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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  
 

Επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε 

Ταχυδρομική διεύθυνση Κεντρικός Επιβατικός Σταθμός Τ2, Νέος 
Λιμένας Ηγουμενίτσας 

Πόλη Ηγουμενίτσα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 461 00 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL542 

Τηλέφωνο +30 2665099300 

Φαξ +30 2665099330 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  http://www.eprocurement.gov.gr(ΕΣΗΔΗΣ) 

Αρμόδιος για πληροφορίες ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

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

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL) www.olig.gr 

 
 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ανώνυμη εταιρία του Δημοσίου, αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα αρχή (άρθ. 2 
παρ. 1 περ. 3 ν. 4412/2016) και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης(Νομικά 
Πρόσωπα Κεντρικής Κυβέρνησης και Δημόσιες Επιχειρήσεις (Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.,Α.Ε) (άρθ. 14 ν. 4270/2014).  
   
Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής 
Ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας κατά την κύρια δραστηριότητά του παρέχει υπηρεσίες διακίνησης 
επιβατών και οχημάτων και υπηρεσίες ελλιμενισμού των πλοίων στον λιμένα Ηγουμενίτσας. Το λιμάνι είναι 
βασικά επιβατικό, με ακτοπλοϊκή σύνδεση τόσο με το Εσωτερικό όσο και με το Εξωτερικό. Ο Οργανισμός 
είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της χερσαίας ζώνης του Λιμένα, την συντήρηση και βελτίωση των 
κτιριακών και τεχνικών εγκαταστάσεών της όπως και την εύρυθμη λειτουργίας της. Παράλληλα εκμισθώνει 
σε ιδιώτες καταστήματα και γραφεία εντός του τερματικού σταθμού όπως και υπαίθριους χώρους 
σύμφωνα με τη σύμβαση παραχώρησης που έχει υπογραφεί μεταξύ Ο.Λ.ΗΓ. ΑΕ και Ελληνικού Δημοσίου. 
Συνεργάζεται επίσης με τους χρήστες του λιμένα, τους τοπικούς φορείς και τους φορείς τοπικής 
αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας για θέματα που αφορούν την πόλη και την ευρύτερη 
περιοχή. 
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Στοιχεία Επικοινωνίας 
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): www.eprocurement.gov.gr μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. 
β)  Επικουρικά, η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της Αναθέτουσας Αρχής www.olig.gr 
γ)  Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr 
δ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 
Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. 
 
Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Αναθέτουσα Αρχή (ΟΛΗΓ ΑΕ). Η σχετική δαπάνη 
για την σύμβαση βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του ΟΛΗΓ (ΚΑΕ 00.61.98 ) του οικονομικού έτους 
2018, 2019 & 2020. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας, από Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Υπηρεσιών 
Ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ) κατόχους της αδείας του Ν.2518/1997 (ΦΕΚ Α’164) όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν.3707/2008 (ΦΕΚ Α΄209) και ισχύει, όπως προβλέπεται στον Νόμο 3622/2007 (ΦΕΚ Α’281) όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν.4150/2013 (ΦΕΚ Α΄102) και ισχύει, και σύμφωνα με την Υπουργική 
Απόφαση 4434.1/02/08 (ΦΕΚ Β’1877). Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν τον έλεγχο πρόσβασης, προσώπων και 
οχημάτων στους χώρους της λιμενικής εγκατάστασης, έλεγχο ασφάλειας των εισερχομένων στα πλοία 
επιβατών, των χειραποσκευών και των αποσκευών τους, ιδιαίτερα, από τα σημεία ελέγχου του επιβατικού 
σταθμού λιμένος Ηγουμενίτσας, με την βοήθεια των ηλεκτρονικών συσκευών ελέγχου αποσκευών και 
προσώπων, όπως μαγνητικών πυλών, ακτινοσκοπικών μηχανημάτων (X-RAYS), επιτήρηση συστημάτων 
CCTV στο Κέντρο Ελέγχου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΚΕΑΛΕ), τήρηση βιβλίων εισερχομένων – 
εξερχόμενων, τήρηση βιβλίων συμβάντων, έλεγχος πρόσβασης επιβατών (εισιτήρια, κάρτες επιβίβασης 
κλπ.), χρηστών λιμένα, εργαζομένων κλπ., χωρίς να προκαλούνται, στο μέτρο του εφικτού, καθυστερήσεις 
σε επιβάτες και οχήματα προς επιβίβαση στα υπόχρεα πλοία. Επίσης έρευνες ασφαλείας και περιπολίες σε 
χώρους των Λιμενικών Εγκαταστάσεων και αναφορά συμβάντων στον ΥΑΛΕ ή/και στον Πρόεδρο & 
Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον όποιο εκπρόσωπο του Οργανισμού έχει ορίσει ο ΥΑΛΕ ή ορίζεται στα 
εγκεκριμένα Σχέδια Ασφάλειας των Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΣΑΛΕ) της Οργανισμός Λιμένος 
Ηγουμενίτσας Α.Ε 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV): 79710000-4 Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για ένα  (1) έτος  ανέρχεται στο ποσό των €868.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ( 
Η εκτιμώμενη αξία της παράτασης για ένα (1) έτος ανέρχεται στο ποσό των €868.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %  
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες με δικαίωμα προαίρεσης επιπλέον 12 μήνες, φθάνοντας το 
συνολικό διάστημα των 24 μηνών )εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή κάνει χρήση του δικαιώματος της 
προαίρεσης). 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
της παρούσας διακήρυξης. 
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά : βάσει 
τιμής 
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1.4 Θεσμικό πλαίσιο  
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

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

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό 
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) 
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -
2013», 

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

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

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

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

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 
των μελών τους με κλήρωση», 

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

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

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

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των 
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών 
του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»1, της κοινής απόφασης των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για 
την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της 
απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) 
“Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες” 

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

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

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

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

                                                
1 Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 

8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός εκατομμυρίου 
ευρώ (1.000.000,00 €) 
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 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 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. 

 Την υπ. αριθ. 124/2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΗΓ ΑΕ περί της προκήρυξης 
διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης γενικών υπηρεσιών με αντικείμενο την «ΛΗΨΗ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΛΙΜΕΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISPS» 

 Την υπ. αριθ. πρωτ:2814.3/54958/2018  Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης του Υπουργείου 
Ναυτιλίας &Νησιωτικής Πολιτικής. 

 Την υπ’αριθ. 615/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Διοικητικού, Οικονομικών & 
Προμηθειών της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 8/10/2018 και ώρα 17:00'' 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr ,  από τις 5/9/2018. 

1.6 Δημοσιότητα 
Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία 
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

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

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης 
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 63770 

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

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, 
σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 , στις εξής εφημερίδες:  

 'ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ' 
 'ΘΕΣΠΡΩΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ' 
 'ΤΙΤΑΝΗ' 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 
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1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  
 
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρμοδιότητάς τους, 

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

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 
2.1.1  Έγγραφα της σύμβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

1. η παρούσα Προκήρυξη της Σύμβασης με όλα τα παραρτήματά της  
2. Ευρωπαϊκό Ενιαίο  Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 
3. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά 

με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 
4. το σχέδιο της σύμβασης 
2.1.2  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 Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),  
η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 
2.1.3  Παροχή Διευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 10 ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του 
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των 
ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε 
με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν 
εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή 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 τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 
την παραλαβή των προσφορών. 
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β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν 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. 

2.1.4  Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να 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). Κάθε μορφής επικοινωνία με την 
αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική 
γλώσσα. 

2.1.5  Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη 
της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.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) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό 
που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα 
υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε 
μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης 
αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της 
σχετικής διακήρυξης και την 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 μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου 
προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, 
τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Οι εγγυητικές επιστολές (συμμετοχής και καλής εκτέλεσης) που αφορούν την παρούσα διαγωνιστική 
διαδικασία συντάσσονται σύμφωνα με τα υποδείγματα του Παραρτήματος IV : Υπόδειγμα εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής και του Παραρτήματος V: Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της 
παρούσας διακήρυξης. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 
2.2.1 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, καθώς και 

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

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

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

2.2.2  Εγγύηση συμμετοχής 
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που 
αντιστοιχεί στο 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. συμπεριλαμβανομένου και 
του ποσού της προαιρέσεως, ήτοι είκοσι οκτώ χιλιάδες ευρώ (28.000€). 

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

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, 
τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

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

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

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

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

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

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα,  

18PROC003645945 2018-09-05



 
11 

 

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 τελεσίδικη 
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 
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, 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 η,(α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

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

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους.  

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

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

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

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

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

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

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

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

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

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  
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2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα 
μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.6. 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. 

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

Κριτήρια Επιλογής 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
καταθέτουν επί ποινή αποκλεισμού στον Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς τα 
εξής : 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας για την παρούσα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να καταθέτουν επί ποινή αποκλεισμού 
στον Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς τα εξής : 

 Πιστοποιητικό, από το οποίο θα προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή άλλο 
εμπορικό ή επαγγελματικό μητρώο επιμελητηρίου και ότι έχουν εκπληρώσει τις προς αυτό οικονομικές 
υποχρεώσεις, με αναγραφή σε αυτό του ειδικού τους επαγγέλματος (παροχή υπηρεσιών ασφαλείας). 

 Εν ισχύ άδεια λειτουργίας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας του Αρχηγείου Ελληνικής 
Αστυνομίας κατά τα οριζόμενα στο Ν. 2518/1997.  

 Εν ισχύ άδεια προσωπικού ασφαλείας για όλο ανεξαιρέτως το προτεινόμενο προσωπικό, το οποίο οι 
οικονομικοί φορείς δηλώνουν ότι θα απασχολήσουν για την εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου, κατά 
τα οριζόμενα στο Ν. 2518/1997. 

 Τουλάχιστον μια (1) άδεια σε ισχύ από Λιμεναρχεία, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 
4434.1/02/08 (ΦΕΚ 1877/Β’) για αντίστοιχα έργα φύλαξης λιμενικών εγκαταστάσεων προς απόδειξη ότι 
πληρούν τις απαιτήσεις της άνω ΥΑ.  

 Αντίγραφο Άδειας εγκεκριμένης από το ΓΕΕΘΑ για τη χρήση στολής από το προσωπικό του 
συμμετέχοντος οικονομικού φορέα, εν ισχύ 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού να καταθέτουν στον Φάκελο 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς τα εξής : 
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 Δημοσιευμένες εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τις διαχειριστικές χρήσεις 1.1.2015-
31.12.2015, 1.1.2016-31.12.2016 και 1.1.2017-31.12.2017 (με συνημμένες σε καθεμιά από αυτές την 
σχετική ανακοίνωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου),  από τις οποίες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
να προκύπτει ότι κάθε μια από τις αναφερθείσες χρήσεις παρουσιάζει κέρδη για κάθε έτος, επί ποινή 
αποκλεισμού. Στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευσή τους είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την περί 
εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος Ανάδοχος. Για τις εταιρείες που 
δεν υποχρεούνται από το νόμο στην έκδοση Ισολογισμών, απαιτείται Δήλωση του συνολικού ύψους του 
ετήσιου κύκλου εργασιών και των κερδών για τις χρήσεις 2015 - 2017.  

 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο για ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικής αποζημίωσης έναντι διεκδικήσεων 
του προσωπικού της για βλάβες αναγόμενες στην εκτέλεση του ανατιθέμενου έργου στη λιμενική 
εγκατάσταση [στους εν λόγω καλυπτόμενους ασφαλιστικούς κινδύνους περιλαμβάνονται οπωσδήποτε και 
οι κίνδυνοι από έκνομες ενέργειες, κατά την έννοια που αυτοί καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 725/2004, 
ήτοι για ενέργειες τελούμενες από τους εργαζομένους του οι οποίες λόγω της φύσης ή των περιστάσεων, 
μπορούν να προκαλέσουν βλάβη σε πλοία χρησιμοποιούμενα για διεθνή ή εθνική ναυσιπλοΐα, τους 
επιβάτες ή τα φορτία τους, ή τις λιμενικές εγκαταστάσεις που συνδέονται με αυτά σύμφωνα με τον 
Κανονισμό ΕΚ 725/2004], καθώς και για ασφαλιστική κάλυψη Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων, για 
αξιώσεις αναγόμενες στην επαγγελματική ευθύνη του προσωπικού τους λόγω πράξεων ή παραλείψεων 
του κατά την εκτέλεση του έργου των ελέγχων, για κάθε ζημία ή βλάβη που θα προκληθεί στον Οργανισμό 
Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. και ειδικότερα στις εγκαταστάσεις του, στον εξοπλισμό του, στα έγγραφα του, 
στο προσωπικό του, στους επισκέπτες ή σε οποιονδήποτε τρίτο και που προέρχεται αποδεδειγμένα από 
ολιγωρία ή πλημμελή εκτέλεση εργασιών του Αναδόχου, για ποσό μέχρι και 500.000,00€ ανά ζημιογόνο 
γεγονός και 1.500.000,00€ στο σύνολο του έργου. Το ανωτέρω Ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα διατηρεί σε 
ισχύ την παραπάνω ασφαλιστική κάλυψη καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης παροχής υπηρεσιών. 
Κάθε τροποποίηση, ακύρωση ή λήξη του παραπάνω ασφαλιστηρίου συμβολαίου θα γνωστοποιείται στην 
Αναθέτουσα Αρχή προ τριών (3) τουλάχιστον ημερών εγγράφως. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού να καταθέτουν στον Φάκελο Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς τα εξής:  

 Πίνακα αντίστοιχων έργων φύλαξης λιμενικών εγκαταστάσεων ή παρόμοιων κρίσιμων υποδομών, 
στον οποίο αναφέρονται η αξία, η ημερομηνία παροχής και οι πελάτες τους, δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς 
και αποδεικτικό ότι κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2015-2017) έχουν εκτελέσει τουλάχιστον ένα 
έργο φύλαξης λιμενικής εγκατάστασης διετούς κανονικής διάρκειας. Εάν ο πελάτης είναι δημόσιος φορέας, 
ως αποδεικτικό στοιχείο υποβάλλεται πιστοποιητικό που συντάσσεται ή θεωρείται από την αρμόδια 
δημόσια αρχή. Εάν ο πελάτης είναι ιδιώτης, ως αποδεικτικό στοιχείο υποβάλλεται πιστοποιητικό του  
ιδιώτη φορέα. Υποβάλλεται τουλάχιστον μία (1) βεβαίωση καλής εκτέλεσης από Λιμενικό Ταμείο ή 
Οργανισμό Λιμένα, που βεβαιώνει την καλή εκτέλεση παροχής υπηρεσιών φύλαξης και την διαχείριση 
πολιτών ξένων χωρών αντίστοιχου έργου διετούς κανονικής διάρκειας, που εκτελέστηκε κατά την 
τελευταία τριετία(2015-2017). Ο πίνακας των έργων πρέπει να έχει την εξής μορφή: 

Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

% ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ 
(ΟΤΑΝ ΑΦΟΡΑ 

ΣΕ ΕΝΩΣΕΙΣ 
ΕΤΑΙΡΙΩΝ / 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ 

       
Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος αποτελεί ένωση / κοινοπραξία, τα απαιτούμενα στην παρούσα 
παράγραφο πρέπει να υποβάλλονται χωριστά για κάθε μέλος της ένωσης / κοινοπραξίας. 
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 Το απαιτούμενο προσωπικό : 

Σε καθημερινή βάση στο επίπεδο ασφαλείας 1 απασχολούνται 26 υπάλληλοι ασφαλείας 
(συμπεριλαμβάνεται και ο επόπτης). Συνολικά και για την κάλυψη ρεπό και αδειών ο αριθμός των 
υπαλλήλων ανέρχεται σε 40 άτομα.  

Λόγω της έλλειψης κατάλληλου αδειοδοτημένου και έμπειρου προσωπικού ασφαλείας, ο υποψήφιος 
ανάδοχος επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να καταθέσει αποδεικτικά ότι διαθέτει μόνιμο και έμπειρο 
προσωπικό (απασχολούμενο τουλάχιστον κατά τους τελευταίους 15 μήνες πριν από την ημερομηνία 
Διενέργειας του Διαγωνισμού), το οποίο δύναται να απασχοληθεί στο έργο. Αποδεικνύεται με την υποβολή 
(α) ονομαστικής κατάστασης προσωπικού από την Επιθεώρηση Εργασίας ή αναρτημένη στο σύστημα 
ΕΡΓΑΝΗ σύμφωνα με το νόμο και πλήρων αποδεικτικών των παραπάνω προσόντων 

(β) αποδεικτικών ότι όλο το προτεινόμενο προσωπικό  φύλαξης που θα απασχοληθεί στο εν λόγω έργο 
διαθέτει βεβαίωση από ΚΕΚ για επιτυχή παρακολούθηση του εκπαιδευτικού σεμιναρίου IMO Model Course 
Προσωπικού Παροχής Υπηρεσιών ασφάλειας & φύλαξης Λιμενικών Εγκαταστάσεων κατά ISPS CODE 
(Υποβολή Αντιγράφων Πιστοποιητικών),  

(γ) αποδεικτικών ότι όλο το προτεινόμενο προσωπικό του υποψήφιου Αναδόχου που δύναται να 
απασχοληθεί στο έργο διαθέτει απολυτήριο λυκείου, με προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε υπηρεσίες 
φύλαξης, με ικανοποιητικές γνώσεις της αγγλικής (τουλάχιστον το 50% να διαθέτει πιστοποιητικό Αγγλικής 
Γλώσσας επιπέδου Lower), έτσι ώστε να είναι δυνατή η καθημερινή επικοινωνία με τους επιβάτες, επίσης 
εκπαίδευση στη διαχείριση πλήθους και τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας,  

(δ) αποδεικτικών ότι όλο το προτεινόμενο προσωπικό φύλαξης του υποψήφιου Αναδόχου που δύναται να 
απασχοληθεί στο έργο διαθέτει προϋπηρεσία τουλάχιστον δώδεκα  (12) μηνών στην φύλαξη 
πιστοποιημένης κατά ISPS Λιμενικής Εγκατάστασης ή αερολιμένα κατά τα τελευταία τρία (3) έτη, που θα 
αποδεικνύεται με την κατάθεση ονομαστικής κατάστασης προσωπικού από την Επιθεώρηση Εργασίας και 
ατομικών συμβάσεων εργασίας,  

(ε) αποδεικτικών ότι τουλάχιστον για 20 άτομα του προτεινόμενου προσωπικού φύλαξης του υποψήφιου 
Αναδόχου που δύναται να απασχοληθεί στο έργο, στη Νότια Πύλη – στην Πύλη του Τερματικού Σταθμού Τ1 
& Τ2, με το χειρισμό των μηχανημάτων ελέγχου αποσκευών/χειραποσκευών και επιβατών (Χ-Rays), 
Μαγνητικής Πύλης Ανίχνευσης Μεταλλικών Αντικειμένων και ανιχνευτών μετάλλων χειρός (Hand Held 
Metal Detector), διαθέτουν άδεια screener κατόπιν εκπαίδευσης Ελεγκτών Ασφαλείας Αερομεταφορών 
(Screeners) από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, εκ των οποίων τουλάχιστον 10 θα είναι γυναίκες, (στ) 
αποδεικτικών ότι  τουλάχιστον 5 άτομα του προτεινόμενου προσωπικού φύλαξης του υποψήφιου 
Αναδόχου που δύναται να απασχοληθεί στο έργο ως υπεύθυνοι βάρδιας – Φύλακες ΚΕΑΛΕ θα πρέπει να 
διαθέτουν βεβαίωση από ΚΕΚ για επιτυχή παρακολούθηση του εκπαιδευτικού σεμιναρίου 
παρακολούθησης μέσω CCTV και να έχουν εμπειρία τουλάχιστον έξι 6 (μηνών) ως επόπτες λιμενικής 
εγκατάστασης ή να διαθέτουν Άδεια Επόπτη Σημείου Ελέγχου από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και  

(ζ) αποδεικτικών ότι τουλάχιστον 2 άτομα του προτεινόμενου προσωπικού φύλαξης του υποψήφιου 
Αναδόχου που δύναται να απασχοληθεί στο έργο ως Υπεύθυνοι παρακολούθησης Κλειστού κυκλώματος 
CCTV Λιμένα ότι διαθέτουν βεβαίωση από ΚΕΚ για επιτυχή παρακολούθηση του εκπαιδευτικού σεμιναρίου 
παρακολούθησης μέσω CCTV.  

 Αποδεικτικά για τον προτεινόμενο/υποψήφιο Επόπτη, που θα πρέπει να ανήκει στο μόνιμο 
προσωπικό του υποψήφιου Αναδόχου, με προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε υπηρεσίες φύλαξης, 
διαθέτει απολυτήριο Λυκείου, πιστοποιητικό αγγλικών επιπέδου Lower, προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) 
ετών στη θέση επόπτη ή αναπληρωτή επόπτη βαρδιών παροχής υπηρεσιών φύλαξης λιμενικής 
εγκατάστασης. Ο προτεινόμενος Επόπτης θα είναι μόνιμα εγκατεστημένος ή θα πρόκειται να εγκατασταθεί 
μόνιμα στην Ηγουμενίτσα καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου με αρμοδιότητα την ημερήσια παρακολούθηση 
του έργου, τον έλεγχο της παρουσίας και της αποδοτικότητας του προσωπικού ασφαλείας. Θα πρέπει να 
κατατεθούν πλήρη αποδεικτικά των παραπάνω προσόντων, Βεβαίωση Προϋπηρεσίας στη θέση «Επόπτη ή 
Αναπληρωτή Επόπτη Βαρδιών Έργου Λιμενικών Εγκαταστάσεων» από Λιμενικό Ταμείο ή Οργανισμό Λιμένα 
υποδοχής κρουαζιέρας καθώς και θα πρέπει να διαθέτει σχετική βεβαίωση από ΚΕΚ για επιτυχή 
παρακολούθηση του εκπαιδευτικού σεμιναρίου IMO Model Course. 
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 Λόγω της αυξημένης επιβατικής κίνησης και της θαλάσσιας απειλής, οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει 
να καταθέσουν με την προσφορά τους αποδεικτικά ότι διαθέτουν κυνοτεχνικές μονάδες για την ανίχνευση 
ανθρώπινων ζωών για καθημερινή χρήση δύο (2) Κυνοτεχνικών Μονάδων από Δευτέρα έως και Κυριακή), 
αποτελούμενης από σκύλο και συνοδό/χειριστή, με αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) 
μηνών σε χώρα της ΕΕ σε κρίσιμες εγκαταστάσεις που προσιδιάζουν στην λιμενική ασφάλεια κατά την 
τελευταία τριετία για την ανίχνευση ανθρώπινων ζωών. Η εμπειρία αποδεικνύεται με βεβαιώσεις καλής 
εκτέλεσης και υπογεγραμμένες συμβάσεις αντίστοιχων έργων φύλαξης λιμενικών ή αντίστοιχων κρίσιμων 
υποδομών στην Ελλάδα ή την ΕΕ εγκαταστάσεων με κυνοτεχνική ομάδα (σκύλο και συνοδό/χειριστή) που 
να καλύπτουν χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών κατά την τελευταία τριετία πριν από τη διενέργεια του 
διαγωνισμού. Επίσης αποδεικτικά διαθέσιμης τουλάχιστον μίας (1) κυνοτεχνικής μονάδα (σκύλος και 
συνοδός/χειριστής) εντός 8 (οκτώ) ωρών από την στιγμή ειδοποίησης του Αναδόχου, με αποδεδειγμένη 
εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα  (12) μηνών σε χώρα της ΕΕ σε κρίσιμες εγκαταστάσεις που προσιδιάζουν 
στην λιμενική ασφάλεια κατά την τελευταία τριετία για την ανίχνευση εκρηκτικών, που επιχειρούν να 
παραβιάσουν μέτρα ασφαλείας, σε κρίσιμες καταστάσεις, συναφείς ή παρόμοιες με το αντικείμενο της 
διακήρυξης (λιμένες) . Η εμπειρία αποδεικνύεται με βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης και υπογεγραμμένες 
συμβάσεις αντίστοιχων έργων φύλαξης λιμενικών εγκαταστάσεων με κυνοτεχνική ομάδα (σκύλο και 
συνοδό/χειριστή) που να καλύπτουν χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών κατά την τελευταία τριετία πριν 
από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Οι συνοδοί των κυνοτεχνικών μονάδων πρέπει να διαθέτουν κατά την 
υποβολή προσφοράς τεκμηριωμένα απολυτήριο λυκείου, να είναι ηλικίας άνω των 25 ετών, με 
προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε υπηρεσίες φύλαξης, εκπαίδευση στη διαχείριση πλήθους και τον 
έλεγχο ταυτοπροσωπίας, να διαθέτει προϋπηρεσία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών στην φύλαξη 
πιστοποιημένης κατά ISPS Λιμενικής Εγκατάστασης ή αερολιμένα κατά τα τελευταία τρία (3) έτη) και 
προϋπηρεσία ως συνοδοί / χειριστές σκύλων κυνοτεχνικής μονάδας σε λιμενικές ή παρόμοιες 
εγκαταστάσεις τουλάχιστον 12 μηνών. 

