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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 

ΚΩΔΙΚΑ ISPS ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΛΑΥΡΙΟΥ» 

Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής για το σύνολο της προσφοράς 

 Προϋπολογισθείσα  δαπάνη μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% : ανέρχεται στο ποσό 

των 210.000,00 €. 

 

Αναθέτουσα Αρχή  

Οργανισμός Λιμένα Λαυρίου Α.Ε., Διεύθυνση: Ακτή Α. Παπανδρέου, Λιμάνι Λαυρίου, Λαύριο. Τηλ.: (+30) 

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

Κωδικοί CPV: 33111400-5 - Συσκευές ακτινοσκόπησης.  

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού αντικειμένου σύμβασης: 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού (ακτινοσκοπικά μηχανήματα) για 

την εφαρμογή του κώδικα ISPS στο λιμένα Λαυρίου ». 

Σκοπός της διοίκησης του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου Α.Ε είναι η εγκατάσταση των αναγκαίων συστημάτων 

ασφαλείας, η χρήση των οποίων απαιτείται και για την διαπίστευση του λιμένα, ως προορισμός πλοίων των 

οποίων οι πλόες άπτονται της εφαρμογής του κώδικα ISPS 

Με την ορθή εφαρμογή του ΣΑΛΕ, και βάσει της Υπουργικής απόφασης (Υπ.Απ 3113.11/43730/2007 

Καθορισμός ανταποδοτικών τελών για την παροχή υπηρεσιών ενίσχυσης της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών 

εγκαταστάσεων και λιμένων) ο Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Α.Ε θα έχει την δυνατότητα αύξησης των 

εσόδων του διότι βασική προϋπόθεση της απόφασης είναι η ορθή εφαρμογή του σχεδίου ασφαλείας. Θα 

πρέπει να προσθέσουμε ότι ουσιώδης παράμετρος για την αύξηση του τουριστικού προϊόντος είναι η 

υιοθέτηση του κώδικα ISPS (International Ship And Port Facility Security Code). 

Η προτεινόμενη Πράξη συνίσταται συνοπτικά στην εγκατάσταση τριών (3) νέων ακτινοσκοπικών 

μηχανημάτων (δύο ακτινοσκοπικά μηχανήματα ογκωδών αντικειμένων και ενός ακτινοσκοπικού μηχανήματος 

χειραποσκευών και αποσκευών) στον επιβατικό σταθμό που βρίσκεται στη προβλήτα Γ’ του λιμένος Λαυρίου..  

Δικαίωμα συμμετοχής: 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται 

να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε.  

Ακτή Α. Παπανδρέου – Τ.Κ. 195 00, Λαύριο Λαύριο, 29/09/2022 

Τηλ: 22920 27711, 22920 22089  
Φαξ: 22920 22779 Αρ. Πρωτ.: 2361 

e-mail: info@oll.gr   

website: www.oll.gr  
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Οι ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, έχουν δικαίωμα συμμετοχής 

με τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

• Ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε προσώπου και το ειδικό 

μέρος της Προμήθειας με το οποίο θα ασχοληθεί στα πλαίσια της υλοποίησης της Προμήθειας Στο 

συμφωνητικό θα πρέπει να ορίζεται και αντίκλητος της κοινοπραξίας - ένωσης , ήτοι πρόσωπο δεκτικό 

κοινοποιήσεων από την αναθέτουσα αρχή 

• Ότι όλα τα πρόσωπα ή οι εταιρείες της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους 

στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία 

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
 

Γενικός χρόνος σύμβασης – Διάρκεια:  έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Τόπος εκτέλεσης σύμβασης : Λιμένας ΛΑΥΡΙΟΥ, ΛΑΥΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Διεξαγωγή Διαγωνισμού: Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην υπ’ 

αριθμό 03/2022 Διακήρυξη του ΟΛΛ Α.Ε. (Ν.Π.Ι.Δ.) και στα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και 

αναπόσπαστο μέρος αυτής. Η πρόσβαση στη Διακήρυξη, αλλά κυρίως η κατάρτιση, υποβολή προσφορών 

εκ μέρους των ενδιαφερομένων και η αποσφράγιση αυτών, θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά μέσω της 

διαδικτυακής πύλης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στον ιστότοπο www.eprocurement.gov.gr.   

Ημερομηνία  Έναρξης υποβολής των Προσφορών στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 

Ημερομηνία: 03/10/2022 

Ημερομηνία & Ώρα Λήξης υποβολής των Προσφορών: 

Ημερομηνία: 02/11/2022 και ώρα 15:00 μ.μ. 

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για επτά (7) 

μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Γλώσσα προσφορών η Ελληνική. Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν 

ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα 

περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Προσφυγές:  Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση 

και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 

κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 

ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 

αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 

αίτημά του. 

Εγγύηση συμμετοχής: Οι Προσφέροντες οφείλουν µε ποινή αποκλεισμού, µαζί µε την προσφορά, να 

καταθέσουν Εγγύηση συµµετοχής τους στο διαγωνισμό,  που ανέρχεται στο ποσό των 4.200,00 Ευρώ. 

Πληροφορίες  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στον Οργανισμό Λιμένα 

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

 

 

 

Για τον Ο.Λ.Λ. Α.Ε. 

 

 

 

Γιώργος Βακόνδιος, 

Δ/νων Σύμβουλος 
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