
αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης.  

4.1.3.2.4. Εάν ο υπεύθυνος ή τα μέλη της Ομάδας Έργου δεν είναι μόνιμα στελέχη του 
Προσφέροντος, αυτός υποχρεούται να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι με τα στελέχη 
αυτά υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για το έργο της παρούσας καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έργου αυτού, καθώς και υπεύθυνη δήλωση καθενός εκ των στελεχών ότι θα 
συνεργαστούν με τον προσφέροντα καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, εφόσον αυτός 
ανακηρυχθεί ανάδοχος.  

4.1.3.2.5. Στην τεχνική προσφορά τους οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της 
σύμβασης, που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς 
και τους υπεργολάβους που προτείνουν. Επίσης, πρέπει να αναφέρουν όλους τους 
συντελεστές (μέλη κοινοπραξίας ή ένωσης / υπεργολάβοι) και τις δράσεις που 
αναλαμβάνει ο καθένας εξ αυτών, και να προσκομίσουν τις τυχόν αδειοδοτήσεις ή 
πιστοποιήσεις των υπεργολάβων που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για την 
εκτέλεση του επιμέρους τμήματος, που αναθέτουν υπεργολαβικά.  

4.1.3.2.6. Στην τεχνική προσφορά τους οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν ότι διαθέτουν 
Εγκατάσταση με τα χαρακτηριστικά, που αναφέρονται στην παρ. 3.2.3 (στ) της παρούσας 
και ότι θα τη χρησιμοποιούν στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών συλλογής και 
διαχείρισης υγρών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου των πλοίων που καταπλέουν 
στους λιμένες αρμοδιότητας της Ο.Λ.Λ. Α.Ε. καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης 
Παραχώρησης.  

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

4.1.4.1. Κάθε Προσφέρων πρέπει να υποβάλει, με ποινή αποκλεισμού, Οικονομική 
Προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και το Παράρτημα [2] αυτής. Η 
οικονομική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον 
υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά» και σύμφωνα με το έντυπα του Παραρτήματος [2] 
της διακήρυξης.  

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά. Τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το 
σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο Προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.  

Στον φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς θα περιέχονται συμπληρωμένα τα έντυπα του 
Τιμολογίου Προσφοράς και του Συγκριτικού Πίνακα Προσφοράς (Παράρτημα 2 της 
παρούσας), με τιμές χωρίς ΦΠΑ, ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον Προσφέροντα. 
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Το Τιμολόγιο Προσφοράς θα συμπληρωθεί ολογράφως και αριθμητικώς. Σε περίπτωση 
ασυμφωνίας υπερισχύει η ολόγραφη τιμή. Οι εν λόγω τιμές θα μεταφερθούν στο έντυπο 
του Συγκριτικού Πίνακα Προσφοράς και το Σύνολο που θα προκύψει θα συμπεριληφθεί 
στον τύπο υπολογισμού της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 3.4.2 της παρούσας.  

Σε περίπτωση αριθμητικού ή αθροιστικού λάθους μεταξύ των τιμών του Τιμολογίου 
Προσφοράς και των τιμών, που μεταφέρθηκαν στον Συγκριτικό Πίνακα Προσφοράς, 
κατισχύουν οι τιμές του Τιμολογίου Προσφοράς, η δε αρμόδια Επιτροπή του 
διαγωνισμού προβαίνει στη διόρθωση των τιμών ή και των αριθμητικών πράξεων του 
Συγκριτικού Πίνακα Προσφοράς, εξάγει το ορθό σύνολο, το οποίο αποτελεί την 
Οικονομική Προσφορά του Προσφέροντος, και χρησιμοποιεί, για την αξιολόγηση των 
προσφορών, τη διορθωμένη πλέον προσφορά του Προσφέροντος. 

Η Οικονομική προσφορά (Τιμολόγιο Προσφοράς & Συγκριτικός Πίνακας Προσφοράς) 
υπογράφεται ηλεκτρονικά από το νόμιμο εκπρόσωπο του Προσφέροντος και σε 
περίπτωση προσφοράς από ένωση, κοινοπραξία, υπό σύσταση κοινοπραξία ή εν γένει 
από περισσότερα του ενός πρόσωπα, υπογράφεται από όλα τα μέλη ή από τον κοινό 
τους εκπρόσωπο. Προσφορά που θα υποβληθεί ανυπόγραφη ή μη προσηκόντως 
υπογεγραμμένη, θεωρείται άκυρη. 

Διατύπωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων στην Οικονομική προσφορά ή επιφυλάξεων επ’ 
αυτής, θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων του διαγωνισμού και θα οδηγήσουν 
στην απόρριψη της Οικονομικής προσφοράς του Προσφέροντος, που τις διατυπώνει.  

Επί των τελών και των τιμολογίων παροχής ευκολιών υποδοχής υγρών αποβλήτων και 
καταλοίπων φορτίου πλοίων, όπως θα διαμορφωθούν βάσει της προσφοράς του 
Αναδόχου και θα εγκριθούν κατά την κείμενη νομοθεσία, ο Αναθέτων Φορέας θα 
λαμβάνει ποσοστό 12%, το οποίο θα παραμένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της 
Σύμβασης, είτε παρακρατώντας αυτό στην περίπτωση των τελών, είτε εισπράττοντας 
αυτό στην περίπτωση των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών παραλαβής υγρών 
αποβλήτων. Η σχετική εκκαθάριση θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα 
[6] της διακήρυξης. 

Με την υποβολή της Οικονομικής Προσφοράς τεκμαίρεται ότι, για τον προσδιορισμό της 
Οικονομικής Προσφοράς οι Προσφέροντες έχουν συνυπολογίσει και λάβει υπόψη όλες 
τις δαπάνες για τις αμοιβές του προσωπικού και των συνεργατών τους, που θα 
απασχοληθούν και κάθε μορφής έξοδα, που θα απαιτηθούν, για την υλοποίηση του 
αντικειμένου της παρούσας, καθώς και όλες τις δαπάνες για φόρους, εισφορές, τέλη, 
κρατήσεις, κόστος ασφαλιστικής κάλυψης και λοιπές δαπάνες, με τις οποίες τυχόν 
βαρύνεται ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τη Σύμβαση, όπως επίσης και τα γενικά έξοδα και 
το όφελός τους. 

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια της Σύμβασης. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, θα υπολογίζεται επί των 
προσφερθεισών τιμών.  

Οι προσφορές στις οποίες δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς 
ξένο νόμισμα, ή δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή περιλαμβάνουν 
σχόλια, αιρέσεις, όρους ή επιφυλάξεις, με την επιφύλαξη του άρθρου 40 του ν. 
4413/2017 σε συνδυασμό με το άρθρο 310 του ν. 4412/2016, ή περιλαμβάνουν σχόλια, 
αιρέσεις, όρους ή επιφυλάξεις, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
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Επίσης, απορρίπτονται οι προσφορές στις οποίες τα προσφερόμενα τέλη και τα 
τιμολόγια είναι ασυνήθιστα χαμηλά και δεν καλύπτεται το κόστος παροχής της 
υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 313 του ν. 4412/2016 κα στο άρθρο 
5.1.2.2 της παρούσας.  

4.1.5. 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 άρθρο 302 του ν. 4412/2016 και 
την παράγραφο 3.1.2 της παρούσας, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.  

Σε περίπτωση αιτήματος του Αναθέτοντος Φορέα για παράταση της ισχύος της 
προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη 
λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το 
επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν o 
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 του, εφόσον η 
εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων 
από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την 
προσφορά τους.  

4.1.6. 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 αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της 
προσφοράς ή η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το 
περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 4.1.1 (Γενικοί 
όροι υποβολής προσφορών), 4.1.2 (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 4.1.3 
(Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 4.1.4. 
(Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών), 4.1.5 (Χρόνος ισχύος προσφορών), 5.1 (Αποσφράγιση και 
αξιολόγηση προσφορών), 5.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού 
αναδόχου) της παρούσας,  
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(β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή 
τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, 
εφόσον αυτές δεν επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή 
διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, 
εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 40 ν. 4413/2016 σε 
συνδυασμό με το άρθρο 310 του ν. 4412/2016 και την παρ. 5.1.1. της παρούσας 
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 5.1.1. της παρούσας και το άρθρο 40 του ν. 
4413/2016, 

(δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

(ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή 
περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της 
παραγράφου 3.1.3.3 περ. γ της παρούσας (περ. δ΄ της παρ. 7 του άρθρου 39 του ν. 
4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς 
και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη 
ενώσεων.  

(στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

(ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

(η) για την οποία ο Προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι 
(20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης του Αναθέτοντος 
Φορέα, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το κόστος που προτείνει σε αυτήν, στην 
περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τις 
υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 313 του ν.4412/2016, 

(θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις 
ισχύουσες υποχρεώσεις της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4413/2016 σε συνδυασμό με 
την παρ. 2 του άρθρου 253 του ν.4412/2016, 

(ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 
της σύμβασης  

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα 
έγγραφα της παρούσας διακήρυξης, 

(ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται δεν αποδεικνύεται η πλήρωση μιας 
ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την 
παρ. 3.2 της παρούσας, 

(ιγ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται 
από τον προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού της παραγράφου 3.1.3 της παρούσας, 

(ιδ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, 
διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, 
είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.  
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5. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

5.1. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

5.1.1. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο 
του Αναθέτοντος Φορέα (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 
100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-
Τεχνική Προσφορά» την 20/10/2022 και ώρα 13:00 μ.μ. 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά 
την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει ο Αναθέτων Φορέας. 

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν 
προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και τον Αναθέτοντα Φορέα. 

5.1.2. Αξιολόγηση προσφορών 

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

Ο Αναθέτων Φορέας, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά 
από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που 
πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να 
υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές 
πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και 
όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς 
της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται 
αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού 
φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά 
εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής 
προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ’ αναλογίαν και για τυχόν 
ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς 
εξακριβώσιμα.  

Ειδικότερα : 

(α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρίζει όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα από αυτούς δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε 
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Η Επιτροπή Διαγωνισμού 
εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την παρ. 1 του 
άρθρου 302 του ν. 4412/2016. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της 
εγγύησης συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι 
την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό 
στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης. Παραλλήλως 
προβαίνει σε έλεγχο των προσκομισθεισών Εγγυητικών Επιστολών με τους φορείς που 
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φέρονται να έχουν εκδώσει αυτές τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους.  

Στη συνέχεια εκδίδεται από τον Αναθέτοντα Φορέα απόφαση, με την οποία 
επικυρώνεται το ανωτέρω πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του 
παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης 
σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης 
και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες με επιμέλεια αυτής μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 5.4 της παρούσας. 

(β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στον έλεγχο της πλήρωσης μιας ή 
περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις 
παραγράφους 3.2.1 έως 3.2.5 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας και 
ακολούθως στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των Τεχνικών Προσφορών των 
Προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής κρίθηκαν πλήρη. Η 
αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και 
συντάσσεται πρακτικό με τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των τεχνικών 
προσφορών και της απόρριψης όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους, τα 
αποτελέσματα της βαθμολόγησης των αποδεκτών τεχνικών προσφορών, με βάση τα 
κριτήρια ανάθεσης του άρθρου 3.4.1 και 3.4.2 της παρούσας.  

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική 
Προσφορά» επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου του Αναθέτοντος 
Φορέα, η οποία κοινοποιείται στους Προσφέροντες, εκτός από όσους αποκλείστηκαν 
οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 302 του ν. 4412/2016, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες, 
μαζί με αντίγραφο του/ων αντίστοιχου/ων πρακτικού/ών. Μετά από την έκδοση και 
κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης, οι Προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών 
συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 5.4 της παρούσας. 

Αν όλοι οι προσφέροντες δεν πληρούν τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία 
έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2.1 - 3.2.5 της παρούσας διακήρυξης, 
η διαδικασία ματαιώνεται.  

(γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, 
κατά την ορισθησόμενη ημερομηνία και ώρα, οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών 
εκείνων των Προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.  

(δ)  Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών 
που αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρούνται οι προσφορές 
κατά σειρά κατάταξης, με βάση τη συνολική βαθμολογία τους, καθώς και η 
αιτιολογημένη εισήγησή της για την αποδοχή ή απόρριψή τους και την ανάδειξη του 
προσωρινού Αναδόχου. 

5.1.2.2. Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο 
της σύμβασης, ο Αναθέτων Φορέας απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν 
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την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
πρόσκλησης, εφαρμοζομένων του άρθρου 313 του ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα 
στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του 
κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.  

5.1.2.3. Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια 
συνολική τελική βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων Προσφερόντων η ανάθεση 
γίνεται στην προσφορά με την μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.  

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, ο 
Αναθέτων Φορέας επιλέγει τον Ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων 
που υπέβαλαν τις ισοδύναμες Προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής 
του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.  

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο του Αναθέτοντος Φορέα εγκρίνει το 
ανωτέρω πρακτικό κατάταξης των προσφορών, εκδίδεται απόφαση για τα 
αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου και ο Αναθέτων Φορέας προσκαλεί εγγράφως, μέσω 
της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, 
τον πρώτο σε κατάταξη Προσφέροντα, στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(«προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με 
όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παρ. 5.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για 
υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης προσφορών 
δεν κοινοποιείται στους Προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση 
κατακύρωσης. 

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα 
όλων των σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, 
Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση 
κατακύρωσης του άρθρου 316 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 5.3 της 
παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ 
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 5.4 της παρούσας. 

5.2. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

5.2.1. 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») της σύμβασης, 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 3.3.3 
της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού της παραγράφου 3.1.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της παραγράφου 3.2 αυτής, των οποίων η ισχύς έχει τυχόν 
λήξει κατά το χρόνο της πρόσκλησης. 

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου 
αποστέλλονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, 
σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στις παραγράφους 4.1.2.5 και 4.1.2.6. της παρούσας. 
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5.2.2. Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το 
αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του 
οικονομικού φορέα, στον Αναθέτοντα Φορέα, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, 
στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως 
παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία 
απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 4.1.2.6.  

5.2.3. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε 
αυτά που υπoβλήθηκαν, ο Αναθέτων Φορέας καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να 
προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να 
παράσχει διευκρινήσεις, με την έννοια του άρθρου 310 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. 

5.2.4. Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς 
τον Αναθέτοντα Φορέα, για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από 
αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. 
Στην περίπτωση αυτή ο Αναθέτων Φορέας παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, 
για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο 
προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της αρχικής 
προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την 
προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά 
την έννοια του άρθρου 310 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα 
ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν ο Αναθέτων Φορέας ζητήσει την προσκόμιση 
των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων 
συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών 
της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.  

5.2.5. Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ του 
Αναθέτοντος Φορέα 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 το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι εκ προθέσεως 
απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, 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 
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2.1 έως 3.2.5 της 
παρούσας.  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης του Αναθέτοντος Φορέα για 
μεταβολές στις προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί, οι οποίες μεταβολές επήλθαν 
ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της 
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σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ του Αναθέτοντος 
φορέα η εγγύηση συμμετοχής του.  

5.2.6. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή 
δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά 
ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 3.1.3 
της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία 
έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3., 3.2.4 και 3.2.5. της 
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

5.2.7. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη 
σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν 
συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 
5.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο του Αναθέτοντος Φορέα για 
τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 
διαδικασίας.   