 Υποβάλλεται τουλάχιστον μία (1) βεβαίωση φορέα λιμενικών εγκαταστάσεων, στην οποία θα 
βεβαιώνεται ότι οι οικονομικοί φορείς έχουν συμμετάσχει σε ετήσιες ασκήσεις των λιμενικών 
εγκαταστάσεων που έχουν παραχωρήσει τον έλεγχο ασφαλείας τους σε προσωπικό ασφαλείας. 

 Αποδεικτικά ότι ο υποψήφιος ανάδοχος διαθέτει ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής αναφορών 
και συμβάντων σε πραγματικό χρόνο με σκοπό την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εκτέλεσης των 
εργασιών από τον ΥΑΛΕ και τις αρμόδιες υπηρεσίες του. 

  Αποδεικτικά ότι ο υποψήφιος ανάδοχος διαθέτει ηλεκτρονική πλατφόρμα συνεχούς εκπαίδευσης, 
συντήρησης και επιμόρφωσης του προσωπικού του, ούτως ώστε το προσωπικό του που θα απασχοληθεί 
στο Έργο ως Ομάδα Έργου να εκπαιδεύεται, να συντηρεί τις γνώσεις του και περαιτέρω να επιμορφώνεται 
στα αντικείμενα τα σχετικά με την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφαλείας λιμενικών εγκαταστάσεων 

 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (75Α), όπως εκάστοτε ισχύει, στην 
οποία: 

Θα αναφέρονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχει (αριθμός διακήρυξης, αντικείμενο - 
είδος διαγωνισμού) και θα δηλώνεται ότι : 

I. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας ανακοίνωσης, 

II. Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας ανακοίνωσης, των οποίων οι 
προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. Επίσης η υποβαλλόμενη προσφορά 
καλύπτει το σύνολο της υπηρεσίας και τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή 
και ακριβή. 

III. Παραιτείται δε από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση - ματαίωση του διαγωνισμού και συμμετέχει με μια 
μόνο προσφορά στο πλαίσιο της παρούσας ανακοίνωσης 
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2.2.7  Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να αποδείξουν -
προσκομίζοντας με το φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικής τους προσφοράς τα αντίστοιχα 
πιστοποιητικά ΙSO- ότι συμμορφώνονται με: 

• ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο αυτού - Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες ασφάλειας 
και εκπαίδευσης για λιμενικές εγκαταστάσεις & ασφάλεια λιμένων, φύλαξης κτιριακών εγκαταστάσεων & 
περιπολίες, υπηρεσίες γενικής ασφάλειας, λειτουργία υπηρεσιών Κ9 (Κυνοτεχνικών Ομάδων) για την 
ανίχνευση εκρηκτικών, παράνομων ουσιών (ναρκωτικών) & παράνομων μεταναστών σε ισχύ, 

• ISO 14001:2004 - Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης εφαρμογής Συστήματος Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης στο πεδίο εφαρμογής παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, σχεδιασμός - εγκατάσταση & 
συντήρηση ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας, λειτουργία κέντρου λήψης σημάτων, σε ισχύ, 

• ISO 27001:2013 - Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας 
Πληροφοριών στο πεδίο εφαρμογής παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, σχεδιασμό, εγκατάσταση & 
συντήρηση ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας (συναγερμού, cctv, ελέγχου πρόσβασης), υπηρεσίες 
τηλεματικής (gps, gprs, gsm, rfid, wifi), αυτοματισμού σε ισχύ, 

• OHSAS 18001:2007 - Συστήματα Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία, σε ισχύ    

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

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών   

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3  της παρούσης, 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 
ΙΙΙ  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 
III. 

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

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

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 
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2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

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

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

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 
παρ. 1 ν. 4412/2016  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

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

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

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας  

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 
πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από 
το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 
κάθε φορά ισχύουν. . Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί 
μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, 
για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

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

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

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

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

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης καθώς και όλα τα απαιτούμενα στο εν λόγω άρθρο. 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 Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού 

Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. 
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, 
το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 
νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.4. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 
πιστοποίησης.  

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

Β.5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.6. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει  
τιμής. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ 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. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 
5 της ίδιας Υ.Α.  
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή 
θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 
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2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

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

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

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

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

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

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 
όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

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

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται 
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν 
εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που 
φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα 
προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των 
πρωτοτύπων. 

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

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν επί ποινή αποκλεισμού: 

α) ) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 
του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες 
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συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, 
στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
διακήρυξης (Παράρτημα III). Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 
της παρούσας διακήρυξης. 

γ) όλα τα αναφερόμενα αποδεικτικά στα άρθρα 2.2.4 έως και 2.2.7 της παρούσης καθώς και τα 
αποδεικτικά των κριτηρίων Α1. – Α3. της παραγράφου 2.3. 

δ) Τεχνική προσφορά, η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί στο κεφάλαιο “Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων” του Παραρτήματος ΙΙ της Διακήρυξης, περιγράφοντας 
ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα 
και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών 
και της προτεινόμενης ομάδας έργου, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 
αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα και στο άρθρο 2.3. 

2.4.3.1 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς 
οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με 
βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα ως άνω Παραρτήματα.  
 
Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει κάθε συμμετέχων οικονομικός φορέας πρέπει 
να περιέχει, με ποινή αποκλεισμού, τουλάχιστον τα παρακάτω: 
 

(i) Μεθοδολογία εκτέλεσης των εργασιών (Τεχνική Έκθεση): 

Η Τεχνική Έκθεση πρέπει να παρουσιάζει αναλυτικά τη μέθοδο υλοποίησης των ζητούμενων υπηρεσιών, 
στοιχεία που να τεκμηριώνουν την ευελιξία προσαρμογής του ωραρίου απασχόλησης του προσωπικού 
ασφαλείας στις ανάγκες του λιμανιού (μείωση ή αύξηση του προσωπικού αναλόγως  της επιβατικής και 
τουριστικής κίνησης)  
Ο τρόπος, η μεθοδολογία και το πρόγραμμα εκτέλεσης των εργασιών θα προτείνεται από τους 
διαγωνιζόμενους και θα περιέχεται αναλυτικά στην προσφορά τους, προκειμένου να αξιολογηθεί και να 
διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης μεθόδου, η επάρκεια, η ικανότητα και ευελιξία της 
Ομάδας Έργου στην αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων, στην αναδιάρθρωση των βαρδιών λόγω 
τροποποιήσεων δρομολογίων πλοίων, στην κάλυψη έκτακτης (υπερωριακής) απασχόλησης και συμμετοχής 
σε γυμνάσια και ασκήσεις ασφαλείας, καθώς και άλλα σχετικά τεχνικά στοιχεία που αφορούν την 
καταλληλότητα του Αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης και της παρεχόμενης ασφάλειας στην εκτέλεση των 
συμβατικών υπηρεσιών. 
Για τον σκοπό αυτό ο φάκελος τεχνικής προσφοράς θα περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού, πλήρες και 
λεπτομερές διάγραμμα των υπηρεσιών, της μεθόδου και του προγράμματος που προτείνει να εφαρμόσει ο 
προσφέρων για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών. 
 

(ii) Ομάδα Εργασίας – Προσωπικό εκτέλεσης των υπηρεσιών: 

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν στοιχεία τα οποία θα δείχνουν την 
οργανωτική δομή της εταιρείας τους και στα οποία θα φαίνεται η θέση των στελεχών τους που θα έχουν 
την ευθύνη εκτέλεσης της σύμβασης υπηρεσιών. Θα πρέπει  να προσκομισθούν βιογραφικά σημειώματα 
ανωτέρων στελεχών (επικεφαλής ομάδας φύλαξης), τα οποία ο διαγωνιζόμενος θα συμπεριλάβει στην 
Ομάδα Εργασίας που θα παρακολουθεί και θα έχει την ευθύνη  επίλυσης θεμάτων που σχετίζονται με την 
εκτέλεση της Σύμβασης σε συνεργασία με τον ΥΑΛΕ της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., (ο εκπρόσωπος αναδόχου,  ο 
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αναπληρωτής του και οι συντονιστές  φυλακών  που θα ασχοληθούν με το αντικείμενο της υπόψη 
Σύμβασης) 
 

(iii) Οργάνωση και υποδομή του διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση του έργου: 

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς θα υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού στοιχεία που να 
αποδεικνύουν τα ακόλουθα: 
    (α) Τεχνική Υποδομή και οργάνωση που διαθέτει ο συμμετέχων οικονομικός φορέας για την υποστήριξη 
των εργασιών (οργάνωση και επάρκεια διοικητικών υπηρεσιών, για την υποστήριξη εκτέλεσης της 
σύμβασης υπηρεσιών, προγράμματα και διαδικασίες εκπαίδευσης του προσωπικού, κλπ.). 
    (β) Δυνατότητα διάθεσης αποδεδειγμένα επαρκούς έμπειρου, εκπαιδευμένου και εξειδικευμένου 
νομίμως αδειοδοτημένου προσωπικού για την εκτέλεση της σύμβασης υπηρεσιών ασφαλείας κατά ISPS, με 
επισύναψη πρόσφατης θεωρημένης κατάστασης του συνόλου του προσωπικού με καθήκοντα ασφαλείας 
της εταιρείας διαθέσιμο προσωπικό του υποψηφίου για την εκτέλεση της σύμβασης υπηρεσιών πρέπει να 
έχει εμπειρία τουλάχιστον (12) μηνών τα τελευταία τρία χρόνια, στην εκτέλεση παρόμοιας/ συναφούς 
φύλαξης (λιμένα ή αερολιμένα),  που θα αποδεικνύεται συμβάσεις εργασίας του εν λόγω προσωπικού. 
    (γ) Πίνακα με τους πελάτες Λιμενικές Εγκαταστάσεις ή και Αερολιμένες που παρέχονται υπηρεσίες 
ασφαλείας με τον αριθμό συνολικά εργαζόμενου προσωπικού ανά πελάτη και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης 
για έργα φύλαξης λιμενικών εγκαταστάσεων ή και αερολιμένων ελάχιστης συνολικής αξίας ύψους 
τουλάχιστον  120% του προϋπολογισμού του έργου χωρίς ΦΠΑ κατά την τελευταία τριετία(2015-2017). 
    (δ) Διάθεση αποδεδειγμένα επαρκούς έμπειρου και εξειδικευμένου προσωπικού ασφαλείας 
(τουλάχιστον 20 ατόμων)  που κατέχει άδεια χειρισμού ακτινοσκοπικών μηχανημάτων (X-Rays) σε ισχύ και 
εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στον χειρισμό ακτινοσκοπικών μηχανημάτων (X-Rays) για την εκτέλεση 
παρόμοιας/ συναφούς φύλαξης (λιμένα ή αερολιμένα), που θα αποδεικνύεται με τη βεβαίωση του φορέα 
της λιμενικής εγκατάστασης ή του αερολιμένα.  Διάθεση ενός τουλάχιστον στελέχους μόνιμα 
εγκατεστημένου στην Ηγουμενίτσα, με αρμοδιότητα ελέγχων παρουσίας και αποτελεσματικότητας των 
φυλάκων και εμπειρία τουλάχιστον τριών έτών στην εποπτεία αντίστοιχων έργων φύλαξης λιμενικών 
εγκαταστάσεων, που θα αποδεικνύεται με βεβαίωση του υπευθύνου ασφαλείας της λιμενικής 
εγκατάστασης. 
    (ε) Διάθεση  δύο (2) κατάλληλα εκπαιδευμένων κυνοτεχνικών μονάδων (χειριστής-σκύλος) Κ-9 με 
αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών σε χώρα της ΕΕ σε κρίσιμες εγκαταστάσεις που 
προσιδιάζουν στην λιμενική ασφάλεια κατά την τελευταία τριετία για την ανίχνευση ανθρώπινων ζωών. σε 
κρίσιμες εγκαταστάσεις, συναφείς ή παρόμοιες με το αντικείμενο της διακήρυξης (λιμένες, αερολιμένες). 
Οι συνοδοί των κυνοτεχνικών μονάδων πρέπει να διαθέτουν κατά την υποβολή προσφοράς τεκμηριωμένα 
απολυτήριο λυκείου, να είναι ηλικίας άνω των 25 ετών, με προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε υπηρεσίες 
φύλαξης, εκπαίδευση στη διαχείριση πλήθους και τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας, να διαθέτει προϋπηρεσία 
τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών στην φύλαξη πιστοποιημένης κατά ISPS Λιμενικής Εγκατάστασης ή 
αερολιμένα κατά τα τελευταία τρία (3) έτη) και προϋπηρεσία ως συνοδοί / χειριστές σκύλων κυνοτεχνικής 
μονάδας σε λιμενικές ή παρόμοιες εγκαταστάσεις τουλάχιστον 15 μηνών. 

     (στ) Διάθεση περιπολικού οχήματος, μόνιμα εγκατεστημένο στο Λιμένα Ηγουμενίτσας για την εκτέλεση 
εποχούμενης περιπολίας    
 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση τα οριζόμενα στο Παράρτημα  VI της διακήρυξης:  

Α. Τιμές 

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα.  

Ο (υπο)φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά συμπληρωμένο και 
υπογεγραμμένο - επί ποινή αποκλεισμού- α) τον, κατά περίπτωση απαιτούμενο, πίνακα «ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» όπως αυτός περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και τα λοιπά απαιτούμενα όπως αυτά ορίζονται. 
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Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει  
τιμής. 

Το τίμημα για ένα (1) έτος μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ που θα προσφέρει ο ανάδοχος δεν θα 
ξεπερνάει τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας, ήτοι  το ποσό των επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (700.000 €) 
συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων. Το συνολικό τίμημα της υπηρεσίας για ένα (1) έτος 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24% και συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων 
ανέρχεται στο ποσό οκτακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (868.000€.). 

Προσφορές που θα περιέχουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες 

Οι τιμές, στην οικονομική προσφορά και όπου αλλού απαιτείται, θα πρέπει να δίδονται μόνο σε ΕΥΡΩ, και 
σύμφωνα πάντα με τα συνημμένα υποδείγματα του Παραρτήματος VI της παρούσας διακήρυξης, ενώ θα 
αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς. 

Προσφορά που δεν δίνει τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που θα περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα 
συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Οι τιμές νοούνται ΧΩΡΙΣ ΟΡΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ, ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ και παραμένουν 
σταθερές σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, επί τη βάσει της αρχής της ίσης μεταχείρισης, να ζητήσει 
από τον πάροχο στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, αυτός 
δε, υποχρεούται να παρέχει τα στοιχεία αυτά. 

Αν για τη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών η προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή [άρθρο 48 Π.Δ. 
59/2007 (63Α)], η αναθέτουσα αρχή, πριν απορρίψει την προσφορά αυτή, θα ζητεί γραπτώς διευκρινίσεις 
από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της 
Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας, τις επιλεγείσες 
τεχνικές λύσεις, τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την 
υπηρεσία, την πρωτοτυπία της προτεινόμενης λύσης). Εάν και μετά από την παροχή της ανωτέρω 
αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η προσφορά θα απορρίπτεται. 

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

Την Αναθέτουσα Αρχή βαρύνει ο ανάλογος Φ.Π.A. Γίνεται μνεία ότι το ποσοστό του ΦΠΑ θα προσδιορίζεται 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κατά την εκάστοτε τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Οποιαδήποτε αναπροσαρμογή του ΦΠΑ βαρύνει αποκλειστικά τον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε.. 

Σε περίπτωση που απασχοληθεί προσωπικό με ελάχιστο μικτό μισθό μεγαλύτερο του προβλεπομένου στην 
παρούσα διακήρυξη, η όποια διαφορά (μισθολογική και εισφορών) προκύπτει, βαρύνει αποκλειστικά τον 
ανάδοχο. 

Θα πρέπει από την προσφορά να προκύπτει με σαφήνεια και σε συμφωνία με τους όρους της παρούσας ο 
υπολογισμός ελάχιστου εργοδοτικού κόστους και κόστους ημερησίας ώρας, καθώς και η προσφερόμενη 
τιμή, σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Τα ποσά αναγράφονται με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων και στρογγυλοποίηση του τρίτου 
δεκαδικού στον αμέσως επόμενο μεγαλύτερο ακέραιο αν είναι >= από 0,50, για τυχόν επαλήθευση 
προσφορών. 

Το ποσοστό Διοικητικού Κόστους  - Κόστους αναλωσίμων όπως αναφέρεται στο Μέρος Β – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΟΣ Ι θεωρείται ως ελάχιστο αποδεκτό επί ποινή 
αποκλεισμού. 
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Προς αποφυγή του αθέμιτου ανταγωνισμού και για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και την παροχή 
υπηρεσιών ασφαλείας υψηλών προδιαγραφών από έμπειρο και εξειδικευμένο στον τομέα της ασφάλειας 
των λιμένων / αερολιμένων προσωπικό, προσφορές που το Συνολικό Κόστος Υπηρεσιών τους (χωρίς 
Φ.Π.Α.) είναι κάτω του χαμηλότερου νόμιμου εργοδοτικού κόστους των ζητούμενων παρεχόμενων 
υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένου του ελάχιστου διοικητικού κόστους και εργολαβικού οφέλους (όπως 
προσδιορίζονται στο Μέρος Β – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΟΣ Ι) , α-
πορρίπτονται ως απαράδεκτες. (κρίνεται σκόπιμο να ορισθεί ως απαράβατος όρος του διαγωνισμού 
ελάχιστο ποσοστό εργολαβικού κέρδους 2%, προκειμένου να διασφαλισθεί η γενικότερη βιωσιμότητα του 
έργου, η πιστή εφαρμογή των όρων της σύμβασης, καθώς και να δοθεί η απαραίτητη ευχέρεια στον 
Ανάδοχο να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του ως επιχειρηματίας αλλά και ως εργοδότης έναντι τρίτων). 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 6 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 την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο 
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή 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. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

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

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

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. 
της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

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

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 
του άρθρου73 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. 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

18PROC003645945 2018-09-05



 
26 

 

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

 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» την 12η Οκτωβρίου και ώρα 12:00'' π.μ.. 

  Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

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

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά 
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα: 

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

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση 
γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών 
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή των 
τεχνικών προσφορών, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» 
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία 
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων 
των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. 
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δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών  που 
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή 
τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του 
αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,  στους προσφέροντες. Κατά της εν λόγω 
απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα 
που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 
δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και 
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.7  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 
ηλεκτρονική υπογραφή.  

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

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι 
δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον 
προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση 
σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να 
παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δώδεκα (12) επιπλέον ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
ΕΕΕΣ, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

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

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και 
οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.7 
(κριτήρια επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το ΕΕΕΣ, ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή 
για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  
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Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια επιλογής 
σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 
διαδικασίας.  

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

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή 
προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με 
την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας 
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 
αναστολών επί αυτών,  

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον στην περίπτωση του 
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης 
κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

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

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

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

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

(β) δώδεκα (12) 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.  

18PROC003645945 2018-09-05



 
29 

 

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 
δώδεκα (12) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δώδεκα (12) 
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

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

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

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

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

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

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του 
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, 
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 
εξέτασης της προσφυγής. 

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

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

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς 
τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και σύμφωνα με το Παράρτημα V της 
παρούσας διακήρυξης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα V της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

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

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

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

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

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 
4.3.1 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, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων α΄ έως και στ΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 68 ν. 3863/2010 (Α΄ 115). 

4.4 Υπεργολαβία 
 
4.4.1. 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. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή 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 στην αναθέτουσα αρχή 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 Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής 
αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, 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 στην 
αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

18PROC003645945 2018-09-05



 
31 

 

4.4.3. Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της 
παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται 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 131 του 
ν. 4412/2016. 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με 
απόφαση της Α.Α. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

5.1.1.1. Όλα τα τιμολόγια που εκδίδονται από τον Ανάδοχο και οι ακόλουθες πληρωμές θα είναι σε Ευρώ. Η 
εξόφληση του αναδόχου θα γίνεται μετά την έκδοση και παραλαβή του σχετικού τιμολογίου και των λοιπών 
απαιτούμενων κατά περίπτωση παραστατικών - δικαιολογητικών, απολογιστικά. Ειδικότερα, η πληρωμή των 
παρεχόμενων υπηρεσιών ασφάλειας και φύλαξης, στον ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά, κάθε μήνα, με την 
τιμολόγηση αυτών, απολογιστικά στο όνομα του δικαιούχου, με έκδοση σχετικού εντάλματος από την αρμόδια 
Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου, αφού έχει προηγηθεί προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και η 
οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους και εφόσον υποβληθούν αρμοδίως, τα προβλεπόμενα 
δικαιολογητικά. Οι τιμές περιλαμβάνουν το κόστος παράδοσης, μεταφοράς, εγκατάστασης και οποιοδήποτε άλλο 
κόστος που πιθανόν να προκύπτει στα πλαίσια της Παράδοσης. Ο τρόπος πληρωμής θα αναγράφεται επί ποινή 
αποκλεισμού στην Οικονομική Προσφορά των υποψηφίων οικονομικών αναδόχων. 

5.1.1.2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει τα εν λόγω δικαιολογητικά μαζί με τα σχετικά τιμολόγια εντός του 
πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα, τα σχετικά με τις παρασχεθείσες υπηρεσίες του προηγουμένου μηνός. 
5.1.1.3. Η αμοιβή του Προμηθευτή θα επιβαρύνεται από την παρακράτηση των νομίμων κρατήσεων του δημοσίου 
και υπέρ τρίτων όπως κάθε φορά αυτή προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις και έχει οριστεί στο εν λόγω άρθρο  
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της παρούσης. 
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς 
και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή 
στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την 
παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς 
και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του 
ν. 4412/2016). 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος 
αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 
Την Αναθέτουσα Αρχή βαρύνει ο ανάλογος Φ.Π.A. Γίνεται μνεία ότι το ποσοστό του ΦΠΑ θα προσδιορίζεται 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κατά την εκάστοτε τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
Οποιαδήποτε αναπροσαρμογή του ΦΠΑ βαρύνει αποκλειστικά τον Οργανισμό Λιμένος  Ηγουμενίτσας Α.Ε. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  
5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που 
είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία 
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη των δώδεκα (12) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση 
παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από 
την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

5.2.2 Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση 
του για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
β) αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων βάση του 

άρθρου 74 του ν. 4412/2016. 
Για πλημμελή στελέχωση ή πλημμελή εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου επιβάλλονται 
από τον Δ/ντα Σύμβουλο της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. τα εξής: 

α) Για ελλιπή ή παράτυπη στελέχωση φυλακής (βάρδιας) ελέγχου προσώπων /χειραποσκευών 
/αποσκευών, ελέγχων πρόσβασης και φύλαξης (στατικής και δια περιπολιών), ποινή διακοσίων ευρώ 
(200€) ανά άτομο.  

β) Για μη λειτουργία σημείου ελέγχου, του οποίου προβλέπεται στελέχωση βάσει του προγράμματος 
εργασίας της Λιμενικής εγκατάστασης επιβάλλεται πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€). 

γ) Για πλημμελή άσκηση ελέγχου ασφάλειας, ποινή πεντακοσίων ευρώ (500€). 
δ) Για πλημμελή τήρηση της εργατικής νομοθεσίας ποινή πεντακοσίων ευρώ (500€). 
ε) Στις περιπτώσεις επανάληψης των (α), (β), (γ), (δ) παραβάσεων ή αντιστοίχως περιγραφόμενη ποινή 

διπλασιάζεται. 
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται ή συμψηφίζεται από την αμοιβή του αναδόχου. 
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5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης 
 Ο ανάδοχος μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις 
κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 
ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση δ της παραγράφου 
11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

 

6. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  
6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από τον 
Υπεύθυνο Ασφαλείας της Λιμενικής Εγκατάστασης (ΥΛΕ) ή την τυχόν επιτροπή που ορισθεί αρμοδίως από 
το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε., και η οποία και θα εισηγείται στο 
αρμόδιο όργανο, ήτοι το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε., 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 τήρησης των ως άνω 
όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας 
της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.2  Διάρκεια σύμβασης  
6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με δικαίωμα 
προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα υπό 6.2.2. κατωτέρω, ύστερα από 
σχετική γνωστοποίηση της αναθέτουσας αρχής προς τον ανάδοχο πριν από τη λήξη της κανονικής  
διάρκειάς της. 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή και παραδοτέων γίνεται από τον Υπεύθυνο Ασφαλείας της 
Λιμενικής Εγκατάστασης (ΥΛΕ) ή από  τυχόν επιτροπή παραλαβής που θα συγκροτηθεί.  

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο 
ανάδοχος. 

Αν ο ΥΛΕ ή η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους 
όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις 
που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις 
επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν 
οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 
υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, ο ΥΛΕ ή η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της 
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, 
η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 
ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την 
απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 
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Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 
218 του ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων 
των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.  

 

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος  
της Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. 

