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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτοντος Φορέα 

 

Επωνυμία Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε. 
Κεντρικός Επιβατικός Σταθμός,  
Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας 

Πόλη Ηγουμενίτσα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 46100 

Τηλέφωνο +30 2665099300 

Φαξ +30 2665099330 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  olig@olig.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Φώτιος Μητσέλος 
Τηλ. 2665099307, Φαξ 2665099330 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο mitselos@olig.gr 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  
(URL) 

www.olig.gr 

 
Είδος Αναθέτοντος Φορέα 
Ο Αναθέτων Φορέας είναι ανώνυμη εταιρία του Δημοσίου, αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα αρχή (άρθ. 
2 παρ. 1 περ. 3 ν. 4412/2016)  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, υποτομέας Κεντρικής 
Κυβέρνησης(Νομικά Πρόσωπα Κεντρικής Κυβέρνησης και Δημόσιες Επιχειρήσεις (Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.,Α.Ε) 
(άρθ. 14 ν. 4270/2014). 
 
Κύρια δραστηριότητα Αναθέτοντος Φορέα 
Ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας  κατά την κύρια δραστηριότητά του παρέχει υπηρεσίες διακίνησης 
επιβατών και οχημάτων και υπηρεσίες ελλιμενισμού των πλοίων στον λιμένα Ηγουμενίτσας. Το λιμάνι 
είναι κυρίως 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. 
 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση 

 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την διαδικασία του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση 
σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 περ. β’ του ν. 4413/2016 σε 
συνδυασμό με το άρθρο 29 του νόμου αυτού. 
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Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Η χρηματοδότηση της σύμβασης (ήτοι κάθε δαπάνης που απαιτείται για την πλήρη και προσήκουσα 
παροχή των παραχωρούμενων υπηρεσιών) βαρύνει τον ανάδοχο της σύμβασης παραχώρησης 
(παραχωρησιούχο) χωρίς ουδεμία επιβάρυνση του ΟΛΗΓ. 
 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η παραχώρηση υπηρεσιών διαχείρισης ασυνόδευτων φορτίων, και 
ειδικότερα η παραλαβή  και διακίνηση με ειδικά αδειοδοτημένα μετατοπιστικά μηχανήματα, των 
ασυνόδευτων φορτίων και αυτοκινούμενων, η φορτοεκφόρτωσή τους με ίδια μέσα σε οχηματαγωγά 
πλοία και η μεταφορά και τοποθέτησή τους  εντός  χώρου του λιμένα. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, δηλαδή  ο  προϋπολογιζόμενος κύκλος εργασιών (έσοδα)  του 
παραχωρησιούχου καθ΄ όλη τη διάρκεια (24 μήνες ) από την παροχή των παραχωρούμενων υπηρεσιών ,  
ανέρχεται στο ποσό των € 102.300,00 ετησίως πλέον ΦΠΑ (προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24%= 126.852,00 ) €  

ήτοι 102.300 x 2 έτη= 204.600 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 49.104 ευρώ = Συνολικό (με ΦΠΑ) ποσό 253.704 ευρώ για 
2 (δυο) έτη. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 24(είκοσι τέσσερις) μήνες. 

Ο Αναθέτων Φορέας διατηρεί δικαίωμα προαίρεσης, ήτοι το δικαίωμα της μονομερούς, με απόφασή του, 
παράτασης της διάρκειας της σύμβασης για 12 (δώδεκα) μήνες επιπλέον της αρχικής διάρκειας της 
σύμβασης, με εκτιμώμενη συμβατική αξία της παράτασης ποσού € [102.300,00] πλέον ΦΠΑ 
(προϋπολογισμός παράτασης με ΦΠΑ 24%:€ 126.852,00). 

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

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι το υψηλότερο ποσοστό επί των εσόδων από την ως άνω 
παραχωρηθείσα υπηρεσία  που θα προσφέρει  ο προσφέρων σε αντάλλαγμα για την παραχώρηση από τον 
Ο.Λ.ΗΓ προς αυτόν του δικαιώματος παροχής και διαχείρισης των υπηρεσιών που αναφέρονται στην 
παρούσα Διακήρυξη (πλειοδοτικός διαγωνισμός). Σε περίπτωση μείωσης της κίνησης του Λιμένα και 
επακόλουθα του τζίρου ασυνοδεύτων, ο ανάδοχος δεν μπορεί να εγείρει αντίστοιχα αξιώσεις αλλαγής  
του ποσοστού επί του τζίρου. 
 

 

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. 4413/2016 (Α' 148) «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 
σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις», 

 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ147Α/2016), αναλογικά εφαρμοζόμενων, όπου απαιτείται. 

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

 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”,  

 του π.δ80/2016 (Α΄145)  “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, όπως ισχύει 

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

 της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

 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. Αριθμ.38/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΗΓ ΑΕ περί της προκήρυξης 
διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης γενικών υπηρεσιών με αντικείμενο την «ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ» 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 18-05-2020 και ώρα 11.00 

1.6 Δημοσιότητα 

   

Η προκήρυξη, όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, 
αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοποhttp://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  
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Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Αναθέτοντος Φορέα, στη διεύθυνση 
(URL):www.olig.gr 

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

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

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

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης, είναι τα ακόλουθα: 

- η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI –ENΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΑΡΧΗ) 
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI –ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
- ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Α’ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

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

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 
στον ιστότοπο του Αναθέτοντος Φορέα στην διεύθυνση (URL):  www.olig.gr. 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, γίνονται εγγράφως μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
olig@olig.gr. 

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

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου κατά τα ανωτέρω,  το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα. ΟΙ απαντήσεις δημοσιεύονται στον ιστότοπο του 
Αναθέτοντος Φορέα στην διεύθυνση (URL):  www.olig.gr. 

Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάζονται.  

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

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα του παρόντος διαγωνισμού υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 
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2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις 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. 

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 05.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε 
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του 
Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 
αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση 
αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του ΚΠολΔκαι 53 του Κώδικα 
περί Δικηγόρων. 

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

2.1.5 Εγγυήσεις 

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

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

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) τον Αναθέτοντα Φορέα προς τον οποίο απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: 1) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 
εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και 2) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 
στοιχεία της παρούσας διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία 
λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη 
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης 
και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

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

2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής 

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ,  

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

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

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

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που 
ανέρχεται στο ποσό των 4.092,00ευρώ. 

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. Ο Αναθέτων 
Φορέας μπορεί, πριν τη λήξη ισχύος 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 παραχωρησιούχο με την προσκόμιση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

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

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

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 
2.2.7, 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 τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους:  
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α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

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

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) εγκλήματα τρομοκρατίας 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 
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 τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 
στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2.2.3.2. 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 όταν ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης.  Επίσης  αποκλείεται εάν  έχει αθετήσει τις οικονομικές του  υποχρεώσεις του προς την     
ΟΛΗΓ ΑΕ.  

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. 
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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.  

2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 
2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το 
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα,πριν 
από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  
 
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 
εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, 
εφαρμοζομένου κατ’ αναλογία, 

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

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

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

(ε) εάν έχει παράσχει συμβουλές στον Αναθέτοντα Φορέα ή έχει εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, και η κατάσταση αυτή σύγκρουσης συμφερόντων δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, που διασφαλίζουν τη μη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού λόγω της συμμετοχής του εν λόγω υποψηφίου ή προσφέροντα. 

(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 23 της παρούσας,  

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

Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο 
εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και 
τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

2.2.3.5. 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. 

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

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται κατ’ αναλογία των οριζομένων στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται κατ’ αναλογία των οριζομένων στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016 

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

 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι να 
παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών. 

 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα: 
Μέσο γενικό κύκλο εργασιών για τα έτη2017, 2018 και 2019 (ή για όσα έτη από αυτά λειτουργεί ο 
οικονομικός φορέας σε περίπτωση που αυτός συστάθηκε αργότερα) ο οποίος θα ανέρχεται σε ποσό 
τουλάχιστον 110.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 
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2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

 

      (i)  Oσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται για την λειτουργία της υπηρεσίας ασυνόδευτων να διαθέτουν 
τον  εξοπλισμό - ooποίος θα είναι εγκατεστημένος εντός του λιμένα- όπως περιγράφεται παρακάτω  και 
ειδικότερα: 

τρία (3) μετατοπιστικά μηχανή ματαβαρέων αντικειμένων, ελκτικότητας από 2500 έως 8000 κιλά 

τρία (3) περονοφόρα οχήματα (κλαρκ) τα οποία θα έχουν ισχύοντα πιστοποιητικά ανύψωσης,   

ένα (1) ανυψωτικό γερανό, ο οποίος θα έχει ισχύον πιστοποιητικό ανύψωσης, ελκτικότητας από 
5.000 έως 35.000 κιλά. 

Για τα ανωτέρω μηχανήματα θα πρέπει να περιλαμβάνονται στα δικαιολογητικά συμμετοχής του, 
αντίγραφα των πρωτότυπων παραστατικών στοιχείων (τιμολογίων αγοράς ή εκμίσθωσης, 
συμφωνητικά  εκμίσθωσης,  άδειες κυκλοφορίας, καθώς και τα προβλεπόμενα  πιστοποιητικά). 

       (ii) Να αναφέρονται στους σκοπούς του καταστατικού του (αν είναι νομικό πρόσωπο) και της έναρξης 
δραστηριότητας του (σε κάθε περίπτωση) , οι υπηρεσίες μεταφορών.  

(iii)Να έχει εκτελέσει υπηρεσίες ,για διάστημα  δύο ετών, στο ανωτέρω αντικείμενο του έργου και 
προσωπικό που κατ αριθμό και περιγραφή θέσης αναφέρεται στην (i) ανωτέρω παράγραφο. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν  
α)να διαθέτουν πιστοποίηση το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο, στο πεδίο εφαρμογής 
Υπηρεσίες Μεταφορών, και 
β)να διαθέτουν πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας κατά ISO 39001:2012 

προκειμένου η υπηρεσία διαχείρισης ασυνοδεύτων φορτίων να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις  των 
ποιοτικών κα ασφαλών χαρακτηριστικών  μεταφορών στον λιμένα. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

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

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

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης. 

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

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, υπεύθυνη δήλωση με τις συνέπειες του ν. 1599/1986, σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο στην παρούσα ,Παράρτημα ΙΙΙ. 

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 2.2.7, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4-2.2.7). 