5.3. Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

5.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης 
και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην 
οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 
του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, 
της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).  

Ο Αναθέτων Φορέας κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε 
όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από 
όσους αποκλείστηκαν οριστικά, ιδίως δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 302 του ν. 
4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι 
προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 
372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών κατάταξης των Προσφερόντων 
και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του 
προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».  

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι Προσφέροντες 
λαμβάνουν γνώση των οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν, της κατάταξης 
των προσφορών και των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης, με ενέργειες 
του Αναθέτοντος Φορέα. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική 
προσφυγή ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με την παράγραφο 5.4 της παρούσας. Δεν 
επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης. 

5.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά: 

(α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν 
έχουν αποκλειστεί οριστικά,  

(β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση 
άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της 
απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της 
απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της 
χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο 
της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 
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(γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, και  

(δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα 
από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει 
στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 
4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης 
προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση 
ελέγχεται από τoν Αναθέτοντα Φορέα και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον 
δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η 
οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο 

5.3.3. Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης ο Ααναθέτων 
Φορέας προσκαλεί τον ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να 
προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας 
παράλληλα την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της παραγράφου 6.1 της παρούσας. 
Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του 
προηγούμενου εδαφίου στον Ανάδοχο. 

5.3.4.  Πριν από 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». 

5.3.5. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω 
συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία ή δεν προσκομίσει την εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του Αναθέτοντος Φορέα η εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον Προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας 
από τους Προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5.5 της παρούσας 
διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή, ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να αναζητήσει 
αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των 
άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

5.3.6. Εάν ο Αναθέτων Φορέας δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή 
του συμφωνητικού εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την 
οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης 
επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο 
ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει 
η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των 
άρθρων 197 και 198 ΑΚ.  

5.3.7. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω 
συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, ή δεν προσκομίσει την προαναφερόμενη 
εγγυητική επιστολή, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του Αναθέτοντος Φορέα η 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω, διαδικασία, για 
τον Προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά.  
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5.4. Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 
δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη 
ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή 
εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να 
προσφύγει στην ανεξάρτητη Ενιαία Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με 
τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, 
στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης του Αναθέτοντος 
Φορέα προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που 
δικαιολογούν το αίτημά του. 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του Αναθέτοντος Φορέα, 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 που αποδίδεται στον αναθέτοντα φορέα, η προθεσμία για 
την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη 
της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των 
παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση 
κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 
23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη 
εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59. 

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου 
εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω 
της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου 
διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το 
άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο 
από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 
άρθρο 363 του ν. 4412/2016 . Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: 
α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν ο Αναθέτων 
Φορέας ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια 
πριν από την έκδοση της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση 
παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από 
την κατάθεση της προσφυγής.  

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 
ΕΑΔΗΣΥ μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 
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4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 
δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης 
από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής ο 
Αναθέτων Φορέας, μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»:  

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την 
κατάθεσή της σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την 
αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 
παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της 
προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας 
όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην ΕΑΔΗΣΥ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα 
κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους 
ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση Απόψεών του επί της προσφυγής. Στην 
Έκθεση Απόψεων ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική 
αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή 
πράξης. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά 
έγγραφα που τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το 
αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους. 

δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της 
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των 
απόψεων του Αναθέτοντος Φορέα. 

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

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, εφαρμοζόμενων αναλογικά των 
διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ και 
την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου, το οποίο αποφαίνεται 
αμετακλήτως. 

Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής 
από την ΕΑΔΗΣΥ. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και ο 
Αναθέτων Φορέας, αν η ΕΑΔΗΣΥ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και 
αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή. 

Με την απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς 
προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις του Αναθέτοντος Φορέα, εφόσον 
έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο 
Δικαστήριο. 

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με 
την προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ ή το 
περιεχόμενο των αποφάσεών της. Ο Αναθέτων Φορέας, εφόσον ασκήσει την αίτηση της 
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παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς 
αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν 
αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης. 

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση 
της προθεσμίας για την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η 
δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των 
εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου. 

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την 
ΕΑΔΗΣΥ, τον Αναθέτοντα Φορέα, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε 
τρίτο ενδιαφερόμενο, την κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο 
προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την 
κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου 
βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας 
δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. 
Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της 
αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των 
παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο 
και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων. 

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά 
μέρη της δίκης εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως 
απαράδεκτη. Το διατακτικό της δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) 
ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την προθεσμία για την υποβολή 
υπομνημάτων. 

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου 
δικαστηρίου κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής 
δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής 
αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή της αίτησης 
κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) 
ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος 
δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση 
υπογράφηκε και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, 
εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη 
της σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής 
είχε ανασταλεί η διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση 
δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του 
παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989.  

5.5. Ματαίωση Διαδικασίας 

Ο Αναθέτων Φορέας ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα 
τη διαδικασία ανάθεσης, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού, 
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για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 46 του ν. 4413/2016. Επίσης, αν 
διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, 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.  

Ειδικότερα, ο Αναθέτων Φορέας ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί 
άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, 
καθώς και στην περίπτωση που κανένας από τους Προσφέροντες δεν προσέλθει για την 
υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης. 

Επίσης μπορεί, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να ματαιώσει τη διαδικασία: (α) 
λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να 
θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη αναμορφώνοντας ανάλογα το αποτέλεσμά της 
ή αποφασίζοντας την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η 
παράλειψη.  

(β) αν η προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,  

(γ) αν η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον τον Αναθέτοντα 
Φορέα, ή συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, με συνέπεια να μην είναι δυνατή η εκτέλεση 
της σύμβασης,  

(δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,  

(ε) αν λήξει ο χρόνος ισχύος προσφορών ή εάν δεν ζητηθεί έγκαιρα η παράταση αυτών,  

(στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας 
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
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6. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

6.1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 302 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 
ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ήτοι στο ποσό των τριάντα έξι 
χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (36.750,00 €), και η οποία κατατίθεται μέχρι και 
την υπογραφή της Σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει 
αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 
1.13 στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης και να έχει είτε ετήσια διάρκεια, ανανεούμενη, καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης, προ 15 ημερών από την κατ’ έτος λήξη της με άλλη ισόποση εγγυητική 
επιστολή. Η μη εμπρόθεσμη ανανέωση της εγγυητικής επιστολής επιφέρει την έκπτωση 
του αναδόχου. Το περιεχόμενο της εγγυητικής καλής εκτέλεσης είναι σύμφωνο με το 
υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο το Παράρτημα [4] της Διακήρυξης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της Σύμβασης Παραχώρησης και κάθε απαίτηση του Αναθέτοντος Φορέα 
έναντι του Αναδόχου και καταπίπτει σε κάθε περίπτωση παραβίασης των όρων της 
Σύμβασης Παραχώρησης και παράβασης της κείμενης νομοθεσίας, που διέπει εν γένει 
τις υπηρεσίες της Σύμβασης ή του σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων του λιμένα 
αρμοδιότητας του Αναθέτοντος Φορέα.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται εξήντα (60) ημέρες μετά το πέρας της 
Σύμβασης Παραχώρησης και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων του Αναθέτοντος 
Φορέα.  

6.2. Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Η Σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Κατά την εκτέλεση της εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του ν. 4413/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης, και συμπληρωματικά για 
τα θέματα που ορίζονται ανωτέρω οι διατάξεις των άρθρων του ν. 4412/2016 και ο 
Αστικός Κώδικας.  

6.3. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

6.3.1. Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν 
θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, τις συλλογικές συμβάσεις ή τις 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4413/2016, τις 
απαιτήσεις επάνδρωσης και των απαιτήσεων σχετικά με τις ώρες εργασίας και 
ανάπαυσης των ναυτικών καθώς και τους ισχύοντες κανόνες για τις επιθεωρήσεις 
εργασίας.  

Επίσης, τηρεί απαρέγκλιτα τις απαιτήσεις του σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης 
αποβλήτων του Αναθέτοντος Φορέα, ιδίως αναφορικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις 
παραλαβής, τα χρησιμοποιούμενα στο συγκεκριμένο λιμένα συλλεκτικά μέσα, το 
χρησιμοποιούμενο στο συγκεκριμένο λιμένα εξοπλισμό, τον αριθμό του αναγκαίου 
εξειδικευμένου προσωπικού που θα απασχολείται για τον συγκεκριμένο λιμένα.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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Περαιτέρω, διατηρεί πάντοτε σε ισχύ τα αναγκαία ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής και 
περιβαλλοντικής ευθύνης, τις αναγκαίες άδεις συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων, την 
πιστοποίηση κατά τα πρότυπα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, ποιότητας, 
υγιεινής και ασφάλειας, διαχείρισης λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής, τα στοιχεία, 
που δήλωσε ότι θα προσφέρει κατά την παροχή των υπηρεσιών τα παρούσας, με την 
προσφορά του σε μέσα, εξοπλισμό και προσωπικό, και προσφέρει την υπηρεσία σε 
όλους αδιακρίτως του χρήστες σε κάθε θέση πλεύρισης και χωρίς διακοπές, νυχθημερόν 
και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και τηρεί τη διαδικασία παραλαβής, τη συνεχή 
ετοιμότητα εξυπηρέτησης καθ’ όλο το 24ωρο και επί επτά ημέρες εβδομαδιαίως, 
σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων πλοίων του λιμένα.  

6.3.2. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον Παραχωρησιούχο 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, ο έλεγχος δε θα συνίσταται 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: 

(α) Σε οικονομικό έλεγχο και δη στον έλεγχο των από τον Παραχωρησιούχο 
εφαρμοζόμενων τιμολογίων και στον έλεγχο τήρησης των προς τον αναθέτοντα φορέα 
οικονομικών του υποχρεώσεων. 

(β) Σε έλεγχο της νόμιμης λειτουργίας και της καταλληλότητας των μέσων και του 
μηχανικού εξοπλισμού του Αναδόχου, για να διαπιστώνεται η ομαλή εκτέλεση των 
εργασιών. 

(γ) Σε έλεγχο της χρήσης κατάλληλου και νομίμως πιστοποιημένου ή/και 
αδειοδοτημένου προσωπικού για την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας.  

(δ) Στην κανονική εξυπηρέτηση των πλοίων και την παραλαβή των καταλοίπων αυτών 
χωρίς καθυστερήσεις. 

(ε) Στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από κινδύνους ρύπανσης που 
μπορούν να προκληθούν από αμέλεια ή άλλους λόγους, τόσο κατά τη φάση 
εξυπηρέτησης των πλοίων, όσο και κατά την μεταφορά και εκφόρτωση των αποβλήτων 
και των καταλοίπων φορτίου πλοίων στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου. 

Οι εν λόγω έλεγχοι του Αναθέτοντος Φορέα δεν απαλλάσσουν τον Παραχωρησιούχο 

από τους προβλεπόμενους από την κείμενη νομοθεσία ελέγχους αρμοδίων διοικητικών 
οργάνων (ενδεικτικά λιμενικών, τελωνειακών, υγειονομικών, περιβαλλοντικών ελέγχων). 
Προς τούτο, ο Παραχωρησιούχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει στους αρμόδιους 
φορείς ελέγχου, με ευθύνη και δαπάνες του, όλα τα απαραίτητα μέσα για την διενέργεια 
των ελέγχων που προβλέπονται από τους κανονισμούς και τη νομοθεσία για την 
προστασία του περιβάλλοντος. 

6.3.3. Ο Ανάδοχος δεν επιτρέπεται να εκχωρήσει εν όλω ή εν μέρει τη Σύμβαση χωρίς 
προηγούμενη έγγραφη άδεια του Αναθέτοντος Φορέα.      

6.4. Υπεργολαβία 

6.4.1. Ο Παραχωρησιούχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και 
ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε 
υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4413/2016 
από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του Παραχωρησιούχου.  
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6.4.2. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να 
αναφέρει στον αναθέτοντα φορέα το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους 
εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, 
εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να 
γνωστοποιεί στον αναθέτοντα φορέα κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω 
σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε 
περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Παραχωρησιούχου με υπεργολάβο/ 
υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της 
διακοπής αυτής στον αναθέτοντα φορέα, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση 
του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο 
τον οποίο θα γνωστοποιήσει στον αναθέτοντα φορέα κατά την ως άνω διαδικασία.  

6.4.3. Σε περίπτωση που ο Παραχωρησιούχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του 
υπεργολάβου όσον αφορά τη χρηματοοικονομική επάρκεια ή/και την τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, η αντικατάστασή 
του γίνεται μετά από έγκριση του Αναθέτοντος Φορέα, εφόσον ο Ανάδοχος αποδεικνύει 
ότι ο προτεινόμενος υπεργολάβος πληροί τις αυτές προϋποθέσεις με τον 
αντικαθιστούμενο.  

6.4.4. Ο Παραχωρησιούχος δεν δύναται, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, να 
αναθέτει την εκτέλεση μέρους των υποχρεώσεών του σε υπεργολάβους, παρά μόνον 
μετά από προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Αναθέτοντος Φορέα. Ο 
Παραχωρησιούχος θα πρέπει να αποδείξει ότι ο προτεινόμενος υπεργολάβος διαθέτει 
εμπειρία αντίστοιχη του τμήματος που θα αναλάβει να εκτελέσει, καθώς και τις 
απαιτούμενες άδειες, πιστοποιήσεις, ISO κλπ., που αφορούν στην εκτέλεση του εν λόγω 
τμήματος. Εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο Παραχωρησιούχος 
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει(ουν) 
σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της εκτιμωμένης αξίας της 
σύμβασης, ο Παραχωρησιούχος οφείλει να συνυποβάλλει στον αναθέτοντα φορέα τα 
αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 3.2.2 της παρούσας προς απόδειξη της μη 
συνδρομής στο πρόσωπο του υπεργολάβου των λόγων αποκλεισμού της παρ. 3.1.3 της 
παρούσας. Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού ο Παραχωρησιούχος δικαιούται να ζητήσει την αντικατάσταση των 
υπεργολάβων, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 
4413/2016. 

Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται, πέραν των ανωτέρω, κατά τη διάρκεια της Σύμβασης 
Παραχώρησης, να γνωστοποιεί στον αναθέτοντα φορέα κάθε αλλαγή στο πρόσωπο των 
δηλωθέντων υπεργολάβων, και την πρόθεσή του αλλαγής ή αντικατάστασης των 
δηλωθέντων υπεργολάβων ή πρόσληψης νέου υπεργολάβου προς έγκριση από τον 
αναθέτοντα φορέα, αναφέροντας το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους 
εκπροσώπους των υπεργολάβων του, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά 
με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο προτίθεται να χρησιμοποιήσει προκειμένου να 
λάβει την σχετική έγκριση του αναθέτοντος φορέα, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 6.4 
της παρούσας. Μετά την σχετική έγκριση υποχρεούται να προσκομίσει στον αναθέτοντα 
φορέα τα σχετικά συμφωνητικά/ δηλώσεις συνεργασίας, εντός τριάντα (30) ημερών από 
την υπογραφή τους. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Παραχωρησιούχος με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβους υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής 
στον αναθέτοντα φορέα, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ 
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των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα 
γνωστοποιήσει στον αναθέτοντα φορές κατά την ως άνω διαδικασία.   