 
 
 

Ανδρέας Ε. Νταής 
 

 

 

 

 

  

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ANDREAS NTAIS
Ημερομηνία: 2018.09.05 14:47:42 EEST
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης  

ΜΕΡΟΣ Α - ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας, από Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Υπηρεσιών 
Ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ) κατόχους της αδείας του Ν.2518/1997 (ΦΕΚ Α’164) όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν.3707/2008 (ΦΕΚ Α΄209) και ισχύει, όπως προβλέπεται στον Νόμο 3622/2007 (ΦΕΚ Α’281) όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν.4150/2013 (ΦΕΚ Α΄102) και ισχύει, και σύμφωνα με την Υπουργική 
Απόφαση 4434.1/02/08 (ΦΕΚ Β’1877). Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν τον έλεγχο πρόσβασης, προσώπων και 
οχημάτων στους χώρους της λιμενικής εγκατάστασης, έλεγχο ασφάλειας των εισερχομένων στα πλοία 
επιβατών, των χειραποσκευών και των αποσκευών τους, ιδιαίτερα, από τα σημεία ελέγχου του επιβατικού 
σταθμού λιμένος Ηγουμενίτσας, με την βοήθεια των ηλεκτρονικών συσκευών ελέγχου αποσκευών και 
προσώπων, όπως μαγνητικών πυλών, ακτινοσκοπικών μηχανημάτων (X-RAYS), επιτήρηση συστημάτων 
CCTV στο Κέντρο Ελέγχου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΚΕΑΛΕ), τήρηση βιβλίων εισερχομένων – 
εξερχόμενων, τήρηση βιβλίων συμβάντων, έλεγχος πρόσβασης επιβατών (εισιτήρια, κάρτες επιβίβασης 
κλπ.), χρηστών λιμένα, εργαζομένων κλπ, χωρίς να προκαλούνται, στο μέτρο του εφικτού, καθυστερήσεις 
σε επιβάτες και οχήματα προς επιβίβαση στα υπόχρεα πλοία. Επίσης έρευνες ασφαλείας και περιπολίες σε 
χώρους των Λιμενικών Εγκαταστάσεων και αναφορά συμβάντων στον ΥΑΛΕ ήκαι στον Πρόεδρο & 
Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον όποιο εκπρόσωπο του Οργανισμού έχει ορίσει ο ΥΑΛΕ ή ορίζεται στα 
εγκεκριμένα Σχέδια Ασφάλειας των Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΣΑΛΕ) της Οργανισμός Λιμένος 
Ηγουμενίτσας Α.Ε. 
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ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ (1)ΕΝΑ ΕΤΟΣ : 

ΗΜΕΡΕΣ ΕΒΔ/ΔΑΣ Ώρες (1 Έτος) Ελάχιστα Αποδεικτό Εργατικό 
Κόστος / ώρα 

Σύνολο 

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 36.840 6,75303€ 248.781,62€ 

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΣΑΒΒΑΤΟ ΒΡΑΔΥ 25.788 8,4412875€ 217.683,92€ 

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 6.960 11,8178025€ 82.251,90€ 

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΒΡΑΔΥ 4.872 13,50606€ 65.801,52€ 

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1  
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 1.600,00 €– 40 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ * 20 

€ * 2 ΕΤΗ - ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ Ε.ΛΠ.Κ. ΠΟΥ 

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΟΡΟ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 

Ο.Α.Ε.Δ.) 

614.518,96€ 

Ελάχιστο Αποδεκτό Διοικητικό κόστος – 
Κόστος Αναλωσίμων 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  - 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΔΥΣΗΣ – ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – Κ9 Κ.Α.) 

58.562,41€ 

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2 ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΠΟΔΕΚΤΟ 
ΕΡΓΑΤΙΚΟ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ – ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 
 

673.081,37€ 

Μέγιστο Εταιρικό κέρδος  ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ (4% ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΜΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 2 – ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΕΛΑΧΙΣΤΑ 
ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡΔΡΟΣ 2% ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΜΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 2) 

26.918,63€ 

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3 700.000,00€ 

 Φ.Π.Α. 24% 168.000,00€ 

 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 868.000,00€ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

Α. Γενικά 
1. Περιγραφή της σύμβασης υπηρεσιών-  
i. Η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. ως φορέας διαχείρισης των Λιμενικών Εγκαταστάσεων του Λιμένα Ηγουμενίτσας, 
είναι εταιρεία συνεχούς λειτουργίας για την εξυπηρέτηση των πλοίων και μπορεί να εργάζεται όλο το 
24ωρο κατανέμοντας το προσωπικό με καθήκοντα ασφαλείας σε βάρδιες. Είναι αναμφισβήτητο γεγονός 
ότι η προστασία των Λιμενικών Εγκαταστάσεων των πλοίων αλλά και των επιβατών/επισκεπτών που 
εξυπηρετούνται στο Λιμένα Ηγουμενίτσας, συμβάλλει στην διαμόρφωση και εξασφάλιση ενός 
περιβάλλοντος ομαλότητας και ασφάλειας, το οποίο επιτρέπει την ελεύθερη ανάπτυξη εμπορικών 
δραστηριοτήτων και συμβάλλει αποφασιστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Στα πλαίσια αυτά, 
απαιτείται να υπάρχει συνεχής μέριμνα για την ασφάλεια από έκνομες ενέργειες κατά των πλοίων και των 
Λιμενικών Εγκαταστάσεων που τα εξυπηρετούν και για τον λόγο αυτόν, έχουν θεσπισθεί νομοθετικές 
ρυθμίσεις σε Διεθνές, Κοινοτικό και Εθνικό Επίπεδο. 
ii. Η Διοίκηση της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., ανταποκρινόμενη στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις κείμενες 
διατάξεις, θέσπισε μία σειρά διαδικασιών και μέτρων ασφάλειας τα οποία αντικατοπτρίζονται στη πολιτική 
Ασφάλειας που έχει υιοθετηθεί και η οποία προσδίδει τα μέγιστα στην φύλαξη και ασφάλεια σε όλες τις 
συνθήκες λειτουργίας των Λιμενικών Εγκαταστάσεων σύμφωνα με το εν ισχύ Σχέδιο Ασφάλειας Λιμενικής 
Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ) και τον Κώδικα ISPS. 
iii. Αντικείμενο του έργου είναι η λήψη υπηρεσιών ασφαλείας, από Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής 
Υπηρεσιών Ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ) κατόχους της αδείας του Ν.2518/1997 (ΦΕΚ Α’164) όπως τροποποιήθηκε με 
το Ν.3707/2008 (ΦΕΚ Α΄209) και ισχύει, όπως προβλέπεται στον Νόμο 3622/2007 (ΦΕΚ Α’281) όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν.4150/2013 (ΦΕΚ Α΄102) και ισχύει, και σύμφωνα με την Υπουργική 
Απόφαση 4434.1/02/08 (ΦΕΚ Β’1877). Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν τον έλεγχο πρόσβασης, προσώπων και 
οχημάτων στους χώρους της λιμενικής εγκατάστασης, έλεγχο ασφάλειας των εισερχομένων στα πλοία 
επιβατών, των χειραποσκευών και των αποσκευών τους, ιδιαίτερα, από τα σημεία ελέγχου του επιβατικού 
σταθμού λιμένος Ηγουμενίτσας, με την βοήθεια των ηλεκτρονικών συσκευών ελέγχου αποσκευών και 
προσώπων, όπως μαγνητικών πυλών, ακτινοσκοπικών μηχανημάτων (X-RAYS), επιτήρηση συστημάτων 
CCTV στο Κέντρο Ελέγχου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΚΕΑΛΕ), τήρηση βιβλίων εισερχομένων – 
εξερχόμενων, τήρηση βιβλίων συμβάντων, έλεγχος πρόσβασης επιβατών (εισιτήρια, κάρτες επιβίβασης 
κλπ.), χρηστών λιμένα, εργαζομένων κλπ., χωρίς να προκαλούνται, στο μέτρο του εφικτού, καθυστερήσεις 
σε επιβάτες και οχήματα προς επιβίβαση στα υπόχρεα πλοία. Επίσης έρευνες ασφαλείας και περιπολίες σε 
χώρους των Λιμενικών Εγκαταστάσεων και αναφορά συμβάντων στον ΥΑΛΕ ή/και στον Πρόεδρο & 
Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον όποιο εκπρόσωπο του Οργανισμού έχει ορίσει ο ΥΑΛΕ ή ορίζεται στα 
εγκεκριμένα Σχέδια Ασφάλειας των Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΣΑΛΕ) της Οργανισμός Λιμένος 
Ηγουμενίτσας Α.Ε. 
iv. Σημαντικός παράγων στην φιλοσοφία της ασφάλειας των Λιμενικών Εγκαταστάσεων είναι επίσης η 
δυνατότητα του αναδόχου να ανταποκριθεί άμεσα σε περιστατικά εκτάκτου ανάγκης τα οποία δεν είναι 
δυνατόν να προβλεφθούν και να περιγραφούν στην παρούσα φάση. Επίσης δύναται να του ανατεθούν 
επιπλέον παρεμφερείς εργασίες σχετικές με την ασφάλεια όπως η συμμετοχή σε εκπαιδεύσεις και 
ενημερώσεις ασφαλείας, υποχρεωτική συμμετοχή του προσωπικού με πλήρη εξάρτηση σε μία άσκηση και 
4 γυμνάσια ασφαλείας κατά την διάρκεια κάθε 12 μηνών όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία 
και ό,τι άλλο σχετικό με την ασφάλεια του λιμένος και των περιουσιακών του στοιχείων ζητηθεί από τον 
Υπεύθυνο Ασφάλειας της Λιμενικής Εγκατάστασης, χωρίς οικονομική επιβάρυνση της ΟΛΗΓ Α.Ε. 
 

2.  Φύλαξη καθορισμένων χώρων 
i. Η φύλαξη καθορισμένων χώρων εντός των Λιμενικών Εγκαταστάσεων αρμοδιότητας της Οργανισμός 
Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. και οι περιπολίες θα γίνονται με ποινή απόρριψης από ένστολο προσωπικό με 
τον προβλεπόμενο εξοπλισμό, σύμφωνα με τον Ν.2518/97 (Φ.Ε.Κ. 164/Α’), την Υ.Α. 4434.1/02/08 (ΦΕΚ 
1877/Β’), τον Ν.3622/2007 και τα εγκεκριμένα ΣΑΛΕ. 
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ii. Η επιτήρηση του συστήματος καμερών επιτήρησης (CCTV) και των υπολοίπων συστημάτων ασφαλείας 
της ΟΛΗΓ Α.Ε. θα γίνεται καθημερινά σύμφωνα με το ημερήσιο πρόγραμμα φύλαξης από το ΚΕΑΛΕ και στις 
ώρες που ορίζονται (ανάλογα με τις ανάγκες κάθε φορά) σε αυτό. 
iii. Οι θέσεις αυτές καθώς και οι ώρες και διάρκεια φύλαξης, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες μπορούν να 
αλλάζουν με ευθύνη και εντολή του ΥΑΛΕ. 

 
3. Διαθέσιμα Μέσα 
Ο Ανάδοχος οικονομικός φορέας, είναι υποχρεωμένος να διαθέσει στο προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει 
για τη φύλαξη, επιτήρηση και ελέγχους πρόσβασης της λιμενικής εγκατάστασης, τα κατάλληλα για το 
σκοπό αυτό μέσα, σύμφωνα πάντα με τις κείμενες διατάξεις και τα εγκεκριμένα ΣΑΛΕ. Ο ανάδοχος 
οικονομικός φορέας υποχρεούται να διαθέτει το κατά τα ανωτέρω προσωπικό του ανάλογα με τις εκάστοτε 
ανάγκες της ΟΛΗΓ Α.Ε. και τις σχετικές οδηγίες του ΥΑΛΕ. Το προσωπικό της αναδόχου Εταιρείας θα φέρει 
στολή με τα διακριτικά και τα σήματα της Εταιρείας καθώς και το διατιθέμενο από αυτή ατομικό εξοπλισμό 
ασφαλείας για την άσκηση της φύλαξης, όπως αλεξίσφαιρο γιλέκο, φακό, σφυρίχτρα, ΜΑΠ κλπ. Η κατά τα 
ανωτέρω φύλαξη, επιτήρηση και έλεγχοι πρόσβασης πραγματοποιούνται πάντοτε από ένστολο προσωπικό 
σύμφωνα με τα εφαρμοζόμενα εγκεκριμένα Σχέδια Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΣΑΛΕ) και τον 
Κώδικα ISPS. 

4. Διαθέσιμο Προσωπικό 
i. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οικονομικός φορέας είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει το κατάλληλο εκπαιδευμένο 
προσωπικό σε εμπειρία και αριθμό για την άρτια εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας των 
Λιμενικών Εγκαταστάσεων αρμοδιότητας της Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. το οποίο και θα 
υπάγεται άμεσα στον ΥΑΛΕ ο οποίος είναι επιφορτισμένος για το σκοπό αυτό σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 5 της ΥΑ 4434.1/02/08 (ΦΕΚ 1877/Β’). 
ii. Για τον συντονισμό των εργασιών φύλαξης επιτήρησης και ελέγχων πρόσβασης των Λιμενικών 
Εγκαταστάσεων αρμοδιότητας της Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε., ο Ανάδοχος οικονομικός 
φορέας θα ορίσει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ έναν υπεύθυνο/επόπτη (για όλες τις θέσεις παρεχόμενων υπηρεσιών) με 
έδρα την Ηγουμενίτσα, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ για το ΠΑΡΟΝ έργο/λιμενικές εγκαταστάσεις. Ο Επόπτης 
θα είναι διαθέσιμος όλο το 24ωρο θα ενημερώνεται από τον ΥΑΛΕ για όλες τις τρέχουσες και έκτακτες 
ανάγκες ή τα προβλήματα της εκτέλεσης του έργου και για την διαχείριση, προγραμματισμό και κατανομή 
του προσωπικού. 
iii. Για λόγους καλής λειτουργίας της σύμβασης ο ανάδοχος οικονομικός φορέας υποχρεούται να διατηρεί 
καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης το ίδιο προσωπικό που αρχικά θα επιλεγεί και θα εκπαιδευτεί ειδικά 
για τη Λιμενική Εγκατάσταση του Λιμένα Ηγουμενίτσας, εκτός εάν κάποιο από στελέχη του αναδόχου 
(φύλακας, υπεύθυνος, κλπ.) εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντα του, ή υποπέσει σε αδικήματα που 
επισύρουν την απόλυσή του σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις. 
iv. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος οικονομικός φορέας υποβάλλει σχετικό αίτημα στον ΥΑΛΕ, ο οποίος 
αφού εξετάσει τα πραγματικά περιστατικά, με αιτιολογημένη εισήγηση του προς το Διευθύνοντα Σύμβουλο 
προτείνει τη λήψη απόφασης για έγκριση ή απόρριψη της απόλυσης. 
v. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω με αιτιολογημένη εισήγησή του προς το Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΟΛΗΓ 
Α.Ε., ο ΥΑΛΕ μπορεί να προτείνει την αντικατάσταση οποιουδήποτε στελέχους που κρίνει ότι εκτελεί 
πλημμελώς τα καθήκοντα του, ή υποπέσει σε αξιόποινα αδικήματα. Το ίδιο ισχύει και για τον ανάδοχο. 
vi. Τα προσόντα των ατόμων που θα προσδιορισθούν στην τεχνική προσφορά, αποτελούν σημαντικό 
στοιχείο της ικανότητας του υποψηφίου για την υλοποίηση της σύμβασης, και γίνονται αποδεκτά για την 
υλοποίηση της. Στα πλαίσια αυτά οποιαδήποτε τροποποίηση των ατόμων μετά την υπογραφή της 
σύμβασης επιτρέπεται μόνο αποδεδειγμένα για λόγους ανωτέρας βίας και μόνο από άτομα με αντίστοιχα η 
καλύτερα προσόντα από αυτά που αξιολογήθηκαν. Τροποποίηση της Ομάδας εργασίας θα πρέπει να 
εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο της ΟΛΗΓ Α.Ε. και θα έχει υποχρεωτικά την έγκριση του ΥΑΛΕ ο οποίος 
είναι επιφορτισμένος για το σκοπό αυτό με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της ΥΑ 4434.1/02/08 (ΦΕΚ 1877/Β’). 

5. Έλεγχος Εργασιών 
i. Ο Επόπτης θα συνεργάζεται καθημερινά με τον ΥΑΛΕ για τον έλεγχο των εργασιών και την πιστοποίηση 
παρουσίας του προσωπικού της εταιρείας. 
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ii. Ο Επόπτης οφείλει επιπλέον να ενημερώνεται για το πρόγραμμα αφίξεων των υπόχρεων στον κώδικα 
ISPS πλοίων, ώστε να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των χώρων των Λιμενικών 
Εγκαταστάσεων και την εφαρμογή του ΣΑΛΕ, σύμφωνα με τις εργασίες που περιγράφονται παραπάνω και 
τις οδηγίες του ΥΑΛΕ. 
iii. Ο Επόπτης θα συμπληρώνει καθημερινά τυποποιημένο έντυπο που θα παραδίδεται/ κοινοποιείται στον 
ΥΑΛΕ. Στο δελτίο αυτό εκτός των άλλων θα αναφέρονται τα ονοματεπώνυμα του προσωπικού, οι χρόνοι και 
θέσεις εργασίας τους και οι υπηρεσίες που προσφέρθηκαν, τα διάφορα συμβάντα καθώς και οι 
ενδεχόμενες φθορές ή ζημιές που θα παρατηρούνται στους χώρους φύλαξης, επιτήρησης και ελέγχων 
πρόσβασης. Επίσης, θα αναφέρουν οτιδήποτε άλλο δημιουργεί προβλήματα στο έργο που έχουν αναλάβει 
(π.χ. ζημιές στην περίφραξη, περίεργες κινήσεις υπόπτων κλπ.). Το έντυπο θα υπογράφεται από τον ΥΑΛΕ 
και τον Επόπτη και θα είναι αποδεικτικό τόσο για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης όσο και για την 
πληρωμή του Αναδόχου. Το έντυπο με μέριμνα του ΥΑΛΕ θα προωθείτε καθημερινά στη Διεύθυνση 
Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών της ΟΛΗΓ ΑΕ. 
iv. Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας οφείλει, επί ποινή απόρριψης, να προτείνει τη μορφή του σχετικού 
εντύπου στην «Τεχνική Προσφορά». Η τελική μορφή του, που θα εγκριθεί από τον ΥΑΛΕ, θα αποτελεί 
Παράρτημα της σύμβασης που θα υπογραφεί. 

6. Υγιεινή & Ασφάλεια Προσωπικού -Ασφαλιστικές Καλύψεις – Υποχρεώσεις Αναδόχου 
Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας κατά την εκτέλεση των εργασιών έχει υποχρέωση να εφαρμόζει τις 
κείμενες διατάξεις που αφορούν στον καθορισμό των προδιαγραφών ασφάλειας και υγιεινής των 
εργαζομένων κατά την εργασία (Ν.1568/1985 Φ.Ε.Κ.177Α, Π.Δ.396/1994 Φ.Ε.Κ. 220Α, 17/1996 Φ.Ε.Κ. 11Α, 
305/1996 Φ.Ε.Κ. 212Α, 159/1999 Φ.Ε.Κ. 157Α κλπ.). Ο Ανάδοχος οικονομικός φορέας υποχρεούται να έχει 
ασφαλίσει όλο το προσωπικό που θα απασχολεί στο έργο, στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς 
ασφαλίσεως του, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Επίσης ο ανάδοχος οικονομικός φορέας 
υποχρεούται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή την καταβολή 
των νόμιμων αποδοχών στο απασχολούμενο προσωπικό για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης, οι 
οποίες σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία (κλαδική) ή 
γενική συλλογική σύμβαση εργασίας, τήρηση του νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής 
και ασφάλειας των εργαζομένων κλπ.» (Εγκύκλιος του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας – Σώμα επιθεώρησης Εργασίας με αριθμό 30440/08-05-2006 σχετική με τις συμβάσεις του 
δημοσίου με εταιρίες Security και συνεργεία καθαριότητος, καθώς και τη συμπληρωματικής της με Αρ. 
Πρωτ. 31262/16/11/2006). Στην περίπτωση που η επιχείρηση έχει συνάψει ειδική επιχειρησιακή συλλογική 
σύμβαση με τους εργαζομένους δεν επιτρέπεται να περιέχει όρους εργασίας δυσμενέστερους για τους 
εργαζόμενους από τους όρους εργασίας των εθνικών γενικών συλλογικών συμβάσεων. Οι ειδικές 
επιχειρησιακές συμβάσεις εργασίας υπερισχύουν από τις αντίστοιχες κλαδικές συλλογικές συμβάσεις 
χωρίς περιορισμούς. (Ν.1876/1990). Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας έχει την αποκλειστική ποινική και 
αστική ευθύνη απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού της ΟΛΗΓ Α.Ε. 
για κάθε ατύχημα ή ζημιά σε πρόσωπα ή πράγματα που τυχόν θα συμβούν από πλημμελή άσκηση των 
καθηκόντων τους. Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας έχει την αποκλειστική ποινική και αστική ευθύνη 
απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού της ΟΛΗΓ Α.Ε. για κάθε 
ατύχημα ή ζημιά σε πρόσωπα ή πράγματα που τυχόν θα συμβούν κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών 
φύλαξης, επιτήρησης και ελέγχων πρόσβασης (ασφαλιστικές καλύψεις) με ευθύνη του προσωπικού του 
αναδόχου. Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας υποχρεούται να έχει ασφαλίσει όλο το προσωπικό που θα 
απασχολεί στο έργο, στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς ασφαλίσεως του, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις και είναι ο μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το 
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση 
οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί λόγω πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων του σε 
τρίτους ή την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται ο Ανάδοχος προς αποκατάσταση κάθε θετικών ή αποθετικών 
ζημιών προκληθούν. Ο Ανάδοχος οικονομικός φορέας υποχρεούται να προσαρμόζει τις εφαρμογές 
σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 
Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος οικονομικός φορέας θα πρέπει να συνεργάζεται 
στενά με την ΟΛΗΓ Α.Ε., υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του ΥΑΛΕ 
σχετικά με την εκτέλεση του έργου. Ο Ανάδοχος οικονομικός φορέας υποχρεούται να παρίσταται με 

18PROC003645945 2018-09-05



 
40 

 

εκπρόσωπό του σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν το έργο (τακτικές και έκτακτες), 
παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων, καθώς και να διαθέτει 
την ομάδα έργου σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, Γυμνάσια ή/και Ασκήσεις Ασφαλείας που θα διοργανώνει η 
ΟΛΗΓ. Α.Ε. χωρίς οικονομική επιβάρυνση της ΟΛΗΓ Α.Ε.. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής 
βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που 
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει 
στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο του 
έργου σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που 
θα συναφθεί μεταξύ αυτού και της ΟΛΗΓ Α.Ε., εκτός της αμοιβής του την οποία μπορεί να εκχωρήσει σε 
Τράπεζα της επιλογής του. 

7. Τόπος Υλοποίησης Σύμβασης Υπηρεσιών 
Ο Ανάδοχος οικονομικός φορέας θα υλοποιήσει τη σύμβαση υπηρεσιών «ΛΗΨΗΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISPS » στη έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, στο 
Λιμένα Ηγουμενίτσας, και συγκεκριμένα στις Λιμενικές Εγκαταστάσεις του Λιμένα Ηγουμενίτσας. 
 