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

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

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

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

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

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

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

γ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016, αναλογικώς 
εφαρμοζόμενη. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν αντίγραφο Επαγγελματικής Δραστηριότητας. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν  

- Οικονομικές καταστάσεις ή ισολογισμούς των χρήσεων2017, 2018 και 2019 ή, σε κάθε περίπτωση, των 
τριών τελευταίων οικονομικών χρήσεων, στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευσή τους είναι υποχρεωτική 
σύμφωνα με την περί εταιριών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος 
οικονομικός φορέας. Επισημαίνεται ότι: 

- Για τους οικονομικούς φορείς-εταιρείες που δεν υποχρεούνται από το νόμο στην έκδοση 
Ισολογισμών, απαιτείται δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών με την 
κατάθεση των αντίστοιχων εντύπων Ε1 & Ε3.  

- Σε περίπτωση νεοσύστατου οικονομικού φορέα, δηλαδή οικονομικού φορέα που δεν διαθέτει 
3 χρήσεις, η ίδια απαίτηση ισχύει αναλογικά για την μέχρι σήμερα χρήση. Για αυτούς τους 
οικονομικούς φορείς πρέπει να υποβληθεί το τελευταίο ισοζύγιο. 

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

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

 Για την παράγραφο 2.2.6 i  :  Κατάλογο του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης , αντίγραφα 
των πρωτότυπων παραστατικών στοιχείων (τιμολογίων αγοράς ή εκμίσθωσης, συμφωνητικά  
εκμίσθωσης,  άδειες κυκλοφορίας, καθώς και τα προβλεπόμενα  πιστοποιητικά). 

- Για την απόδειξη της επαγγελματικής ικανότητας παραγράφου 2.2.6ii , οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ,  κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). 
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτει η συνάφεια της δραστηριότητας του προς παροχή 
υπηρεσιών μεταφορών. 
- Για την απόδειξη της παραγρ.2.2.6 iii , οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν συμβάσεις 
έργων/υπηρεσιών ή και παραστατικά τιμολόγησης , για δύο έτη  στο αντικείμενο της παροχής 
υπηρεσιών μεταφορών , κι επίσης καταστάσεις προσωπικού θεωρημένες από τις οποίες να προκύπτει 
ότι ο συμμετέχων οικονομικός φορέας έχει απασχολήσει κατά το χρόνο που αναφέρεται στην παρ.                       
2.2.6 iii , τουλάχιστον το προσωπικό που κατ αριθμό και περιγραφή θέσης αναφέρεται στην παρ.2.2.6i 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα  
διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

- Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στο πεδίο εφαρμογής  
με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης,  
 

- Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Εφαρμογής Συστήματος Διαχείριση  Οδικής Ασφάλειας 39001:2012 ή 
ισοδύναμο από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
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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. Ενδεικτικός κατάλογος νομιμοποιητικών εγγράφων προς διευκόλυνση των 
υποψηφίων παρατίθεται στο Προσάρτημα Α της παρούσας διακήρυξης. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες 
αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από 
τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

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

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

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

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι το υψηλότερο ποσοστό επί των εσόδων από την ως άνω 
παραχωρηθείσα υπηρεσία  που θα προσφέρει  ο προσφέρων σε αντάλλαγμα για την παραχώρηση από τον 
Ο.Λ.ΗΓ προς αυτόν του δικαιώματος παροχής και διαχείρισης των υπηρεσιών που αναφέρονται στην 
παρούσα Διακήρυξη (πλειοδοτικός διαγωνισμός). Διευκρινίζεται ότι στο σύνολο των εσόδων του 
αναδόχου επί του οποίου θα υπολογίζεται το προσφερόμενο ποσοστό, θα συμπεριλαμβάνονται και τα 
έσοδα από το πάρκινγκ, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 8 του Παραρτήματος Ι. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην Διακήρυξη για όλες τις 
περιγραφόμενες υπηρεσίες. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 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 έως την Δευτέρα 18-05-2020  και ώρα 
11.00  («Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών») ή όποια άλλη ημερομηνία και ώρα ορισθεί ύστερα από 
παράταση που, τυχόν, χορηγηθεί, κατά την απόλυτη κρίση του Αναθέτοντος Φορέα και, η οποία, θα 
γνωστοποιηθεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Προσφορές, που, τυχόν, υποβάλλονται εκπρόθεσμα, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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2.4.2.3.Η προσφορά θα υποβληθεί σε ενιαίο κλειστό και σφραγισμένο φάκελο (ή κιβώτιο), στον οποίο θα 
αναγράφονται ευκρινώς τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

(1) Ο τίτλος του Διαγωνισμού  
(2) Η ένδειξη «Γενικός Φάκελος Προσφοράς» 
(3) Τα στοιχεία του προσφέροντος (πλήρης επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, 

αριθμός φαξ, διεύθυνση e-mail). Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι ένωση οικονομικών φορέων, 
αναγράφονται τα στοιχεία όλων των μελών του. 

(4) Τα στοιχεία του αντικλήτου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός 
φαξ, διεύθυνση e-mail). 

(5) Ο Αναθέτων Φορέας 
(6) Η Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών  
(7) Η ένδειξη: «Να ανοιχθεί μόνο από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού». 

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους, εντός του ανωτέρω «Γενικού Φακέλου 
Προσφοράς» τα ακόλουθα:  

(i) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ Α’ - Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική 
Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η 
τεχνική προσφορά  σύμφωνα με την παρούσα, και ο οποίος θα υποβληθεί σε ένα (1) πρωτότυπο, 
ένα (1) αντίγραφο και σε ψηφιακή μορφή (αρχεία .pdf εντός οπτικού δίσκου ή άλλου φορέα 
ψηφιακής αποθήκευσης δεδομένων, USB stick / flash memory stick). 

(ii) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «ΦΑΚΕΛΟΣ Β’ - Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση 
απαιτούμενα δικαιολογητικά,και ο οποίος θα υποβληθεί σε ένα (1) πρωτότυπο, ένα (1) αντίγραφο 
και σε ψηφιακή μορφή (αρχεία .pdf εντός οπτικού δίσκου ή άλλου φορέα ψηφιακής αποθήκευσης 
δεδομένων, USB stick / flash memory stick). 

Σε περίπτωση που τυχόν διαπιστωθούν διαφορές μεταξύ των εντύπων στοιχείων των Προσφορών και των 
αντίστοιχων στοιχείων που υποβάλλονται σε ψηφιακή μορφή, υπερισχύουν τα έντυπα στοιχεία της 
Προσφοράς.  

Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να 
επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

2.4.2.4.Ένα από τα αντίτυπα φέρει την ένδειξη «Πρωτότυπο» και κάθε φύλλο φέρει την πρωτότυπη 
μονογραφή του νόμιμου εκπροσώπου ή πληρεξουσίου του προσφέροντος, ο οποίος υπογράφει και το 
«Πρωτότυπο» στο τέλος. Ως νόμιμος εκπρόσωπος ή πληρεξούσιος, νοείται το πρόσωπο ή τα πρόσωπα 
που, εν όψει της δημοπρατούμενης σύμβασης, δεσμεύουν τον προσφέροντα με την υπογραφή τους 
έχοντας την εξουσία εκπροσώπησης και άσκησης των σχετικών πράξεων διοίκησης και διαχείρισης για 
λογαριασμό του. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το «Πρωτότυπο» φέρει την υπογραφή στο 
τέλος και την μονογραφή σε κάθε φύλλο των νομίμων εκπροσώπων ή πληρεξουσίων όλων των μελών της 
ένωσης.  

Το «Πρωτότυπο» περιέχει πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα, ενώ τα υπόλοιπα μπορούν να 
περιέχουν απλές φωτοτυπίες των ως άνω πρωτοτύπων ή νόμιμα επικυρωμένων εγγράφων. Το 
«Πρωτότυπο» υπερισχύει σε περίπτωση τυχόν διαφοροποίησής του από τα υπόλοιπα αντίγραφα. Εάν 
κατά την αξιολόγηση των προσφορών διαπιστωθούν σημαντικές διαφορές μεταξύ του «Πρωτοτύπου» και 
των υπόλοιπων αντιγράφων, ο προσφέρων αποκλείεται από τον διαγωνισμό. 

2.4.2.5.Οι επιμέρους Υπο-Φάκελοι θα αναγράφουν υποχρεωτικά τα ίδια στοιχεία όπως ο Γενικός Φάκελος 
Προσφοράς και επιπλέον τον τίτλο κάθε Υπο-Φακέλου (π.χ. «Φάκελος Α’ Δικαιολογητικά Συμμετοχής –
Τεχνική Προσφορά»» ή «Φάκελος Β’ Οικονομική Προσφορά» κατά περίπτωση). Επίσης θα φέρουν την 
ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» ή «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» κατά περίπτωση. 
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2.4.2.6.Οι προσφορές υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Αναθέτοντος Φορέα, στη διεύθυνση που 
αναφέρεται στο οικείο άρθρο της Διακήρυξης, το αργότερο μέχρι την Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών. 
Επίσης, οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικά (με απλή ή συστημένη επιστολή ή 
ταχυμεταφορέα) στο πρωτόκολλο του Αναθέτοντος Φορέα (στην ίδια ταχυδρομική διεύθυνση), με ευθύνη 
του υποψηφίου ως προς το περιεχόμενο και το χρόνο, που θα παραδοθούν στον Αναθέτοντα Φορέα. Στην 
περίπτωση αυτή, οι προσφορές θα πρέπει να παραληφθούν και να πρωτοκολληθούν ομοίως μέχρι την 
Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών και την ώρα που αναφέρεται ειδικά για τον σκοπό αυτό στην 
Διακήρυξη. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, ο Αναθέτων Φορέας ουδεμία ευθύνη φέρει για 
την τυχόν εκπρόθεσμη παραλαβή ή την μη παραλαβή της Προσφοράς ή για το περιεχόμενο της 
Προσφοράς. 

2.4.2.7.Στη διαδικασία γίνονται δεκτοί Υποψήφιοι, που θα υποβάλουν Προσφορά, η οποία θα 
πρωτοκολληθεί κατά τα ανωτέρω. Ο Αναθέτων Φορέας δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των 
Προσφορών ούτε για οποιαδήποτε τυχόν καθυστέρηση άφιξης αυτών και δεν θα παραλάβει Προσφορές 
και λοιπά έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως. Οι 
Υποψήφιοι φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη της έγκαιρης  υποβολής των Προσφορών τους, σε καμία δε 
περίπτωση δεν αρκεί για την εμπρόθεσμη συμμετοχή στον Διαγωνισμό η προ της καταληκτικής 
προθεσμίας ταχυδρόμηση ή αποστολή τους. 