6.4.5. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 3 του 
άρθρου 29 του ν. 4413/2016, ο Αναθέτων Φορέας δύναται να ζητά να επαληθεύσει τους 
ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω 
ποσοστού. Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 50 του ν. 4413/2016.  

6.4.6. Παραβίαση των υποχρεώσεων του παρόντος άρθρου, επιφέρει την επιβολή σε 
βάρος του Αναδόχου οικονομικών κυρώσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 7.2 της 
παρούσας. 

6.5. Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, εγγράφως μετά από 
συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 51 του ν. 4413/2016.  

6.6. Λύση της Σύμβασης Παραχώρησης - Δικαίωμα μονομερούς λύσης  

6.6.1. Η Σύμβαση Παραχώρησης λύεται: 

α) με την πάροδο της συμφωνηθείσας διάρκειας αυτής, όπως τυχόν τροποποιήθηκε ή 

β) με καταγγελία από τον Αναθέτοντα Φορέα ή τον παραχωρησιούχο ή 

γ) με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών ή 

δ) στην περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας 

6.6.2. Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες 
διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

(α) έγινε μια τροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης που θα είχε άλλως απαιτήσεις 
μια νέα διαδικασία ανάθεσης σύμβασης παραχώρησης, βάσει του άρθρου 51 του ν. 
4413/2016,   

(β) ο Παραχωρησιούχος, κατά το χρόνο ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 39 παρ. 4 του ν. 4413/2016 και στην παρ. 
3.1.3.1 της παρούσας και, ως τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 
παραχώρησης, 

(γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Παραχωρησιούχο λόγω σοβαρής 
παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/23/ΕΕ, 
η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο 
διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

6.6.3. Αμφότερα τα μέρη μπορούν να καταγγείλουν τη Σύμβαση, εφόσον έχει παρέλθει 
έτος από την υπογραφή της Σύμβασης και δεν έχουν εγκριθεί αρμοδίως, για 
οποιοδήποτε λόγο, τα τέλη, όπως αυτά διαμορφώθηκαν με την Προσφορά του 
Παραχωρησιούχου.  
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7. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

7.1. Τρόπος πληρωμής  

7.1.1.  Η αμοιβή του Αναδόχου καλύπτεται από το ποσοστό που του αναλογεί από τα 
τέλη και από τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής υγρών αποβλήτων 
προς τα εξυπηρετούμενα πλοία, σύμφωνα την οικονομική προσφορά του, που 
συντάσσεται κατά το Παράρτημα [2] της παρούσας. 

7.1.2. Τα τέλη τακτικών και έκτακτων πλόων θα εισπράττονται από το Γραφείο ευκολιών 
υποδοχής αποβλήτων, με παραστατικά του Αναθέτοντος Φορέα. Ειδικότερα, τα τέλη των 
πλοίων που εκτελούν τακτικούς πλόες εισπράττονται μέσα στις πέντε πρώτες ημέρες του 
μήνα, ενώ τα τέλη των πλοίων, που εκτελούν έκτακτους πλόες, εισπράττονται με την 
άφιξη του πλοίου.  

7.1.3.  Στο τέλος κάθε μήνα γίνεται η εκκαθάριση των τελών μεταξύ Αναθέτοντος Φορέα 
και Αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα [6]. Ειδικότερα για τα πλοία 
που εκτελούν τακτικούς πλόες διανέμονται τα τέλη που αφορούν στον τρέχοντα μήνα, 
ενώ για τα πλοία που εκτελούν έκτακτους πλόες διανέμονται τα τέλη που αφορούν στις 
αφίξεις του τρέχοντος μηνός, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στο Παράρτημα [6], με 
την έκδοση από τον Ανάδοχο σχετικών παραστατικών, που επιβαρύνονται με τον 
εκάστοτε ισχύοντα ΦΠΑ.  

7.1.4.  Ο Αναθέτων Φορέας θα εξοφλεί τα παραστατικά του Αναδόχου μέσα σε 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού παραστατικού. Σε 
περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης των τιμολογίων του αναδόχου από τον 
αναθέτοντα φορέα, τα οφειλόμενα ποσά θα επιβαρύνονται με τον νόμιμο τόκο 
υπερημερίας, όπως ορίζεται στο ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107). 

7.1.5.  Οι υπηρεσίες, που δεν καλύπτονται από τα τέλη, τιμολογούνται από τον Ανάδοχο 
προς τον χρήστη, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του. 

7.1.6. Ο Ανάδοχος στο τέλος κάθε μήνα θα αποδίδει στον αναθέτοντα φορέα, το ποσό 
που θα προκύπτει από το ποσοστό 12% επί των εκδιδόμενων τιμολογίων παροχής 
υπηρεσιών παραλαβής υγρών αποβλήτων προς τα εξυπηρετούμενα πλοία του εκάστου 
μηνός, αφαιρουμένων τυχόν πιστωτικών τιμολογίων καθώς και του κόστους των 
τελωνειακών διαδικασιών. Προς το σκοπό αυτό, ο Αναθέτων Φορέας θα εκδίδει προς 
τον Ανάδοχο σχετικό παραστατικό, το οποίο επιβαρύνεται με τον εκάστοτε ισχύοντα 
ΦΠΑ. 

7.1.7.  Ο Ανάδοχος θα εξοφλεί τα παραστατικά του Αναθέτοντος Φορέα μέσα σε 
δεκαπέντε ημέρες (15) από την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού παραστατικού, το 
οποίο θα επιβαρύνεται με τον εκάστοτε ισχύοντα ΦΠΑ. Κάθε μηνιαία απόδοση 
ποσοστού 12% επί των εκδιδομένων τιμολογίων παροχής υπηρεσιών παραλαβής υγρών 
αποβλήτων θα συνοδεύεται από αναλυτική κατάσταση των σχετικών παραστατικών, 
υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο του Αναδόχου. Σε περίπτωση καθυστέρησης 
εξόφλησης των τιμολογίων του αναθέτοντα φορέα από τον Ανάδοχο, τα οφειλόμενα 
ποσά θα επιβαρύνονται με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας. 

7.1.8.  Ο Ανάδοχος βαρύνεται με την καταβολή όλων των νόμιμων κρατήσεων, τελών, 
δικαιωμάτων, εισφορών, ανταλλαγμάτων και εν γένει επιβαρύνσεων που αφορούν την 
Σύμβαση.  
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7.1.9.  Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να εισπράττει τιμολόγια παροχής υπηρεσιών 
παραλαβής υγρών αποβλήτων μεγαλύτερα από τα τιμολόγια της οικονομικής 
προσφοράς του, σύμφωνα με το Παράρτημα [2], τυχόν δε είσπραξη μεγαλύτερης 
αμοιβής επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 7.2. της παρούσας.  

7.2. Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

7.2.1. Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 
αυτήν: α) στην περίπτωση της παρ. 6 του άρθρου 316 του ν. 4412/2016 περί 
κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης, β) εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές του αναθέτοντα φορέα, που 
είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις.  

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 θα τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει 
χωρίς να συμμορφωθεί, ο Ανάδοχος κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε 
τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από 
κλήση του για παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης.  

7.2.2. Σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων της Σύμβασης και των διατάξεων της 
κείμενης νομοθεσίας επιβάλλεται, εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται από άλλες 
διατάξεις και ιδίως από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος, και ποινική ρήτρα με απόφαση του ΔΣ του Αναθέτοντος 
Φορέα, μετά από εισήγηση του αρμοδίου οργάνου, εφόσον η παράβαση οφείλεται σε : 

(α) Μη ικανοποιητική εξυπηρέτηση πλοίου, που θα προκύπτει από έγγραφη 
διαμαρτυρία του Χρήστη και αφού εξακριβωθεί το αληθές της διαμαρτυρίας. 

(β) Μη σύμφωνη με τους όρους της διεθνούς σύμβασης MARPOL 73/78 και της εθνικής 
νομοθεσίας, εκτέλεση των εργασιών παραλαβής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου 
πλοίων. 

(γ) Διαπίστωση από την αρμόδια Λιμενική Αρχή οποιασδήποτε παράβασης της 
νομοθεσίας προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος ή άλλων αξιόποινων πράξεων.  

(δ) Έκδοση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών από τον ανάδοχο με τιμές μεγαλύτερες από 
εκείνες που προβλέπονται στη σύμβαση. 

(ε) Μη σύμφωνη με τους όρους της παρούσας σύμβασης εκτέλεση παροχής των 
υπηρεσιών και ενδεικτικά παροχή των υπηρεσιών με μη αδειοδοτημένα μέσα, 
προσωπικό ή εξοπλισμό ή με μέσα ή προσωπικό άλλα από τα αναφερόμενα στη 
Σύμβαση, χωρίς να έχει υπάρξει σχετική έγκριση του Αναθέτοντος Φορέα, ή χωρίς να 
έχουν εγκαίρως ανανεωθεί όλες οι απαραίτητες από την παρούσα και την κείμενη 
νομοθεσία άδειες ή/ και πιστοποιήσεις.  

Το αρμόδιο τμήμα του Αναθέτοντος Φορέα αφού διαπιστώσει την παράβαση μετά από 
επιτόπιο έλεγχο, εισηγείται στο ΔΣ του Αναθέτοντος Φορέα την επιβολή κύρωσης, το 
οποίο λαμβάνει την τελική απόφαση.  
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7.2.3. Η ποινική ρήτρα κυμαίνεται, ανάλογα με την σοβαρότητα της παράβασης, από 
χίλια ευρώ (1.000,00 €) έως πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00 €) για κάθε παράβαση που 
θα διαπιστωθεί για πρώτη φορά, σε περίπτωση δε υποτροπής διαπιστωθείσας εντός του 
ιδίου ημερολογιακού έτους η ποινική ρήτρα διπλασιάζεται.  

7.2.4. Σε περίπτωση νέας υποτροπής εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, ο Ανάδοχος 
δύναται να κηρύσσεται έκπτωτος μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Αναθέτοντος Φορέα, 
ύστερα από έγγραφη πρόσκλησή του σε ακρόαση, στην περίπτωση δε αυτή θα 
καταπίπτει η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης υπέρ του Αναθέτοντος 
Φορέα, ο οποίος παραλλήλως θα δικαιούται να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε θετικής 
ή αποθετικής ζημίας του.  

7.2.5. Για κάθε καθυστέρηση πληρωμής των δικαιωμάτων του Αναθέτοντος Φορέα, 
που απορρέουν από τη Σύμβαση, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις κείμενες 
διατάξεις προσαυξήσεις, τόκοι κλπ. περί εκπροθέσμου καταβολής. Για καθυστέρηση 
πληρωμής των ανωτέρω δικαιωμάτων στον Αναθέτοντα Φορέα, πέραν των 90 
ημερολογιακών ημερών επιβάλλεται στον Ανάδοχο και ειδική ποινική ρήτρα ύψους 
τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €). Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής των 
δικαιωμάτων του Αναθέτοντος Φορέα για εννέα (9) συνεχόμενους μήνες, ο Ανάδοχος 
δύναται να κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του ΔΣ του Αναθέτοντος Φορέα, 
εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των οριζόμενων στο 7.2.1 της παρούσας. 

7.2.6. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν καταβάλει την επιβληθείσα ποινική ρήτρα 
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης του 
ΔΣ του Αναθέτοντος Φορέα, η είσπραξή της θα γίνεται με μερική κατάπτωση της 
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου με την επιβληθείσα ποινική ρήτρα ή 
με συμψηφισμό του ποσού εκ των τελών, που θα δικαιούται ο Ανάδοχος. Στην 
περίπτωση που γίνει μερική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να αναπληρώσει μέσα σε δεκαπέντε ημέρες μετά την 
ολοκλήρωση των διαδικασιών κατάπτωσης του χρηματικού ποσού το ποσό της 
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, άλλως δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος με 
απόφαση του Δ.Σ. του Αναθέτοντος Φορέα, κατά τα προβλεπόμενα ανωτέρω.  

7.2.7. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τον αναθέτοντα φορέα ότι η εκτέλεση της 
Σύμβασης έχει, με οποιοδήποτε τρόπο, εκχωρηθεί σε τρίτους, εν όλω ή εν μέρει, ή ότι 
αυτή εκτελείται υπεργολαβικά με μη εγκεκριμένο υπεργολάβο ή από τρίτο καθ’ 
υποκατάσταση του Αναδόχου, ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος με 
απόφαση του ΔΣ του, επιβάλλονται δε σε βάρος του, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι 
κυρώσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.  

7.3. Επίλυση διαφορών κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης   

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που αναφέρεται στην ερμηνεία ή 
στην εφαρμογή ή το κύρος της σύμβασης παραχώρησης επιλύεται με την άσκηση του 
προβλεπόμενων ένδικων βοηθημάτων στο αρμόδιο δικαστήριο.  

7.4. Παρακολούθηση Σύμβασης 

7.4.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα 
διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης του Αναθέτοντος Φορέα η 
οποία και θα εισηγείται στο ΔΣ του Αναθέτοντος Φορέα για όλα τα 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 
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τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση της 
Σύμβασης υπό τους όρους του άρθρου 51 του ν. 4413/2016.  

7.4.2. Ο Αναθέτων Φορέας, με απόφασή του, μπορεί 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, στους οποίους ανατίθενται 
επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο 
επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

7.4.3. 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. 

7.5. Διάρκεια σύμβασης  

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε τρία έτη (3) έτη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 2.3 της παρούσας.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΕΕΕΣ (Προσαρμοσμένο από τον Αναθέτοντα Φορέα)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  
 

2.1. Υπόδειγμα τιμολογίου προσφοράς 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε.       ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμός 2/2022                         

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΕΡΓΟ :  «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΛΕΟΥΝ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ της Ο.Λ.Λ. Α.Ε.» 

 

ΑΡΘΡΟ 1 
Παραλαβή υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων με βυτιοφόρο όχημα. 

(Παράρτημα Ι της Δ.Σ. MARPOL 73/78) 

1α. Τιμή κατ’ αποκοπή για παραλαβή μέχρι 15 m3 για δύο (2) ώρες: 
(ολογρ.)…………………………………………………………………………………………….... (αριθμ.)…………….. 

1β. Τιμή για κάθε επιπλέον κυβικό (m3), πέραν των 15 m3: 
(ολογρ.)…………………………………………………………………………………………….... (αριθμ.)…………….. 

1γ. Τιμή για κάθε επιπλέον ώρα, πέραν του 2ώρου : 
(ολογρ.)…………………………………………………………………………………………….... (αριθμ.)…………….. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 
2. Τελωνειακές διαδικασίες 
(ολογρ.)…………………………………………………………………………………………….... (αριθμ.)…………….. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 
Παραλαβή βοθρολυμάτων με βυτιοφόρο όχημα. 

(Παράρτημα ΙV της Δ.Σ. MARPOL 73/78) 

3α. Τιμή κατ’ αποκοπή για παραλαβή μέχρι 15 m3 για δύο (2) ώρες : 
(ολογρ.)…………………………………………………………………………………………….... (αριθμ.)…………….. 

3β. Τιμή για κάθε επιπλέον κυβικό (m3), πέραν των 15 m3: 
(ολογρ.)…………………………………………………………………………………………….... (αριθμ.)…………….. 

3γ. Τιμή για κάθε επιπλέον ώρα, πέραν του 2ώρου : 

(ολογρ.)…………………………………………………………………………………………….... (αριθμ.)…………….. 