Β. Τεχνικοί Όροι 
Α) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ISPS) 
Από τις διατάξεις: 
Του Π.Δ. 56/11.2.2004 «Κύρωση των τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης "περί ασφάλειας της 
ανθρώπινης ζωής στην θάλασσα (ΠΑΑΖΕΘ-SOLAS) ‘ 74, "που υιοθετήθηκαν στη Διάσκεψη των 
Συμβαλλομένων Κυβερνήσεων της "Διεθνούς Σύμβασης την 12η Δεκεμβρίου 2002» (ΦΕΚ 47/2004. 
Τον Κανονισμό 725/ΕΚ/2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την οδηγία 65/ΕΚ/2005. 
Τον ν. 3622/20.12.2007 (ΦΕΚ 281/2007) για την «ενίσχυση της ασφάλειας "πλοίων, λιμενικών 
εγκαταστάσεων και λιμένων και άλλες διατάξεις». 
Το Ν.4150/2013 περί ανασυγκρότησης του Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου 
Την απόφαση 4434.1/02/08/12.9.2008 του ΥΕΝΑΝΠ «Καθορισμός όρων και "προϋποθέσεων έκδοσης από 
τις Λιμενικές Αρχές άδειας για τη διενέργεια από "ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφάλειας των 
προβλεπόμενων από "τα εγκεκριμένα Σχέδια Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΣΑΛΕ), ελέγχων 
"ασφάλειας». 
επιβάλλεται: 
• η εκπόνηση από τους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμενικών εγκαταστάσεων, Σχεδίων 
Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ), και 
• ο ορισμός Υπεύθυνου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΥΑΛΕ) προκειμένου να προστατεύονται οι 
Λιμενικές Εγκαταστάσεις από έκνομες ενέργειες και να ελέγχεται η πρόσβαση στους υποκείμενους χώρους 
αυτής προσώπων και οχημάτων. 
1. Η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. ως φορέας Διοίκησης και Εκμετάλλευσης της Α.Ε. έχει ολοκληρώσει τις παραπάνω 
απαιτήσεις της νομοθεσίας και προτίθεται να αναθέσει σε ιδιωτικό φορέα παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, 
τις παρακάτω εργασίες: 

i.     Φύλαξη (στατική και διά περιπολιών) 
ii.     Έλεγχο   πρόσβασης  -εισιτηρίων     προσώπων,   οχημάτων,   εμπορευματοκιβωτίων   με   την 
εφαρμογή ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος της Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. 
iii.    Έρευνες Ασφαλείας ατόμων, χειραποσκευών, αποσκευών, εμπορευματοκιβωτίων, οχημάτων 
iv.    Έλεγχο φορτίων, ταχυδρομείου, εφοδίων και αποθεμάτων. 
v.     Επιτήρηση ασφαλείας των λιμενικών εγκαταστάσεων μέσω κλειστού κυκλώματος CCTV 
vi.   Χρήση δύο (2) κατάλληλα εκπαιδευμένων κυνοτεχνικών μονάδων βιοανίχνευσης (Κ9) για τον 
εντοπισμό λαθρομεταναστών σε φορτία (transit). 
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vii. Λειτουργία μίας (1) μαγνητικής πύλης ελέγχου επιβατών και μίας (1) ακτινοσκοπικής συσκευής (Χ-
RΑΥ) ελέγχου χειραποσκευών στον Κεντρικό Επιβατικό Σταθμό Τ1 . 
viii. Λειτουργία μίας (1) μαγνητικής πύλης ελέγχου επιβατών και μίας (1) ακτινοσκοπικής συσκευής 
(Χ-RΑΥ) ελέγχου χειραποσκευών στον Κεντρικό Επιβατικό Σταθμό Τ2 . 
ix.   Λειτουργία μίας (1) ακτινοσκοπικής συσκευής (Χ-RΑΥ) ελέγχου αποσκευών στην είσοδο της 
Νότιας Πύλης του Νέου Λιμένα 
x.    Εποχούμενη περιπολία εντός της Λιμενικής Εγκατάστασης 

Οι ανωτέρω περιγραφόμενες υπηρεσίες ασφαλείας θα παρέχονται στις Λιμενικές Εγκαταστάσεις της 
Ο.Λ.ΗΓ. ΑΕ, Νέου και Παλαιού Λιμένα και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα «Σχέδια Ασφαλείας Λιμενικών 
Εγκαταστάσεων» της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. (ΣΑΛΕ). 
2.Περιγραφή Λιμενικής Εγκατάστασης. 
Όπως αυτή αναφέρεται στα ισχύοντα σήμερα ΣΑΛΕ, τα οποία αφορούν τις Λιμενικές εγκαταστάσεις του 
Παλαιού και Νέου Λιμένα ή όπως αυτά ενδεχομένως τροποποιηθούν. 
3. Υποχρεώσεις αναδόχου 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει προσωπικό, το οποίο κατέχει άδεια εργασίας όπως ορίζει ο ν. 
2518/97 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και είναι εκπαιδευμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του 
ν.3622/07 και της απόφασης 4434.1/02/08/12.9.2008 του ΥΕΝΑΝΠ ώστε να είναι δυνατή η άσκηση των 
προβλεπομένων στο ΣΑΛΕ της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. καθηκόντων, 
• Φυλάκων της Νότια Πύλης και της Πύλη εισόδου Λιμενικής Εγκατάστασης εντός των Τερματικών 
Σταθμών του Νέου Λιμένα. 
• Φυλάκων για στελέχωση του Κέντρου Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων ( ΚΕΑΛΕ) 
• Φυλάκων στη Πύλη εισόδου Παλαιού Λιμένα (όταν και όποτε λειτουργεί) 
• Φυλάκων χειριστών X- RAY 
• Φυλάκων χειριστών Κ-9 
3.1. Ειδικότερα ο ανάδοχος υποχρεούται: 
3.1.1. Να στελεχώνει τις θέσεις εργασίας για την εκτέλεση των καθηκόντων του προσωπικού που 
αναφέρεται στον πίνακα I για επίπεδο ασφάλειας « 1 » καθημερινά και συγκεκριμένα: 
• Φύλακες Πύλης για 24ωρη κάλυψη της Νότιας Πύλης & Χειριστής Χ -RAY (3) 
• Φύλακες Πύλης για κάλυψη της Νότιας Πύλης για ελέγχους ασφαλείας (6) 
• Φύλακες για 24ωρη κάλυψη της εισόδου- εξόδου της Λιμενικής Εγκατάστασης από και προς τον 
Τερματικό Σταθμό Τ1 (5) 
• Φύλακες για κάλυψη της εισόδου- εξόδου της Λιμενικής Εγκατάστασης από και προς τον Τερματικό 
Σταθμό Τ2 (3) 
• Προσωπικό ΚΕΑΛΕ υπεύθυνος βάρδιας για 24ωρη κάλυψη (3) 
• Προσωπικό+ για παρακολούθηση CCTV (1) 
• Περίπολο ασφαλείας (με όχημα του αναδόχου) για 24ωρη κάλυψη (3) 
• Φύλακες κυνοτεχνικής ομάδας Κ- 9 (2) 
 (Ο φύλακας που  θα στελεχώνει και το  ΚΕΑΛΕ ανά βάρδια,  θα εκτελεί και καθήκοντα συντονιστή-
υπεύθυνου βάρδιας και περιπόλου τις υπόλοιπες ώρες εκτός κάλυψης μόνιμης βάρδιας) 
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ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. 

 7ήμερη 

Πρωινή Βάρδια 

7ήμερη 

Απογευματινή 

Βάρδια 

7ήμερη  

Βραδινή       

Βάρδια 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

8ώρων 

Φύλακας Νότιας Πύλης & χειριστής X-  RAY 1(8ωρη) 1(8ωρη) 1(8ωρη) 3 

Φύλακας Νότιας Πύλης - 6(4ωρη) 6(4ωρη) 6 

Φύλακας Πύλης Τερμ. Σταθμού Τ1- Χειριστές 

ακτινοσκοπικών μηχανημάτων X-RAY 

 
1(8ωρη) 

 
2(8ωρη) 

 
2(8ωρη) 

 
5 

Φύλακας Πύλης Τερμ. Σταθμού Τ2 Χειριστές 
ακτινοσκοπικών μηχανημάτων X-RAY 

 
1(8ωρη) 

 
2(4ωρη) 

 
          2(4ωρη) 

 
3 

Υπεύθυνος Βάρδιας - Φύλακας ΚΕΑΛΕ 1(8ωρη) 1(8ωρη) 1(8ωρη) 3 

Υπεύθυνος παρακολούθησης Κλειστού 
κυκλώματος CCTV Λιμένα - - 1(8ωρη) 

1 

Περίπολο ασφαλείας Λ.Ε. (με όχημα του 
αναδόχου) 1(8ωρη) 1(8ωρη) 1(8ωρη) 3 

Κυνοτεχνική ΜονάδαΚ-9 - 1(8ώρη) 1(4ώρη) 1,5 

 ΣΥΝΟΛΟ 25,5 

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  25,5 ΟΚΤΑΩΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ   

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  26 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ   

 
Το ανωτέρω προσωπικό είναι το ελάχιστο που προβλέπεται για την εφαρμογή του επιπέδου ασφαλείας 1. 
-Επίσης ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει επαρκείς κατάλληλα εκπαιδευμένες κυνοτεχνικές 
μονάδες (χειριστής-σκύλος) Κ-9 ανίχνευσης ανθρώπινης ζωής (λαθρομεταναστών) με σκοπό να εκτελούνται 
υπηρεσίες φύλαξης με κυνοτεχνική μονάδα τουλάχιστον 12 ώρες την ημέρα Δευτέρα έως και Κυριακή, 
δηλαδή όλη την εβδομάδα, περιλαμβανομένων Κυριακών και αργιών καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 
- Τουλάχιστον οι δύο κυνοτεχνικές μονάδες ανίχνευσης ανθρωπίνων ζωών (λαθρομεταναστών) θα είναι 
μόνιμα εγκατεστημένες, επί ποινή αποκλεισμού, στην Ηγουμενίτσα, για να καλύπτουν τις επιχειρησιακές 
ανάγκες βιοανίχνευσης, σε καθημερινή βάση. Η κυνοτεχνική μονάδα θα επιχειρεί καθημερινά τουλάχιστον 
για ένα 8ωρο (από άνοιγμα πύλης έως ολοκλήρωση επιβίβασης φορτηγών). 
Σε περίπτωση κατά την οποία, ο υποψήφιος υποβάλλει πιστοποιητικά εκπαίδευσης κυνοτεχνικής μονάδας, 
αυτό θα αξιολογηθεί συγκριτικά με τους λοιπούς υποψηφίους αναδόχους. Επίσης πριν το άνοιγμα των 
οικονομικών προσφορών ο υποψήφιος θα πρέπει να εκτελέσει επιτυχή επιχείρηση της κυνοτεχνικής 
μονάδας Κ9 παρουσία εκπροσώπων της Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. 
Επίσης ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει : 
-Αυξημένο προσωπικό όποτε απαιτηθεί, για το ενδεχόμενο αλλαγής επιπέδων ασφαλείας, το ελάχιστο 
κατά 5 άτομα από το επίπεδο ασφαλείας 1 στο επίπεδο ασφαλείας 2, και κατά 10 άτομα στο επίπεδο 
ασφαλείας 3. 

18PROC003645945 2018-09-05



 
43 

 

-Προσωπικό ανάλογα με τις εμφανιζόμενες έκτακτες ανάγκες, όπως ενδεικτικά αναλύονται οι θέσεις 
εργασίας στην παρ. 3.1.11. της παρούσης. 
3.1.2. Να εξασφαλίσει την ευπρεπή και εγκεκριμένη αρμοδίως (ν.2518/97) στολή του προσωπικού του, 
κατά την παρουσία του στα σημεία ελέγχου, καθώς και του απαιτούμενου μικροεξοπλισμού εργασίας. 
3.1.3. Να γνωστοποιήσει με την υπογραφή Σύμβασης εγγράφως στον (Υπεύθυνο Ασφάλειας Λιμενικής 
Εγκατάστασης) ΥΑΛΕ τα πλήρη στοιχεία του εκπροσώπου – υπευθύνου έργου. Η έγγραφη γνωστοποίηση 
του αναδόχου θα συνοδεύεται από την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως περιγράφονται 
παρακάτω στην παράγραφο 3.1.4. και η αποδοχή των ανωτέρω προσώπων από την Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.. θα 
πραγματοποιείται επίσης εγγράφως. 
Μετά την υπογραφή και κατά την διάρκεια της Σύμβασης μεταβολή των ανωτέρω προσώπων επιτρέπεται 
μόνο απολύτως αιτιολογημένα και μετά από σύμφωνη γνώμη της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.. και την έγγραφη αποδοχή εκ 
μέρους της (εντός προθεσμίας ενός περίπου μηνός) του προτεινόμενου αντικαταστάτη. 
3.1.4. Να γνωστοποιεί μετά την υπογραφή της σύμβασης και προ της εκπαίδευσης-ανάληψης εργασίας ή 
και μαθητείας εξοικείωσης εγγράφως στην Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. (Υπεύθυνο Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης- 
ΥΑΛΕ) το υπόλοιπο προσωπικό ασφάλειας που θα στελεχώνει τα σημεία πρόσβασης και τα σημεία 
ελέγχου ασφάλειας στην Λιμενική Εγκατάσταση για την πραγματοποίηση του ελέγχου των 
δικαιολογητικών και την αποδοχή του προσωπικού. Η γνωστοποίηση θα γίνει με ονομαστική κατάσταση 
θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας και θα συνοδεύεται από την υποβολή των επαγγελματικών 
αδειών τους, των στοιχείων που αποδεικνύουν την εμπειρία τους, τα τυπικά προσόντα τους, σύμφωνα με 
την παρ. 3.1.9.1. των ατομικών συμβάσεων εργασίας τους, των πιστοποιήσεων που έχουν λάβει για την 
προβλεπόμενη από τον ν.3622/2007 εκπαίδευση και η αποδοχή των ανωτέρω προσώπων από την Ο.Λ.ΗΓ. 
Α.Ε. υλοποιείται με την έκδοση-χορήγηση στο προσωπικό Αδειών Εισόδου (ταυτοτήτων-διαπιστεύσεων). 
3.1.5. Να διαθέτει προσωπικό μετά την υπογραφή της σύμβασης και πριν από την ανάληψη καθηκόντων, 
το οποίο θα λάβει την εκπαίδευση εξοικείωσης από τον ΥΑΛΕ. Να διαθέτει επίσης το απαιτούμενο 
προσωπικό προκειμένου να εκπαιδεύεται σύμφωνα με το πρόγραμμα εκπαίδευσης του ΣΑΛΕ της Ο.Λ.ΗΓ. 
Α.Ε. το οποίο περιλαμβάνει εκπαιδευτικά σεμινάρια και γυμνάσια. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιείται στις 
εγκαταστάσεις της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.. από τον ΥΑΛΕ της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.. Οι δαπάνες εκπαίδευσης του προσωπικού 
βαρύνουν τον ανάδοχο. 
3.1.6. Να εξασφαλίζει την επικοινωνία του προσωπικού του με τον ΥΑΛΕ με νόμιμα λειτουργούσες 
συσκευές επικοινωνίας. 
3.1.7. Να τηρεί το προσωπικό του, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, τα προβλεπόμενα από τα ΣΑΛΕ 
έγγραφα - αναφορές - βιβλία και να αποδέχεται τον προβλεπόμενο έλεγχο από εντεταλμένα όργανα 
Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.. και Κ.Λ.ΗΓ. ή άλλης αρμόδιας αρχής. 
3.1.8. Να διατηρεί στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης επαγγελματικής ευθύνης του ιδίου και του 
προσωπικού του έναντι τρίτων συμπεριλαμβανομένης και της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. καθώς και κάλυψης εργοδοτικής 
αστικής ευθύνης έναντι του προσωπικού του, τις ίδιες καλύψεις της παρ. 5. του Α΄ Μέρους της διακήρυξης, 
όπως περιλαμβάνονται στο υποβληθέν ασφαλιστήριο συμβόλαιο καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Οι 
καλύψεις αυτές δεν επιτρέπεται να υποβαθμίζονται άμεσα ή έμμεσα σε ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή 
προσθήκες του Συμβολαίου μετά την υπογραφή της Σύμβασης. 
Ο ανάδοχος έχει την αποκλειστική ποινική και αστική ευθύνη απέναντι σε οιοδήποτε τρίτο, 
συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. για κάθε ατύχημα ή ζημία σε πρόσωπα ή 
πράγματα που τυχόν θα συμβούν κατά την τέλεση των υπηρεσιών ασφάλειας. 
Επίσης ο ανάδοχος οφείλει να εφαρμόζει τις ισχύουσες διατάξεις για την υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου 
3.1.9.΄Ολο το προσωπικό απαιτείται να κατέχει οπωσδήποτε απολυτήριο Λυκείου: 
• να γνωρίζει: 
-την χρήση Η/Υ 
- γνώση εφαρμογών και 
-την αγγλική γλώσσα  
• να έχει άδεια επαγγέλματος του Ν.2518/97 και εμπειρία σε θέματα ασφάλειας ως εξής: 
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• Οι φύλακες που θα εκτελούν χρέη υπεύθυνου βάρδιας θα πρέπει να έχουν εμπειρία τουλάχιστον έξι 6 
(μηνών) ως επόπτες λιμενικής εγκατάστασης ή θα διαθέτουν Άδεια Επόπτη Σημείου Ελέγχου από την 
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 
• να έχει λάβει την προβλεπόμενη από τον ν.3622/07 και την απόφαση 4434.1/02/08/12.9.2008 του 
ΥΕΝΑΝΠ εκπαίδευση. Η μέριμνα για την παροχή (σε όλες τις βαθμίδες και κατηγορίες του 
χρησιμοποιούμενου προσωπικού ασφαλείας) της αναγκαίας για την ποιότητα του προσφερόμενου έργου 
και προβλεπόμενης από τον ν.3622/07 εκπαίδευσης, αποτελεί υποχρέωση και ευθύνη του αναδόχου, τον 
οποίο και βαρύνουν οι σχετικές δαπάνες, θα ελέγχεται δε η πληρότητα της εκπαίδευσης από τον ΥΑΛΕ που 
έχει με βάση τον ν.3622/2007 την ευθύνη για την υλοποίηση των μέτρων και διαδικασιών ασφαλείας. 
• Το προσωπικό που θα απασχολείται , στη Νότια Πύλη (χειριστής X-RAY) – στην Πύλη του Τερματικού 
Σταθμού Τ1 & Τ2, με το χειρισμό των μηχανημάτων ελέγχου αποσκευών/χειραποσκευών και επιβατών (Χ-
Rays), Μαγνητικής Πύλης Ανίχνευσης Μεταλλικών Αντικειμένων και ανιχνευτών μετάλλων χειρός (Hand 
Held Meta lDetector) θα πρέπει να διαθέτει: Πιστοποιητικό επαγγελματικής καταλληλότητας κατόπιν 
εκπαίδευσης screener από αρμόδια Κρατική Αρχή συνοδευόμενο από Βεβαίωση - Δελτίο ισχύος του 
πιστοποιητικού screener, επίσης εκδοθέν από αρμόδια Κρατική Αρχή, που να πιστοποιεί την διάρκεια 
ισχύος του Πιστοποιητικού screener (Ειδικότητας ελεγκτών ασφαλείας αερομεταφορών) κατά τα χρόνο 
διενέργειας του διαγωνισμού. Θα πρέπει επίσης να διαθέτει τεκμηριωμένα εμπειρία τουλάχιστον έξι (6)  
μηνών  στον  χειρισμό  ακτινοσκοπικών   μηχανημάτων   σε  λιμάνια,  λιμενικές   εγκαταστάσεις, 
αεροδρόμια, βιομηχανικές και άλλες εγκαταστάσεις δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων. 
3.1.10. Να γνωστοποιήσει στην Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. (Υ.Α.Λ.Ε.) εντός μηνός από την υπογραφή της Σύμβασης την 
έγγραφη συμφωνία μεταξύ αυτού και του προσωπικού του αναφορικά με την αριθμητική στελέχωση των 
σημείων ελέγχου της λιμενικής εγκατάστασης σε περιόδους απεργιακών κινητοποιήσεων σύμφωνα με 
τον Ν.1264/82, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Σε περίπτωση μη ύπαρξης αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης από πλευράς προσωπικού του 
αναδόχου, η συγκεκριμένη συμφωνία θα αποτελεί μέρος των ατομικών συμβάσεων πρόσληψης μεταξύ 
αναδόχου και εργαζομένων. 
Σε κάθε περίπτωση, σε περιόδους απεργιακών κινητοποιήσεων, το διατιθέμενο προσωπικό ασφάλειας, το 
οποίο θα εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα θα πρέπει να καλύπτει το 75% της απαιτούμενης δύναμης 
σε προσωπικό, όπως αυτή καθορίζεται με το πρόγραμμα εργασίας της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. ο δε επιμερισμός του 
προσωπικού ασφάλειας στο σημεία ελέγχου θα καθορίζεται από τον ΥΑΛΕ. 
3.1.11. Να τηρεί το ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας εκάστου σημείου πρόσβασης στην Λιμενική 
Εγκατάσταση ή το πρόγραμμα περιπολιών και φυλάξεων ή των σημείων ελέγχου ασφάλειας που 
εκδίδεται από τον ΥΑΛΕ και κοινοποιείται στον εκπρόσωπο του αναδόχου ανά μήνα για το επίπεδο 
ασφαλείας «1». Το ωρολόγιο αυτό πρόγραμμα μπορεί να υφίσταται περιορισμένες μεταβολές 
(αποκλίσεις), με ενυπόγραφη εντολή του ΥΑΛΕ προς τον εκπρόσωπο ή τον συντονιστή φυλακής του 
αναδόχου, για την καλλίτερη προσαρμογή του στις κατά περίσταση διαμορφούμενες ανάγκες της 
εξυπηρετούμενης κίνησης. 
Το ανωτέρω ωρολόγιο πρόγραμμα θα καλύπτεται από βάρδιες του αναδόχου η έναρξη των οποίων μπορεί 
να πραγματοποιείται οποιαδήποτε στιγμή του 24ώρου, με ανώτερη διάρκεια κάθε φυλακής τις 8 ώρες και 
ελάχιστη διάρκεια τις 4 ώρες σύμφωνα με τις ανάγκες της Λιμενικής εγκατάστασης. 
Ειδικότερα: 
•Κάθε βάρδια στελεχώνεται σε 24ωρη βάση απαραιτήτως από έναν πιστοποιημένο συντονιστή φυλακής-
υπεύθυνου βάρδιας ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας, επιτήρησης και 
επίβλεψης του προσωπικού της φυλακής και θα στελεχώνει το Κέντρο Ελέγχου Ασφαλείας (ΚΕΑΛΕ, ο 
οποίος θα παρακολουθεί τις κάμερες, 
•Κάθε φυλακή της Νότιας Πύλης της Λιμενικής Εγκατάστασης στελεχώνεται σε 24ωρη βάση από φύλακες 
οι οποίοι ελέγχουν τα εισερχόμενα και εξερχόμενα πρόσωπα και οχήματα, σύμφωνα με τα 
περιλαμβανόμενα στο ΣΑΛΕ 
-Για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών απαιτείται: 
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•Οι προαναφερθείσες φύλακες πύλης, για έκτακτές ανάγκες στελεχώνονται με προσωπικό αυξημένο 
μέχρι του αριθμού που αναφέρεται στην παράγραφο 3.1.1. όταν απαιτείται να εφαρμοσθούν επίπεδα 
ασφαλείας 2 και 3. 
•Κάθε φυλακή Πύλης ή σημείου ελέγχου ασφάλειας προσώπων-αποσκευών των Επιβατικών Σταθμών 
στελεχώνεται από προσωπικό ασφαλείας, εφόσον βρίσκονται σε λειτουργία και για όσο χρονικό διάστημα 
εξυπηρετούν ελλιμενισμένα πλοία που εφαρμόζουν τον Κώδικα Ι.S.P.S. ή εμπίπτουν στον Κανονισμό ΕΚ 
725/2004, ως εξής: 
•Το προσωπικό Φυλακής Πύλης ελέγχει τα διακινούμενα οχήματα και πρόσωπα σύμφωνα με τα 
περιλαμβανόμενα στο ΣΑΛΕ. Ενδεικτικά αναφέρεται η χορήγηση αδειών εισόδου, η τήρηση βιβλίου Πύλης, 
έλεγχος ταυτότητας κ.λ.π. Οι έλεγχοι διενεργούνται με τον διατιθέμενο από την Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. εξοπλισμό ή 
αυτόν του αναδόχου. 
•Το προσωπικό ασφάλειας των Επιβατικών Σταθμών είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο του συνόλου των 
διακινούμενων Πληρωμάτων, Εμπορικών πλοίων και Πληρωμάτων μέσω Λιμένων, Επιβατών και των 
αποσκευών τους, των ταξιδιωτικών εγγράφων και την επιτήρηση των χώρων αναμονής. Οι επιβάτες και οι 
αποσκευές ελέγχονται με την χρήση των διατιθεμένων από την Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. συσκευών ή δια φυσικού 
ελέγχου. Ποσοστό των ελεγχθέντων-ελεγχθεισών προσώπων- αποσκευών είναι πιθανό να επανελέγχεται, 
ασχέτως των ευρημάτων της πρώτης διέλευσης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες εντολές του ΥΑΛΕ και 
τις διαδικασίες του ΣΑΛΕ 
•Οι περιπολίες θα είναι πεζές και με όχημα, εποχούμενες και θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το 
πρόγραμμα και τις οδηγίες που θα εκπονούνται από τον Υ.Α.Λ.Ε Ο αριθμός των περιπολιών καθορίζονται 
στα εγκεκριμένα ΣΑΛΕ της Ο.Λ.ΗΓ. ΑΕ. 
3.1.11.1. Ο παραπάνω αναφερόμενος αριθμός φυλακών για τακτικές και έκτακτες ανάγκες αναφέρεται 
ενδεικτικά. Η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώνει τον αριθμό των φυλακών για τακτικές και 
έκτακτες ανάγκες κατά την κρίση της, ανάλογα με τις τακτικές ανάγκες που εμφανίζονται και μέχρι 
ποσοστού 25 %, με ανάλογη αυξομείωση της μηνιαίας δαπάνης κάλυψης των αναγκών αυτών, η οποία θα 
είναι σε άμεση συνάρτηση με τον αριθμό των φυλακών και των ωρών απασχόλησης τους. Ενδεικτικά 
αναφέρεται η λειτουργία της Γ’ φάσης του Νέου Λιμένα Ηγουμενίτσας. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να 
ανταποκρίνεται στις έκτακτες ανάγκες εντός 8 ωρών από την ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής. 
Το ίδιο ισχύει και για τις έκτακτες ανάγκες όταν προκύπτουν αναπροσαρμογές στα δρομολόγια των 
εξυπηρετούμενων πλοίων. Ενδεικτικά αναφέρεται: η άφιξη ενός κρουαζιερόπλοιου, ή επιπλέον πλοίου της 
γραμμής, η άφιξη ενός πλοίου εκτός ημερήσιου προγράμματος ή επιπλέον αύξηση μέτρων λόγω απειλής 
κλπ. 
Επίσης δύναται η επέκταση των μέτρων ασφάλειας, των τεχνικών μέσων και του  εξοπλισμού ασφάλειας 
(συσκευές ανίχνευσης εκρηκτικών υλών, ναρκωτικών ουσιών κλπ),  όταν αυτό απαιτηθεί, ανάλογα με τις 
ιδιαίτερες ανάγκες που θα προκύπτουν σχετικά με φύση των απειλών ασφάλειας. Οι εν λόγω επιπλέον 
υπηρεσίες θα παρέχονται με  συμπληρωματική σύμβαση έως και 50% του αντίστοιχου τιμήματος σύμφωνα 
με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας, εφόσον αυτό  απαιτηθεί.     
Επίσης υποχρέωση του αναδόχου είναι η εσωτερική ανακατάταξη του προσωπικού και των αντίστοιχων 
φυλακών σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν και κατόπιν εντολών του ΥΑΛΕ. 
Οι δαπάνες για την κάλυψη των εκτάκτων αναγκών θα καταβάλλονται επιπρόσθετα με βάση το 
κόστος/ώρα, όπως προκύπτει από την προσφορά του και τον αριθμό των ανθρωποωρών που 
χρησιμοποιήθηκαν. 
3.1.12.Να διεκπεραιώνει το ανωτέρω περιγραφόμενο έργο ο ίδιος πλήρως και για όλο το καθοριζόμενο 
από τη Σύμβαση χρονικό διάστημα και την τυχόν παράταση αυτής, χωρίς δικαίωμα εκχώρησης ή 
καθοιονδήποτε τρόπο υποκατάστασής του εν μέρει ή στο σύνολο. 
Σε περίπτωση που παύσουν να συντρέχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις συμμετοχής εταιρείας-μέλους 
αναδόχου κοινοπραξίας, η κοινοπραξία των υπολοίπων συμμετεχόντων σ’ αυτή είναι δυνατόν να συνεχίσει 
την κατά τη Σύμβαση παροχή του συνόλου των καθοριζομένων υπηρεσιών ασφάλειας και με τους ίδιους 
όρους τιμολόγησης, καθώς και ποιοτικής και ποσοτικής παροχής υπηρεσιών, μόνο κατόπιν 
διαπραγμάτευσης με την Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. και αποδοχής των βάση αυτής προκυψάντων συμπληρωματικών 
όρων και προϋποθέσεων κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στη διακήρυξη για επίλυση τυχόν διαφορών 

18PROC003645945 2018-09-05



 
46 

 

και εφόσον δεν αρθεί η άδεια αστυνομικής αρχής που είχε εκδώσει η Λιμενική Αρχή. Ειδάλλως ο ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος με τις προβλεπόμενες από το νόμο συνέπειες, εφαρμοζομένων συμπληρωματικώς 
των διατάξεων του Ν.118/2007 (άρθρο 34). 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε περίπτωση έκτακτης αυξημένης ανάγκης φύλαξης στον ελεύθερο λιμένα, 
εφόσον του ζητηθεί 24 ώρες νωρίτερα, να μεταφέρει το ανωτέρω προσωπικό, ή να το αντικαταστήσει με 
άλλο για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες του Ελεύθερου Λιμένα. 
 