Προσφορά που, τυχόν, αφιχθεί, παραληφθεί ή πρωτοκολληθεί μετά την Ημερομηνία Υποβολής 
Δεσμευτικών Προσφορών, όπως αυτή καθορίζεται κατά ημερομηνία και ώρα στην παρούσα Διακήρυξη, 
έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του Υποψηφίου, ακόμη και αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας για την 
καθυστέρηση και θα επιστρέφεται στον Υποψήφιο που την υπέβαλε, χωρίς να αποσφραγισθεί, σύμφωνα 
με όσα ειδικότερα αναφέρονται στο άρθρο 29.1 της παρούσας. Τον αποκλεισμό, επίσης, του 
Διαγωνιζόμενου συνεπάγεται η υποβολή Προσφοράς, που παραβαίνει όρους της παρούσας Διακήρυξης, 
σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα σε αυτήν. 

2.4.2.8. Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στον Διαγωνισμό, η οποία 
συνυποβάλλεται εκτός του Γενικού Φακέλου Προσφοράς, και η οποία θα έχει την μορφή επιστολής προς 
τον Αναθέτοντα Φορέα, θα φέρει δε την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του υποψηφίου ή, σε 
περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, την υπογραφή του κοινού εκπροσώπου των μελών της ένωσης. 
Στην αίτηση, περιλαμβάνεται δήλωση με την οποία ο υποψήφιος ορίζει ως αντίκλητό του ένα (1) φυσικό 
πρόσωπο, δίνοντας τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax κλπ.) για 
κάθε επικοινωνία που τυχόν θα απαιτηθεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού. 

2.4.2.9.Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής κανένα συμπληρωματικό στοιχείο δεν γίνεται δεκτό για 
οποιονδήποτε λόγο, ακόμη και εάν υπάρχει αίτηση έκδοσής του ή υπεύθυνη δήλωση για την προσκόμισή 
του.  

2.4.2.10.Οι Υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με την σύνταξη και 
υποβολή των Προσφορών τους, ανεξαρτήτως της εξέλιξης του Διαγωνισμού. 

2.4.2.11.Από τον προσφέροντα μπορεί να επισημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που 
έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. 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 μετην 
οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή 
της. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου Α «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 

 

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν: α) την υπεύθυνη δήλωση με τις συνέπειες του ν. 1599/1986, σύμφωνα με το 
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επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ, και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στα 
άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας Διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο υπεύθυνης δήλωσης το οποίο επισυνάπτεται και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης (ΠαράρτημαΙΙΙ).  

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο). 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν την ως άνω υπεύθυνη 
δήλωση για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από τον Αναθέτοντα Φορέα και θα περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των 
οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. 

Η τεχνική προσφορά που θα υποβάλει κάθε συμμετέχων οικονομικός φορέας πρέπει να περιέχει, με ποινή 
αποκλεισμού, τουλάχιστον τα παρακάτω: 

1. Αντίγραφο της δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος, σε συμμόρφωση προς τις παρ. 2.2.4 και 2.2.6.ii) 
της παρούσας διακήρυξης. 
2. Αντίγραφα Ισολογισμών ή Οικονομικές καταστάσεις της παρ.2.2.5 για την Οικονομική Επάρκεια 
3. Αντίγραφα συμβάσεων έργου/παροχής υπηρεσιών ή και αντίστοιχα παραστατικά τιμολόγησης δυο 
ετών στο αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών μεταφορών (παρ.2.2.6 iii), κι επίσης θεωρημένες 
καταστάσεις προσωπικού γι αυτά σύμφωνα με την παραγρ.2.2.9.2 Β4 
4. Αντίγραφα των πρωτότυπων παραστατικών στοιχείων αδειοδότησης των μηχανημάτων που κατ’ 
ελάχιστο πρέπει να διαθέτει σε συμμόρφωση προς την παρ. 2.2.6.i) της παρούσας διακήρυξης. 
 5. Πιστοποίηση σε ισχύ κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο, στο πεδίο εφαρμογής 
Υπηρεσίες Μεταφορών. 
6. Πιστοποίηση σε ισχύ του Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας κατά ISO 39001:2012 

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης(ήτοι 
το υψηλότερο ποσοστό επί των εσόδων από την ως άνω παραχωρηθείσα υπηρεσία  που θα προσφέρει  ο 
προσφέρων σε αντάλλαγμα για την παραχώρηση από τον Ο.Λ.ΗΓ προς αυτόν του δικαιώματος παροχής 
και διαχείρισης των υπηρεσιών που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη (πλειοδοτικός διαγωνισμός)), 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 2.3.1 της Διακήρυξης. 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού σύμφωνα με το 
υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙV.  

Στην  οικονομική  προσφορά θα αναγράφεται επί ποινή αποκλεισμού,  αριθμητικώς και ολογράφως, το επί 
τοις εκατό προσφερόμενο ποσοστό επί των εσόδων από την παραχωρηθείσα υπηρεσία που αναφέρεται 
στην παρούσα Διακήρυξη και θα είναι υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα.  

Το ελάχιστο προσφερόμενο ποσοστό εκκίνησης, ορίζεται σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί των 
εσόδων από την παραχωρηθείσα υπηρεσία που αναφέρεται στην παρούσα Διακήρυξη. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται με ποσοστό επί τοις % β) δεν 
προκύπτει με σαφήνεια το προσφερόμενο ποσοστό.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (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 τον Αναθέτοντα 
Φορέα, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 
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την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη 
ως άνω αρχική διάρκεια. 

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

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

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

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

(2) 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 παρούσας 
Διακήρυξης, 

(3) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από τον Αναθέτοντα Φορέα σύμφωνα 
με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας, 

(4) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  
(5) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 

περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας και στην 
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών 
φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων, 

(6) η οποία είναι υπό αίρεση, 
(7) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 
(8) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των φακέλων των 
προσφορών, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

-Αποσφράγιση του «Φακέλου Α - Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την Δευτέρα 18-05-
2020 και ώρα 11.00 

 - Αποσφράγιση του «Φακέλου Β - Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα 
ορίσει ο Αναθέτων Φορέας. 
  -  Αποσφράγιση του Φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την ημερομηνία και ώρα που 
θα ορίσει ο Αναθέτων Φορέας. 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο 
στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την 
επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

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

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

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

Ειδικότερα : 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού 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 η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα 
με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών 
προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών με βάση το εδώ 
προβλεπόμενο κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να 
γίνονται και ενιαία. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι Φάκελοι Β- Οικονομικών Προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που 
ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως 
άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από 
τον Αναθέτοντα Φορέα μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω 
διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

δ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει 
πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 
προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού 
παραχωρησιούχου.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών ο Αναθέτων Φορέας επιλέγει τον παραχωρησιούχο με κλήρωση 
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 
Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  
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Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Αναθέτοντος Φορέα, η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες. 

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της 
παρούσας.  

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης- Δικαιολογητικά 
κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο Αναθέτων Φορέας αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό παραχωρησιούχο»), και τον 
καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε 
αυτόν, 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. 

Αν μετά την 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 
παραχωρησιούχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησής του. Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως 
άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

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

Ο προσωρινός παραχωρησιούχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του Αναθέτοντος Φορέαη 
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 την 
υπεύθυνη δήλωση κατά το Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας, 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 - 2.2.7 
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης του Αναθέτοντος Φορέαγια μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός παραχωρησιούχος είχε δηλώσει με την υπεύθυνη δήλωση 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 κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν 
καταπίπτει υπέρ του Αναθέτοντος Φορέα η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4-2.2.7 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο διοικητικό συμβούλιο του Αναθέτοντος Φορέα 
για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε 
για την κήρυξη του προσωρινού παραχωρησιούχου ως εκπτώτου.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
Διαγωνισμού επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 
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3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Ο Αναθέτων Φορέας 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.   

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 παραχωρησιούχο, εφόσον αυτός υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. 

Ο Αναθέτων Φορέας προσκαλεί τον παραχωρησιούχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού 
εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το 
συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο παραχωρησιούχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα 
στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του Αναθέτοντος Φορέα 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 του αναθέτοντα φορέα 
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 του 
αναθέτοντα φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του αναθέτοντα φορέα η προθεσμία για την άσκηση 
της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

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

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

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

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

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 
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Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-
mail). Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής αυτής από την ΑΕΠΠ 
μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

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, ο 
αναθέτων φορέας 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. 

Για την εξέταση της προδικαστικής προσφυγής εφαρμόζεται η διαδικασία του άρ. 365 του ν.4412/2016.  

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 

 

Ο Αναθέτων Φορέας 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, αναλογικώς 
εφαρμοζομένου, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής 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 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την 
υπογραφή της σύμβασης.  

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

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

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο παραχωρησιούχος 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 λήξη της σύμβασης παραχώρησης, 
εφόσον δεν υπάρχουν εκκρεμείς αξιώσεις του Αναθέτοντος Φορέα. 

4.2  Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία- Επίλυση διαφορών κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4413/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

Για την επίλυση τυχόν διαφορών μεταξύ του Οργανισμού και του Αναδόχου που αναφύονται κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης, εφαρμόζονται οι διαδικασίες των άρθρων 64 και 65 του Ν. 4413/2016. Αρμόδιο 
δικαστήριο για την εκδίκαση των διαφορών αυτών είναι το πολιτικό εφετείο της περιφέρειας του 
Οργανισμού. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο παραχωρησιούχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου. 

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

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο παραχωρησιούχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να αναφέρει στον Αναθέτοντα 
Φορέα το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  
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Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στον Αναθέτοντα Φορέα κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος παραχωρησιούχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του παραχωρησιούχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται 
σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στον Αναθέτοντα Φορέα, οφείλει δε να διασφαλίσει την 
ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο 
τον οποίο θα γνωστοποιήσει στον Αναθέτοντα Φορέα κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3.Ο Αναθέτων Φορέας 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 παραχωρησιούχος προτίθεται να 
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις 
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, 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.  

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 υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου 
οργάνου. 

 

4.6 Λύση της σύμβασης 

4.6.1.Η σύμβαση παραχώρησης λύεται: α) με την πάροδο της συμφωνηθείσας διάρκειας αυτής, όπως 
τυχόν τροποποιήθηκε ήβ) με καταγγελία από τον Αναθέτοντα Φορέα ή τον παραχωρησιούχο ή γ) με κοινή 
συμφωνία των συμβαλλομένων μερών καιδ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στη σύμβαση 
παραχώρησης, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης συνδρομής λόγων ανώτερης βίας. 