 
 

    Λαύριο   /  /2022 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

 

(Σφραγίδα-Υπογραφή)      
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2.2. Υπόδειγμα συγκριτικού πίνακα 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε.          ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμός 2/2022 

                                                                                                                                   

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΕΡΓΟ :  «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ 
ΚΑΤΑΠΛΕΟΥΝ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ο.Λ.Λ. Α.Ε.» 

 Περιγραφή Εργασιών 
Είδος 

Μονάδος 
Ποσότητα 

(Αριθμητικά) 

Τιμή 
Μονάδος 
(Αριθμ) 

Συνολική Τιμή 
(Αριθμητικά) 

1α. 
Τιμή για παραλαβή υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων με βυτιοφόρο όχημα 
μέχρι 15m3 για δυο (2) ώρες. 

Τεμ. 230   

1β.  Τιμή για κάθε επιπλέον κυβικό (m3), πέραν των 15m3 της περίπτωσης 1α. m3 480   

1γ.  Τιμή για κάθε επιπλέον ώρα, πέραν του 2ώρου, της περίπτωσης 1α. Ώρες 120   

2α. Τιμή τελωνειακών διαδικασιών Τεμ. 
230 

 
  

3α. 
Τιμή για παραλαβή βοθρολυμάτων με βυτιοφόρο όχημα μέχρι 15m3 για δυο (2) 
ώρες. 

Τεμ. 
80 

  

3β. Τιμή για κάθε επιπλέον κυβικό (m3), πέραν των 15m3 της περίπτωσης 3α. m3 75   

3γ.  Τιμή για κάθε επιπλέον ώρα, πέραν του 2ώρου, της περίπτωσης 3α. Ώρες 7   

ΣΥΝΟΛΟ:  

Για τον Υποψήφιο […………………….] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 – Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής  

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  

Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..  

Προς: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε.  

Ακτή Α. Παπανδρέου, Λιμάνι, Λαύριο, 19500 

Εγγύησή μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ1.  

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι 
του ποσού των ευρώ …………………………2 υπέρ του  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, 
πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................ 
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή  

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, 
ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή  

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων α) 
(πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) ....................... ………………………………….. β) (πλήρη επωνυμία) ........................, 
ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ....................... ………………………………….. γ) (πλήρη 
επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................3 ατομικά και 
για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ 
της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... 
Διακήρυξη της Ο.Λ.Λ. Α.Ε. για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: 
“ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΛΕΟΥΝ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ο.Λ.Λ. Α.Ε”.  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες 
υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. Το παραπάνω 
ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη 
της απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Η 
παρούσα ισχύει μέχρι την ………………………………..4 

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

 
1  Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε 
συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ 
(άρθρο 157 ν. 4281/2014). 
2 ο.π. υποσ. 1 
3 Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας 
4 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα 
(30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 
157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014). 
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Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της 
Υπηρεσίας σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της 
προσφοράς, σύμφωνα με την Διακήρυξη, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας 
θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της5.  

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων 
που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.  

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)  

 
5 Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ. γ του ν. 4281/2014. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 – Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  

Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..  

Προς: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε.  

Ακτή Α. Παπανδρέου, Λιμάνι, Λαύριο, 19500 

Εγγύησή μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ6.  

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι 
του ποσού των ευρώ………………………………………………………………………..7 υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, 
πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................ 
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή  

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, 
ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή  

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων α) 
(πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... β) 
(πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... γ) 
(πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. 
(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) ατομικά και για κάθε μία 
από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς 
τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση της υπ’ αριθ. ..... 
σύμβασης “ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΛΕΟΥΝ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ο.Λ.Λ. Α.Ε”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ 
Διακήρυξη της Ο.Λ.Λ. Α.Ε..  

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 
καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη 
ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... 8 ή μέχρις ότου αυτή μας 
επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε 
την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

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

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων 
που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.  

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 
6 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ 
7 Ό.π. υποσημ. 7.  
8 Όπως προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης  

 
1. ΓΕΝΙΚΑ  

Αντικείμενο της παρούσας είναι η κατ’ αποκλειστικότητα παραχώρηση των 
απαιτούμενων εργασιών παραλαβής, μεταφοράς και διάθεσης υγρών αποβλήτων και 
καταλοίπων φορτίου πλοίων (Παραρτήματα Ι, II και IV της Δ.Σ. MARPOL 73/78) για την 
παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής υγρών αποβλήτων και 
καταλοίπων φορτίου πλοίων, που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας της 
Ο.Λ.Λ. Α.Ε. (όπως αυτή ορίζεται στο εγκεκριμένο σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης 
αποβλήτων) και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εγκεκριμένου Σχεδίου παραλαβής και 
διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων της Ο.Λ.Λ. Α.Ε. Τα παραγόμενα 
στα πλοία υγρά απόβλητα, σύμφωνα με την Δ.Σ. MARPOL 73/78 κατηγοριοποιούνται ώς 
ακολούθως:  

 

• Ακάθαρτο έρμα πλοίων (Dirty Ballast Water), (ANNEX I) 

• Πετρελαιοειδή εκπλύματα δεξαμενών (Oily Tank Washings), (ANNEX I) 

• Πετρελαιοειδή μίγματα χώρων μηχανοστασίου (Oily Bilge Waters), (ANNEX I) 

• Πετρελαιοειδή κατάλοιπα (Oily Residues - Sludge), (ANNEX I) 

• Υπολείμματα καθαρισμού δεξαμενών (Scale & Sludge from tank cleaning), 
(ANNEX I) 

• Απόβλητα Λιπαντικά Έλαια, (Waste lubricants) (ANNEX I) 

• Λύματα πλοίων (Sewage),  
, (ANNEX IV) 

• Επιβλαβείς υγρές ουσίες, χύμα μίγματα αυτών και έρμα που περιέχει τέτοιες 
ουσίες,  
(ΑΝΝΕΧ ΙΙ) 

 

Τα ανωτέρω υγρά απόβλητα χαρακτηρίζονται με έναν από τους ακόλουθους κωδικούς 
του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ), που θα πρέπει να παραλαμβάνει ο 
Ενδιαφερόμενος:  

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΩΝ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ANNEX I της Δ.Σ. Marpol 73/78) 

13 04 Έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων 

13 04 01* Έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας 

13 04 02* Έλαια από εκρέουσες αποχετεύσεις 

13 04 03* Έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων άλλης ναυσιπλοΐας 

13 05 02* Λάσπες διαχωριστή ελαίου / νερού 

13 05 03* Λάσπες υποδοχέα 

13 05 06* Έλαια από διαχωριστές ελαίου / νερού 

13 05 07* Ελαιώδη ύδατα από διαχωριστές ελαίου / νερού 

13 05 08* Μείγματα αποβλήτων από θαλάμους υπολειμμάτων και 
διαχωριστές ελαίου / νερού 

13 07 Απόβλητα υγρών καυσίμων 
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13 07 01* Καύσιμο πετρέλαιο και πετρέλαιο ντίζελ 

13 07 02* Βενζίνη 

13 07 03* Άλλα καύσιμα (περιλαμβανομένων μειγμάτων) 

13 08 Απόβλητα ελαίων μη προδιαγραφόμενα άλλως 

13 08 99* Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

16 07 Απόβλητα από τον καθαρισμό δεξαμενών μεταφοράς & 
αποθήκευσης & βαρελιών (εκτός κεφάλαια 05&13) 

16 07 08* Απόβλητα που περιέχουν πετρέλαιο 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ (ANNEX I της Δ.Σ. Marpol 73/78) 

13 01 Απόβλητα υδραυλικών ελαίων 

13 01 04* Χλωριωμένα γαλακτώματα 

13 01 05* Μη χλωριωμένα γαλακτώματα 

13 01 09* Χλωριωμένα υδραυλικά έλαια με βάση τα ορυκτά 

13 01 10* Μη χλωριωμένα υδραυλικά έλαια με βάση τα ορυκτά 

13 01 11* Συνθετικά υδραυλικά έλαια 

13 01 12* Άμεσα βιοαποικοδομήσιμα υδραυλικά έλαια 

13 01 13* Άλλα υδραυλικά έλαια 

13 02 Απόβλητα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων & λίπανσης 

13 02 04* 
Χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων & λίπανσης με 
βάση τα ορυκτά 

13 02 05* 
Μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων & λίπανσης 
με βάση τα ορυκτά 

13 02 06* Συνθετικά έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων & λίπανσης  

13 02 07* 
Άμεσα βιοαποικοδομήσιμα  έλαια μηχανής, κιβωτίου 
ταχυτήτων & λίπανσης  

13 02 08* Άλλα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων & λίπανσης  

13 03 Απόβλητα έλαια μόνωσης & μεταφοράς θερμότητας 

13 03 06* 
Χλωριωμένα έλαια μόνωσης ή μεταφοράς θερμότητας με βάση 
τα ορυκτά εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 13 
03 01 

13 03 07* 
Μη χλωριωμένα έλαια μόνωσης & μεταφοράς θερμότητας με 
βάση τα ορυκτά  

13 03 08* Συνθετικά έλαια μόνωσης & μεταφοράς θερμότητας 

13 03 09* 
Άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια μόνωσης & μεταφοράς 
θερμότητας 

13 03 10* Άλλα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας 

13 04  Έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων 

13 04 01* Έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας   

13 04 02* Έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων από αποχετεύσεις προκυμαίων 

13 04 03* Έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων άλλης ναυσιπλοΐας   

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ANNEX ΙI της Δ.Σ. Marpol 73/78) 

07 01  
απόβλητα από την παραγωγή, διαµόρφωση, προµήθεια και 
χρήση (Π∆ΠΧ) βασικών οργανικών χηµικών ουσιών  

07 01 01*  υδατικά υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά  

07 01 04*  άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά  

07 02  
απόβλητα από την Π∆ΠΧ πλαστικών, συνθετικού καουτσούκ και 
τεχνητών ινών   

07 02 01*  υδατικά υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά  
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07 02 04*  άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά  

07 03  
απόβλητα από την Π∆ΠΧ οργανικών βαφών και πιγµέντων 
(εκτός 06 11)   

07 03 01*  υδατικά υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά  

07 03 04*  άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά  

07 04  

απόβλητα από την Π∆ΠΧ οργανικών προϊόντων προστασίας 
φυτών (εκτός από τα 
σηµεία 02 01, 08 και 02 01 09), συντηρητικών υλικών ξύλου 
(εκτός από το σηµείο 03 02) και άλλων βιοκτόνων  

07 04 04*  άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά  

07 05  απόβλητα από την Π∆ΠΧ φαρµακευτικών προϊόντων   

07 05 01*  υδατικά υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά  

07 05 04*  άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά  

07 06  
απόβλητα από την Π∆ΠΧ λιπών, λιπαντικών, σαπουνιών, 
απορρυπαντικών, απολυµαντικών και καλλυντικών  

07 06 01*  υδατικά υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά  

07 06 04*  άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά  

07 07  
απόβλητα από την παραγωγή, διαµόρφωση, προµήθεια και 
χρήση ευγενών χηµικών ουσιών και χηµικών προϊόντων µη 
προδιαγραφοµένων άλλως  

07 07 01*  υδατικά υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά  

07 07 04*  άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά  

14 06  
απόβλητα από οργανικές ουσίες χρησιµοποιούµενες ως 
διαλύτες, ψυκτικές ουσίες και αφρώδη/αερολυµατικά 
προωθητικά  

14 06 03*  άλλοι διαλύτες και µείγµατα διαλυτών  

16 07  
απόβλητα από τον καθαρισμό δεξαμενών μεταφοράς και 
αποθήκευσης καθώς και βαρελιών (εκτός 05 και 13)  

16 07 09*  απόβλητα που περιέχουν άλλες επικίνδυνες ουσίες  

ΛΥΜΑΤΑ (ANNEX IV της Δ.Σ. Marpol 73/78) 

20 03 04 Λάσπη σηπτικής δεξαμενής 

 

 

 

2. ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

2.1. Η παραλαβή των υγρών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων θα γίνεται 
από τα πλοία με μέσα και φροντίδα του Παραχωρησιούχου οποιαδήποτε ώρα του 
24ώρου υπάρχει σχετικό αίτημα από πλοίο και ανεξάρτητα της μικρής ή μεγάλης 
ποσότητας των αποβλήτων, έτσι ώστε, σε καμία περίπτωση, να μην προκύπτει 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση στα πλοία. Η υποχρέωση αυτή ισχύει για όλες τις ημέρες, 
Σάββατα, Κυριακές και αργίες. Επίσης, η προαναφερόμενη υποχρέωση ισχύει για την 
εξυπηρέτηση οποιουδήποτε πλοίου ανεξαρτήτως σημαίας, τύπου και μεγέθους μέσα 
στη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας της Ο.Λ.Λ. Α.Ε.. Ο Παραχωρησιούχος θα πρέπει να 
παρέχει τις υπηρεσίες της παρούσας προς όλους τους χρήστες του λιμένα του 
Αναθέτοντος Φορέα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των λιμένων 
αρμοδιότητας του Αναθέτοντος Φορέα. Η συλλογή των υγρών αποβλήτων και 
καταλοίπων φορτίου πλοίων από το εξυπηρετούμενο πλοίο θα γίνεται με τα πλωτά μέσα 
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του αναδόχου από τη θάλασσα ή με τα χερσαία μέσα από την ξηρά. Η απάντληση θα 
γίνεται με τα μέσα του εξυπηρετούμενου πλοίου (αντλίες – σωληνώσεις) και η παράδοση 
μέσω του πρότυπου διεθνούς συνδέσμου (International Standard Connection), σύμφωνα 
με τον Κανονισμό 19 της ΔΣ Marpol 73/78, εκτός της περίπτωσης αδυναμίας ή βλάβης 
των μέσων του πλοίου οπότε θα γίνεται με τα μέσα του Παραχωρησιούχου. Άρνηση ή 
αδυναμία του αναδόχου για την παροχή της λιμενικής υπηρεσίας συλλογής των 
αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου, που προέρχονται από πλοία, επιφέρει τις κυρώσεις 
που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.  

2.2. Η εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας θα είναι σύμφωνη με το «ΣΧΕΔΙΟ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ο.Λ.Λ. Α.Ε.» και σύμφωνη με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που 
προβλέπονται για τις εργασίες περισυλλογής και διάθεσης αποβλήτων από πλοία, από 
την Εθνική, Κοινοτική και Διεθνή νομοθεσία, περιλαμβανομένης και της νομοθεσίας περί 
εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων.  

2.3. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση οποιασδήποτε άδειας είναι 
απαραίτητη για την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας και στη φάση της τελικής 
διάθεσης και επεξεργασίας των αποβλήτων θα πρέπει να συνεργάζεται με 
εγκεκριμένους φορείς ανά κατηγορία. Από τους φορείς αυτούς θα παίρνει βεβαιώσεις 
τελικής διάθεσης ανάλογα με το είδος αποβλήτου τις οποίες θα προσκομίζει στον  
Αναθέτοντα Φορέα. Πιο συγκεκριμένα: 

• Τα πετρελαιοειδή απόβλητα θα παραδίδονται σε εγκεκριμένη μονάδα 

επεξεργασίας. 

• Τα λύματα θα παραδίδονται σε μονάδα βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων. 

• Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων, τα οποία θα παραλαμβάνονται σε ξεχωριστές 

δεξαμενές, θα παραδίδονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64 

Α΄) σε εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών 

ελαίων, εφόσον η σύστασή τους επιτρέπει την περαιτέρω αξιοποίησή τους. 

Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων που υπάγονται στο ΑΝΝΕΧ ΙΙ θα γίνεται 

σύμφωνα με την ΔΣ MARPOL (ΑΝΝΕΧ ΙΙ) και την ΚΥΑ 13588/725/2006 και εφόσον 

απαιτείται διασυνοριακή μεταφορά σύμφωνα με τον Καν. 1013/2006 ΕΕ και 

Ν.2203/1994 (ΦΕΚ 58Α). 

2.4. Ο εκάστοτε τρόπος και μέθοδος παραλαβής θα γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες 
και σύμφωνα με τα σχετικώς υποβαλλόμενα αιτήματα εκ μέρους των πλοίων, 
εφόσον οι αντικειμενικές συνθήκες και οι συνθήκες ασφαλείας το επιτρέπουν, 
στις θέσεις παραβολής, πρυμνοδέτησης ή αγκυροβολίας τους, με προσέγγιση 
από τη θάλασσα ή από την ξηρά με τα πλωτά ή χερσαία μέσα του Αναδόχου.  

2.5. Το αίτημα για την παραλαβή υγρών αποβλήτων πρέπει να υποβάλλεται από το 
εξυπηρετούμενο πλοίο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του, τουλάχιστον 48 ώρες προ 
της εργασίας παραλαβής των αποβλήτων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

2.6. Ειδικά για τα επικίνδυνα απόβλητα και για όσα εξ αυτών απαιτείται η έκδοση 
άδειας διασυνοριακής μεταφοράς, το αίτημα για την παραλαβή τους πρέπει να 
υποβάλλεται από το εξυπηρετούμενο πλοίο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του κατά 
τις εργάσιμες ημέρες εντός εύλογου χρονικού διαστήματος προ της εργασίας 
παραλαβής για την διεκπεραίωση των διατυπώσεων από τον Ανάδοχο, 
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εξαιρουμένων έκτακτων περιπτώσεων, και θα τηρούνται οι προϋποθέσεις που 
προβλέπονται από την διεθνή, εσωτερική και κοινοτική νομοθεσία (Σύμβαση 
Βασιλείας Ν. 2203/1994 (ΦΕΚ Α΄ 58), Κανονισμός 1013/2006 ΕΕ), όπως ισχύει.   

2.7. Μετά το πέρας της παραλαβής, ο Ανάδοχος υποχρεούται να χορηγεί με ευθύνη 
του στο πλοίο αριθμημένη απόδειξη παράδοσης, όπου θα αναγράφονται η 
ποσότητα και το είδος των παραληφθέντων αποβλήτων, οι ώρες έναρξης και 
λήξης της εργασίας, κ.ά., η οποία θα υπογράφεται από τον πλοίαρχο του 
παραδίδοντος πλοίου και τον υπεύθυνο του μέσου του Αναδόχου, που 
χρησιμοποιείται για την παραλαβή των αποβλήτων. Η απόδειξη παράδοσης αυτή 
θα συντάσσεται τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα και θα 
καταγράφεται στο μηχανογραφικό σύστημα, ενώ θα τηρείται ηλεκτρονικό αρχείο 
σε όλη τη διάρκεια της Σύμβασης. 

2.8. Σε περίπτωση που ζητηθεί από τον πλοίαρχο καταπλέοντος στο λιμάνι πλοίου η 
παράδοση επικίνδυνων αποβλήτων κατά τους ορισμούς του ΑΝΝΕΧ II της ΔΣ 
ΜΑRPOL 73/78, ο Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει το είδος αυτών άμεσα στην 
Ο.Λ.Λ. Α.Ε. και στη συνέχεια να υποβάλει τα σχετικά παραστατικά στην Ο.Λ.Λ. Α.Ε. 
σχετικά με την διάθεση αυτών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και το σχέδιο 
παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων. 

2.9. Οι πλοίαρχοι υποχρεούνται να δηλώνουν τη σύνθεση των υγρών αποβλήτων και 
καταλοίπων φορτίου, που παραδίδουν ώστε να διαπιστώνεται εάν περιέχονται 
επικίνδυνα απόβλητα κατά ΑΝΝΕΧ II της ΔΣ MARPOL 73/78 και της ΚΥΑ ΗΠ 
13588/725/2006. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος θα διενεργεί χημική ανάλυση 
για την ταξινόμηση των επικίνδυνων αποβλήτων, η οποία θα κοινοποιείται και 
στην Ο.Λ.Λ. Α.Ε.. Σε περίπτωση παραλαβής υγρών επικίνδυνων αποβλήτων, ο 
Ανάδοχος, μετά την τελική διάθεσή τους, θα παραδίδει στην Ο.Λ.Λ. Α.Ε. 
πιστοποιητικό νόμιμης διάθεσης αυτών. Επισημαίνεται ότι ειδικά για τα 
επικίνδυνα υγρά απόβλητα είναι στην αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου η 
διαπίστωση του είδους και της επικινδυνότητας αυτών ώστε να εφαρμόζεται 
κατά περίπτωση η κατάλληλη μεθοδολογία παραλαβής και διαχείρισης τους. 

2.10. Όλα τα αναφερόμενα στην παρούσα Διακήρυξη αφορούν αποκλειστικά στους 
λιμένες αρμοδιότητας και ευθύνης της Ο.Λ.Λ. Α.Ε.. Σε περίπτωση αίτησης ένταξης 
άλλου λιμένα στο Εγκεκριμένο Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων 
του Αναθέτοντος Φορέα, η Ο.Λ.Λ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα αποδοχής της ή μη, 
καθώς επίσης και τα ποσοστιαία δικαιώματα της. Οι όροι και οι προϋποθέσεις θα 
συμφωνούνται μεταξύ Ο.Λ.Λ. Α.Ε., εντασσόμενου λιμένα και Αναδόχου. 

2.11. Ο Ανάδοχος οφείλει, σε σύντομο χρονικό διάστημα από το σχετικό αίτημα, να 
προβαίνει στην παραλαβή των υγρών αποβλήτων και των καταλοίπων φορτίου 
του εξυπηρετούμενου πλοίου.  

2.12. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει διαρκώς καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης 
τις προϋποθέσεις συμμετοχής της παρούσας διακήρυξης, να έχει το ελάχιστο 
απαιτούμενο επιστημονικό και λοιπό προσωπικό καθώς και κάθε επιπλέον 
προσωπικό, που δήλωσε με την προσφορά του, να διαθέτει τον ελάχιστα 
απαιτούμενο εξοπλισμό για την παροχή της λιμενικής υπηρεσίας συλλογής των 
αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου υπό κανονικές και ασφαλείς 
συνθήκες, καθώς και κάθε επιπλέον εξοπλισμό που δήλωσε με την προσφορά 
του, και να διατηρεί τον εξοπλισμό αυτό στο απαιτούμενο επίπεδο. 
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2.13. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ως προς την 
ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών ή την ασφάλεια και προστασία του λιμένα 
ή της πρόσβασης σε αυτόν, των εγκαταστάσεών του, του εξοπλισμού και των 
εργατών και άλλων προσώπων, με τις τοπικές, εθνικές, ενωσιακές και διεθνείς 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις, με τις υποχρεώσεις στον τομέα του κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των όρων των εν ισχύι συλλογικών 
συμβάσεων, των απαιτήσεων επάνδρωσης και των απαιτήσεων σχετικά με τις 
ώρες εργασίας και ανάπαυσης των ναυτικών, καθώς και με τους ισχύοντες 
κανόνες για τις επιθεωρήσεις εργασίας.  

2.14. Καθ’ όλα τα στάδια της διαχείρισης – διακίνησης των υγρών αποβλήτων και 
καταλοίπων φορτίου πλοίων (παραλαβή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, 
επεξεργασία και τελική διάθεση) τα συλλεγόμενα απόβλητα τελούν υπό συνεχή 
παρακολούθηση από τις αρμόδιες αρχές. 

2.15. Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια της σύμβασης, ο Παραχωρησιούχος, για 
οποιαδήποτε λόγο (βλάβη, φθορά, αντικατάσταση κλπ), θελήσει να 
αντικαταστήσει κάποιο από τα μέσα ή τον εξοπλισμό ή το προσωπικό που 
δήλωσε με την προσφορά του, το νέο μέσο ή εξοπλισμός ή προσωπικό πρέπει να 
φέρει τα χαρακτηριστικά του αντικαθιστούμενου. 

2.16. Στην περίπτωση που οι ελάχιστες απαιτήσεις περιλαμβάνουν ειδικές γνώσεις για 
τις τοπικές συνθήκες, οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς διαχείρισης λιμένων 
εξασφαλίζουν την ύπαρξη επαρκούς πρόσβασης στις αντίστοιχες πληροφορίες, 
υπό όρους διαφανείς, που δεν εισάγουν διακρίσεις, ώστε οι ειδικές γνώσεις για 
τις τοπικές συνθήκες να μην συνιστούν λόγο αποκλεισμού των Προσφερόντων. 

3. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

3.1. Για την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας, ο Παραχωρησιούχος 
υποχρεούται με δαπάνες του να αναπτύξει, εγκαταστήσει, λειτουργεί και 
συντηρεί μηχανογραφική, η οποία πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή με την έναρξη 
ισχύος της Σύμβασης Παραχώρησης.    

3.2. Η ανωτέρω εφαρμογή θα λειτουργεί με προσωπικό του Παραχωρησιούχου σε 
γραφειακό χώρο που θα διαθέσει δωρεάν ο αναθέτων φορέας. Ο 
Παραχωρησιούχος υποχρεούται αφού εκπαιδεύσει το προσωπικό του 
Αναθέτοντος φορέα να δώσει πρόσβαση στην εφαρμογή (άδεια χρήσης) στο 
προαναφερθέν  προσωπικό της ΟΛΛ ΑΕ ώστε να μπορεί να παρακολουθεί την 
εκτέλεση της Σύμβασης. Η εφαρμογή θα υπόκειται σε συνεχή αναβάθμιση, 
ανάλογα με τις απαιτήσεις που θα προκύπτουν κατά τη λειτουργία των ευκολιών 
υποδοχής υγρών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων. 

3.3. Το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης της εφαρμογής αυτής θα 
καλυφθεί από την παρακράτηση ποσοστού 5% από τα προκαταβαλλόμενα τέλη 
και τα μη επιστρεφόμενα τέλη, υγρών αποβλήτων, όπως αυτά περιγράφονται στο 
Παράρτημα [6] της παρούσας. Το ποσοστό αυτό του 5% θα αποδίδεται στον 
Παραχωρησιούχο, με δαπάνες και μέριμνα του οποίου θα αναπτυχθεί, θα 
λειτουργεί και θα συντηρείται η ανωτέρω εφαρμογή.   

4. ΠΑΡΟΧΕΣ Ο.Λ.Λ. Α.Ε.   

4.1. Η Ο.Λ.Λ. Α.Ε. θα παρέχει δωρεάν στον Παραχωρησιούχο: 
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4.1.1. Υπαίθριο χώρο για τη στάθμευση των οχημάτων του, που πρέπει να είναι σε 
ετοιμότητα για την παραλαβή των αποβλήτων. 

4.1.2. Υπαίθριο χώρο σε προβλήτα για την μεταφόρτωση αν χρειασθεί των 
παραλαμβανομένων με βυτιοφόρα οχήματα υγρών αποβλήτων στα πλωτά μέσα του 
Παραχωρησιούχου, προκειμένου αυτά να μεταφερθούν στην εγκατάσταση 
επεξεργασίας πετρελαιοειδών αποβλήτων. 

4.1.3. Ασφαλή χώρο σε προβλήτα για την πρόσδεση και τον ελλιμενισμό των πλωτών 
μέσων του Παραχωρησιούχου, όταν αυτά απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών των 
λιμένων αρμοδιότητας της Ο.Λ.Λ. Α.Ε.. 

4.1.4. Γραφειακό χώρο με τις απαραίτητες παροχές για την λειτουργία του Γραφείου 
Ευκολιών Υποδοχής Αποβλήτων καθώς και για την εγκατάσταση και λειτουργία της 
Μηχανογραφικής εφαρμογής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω άρθρο 3 καθώς 
και στο άρθρο 2.1.2 της διακήρυξης, το οποίο θα λειτουργεί σύμφωνα με το ωράριο της 
Ο.Λ.Λ. Α.Ε. με προσωπικό του Παραχωρησιούχου. 

4.2. Το απαιτούμενο, για τον καθαρισμό χώρων και μέσων, νερό που θα παρέχεται 
από τον δίκτυο της Ο.Λ.Λ. Α.Ε. και το απαιτούμενο ηλεκτρικό ρεύμα για την λειτουργία 
των ηλεκτροκίνητων μέσων του Παραχωρησιούχου, που θα παρέχεται από το δίκτυο της 
Ο.Λ.Λ. Α.Ε., θα χρεώνονται με τα αντίστοιχα τιμολόγια της Ο.Λ.Λ. Α.Ε.. 

4.3. Ο παραχωρούμενος χώρος θα χρησιμοποιηθεί μόνο από τον Παραχωρησιούχο, 
χωρίς να επιτρέπεται η εκμετάλλευση από τρίτους με οποιαδήποτες μορφής εκχώρησης 
δικαιωμάτων. 

4.4. Ο τελικός καθορισμός των χώρων αυτών θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ. Ο.Λ.Λ. Α.Ε.. 





 

 
Σελ. 94 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 – Ολοκληρωμένο Σύστημα Τιμολόγησης Ευκολιών Υποδοχής Υγρών 
Αποβλήτων 

 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
Οι διάφορες κατηγορίες πλοίων που προσεγγίζουν τους λιμένες αρμοδιότητας της Ο.Λ.Λ. 
Α.Ε. υπόκεινται σε τέλη και τιμολόγια για την παροχή των υπηρεσιών της παρούσας. Το 
σύστημα χρέωσης τελών των ευκολιών υποδοχής υγρών αποβλήτων των πλοίων που 
καταπλέουν στους λιμένες αρμοδιότητας της Ο.Λ.Λ. Α.Ε. έχει καταρτιστεί, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι :  

• Με βάση την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» το κόστος των ευκολιών υποδοχής 
αποβλήτων πλοίων, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας και διάθεσης 
αυτών θα πρέπει να καλύπτεται από τα πλοία, χάριν της προστασίας του 
περιβάλλοντος  
• Το σύστημα τελών θα πρέπει να ενθαρρύνει την παράδοση των αποβλήτων στις 
ευκολίες υποδοχής του λιμένα  Λαυρίου αντί της απόρριψης αυτών στη 
θάλασσα.  
• Τα επιβαλλόμενα τέλη θα πρέπει να είναι δίκαια, να καθορίζονται με διαφάνεια, 
να μην εισάγουν διακρίσεις και να αντιστοιχούν στο κόστος των εγκαταστάσεων 
και υπηρεσιών που προσφέρονται και κατά περίπτωση χρησιμοποιούνται.  
• Η λειτουργία των λιμένων της Ο.Λ.Λ. Α.Ε. έχει χαρακτήρα επιβατικό – τουριστικό.  
• Τα τέλη καταβάλλονται στην Ο.Λ.Λ. Α.Ε. με μέριμνα του Πλοιάρχου ή του 
νομίμου εκπροσώπου του πλοίου. Σε περίπτωση οφειλής ή καθυστέρησης 
απόδοσης των τελών εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 20 του 
Ν.3622/2007. 
• Το σύστημα χρέωσης καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων από την παρούσα 
υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης υγρών αποβλήτων πλοίων. 