4.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. 
4.1. Η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. έχει εφοδιάσει τα σημεία πρόσβασης στη λιμενική εγκατάσταση και ελέγχου ασφάλειας 
προσώπων-αποσκευών με τον κατάλληλο εξοπλισμό. 
Συγκεκριμένα: 
-Τα σημεία πρόσβασης στην λιμενική εγκατάσταση διαθέτουν: 
■ κάμερες CCTV, 
■ καθρεφτάκια έρευνας οχημάτων, 
■ φορητούς ανιχνευτές μετάλλων 
■ x-ray ελέγχου χειραποσκευών - αποσκευών 
■ μαγνητική πύλη ελέγχου ατόμων 
■ VH F επικοινωνίας 
Η λειτουργία και διαθεσιμότητα του παραπάνω εξοπλισμού είναι ευθύνη της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.. 
4.1.1.   Η   συντήρηση,   βαθμονόμηση,   επισκευή   και  διαθεσιμότητα  του   παραπάνω   εξοπλισμού είναι 
υπευθυνότητα της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 
 
ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ), ανήκει στην παρούσα Προκήρυξη του διαγωνισμού) 
(βλέπε συνημμένο αρχείο .pdf, στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
διακήρυξης) 
 
(βλέπε συνημμένο αρχείο .pdf, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης) 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα κάνουν χρήση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, το οποίο θα συντάσσουν 
με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ, ήτοι της διαδικτυακής πλατφόρμας που διαθέτει η ΕΕ (βάσει του τυποποιημένου 
εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016). το πρότυπο 
ΕΕΕΣ που θα ανταποκρίνεται: α] στις καταστάσεις εκείνες για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή, με 
βάση τα έγγραφα της σύμβασης, μπορούν να αποκλεισθούν, καθώς και β) στα  κριτήρια ποιοτικής επιλογής που 
έχουν καθοριστεί με τα ως άνω έγγραφα. Το περιεχόμενο του αρχείου, ως αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο, 
αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Tο αρχείο XML αναρτάται για την διευκόλυνση των 
οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους. 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ 

1. Τι είναι το ΕΕΕΣ και το ηλεκτρονικό ΕΕΕΣ (eΕΕΕΣ); 

Πρόκειται για μια υπεύθυνη δήλωση της καταλληλότητας, της οικονομικής κατάστασης και των ικανοτήτων των 
επιχειρήσεων, η οποία χρησιμοποιείται ως προκαταρκτικό αποδεικτικό σε όλες τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων που υπερβαίνουν το κατώτατο όριο της ΕΕ. Η υπεύθυνη δήλωση επιτρέπει στις συμμετέχουσες 
εταιρείες ή άλλους οικονομικούς φορείς να αποδείξουν ότι: 

 δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις για τις οποίες πρέπει ή είναι δυνατόν να αποκλειστούν από τη 
σύναψη δημόσιας σύμβασης  

 πληρούν τα συναφή κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής.  

Μόνον ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει τα πιστοποιητικά που ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή 
ως αποδεικτικά στοιχεία. Από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες ενδέχεται να ζητηθούν ορισμένα ή όλα τα έγγραφα 
σε περιπτώσεις αμφιβολιών. Σε περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος παρέχει τους συνδέσμους για τα 
πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία στα αντίστοιχα μητρώα, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση από 
εκεί. Ειδικότερα, με βάση την παρ. 6 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016, οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να 
υποβάλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία όταν η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει 
τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 
οποιοδήποτε κράτος-μέλος της Ένωσης. 
Το ΕΕΕΣ δεν περιλαμβάνει τεχνικές προδιαγραφές. Καλύπτει μόνο τους όρους συμμετοχής (προεπιλογή) από 
πλευράς κριτηρίων αποκλεισμού και επιλογής. 
Το eΕΕΕΣ είναι η ηλεκτρονική έκδοση αυτής της υπεύθυνης δήλωσης, που παρέχεται στο διαδίκτυο από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο URL: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd 

2 . Ποιες λειτουργίες παρέχει η υπηρεσία eΕΕΕΣ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής; 

Η υπηρεσία eΕΕΕΣ επιτρέπει: 
 στις αναθέτουσες αρχές, να συμπληρώνουν και να χρησιμοποιούν ένα υπόδειγμα ΕΕΕΣ καθορίζοντας τα 

κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής  
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 στην συμμετέχουσα επιχείρηση να συμπληρώνει, να επαναχρησιμοποιεί, να τηλεφορτώνει και να εκτυπώνει 
το ΕΕΕΣ για μια συγκεκριμένη διαδικασία.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προς διευκόλυνση των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων καθώς και των 
οικονομικών φορέων, εξέδωσε σχετικό έγγραφο με Συχνές Ερωτήσεις (Frequently Asked Questions - FAQ), όσον 
αφορά το ηλεκτρονικό Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Συμβάσεων (eΕΕΕΣ), εστιάζοντας σε θέματα βασικών αρχών του 
ΕΕΕΣ, χρήσης της υπηρεσίας eΕΕΕΣ που προσφέρει η ΕΕ καθώς και θέματα τεχνικά και εφαρμογής του eEEEΣ. 
3.Ποιά είναι η διαδικασία δημιουργίας και υποβολής του ΕΕΕΣ από τις αναθέτουσες αρχές για χρήση σε 
διαγωνισμούς που διενεργούν μέσω του ΕΣΗΔΗΣ;  
Ειδικότερα για τους διαγωνισμούς με αξία άνω των ορίων για την εφαρμογή των διατάξεων του ΕΕΕΣ, οι οποίοι και 
διεξάγονται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς να εφαρμόζουν την 
ακόλουθη διαδικασία δημιουργίας και υποβολής : 
I. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς συντάσσουν με χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ, ήτοι της διαδικτυακής 
πλατφόρμας που διαθέτει η ΕΕ, εκείνο το πρότυπο eΕΕΕΣ που επιθυμούν για τον εκάστοτε διαγωνισμό τους, και 
παράγουν το σχετικό πρότυπο eΕΕΕΣ σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, τα οποία και αποθηκεύουν, αρχικά, 
τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. 
 Σημειώνονται τα εξής: 

 Το αρχείο XML παράγεται άμεσα από την υπηρεσία eΕΕΕΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εξαγωγή».  
 Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση». Η εκτύπωση 

θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι λογισμικό, 
εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το περιεχόμενο της 
εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία 
αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου, όπως π.χ. Google Chrome, ή από 
εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ. CutePDF.  

 
4. Πώς  υποβάλλεται  το  ΕΕΕΣ  από  τους  οικονομικούς  φορείς  στο  πλαίσιο  διαγωνισμών  που 
διενεργούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ; 
Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο ΕΕΕΣ όπως αυτό 
έχει οριστεί από τις αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς στη διακήρυξη (ήτοι είτε στο κείμενο αυτής είτε 
στο ξεχωριστό αρχείο PDF που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της) σε μορφή pdf (Αποφ. Π1/2390/13) ψηφιακά 
υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16 και την διακήρυξη. 
 
4.1 Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς προτείνεται να 
χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου να 
εκμεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντηση τους σε μορφή αρχείου PDF, το οποίο 
καΙ αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Σημειώνεται το εξής: 
 
 Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση». Η εκτύπωση 
θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι λογισμικό, εγκατεστημένο στον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το περιεχόμενο της εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο 
PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς 
από φυλλομετρητή διαδικτύου, όπως π.χ. Google Chrome, ή από εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ. CutePDF. 

4.2 Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο του δ/σμου, οι 
οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να δημιουργούν το EΕΕΣ, να συμπληρώνουν με ευθύνη τους 
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όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις 
σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το 
υποβάλλουν στο σχετικό δ/σμό. 
 
5. Μέρη και ενότητες του ΕΕΕΣ 
 
Το ΕΕΕΠ περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη και ενότητες: 
 
Μέρος I. Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία προμήθειας και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα.  
Μέρος II. Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα.  
Μέρος III. Κριτήρια αποκλεισμού:  
 
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες (η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική βάσει του άρθρου 57 
παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ). Η εφαρμογή τους είναι επίσης υποχρεωτική για τις αναθέτουσες αρχές 
σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, ενώ οι αναθέτοντες φορείς εκτός 
των αναθετουσών αρχών μπορούν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν τα εν λόγω κριτήρια αποκλεισμού).  
Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (η εφαρμογή τους είναι 
υποχρεωτική, βάσει του άρθρου 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, σε περίπτωση τελεσίδικης και 
δεσμευτικής απόφασης. Υπό τους ίδιους όρους, η εφαρμογή τους είναι επίσης υποχρεωτική για τις αναθέτουσες 
αρχές σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, ενώ οι αναθέτοντες φορείς 
εκτός των αναθετουσών αρχών μπορούν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν αυτούς τους λόγους αποκλεισμού. Να 
σημειωθεί ότι η εθνική νομοθεσία ορισμένων κρατών μελών μπορεί να καθιστά τον αποκλεισμό υποχρεωτικό 
επίσης και όταν η απόφαση δεν είναι τελεσίδικη και δεσμευτική). 
Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα (βλέπε άρθρο 
57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ) (περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να αποκλείονται οικονομικοί φορείς· τα 
κράτη μέλη μπορούν να καταστήσουν υποχρεωτική για τις αναθέτουσες αρχές την εφαρμογή αυτών των λόγων 
αποκλεισμού. Σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, όλοι οι αναθέτοντες φορείς, είτε 
είναι αναθέτουσες αρχές είτε όχι, μπορούν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν αυτούς τους λόγους αποκλεισμού ή 
μπορεί να τους ζητηθεί από το οικείο κράτος μέλος να το πράξουν).  
Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα.  
 
Μέρος IV. Κριτήρια επιλογής:  
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής  
Α: Καταλληλότητα.  
Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια.  
Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.  
Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης.  
Μέρος V. Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων  
Μέρος VI. Τελικές δηλώσεις 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκδότης (Ονοµασία Τράπεζας, υποκατάστηµα) …………………………….  

Ηµεροµηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς:……………………………………….. 

Ηµεροµηνία έκδοσης,…………………….. 

Εγγύηση µας υπ’ αριθµ……………… ............  για ευρώ ………………….……. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυούμαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι 
του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεωςμέχρι του ποσού των ευρώ……………………………………………………………………….. 

υπέρ της εταιρείας …………………………………..ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας των εταιρειών α).…………β) …….., 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 τους στο διενεργούμενο διαγωνισμό σας για την «ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISPS», σύμφωνα µε την υπ’ αρ. πρωτ. ……………….διακήρυξη σας και με ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού στις …………………. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω 
Εταιρείας ή όλων των µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας των εταιρειών α).…………β) …….., 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, 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. 

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

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 
θεωρήσουμε την Τράπεζα µας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ημόσιο και τα ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας 
και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την 
Τράπεζά µας. 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Εκδότης (Ονοµασία Τράπεζας, υποκατάστηµα) ……………………………. 
Ηµεροµηνία έκδοσης…………………………………. 

Προς: ……………………………….. 

Ηµεροµηνία έκδοσης, .....................  

Εγγύηση µας υπ’ αριθµ……………… ............  για ευρώ ………………….……. 

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

υπέρ της εταιρείας …………………………………..ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας των εταιρειών α).…………β) …….., 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 σύμβασης που αφορά στοδιαγωνισμό για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISPS», σύμφωνα µε την υπ’ αρ.πρωτ………… διακήρυξη σας. 

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. 

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

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 
θεωρήσουμε την Τράπεζα µας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ημόσιο και τα ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό 
της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά µας. 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

Προσωπικό με Καθήκοντα Ασφαλείας 

 

Ο νόμιμος εκπρόσωπος 
ονοματεπώνυμο -ιδιότητα - σφραγίδα 

 

 

 

 

Α/Α 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωποώρες ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. [€] Φ.Π.Α. [€] ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΜΕ ΦΠΑ [€] 

 
 
 

 
 

ΤΙΜΗ 
Ανθρωποώρας 

ΣΥΝΟΛΟ  
 

 

1.  ΔΕΥΤΕΡΑ - ΣΑΒΒΑΤΟ 
ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

36.840     

2.  
 

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΣΑΒΒΑΤΟ 
ΒΡΑΔΥ 

25.788     

3.  
 

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΠΡΩΙ 
ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

6.960     

4.  
 

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΒΡΑΔΥ 4.872     

Α/Α 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΝΕΣ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. [€] Φ.Π.Α. [€] ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΜΕ ΦΠΑ [€] 

 
 ΤΙΜΗ ΜΗΝΑ ΣΥΝΟΛΟ  

5.  ΕΠΟΠΤΗΣ  
 
 
 

24 

    

6.  ΔΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ     

7.  ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ 
ΚΕΡΔΟΣ 

    

8.  ΝΟΜΙΜΕΣ 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

    

9.  ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ  
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
(συνέχεια)  

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ 
ανάλογη εφαρμογή άρθρου 68 ν.3863/10  

Αριθμός εργαζομένων  

Σύνολο ημερών και ωρών εργασίας 
που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου 

 

Συλλογική  σύμβαση  εργασίας  στην  οποία 
υπάγονται οι εργαζόμενοι 

 

Αποδοχές εργαζομένων  

Ασφαλιστικές εισφορές  

Κόστος αναλωσίμων και διοικητικό κόστος  

 

 
Ο νόμιμος εκπρόσωπος 
ονοματεπώνυμο -ιδιότητα - σφραγίδα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Σχέδιο Σύμβασης        
 

 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε.       

Ταχ. Δ/νση: Κεντρικός Επιβατικός Σταθμός Τ2 

Α.Φ.Μ. 090102340, Δ.Ο.Υ. Ηγουμενίτσας 

Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας, 

Τ.Κ.: 46100 - Ηγουμενίτσα 

Τηλ.: 26650 - 99328 - 99300 
Fax : 26650 - 99330 

 
 

Ηγουμενίτσα,  

Αριθμ. Πρωτ.: 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

Στην Ηγουμενίτσα, σήμερα την , στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας, οι παρακάτω 

συμβαλλόμενοι 

αφενός η εταιρία με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε.» (Α.Φ.Μ.: 090102340, Δ.Ο.Υ. Ηγουμενίτσας), που εδρεύει στην 

Ηγουμενίτσα και εκπροσωπείται στο παρόν από τον Ανδρέα Ε. Νταή, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, αποκαλούμενη στο εξής 

«εργοδότης» και 

αφετέρου η Εταιρεία με την και διακριτικό τίτλο , που εδρεύει    και εκπροσωπείται νόμιμα για 

την υπογραφή του παρόντος από      , αποκαλούμενη στο εξής «ανάδοχος». 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

• Την οριστική κατακύρωση του δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού 

• Την με αριθμ. πρωτ.5526/14-8-2017  διακήρυξη της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. 

• Την προσφορά του εργολάβου. 
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• Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

• Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 

• Τις διατάξεις του Ν.2690/1999 

• Τις διατάξειςτου Ν.2518/1997. 

• Τιςδιατάξεις του Ν.3622/2007 

• Τιςδιατάξεις του Ν.4150/2013 

• Τιςδιατάξεις του Ν.2932/2001. 

• Τιςδιατάξεις του Ν. 3863/2010. 

Συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα: 
1. Περιγραφή της σύμβασης υπηρεσιών- Γενικά 
i. Η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. ως φορέας διαχείρισης των Λιμενικών Εγκαταστάσεων του Λιμένα Ηγουμενίτσας, 
είναι εταιρεία συνεχούς λειτουργίας για την εξυπηρέτηση των πλοίων και μπορεί να εργάζεται όλο το 
24ωρο κατανέμοντας το προσωπικό με καθήκοντα ασφαλείας σε βάρδιες. Είναι αναμφισβήτητο γεγονός 
ότι η προστασία των Λιμενικών Εγκαταστάσεων των πλοίων αλλά και των επιβατών/επισκεπτών που 
εξυπηρετούνται στο Λιμένα Ηγουμενίτσας, συμβάλλει στην διαμόρφωση και εξασφάλιση ενός 
περιβάλλοντος ομαλότητας και ασφάλειας, το οποίο επιτρέπει την ελεύθερη ανάπτυξη εμπορικών 
δραστηριοτήτων και συμβάλλει αποφασιστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Στα πλαίσια αυτά, 
απαιτείται να υπάρχει συνεχής μέριμνα για την ασφάλεια από έκνομες ενέργειες κατά των πλοίων και των 
Λιμενικών Εγκαταστάσεων που τα εξυπηρετούν και για τον λόγο αυτόν, έχουν θεσπισθεί νομοθετικές 
ρυθμίσεις σε Διεθνές, Κοινοτικό και Εθνικό Επίπεδο. 
ii. Η Διοίκηση της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., ανταποκρινόμενη στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις κείμενες 
διατάξεις, θέσπισε μία σειρά διαδικασιών και μέτρων ασφάλειας τα οποία αντικατοπτρίζονται στη πολιτική 
Ασφάλειας που έχει υιοθετηθεί και η οποία προσδίδει τα μέγιστα στην φύλαξη και ασφάλεια σε όλες τις 
συνθήκες λειτουργίας των Λιμενικών Εγκαταστάσεων σύμφωνα με το εν ισχύ Σχέδιο Ασφάλειας Λιμενικής 
Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ) και τον Κώδικα ISPS. 
iii. Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας, από Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής 
Υπηρεσιών Ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ) κατόχους της αδείας του Ν.2518/1997 (ΦΕΚ Α’164) όπως τροποποιήθηκε με 
το Ν.3707/2008 (ΦΕΚ Α΄209) και ισχύει, όπως προβλέπεται στον Νόμο 3622/2007 (ΦΕΚ Α’281) όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν.4150/2013 (ΦΕΚ Α΄102) και ισχύει, και σύμφωνα με την Υπουργική 
Απόφαση 4434.1/02/08 (ΦΕΚ Β’1877). Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν τον έλεγχο πρόσβασης, προσώπων και 
οχημάτων στους χώρους της λιμενικής εγκατάστασης, έλεγχο ασφάλειας των εισερχομένων στα πλοία 
επιβατών, των χειραποσκευών και των αποσκευών τους, ιδιαίτερα, από τα σημεία ελέγχου του επιβατικού 
σταθμού λιμένος Ηγουμενίτσας, με την βοήθεια των ηλεκτρονικών συσκευών ελέγχου αποσκευών και 
προσώπων, όπως μαγνητικών πυλών, ακτινοσκοπικών μηχανημάτων (X-RAYS), επιτήρηση συστημάτων 
CCTV στο Κέντρο Ελέγχου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΚΕΑΛΕ), τήρηση βιβλίων εισερχομένων – 
εξερχόμενων, τήρηση βιβλίων συμβάντων, έλεγχος πρόσβασης επιβατών (εισιτήρια, κάρτες επιβίβασης 
κλπ.), χρηστών λιμένα, εργαζομένων κλπ., χωρίς να προκαλούνται, στο μέτρο του εφικτού, καθυστερήσεις 
σε επιβάτες και οχήματα προς επιβίβαση στα υπόχρεα πλοία. Επίσης έρευνες ασφαλείας και περιπολίες σε 
χώρους των Λιμενικών Εγκαταστάσεων και αναφορά συμβάντων στον ΥΑΛΕ ή/και στον Πρόεδρο & 
Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον όποιο εκπρόσωπο του Οργανισμού έχει ορίσει ο ΥΑΛΕ ή ορίζεται στα 
εγκεκριμένα Σχέδια Ασφάλειας των Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΣΑΛΕ) της Οργανισμός Λιμένος 
Ηγουμενίτσας Α.Ε. 
iv. Σημαντικός παράγων στην φιλοσοφία της ασφάλειας των Λιμενικών Εγκαταστάσεων είναι επίσης η 
δυνατότητα του αναδόχου να ανταποκριθεί άμεσα σε περιστατικά εκτάκτου ανάγκης τα οποία δεν είναι 
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δυνατόν να προβλεφθούν και να περιγραφούν στην παρούσα φάση. Επίσης δύναται να του ανατεθούν 
επιπλέον παρεμφερείς εργασίες σχετικές με την ασφάλεια όπως η συμμετοχή σε εκπαιδεύσεις και 
ενημερώσεις ασφαλείας, υποχρεωτική συμμετοχή του προσωπικού με πλήρη εξάρτηση σε μία άσκηση και 
4 γυμνάσια ασφαλείας κατά την διάρκεια κάθε 12 μηνών όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία 
και ό,τι άλλο σχετικό με την ασφάλεια του λιμένος και των περιουσιακών του στοιχείων ζητηθεί από τον 
Υπεύθυνο Ασφάλειας της Λιμενικής Εγκατάστασης, χωρίς οικονομική επιβάρυνση της ΟΛΗΓ Α.Ε. 
2. Φύλαξη καθορισμένων χώρων 
i. Η φύλαξη καθορισμένων χώρων εντός των Λιμενικών Εγκαταστάσεων αρμοδιότητας της Οργανισμός 
Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. και οι περιπολίες θα γίνονται με ποινή απόρριψης από ένστολο προσωπικό με 
τον προβλεπόμενο εξοπλισμό, σύμφωνα με τον Ν.2518/97 (Φ.Ε.Κ. 164/Α’), την Υ.Α. 4434.1/02/08 (ΦΕΚ 
1877/Β’), τον Ν.3622/2007 και τα εγκεκριμένα ΣΑΛΕ. 
ii. Η επιτήρηση του συστήματος καμερών επιτήρησης (CCTV) και των υπολοίπων συστημάτων ασφαλείας 
της ΟΛΗΓ Α.Ε. θα γίνεται καθημερινά σύμφωνα με το ημερήσιο πρόγραμμα φύλαξης από το ΚΕΑΛΕ και στις 
ώρες που ορίζονται (ανάλογα με τις ανάγκες κάθε φορά) σε αυτό. 
iii. Οι θέσεις αυτές καθώς και οι ώρες και διάρκεια φύλαξης, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες μπορούν να 
αλλάζουν με ευθύνη και εντολή του ΥΑΛΕ. 
 