4.6.2.Ο Αναθέτων Φορέας έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση παραχώρησης, σε περίπτωση που: 

α) έγινε τροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης που θα είχε άλλως απαιτήσει μία νέα διαδικασία 
ανάθεσης σύμβασης παραχώρησης, βάσει του άρθρου 54 ν. 4413/2016, ή 

β) ο παραχωρησιούχος κατά το χρόνο ανάθεσης της σύμβασης παραχώρησης, τελούσε σε μια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου39 ν. 4413/2016 και, ως τούτου, θα έπρεπε 
να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης παραχώρησης ή 

γ) το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφαίνεται, στο πλαίσιο διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 
258της ΣΛΕΕ, ότι η Ελληνική Δημοκρατία δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της δυνάμει των Συνθηκών 
λόγω του γεγονότος ότι αναθέτουσα αρχή ή αναθέτων φορέας έχει αναθέσει τη σχετική σύμβαση 
παραχώρησης χωρίς να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του δυνάμει των συνθηκών και του παρόντος 
νόμου ή 

δ) συντρέχουν οι περιπτώσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 35 ν. 4413/2016. 

4.6.3.Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης κατά τα ανωτέρω, ουδεμία αποζημίωση οφείλεται από την αιτία 
αυτή στον παραχωρησιούχο. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Καταβολή της πληρωμής προς τον Αναθέτοντα Φορέα 

5.1.1. Το μηνιαίο ποσό πληρωμής, που θα προκύπτει από το προσφερόμενο ποσοστό επί των εσόδων του 
παραχωρησιούχου και θα καταβάλλεται από τον τελευταίο σε αντάλλαγμα για την παραχώρηση από τον 
Ο.Λ.ΗΓ. προς αυτόν του δικαιώματος παροχής και διαχείρισης των υπηρεσιών που αναφέρονται στην 
παρούσα Διακήρυξη, θα αποδίδεται στον Αναθέτοντα Φορέα ως εξής: 

― Με κατάθεση του παραχωρησιούχου σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί και θα  υποδειχθεί από την 
Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε  σε Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα, κάθε μήνα, επιμερισμένη σε αναλογία δώδεκα 
μηνών. 

5.1.2 Σε περίπτωση καθυστέρησης εμπρόθεσμης καταβολής άνω των τριών (3) μηνιαίων πληρωμών του 
παραχωρησιούχου, αυτός θα κηρύσσεται έκπτωτος και θα λύεται η σύμβαση παραχώρησης, του 
Αναθέτοντος Φορέα επιφυλασσόμενου για τη διεκδίκηση οιασδήποτε ζημίας τυχόν υποστεί από την 
πρόωρη λύση. 

5.1.3. Toν παραχωρησιούχο βαρύνουν όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και τυχόν τελών χαρτοσήμου. 

 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο παραχωρησιούχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση παραχώρησης και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, 
εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές του 
Αναθέτοντος Φορέα, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις. 

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

Στον παραχωρησιούχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για 
παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Επιπλέον, μπορεί 
να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη 
συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 
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6. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης 

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

Αντισυμβατική ενδεικτικά λογίζεται η συμπεριφορά του αναδόχου εφόσον: 

α)  ∆εν χρησιμοποιεί το αναγκαίο προσωπικό. 

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

γ)  Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του κρίνεται απαράδεκτη. 

 

 

6.2  Διάρκεια σύμβασης 

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται στο άρθρο 1.3 της παρούσας διακήρυξης. 

 

 

 

Για την Ο.Λ.ΗΓ  Α.Ε 

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή του Αντικειμένου της Σύμβασης– Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 

1. Η παρούσα διακήρυξη αφορά στην ανάθεση σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών με τίτλοΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ. 
Στο αντικείμενο των υπηρεσιών που καλείται να παρέχει ο Ανάδοχος περιλαμβάνονται επίσης: 

α. Η υποχρέωση του παραχωρησιούχου, συνεχούς και αδιάλειπτης  λειτουργίας της ως άνω 
υπηρεσίας   εξυπηρετώντας  τις ανάγκες των χρηστών του Λιμένος Ηγουμενίτσας, καθ’ όλο το 
χρονικό διάστημα της σύμβασης. Η υπηρεσία διακίνησης των ασυνόδευτων φορτίων θα εκτελείται 
εντός του περιφραγμένου χώρου του λιμένα μόνο με μηχανήματα μετατόπισης . 
β. Η υποχρέωση, με ευθύνη και δαπάνες του παραχωρησιούχου, συνεχούς βελτίωσης και 
αναβάθμισης του τρόπου λειτουργίας της Υπηρεσίας Διαχείρισης, καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της 
σύμβασης.  
γ. Η υποχρέωση, με ευθύνη και δαπάνες του παραχωρησιούχου, της τήρησης μέτρων Υγιεινής & 
Ασφάλειας και διατάξεων εργατικής νομοθεσίας για το προσωπικό που θα απασχολεί, καθ’ όλο το 
χρονικό διάστημα της σύμβασης.  
δ. Η εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής αξιοποίησης και εκμετάλλευσης της Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Ασυνόδευτων  επ’ ωφελεία του κοινού. 

 
Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να αποκτήσουν προσωπική αντίληψη, μπορούν να επισκέπτονται τον  
χώρο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, δηλαδή καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή και από 
ώρα 09.00’ μέχρι 14.00’, αφού προηγουμένως ειδοποιήσουν σχετικά τον ΟΛΗΓ ΑΕ (τηλ.+30 26650-99300).  
 
2. Με τον παρόντα Διαγωνισμό, η Αναθέτουσα Αρχή αναζητά αναδόχους - Παρόχους Υπηρεσιών 
Διαχείρισης Ασυνόδευτων, οι οποίοι θα διαχειρίζονται το σύστημα Παραλαβής – Διακίνησης των 
ασυνόδευτων μονάδων και ειδικότερα την παραλαβή, εναπόθεση   και διακίνηση με μηχανήματα των 
ασυνόδευτων φορτίων, καθώς και την φορτοεκφόρτωσή τους  με ίδια μέσα σε οχηματαγωγά πλοία, τη 
μεταφορά και προσωρινή  τοποθέτησή τους σε χώρο Πάρκιγκ της ΟΛΗΓ ΑΕ. 
 
 
3. Για την εξυπηρέτηση των πελατών (έκδοση αποδείξεων-φορολογικών κλπ στοιχείων, η ΟΛΗΓ ΑΕ 
παραχωρεί στον ανάδοχο, γραφείο 18 τμ στο ισόγειο του Τερματικού Σταθμού Τ1, (περιλαμβανόμενο στον 
προϋπολογισμό της παρούσας προκήρυξης ), και στο οποίο ο ανάδοχος οφείλει στις ώρες  από 06.00πμ 
έως 14.00μμ καθημερινά  πλην Κυριακής και αργιών, να δέχεται τους πελάτες των ασυνόδευτων και να 
εκδίδει τα παραπάνω αναφερόμενα φορολογικά κλπ. στοιχεία  για την παράδοση των ασυνόδευτων στους 
Ιδιοκτήτες τους. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να απασχολεί ένα (1) άτομο τις πιο άνω ώρες στον ως άνω 
παραχωρηθέντα χώρο (ως προϋπόθεση παραχώρησης του χώρου), για  την εξυπηρέτηση των πελατών, με 
μηνιαίο μίσθωμα διακόσια (200,00) ευρώ. Εναλλακτικά ο παραχωρησιούχος μπορεί αντί αυτού να 
χρησιμοποιήσει δικό του προκατ/νο γραφείο εντός του περιφραγμένου χώρου του λιμένος.  Ρητώς δε,  
προβλέπεται ότι ο ανάδοχος θα βαρύνεται με την κάλυψη της μισθοδοσίας του ως άνω υπαλλήλου  
 
4. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ακριβή χρόνο 
έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης. 
 
5. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε 24ωρη καθημερινή, συμπεριλαμβανομένων των Σαββατοκύριακων και των 
αργιών, υπηρεσία διακίνησης και διαχείρισης των ασυνόδευτων,  με τη χρήση τριών (3) μετατοπιστικών 
μηχανημάτων (μάφιν), τριών (3) κλαρκ και ενός (1) ανυψωτικού μηχανήματος καιτην απασχόληση 
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προσωπικού αποτελούμενου από τουλάχιστον τέσσερα (4) άτομα για τη διενέργεια της διακίνησης και 
διαχείρισης των ασυνόδευτων. 
 
Τα ασυνόδευτα  θα παραδίδονται  στους ιδιοκτήτες τους  καθημερινά από τις 06.00πμ έως τις14.00μμ  
πλην Κυριακής και αργιών. 
 
 Μετά τις 14.00μμ και μέχρι τις 08.00πμ η παράδοση-παραλαβή των ασυνόδευτων θα γίνεται 
αποκλειστικά μια (1) ώρα πριν την άφιξη του πλοίου (παράδοση) και μια (1) ώρα μετά την αναχώρηση του 
πλοίου (παραλαβή) με προσαύξηση της κατά περίπτωση προβλεπόμενης επί του κάτωθι τιμολογίου τιμής 
ασυνόδευτου κατά ποσοστό 25% για τις καθημερινές. 
 
Τις Κυριακές και τις αργίες δεν ισχύει η ανωτέρω 8ώρη υπηρεσία παράδοσης. Ως εκ τούτου, σε 
περιπτώσεις αίτησης για παράδοση- παραλαβή τις Κυριακές και τις αργίες από δικαιούχο ασυνόδευτων, 
θα ισχύει το παρακάτω  τιμολόγιο προσαυξημένο κατά ποσοστό 50%, ενώ η  παράδοση-παραλαβή των 
ασυνόδευτων θα γίνεται αποκλειστικά μια (1) ώρα πριν την άφιξη του πλοίου (παράδοση) και μια (1) ώρα 
μετά την αναχώρηση του πλοίου (παραλαβή). 
 