 
2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝ  
Τα πλοία διακρίνονται σε πλοία που εκτελούν τακτικούς πλόες (προγραμματισμένα 
δρομολόγια με συχνούς και τακτικούς ελλιμενισμούς) και σε πλοία που εκτελούν 
έκτακτους πλόες (φορτηγά πλοία, δεξαμενόπλοια, κρουαζιερόπλοια, επισκευαζόμενα 
πλοία, ρυμουλκά κ.ά.).   
 
2.1. ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΣΥΧΝΟΥΣ ΚΑΙ 

ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥΣ 
Τα πλοία που εκτελούν προγραμματισμένα δρομολόγια με συχνούς και τακτικούς 
ελλιμενισμούς κατατάσσονται περαιτέρω σε διάφορες υποκατηγορίες με κριτήρια βάση 
τα επιμέρους στοιχεία ενός εκάστου πλοίου όπως: τύπος πλοίου, ιπποδύναμη, είδος 
καυσίμου, ώρες πλεύσης, αποθηκευτική ικανότητα καταλοίπων, σχεδιασμός και 
κατασκευή πλοίου, δρομολόγια κ.α. Για τα πλοία αυτά προβλέπεται σταθερό τέλος το 
οποίο έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα, όπως αναλυτικά εκτίθεται στην παράγραφο 2. 
Ενδεικτικά το τέλος καλύπτει μία παράδοση έως δεκαπέντε κυβικά μέτρα (15m3) 
πετρελαιοειδών αποβλήτων τον μήνα. Εάν το πλοίο χρειαστεί συμπληρωματικές 
υπηρεσίες, όπως π.χ. παράδοση πρόσθετων ποσοτήτων αποβλήτων, ή προκύπτει 
διαφορά μεταξύ του ποσού των τελών που έχει καταβληθεί από το πλοίο με το εκάστοτε 
κόστος παράδοσης, τότε χρεώνεται επιπρόσθετα για τις εν λόγω υπηρεσίες, σύμφωνα 
με τον τιμοκατάλογο παροχής υπηρεσιών ευκολιών υποχοδής υγρών αποβλήτων (παρ.4). 
Τα τέλη αυτά εισπράττονται μέσα στις πέντε πρώτες ημέρες του μήνα, από το Γραφείο 
ευκολιών υποδοχής αποβλήτων, με παραστατικά του Αναθέτοντος Φορέα.  
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Στο τέλος κάθε μήνα γίνεται η εκκαθάριση μεταξύ της Ο.Λ.Λ. Α.Ε. και του Αναδόχου, 
διανεμομένων των τελών που αφορούν στον τρέχοντα μήνα, σε ποσοστά 12% και 88% 
αντίστοιχα, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4. της Διακήρυξης, με την έκδοση από τον 
Ανάδοχο σχετικών παραστατικών, που θα επιβαρύνονται με τον εκάστοτε ισχύοντα ΦΠΑ. 
Η Ο.Λ.Λ. Α.Ε. θα εξοφλεί τα παραστατικά του Αναδόχου μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες 
από την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού παραστατικού. 
Σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης των τιμολογίων του Αναδόχου από την Ο.Λ.Λ. 
Α.Ε., τα οφειλόμενα ποσά θα επιβαρύνονται με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας. 
 
2.2. ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΠΛΟΕΣ 
Για τα πλοία που εκτελούν έκτακτους πλόες υιοθετήθηκε το σύστημα χρέωσης, που 
εφαρμόζεται στα περισσότερα και μαγαλύτερα Ελληνικά λιμάνια καθώς και σε πολλά 
Ευρωπαικά λιμάνια. Το σύστημα αυτό, το οποίο αναλύεται παρακάτω στην παρ. 3.2., 
προβλέπει την πληρωμή τέλους, εξαρτώμενου από το μέγεθος του πλοίου, με την άφιξη 
του πλοίου στους λιμένες αρμοδιότητας της Ο.Λ.Λ. Α.Ε.. Στην περίπτωση που το πλοίο 
παραδώσει τα απόβλητα του (κατά ΑΝΝΕΧ Ι της Δ.Σ. MARPOL 73/78) στις ευκολίες 
υποδοχής και αφού προσκομισθούν τα παραστατικά εξόφλησης των τιμολογιών που 
αφορούν στις πραγματοποιηθείσες παραλαβές, μέρος του τέλους επιστρέφεται στο 
πλοίο μετά τον απόπλου του από τους λιμένες αρμοδιότητας της Ο.Λ.Λ. Α.Ε., αφού 
παρακρατηθεί ποσοστό 20% για το κόστος λειτουργίας των ευκολιών υποδοχής και 
ποσοστό 5% για το κόστος ανάπτυξης – λειτουργίας και συντήρησης της μηχανογραφικής 
εφαρμογής. Η χρέωση για την παράδοση των αποβλήτων πραγματοποιείται ανάλογα με 
το είδος και τις ποσότητες των παραδιδομένων αποβλήτων. Ωστόσο εάν το πλοίο δεν 
παραδώσει απόβλητα, ολόκληρο το τέλος παρακρατείται από την Ο.Λ.Λ. Α.Ε.  

Τα τέλη αυτά θα εισπράττονται με την άφιξη του πλοίου, από το Γραφείο ευκολιών 
υποδοχής αποβλήτων με παραστατικά της Ο.Λ.Λ. Α.Ε. Σε περίπτωση οφειλής ή 
καθυστέρησης απόδοσης των τελών στον Ο.Λ.Λ. Α.Ε., εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 
10 του άρθρου 20 του ν. 3622/2007. 

Το συνολικό ποσό που προκύπτει από την παρακράτηση του 20% επί των τελών σε 
περίπτωση παράδοσης υγρών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου από το πλοίο και το 
συνολικό ποσό που προκύπτει από την μη επιστροφή των προκαταβαλλόμενων τελών 
(περίπτωση μη παράδοσης αποβλήτων από το πλοίο), αφαιρουμένου του ποσοστού 5% 
του τέλους που αποδίδεται για την ανάπτυξη και λειτουργία της ανωτέρω εφαρμογής, 
θα δημιουργήσει το ταμείο του Γραφείου ευκολιών υποδοχής αποβλήτων. Στο τέλος 
κάθε μήνα θα γίνεται η εκκαθάριση μεταξύ της Ο.Λ.Λ. Α.Ε. και του Αναδόχου 
διανεμομένων των τελών που αφορούν στις αφίξεις του τρέχοντος μηνός, σε ποσοστά 
12% και 88% αντίστοιχα, με την έκδοση από τον Ανάδοχο σχετικών παραστατικών, που 
θα επιβαρύνονται με τον εκάστοτε ισχύοντα ΦΠΑ. 

Η Ο.Λ.Λ. Α.Ε. θα εξοφλεί τα παραστατικά του Αναδόχου μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες 
από την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού παραστατικού. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης των τιμολογίων του Αναδόχου από την Ο.Λ.Λ. 
Α.Ε., τα οφειλόμενα ποσά θα επιβαρύνονται με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας. 

  

3. ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΕΛΗ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

3.1. ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΣΥΧΝΟΥΣ ΚΑΙ 

ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥΣ (ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΠΛΟΕΣ)  
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3.1.1. Ε/Γ – Ο/Γ πλοία ανοικτού τύπου  

Ημερήσιο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων  

(Κατά τη χρονική περίοδο που εκτελούν πλόες) 

Το ημερήσιο τέλος υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων θα προκύπτει από τον εξής τύπο: 

Τέλος =Τ.Π. 1α του Παραρτήματος 2 της Διακήρυξης Χ 89% 

120 

Για τα υγρά πετρελαιοειδή απόβλητα το σταθερό τέλος αντιστοιχεί στο 89% του 
εκάστοτε κόστους παράδοσης (παρ. 4.) και καλύπτει μία παράδοση μέχρι 12m3 στο αυτό 
ημερολογιακό τετράμηνο (για το οποίο έχουν καταβληθεί τα εν λόγω τέλη) για κάθε 
πλοίο κάθε φορά και για απασχόληση του βυτιοφόρου μέχρι δυο (2) ώρες. Όμως σε κάθε 
περίπτωση όταν υπάρξει υπέρβαση του χρόνου απασχόλησης του βυτιοφόρου ή της 
ποσότητας ή η παράδοση γίνει πέραν των εργασίμων ημερών ή ωρών, ή τα πλοία αυτά 
χρειασθούν περισσότερες της μίας (1) παράδοσης στο αυτό ημερολογιακό τετράμηνο, ή 
προκύπτει διαφορά μεταξύ του ποσού των τελών που έχει καταβληθεί από το πλοίο στο 
αυτό ημερολογιακό τετράμηνο με το 89% του εκάστοτε κόστους παράδοσης (παρ. 4.), 
θα υπάρχει πρόσθετη χρέωση, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος 
Παραρτήματος. 

 
3.1.2. Ε/Γ – Ο/Γ κλειστού τύπου – RO/RO.  

Τα πλοία αυτά για τα υγρά πετρελαιοειδή απόβλητα κατατάσσονται σε τρείς (3) 
υποκατηγορίες, ανάλογα με την ποσότητα παραγωγής αποβλήτων που έχουν και την 
αποθηκευτική ικανότητα αποβλήτων που διαθέτουν. 

3.1.2.1. Α’ Υποκατηγορία 

Ημερήσιο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων  

(Κατά τη χρονική περίοδο που εκτελούν πλόες) 

Το ημερήσιο τέλος υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων θα προκύπτει από τον εξής τύπο: 

Τέλος =Τ.Π. 1α του Παραρτήματος 2 της Διακήρυξης 

30 

Για τα υγρά πετρελαιοειδή απόβλητα το σταθερό τέλος αντιστοιχεί στο εκάστοτε κόστος 
παράδοσης (παρ. 4.) και καλύπτει μία παράδοση μέχρι 15m3 στο αυτό ημερολογιακό 
μήνα (για τον οποίο έχουν καταβληθεί τα εν λόγω τέλη) για κάθε πλοίο κάθε φορά και 
για απασχόληση του βυτιοφόρου μέχρι δυο (2) ώρες. Όμως σε κάθε περίπτωση όταν 
υπάρξει υπέρβαση του χρόνου απασχόλησης του βυτιοφόρου ή της ποσότητας ή η 
παράδοση γίνει πέραν των εργασίμων ημερών ή ωρών, ή τα πλοία αυτά χρειασθούν 
περισσότερες της μίας (1) παράδοσης στον αυτό ημερολογιακό μήνα, ή προκύπτει 
διαφορά μεταξύ του ποσού των τελών που έχει καταβληθεί από το πλοίο στον αυτό 
ημερολογιακό μήνα με το εκάστοτε κόστος παράδοσης (παρ. 4.), θα υπάρχει πρόσθετη 
χρέωση, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος Παραρτήματος. 

 
3.1.2.2. Β’ Υποκατηγορία 

Ημερήσιο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων  
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(Κατά τη χρονική περίοδο που εκτελούν πλόες) 

Το ημερήσιο τέλος υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων θα προκύπτει από τον εξής τύπο: 

Τέλος =Τ.Π. 1α του Παραρτήματος 2 της Διακήρυξης 

60 

Για τα υγρά πετρελαιοειδή απόβλητα το σταθερό τέλος αντιστοιχεί στο εκάστοτε κόστος 
παράδοσης (παρ. 4.) και καλύπτει μία παράδοση μέχρι 15m3 στο αυτό ημερολογιακό 
δίμηνο (για το οποίο έχουν καταβληθεί τα εν λόγω τέλη) για κάθε πλοίο κάθε φορά και 
για απασχόληση του βυτιοφόρου μέχρι δυο (2) ώρες. Όμως σε κάθε περίπτωση όταν 
υπάρξει υπέρβαση του χρόνου απασχόλησης του βυτιοφόρου ή της ποσότητας ή η 
παράδοση γίνει πέραν των εργασίμων ημερών ή ωρών, ή τα πλοία αυτά χρειασθούν 
περισσότερες της μίας (1) παράδοσης στο αυτό ημερολογιακό δίμηνο, ή προκύπτει 
διαφορά μεταξύ του ποσού των τελών που έχει καταβληθεί από το πλοίο στο αυτό 
ημερολογιακό δίμηνο με το εκάστοτε κόστος παράδοσης (παρ. 4.), θα υπάρχει πρόσθετη 
χρέωση, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος Παραρτήματος. 

 

3.1.2.3. Γ’ Υποκατηγορία 

Ημερήσιο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων  

(Κατά τη χρονική περίοδο που εκτελούν πλόες) 

Το ημερήσιο τέλος υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων θα προκύπτει από τον εξής τύπο: 

Τέλος =Τ.Π. 1α του Παραρτήματος 2 της Διακήρυξης Χ 84% 

120 

Για τα υγρά πετρελαιοειδή απόβλητα το σταθερό τέλος αντιστοιχεί στο 84% του 
εκάστοτε κόστους παράδοσης (παρ. 4.) και καλύπτει μία παράδοση μέχρι 11m3 στο αυτό 
ημερολογιακό τετράμηνο (για το οποίο έχουν καταβληθεί τα εν λόγω τέλη) για κάθε 
πλοίο κάθε φορά και για απασχόληση του βυτιοφόρου μέχρι δυο (2) ώρες. Όμως σε κάθε 
περίπτωση όταν υπάρξει υπέρβαση του χρόνου απασχόλησης του βυτιοφόρου ή της 
ποσότητας ή η παράδοση γίνει πέραν των εργασίμων ημερών ή ωρών, ή τα πλοία αυτά 
χρειασθούν περισσότερες της μίας (1) παράδοσης στο αυτό ημερολογιακό τετράμηνο, ή 
προκύπτει διαφορά μεταξύ του ποσού των τελών που έχει καταβληθεί από το πλοίο στο 
αυτό ημερολογιακό τετράμηνο με το 84% του εκάστοτε κόστους παράδοσης (παρ. 4.), 
θα υπάρχει πρόσθετη χρέωση, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος 
Παραρτήματος. 

 

 

3.1.3. Κρουαζιερόπλοια με τακτικούς πλόες  

Ημερήσιο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων  

(Κατά τη χρονική περίοδο που εκτελούν πλόες κι εφόσον έχουν τουλάχιστον μια 
προγραμματισμένη εβδομαδιαία άφιξη στο λιμάνι του Λαυρίου) 

Το ημερήσιο τέλος υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων θα προκύπτει από τον εξής τύπο: 

Τέλος =Τ.Π. 1α του Παραρτήματος 2 της Διακήρυξης 

30 
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Για τα υγρά πετρελαιοειδή απόβλητα το σταθερό τέλος αντιστοιχεί στο εκάστοτε κόστος 
παράδοσης (παρ. 4.) και καλύπτει μία παράδοση μέχρι 15m3 στο αυτό ημερολογιακό 
μήνα (για τον οποίο έχουν καταβληθεί τα εν λόγω τέλη) για κάθε πλοίο κάθε φορά και 
για απασχόληση του βυτιοφόρου μέχρι δυο (2) ώρες. Όμως σε κάθε περίπτωση όταν 
υπάρξει υπέρβαση του χρόνου απασχόλησης του βυτιοφόρου ή της ποσότητας ή η 
παράδοση γίνει πέραν των εργασίμων ημερών ή ωρών, ή τα πλοία αυτά χρειασθούν 
περισσότερες της μίας (1) παράδοσης στον αυτό ημερολογιακό μήνα, ή προκύπτει 
διαφορά μεταξύ του ποσού των τελών που έχει καταβληθεί από το πλοίο στον αυτό 
ημερολογιακό μήνα με το εκάστοτε κόστος παράδοσης (παρ. 4.), θα υπάρχει πρόσθετη 
χρέωση, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος Παραρτήματος. 