3. Διαθέσιμα Μέσα 
Ο Ανάδοχος οικονομικός φορέας, είναι υποχρεωμένος να διαθέσει στο προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει 
για τη φύλαξη, επιτήρηση και ελέγχους πρόσβασης της λιμενικής εγκατάστασης, τα κατάλληλα για το 
σκοπό αυτό μέσα, σύμφωνα πάντα με τις κείμενες διατάξεις και τα εγκεκριμένα ΣΑΛΕ. Ο ανάδοχος 
οικονομικός φορέας υποχρεούται να διαθέτει το κατά τα ανωτέρω προσωπικό του ανάλογα με τις εκάστοτε 
ανάγκες της ΟΛΗΓ Α.Ε. και τις σχετικές οδηγίες του ΥΑΛΕ. Το προσωπικό της αναδόχου Εταιρείας θα φέρει 
στολή με τα διακριτικά και τα σήματα της Εταιρείας καθώς και το διατιθέμενο από αυτή ατομικό εξοπλισμό 
ασφαλείας για την άσκηση της φύλαξης, όπως αλεξίσφαιρο γιλέκο, φακό, σφυρίχτρα, ΜΑΠ κλπ. Η κατά τα 
ανωτέρω φύλαξη, επιτήρηση και έλεγχοι πρόσβασης πραγματοποιούνται πάντοτε από ένστολο προσωπικό 
σύμφωνα με τα εφαρμοζόμενα εγκεκριμένα Σχέδια Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΣΑΛΕ) και τον 
Κώδικα ISPS. 
4. Διαθέσιμο Προσωπικό 
i. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οικονομικός φορέας είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει το κατάλληλο εκπαιδευμένο 
προσωπικό σε εμπειρία και αριθμό για την άρτια εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας των 
Λιμενικών Εγκαταστάσεων αρμοδιότητας της Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. το οποίο και θα 
υπάγεται άμεσα στον ΥΑΛΕ ο οποίος είναι επιφορτισμένος για το σκοπό αυτό σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 5 της ΥΑ 4434.1/02/08 (ΦΕΚ 1877/Β’). 
ii. Για τον συντονισμό των εργασιών φύλαξης επιτήρησης και ελέγχων πρόσβασης των Λιμενικών 
Εγκαταστάσεων αρμοδιότητας της Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε., ο Ανάδοχος οικονομικός 
φορέας θα ορίσει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ έναν υπεύθυνο/επόπτη (για όλες τις θέσεις παρεχόμενων υπηρεσιών) με 
έδρα την Ηγουμενίτσα, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ για το ΠΑΡΟΝ έργο/λιμενικές εγκαταστάσεις. Ο Επόπτης 
θα είναι διαθέσιμος όλο το 24ωρο θα ενημερώνεται από τον ΥΑΛΕ για όλες τις τρέχουσες και έκτακτες 
ανάγκες ή τα προβλήματα της εκτέλεσης του έργου και για την διαχείριση, προγραμματισμό και κατανομή 
του προσωπικού. 
iii. Για λόγους καλής λειτουργίας της σύμβασης ο ανάδοχος οικονομικός φορέας υποχρεούται να διατηρεί 
καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης το ίδιο προσωπικό που αρχικά θα επιλεγεί και θα εκπαιδευτεί ειδικά 
για τη Λιμενική Εγκατάσταση του Λιμένα Ηγουμενίτσας, εκτός εάν κάποιο από στελέχη του αναδόχου 
(φύλακας, υπεύθυνος, κλπ.) εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντα του, ή υποπέσει σε αδικήματα που 
επισύρουν την απόλυσή του σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις. 
iv. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος οικονομικός φορέας υποβάλλει σχετικό αίτημα στον ΥΑΛΕ, ο οποίος 
αφού εξετάσει τα πραγματικά περιστατικά, με αιτιολογημένη εισήγηση του προς το Διευθύνοντα Σύμβουλο 
προτείνει τη λήψη απόφασης για έγκριση ή απόρριψη της απόλυσης. 
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v. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω με αιτιολογημένη εισήγησή του προς το Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΟΛΗΓ 
Α.Ε., ο ΥΑΛΕ μπορεί να προτείνει την αντικατάσταση οποιουδήποτε στελέχους που κρίνει ότι εκτελεί 
πλημμελώς τα καθήκοντα του, ή υποπέσει σε αξιόποινα αδικήματα. Το ίδιο ισχύει και για τον ανάδοχο. 
vi. Τα προσόντα των ατόμων που θα προσδιορισθούν στην τεχνική προσφορά, αποτελούν σημαντικό 
στοιχείο της ικανότητας του υποψηφίου για την υλοποίηση της σύμβασης, και γίνονται αποδεκτά για την 
υλοποίηση της. Στα πλαίσια αυτά οποιαδήποτε τροποποίηση των ατόμων μετά την υπογραφή της 
σύμβασης επιτρέπεται μόνο αποδεδειγμένα για λόγους ανωτέρας βίας και μόνο από άτομα με αντίστοιχα η 
καλύτερα προσόντα από αυτά που αξιολογήθηκαν. Τροποποίηση της Ομάδας εργασίας θα πρέπει να 
εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο της ΟΛΗΓ Α.Ε. και θα έχει υποχρεωτικά την έγκριση του ΥΑΛΕ ο οποίος 
είναι επιφορτισμένος για το σκοπό αυτό με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της ΥΑ 4434.1/02/08 (ΦΕΚ 1877/Β’). 
5. Έλεγχος Εργασιών 
i. Ο Επόπτης θα συνεργάζεται καθημερινά με τον ΥΑΛΕ για τον έλεγχο των εργασιών και την πιστοποίηση 
παρουσίας του προσωπικού της εταιρείας. 
ii. Ο Επόπτης οφείλει επιπλέον να ενημερώνεται για το πρόγραμμα αφίξεων των υπόχρεων στον κώδικα 
ISPS πλοίων, ώστε να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των χώρων των Λιμενικών 
Εγκαταστάσεων και την εφαρμογή του ΣΑΛΕ, σύμφωνα με τις εργασίες που περιγράφονται παραπάνω και 
τις οδηγίες του ΥΑΛΕ. 
iii. Ο Επόπτης θα συμπληρώνει καθημερινά τυποποιημένο έντυπο που θα παραδίδεται/ κοινοποιείται στον 
ΥΑΛΕ. Στο δελτίο αυτό εκτός των άλλων θα αναφέρονται τα ονοματεπώνυμα του προσωπικού, οι χρόνοι και 
θέσεις εργασίας τους και οι υπηρεσίες που προσφέρθηκαν, τα διάφορα συμβάντα καθώς και οι 
ενδεχόμενες φθορές ή ζημιές που θα παρατηρούνται στους χώρους φύλαξης, επιτήρησης και ελέγχων 
πρόσβασης. Επίσης, θα αναφέρουν οτιδήποτε άλλο δημιουργεί προβλήματα στο έργο που έχουν αναλάβει 
(π.χ. ζημιές στην περίφραξη, περίεργες κινήσεις υπόπτων κλπ.). Το έντυπο θα υπογράφεται από τον ΥΑΛΕ 
και τον Επόπτη και θα είναι αποδεικτικό τόσο για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης όσο και για την 
πληρωμή του Αναδόχου. Το έντυπο με μέριμνα του ΥΑΛΕ θα προωθείτε καθημερινά στη Διεύθυνση 
Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών της ΟΛΗΓ ΑΕ. 
iv. Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας οφείλει, επί ποινή απόρριψης, να προτείνει τη μορφή του σχετικού 
εντύπου στην «Τεχνική Προσφορά». Η τελική μορφή του, που θα εγκριθεί από τον ΥΑΛΕ, θα αποτελεί 
Παράρτημα της σύμβασης που θα υπογραφεί. 
6. Υγιεινή & Ασφάλεια Προσωπικού -Ασφαλιστικές Καλύψεις – Υποχρεώσεις Αναδόχου 
Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας κατά την εκτέλεση των εργασιών έχει υποχρέωση να εφαρμόζει τις 
κείμενες διατάξεις που αφορούν στον καθορισμό των προδιαγραφών ασφάλειας και υγιεινής των 
εργαζομένων κατά την εργασία (Ν.1568/1985 Φ.Ε.Κ.177Α, Π.Δ.396/1994 Φ.Ε.Κ. 220Α, 17/1996 Φ.Ε.Κ. 11Α, 
305/1996 Φ.Ε.Κ. 212Α, 159/1999 Φ.Ε.Κ. 157Α κλπ.). Ο Ανάδοχος οικονομικός φορέας υποχρεούται να έχει 
ασφαλίσει όλο το προσωπικό που θα απασχολεί στο έργο, στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς 
ασφαλίσεως του, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Επίσης ο ανάδοχος οικονομικός φορέας 
υποχρεούται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή την καταβολή 
των νόμιμων αποδοχών στο απασχολούμενο προσωπικό για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης, οι 
οποίες σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία (κλαδική) ή 
γενική συλλογική σύμβαση εργασίας, τήρηση του νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής 
και ασφάλειας των εργαζομένων κλπ.» (Εγκύκλιος του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας – Σώμα επιθεώρησης Εργασίας με αριθμό 30440/08-05-2006 σχετική με τις συμβάσεις του 
δημοσίου με εταιρίες Security και συνεργεία καθαριότητος, καθώς και τη συμπληρωματικής της με Αρ. 
Πρωτ. 31262/16/11/2006). Στην περίπτωση που η επιχείρηση έχει συνάψει ειδική επιχειρησιακή συλλογική 
σύμβαση με τους εργαζομένους δεν επιτρέπεται να περιέχει όρους εργασίας δυσμενέστερους για τους 
εργαζόμενους από τους όρους εργασίας των εθνικών γενικών συλλογικών συμβάσεων. Οι ειδικές 
επιχειρησιακές συμβάσεις εργασίας υπερισχύουν από τις αντίστοιχες κλαδικές συλλογικές συμβάσεις 
χωρίς περιορισμούς. (Ν.1876/1990). Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας έχει την αποκλειστική ποινική και 
αστική ευθύνη απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού της ΟΛΗΓ Α.Ε. 
για κάθε ατύχημα ή ζημιά σε πρόσωπα ή πράγματα που τυχόν θα συμβούν από πλημμελή άσκηση των 
καθηκόντων τους. Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας έχει την αποκλειστική ποινική και αστική ευθύνη 
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απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού της ΟΛΗΓ Α.Ε. για κάθε 
ατύχημα ή ζημιά σε πρόσωπα ή πράγματα που τυχόν θα συμβούν κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών 
φύλαξης, επιτήρησης και ελέγχων πρόσβασης (ασφαλιστικές καλύψεις) με ευθύνη του προσωπικού του 
αναδόχου. Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας υποχρεούται να έχει ασφαλίσει όλο το προσωπικό που θα 
απασχολεί στο έργο, στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς ασφαλίσεως του, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις και είναι ο μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το 
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση 
οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί λόγω πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων του σε 
τρίτους ή την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται ο Ανάδοχος προς αποκατάσταση κάθε θετικών ή αποθετικών 
ζημιών προκληθούν. Ο Ανάδοχος οικονομικός φορέας υποχρεούται να προσαρμόζει τις εφαρμογές 
σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 
Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος οικονομικός φορέας θα πρέπει να συνεργάζεται 
στενά με την ΟΛΗΓ Α.Ε., υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του ΥΑΛΕ 
σχετικά με την εκτέλεση του έργου. Ο Ανάδοχος οικονομικός φορέας υποχρεούται να παρίσταται με 
εκπρόσωπό του σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν το έργο (τακτικές και έκτακτες), 
παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων, καθώς και να διαθέτει 
την ομάδα έργου σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, Γυμνάσια ή/και Ασκήσεις Ασφαλείας που θα διοργανώνει η 
ΟΛΗΓ. Α.Ε. χωρίς οικονομική επιβάρυνση της ΟΛΗΓ Α.Ε.. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής 
βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που 
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει 
στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο του 
έργου σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που 
θα συναφθεί μεταξύ αυτού και της ΟΛΗΓ Α.Ε., εκτός της αμοιβής του την οποία μπορεί να εκχωρήσει σε 
Τράπεζα της επιλογής του. 
7. Τόπος Υλοποίησης Σύμβασης Υπηρεσιών 
Ο Ανάδοχος οικονομικός φορέας θα υλοποιήσει τη σύμβαση υπηρεσιών «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISPS » στη έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, στο Λιμένα 
Ηγουμενίτσας, και συγκεκριμένα στις Λιμενικές Εγκαταστάσεις του Λιμένα Ηγουμενίτσας. 
 
Τεχνικοί Όροι 
Α) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ISPS) 
Από τις διατάξεις: 
Του Π.Δ. 56/11.2.2004 «Κύρωση των τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης "περί ασφάλειας της 
ανθρώπινης ζωής στην θάλασσα (ΠΑΑΖΕΘ-SOLAS) ‘ 74, "που υιοθετήθηκαν στη Διάσκεψη των 
Συμβαλλομένων Κυβερνήσεων της "Διεθνούς Σύμβασης την 12η Δεκεμβρίου 2002» (ΦΕΚ 47/2004. 
Τον Κανονισμό 725/ΕΚ/2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την οδηγία 65/ΕΚ/2005. 
Τον ν. 3622/20.12.2007 (ΦΕΚ 281/2007) για την «ενίσχυση της ασφάλειας "πλοίων, λιμενικών 
εγκαταστάσεων και λιμένων και άλλες διατάξεις». 
Το Ν.4150/2013 περί ανασυγκρότησης του Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου 
Την απόφαση 4434.1/02/08/12.9.2008 του ΥΕΝΑΝΠ «Καθορισμός όρων και "προϋποθέσεων έκδοσης από 
τις Λιμενικές Αρχές άδειας για τη διενέργεια από "ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφάλειας των 
προβλεπόμενων από "τα εγκεκριμένα Σχέδια Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΣΑΛΕ), ελέγχων 
"ασφάλειας». 
επιβάλλεται: 
• η εκπόνηση από τους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμενικών εγκαταστάσεων, Σχεδίων 
Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ, ΣΑΛΕ ΠΑΛΑΙΟ ΛΙΜΕΝΑ), και 
• ο ορισμός Υπεύθυνου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΥΑΛΕ) προκειμένου να προστατεύονται οι 
Λιμενικές Εγκαταστάσεις από έκνομες ενέργειες και να ελέγχεται η πρόσβαση στους υποκείμενους χώρους 
αυτής προσώπων και οχημάτων. 
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1. Η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. ως φορέας Διοίκησης και Εκμετάλλευσης της Α.Ε. έχει ολοκληρώσει τις παραπάνω 
απαιτήσεις της νομοθεσίας και προτίθεται να αναθέσει σε ιδιωτικό φορέα παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, 
τις παρακάτω εργασίες: 
i.     Φύλαξη (στατική και διά περιπολιών) 
ii.     Έλεγχο   πρόσβασης  -εισιτηρίων     προσώπων,   οχημάτων,   εμπορευματοκιβωτίων   με   την 
εφαρμογή ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος της Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. 
iii.    Έρευνες Ασφαλείας ατόμων, χειραποσκευών, αποσκευών, εμπορευματοκιβωτίων, οχημάτων 
iv.    Έλεγχο φορτίων, ταχυδρομείου, εφοδίων και αποθεμάτων. 
v.     Επιτήρηση ασφαλείας των λιμενικών εγκαταστάσεων μέσω κλειστού κυκλώματος CCTV 
vi.   Χρήση δύο (2) κατάλληλα εκπαιδευμένων κυνοτεχνικών μονάδων βιοανίχνευσης (Κ9) για τον 
εντοπισμό λαθρομεταναστών σε φορτία (transit). 
vii. Λειτουργία μίας (1) μαγνητικής πύλης ελέγχου επιβατών και μίας (1) ακτινοσκοπικής συσκευής (Χ-
RΑΥ) ελέγχου χειραποσκευών στον Κεντρικό Επιβατικό Σταθμό Τ1 . 
viii. Λειτουργία μίας (1) μαγνητικής πύλης ελέγχου επιβατών και μίας (1) ακτινοσκοπικής συσκευής (Χ-
RΑΥ) ελέγχου χειραποσκευών στον Κεντρικό Επιβατικό Σταθμό Τ2 . 
ix.   Λειτουργία μίας (1) ακτινοσκοπικής συσκευής (Χ-RΑΥ) ελέγχου αποσκευών στην είσοδο της Νότιας 
Πύλης του Νέου Λιμένα 
x.    Εποχούμενη περιπολία εντός της Λιμενικής Εγκατάστασης 
Οι ανωτέρω περιγραφόμενες υπηρεσίες ασφαλείας θα παρέχονται στις Λιμενικές Εγκαταστάσεις της 
Ο.Λ.ΗΓ. ΑΕ, Νέου και Παλαιού Λιμένα και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα «Σχέδια Ασφαλείας Λιμενικών 
Εγκαταστάσεων» της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. (ΣΑΛΕ). 
2.Περιγραφή Λιμενικής Εγκατάστασης. 
Όπως αυτή αναφέρεται στα ισχύοντα σήμερα ΣΑΛΕ, τα οποία αφορούν τις Λιμενικές εγκαταστάσεις του 
Παλαιού και Νέου Λιμένα ή όπως αυτά ενδεχομένως τροποποιηθούν. 
3. Υποχρεώσεις αναδόχου 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει προσωπικό, το οποίο κατέχει άδεια εργασίας όπως ορίζει ο ν. 
2518/97 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και είναι εκπαιδευμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του 
ν.3622/07 και της απόφασης 4434.1/02/08/12.9.2008 του ΥΕΝΑΝΠ ώστε να είναι δυνατή η άσκηση των 
προβλεπομένων στο ΣΑΛΕ της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. καθηκόντων, 
• Φυλάκων της Νότια Πύλης και της Πύλη εισόδου Λιμενικής Εγκατάστασης εντός των Τερματικών 
Σταθμών του Νέου Λιμένα. 
• Φυλάκων για στελέχωση του Κέντρου Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων ( ΚΕΑΛΕ) 
• Φυλάκων στη Πύλη εισόδου Παλαιού Λιμένα (όταν και όποτε λειτουργεί) 
• Φυλάκων χειριστών X- RAY 
• Φυλάκων χειριστών Κ-9 
3.1. Ειδικότερα ο ανάδοχος υποχρεούται: 
3.1.1. Να στελεχώνει τις θέσεις εργασίας για την εκτέλεση των καθηκόντων του προσωπικού που 
αναφέρεται στον πίνακα I για επίπεδο ασφάλειας « 1 » καθημερινά και συγκεκριμένα: 
• Φύλακες Πύλης για 24ωρη κάλυψη της Νότιας Πύλης (3) 
• Φύλακες Πύλης για κάλυψη της Νότιας Πύλης για ελέγχους ασφαλείας (6) 
• Φύλακες για 24ωρη κάλυψη της εισόδου- εξόδου της Λιμενικής Εγκατάστασης από και προς τον 
Τερματικό Σταθμό Τ1 (5) 
• Φύλακες για κάλυψη της εισόδου- εξόδου της Λιμενικής Εγκατάστασης από και προς τον Τερματικό 
Σταθμό Τ2 (3) 
• Προσωπικό ΚΕΑΛΕ υπεύθυνος βάρδιας για 24ωρη κάλυψη (3) 
• Προσωπικό για παρακολούθηση CCTV (1) 
• Περίπολο ασφαλείας (με όχημα του αναδόχου) για 24ωρη κάλυψη (3) 
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• Φύλακες κυνοτεχνικής ομάδας Κ- 9 (2) 
 (Ο φύλακας που  θα στελεχώνει και το  ΚΕΑΛΕ ανά βάρδια,  θα εκτελεί και καθήκοντα συντονιστή-
υπεύθυνου βάρδιας και περιπόλου τις υπόλοιπες ώρες εκτός κάλυψης μόνιμης βάρδιας) 
 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. 

 7ήμερη 

Πρωινή Βάρδια 

7ήμερη 

Απογευματινή 

Βάρδια 

7ήμερη  

Βραδινή       

Βάρδια 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

8ώρων 

Φύλακας Νότιας Πύλης & χειριστής X-  RAY 1(8ωρη) 1(8ωρη) 1(8ωρη) 3 

Φύλακας Νότιας Πύλης - 8(4ωρη) 8(4ωρη) 6 

Φύλακας Πύλης Τερμ. Σταθμού Τ1- Χειριστές 

ακτινοσκοπικών μηχανημάτων X-RAY 

 
1(8ωρη) 

 
2(8ωρη) 

 
2(8ωρη) 

 
5 

Φύλακας Πύλης Τερμ. Σταθμού Τ2 Χειριστές 
ακτινοσκοπικών μηχανημάτων X-RAY 

 
1(8ωρη) 

 
2(4ωρη) 

 
          2(4ωρη) 

 
3 

Υπεύθυνος Βάρδιας - Φύλακας ΚΕΑΛΕ 1(8ωρη) 1(8ωρη) 1(8ωρη) 3 

Υπεύθυνος παρακολούθησης Κλειστού 
κυκλώματος CCTV Λιμένα - - 1(8ωρη) 

1 

Περίπολο ασφαλείας Λ.Ε. (με όχημα του 
αναδόχου) 1(8ωρη) 1(8ωρη) 1(8ωρη) 3 

Κυνοτεχνική ΜονάδαΚ-9 - 1(8ώρη) 1(4ώρη) 1,5 

 ΣΥΝΟΛΟ 25,5 

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  25,5 ΟΚΤΑΩΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ   

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  26  ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ   