 
6. Στις υποχρεώσεις του παραχωρησιούχου δεν περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες φορτοεκφορτώσεων 
χειρωνακτικής φύσης Εμπορικών Πλοίων που προσεγγίζουν τον λιμένα  (η  διαχείριση των φορτίων των 
εμπορικών πλοίων εκτελείται σύμφωνα με την προβλεπόμενη γι αυτά νομοθεσία). 
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την Απόφ.89/2016 του Δ.Σ. της ΟΛΗΓ ΑΕ: «Για περιπτώσεις 
φορτοεκφορτώσεων φορτηγών οχημάτων  ή λοιπών εργασιών χειρωνακτικής φύσης, ο ανάδοχος που θα 
προκύψει θα χρησιμοποιεί εντός λιμένα συνεργάτες πιστοποιημένους με ISO 9001/2008 που είναι 
πιστοποιημένοι στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών με προϋπηρεσία πέντε ετών» 
 
7. Ο  παραχωρησιούχος έχει  υποχρέωση για : 
-Πρόβλεψη ασφάλισης αστικής ευθύνης για τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιεί. 
-Μετακίνηση κάθε είδους οχημάτων και ολικής  εκκένωσης του πλοίου από ασυνόδευτα που αφορούν το 
Λιμένα Ηγουμενίτσας . 
-Η παράδοση των ασυνοδεύτων θα εκτελείται  αποκλειστικά από τον Aνάδοχο οποίος θα έχει και την 
αποκλειστική ευθύνη της ορθής παράδοσης των ασυνόδευτων στους νόμιμους δικαιούχους αυτών, 
σύμφωνα με τα Δελτία Αποστολής και τα λοιπά παραστατικά διακίνησης.  
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του  αναδόχου  στα ανωτέρω, η ΟΛΗΓ ΑΕ έχει το δικαίωμα κάθε νόμιμης 
επιβολής μέτρων κατ΄  αυτού έως και την λύση της σύμβασης 
 
8.Τα ασυνόδευτα θα μετακινούνται από το Πλοίο και την Πύλη απευθείας εντός περιφραγμένου χώρου 
του λιμένα  (χώρος παρκινγκ ασυνόδευτων) όπου θα παραμένουν έως οχτώ(8) ώρες δωρεάν. Στη 
συνέχεια, θα επιβαρύνονται με 5 ευρώ ανά ώρα στάθμευσης. Ο ανάδοχος θα είναι υπόχρεος για την 
επιβολή και είσπραξη του κόστους στάθμευσης μετά την παρέλευση των οχτώ (8) ωρών. Ως εκ τούτου 
διευκρινίζεται ότι στο σύνολο των εσόδων του αναδόχου επί του οποίου θα υπολογίζεται το 
προσφερόμενο ποσοστό, θα συμπεριλαμβάνονται και τα έσοδα από το πάρκινγκ. 

 
 
9. Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να εφαρμόζει τιμολόγιο χρέωσης των παραχωρούμενων υπηρεσιών 
που έχει προηγουμένως εγκρίνει ο ΟΛΗΓ. Ειδικότερα, η ΟΛΗΓ Α.Ε. ,  έχει ορίσει με προγενέστερες 
αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της  (Αρ.Αποφ.Δ.Σ. 53/2014  & 2932/2013  το Τιμολόγιο το οποίο 
υποχρεούται να εφαρμόσει ο παραχωρησιούχος όπως παρακάτω : 
 
Τιμολόγιο χρέωσης Υπηρεσιών Ασυνοδεύτων 
― Για Τρέϊλερ                                         22,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, έκαστο 
― Για δίκυκλα                                      5,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, έκαστο                  
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― Για ΙΧ  Αυτοκίνητα                    10,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, έκαστο  
― Για Τροχόσπιτα                          15,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, έκαστο                  
― Για Τρακτέρ                                18,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ  έκαστο  
― Για Μηχανήματα Έργου,  Λοιπά Μηχανήματα και Λοιπά Φορτία  

- βάρους μέχρι 10 τόνους            22,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ έκαστο 
- από 11 μέχρι  30 τόνους              50,00  ευρώ, πλέον ΦΠΑ έκαστο 
- από 31 τόνους και άνω          150,00  ευρώ, πλέον ΦΠΑ έκαστο  

― Για Ερπυστριοφόρα                  200,00   ευρώ, πλέον ΦΠΑ έκαστο 
 
 
10. Ο παραχωρησιούχος θα αποδίδει μηνιαίως στην ΟΛΗΓ ΑΕ το προσφερόμενο ποσοστό του επί των 
συνολικών μηνιαίων εσόδων διακίνησης -διαχείρισης  ασυνόδευτων και χρέωσης πάρκιγκ. Για τον 
υπολογισμό των συνολικών εσόδων (τζίρος) επί των οποίων θα υπολογίζεται το ποσοστό, θα λαμβάνεται 
υπόψη (α) η μηνιαία κατάσταση του αριθμού των διακινούμενων ασυνόδευτων, όπως αυτή υποβάλλεται 
στην ΟΛΗΓ από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας και επί της οποίας μνημονεύονται αναλυτικά 
μηνιαίως το σύνολο των επιβατών, ΙΧ οχημάτων, φορτηγών, ασυνόδευτων κοκ που εισήλθαν και εξήλθαν 
του λιμένος και (β) μηχανογραφημένη κατάσταση με τα ασυνόδευτα που παρέμειναν στο πάρκινγκ πέραν 
των οκτώ (8) ωρών. Για τα ανωτέρω η Δ/νση Οικονομικών θα αναζητεί και περαιτέρω στοιχεία 
διακίνησης/διασταύρωσης, από  τα υφιστάμενα στοιχεία κίνησης μεταφορών του γραφείου Ασφάλειας 
Λιμένα ISPS.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Προδιαγραφές μηχανημάτων 

Αδειοδοτημένα: 

τρία (3) μετατοπιστικά μηχανήματα, βαρέων αντικειμένων , ελκτικότητας από 2500 έως 8000 
κιλά 

τρία (3) περονοφόρα οχήματα (κλαρκ),  τα οποία θα έχουν ισχύοντα πιστοποιητικά ανύψωσης 

ένα (1) ανυψωτικό γερανό,  ο οποίος θα έχει ισχύον πιστοποιητικό ανύψωσης, ελκτικότητας από 5000 
έως 35000 κιλά (για μεταφορά  προσκρουστήρων κλπ ) 
 
Για τα ανωτέρω μηχανήματα θα πρέπει να περιλαμβάνονται στα δικαιολογητικά συμμετοχής του, 
αντίγραφα των πρωτότυπων παραστατικών στοιχείων αδειοδότησης των ανωτέρω μηχανημάτων με 
τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά. 
 
Τα ανωτέρω μηχανήματα θα βρίσκονται από  τον ανάδοχο, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, μονίμως 
εγκατεστημένα εντός του λιμένα , προς εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στην παρούσα 
προκήρυξη και θα είναι αυτά  σύμφωνα με τη νομοθεσία ασφαλισμένα. 
 

  



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Υπεύθυνη

 
Το υπόδειγμα αφορά μόνο το περιεχόμενο της δήλωσης η οποία απαιτείται να συνταχθεί σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα  της παραγράφου 2.4.3.1α) της Διακήρυξης.

 
(Άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί 
να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9 παρ. 4 Ν.1599/1986)

Προς την Αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης του Ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 
δημόσιας σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών με α
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ''

Ο υπογράφων την παρούσα υπεύθυνη δήλωση ………………………….…………………….……………………....…….., με 

τόπο γέννησης.………………………………………

κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με τον αριθμό……………...………………, που εκδόθηκε από 

…………………………………….......…...….., στις...………………………………, υποψήφιος ή νόμιμος εκπρόσωπος της 

εταιρείας ή του νομικού πρ

…………………………………………………………

στον παρόντα  Διαγωνισμό, του οποίου τους όρους ανεπιφύλακτα αποδέχομαι,

δηλώνω έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής μου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές ορίζονται 
στις γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, τα ακόλουθα: 

Α. Δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα:

-  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Έ

- δωροδοκία, κατά το Άρθρο 3 της Πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο Άρθρο 3 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.

- απάτη, κατά την έννοια του Άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντ
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

-  εγκλήματα τρομοκρατίας ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης
Ένωσης. 

- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το Άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/
Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

- παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Β. Δεν έχω και δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ καταδικασθεί με 
απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρ
διαγωγή.  

 

Υπεύθυνη Δήλωση  

Το υπόδειγμα αφορά μόνο το περιεχόμενο της δήλωσης η οποία απαιτείται να συνταχθεί σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα  της παραγράφου 2.4.3.1α) της Διακήρυξης. 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί 
να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9 παρ. 4 Ν.1599/1986) 

Προς την Αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης του Ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 
ς παραχώρησης υπηρεσιών με αντικείμενο Σύμβασης: "ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ''

Ο υπογράφων την παρούσα υπεύθυνη δήλωση ………………………….…………………….……………………....…….., με 

τόπο γέννησης.……………………………………………………………………................., κάτοικος……………………………………., 

κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με τον αριθμό……………...………………, που εκδόθηκε από 

…………………………………….......…...….., στις...………………………………, υποψήφιος ή νόμιμος εκπρόσωπος της 

εταιρείας ή του νομικού προσώπου ή της κοινοπραξία με την επωνυμία 

………………………………………………………… 

στον παρόντα  Διαγωνισμό, του οποίου τους όρους ανεπιφύλακτα αποδέχομαι, 

δηλώνω έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής μου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές ορίζονται 
υθύνων δηλώσεων διατάξεις, τα ακόλουθα:  

με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα:

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 παράγραφο 1 της κοινής  δράσης της 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

, κατά το Άρθρο 3 της Πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο Άρθρο 3 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. 

, κατά την έννοια του Άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντ

ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 

παράνομες δραστηριότητες, κατά το Άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/
Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεν έχω και δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ καταδικασθεί με 
απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική μου (τους) 
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Το υπόδειγμα αφορά μόνο το περιεχόμενο της δήλωσης η οποία απαιτείται να συνταχθεί σύμφωνα με 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί  

Προς την Αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης του Ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 
ντικείμενο Σύμβασης: "ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ'' 

Ο υπογράφων την παρούσα υπεύθυνη δήλωση ………………………….…………………….……………………....…….., με 

……………………………................., κάτοικος……………………………………., 

κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με τον αριθμό……………...………………, που εκδόθηκε από 

…………………………………….......…...….., στις...………………………………, υποψήφιος ή νόμιμος εκπρόσωπος της 

οσώπου ή της κοινοπραξία με την επωνυμία 

δηλώνω έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής μου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές ορίζονται 

με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα: 

, κατά το Άρθρο 2 παράγραφο 1 της κοινής  δράσης της 

, κατά το Άρθρο 3 της Πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο Άρθρο 3 

, κατά την έννοια του Άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 

παράνομες δραστηριότητες, κατά το Άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/EOK του 
Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 

όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Δεν έχω και δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ καταδικασθεί με 
αδίκημα που αφορά την επαγγελματική μου (τους) 
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Γ. Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης του προσωπικού μου, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή / και του κράτους 
εγκατάστασής μου. 

Δ. Δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 
εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, 
εφαρμοζομένου κατ’ αναλογία. 