 
3.1.4. Ρυμουλκά 

Ημερήσιο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων  

(Κατά τη χρονική περίοδο που εκτελούν πλόες) 

Το ημερήσιο τέλος υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων θα προκύπτει από τον εξής τύπο: 

Τέλος =Τ.Π. 1α του Παραρτήματος 2 της Διακήρυξης Χ 84% 

60 

Για τα υγρά πετρελαιοειδή απόβλητα το σταθερό τέλος αντιστοιχεί στο 84% του 
εκάστοτε κόστους παράδοσης (παρ. 4.) και καλύπτει μία παράδοση μέχρι 11m3 στο αυτό 
ημερολογιακό δίμηνο (για το οποίο έχουν καταβληθεί τα εν λόγω τέλη) για κάθε πλοίο 
κάθε φορά και για απασχόληση του βυτιοφόρου μέχρι δυο (2) ώρες. Όμως σε κάθε 
περίπτωση όταν υπάρξει υπέρβαση του χρόνου απασχόλησης του βυτιοφόρου ή της 
ποσότητας ή η παράδοση γίνει πέραν των εργασίμων ημερών ή ωρών, ή τα πλοία αυτά 
χρειασθούν περισσότερες της μίας (1) παράδοσης στο αυτό ημερολογιακό δίμηνο, ή 
προκύπτει διαφορά μεταξύ του ποσού των τελών που έχει καταβληθεί από το πλοίο στο 
αυτό ημερολογιακό δίμηνο με το 84% του εκάστοτε κόστους παράδοσης (παρ. 4.), θα 
υπάρχει πρόσθετη χρέωση, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος Παραρτήματος. 

 

3.1.5. Υδροφόρες  

Ημερήσιο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων  

(Κατά τη χρονική περίοδο που εκτελούν πλόες) 

Το ημερήσιο τέλος υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων θα προκύπτει από τον εξής τύπο: 

Τέλος =Τ.Π. 1α του Παραρτήματος 2 της Διακήρυξης Χ 44% 

180 

Για τα υγρά πετρελαιοειδή απόβλητα το σταθερό τέλος αντιστοιχεί στο 44% του 
εκάστοτε κόστους παράδοσης (παρ. 4.) και καλύπτει μία παράδοση μέχρι 3m3 στο αυτό 
ημερολογιακό εξάμηνο (για το οποίο έχουν καταβληθεί τα εν λόγω τέλη) για κάθε πλοίο 
κάθε φορά και για απασχόληση του βυτιοφόρου μέχρι δυο (2) ώρες. Όμως σε κάθε 
περίπτωση όταν υπάρξει υπέρβαση του χρόνου απασχόλησης του βυτιοφόρου ή της 
ποσότητας ή η παράδοση γίνει πέραν των εργασίμων ημερών ή ωρών, ή τα πλοία αυτά 
χρειασθούν περισσότερες της μίας (1) παράδοσης στο αυτό ημερολογιακό εξάμηνο, ή 
προκύπτει διαφορά μεταξύ του ποσού των τελών που έχει καταβληθεί από το πλοίο στο 
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αυτό ημερολογιακό εξάμηνο με το 44% του εκάστοτε κόστους παράδοσης (παρ. 4.), θα 
υπάρχει πρόσθετη χρέωση, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος Παραρτήματος. 

 
3.1.6. Φορτηγά πλοία κάτω των 2.000 ΚΟΧ με συχνούς κατάπλους στους χώρους 
αρμοδιότητας του Ο.Λ.Λ. Α.Ε. της Λαυρίου (τουλάχιστον 2 μηνιαίως) 

Ημερήσιο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων  

(Κατά τη χρονική περίοδο που εκτελούν πλόες) 

Το ημερήσιο τέλος υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων θα προκύπτει από τον εξής τύπο: 

Τέλος =Τ.Π. 1α του Παραρτήματος 2 της Διακήρυξης 

60 

Για τα υγρά πετρελαιοειδή απόβλητα το σταθερό τέλος αντιστοιχεί στο εκάστοτε κόστος 
παράδοσης (παρ. 4.) και καλύπτει μία παράδοση μέχρι 15m3 στο αυτό ημερολογιακό 
δίμηνο (για το οποίο έχουν καταβληθεί τα εν λόγω τέλη) για κάθε πλοίο κάθε φορά και 
για απασχόληση του βυτιοφόρου μέχρι δυο (2) ώρες. Όμως σε κάθε περίπτωση όταν 
υπάρξει υπέρβαση του χρόνου απασχόλησης του βυτιοφόρου ή της ποσότητας ή η 
παράδοση γίνει πέραν των εργασίμων ημερών ή ωρών, ή τα πλοία αυτά χρειασθούν 
περισσότερες της μίας (1) παράδοσης στο αυτό ημερολογιακό δίμηνο, ή προκύπτει 
διαφορά μεταξύ του ποσού των τελών που έχει καταβληθεί από το πλοίο στο αυτό 
ημερολογιακό δίμηνο με το εκάστοτε κόστος παράδοσης (παρ. 4.), θα υπάρχει πρόσθετη 
χρέωση, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος Παραρτήματος. 

 
3.1.7. Σκάφη αναψυχής (με άδεια μεταφοράς άνω των 12 επιβατών) 

Τα σκάφη αυτά διαχωρίζονται σε ελλιμενιζόμενα, για τα οποία προβλέπεται μηνιαίο 
σταθερό τέλος και σε διερχόμενα, για τα οποία προβλέπεται σταθερό τέλος ανά άφιξη. 

Για τα υγρά απόβλητα το τέλος θα προκύπτει από τον εξής τύπο : 

Για τα ελλιμενιζόμενα σκάφη 

Μηνιαίο τέλος = T.Π. 1α του Παραρτήματος 2 της Διακήρυξης Χ 5% 

 
Για τα διερχόμενα σκάφη 

Τέλος ανά άφιξη = T.Π. 1α του Παραρτήματος 2 της Διακήρυξης Χ 5% 

Για τα υγρά πετρελαιοειδή απόβλητα το σταθερό τέλος αντιστοιχεί στο 5% του εκάστοτε 
κόστους παράδοσης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος Παραρτήματος. 

Σχετικά με τα υγρά πετρελαιοειδή απόβλητα, τα σκάφη αυτά θα παραδίδουν τα 
απόβλητα τους σε δεξαμενές που θα τοποθετηθούν σε κατάλληλους χώρους κατόπιν 
υποδείξεως της Ο.Λ.Λ. Α.Ε. 

Σε περίπτωση που προκύπτει διαφορά μεταξύ του ποσού των τελών που έχει καταβληθεί 
από το πλοίο με το 5% του εκάστοτε κόστους παράδοσης θα υπάρχει πρόσθετη χρέωση 
σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος Παραρτήματος. 

Σε περίπτωση που χρειασθούν βυτιοφόρο όχημα για απευθείας παράδοση, θα υπάρχει 
πρόσθετη χρέωση σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος Παραρτήματος. 
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3.1.8. Λάντζες 

Μηνιαίο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων 

(Κατά την χρονική περίοδο που εκτελούν πλόες) 

Το μηνιαίο τέλος υγρών πετρελαιοειδών καταλοίπων θα προκύπτει από τον εξής τύπο: 

Τέλος = T.Π. 1α του Παραρτήματος 2 της διακήρυξης Χ 2% 

Για τα υγρά πετρελαιοειδή απόβλητα το σταθερό τέλος αντιστοιχεί στο 2% του εκάστοτε 
κόστους παράδοσης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος Παραρτήματος. 

Σχετικά με τα υγρά πετρελαιοειδή απόβλητα, τα σκάφη αυτά θα παραδίδουν τα 
απόβλητα τους σε δεξαμενές που θα τοποθετηθούν σε κατάλληλους χώρους κατόπιν 
υποδείξεως της Ο.Λ.Λ. Α.Ε. 

Σε περίπτωση που προκύπτει διαφορά μεταξύ του ποσού των τελών που έχει καταβληθεί 
από το πλοίο με το 2% του εκάστοτε κόστους παράδοσης θα υπάρχει πρόσθετη χρέωση 
σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος Παραρτήματος. 

Σε περίπτωση που χρειασθούν βυτιοφόρο όχημα για απευθείας παράδοση, θα υπάρχει 
πρόσθετη χρέωση σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος Παραρτήματος. 

 

 

3.1.9. Αλιευτικά σκάφη – Σκάφη αναψυχής < 12 επιβατών 

Τα αλιευτικά σκάφη και τα σκάφη αναψυχής, με άδεια μεταφοράς μέχρι 12 επιβατών, 

απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής σταθερών τελών, σύμφωνα με το 

οριζόμενα στο Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης. 

Σε ότι αφορά τα υγρά πετρελαιοειδή απόβλητα τους, τα αλιευτικά και τα σκάφη 

αναψυχής θα εξυπηρετούνται με δεξαμενή που θα τοποθετηθεί σε κατάλληλο σημείο 

μετά από υπόδειξη της Ο.Λ.Λ. Α.Ε., κατά τρόπο ώστε να απορρίπτουν οι χρήστες εκεί τα 

πετρελαιοειδή απόβλητα. 

Κάθε φορά που παραδίδουν στην ευκολία υποδοχής το ποσό χρέωσης τους θα είναι: 

Τ.Π. 1α του Παραρτήματος 2 της Διακήρυξης Χ 5%/ανά παράδοση 

Σε περίπτωση κατά την οποία τα σκάφη αυτά χρειασθούν βυτιοφόρο όχημα για την 

παράδοση αποβλήτων απευθείας στο βυτιοφόρο, η παράδοση αυτή θα χρεώνεται 

πρόσθετα και θα τιμολογείται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος 

Παραρτήματος. 

 

3.1.10. Ρυμουλκά επιφυλακής λιμένος (έως δυο πλεύσιμες ημέρες τον μήνα) 

Μηνιαίο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων 

Το μηνιαίο τέλος υγρών πετρελαιοειδών καταλοίπων θα προκύπτει από τον εξής τύπο: 

Τέλος =Τ.Π. 1α του Παραρτήματος 2 της Διακήρυξης 

12 
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Για τα υγρά πετρελαιοειδή απόβλητα το σταθερό τέλος αντιστοιχεί στο εκάστοτε κόστος 
παράδοσης (παρ. 4.) και καλύπτει μία παράδοση μέχρι 15m3 στο αυτό ημερολογιακό 
έτος (για το οποίο έχουν καταβληθεί τα εν λόγω τέλη) για κάθε πλοίο κάθε φορά και για 
απασχόληση του βυτιοφόρου μέχρι δυο (2) ώρες. Όμως σε κάθε περίπτωση όταν υπάρξει 
υπέρβαση του χρόνου απασχόλησης του βυτιοφόρου ή της ποσότητας ή η παράδοση 
γίνει πέραν των εργασίμων ημερών ή ωρών, ή τα πλοία αυτά χρειασθούν περισσότερες 
της μίας (1) παράδοσης στο αυτό ημερολογιακό έτος, ή προκύπτει διαφορά μεταξύ του 
ποσού των τελών που έχει καταβληθεί από το πλοίο στο αυτό ημερολογιακό έτος με το 
εκάστοτε κόστος παράδοσης (παρ. 4.), θα υπάρχει πρόσθετη χρέωση, σύμφωνα με την 
παράγραφο 4 του παρόντος Παραρτήματος. 

Σε περίπτωση που κάποιο από τα ρυμουλκά ξεπεράσει τις δύο (2) πλέυσιμες ημέρες τον 
μήνα, γεγονός που θα αποδεικνύεται από σχετικές βεβαιώσεις του Κεντρικού 
Λιμεναρχείου Λαυρίου, τότε, αυτομάτως θα μεταφέρεται στην κατηγορία των 
«Ρυμουλκών» (παρ. 3.1.4. του παρόντος Παραρτήματος), καταβάλλοντας τα 
προβλεπόμενα τέλη. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Οι κατωτέρω παρατηρήσεις αφορούν όλα τα προαναφερόμενα τέλη.  
(α) Τα ημερήσια προαναφερόμενα τέλη, υπολογίζονται εφ’ όλων των ημερολογιακών 
ημερών του μήνα (30 ημέρες), ανεξαρτήτως των αφίξεων που πραγματοποιούν στους 
χώρους αρμοδιότητας της Ο.Λ.Λ. Α.Ε., κατά την χρονική περίοδο που τα πλοία εκτελούν 
πλόες. Η παραμονή ολίγων ωρών της ημέρας χρεώνεται ως ακέραια μέρα.  
Κατά τις χρονικές περιόδους που δεν θεωρούνται αξιόπλοα δεν καταβάλλουν τέλη. 
(β) Σε περίπτωση κατά την οποία, πλοίο εντεταγμένο στο σύστημα ανταποδοτικού 
τέλους, αποσυρθεί για οποιοδήποτε λόγο από τους πλόες και έχει παραδώσει ή 
προτίθεται να παραδώσει τα υγρά πετρελαιοειδή απόβλητα του, χωρίς να έχει 
καταβάλλει το σύνολο των τελών που του αναλογούν για την συγκεκριμένη χρονική 
περίοδο που αντιστοιχεί στην κατηγορία του, θα χρεώνεται και με το υπόλοιπο των 
τελών που θα κατέβαλλε εάν συνέχιζε τους πλόες. 
(γ) Τελωνειακές διαδικασίες για την παράδοση υγρών αποβλήτων 
Για κάθε παραλαβή υγρών αποβλήτων απαιτούνται τελωνειακές διαδικασίες, οι οποίες 
θα πραγματοποιούνται με μέριμνα του Αναδόχου και δαπάνη του εξυπηρετούμενου 
πλοίου. Το κόστος των εν λόγω τελωνειακών διαδικασιών (Τ.Π. 2 του Παραρτήματος 2 
της Διακήρυξης) θα συμπεριλαμβάνεται στο τιμολόγιο που θα εκδίδεται από τον 
Ανάδοχο προς το εξυπηρετούμενο πλοίο. 
(δ) Οι δεξαμενές που θα εγκατασταθούν στις προβλήτες, όπως προβλέπεται στις 
προαναφερόμενες παραγράφους, θα τοποθετηθούν χωρίς επιπλέον επιβάρυνση της 
Ο.Λ.Λ. Α.Ε., σε χώρο που θα υποδείξει η Ο.Λ.Λ. Α.Ε. και έχοντας εξασφαλίσει κάθε πιθανή 
σχετική αδειοδότηση. Η Ο.Λ.Λ. Α.Ε. είναι υπεύθυνη να ελέγχει την πλήρωση των 
δεξαμενών και να ενημερώνει τον Ανάδοχο να προβεί στην εκκένωση τους. 
 
 

3.2. ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΠΛΟΕΣ 

Κάθε πλοίο που καταπλέει στις λιμενικές εγκαταστάσεις της Ο.Λ.Λ. Α.Ε. (φορτηγά, 
δεξαμενόπλοια, επιβατηγά, κρουαζιερόπλοια, ρυμουλκά κ.α.) καταθέτει δια του 
νόμιμου εκπροσώπου του το Έντυπο του Παραρτήματος ΙΙ της ΚΥΑ και καταβάλλει τέλος 
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διαχείρισης υγρών αποβλήτων. Σε περίπτωση οφειλής ή καθυστέρησης καταβολής του 
τέλους εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 20 του Ν. 3622/2007.  

 

ΤΕΛΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Το τέλος για τα πλοία αυτά υπολογίζεται με τον τύπο: 

Τ = σΤ x σΜ 

όπου: 
Τ = τέλος 

σΤ = σταθερός συντελεστής διαχείρισης υγρών αποβλήτων = 200 

σΜ = συντελεστής ανάλογος του μεγέθους του πλοίου (Κ.Ο.Χ.) 