 
Το ανωτέρω προσωπικό είναι το ελάχιστο που προβλέπεται για την εφαρμογή του επιπέδου ασφαλείας 1. 
--Επίσης ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει δύο (2) κατάλληλα εκπαιδευμένες κυνοτεχνικές 
μονάδες (χειριστής-σκύλος) Κ-9 ανίχνευσηςανθρώπινης ζωής (λαθρομεταναστών) με σκοπό να εκτελούνται 
επαρκώς υπηρεσίες φύλαξης με κυνοτεχνική μονάδα 12 ώρες την ημέρα Δευτέρα – Κυριακή. Επισημαίνεται 
ότι η παροχή υπηρεσίων κυνοτεχνικής μονάδας θα καλύπτεται και από 6 ήμερη απασχόληση (maximum 40 
ωρών την εβδομάδα) ώστε να καλύπτονται πλήρως τα απαιτούμενα ρεπό και άδειες. 
- Τουλάχιστον οι δύο κυνοτεχνικές μονάδες ανίχνευσης ανθρωπίνων ζωών (λαθρομεταναστών) θα είναι 
μόνιμα εγκατεστημένες, επί ποινή αποκλεισμού, στην Ηγουμενίτσα, για να καλύπτουν τις επιχειρησιακές 
ανάγκες βιοανίχνευσης, σε καθημερινή βάση. Η κυνοτεχνική μονάδα θα επιχειρεί καθημερινά τουλάχιστον 
για ένα 8ωρο (από άνοιγμα πύλης έως ολοκλήρωση επιβίβασης φορτηγών). 
Σε περίπτωση κατά την οποία, ο υποψήφιος υποβάλλει πιστοποιητικά εκπαίδευσης κυνοτεχνικής μονάδας, 
αυτό θα αξιολογηθεί συγκριτικά με τους λοιπούς υποψηφίους αναδόχους. Επίσης πριν το άνοιγμα των 
οικονομικών προσφορών ο υποψήφιος θα πρέπει να εκτελέσει επιτυχή επιχείρηση της κυνοτεχνικής 
μονάδας Κ9 παρουσία εκπροσώπων της Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. 
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-Προσωπικό ανάλογα με τις εμφανιζόμενες έκτακτες ανάγκες, όπως ενδεικτικά αναλύονται οι θέσεις 
εργασίας στην παρ. 3.1.11. της παρούσης. 
3.1.4. Να εξασφαλίσει την ευπρεπή και εγκεκριμένη αρμοδίως (ν.2518/97) στολή του προσωπικού του, 
κατά την παρουσία του στα σημεία ελέγχου, καθώς και του απαιτούμενου μικροεξοπλισμού εργασίας. 
3.1.5. Να γνωστοποιήσει με την υπογραφή Σύμβασης εγγράφως στον (Υπεύθυνο Ασφάλειας Λιμενικής 
Εγκατάστασης) ΥΑΛΕ τα πλήρη στοιχεία του εκπροσώπου – υπευθύνου έργου. Η έγγραφη γνωστοποίηση 
του αναδόχου θα συνοδεύεται από την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως περιγράφονται 
παρακάτω στην παράγραφο 3.1.4. και η αποδοχή των ανωτέρω προσώπων από την Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.. θα 
πραγματοποιείται επίσης εγγράφως. 
Μετά την υπογραφή και κατά την διάρκεια της Σύμβασης μεταβολή των ανωτέρω προσώπων επιτρέπεται 
μόνο απολύτως αιτιολογημένα και μετά από σύμφωνη γνώμη της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.. και την έγγραφη αποδοχή εκ 
μέρους της (εντός προθεσμίας ενός περίπου μηνός) του προτεινόμενου αντικαταστάτη. 
3.1.4. Να γνωστοποιεί μετά την υπογραφή της σύμβασης και προ της εκπαίδευσης-ανάληψης εργασίας ή 
και μαθητείας εξοικείωσης εγγράφως στην Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. (Υπεύθυνο Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης- 
ΥΑΛΕ) το υπόλοιπο προσωπικό ασφάλειας που θα στελεχώνει τα σημεία πρόσβασης και τα σημεία 
ελέγχου ασφάλειας στην Λιμενική Εγκατάσταση για την πραγματοποίηση του ελέγχου των 
δικαιολογητικών και την αποδοχή του προσωπικού. Η γνωστοποίηση θα γίνει με ονομαστική κατάσταση 
θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας και θα συνοδεύεται από την υποβολή των επαγγελματικών 
αδειών τους, των στοιχείων που αποδεικνύουν την εμπειρία τους, τα τυπικά προσόντα τους, σύμφωνα με 
την παρ. 3.1.9.1. των ατομικών συμβάσεων εργασίας τους, των πιστοποιήσεων που έχουν λάβει για την 
προβλεπόμενη από τον ν.3622/2007 εκπαίδευση και η αποδοχή των ανωτέρω προσώπων από την Ο.Λ.ΗΓ. 
Α.Ε. υλοποιείται με την έκδοση-χορήγηση στο προσωπικό Αδειών Εισόδου (ταυτοτήτων-διαπιστεύσεων). 
3.1.9. Να διαθέτει προσωπικό μετά την υπογραφή της σύμβασης και πριν από την ανάληψη καθηκόντων, 
το οποίο θα λάβει την εκπαίδευση εξοικείωσης από τον ΥΑΛΕ. Να διαθέτει επίσης το απαιτούμενο 
προσωπικό προκειμένου να εκπαιδεύεται σύμφωνα με το πρόγραμμα εκπαίδευσης του ΣΑΛΕ της Ο.Λ.ΗΓ. 
Α.Ε. το οποίο περιλαμβάνει εκπαιδευτικά σεμινάρια και γυμνάσια. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιείται στις 
εγκαταστάσεις της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.. από τον ΥΑΛΕ της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.. Οι δαπάνες εκπαίδευσης του προσωπικού 
βαρύνουν τον ανάδοχο. 
3.1.10.Να εξασφαλίζει την επικοινωνία του προσωπικού του με τον ΥΑΛΕ με νόμιμα λειτουργούσες 
συσκευές επικοινωνίας. 
3.1.11.Να τηρεί το προσωπικό του, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, τα προβλεπόμενα από τα 
ΣΑΛΕ έγγραφα - αναφορές - βιβλία και να αποδέχεται τον προβλεπόμενο έλεγχο από εντεταλμένα όργανα 
Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.. και Κ.Λ.ΗΓ. ή άλλης αρμόδιας αρχής. 
3.1.12.Να διατηρεί στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης επαγγελματικής ευθύνης του ιδίου και του 
προσωπικού του έναντι τρίτων συμπεριλαμβανομένης και της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. καθώς και κάλυψης εργοδοτικής 
αστικής ευθύνης έναντι του προσωπικού του, τις ίδιες καλύψεις της παρ. 5. του Α΄ Μέρους της διακήρυξης, 
όπως περιλαμβάνονται στο υποβληθέν ασφαλιστήριο συμβόλαιο καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Οι 
καλύψεις αυτές δεν επιτρέπεται να υποβαθμίζονται άμεσα ή έμμεσα σε ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή 
προσθήκες του Συμβολαίου μετά την υπογραφή της Σύμβασης. 
Ο ανάδοχος έχει την αποκλειστική ποινική και αστική ευθύνη απέναντι σε οιοδήποτε τρίτο, 
συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. για κάθε ατύχημα ή ζημία σε πρόσωπα ή 
πράγματα που τυχόν θα συμβούν κατά την τέλεση των υπηρεσιών ασφάλειας. 
Επίσης ο ανάδοχος οφείλει να εφαρμόζει τις ισχύουσες διατάξεις για την υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. 
3.1.9.1.΄Ολο το προσωπικό απαιτείται να κατέχει οπωσδήποτε απολυτήριο Λυκείου: 
• να γνωρίζει: 
-την χρήση Η/Υ 
- γνώση εφαρμογών και 
-την αγγλική γλώσσα  
• να έχει άδεια επαγγέλματος του Ν.2518/97 και εμπειρία σε θέματα ασφάλειας ως εξής: 
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• Οι φύλακες που θα εκτελούν χρέη υπεύθυνου βάρδιας θα πρέπει να έχουν εμπειρία τουλάχιστον έξι 6 
(μηνών) ως επόπτες λιμενικής εγκατάστασης ή θα διαθέτουν Άδεια Επόπτη Σημείου Ελέγχου από την 
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 
• να έχει λάβει την προβλεπόμενη από τον ν.3622/07 και την απόφαση 4434.1/02/08/12.9.2008 του 
ΥΕΝΑΝΠ εκπαίδευση. Η μέριμνα για την παροχή (σε όλες τις βαθμίδες και κατηγορίες του 
χρησιμοποιούμενου προσωπικού ασφαλείας) της αναγκαίας για την ποιότητα του προσφερόμενου έργου 
και προβλεπόμενης από τον ν.3622/07 εκπαίδευσης, αποτελεί υποχρέωση και ευθύνη του αναδόχου, τον 
οποίο και βαρύνουν οι σχετικές δαπάνες, θα ελέγχεται δε η πληρότητα της εκπαίδευσης από τον ΥΑΛΕ που 
έχει με βάση τον ν.3622/2007 την ευθύνη για την υλοποίηση των μέτρων και διαδικασιών ασφαλείας. 
• Το προσωπικό που θα απασχολείται , στη Νότια Πύλη (Χειριστής Χ-RAY) – στην Πύλη του Τερματικού 
Σταθμού Τ1 & Τ2, με το χειρισμό των μηχανημάτων ελέγχου αποσκευών/χειραποσκευών και επιβατών (Χ-
Rays), Μαγνητικής Πύλης Ανίχνευσης Μεταλλικών Αντικειμένων και ανιχνευτών μετάλλων χειρός 
(HandHeldMetalDetector) θα πρέπει να διαθέτει: Πιστοποιητικό επαγγελματικής καταλληλότητας κατόπιν 
εκπαίδευσης screener από αρμόδια Κρατική Αρχή συνοδευόμενο από Βεβαίωση - Δελτίο ισχύος του 
πιστοποιητικού screener, επίσης εκδοθέν από αρμόδια Κρατική Αρχή, που να πιστοποιεί την διάρκεια 
ισχύος του Πιστοποιητικού screener (Ειδικότητας ελεγκτών ασφαλείας αερομεταφορών) κατά τα χρόνο 
διενέργειας του διαγωνισμού. Θα πρέπει επίσης να διαθέτει τεκμηριωμένα εμπειρία τουλάχιστον έξι (6)  
μηνών  στον  χειρισμό  ακτινοσκοπικών   μηχανημάτων   σε  λιμάνια,  λιμενικές   εγκαταστάσεις, 
αεροδρόμια, βιομηχανικές και άλλες εγκαταστάσεις δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων. 
3.1.10. Να γνωστοποιήσει στην Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. (Υ.Α.Λ.Ε.) εντός μηνός από την υπογραφή της Σύμβασης την 
έγγραφη συμφωνία μεταξύ αυτού και του προσωπικού του αναφορικά με την αριθμητική στελέχωση των 
σημείων ελέγχου της λιμενικής εγκατάστασης σε περιόδους απεργιακών κινητοποιήσεων σύμφωνα με 
τον Ν.1264/82, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Σε περίπτωση μη ύπαρξης αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης από πλευράς προσωπικού του 
αναδόχου, η συγκεκριμένη συμφωνία θα αποτελεί μέρος των ατομικών συμβάσεων πρόσληψης μεταξύ 
αναδόχου και εργαζομένων. 
Σε κάθε περίπτωση, σε περιόδους απεργιακών κινητοποιήσεων, το διατιθέμενο προσωπικό ασφάλειας, το 
οποίο θα εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα θα πρέπει να καλύπτει το 75% της απαιτούμενης δύναμης 
σε προσωπικό, όπως αυτή καθορίζεται με το πρόγραμμα εργασίας της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. ο δε επιμερισμός του 
προσωπικού ασφάλειας στο σημεία ελέγχου θα καθορίζεται από τον ΥΑΛΕ. 
3.1.11. Να τηρεί το ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας εκάστου σημείου πρόσβασης στην Λιμενική 
Εγκατάσταση ή το πρόγραμμα περιπολιών και φυλάξεων ή των σημείων ελέγχου ασφάλειας που 
εκδίδεται από τον ΥΑΛΕ και κοινοποιείται στον εκπρόσωπο του αναδόχου ανά μήνα για το επίπεδο 
ασφαλείας «1». Το ωρολόγιο αυτό πρόγραμμα μπορεί να υφίσταται περιορισμένες μεταβολές 
(αποκλίσεις), με ενυπόγραφη εντολή του ΥΑΛΕ προς τον εκπρόσωπο ή τον συντονιστή φυλακής του 
αναδόχου, για την καλλίτερη προσαρμογή του στις κατά περίσταση διαμορφούμενες ανάγκες της 
εξυπηρετούμενης κίνησης. 
Το ανωτέρω ωρολόγιο πρόγραμμα θα καλύπτεται από βάρδιες του αναδόχου η έναρξη των οποίων μπορεί 
να πραγματοποιείται οποιαδήποτε στιγμή του 24ώρου, με ανώτερη διάρκεια κάθε φυλακής τις 8 ώρες και 
ελάχιστη διάρκεια τις 4 ώρες σύμφωνα με τις ανάγκες της Λιμενικής εγκατάστασης. 
Ειδικότερα: 
•Κάθε βάρδια στελεχώνεται σε 24ωρη βάση απαραιτήτως από έναν πιστοποιημένο συντονιστή φυλακής-
υπεύθυνου βάρδιας ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας, επιτήρησης και 
επίβλεψης του προσωπικού της φυλακής και θα στελεχώνει το Κέντρο Ελέγχου Ασφαλείας (ΚΕΑΛΕ, ο 
οποίος θα παρακολουθεί τις κάμερες, 
•Κάθε φυλακή της Νότιας Πύλης της Λιμενικής Εγκατάστασης στελεχώνεται σε 24ωρη βάση από φύλακες 
οι οποίοι ελέγχουν τα εισερχόμενα και εξερχόμενα πρόσωπα και οχήματα, σύμφωνα με τα 
περιλαμβανόμενα στο ΣΑΛΕ 
-Για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών απαιτείται: 
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•Οι προαναφερθείσες φύλακες πύλης, για έκτακτές ανάγκες στελεχώνονται με προσωπικό αυξημένο 
μέχρι του αριθμού που αναφέρεται στην παράγραφο 3.1.1. όταν απαιτείται να εφαρμοσθούν επίπεδα 
ασφαλείας 2 και 3. 
•Κάθε φυλακή Πύλης ή σημείου ελέγχου ασφάλειας προσώπων-αποσκευών των Επιβατικών Σταθμών 
στελεχώνεται από προσωπικό ασφαλείας, εφόσον βρίσκονται σε λειτουργία και για όσο χρονικό διάστημα 
εξυπηρετούν ελλιμενισμένα πλοία που εφαρμόζουν τον Κώδικα Ι.S.P.S. ή εμπίπτουν στον Κανονισμό ΕΚ 
725/2004, ως εξής: 
•Το προσωπικό Φυλακής Πύλης ελέγχει τα διακινούμενα οχήματα και πρόσωπα σύμφωνα με τα 
περιλαμβανόμενα στο ΣΑΛΕ. Ενδεικτικά αναφέρεται η χορήγηση αδειών εισόδου, η τήρηση βιβλίου Πύλης, 
έλεγχος ταυτότητας κ.λ.π. Οι έλεγχοι διενεργούνται με τον διατιθέμενο από την Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. εξοπλισμό ή 
αυτόν του αναδόχου. 
•Το προσωπικό ασφάλειας των Επιβατικών Σταθμών είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο του συνόλου των 
διακινούμενων Πληρωμάτων, Εμπορικών πλοίων και Πληρωμάτων μέσω Λιμένων, Επιβατών και των 
αποσκευών τους, των ταξιδιωτικών εγγράφων και την επιτήρηση των χώρων αναμονής. Οι επιβάτες και οι 
αποσκευές ελέγχονται με την χρήση των διατιθεμένων από την Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. συσκευών ή δια φυσικού 
ελέγχου. Ποσοστό των ελεγχθέντων-ελεγχθεισών προσώπων- αποσκευών είναι πιθανό να επανελέγχεται, 
ασχέτως των ευρημάτων της πρώτης διέλευσης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες εντολές του ΥΑΛΕ και 
τις διαδικασίες του ΣΑΛΕ 
•Οι περιπολίες θα είναι πεζές και με όχημα, εποχούμενες και θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το 
πρόγραμμα και τις οδηγίες που θα εκπονούνται από τον Υ.Α.Λ.Ε Ο αριθμός των περιπολιών καθορίζονται 
στα εγκεκριμένα ΣΑΛΕ της Ο.Λ.ΗΓ. ΑΕ. 
3.1.11.1. Ο παραπάνω αναφερόμενος αριθμός φυλακών για τακτικές και έκτακτες ανάγκες αναφέρεται 
ενδεικτικά. Η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώνει τον αριθμό των φυλακών για τακτικές και 
έκτακτες ανάγκες κατά την κρίση της, ανάλογα με τις τακτικές ανάγκες που εμφανίζονται και μέχρι 
ποσοστού 25 %, με ανάλογη αυξομείωση της μηνιαίας δαπάνης κάλυψης των αναγκών αυτών, η οποία θα 
είναι σε άμεση συνάρτηση με τον αριθμό των φυλακών και των ωρών απασχόλησης τους. Ενδεικτικά 
αναφέρεται η λειτουργία της Β’ φάσης του Νέου Λιμένα Ηγουμενίτσας. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να 
ανταποκρίνεται στις έκτακτες ανάγκες εντός 8 ωρών από την ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής. 
Το ίδιο ισχύει και για τις έκτακτες ανάγκες όταν παραστεί ανάγκη. Ενδεικτικά αναφέρεται: η άφιξη ενός 
κρουαζιερόπλοιου, ή επιπλέον πλοίου της γραμμής, η άφιξη ενός πλοίου στο Παλαιό Λιμένα ή επιπλέον 
αύξηση μέτρων λόγω απειλής κλπ. 
Επίσης υποχρέωση του αναδόχου είναι η εσωτερική ανακατάταξη του προσωπικού και των αντίστοιχων 
φυλακών σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν και κατόπιν εντολών του ΥΑΛΕ. 
Οι δαπάνες για την κάλυψη των εκτάκτων αναγκών θα καταβάλλονται επιπρόσθετα με βάση το 
κόστος/ώρα, όπως προκύπτει από την προσφορά του και τον αριθμό των ανθρωποωρών που 
χρησιμοποιήθηκαν. 
3.1.12.Να διεκπεραιώνει το ανωτέρω περιγραφόμενο έργο ο ίδιος πλήρως και για όλο το καθοριζόμενο 
από τη Σύμβαση χρονικό διάστημα και την τυχόν παράταση αυτής, χωρίς δικαίωμα εκχώρησης ή 
καθοιονδήποτε τρόπο υποκατάστασής του εν μέρει ή στο σύνολο. 
Σε περίπτωση που παύσουν να συντρέχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις συμμετοχής εταιρείας-μέλους 
αναδόχου κοινοπραξίας, η κοινοπραξία των υπολοίπων συμμετεχόντων σ’ αυτή είναι δυνατόν να συνεχίσει 
την κατά τη Σύμβαση παροχή του συνόλου των καθοριζομένων υπηρεσιών ασφάλειας και με τους ίδιους 
όρους τιμολόγησης, καθώς και ποιοτικής και ποσοτικής παροχής υπηρεσιών, μόνο κατόπιν 
διαπραγμάτευσης με την Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. και αποδοχής των βάση αυτής προκυψάντων συμπληρωματικών 
όρων και προϋποθέσεων κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στη διακήρυξη για επίλυση τυχόν διαφορών 
και εφόσον δεν αρθεί η άδεια αστυνομικής αρχής που είχε εκδώσει η Λιμενική Αρχή. Ειδάλλως ο ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος με τις προβλεπόμενες από το νόμο συνέπειες, εφαρμοζομένων συμπληρωματικώς 
των διατάξεων του Ν.118/2007 (άρθρο 34). 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε περίπτωση έκτακτης αυξημένης ανάγκης φύλαξης στον ελεύθερο λιμένα, 
εφόσον του ζητηθεί 24 ώρες νωρίτερα, να μεταφέρει το ανωτέρω προσωπικό, ή να το αντικαταστήσει με 
άλλο για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες του Ελεύθερου Λιμένα. 
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4.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. 
4.1. Η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. έχει εφοδιάσει τα σημεία πρόσβασης στη λιμενική εγκατάσταση και ελέγχου ασφάλειας 
προσώπων-αποσκευών με τον κατάλληλο εξοπλισμό. 
Συγκεκριμένα: 
-Τα σημεία πρόσβασης στην λιμενική εγκατάσταση διαθέτουν: 
■ κάμερες CCTV, 
■ καθρεφτάκια έρευνας οχημάτων, 
■ φορητούς ανιχνευτές μετάλλων 
■ x-ray ελέγχου χειραποσκευών - αποσκευών 
■ μαγνητική πύλη ελέγχου ατόμων 
■ VH F επικοινωνίας 
Η λειτουργία και διαθεσιμότητα του παραπάνω εξοπλισμού είναι ευθύνη της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.. 
4.1.1.   Η   συντήρηση,   βαθμονόμηση,   επισκευή   και  διαθεσιμότητα  του   παραπάνω   εξοπλισμούείναι 
υπευθυνότητα της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. 
 
5. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την 
υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε 
έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το 
σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. 

Ειδικότερα: 

Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (γραπτά και προφορικά) που θα περιέλθουν στην αντίληψη του Αναδόχου 
κατά την υλοποίηση του Έργου αυτού θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή 
δημοσιοποιηθούν. Ο Ανάδοχος οφείλει να κρατά μυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην 
αντίληψή του κατά την εκτέλεση του παρόντος Έργου και δεν αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα 
πρόσωπα, ενώ ο Ανάδοχος επιβάλλει την υποχρέωση αυτή στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με 
αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος Έργου. 

Ο Ανάδοχος δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους του ασχολούνται 
άμεσα με την εκτέλεση του παρόντος Έργου και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι σε πλήρη γνώση 
και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Ο Ανάδοχος μεταφέρει αυτές τις 
υποχρεώσεις του στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος 
Έργου. 

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα περιέλθουν σε 
γνώση του Αναδόχου καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης του παρόντος Έργου, οι οποίες είναι 
εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση του Έργου αυτού. Ως εμπιστευτικές 
πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοια. 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των πληροφοριακών 
στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που ασχολούνται με το Έργο, 
αποκλειόμενης της διαφυγής, 

διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την 
Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. για τα μέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή. 

Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στον Ανάδοχος, η 
Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» και να 
αξιώσει πληρωμή και αποζημίωση για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή και αποθετικές ζημίες που θα 
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έχει κατά περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και να προβεί στη λύση της Σύμβασης με υπαιτιότητα του 
Αναδόχου, κηρύσσοντάς τον έκπτωτο. 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνεργάζεται στενά ο εκπρόσωπός της που θα ορισθεί 
εγγράφως απ’ αυτήν και καθ' όλη τη διάρκεια του παρόντος Συμφωνητικού με τα αρμόδια στελέχη (ΥΑΛΕ, 
Α/ΥΑΛΕ, ή/και τρίτους που ορίζονται απ’ αυτόν). Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν πως θα 
διενεργούνται τακτικές συναντήσεις αξιολόγησης αναφορικά με την παροχή των Υπηρεσιών και τα 
ισχύοντα πρότυπα τουλάχιστον μία (1) φορά το τρίμηνο ή εκτάκτως όποτε χρειάζεται. Κατόπιν έγγραφης 
πρότασης από του Αναδόχου, ο ΥΑΛΕ θα αποφασίζει κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια ως προς 
τυχόν διορθωτικά μέτρα, στα πλαίσια των εφαρμοζόμενων στις Λιμενικές Εγκαταστάσεις της ΟΛΗΓ ΑΕ 
μέτρων και διαδικασιών ασφαλείας. 

 
6.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. 

6.1. Η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. έχει εφοδιάσει τα σημεία πρόσβασης στη λιμενική εγκατάσταση και ελέγχου ασφάλειας 
προσώπων-αποσκευών με τον κατάλληλο εξοπλισμό. 

Συγκεκριμένα: 

• Κλειστόκύκλωμα παρακολούθησης CCTV, 
• φορητούς ανιχνευτέςμετάλλων 
• x-ray ελέγχουχειραποσκευών - αποσκευών 
• μαγνητική πύληελέγχου ατόμων 
• Σύστημα VHF επικοινωνίας 
• Σύστημα access control 

Η λειτουργία και διαθεσιμότητα, συντήρηση, βαθμονόμηση και επισκευή του παραπάνω εξοπλισμού είναι 
ευθύνη της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.. 
 
7. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

7.1. Tα προβλήματα τρέχουσας φύσης που αναφύονται κατά την εκτέλεση του παρεχόμενου έργου και 
κατά τη διάρκεια της Σύμβασης, επιλύονται με συνεννόηση του εκπροσώπου ή υπεύθυνου έργου του 
Αναδόχου και του ΥΑΛΕ της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.. ως εκπροσώπου της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. και συντονιστή όλων των 
θεμάτων που αφορούν στην Ασφάλεια της Λιμενικής Εγκατάστασης. 

7.1.1. Το διατιθέμενο από τον εργολάβο προσωπικό ασφαλείας, υπάγεται άμεσα στον Υπεύθυνο 
Ασφάλειας της Λιμενικής Εγκατάστασης (ΥΑΛΕ) της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. ο οποίος είναι υπεύθυνος: 

Για την πιστή τήρηση των όρων της σύμβασης μεταξύ της λιμενικής εγκατάστασης και της εταιρίας παροχής 
ασφαλείας, όσον αφορά τα θέματα ασφαλείας. 

Για την επίβλεψη του προσφερόμενου από το προσωπικό της εταιρίας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας 
έργου. 

Για την εμφάνιση και συμπεριφορά του προσωπικού ασφαλείας στη λιμενική εγκατάσταση. 

Για τη χρήση από το προσωπικό ασφαλείας των προβλεπόμενων ειδικών στολών. 

Για τη γνώση και συμμόρφωση του προσωπικού ασφαλείας προς τους Κανονισμούς Λιμένα, τις 
αστυνομικές – τελωνειακές διατάξεις και οδηγίες ασφαλείας, οι οποίες καθορίζουν τις διαδικασίες και τον 
τρόπο ενέργειας και συμπεριφοράς εντός των χώρων των λιμενικών εγκαταστάσεων και του λιμένα. 

-Για την εκπαίδευση του προσωπικού ασφαλείας και την ενδεχομένως απαιτούμενη από την εκάστοτε 
ισχύουσα νομοθεσία, πιστοποίηση του στο χειρισμό εξοπλισμού ασφάλειας 

7.2. Το Τμήμα Προμηθειών είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση θεμάτων γενικότερου χαρακτήρα 
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που δεν 
εμπίπτουν στις υποχρεώσεις του ΥΑΛΕ και ενδεχομένως ανακύψουν κατά την διάρκεια της σύμβασης. 

7.3. Ζητήματα ιδιαίτερης σοβαρότητας που αναφύονται κατά τη διάρκεια της Σύμβασης, θα επιλύονται 
μεταξύ του εκπροσώπου του εργολάβου και της Διοίκησης της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. 

1. Κατά την εκτέλεση του παρόντος Συμφωνητικού, ο Πελάτης θα γνωστοποιήσει στο προσωπικό με 
καθήκοντα ασφαλείας της ICTS τις επιχειρησιακές λειτουργικές διαδικασίες ελέγχων ασφαλείας των 
λιμενικών της εγκαταστάσεων, στο πλαίσιο εφαρμογής των Σχεδίων Ασφαλείας των Λιμενικών 
Εγκαταστάσεων της ΟΛΗΓ Α.Ε., κατά τη διάρκεια ενημερωτικού Σεμιναρίου και θα τους παραδώσει 
ενυπόγραφα τα αναλυτικά καθήκοντά τους.. 

Με βάση τα ανωτέρω, ο Ανάδοχος θα μπορεί να εισηγείται κατά διαστήματα και να υποβάλλει στον 
Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. εκθέσεις – προτάσεις βελτίωσης των παρεχόμενων, από το προσωπικό με καθήκοντα 
ασφαλείας, υπηρεσιών της.. 

Όλα τα πρωτότυπα εγχειρίδια, έγγραφα, οποιοδήποτε υλικό, και όλες οι διαδικασίες που παρέχονται από 
τον Ανάδοχο στην Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε θα αποτελούν κατά πάντα χρόνο πνευματική ιδιοκτησία του Αναδόχου και 
της Ο.ΛΗΓΑ.Ε. αντίστοιχα. 