Ε. Δεν τελώ υπό πτώχευση ή δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελώ 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχω αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται 
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου.  

ΣΤ. Δεν συντρέχουν οι παρακάτω καταστάσεις: 

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

 κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016, 
εφαρμοζομένου κατ’ αναλογία, δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα,  

 έχει παράσχει συμβουλές στον Αναθέτοντα Φορέα ή έχει εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης και η κατάσταση αυτή σύγκρουσης 
συμφερόντων δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
που διασφαλίζουν τη μη στρέβλωση του ανταγωνισμού λόγω της συμμετοχής του εν λόγω 
υποψηφίου ή προσφέροντα. 

 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,  

 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 23 της παρούσας,  

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

 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.  

Ζ. Δεν τελώ σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 
κατά τα άρθρα 74 του Ν.4412/2016.  

Η. Ασκώ επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι να 
παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών. 
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Θ.Ο μέσος γενικός κύκλος εργασιών μου για τα έτη 2017, 2018 και 2019 (ή για όσα έτη από αυτά 
λειτουργεί ο οικονομικός φορέας σε περίπτωση που αυτός συστάθηκε αργότερα)  ανέρχεται στο  ποσό 
......... €, χωρίς ΦΠΑ.  
Ι. Έχω στην διάθεσή μου αδειοδοτημένα και ασφαλισμένα 

 
- ...... μετατοπιστικά μηχανήματα,  

 
- ...... ανυψωτικούς γερανούς,  

 
- ....... περονοφόρα οχήματα (κλαρκ),    

 

Κ. Διαθέτω το Πιστοποιητικό του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του διεθνές πρότυπου ISO 9001:2008 
στο πεδίο εφαρμογής Υπηρεσίες Μεταφορών ή ισοδύναμο από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, που 
να περιλαμβάνει τις υπηρεσίες ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο καθώς και το το Πιστοποιητικό του  
Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας κατά ISO 39001:2012 
Λ. Θα προσκομίσω έγκαιρα και με την προσήκουσα προσοχή κατά το στάδιο της κατακύρωσης όλα τα 
δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρου 2.2.9.2που απαιτούνται από τη Διακήρυξη και έναντι των οποίων 
υπέβαλα την παρούσα δήλωση 

Μ. θα προσκομίσω άμεσα Ασφαλιστήριο  συμβόλαιο για τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιώ. 

Ν. Έχω λάβει πλήρη γνώση της Διακήρυξης και γνωρίζω πλήρως τις τοπικές συνθήκες εκτέλεσης της 
υπηρεσίας και θα προσφέρω στα πλαίσια του έργου  ολοκληρωμένες και πλήρεις Υπηρεσίες σύμφωνα με 
τις λειτουργικές απαιτήσεις όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη.   

Ξ.(αφορά μόνο συνεταιρισμούς) Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα και αναλαμβάνεται η υποχρέωση για 
την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών των παρ. 2&3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 
118/07 κατά περίπτωση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ίδιου Π.Δ., 
όπως εκάστοτε ισχύουν.  

Π. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις μου είναι αληθείς. Γνωρίζω και αποδέχομαι ότι η αλήθεια των δηλώσεών 
μου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ ανάδοχος του έργου και ότι θα εκπέσω αυτής της 
ιδιότητας, εφόσον κάποια από τις δηλώσεις μου αποδειχθεί αναληθής. 

 

 

Τόπος – Ημερομηνία 

 

Ο δηλών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΡΟΣ 

Την Αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης του Ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 
δημόσιας σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών με αντικείμενο Σύμβασης: "ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ'' 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος : 

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

Με την    

ΙΔΙΟΤΗΤΑ του:  

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

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

 

Αφού έλαβα γνώση: 

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

 

ΠΡΟΣΦΕΡΩ 

 

ως αντάλλαγμα για την παραχώρηση από την Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. προς εμού, του δικαιώματος παροχής και 
διαχείρισης των υπηρεσιών που αναφέρονται στην σχετική Διακήρυξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθ. 2.3.1 της Διακήρυξης, ποσοστό επί των εσόδων από την ως άνω παραχωρηθείσα διαχείριση 
υπηρεσιών  

: …............………………......% 

 

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

 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ         ..… – ….– 2020 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

(Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας 

Κατάστημα (Διεύθυνση) ……………. 

Ταχ. Κώδικας      Ημερομηνία Έκδοσης 

Τηλέφωνο       ΕΥΡΩ: ………………….. 

Φαξ 

Προς: Οργανισμό Λιμένα ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε. 

 

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

Με την παρούσα επιστολή σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ανωτέρω ποσού, στο οποίο και 
μόνο περιορίζεται η υποχρέωση μας, υπέρ της εταιρείας  (πλήρη επωνυμία και διεύθυνση Υποψηφίου) 
.............................................. για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης που υπέγραψε μαζί σας και  
που αφορά το διαγωνισμό µε αντικείμενο «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ 
ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ»  σύμφωνα με  την αρ. πρωτ. 
………………...Διακήρυξη σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω Διαγωνισμό απορρέουσες 
υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της.  

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος 
μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημερών 
από την ημερομηνία της απλής έγγραφης ειδοποίησής σας. 

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

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με 
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………...(Σημείωση για την τράπεζα) 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι κατά ένα (1) μήνα μεγαλύτερος του χρόνου ισχύος της προσφοράς κατά 
τα οριζόμενα στην Διακήρυξη. 

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών της Τράπεζάς μας που έχουν χορηγηθεί 
στο Δημόσιο και σε ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει στο σύνολό τους 
το όριο εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.- 

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας 

Κατάστημα (Διεύθυνση) ……………. 

Ταχ. Κώδικας      Ημερομηνία Έκδοσης 

Τηλέφωνο       ΕΥΡΩ: ………………….. 

Φαξ 

     

Προς: Οργανισμό Λιμένα ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε. 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ….………. ΕΥΡΩ ………… 

Με την παρούσα επιστολή σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ανωτέρω ποσού, στο οποίο και 
μόνο περιορίζεται η υποχρέωση μας, υπέρ της εταιρείας  (πλήρη επωνυμία και διεύθυνση Υποψηφίου) 
.............................................. για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης που υπέγραψε μαζί σας και  
που αφορά το διαγωνισμό µε αντικείμενο «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ 
ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ»  σύμφωνα με  την αρ. πρωτ. 
………………...Διακήρυξη σας. 

Το εν λόγω ποσόν καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας της υπηρεσίας. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος 
μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5)) 
ημερών από την ημερομηνία της απλής έγγραφης ειδοποίησής σας. 

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

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς, 
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντι μας  καμία ισχύ.  

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών της Τράπεζάς μας που έχουν χορηγηθεί 
στο Δημόσιο και σε ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει στο σύνολό τους 
το όριο εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.- 

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Σχέδιο Σύμβασης  

 

Ηγουμενίτσα ……… 2020 

Αριθμ. Πρωτ.:  

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

Στην Ηγουμενίτσα, σήμερα …….. 2020  και 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 Αθανάσιο 
Πορφύρη, Διευθύνοντα Σύμβουλο, αποκαλούμενη στο εξής «εργοδότης»  

και αφετέρου ………. (Α.Φ.Μ.: ……..   Δ.Ο.Υ.   …………. αρ. ΓΕΜΗ: …), που εκπροσωπείται  νόμιμα από τ…   …… 
που διατηρεί επιχείρηση ……………  και έδρα  ……, αποκαλούμεν…. στο εξής «ανάδοχος και/ή 
παραχωρησιούχος» 

Λαμβάνοντας υπόψη 

 

1. Την από  …. προσφορά  της εταιρείας ……. 

2. Τη υπ’ αριθμ. ……………..απόφαση έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης για τη διενέργεια ανοικτού διεθνούς 
διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων στους χώρους της  
Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών. 

3.Την υπ’ αριθμ. ……. Απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. έγκρισης διενέργειας του ως άνω ηλεκτρονικού 
ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού.  

4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ………… διακήρυξη της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.  

5. Την υπ’ αριθμ. …… Απόφαση κατακύρωσης  του Δ.Σ. της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. 

 

Συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα: 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την αναφερόμενη παραπάνω ιδιότητα του, παραχωρεί στον δεύτερο 
την υπηρεσία  διαχείρισης ασυνόδευτων φορτίων και αυτοκινούμενων εντός Λιμενικής Ζώνης. Ειδικότερα 
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την παραλαβή και διακίνηση με ειδικά αδειοδοτημένα μετατοπιστικά  
μηχανήματα, των ασυνόδευτων φορτίων και αυτοκινούμενων, την φορτοεκφόρτωσή τους από και σε 
οχηματαγωγά πλοία και τη μεταφορά και τοποθέτησή τους  εντός  χώρου του λιμένα.   

Στο αντικείμενο της υπηρεσίας  που καλείται να παρέχει ο Ανάδοχος περιλαμβάνονται επίσης: 

α. Η υποχρέωση του παραχωρησιούχου, συνεχούς και αδιάλειπτης  λειτουργίας της ως άνω υπηρεσίας  
εξυπηρετώντας  τις ανάγκες των χρηστών του Λιμένος Ηγουμενίτσας, καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της 
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σύμβασης. Η υπηρεσία διακίνησης των ασυνόδευτων φορτίων θα εκτελείται εντός του περιφραγμένου 
χώρου του λιμένα μόνο με μηχανήματα μετατόπισης . 

β. Η υποχρέωση, με ευθύνη και δαπάνες του παραχωρησιούχου, συνεχούς βελτίωσης και αναβάθμισης 
του τρόπου λειτουργίας της Υπηρεσίας Διαχείρισης, καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης.  

γ. Η υποχρέωση, με ευθύνη και δαπάνες του παραχωρησιούχου, της τήρησης μέτρων Υγιεινής & 
Ασφάλειας και διατάξεων εργατικής νομοθεσίας για το προσωπικό που θα απασχολεί, καθ’ όλο το χρονικό 
διάστημα της σύμβασης.  

δ. Η εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής αξιοποίησης και εκμετάλλευσης της Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Ασυνόδευτων  επ’ ωφελεία του κοινού. 