Ο συντελεστής σΜ δίνεται από τον κάτωθι πίνακα: 

 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΛΟΙΟΥ  σΜ 

Κ.Ο.Χ. = 0 - 1.000  1 

Κ.Ο.Χ. = 1.001 - 5.000  2 

Κ.Ο.Χ. = 5.001 - 10.000 3 

Κ.Ο.Χ. = 10.001 - 25.000 5 

Κ.Ο.Χ. = 25.001 - 50.000 8 

Κ.Ο.Χ. = > 50.000 10 

 

Επομένως: 
Τ = 200 x σΜ € (Ευρώ) 

Επομένως το τέλος διαμορφώνεται, ανάλογα με το μέγεθος του πλοίου ως κάτωθι: 

 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΛΟΙΟΥ  ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ € 

Πλοία έως 1.000 Κ.Ο.Χ  200x1 200 

Πλοία από 1.001 έως 5.000 Κ.Ο.Χ  200x2 400 

Πλοία από 5.001 έως 10.000 Κ.Ο.Χ  200x3 600 

Πλοία από 10.001 έως 25.000 Κ.Ο.Χ  200x5 1000 

Πλοία από 25.001 έως 50.000 Κ.Ο.Χ  200x8 1600 

Πλοία μεγαλύτερα των 50.000 Κ.Ο.Χ  200x10 2000 

 

 

Τα τέλη αυτά εισπράττονται με την άφιξη του πλοίου, από το Γραφείο ευκολιών 
υποδοχής αποβλήτων, με παραστατικά της Ο.Λ.Λ. Α.Ε..  
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Εάν το πλοίο δεν παραδώσει απόβλητα (κατά ANNEX Ι της Δ.Σ. MARPOL 73/78), 
παρακρατείται ολόκληρο το ποσό των προκαταβαλλόμενων τελών, εκ των οποίων 
ποσοστό 5% από τα τέλη υγρών αποβλήτων, θα αποδίδεται στον Παραχωρησιούχο, με 
μέριμνα και δαπάνες του οποίου θα αναπτυχθεί και θα λειτουργήσει η μηχανογραφική 
εφαρμογή.  

Εάν το πλοίο παραδώσει απόβλητα (κατά ANNEX Ι της Δ.Σ. MARPOL 73/78), το τέλος 
επιστρέφεται αφού παρακρατηθούν τα ακόλουθα ποσοστά: 

- ποσοστό, 20% του τέλους παρακρατείται από την Ο.Λ.Λ. Α.Ε., προκειμένου να 
καλυφθούν τα κόστη που επιβαρύνονται, οι υπηρεσίες ευκολιών υποδοχής, από την 
συγκεκριμένη διαδικασία. 

- ποσοστό 5% του τέλους παρακρατείται από την Ο.Λ.Λ. Α.Ε. για να διατεθεί 
αποκλειστικά για την ανάπτυξη – λειτουργία και συντήρηση μηχανογραφικής 
εφαρμογής παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων των πλοίων. Το ποσοστό αυτό 
αποδίδεται στον Παραχωρησιούχο.  

Η επιστροφή του υπολοίπου από τα προκαταβαλλόμενα τέλη θα γίνεται, αφού 
προσκομισθούν από τον εκπρόσωπο του πλοίου, τα παραστατικά παράδοσης των 
καταλοίπων και εξόφλησης των υπηρεσιών αυτών και εφόσον το πλοίο έχει αποπλεύσει 
από του λιμένες αρμοδιότητας της Ο.Λ.Λ. Α.Ε. 

Από τα υγρά απόβλητα, κατά ANNEX I της Δ.Σ. MARPOL 73/78, που αναφέρονται στην 
ανωτέρω παράγραφο εξαιρούνται τα Απόβλητα Λιπαντικά Έλαια. 

Δηλαδή όταν τα πλοία θα παραδίδουν μόνο Απόβλητα Λιπαντικά Έλαια δεν θα γίνεται 
επιστροφή του προκαταβαλλόμενου τέλους. 

Με το σύστημα αυτό, παρέχεται σοβαρό κίνητρο στα πλοία να παραδώσουν τα 
απόβλητά τους και να μην τα απορρίψουν στην θάλασσα. 

Επίσης η Ο.Λ.Λ. Α.Ε. θα λαμβάνει ποσοστό 12% επί των εκδιδομένων από τον ανάδοχο 
τιμολογίων που αφορούν στις τυχόν προσαυξήσεις των παραδόσεων των τακτικών 
πλοίων και στις παραδόσεις των εκτάκτων πλοίων καθώς και στις επιπλέον παραδόσεις 
των τακτικών πλοίων πλέον της οριζόμενης από την κατηγορία τους υπηρεσίας. Από το 
συνολικό αυτό ποσό θα αφαιρούνται τυχόν εκδιδόμενα από τον Ανάδοχο πιστωτικά 
τιμολόγια καθώς και το κόστος των τελωνειακών διαδικασιών. 

 

4. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΥΓΡΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Για την επαρκή εξυπηρέτηση όλων των ανωτέρω πλοίων και δεδομένου ότι ορισμένες 
κατηγορίες πλοίων δύναται να παραδίδουν ιδιαίτερα μεγάλες ποσότητες αποβλήτων, 
θεωρήθηκε σκόπιμο η κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους του κόστους να 
πραγματοποιηθεί από τους ίδιους τους χρήστες με βάση την αρχή “ο ρυπαίνων 
πληρώνει”.  

Για το λόγο αυτό προσφέρονται οι παρακάτω υπηρεσίες με πρόσθετες χρεώσεις στα 
εξυπηρετούμενα πλοία :  

4.1. Παραλαβή υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων με βυτιοφόρο όχημα του 

Αναδόχου με μέσα άντλησης του εξυπηρετούμενου πλοίου. 

(Παράρτημα Ι της Δ.Σ. MARPOL 73/78) 
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Προβλέπεται τιμή κατ’ αποκοπή για παραλαβή μέχρι 15m3 και για δυο (2) ώρες (Τ.Π. 1α του 

Παραρτήματος 2 της Διακήρυξης) και στη συνέχεια χρέωση ανά επιπλέον κυβικό (m3), πέραν 

των 15m3 (Τ.Π. 1β του Παραρτήματος 2 της Διακήρυξης) και για κάθε επιπλέον ώρα, πέραν 

του 2ώρου (Τ.Π. 1γ του Παραρτήματος 2 της Διακήρυξης). 

Στις ανωτέρω τιμές προστίθεται το κόστος των τελωνειακών διαδικασιών (Τ.Π. 2 του 

Παραρτήματος 2 της Διακήρυξης). 

4.2. Παραλαβή υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων με Δεξαμενόπλοιο του 

Αναδόχου με μέσα άντλησης του εξυπηρετούμενου πλοίου. 

(Παράρτημα Ι της Δ.Σ. MARPOL 73/78) 

Τιμή κατόπιν συμφωνίας μεταξύ του Αναδόχου και του εξυπηρετούμενου πλοίου. 

4.3. Παραλαβή βοθρολυμάτων με βυτιοφόρο όχημα 

(Παράρτημα ΙV της Δ.Σ. MARPOL 73/78) 

Προβλέπεται τιμή κατ’ αποκοπή για παραλαβή μέχρι 15m3 και για δυο (2) ώρες (Τ.Π. 3α 
του Παραρτήματος 2 της Διακήρυξης) και στη συνέχεια χρέωση ανά επιπλέον κυβικό (m3), 
πέραν των 15m3 (Τ.Π. 3β του Παραρτήματος 2 της Διακήρυξης) και για κάθε επιπλέον 
ώρα, πέραν του 2ώρου (Τ.Π. 3γ του Παραρτήματος 2 της Διακήρυξης). 

Στις ανωτέρω τιμές προστίθεται το κόστος των τελωνειακών διαδικασιών (Τ.Π. 2 του 
Παραρτήματος 2 της Διακήρυξης). 

4.4. Παραλαβή απόβλητων λιπαντικών ελαίων με βυτιοφόρο όχημα του Αναδόχου 

(Παράρτημα Ι της Δ.Σ. MARPOL 73/78) 

Η παραλαβή Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.) σε εφαρμογή του Π.Δ. 82/04 που 
πληρούν τις προδιαγραφές του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης (αμιγώς Α.Λ.Ε.), 
θα γίνεται άνευ χρέωσης. 

Σε περίπτωση που δεν πληρούν τις ανωτέρω προδιαγραφές, θα παραλαμβάνονται ως 
πετρελαιοειδή απόβλητα και θα χρεώνονται σύμφωνα με την παράγραφο 4.1. του 
Τιμοκαταλόγου Παροχής Υπηρεσιών Ευκολιών Υποδοχής Υγρών Αποβλήτων. 

 

4.5. Παράδοση γαλακτωματοποιημένων πετρελαιοειδών αποβλήτων.   

(Παράρτημα Ι της Δ.Σ. MARPOL 73/78) 

Εφόσον υπάρχει η ανάγκη παράδοσης γαλακτωματοποιημένων πετρελαιοειδών 
αποβλήτων, η τιμή παροχής της υπηρεσίας θα καθορίζεται έπειτα από ανάλυση των 
αποβλήτων. 

 

4.6. Παράδοση επικίνδυνων υγρών αποβλήτων 

(Παράρτημα ΙΙ της Δ.Σ. MARPOL 73/78) 

Εφόσον υπάρξει η ανάγκη παράδοσης αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στις κατηγορίες 
των επικίνδυνων υγρών αποβλήτων, θα πραγματοποιείται δειγματοληψία και η τιμή 
παροχής της υπηρεσίας θα καθορίζεται έπειτα από ανάλυση των αποβλήτων. 
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4.7. Παραλαβές με αντλητικά μέσα του Αναδόχου 

Όλες οι ανωτέρω παραλαβές θα πραγματοποιούνται με αντλητικά μέσα του 
εξυπηρετούμενου πλοίου. Σε περίπτωση αδυναμίας του εξυπηρετούμενου πλοίου και 
εφ’ όσον είναι δυνατή η απάντληση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει δικά του 
αντλητικά μέσα με πρόσθετη χρέωση που θα συμφωνείται – κατά περίπτωση – μεταξύ 
του Αναδόχου και του εξυπηρετούμενου πλοίου. 

 

4.8. Προσαύξηση των ανωτέρω χρεώσεων για εργασία εκτός εργασίμων ωρών.  

Για την επαρκή εξυπηρέτηση των πλοίων, χωρίς να προκαλούνται σε αυτά αναίτιες 
καθυστερήσεις, αρκετά συχνά αιτείται η παράδοση αποβλήτων εκτός εργασίμων 
ημερών και ωρών. 

Προσαύξηση των προσφερόμενων τιμών για εργασία εκτός εργασίμων ημερών και ωρών, 
ως εξής :  

- 40% επιπλέον, για υπερωριακή απασχόληση εντός εργασίμων ημερών  
- 60% επιπλέον, για απασχόληση Σάββατο, Κυριακή και επίσημες αργίες.  

Ωράριο λειτουργίας : 07.00-15.00 εργασίμων ημερών.  

 

4.9. Αναίτια κίνηση συλλεκτικού μέσου.  

Σε περίπτωση κατά την οποία ζητηθεί η παράδοση αποβλήτων και αυτή δεν 
πραγματοποιηθεί με υπαιτιότητα του παραδίδοντος πλοίου, η αναίτια αυτή κίνηση του 
συλλεκτικού μέσου θα χρεώνεται ως κανονικά πραγματοποιηθείσα παραλαβή.  

4.10. Χρόνος απασχόλησης των μέσων περισυλλογής. 

Ο χρόνος απασχόλησης των συλλεκτικών μέσων υπολογίζεται από την άφιξη του 
συλλεκτικού μέσου στη θέση του εξυπηρετούμενου πλοίου, έως την αναχώρησή του από 
αυτό.  

 

4.11. Το αίτημα για την παραλαβή υγρών αποβλήτων πρέπει να υποβάλλεται από το 

εξυπηρετούμενο πλοίο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του, τουλάχιστον 48 ώρες προ της 

εργασίας παραλαβής των αποβλήτων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

4.12. Τελωνειακές διαδικασίες για την παράδοση υγρών αποβλήτων. 

Για κάθε παραλαβή υγρών αποβλήτων απαιτούνται τελωνειακές διαδικασίες, οι οποίες 

θα πραγματοποιούνται με μέριμνα του Αναδόχου και δαπάνη του εξυπηρετούμενου 

πλοίου. Το κόστος των εν λόγω τελωνειακών διαδικασιών (Τ.Π. 2 του Παραρτήματος 2 

της διακήρυξης) θα συμπεριλαμβάνεται στο τιμολόγιο που θα εκδίδεται από τον 

Ανάδοχο προς το εξυπηρετούμενο πλοίο. 
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Οι ως άνω τιμές και επιβαρύνσεις αφορούν και στα πλοία που εκτελούν 
προγραμματισμένα με συχνούς και τακτικούς ελλιμενισμούς, όταν υπερβαίνουν τα 
καθορισμένα στοιχεία (αριθμός παραδόσεων, χρόνος απασχόλησης, ποσότητα κτλ.).   

 

5. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ  

Από τα ανωτέρω συστήματα χρέωσης δίνεται η δυνατότητα εξαιρέσεων που 
προβλέπονται στο Σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων της Ο.Λ.Λ. Α.Ε.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 – Στατιστικά Στοιχεία 

Πίνακας 7.1.: Αριθμός Παραλαβών υγρών αποβλήτων στους χώρους αρμοδιότητας της 
Ο.Λ.Λ. Α.Ε. 

 

ΕΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΑ 

2018 90 24 

2019 79 0 

2020 64 25 

2021 90 56 

ΣΥΝΟΛΟ: 323 105 
 

  
Πίνακας 7.2.: Ποσότητες Υγρών Αποβλήτων που παραλήφθηκαν στους χώρους 
αρμοδιότητας της Ο.Λ.Λ. Α.Ε. 

ΕΤΟΣ 13 03 10* 
(tn) 

13 04 03* 
(tn) 

13 05 08* 
(tn) 

16 07 08* 
(tn) 

20 03 04 
(tn) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(tn): 

2018 15,433 477,883 446,367 5,770 370,500 1.315,953 

2019 11,757 347,956 465,694 2,790 0,00 828,197 

2020 12,125 366,718 354,143 6,000 375,000 1.113,986 

2021 8,358 737,050 435,550 12,400 926,000 2.119,358 

ΣΥΝΟΛΟ: 47,673 1.929,607 1.701,754 26,960 1.671,500 5.377,494 

 

 

Πίνακας 7.3.: Κατηγορίες πλοίων / αφίξεις  

 

ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ 2018 2019 2020 2021 

ΑΚΤΟΠΛΟΙΑ 2.546 2.674 2.603 3.338 

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 0 0 0 22 

ΕΜΠΟΡΙΚΑ 41 38 90 99 

ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ 11 20 19 22 

 2.598 2.732 2.712 3.481 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το 

φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος 

Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα 

επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής: 

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται 

στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην 

Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το 

οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος. 

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της 

Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του 

νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των 

συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την 

Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση 

των προσφορών. 

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:  

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων 

ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη 

Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει 

προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου. 

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά 

όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του 

δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο 

Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο. 

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια 

της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για 

μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους 

προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει 

διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια 

σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των 

ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται. 

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του 

Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας 

προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής. 

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση 

του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας 

τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη 

διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία. 
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