Ο Ανάδοχος αναγνωρίζει ότι η απαγόρευση εισόδου σε επιβάτες, επισκέπτες ή εμπορεύματα ή οχήματα 
εντός της λιμενικής εγκατάστασης έγκειται στη διακριτική ευχέρεια και στην εξουσία της Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. και 
υποχρεούται στην άμεση εκτέλεση των πάγιων οδηγιών και των όποιων σχετικών αποφάσεων της 
Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. χωρίς καμία αντίρρηση, καθυστέρηση ή δικαιολογία. 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνεργάζεται στενά με εκπρόσωπό της που θα ορισθεί 
εγγράφως απ’ αυτήν και καθ' όλη τη διάρκεια του παρόντος Συμφωνητικού με τα αρμόδια στελέχη της 
Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. (ΥΑΛΕ, Α/ΥΑΛΕ) . 

Το προσωπικό με καθήκοντα ασφαλείας του Αναδόχου θα τηρεί τα προβλεπόμενα στα ΣΑΛΕ των Λιμενικών 
Εγκαταστάσεων της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. έντυπα και αρχεία τα οποία θα παραδίδονται σε εκπρόσωπο του Πελάτη 
(ΥΑΛΕ, Α/ΥΑΛΕ) καθημερινά μεταξύ 0900-0930, μαζί με το σχετικό έντυπο του Αναδόχου που θα αναφέρει 
ονομαστικά το προσωπικό με καθήκοντα ασφαλείας που απασχολήθηκε την προηγούμενη ημέρα (βάρδιες) 
και τυχόν αναφορά, παρατηρήσεις, κλπ που κρίνονται από τον Ανάδοχο ως χρήσιμες ή αναγκαίες να 
περιέλθουν στη γνώση του Πελάτη το οποίο έντυπο θα είναι και η πιστοποίηση για την παροχή των 
συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

Και τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη αναγνωρίζουν ότι όλες οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται (π.χ. προφίλ 
Σταθμών, εγχειρίδια Ποιότητας και άλλα εγχειρίδια, λειτουργικές διαδικασίες, πρότυπα, αρχεία, εκθέσεις, 
κλπ.) και υποβάλλονται είτε από την Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. είτε από τον Αναδόχου είτε από τα αντίστοιχα στελέχη 
κλπ. θα τηρούνται υπό καθεστώς αυστηρής εμπιστευτικότητας. Η προαναφερόμενη υποχρέωση περί 
εμπιστευτικότητας θα παραμένει σε πλήρη ισχύ και μετά από τη λήξη του παρόντος Συμφωνητικού. 

Καθ' όλη τη χρονική διάρκεια ισχύος του παρόντος Συμφωνητικού, ο Ανάδοχος διατηρεί σε ισχύ 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο ύψους τουλάχιστον 1.500.000€, που καλύπτει την παροχή των συγκεκριμένων 
υπηρεσιών ασφαλείας εντός των ορίων των Λιμενικών Εγκαταστάσεων της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. σύμφωνα με τον 
Ε.Κ 725/2004, όπως αυτές ορίζονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού ΟΛΗΓ Α.Ε. και στην Υπουργική 
Απόφαση (Υ.Α.4434.01/02/2008). 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών ασφαλείας του παρόντος να τηρεί 
υψηλά πρότυπα Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων με στόχο την αποφυγή εργατικών ατυχημάτων στο 
χώρο εργασίας. 

 
8. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 68 ΤΟΥ Ν.3863/2010 

Με την παρούσα ο εργολάβος βεβαιώνει ότι: 

- Ο αριθμός των εργαζομένων ανέρχεται σε . 
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-Η συλλογική σύμβαση εργασίας, στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι είναι η από ΕΣΣΕ, η οποία 
επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 

-Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού, που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των 
εργαζομένων ανέρχεται στα ευρώ 

-Το ύψος των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά, ανέρχεται στα 
ευρώ. 

 
9. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ένα(1) έτη αρχομένη από την υπογραφή της σύμβασης, με δικαίωμα 
παράτασης ενός (1) επιπλέον έτους. 

 
10. ΑΜΟΙΒΗ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: 

Το συνολικό ετήσιο κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ασφαλείας λιμενικών εγκαταστάσεων ανέρχεται 
στο ποσό των ( ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.) 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται κατά ημερολογιακό μήνα και θα λαμβάνει το μηνιαίο τίμημα του 
τιμολογίου για τακτικές και έκτακτες εργασίες. 

Στοιχείο πληρωμής για τον Ανάδοχο θα είναι οι μηνιαίες βεβαιώσεις από τον Υπεύθυνο Ασφάλειας 
Λιμενικής Εγκατάστασης της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε για την πιστή τήρηση των όρων της Σύμβασης και οι οποίες 
υποβάλλονται στο Τμήμα Λογιστηρίου της Δ/νσης Οικονομικού της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.. 

10.3. Για την πληρωμή του μηνιαίου τιμήματος ο εργολάβος οφείλει να προσκομίζει στην Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. 
(Τμήμα Λογιστηρίου) 

α) Τιμολόγιο ή Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, 

β) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, 

γ) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, 

δ) Υπεύθυνη δήλωση (με συνημμένα αντίγραφα εξοφλητικών αποδείξεων υπογεγραμμένα από το 
προσωπικό του εργολάβου) από την οποία προκύπτει η τήρηση της κατωτέρω υποχρέωσης του εργολάβου: 
«Είναι υποχρέωση του εργολάβου η απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, 
δηλαδή η καταβολή των νομίμων αποδοχών στο απασχολούμενο προσωπικό, οι οποίες σε καμία 
περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων στην νομοθεσία, τήρηση του νόμιμου 
ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, κ.λ.π.» 

10.4. Για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα από την έκδοση του λογαριασμού πληρωμής του Ανάδοχου, 
μέχρι την καταβολή σε αυτόν, του ποσού του λογαριασμού από το ταμείο της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.., ο Ανάδοχος δεν 
δικαιούται να εγείρει, αξίωση, αποζημίωσης για τη δικαιολογημένη αυτή καθυστέρηση πληρωμής του. Τα 
ποσά των προστίμων που θα επιβάλλονται στον Ανάδοχο λόγω ποινικής ρήτρας ή άλλης αιτίας, θα 
αφαιρούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό πληρωμής του. 

 
11. ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

11.1. Η παρακολούθηση της εφαρμογής της σύμβασης θα γίνεται από τον ΥΑΛΕ σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παρ 5 του Β΄ Μέρους της υπ. αρ. ……………….. διακήρυξης. Συγκεκριμένα: για τον έλεγχο 
και την παραλαβή των εργασιών θα συντάσσεται από τον ΥΑΛΕ της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. γραπτή Αναφορά 
Ασφαλείας για την πιστή τήρηση των όρων της Σύμβασης. Η Αναφορά Ασφαλείας θα υποβάλλεται στον 
Δ/ντα Σύμβουλο της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. 

11.2. Τα λοιπά θέματα γενικότερου χαρακτήρα που ενδεχομένως εμφανίζονται κατά την διάρκεια ισχύος 
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της σύμβασης θα αντιμετωπίζονται από την Διοίκηση της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.., και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην παρ. 5.2 και 5.3. του Β΄ Μέρους της υπ. Αρ. ……………….. Διακήρυξης. 

 
12. ΠΟΙΝΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
12.1. Ποινές 

Για πλημμελή στελέχωση ή πλημμελή εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου επιβάλλονται 
από τον Δ/ντα Σύμβουλο της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. τα εξής: 

α)   Για ελλιπή ή παράτυπη στελέχωση φυλακής (βάρδιας) ελέγχου προσώπων /χειραποσκευών 
/αποσκευών, ελέγχων πρόσβασης και φύλαξης (στατικής και δια περιπολιών), ποινή διακοσίων ευρώ 
(200€) ανά άτομο. 

β)   Για μη λειτουργία σημείου ελέγχου, του οποίου προβλέπεται στελέχωση βάσει του προγράμματος 
εργασίας της Λιμενικής εγκατάστασης επιβάλλεται πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€). 

γ)   Για πλημμελή άσκηση ελέγχου ασφάλειας, ποινή πεντακοσίων ευρώ (500€). 

δ)   Για πλημμελή τήρηση της εργατικής νομοθεσίας ποινή πεντακοσίων ευρώ (500€). 

ε) Στις περιπτώσεις επανάληψης των (α), (β), (γ), (δ) παραβάσεων ή αντιστοίχως περιγραφόμενη ποινή 
διπλασιάζεται. 

12.2. Έκπτωση Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από το Δ.Σ. της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., εφόσον διαπιστωθεί από την Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. 
ότι: με οποιοδήποτε τρόπο έχει εκχωρηθεί σε τρίτους η Σύμβαση όλων ή μέρους των εργασιών αυτής, έχει 
αρθεί η ισχύς της προβλεπόμενης από το νόμο άδειας του Εργολάβου για παροχή υπηρεσιών Ασφαλείας, ή 
η άδεια αστυνομικής φύσεως της οικείας Λιμενικής αρχής, δεν παρείχε τις συμφωνηθείσες υπηρεσίες. 

Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων παραβάσεων όρων της σύμβασης ο Ανάδοχος δύναται να κηρυχθεί 
έκπτωτος. Η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. διαφυλάσσει το δικαίωμα της να αποζημιωθεί για κάθε ζημιά εξ αιτίας της 
έκπτωσης. 

12.2.1. Η κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου συνεπάγεται: 

Την κατάπτωση υπέρ της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. της κατατεθείσης εγγύησης καλής εκτέλεσης των εργασιών. 

Την ανάθεση της παροχής των υπηρεσιών αυτών στον επόμενο μειοδότη και την κάλυψη της όποιας ζημιάς 
προκύψει για την Εταιρεία σε βάρος του έκπτωτου εργολάβου. Τυχόν μικρότερη διαφορά μηνιαίας 
αποζημίωσης του νέου εργολάβου παραμένει σε όφελος της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. 

Τον προσωρινό ή διαρκή αποκλεισμό του εργολάβου από τους διενεργούμενους από την Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.., 
διαγωνισμούς. 

12.2.2. Αν ο Ανάδοχος διακόψει άκαιρα και χωρίς τη συναίνεση της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.. το έργο, πριν από την 
ημερομηνία λήξης του χρόνου της σύμβασης, υποχρεούται στην καταβολή προς την Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. λόγω 
ποινικής ρήτρας χιλίων ευρώ (1000, 00€) ημερησίως για κάθε μέρα διακοπής και μέχρι της ημερομηνίας 
λήξης της σύμβασης ή της τυχόν παράτασης αυτής. 

Σε τέτοια περίπτωση η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.. θα δικαιούται ελεύθερα να προσλάβει τρίτο, με ελεύθερη τιμή και θα 
δικαιούται να αξιώσει από τον έκπτωτο εργολάβο την τυχόν προκύπτουσα διαφορά τιμής παράλληλα με 
την αξίωσή του για κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης υπέρ αυτού, χωρίς μείωση του ποσού της 
ημερήσιας παραπάνω ποινικής ρήτρας. 

 
13. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΥΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 

Η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. αναγνωρίζει πως ο Ανάδοχος μπορεί να παρέχει υπηρεσίες ασφαλείας και σε άλλους 
πελάτες εκτός από την Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. εκτός των οριοθετημένων Λιμενικών Εγκαταστάσεων της ΟΛΗΓ ΑΕ. Η 
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παροχή των εν λόγω υπηρεσιών δεν θα παρεμποδίζει ή παρακωλύει με κανέναν τρόπο την παροχή των 
Υπηρεσιών που προβλέπονται στο παρόν από τον Ανάδοχο. 

 
14. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Κατατέθηκε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης με αριθμό ………………….. της Τράπεζας 
………………………….. ποσού …………………€ και αορίστου διάρκειας. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
επιστρέφεται στον εργολάβο δύο μήνες μετά την λήξη της σύμβασης και αφού διαπιστωθεί ότι όλες οι 
εργασίες έγιναν σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Το ποσόν θα καταπίπτει αυτοδικαίως σε 
περίπτωση παραβάσεως οποιουδήποτε όρου της σύμβασης ως ελάχιστη αποζημίωση του Ο.Λ.ΗΓ. (μη 
αποκλειόμενης περαιτέρω αποζημίωσης). 

 
15. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας-λύσης της Σύμβασης μετά από προειδοποιητική 
προθεσμία, για σοβαρούς λόγους που συνδέονται με ουσιώδεις μεταβολές στη λειτουργία του συστήματος 
ασφάλειας της λιμενικής εγκατάστασης. Στην περίπτωση αυτή ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να 
εξακολουθήσει την εκτέλεση του έργου του, μέχρις ότου κριθεί από την Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. ότι οι υπηρεσίες που 
προσφέρει δεν απαιτούνται πλέον, αμειβόμενος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση. 
 
16. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 

Ο Ανάδοχος του έργου και η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. θα προσπαθούν να ρυθμίζουν βάσει της καλής πίστης και των 
συναλλακτικών ηθών κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια 
της ισχύος της παρούσας. 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα από τα καθ’ ύλη και 
κατά τόπον αρμόδια Δικαστήρια για την πόλη της Ηγουμενίτσας, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό. 

Αναπόσπαστο και ουσιώδες τμήμα της παρούσας αποτελεί η με αριθμ. πρωτ…………………. διακήρυξη της 
Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., το με αριθμ. …………….ασφαλιστήριο συμβόλαιο καθώς και η προσφορά του εργολάβου. 

Καμία τροποποίηση του παρόντος συμφωνητικού δεν θα είναι έγκυρη εκτός αν καταρτίζεται εγγράφως και 
υπογράφεται από τους νόμιμους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των δυο συμβαλλομένων μερών. 

Προς πίστωση των ανωτέρω υπογράφεται το παρόν από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη σε τέσσερα 
πρωτότυπα, λαμβάνει το κάθε μέρος ένα, ενώ το τρίτο θα κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

Για Για την Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Α – Δικαιολογητικά νομιμοποίησης 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 
είναι νομικό πρόσωπο, σε συμμόρφωση προς την παρ. Β.6 της παρ. 2.2.9.2 («Αποδεικτικά μέσα») της 
παρούσας Διακήρυξης, ο οικονομικός φορέας προσκομίζει, ενδεικτικά, τα ακόλουθα έγγραφα, τα οποία 
αναφέρονται προς διευκόλυνση των υποψηφίων: 

(Ι) Σε περίπτωση ελληνικής ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.): 

(i) ΦΕΚ όπου δημοσιεύθηκε η άδεια σύστασης της εταιρίας ή, σε περίπτωση που δεν έχει ακόμη εκδοθεί, 
αντίγραφο σχετικής ανακοίνωσης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής. 

(ii) Νόμιμα θεωρημένο από   την υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του αρμοδίου επιμελητηρίου αντίγραφο του ισχύοντος 
καταστατικού της εταιρίας, στο οποίο έχουν ενσωματωθεί όλες οι προγενέστερες τροποποιήσεις του 
(άρθρο 7β παρ. 11 κ.ν. 2190/1920), και ΦΕΚ ή απόφαση της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την έγκριση 
της τελευταίας κατά σειρά τροποποίησης του καταστατικού. 

(iii) Πρόσφατο πιστοποιητικό της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του αρμοδίου επιμελητηρίου περί τροποποιήσεων του 
καταστατικού της εταιρίας. 

(iv) Πρακτικό (ή απόσπασμα πρακτικού) γενικής συνέλευσης περί εκλογής του διοικητικού συμβουλίου της 
εταιρίας, πρακτικό για τη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου σε σώμα και την εκπροσώπηση της 
εταιρίας, και ΦΕΚ ή ανακοίνωση της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την συγκρότηση σε σώμα του 
διοικητικού συμβουλίου και την εκπροσώπηση της εταιρίας ή αριθμός πρωτοκόλλου υποβολής των ως άνω 
πρακτικών γ.σ. και δ.σ. στην υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ του αρμοδίου επιμελητηρίου μαζί με αντίγραφο διπλοτύπου 
είσπραξης του σχετικού τέλους δημοσίευσης από δημόσιο ταμείο. 

(v) Σε  περίπτωση  που  την  προσφορά  υπογράφει  στο  όνομα  της  εταιρίας  φυσικό  πρόσωπο 
διαφορετικό από το νόμιμο εκπρόσωπό της που έχει τη σχετική εξουσία εκπροσώπησης, όπως αυτός 
προκύπτει από τις παραπάνω αποφάσεις των εταιρικών οργάνων, απαιτείται η προσκόμιση αντιγράφου 
απόφασης του διοικητικού συμβουλίου με την οποία παρέχεται η σχετική εξουσία εκπροσώπησης. 

(vi) Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας ότι δεν έχουν επέλθει άλλες 
μεταβολές στο καταστατικό, στο διοικητικό συμβούλιο και την εκπροσώπηση της εταιρίας. 

(ΙΙ) Σε περίπτωση ελληνικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.): 

(i) ΦΕΚ όπου δημοσιεύθηκε η σύσταση της εταιρίας ή, σε περίπτωση που δεν έχει ακόμη εκδοθεί, 
αντίγραφο σχετικής περίληψης συνοδευόμενης από αριθμό κατάθεσης στο Εθνικό Τυπογραφείο. 

(ii) Νόμιμα θεωρημένο από την υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ του αρμόδιου επιμελητηρίου αντίγραφο του 
ισχύοντος καταστατικού της εταιρίας, στο οποίο έχουν ενσωματωθεί όλες οι προγενέστερες τροποποιήσεις 
του (άρθρο 38 παρ. 4 ν. 3190/1955), και ΦΕΚ όπου δημοσιεύεται η τελευταία κατά σειρά τροποποίηση του 
καταστατικού ή σχετική περίληψη για δημοσίευση στο ΦΕΚ συνοδευόμενη από αντίγραφο του αριθμού 
κατάθεσης στο Εθνικό Τυπογραφείο. 

(iii) Πρόσφατο πιστοποιητικό της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ του αρμόδιου επιμελητηρίου περί τροποποιήσεων του 
καταστατικού της εταιρίας. 

(iv) ΦΕΚ στο οποίο έγινε η δημοσίευση των αποφάσεων περί διορισμού του διαχειριστή της εταιρίας, αν 
είναι διαφορετικό από το υπό (α) ή (β) παραπάνω. 
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 (v) Σε   περίπτωση   που   την   προσφορά   υπογράφει  στο   όνομα  της   εταιρίας   φυσικό   πρόσωπο 
διαφορετικό από τον διαχειριστή της που έχει τη σχετική εξουσία εκπροσώπησης, όπως αυτός προκύπτει 
από τα παραπάνω έγγραφα, απαιτείται η προσκόμιση ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου με την 
οποία παρέχεται η σχετική εξουσία εκπροσώπησης. 

(vi) Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 του διαχειριστή της εταιρίας ότι δεν έχουν επέλθει άλλες μεταβολές 
στο καταστατικό και τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας. 

(ΙΙΙ) Σε περίπτωση ελληνικής ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας (Ι.Κ.Ε.): 

(i) Νόμιμα θεωρημένο από την  υπηρεσία  Γ.Ε.ΜΗ του  αρμόδιου  επιμελητηρίου  αντίγραφο του ισχύοντος 
καταστατικού της εταιρίας, στο οποίο έχουν ενσωματωθεί όλες οι προγενέστερες τροποποιήσεις του, ή 
νόμιμα θεωρημένα από την υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ του αρμόδιου κατά τόπον επιμελητηρίου αντίγραφα του 
αρχικού καταστατικού της εταιρίας και όλων των μεταγενέστερων τροποποιήσεών του. 

(ii) Πρόσφατο  πιστοποιητικό την  αρμόδια  υπηρεσία  Γ.Ε.ΜΗ  του  αρμόδιου  επιμελητηρίου  περί 
τροποποιήσεων του καταστατικού της εταιρίας. 

(iii) Σε περίπτωση που την προσφορά υπογράφει στο όνομα της εταιρίας φυσικό πρόσωπο διαφορετικό 
από τον διαχειριστή της που έχει τη σχετική εξουσία εκπροσώπησης, όπως αυτός προκύπτει από τα 
παραπάνω έγγραφα, απαιτείται η προσκόμιση ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου με την οποία 
παρέχεται η σχετική εξουσία εκπροσώπησης. 

(iv) Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 του διαχειριστή της εταιρίας ότι δεν έχουν επέλθει άλλες μεταβολές 
στο καταστατικό και την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας. 

(IV)Σε περίπτωση ελληνικής ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.): 

(i) Νόμιμα θεωρημένο από την  υπηρεσία  Γ.Ε.ΜΗ του  αρμόδιου  επιμελητηρίου  αντίγραφο του 
ισχύοντος καταστατικού της εταιρίας, στο οποίο έχουν ενσωματωθεί όλες οι προγενέστερες τροποποιήσεις 
του, ή νόμιμα θεωρημένα από την υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ του αρμόδιου επιμελητηρίου αντίγραφα του αρχικού 
καταστατικού της εταιρίας και όλων των μεταγενέστερων τροποποιήσεών του. 

(ii) Πρόσφατο    πιστοποιητικό    της    υπηρεσίας    Γ.Ε.ΜΗ    του    αρμόδιου    επιμελητηρίου    περί 
τροποποιήσεων του καταστατικού της εταιρίας. 

(iii) Σε περίπτωση που την προσφορά υπογράφει στο όνομα της εταιρίας φυσικό πρόσωπο διαφορετικό 
από τον διαχειριστή της που έχει τη σχετική εξουσία εκπροσώπησης, όπως αυτός προκύπτει από τα 
παραπάνω έγγραφα, απαιτείται η προσκόμιση ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου με την οποία 
παρέχεται η σχετική εξουσία εκπροσώπησης. 

(iv) Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 του διαχειριστή της εταιρίας ότι δεν έχουν επέλθει άλλες μεταβολές 
στο καταστατικό και τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας. 

(V)Σε περίπτωση αλλοδαπού νομικού προσώπου: 

Στοιχεία αντίστοιχα με αυτά που αναφέρονται παραπάνω για τις Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., εκδιδόμενα 
όπου απαιτείται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους, μεταφρασμένα νόμιμα στην ελληνική 
γλώσσα. 

 (VI)Σε περίπτωση συνεταιρισμού ή τυχόν άλλου τύπου νομικού προσώπου: 

Στοιχεία αντίστοιχα με αυτά που αναφέρονται παραπάνω για τις Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., τα οποία 
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αποδεικνύουν τη νομιμοποίηση του νομικού προσώπου και των φυσικών προσώπων που το 
εκπροσωπούν. 

(VII)Σε περίπτωση κοινοπρακτικού σχήματος, το οποίο έχει λάβει τη μορφή συνεστημένης 
κοινοπραξίας κατά την φορολογική νομοθεσία (κοινοπραξία επιτηδευματιών): 

(i)Νόμιμα επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο του αρχικού συμφωνητικού σύστασης της κοινοπραξίας 
και όλων των μεταγενέστερων τροποποιήσεων αυτού, με θεώρηση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., όπου θα 
περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

 ότι όλα τα μέλη της κοινοπραξίας αποδέχονται την από κοινού συμμετοχή στον Διαγωνισμό και την 
εκτέλεση της εδώ δημοπρατούμενης Σύμβασης, 
 ότι όλα τα μέλη της κοινοπραξίας ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον το καθένα έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής για το σύνολο του συμβατικού αντικειμένου του παρόντος Διαγωνισμού και των 
υποχρεώσεων του Αναδόχου, 
 το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μέλους στο τυχόν κεφάλαιο και στις κερδοζημίες της κοινοπραξίας, 
 ο τρόπος κατανομής της συνολικής αμοιβής της δημοπρατούμενης Σύμβασης σε καθένα από τα μέλη 
της κοινοπραξίας, 
 ο διαχειριστής της κοινοπραξίας. 

(ii)Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 του διαχειριστή της κοινοπραξίας ότι δεν έχουν επέλθει άλλες 
μεταβολές στο συμφωνητικό σύστασης καθώς και στην διαχείριση και εκπροσώπηση της κοινοπραξίας. 

(iii) Τα απαιτούμενα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω για τις Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., αλλοδαπό 
και άλλων τύπων νομικά πρόσωπα, για κάθε μέλος της κοινοπραξίας. 

(VIII)Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που δεν έχει περιβληθεί συγκεκριμένη νομική 
μορφή(περ. 2 της παρ. 2.2.1 της Διακήρυξης): 

(i)Ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό συμφωνητικό, υπογεγραμμένο από όλους τους συμμετέχοντες στην 
ένωση (αυτοπροσώπως αν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και από τους νομίμους εκπροσώπους αν 
πρόκειται για νομικά πρόσωπα), στο οποίο θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

 ότι όλοι οι συμμετέχοντες αποδέχονται την από κοινού συμμετοχή στον Διαγωνισμό και την εκτέλεση 
της εδώ δημοπρατούμενης Σύμβασης, 
 ότι όλοι οι συμμετέχοντες ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ο καθένας έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής για το σύνολο του συμβατικού αντικειμένου του παρόντος Διαγωνισμού που τυχόν 
τους ανατεθεί και των υποχρεώσεων του Αναδόχου, 
 το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης στις κερδοζημίες, 
 ο τρόπος κατανομής της συνολικής αμοιβής της δημοπρατούμενης Σύμβασης σε καθένα από τα μέλη 
της ένωσης. 

(ii)Τα απαιτούμενα στοιχεία που  αναφέρονται παραπάνω για τις Α.Ε.,  Ε.Π.Ε.,  Ι.Κ.Ε.,  Ο.Ε.,  Ε.Ε., 
αλλοδαπό και άλλων τύπων νομικά πρόσωπα, για κάθε μέλος της ένωσης. 
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