 

2. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Στις υποχρεώσεις του παραχωρησιούχου δεν περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες φορτοεκφορτώσεων 
χειρωνακτικής φύσης Εμπορικών Πλοίων που προσεγγίζουν τον λιμένα  (η  διαχείριση των φορτίων των 
εμπορικών πλοίων εκτελείται σύμφωνα με την προβλεπόμενη γι αυτά νομοθεσία). 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την Απόφ. 89/2016 του Δ.Σ. της ΟΛΗΓ ΑΕ: «Για περιπτώσεις 
φορτοεκφορτώσεων φορτηγών οχημάτων  ή λοιπών εργασιών χειρωνακτικής φύσης, ο ανάδοχος που θα 
προκύψει θα χρησιμοποιεί εντός λιμένα συνεργάτες πιστοποιημένους με ISO 9001/2008 που είναι 
πιστοποιημένοι στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών με προϋπηρεσία πέντε ετών» 

 

3.ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών να γνωστοποιεί στην Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. εγγράφως 
κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας και να δικαιολογεί εγγράφως τους εξωγενείς αντικειμενικούς λόγους της 
μη εκτέλεσης των υπηρεσιών, καθώς και την εκτιμώμενη ημερομηνία επανεκκίνησης. Ανωτέρα βία , 
ορίζεται η κατάσταση κατά την οποία δεν μπορεί να εκτελεστεί το μεταφορικό έργο του Ανάδοχου λόγω: 
απεργίας των υπαλλήλων της Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε., καταστροφής των εγκαταστάσεων, κατάληψης των 
εγκαταστάσεων, αποδεδειγμένης έλλειψης καυσίμων και οποιαδήποτε 'άλλη αποδεδειγμένη έκτακτη 
κατάσταση προκαλεί καθυστέρηση στην διαθεσιμότητα της υπηρεσίας. 

 

4.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

4.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε 24ωρη καθημερινή, συμπεριλαμβανημένων των Σαββατοκύριακων και 
των αργιών, υπηρεσία διακίνησης και διαχείρισης των ασυνόδευτων, με τη χρήση τριών (3) 
μετατοπιστικών μηχανημάτων (μάφιν), τριών (3) κλαρκ και ενός (1) ανυψωτικού μηχανήματος και την 
απασχόληση προσωπικού αποτελούμενου από τουλάχιστον τέσσερα (4) άτομα . 

 

Τα ασυνόδευτα  θα παραδίδονται  στους ιδιοκτήτες τους  καθημερινά από τις 08.00 πμ έως τις 16.00 μμ  
πλην Κυριακής και αργιών. 

 

 Μετά τις 16.00μμ και μέχρι τις 08.00πμ η παράδοση-παραλαβή των ασυνόδευτων θα γίνεται 
αποκλειστικά μια (1) ώρα πριν την άφιξη του πλοίου (παράδοση) και μια (1) ώρα μετά την αναχώρηση του 
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πλοίου (παραλαβή) με προσαύξηση της κατά περίπτωση προβλεπόμενης επί του κάτωθι τιμολογίου τιμής 
ασυνόδευτου κατά ποσοστό 50%.  

 

Τις Κυριακές και τις αργίες δεν ισχύει η ανωτέρω 8ώρη υπηρεσία παράδοσης. Ως εκ τούτου, σε 
περιπτώσεις αίτησης για παράδοση- παραλαβή τις Κυριακές και τις αργίες από δικαιούχο ασυνόδευτων 
θα ισχύει το κάτωθι τιμολόγιο προσαυξημένο κατά ποσοστό 50%, ενώ η  παράδοση-παραλαβή των 
ασυνόδευτων θα γίνεται αποκλειστικά μια (1) ώρα πριν την άφιξη του πλοίου (παράδοση) και μια (1) ώρα 
μετά την αναχώρηση του πλοίου (παραλαβή). 

 

4.2. Για την εξυπηρέτηση των πελατών (έκδοση αποδείξεων-φορολογικών κλπ στοιχείων, η ΟΛΗΓ ΑΕ 
παραχωρεί στον ανάδοχο, γραφείο 18 τμ στο ισόγειο του Τερματικού Σταθμού Τ1, (περιλαμβανόμενο στον 
προϋπολογισμό της παρούσας προκήρυξης ), και στο οποίο ο ανάδοχος οφείλει στις ώρες  από 08.00πμ 
έως 16.00μμ καθημερινά  πλην Κυριακής και αργιών, να δέχεται τους πελάτες των ασυνόδευτων και να 
εκδίδει τα παραπάνω αναφερόμενα φορολογικά κλπ. στοιχεία  για την παράδοση των ασυνόδευτων στους 
Ιδιοκτήτες τους. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να απασχολεί ένα (1) άτομο τις πιο άνω ώρες στον ως άνω 
παραχωρηθέντα χώρο (ως προϋπόθεση παραχώρησης του χώρου) , για την εξυπηρέτηση των πελατών. 
Ρητώς δε προβλέπεται ότι ο ανάδοχος θα βαρύνεται με την κάλυψη της μισθοδοσίας του ως άνω 
υπαλλήλου  

 

4.3.  Ο  παραχωρησιούχος έχει  υποχρέωση για : 

- Πρόβλεψη ασφάλισης αστικής ευθύνης για τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιεί. 

- Μετακίνηση κάθε είδους οχημάτων και ολικής  εκκένωσης του πλοίου από ασυνόδευτα που αφορούν το 
Λιμένα Ηγουμενίτσας 

-- Η παράδοση των ασυνοδεύτων θα εκτελείται αποκλειστικά από τον Aνάδοχο ο οποίος θα έχει και την 
αποκλειστική ευθύνη της ορθής παράδοσης των ασυνόδευτων στους νόμιμους δικαιούχους αυτών, 
σύμφωνα με τα Δελτία Αποστολής και τα λοιπά παραστατικά διακίνησης 

-Τα ασυνόδευτα θα μετακινούνται από το Πλοίο και την Πύλη απευθείας εντός περιφραγμένου χώρου του 
λιμένα  (χώρος παρκινγκ ασυνοδεύτων) όπου θα παραμένουν έως οχτώ (8) ώρες δωρεάν. Στη συνέχεια, θα 
επιβαρύνονται με 5 ευρώ ανά ώρα στάθμευσης.Ως εκ τούτου διευκρινίζεται ότι στο σύνολο των εσόδων 
του αναδόχου επί του οποίου θα υπολογίζεται το προσφερόμενο ποσοστό, θα συμπεριλαμβάνονται και τα 
έσοδα από το πάρκινγκ. 

 

4.4. Ο Ανάδοχός υποχρεούται κατά την παραλαβή-διακίνηση των ασυνόδευτων, να διαθέτει σε μόνιμη 
βάση εγκατεστημένα εντός του λιμένα , τον παρακάτω σύμφωνα με την προκήρυξη , εξοπλισμό:  

Αδειοδοτημένα  και  ασφαλισμένα 

 τρία (3) μετατοπιστικά μηχανήματα, βαρέων αντικειμένων , ελκτικότητας από 2500 έως 8000 κιλά 

 τρία (3) περονοφόρα οχήματα (κλαρκ),  τα οποία θα έχουν ισχύοντα πιστοποιητικά ανύψωσης 

  ένα (1) ανυψωτικό γερανό,  ο οποίος θα έχει ισχύον πιστοποιητικό ανύψωσης, ελκτικότητας από  
5000 έως 35000 κιλά  (για μεταφορά  προσκρουστήρων κλπ ) 
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4.5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ελέγχει τα ασυνόδευτα κατά την παραλαβή ποσοτικά και ποιοτικά ως 
προς τα εμφανή εξωτερικά ελαττώματα, ζημιές, φθορές, που τυχόν έχουν  τα οποία θα επισημαίνονται 
κατά την παραλαβή και θα γνωστοποιούνται άμεσα στην Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε εγγράφως. Σε οποιαδήποτε 
διαφορετική περίπτωση το κόστος αποκατάστασης φθορών αυτών θα βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Ο Ανάδοχός υποχρεούται να επικοινωνήσει με τους παραλήπτες πριν την παράδοση, ώστε να εξασφαλίσει 
τη διαθεσιμότητα εξουσιοδοτημένου για την παραλαβή ατόμου, την ημέρα και ώρα που έχει κανονιστεί η 
παράδοση. 

Ο Ανάδοχός είναι υπεύθυνος για την φόρτωση από τις εγκαταστάσεις την μεταφορά την εκφόρτωση την 
και παράδοση των ασυνόδευτων. Απαγορεύεται επί ποινή η παράδοση ασυνόδευτων σε μη αρμόδιους 
όπως και η παράδοση σε άλλον χώρο. Στο δελτίο Αποστολής που θα υπογράψει ο παραλήπτης πρέπει να 
αναγράφεται ότι η παραλαβή έγινε χωρίς φθορά  

Ο Ανάδοχός είναι υπεύθυνος για την διακίνηση και παράδοση των ασυνόδευτων σε καλή κατάσταση, 
ευθυνόμενος πλήρως και για όλες τις πράξεις ή παραλείψεις των μετ΄αυτού συνεργαζόμενων προσώπων.   

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την άριστο, συνεχή και ανελλιπή λειτουργία της υπηρεσία, διαθέτοντας 
με δαπάνες του όλα τα μέσα που είναι αναγκαία για το σκοπό αυτό, το μηχανικό εξοπλισμό που 
απαιτούνται για την εκτέλεση της υπηρεσίας καθώς επίσης και το αναγκαίο ειδικευμένο προσωπικό 
(απαραίτητους χειριστές μηχανημάτων). 

 

4.6. Ο ανάδοχος ευθύνεται αποκλειστικά για κάθε παράβαση της Εργατικής Νομοθεσίας και των 
υποχρεώσεών του προς τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς. Ο ανάδοχος προσκόμισε με την υπογραφή της 
σύμβασης στην  ΟΛΗΓ ΑΕ κατάσταση του προσωπικού που θα απασχολεί στο εν λόγω έργο µε πλήρη 
στοιχεία, νόμιμη παραμονή στη χώρα µας και  θα προσκομίσει  ότι άλλο του ζητηθεί. Ρητώς διευκρινίζεται 
ότι ο Ανάδοχος  θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τυχόν εργατικό ατύχημα του προσωπικού που θα 
απασχολεί για την φόρτωση , μεταφορά και εκφόρτωση των ασυνόδευτων. 

Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων του αναδόχου, οι οποίες απορρέουν από την Εργατική και 
Ασφαλιστική Νομοθεσία, η ΟΛΗΓ ΑΕ δύναται να προβεί σε καταγγελία της Σύμβασης .  

 

5.ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να εφαρμόζει το Τιμολόγιο χρέωσης των παραχωρούμενων υπηρεσιών 
που έχει προηγουμένως εγκρίνει ο ΟΛΗΓ. Ειδικότερα, η ΟΛΗΓ Α.Ε   έχει ορίσει με προγενέστερες 
αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της  (Αρ. Αποφ. Δ.Σ. 53/2014  και 2932/2013  το Τιμολόγιο το 
οποίο υποχρεούται να εφαρμόσει ο παραχωρησιούχος όπως παρακάτω : 

 

Τιμολόγιο χρέωσης Υπηρεσιών Ασυνόδευτων 

― Για Τρέϊλερ              22,00 ευρω, πλέον ΦΠΑ, έκαστο 

― Για δίκυκλα                                  5,00  ευρώ, πλέον ΦΠΑ, έκαστο                  

― Για ΙΧ  Αυτοκίνητα                    10,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, έκαστο  

― Για Τροχόσπιτα                          15,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, έκαστο                  
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― Για Τρακτέρ                                18,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ  έκαστο  

― Για Μηχανήματα Έργου,  Λοιπά Μηχανήματα και Λοιπά Φορτία  

- βάρους μέχρι 10 τόνους           22,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ έκαστο 

- από 11 μέχρι  30 τόνους          50,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ έκαστο 

- από 31 τόνους και άνω              150,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ έκαστο  

Για Ερπυστριοφόρα               200,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ έκαστο 

 

6.ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Οποιαδήποτε γνωστοποίηση ή επικοινωνία θα γίνεται  γραπτώς και θα θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε 
προσηκόντως , εφόσον παραδόθηκε στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος δια χειρός ή με συστημένη επιστολή ή 
στάλθηκε με απλή επιστολή ή τηλεομοιοτυπία(και επιβεβαιώθηκε η παραλαβή του)  σε οποιοδήποτε 
πρόσωπο ή αριθμό τηλεομοιοτυπίας υποδείξει  το ένα συμβαλλόμενο μέρος στο αλλο συμβαλλόμενο 
μέρος με γραπτή δήλωση. 

 

7. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

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

Αντισυμβατική ενδεικτικά λογίζεται η συμπεριφορά του αναδόχου εφόσον: 

α)  ∆εν χρησιμοποιεί το αναγκαίο προσωπικό. 

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

γ)  Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του κρίνεται απαράδεκτη 

 

8. ΕΙ∆ΙΚΗ ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Ο ανάδοχος ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτού, δεσμεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της 
κατακύρωσης της σύμβασης, δεν ενήργησαν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα 
εξακολουθήσουν να µην ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και 
µετά τη λήξη αυτής (άρθρο 46 του Ν.4281/2014). Στην περίπτωση που διαπιστωθεί, µέχρι τη λήξη της 
διάρκειας της σύμβασης, παράβαση των υποχρεώσεων της ως άνω ρήτρας, εκ μέρους του αναδόχου, ο 
τελευταίος κηρύσσεται έκπτωτος. Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο 
ανάδοχος είναι κοινοπραξία, για όλα τα µέλη της κοινοπραξίας. 

Επισημαίνεται ότι  δεν παραχωρείται χώρος ασυνοδεύτων-parking στον ανάδοχο και δεν δημιουργείται 
κανένα έννομο δικαίωμα σε αυτόν, καθώς και ότι η προκήρυξη δεν δεσμεύει τον Ο.Λ.ΗΓ Α.Ε για ενοικίαση 
χώρου (parking) εφόσον προκύψουν αυξημένες ανάγκες κίνησης. 
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Ο παραχωρησιούχος, στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής του, μπορεί να εφαρμόζει εκπτώσεις ή πολιτική 
παροχών επί του ανωτέρω τιμολογίου της ΟΛΗΓ ΑΕ, χωρίς μεταβολή του προσφερόμενου από αυτόν  
ποσού πληρωμής προς τον ΟΛΗΓ. 

 

9. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Κατά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, ο ανάδοχος προσκόμισε εγγύηση καλής εκτέλεσης των 
όρων της σύμβασης (αριθμ. Εγγυητικής Επιστολής ………………………………. της …………………… Τράπεζας), το 
ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής αξίας των υπό εκτέλεση υπηρεσιών 
καθαρισμού στους χώρους της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι …………………..€. Μετά τη λήξη της σύμβασης 
και τη βεβαίωση του Ο.Λ.ΗΓ. ότι ο ανάδοχος έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
την σύμβαση, ο Ο.Λ.ΗΓ. επιστρέφει την εγγύηση καλής εκτελέσεως των όρων της συμβάσεως. 

 

10.ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο χρόνος ισχύος της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε ένα (2) έτη, µε ημερομηνίαέναρξης την 
…………………………... και ημερομηνία λήξης την ……………………. 

Ο Αναθέτων Φορέας διατηρεί δικαίωμα προαίρεσης ήτοι το δικαίωμα να υποχρεώσει μονομερώς τον 
παραχωρησιούχο σε παράταση της διάρκειας της σύμβασης για ένα (1) έτος επιπλέον της αρχικής 
διάρκειας της σύμβασης, με εκτιμώμενη συμβατική αξία της παράτασης ποσού € [102.300,00] πλέον ΦΠΑ 
(προϋπολογισμός παράτασης με ΦΠΑ 24%:  € 126.852,00). 

Κατά τα λοιπά ισχύουν και δεσμεύουν τον ανάδοχο οι όροι της υπ΄αριθμ. πρωτ. ………………… διακήρυξης, 
της υπ’ αριθμ. πρωτ ……………….. κατακυρωτικής απόφασης της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., καθώς και η οικονομοτεχνική 
προσφορά της. 

 

11. ΜΗΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ 

Ο παραχωρησιούχος θα αποδίδει μηνιαίως στην ΟΛΗΓ ΑΕ το προσφερόμενο ποσοστό του επί των 
συνολικών μηνιαίων εσόδων διακίνησης -διαχείρισης  ασυνόδευτων και πάρκινγκ, κατά τα ανωτέρω. Για 
τον υπολογισμό των συνολικών εσόδων (τζίρος) επί των οποίων θα υπολογίζεται το ποσοστό, θα 
λαμβάνεται υπόψη (α) η μηνιαία κατάσταση του αριθμού των διακινούμενων ασυνόδευτων, όπως αυτή 
υποβάλλεται στην ΟΛΗΓ από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας και επί της οποίας μνημονεύονται 
αναλυτικά μηνιαίως το σύνολο των επιβατών, ΙΧ οχημάτων, φορτηγών, ασυνόδευτων κοκ που εισήλθαν 
και εξήλθαν του λιμένος και (β) μηχανογραφημένη κατάσταση με τα ασυνόδευτα που παρέμειναν στο 
πάρκινγκ πέρα των οκτώ (8) ωρών  

Η απόδοσή του από τον  ανάδοχο  του μηνιαίου ανταλλάγματος θα γίνεται στην αρχή του κάθε 
εργασιακού μήνα. 

Κάθε μήνα, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίζει στην Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.: 

 

Ι)    Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας  

ΙΙ)   Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας 

IΙΙ)  Αντίγραφο αποδεικτικού υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής ∆ήλωσης (Α.Π.∆.)για το προσωπικό του. 
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12.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Οι όροι της παρούσας σύμβασης δύναται να τροποποιηθούν, εφόσον η εργοδότης - Αναθέτουσα Αρχή 
κρίνει αυτό απαραίτητο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν εγγράφως προς τούτο. 

 

 

13. ∆ΩΣΙ∆ΙΚΙΑ 

Το κείμενο της παρούσας σύμβασης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείμενο, εκτός προφανών 
σφαλμάτων ή παραδρομών εν γένει. Η παρούσα (σύμβαση) διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία. Για την 
επίλυση τυχόν διαφορών μεταξύ του Οργανισμού και του Αναδόχου που αναφύονται κατά την εκτέλεση 
της σύμβασης, εφαρμόζονται οι διαδικασίες των άρθρων 64 και 65 του Ν. 4413/2016. Αρμόδιο δικαστήριο 
για την εκδίκαση των διαφορών αυτών είναι το πολιτικό εφετείο της περιφέρειας του Οργανισμού. 

 

 

14. ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η  Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. έχει το δικαίωμα μονομερής λύση της σύμβασης αζημίως και χωρίς την τήρηση προθεσμίας 
ειδοποίησης προς τον Ανάδοχο εφόσον τούτο επιβάλλουν λόγοι εθνικοί (άμυνα, ασφάλεια)ή  ισχύει ένας 
από τους παρακάτω λόγους, ο Ανάδοχος :  

I. πτωχεύσει 

II. τεθεί υπό εκκαθάριση 

III. τεθεί υπό καθεστώς διαχείρισης των πιστωτών   

Η Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε.  έχει το δικαίωμα να καταγγείλει άμεσα την Σύμβαση  που θα υπογραφεί χωρίς την τήρηση 
οποιασδήποτε προθεσμίας και να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο με γραπτή ειδοποίηση σε περίπτωση 
κατά την όποια ο Ανάδοχος : 

i. διαπράξει κάποιο αδίκημα ή επιδεικνύει βαριά αμέλεια κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας  

ii. παραβιάσει οποιονδήποτε άλλο όρο της προκήρυξης ή της σύμβασης που θα υπογραφεί και δεν 
έχει αποκαταστήσει την παράβαση αυτή εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή 
της σχετικής ειδοποίησης. 

iii. Ο Ανάδοχος δικαιούται να καταγγείλει τη παρούσα Σύμβαση με προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση 
εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών  σε περίπτωση που η Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. παραβιάσει οποιονδήποτε 
όρο της προκήρυξης ή της παρούσης και δεν έχει αποκαταστήσει την  εν λόγω παραβαση σε 
τριάντα (30)ημερολογιακές  ημέρες από την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης. 

Σε περίπτωση καταγγελίας ή λύσης της Σύμβασης λόγω υπαιτιότητας του Αναδόχου θα καταπίπτει υπέρ 
της Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. ως δίκαιη και εύλογη ποινική ρήτρα γ α την πρόωρη λύση της παρούσης η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης. 

 

15.ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
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Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται νόμιμα από τους 
συμβαλλόμενους σε τέσσερα (4) όμοια αντίτυπα. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

            Για την Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.      Για τον ανάδοχο  

    Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

        Αθανάσιος Πορφύρης  
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Α – Δικαιολογητικά νομιμοποίησης Νομικών Προσώπων 

 

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. 
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(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. 

(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: 
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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 
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 
του Αναθέτοντος Φορέα για το σύνολο του συμβατικού αντικειμένου του παρόντος 
Διαγωνισμού και των υποχρεώσεων του Παραχωρησιούχου, 

− 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 του 
Αναθέτοντος Φορέα για το σύνολο του συμβατικού αντικειμένου του παρόντος Διαγωνισμού 
που τυχόν τους ανατεθεί και των υποχρεώσεων του Παραχωρησιούχου, 
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− 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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