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Αρικ. Διακιρυξθσ ΠΡ05/2017 

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ 

υςτθμικόσ αρικμόσ ΕΘΔΘ:41742 

ΔΘΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΠΙΛΟΓΘ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΑΡΟΧΘ 

ΤΠΘΡΕΙΩΝ Κακαριότθτασ των υπαικρίων και ςτεγαςμζνων χϊρων χερςαίασ ηϊνθσ Λιμζνα 

Ραφινασ και Λιμζνα Αγίασ Μαρίνασ δικαιοδοςίασ του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Ραφινασ Α.Ε. 

Για διάςτθμα ενόσ (1) ζτουσ με δικαίωμα προαίρεςθσ με μονομερι παράταςθ από τον 

Ανακζτοντα Φορζα.  

Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ ενενιντα εννζα χιλιάδεσ διακόςια ευρϊ (99.200,00€) 

ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ 24%, και ογδόντα χιλιάδεσ (80.000,00€) άνευ ΦΠΑ, με 

κριτιριο ανάκεςθσ τθ ςυμφερότερθ οικονομικι προςφορά βάςει τιμισ  

CPV: 90910000-9 

Αρικμόσ Λογαριαςμοφ Λογιςτικοφ χεδίου 64.98.06 

 

Α 

(ΑΔΑ: …………………………..- ΑΔΑΜ: ……………………………) 
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ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ Ακτι Ανδρζα Γ. Παπανδρζου, Σ.Κ. 190 09, Λιμάνι 
Ραφινασ  

ΧΩΡΑ Ελλάδα 

ΚΩΔΙΚΟ NUTS EL305 

ΣΘΛΕΦΩΝΟ +30(22940)22840                                                          

ΣΘΛΕΟΜΟΙΟΣΤΠΙΑ +30(22940)26076 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟ grammateia@rafinaport.gr 

ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ Σμιμα Προμθκειϊν 

ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ www.rafinaport.gr  
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Ζχοντασ υπ’ όψθ :  

1. Τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 (Ψ.Ε.Κ. 147/Αϋ/8.8.16) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, 

Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και 

ΨΕΚ 147/Α/08.08.2016) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει»  

2. Τισ διατάξεισ του ν. 4270/2014 (Ψ.Ε.Κ. 143/Αϋ/28.6.14) «Αρχζσ Δθμοςιονομικισ 

Διαχείριςθσ και Εποπτείασ – Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ - Δθμόςιο Λογιςτικό 

και άλλεσ διατάξεισ ».  

3. Τισ διατάξεισ του ν. 4013/2011 (Ψ.Ε.Κ. 204/Αϋ/15.9.2011) «Σφςταςθ Ενιαίασ 

Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμόςιων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου 

Δθμοςίων Συμβάςεων, Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 

(πτωχευτικόσ κϊδικασ), Ρροπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ».  

4. Τισ διατάξεισ του ν. 3861/2010 (Ψ.Ε.Κ. 112/Αϋ/13.7.10) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με 

τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και 

αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο “Ρρόγραμμα Διαφγεια” και άλλεσ διατάξεισ». 

5. Το Ρ.Δ. 80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» (ΨΕΚ 145/Α/05-08- 

2016), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

6. Τθν με αρ.158/2016 Απόφαςθ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων με 

κζμα «Ζγκριςθ του "Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ" (ΤΕΥΔ) του άρκρου 

79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147), για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ Σφμβαςθσ 

κάτω των ορίων των οδθγιϊν» (ΨΕΚ 3698/Β/16-11-2016). 

7. Του άρκρου 4 του Ρ.Δ. 118/2007 (Ψ.Ε.Κ. 150/Αϋ/10.7.2007) «Κ.Ρ.Δ.».  

8. Του άρκρου 68 του ν. 3863/2010 (Ψ.Ε.Κ. 115/Αϋ/15.7.2010) «Νζο αςφαλιςτικό ςφςτθμα 

και ςυναφείσ διατάξεισ, ρυκμίςεισ ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ».  

9. Τισ διατάξεισ του ν. 2859/2000 (Ψ.Ε.Κ. 248/Αϋ/7.11.2000) «Κφρωςθ Κϊδικα Ψόρου 

Ρροςτικζμενθσ Αξίασ».  

10. Τισ διατάξεισ του ν. 2690/1999 (Ψ.Ε.Κ. 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα 

Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 και15.  

11. Του Ρ.Δ. 28/2015 (Ψ.Ε.Κ. 34/Α’/23.3.2015) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν 

πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία».  

12. Του άρκρου 64 παρ. 2 του ν. 4172/2013 (Ψ.Ε.Κ. 167/Αϋ/23.7.2013) «Ψορολογία 

ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του 

ν. 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ».  

13. Το Νόμο 2932/01 (ΨΕΚ 145/Αϋ/01) «Ελεφκερθ παροχι υπθρεςιϊν ςτισ καλάςςιεσ 

ενδομεταφορζσ – Σφςταςθ Γενικισ Γραμματείασ Λιμζνων και Λιμενικισ Ρολιτικισ – 

Μετατροπι Λιμενικϊν Ταμείων ςε Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ και άλλεσ διατάξεισ». 

14. Των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν 

διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ 

τθσ παροφςασ, κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, 

κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και 

εκτζλεςθ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω.  



ελ. 5 

 

15. Τθ με αρικμό 5.2/26-4-2017 Απόφαςθ Δ.Σ. του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ αφινασ Α.Ε.. 

16. Τθν υπ’ αρ. πρωτ. 1829/25-4-2017 Απόφαςθ Ανάλθψθσ / ζγκριςθσ τθσ δαπάνθσ.  
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Ο Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Ραφινασ Α.Ε. (Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.) προκθρφςςει 

Δθμόςιο Ανοικτό Θλεκτρονικό Διαγωνιςμό, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ ςυμφερότερθ 

οικονομικι προςφορά βάςει τιμισ, ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ αξίασ οδόντα 

χιλιάδων ευρϊ (80.000€) μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α., για τθν επιλογι 

Αναδόχου Παροχισ Τπθρεςιϊν «Κακαριότθτασ των Τπαικρίων και τεγαςμζνων Χϊρων 

Χερςαίασ Ηϊνθσ Λιμζνα Ραφινασ και Λιμζνα Αγίασ Μαρίνασ δικαιοδοςίασ Οργανιςμοφ 

Λιμζνοσ Ραφινασ Α.Ε.», για ζνα (1) ζτοσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτθν παροφςα. 

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ  

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν όλα τα φυςικά και νομικά πρόςωπα που ζχουν δυνατότθτα 

νόμιμθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Ελλάδα, με ςυνάφεια ςτο προκθρυςςόμενο 

ζργο. Αναλυτικότερα, ςτο Διαγωνιςμό δικαιοφνται να ςυμμετάςχουν τα κατωτζρω φυςικά 

ι νομικά πρόςωπα, αυτοτελϊσ ι ςε ςφμπραξθ ι ςε κοινοπραξία ι ςε ζνωςθ θ οποία ζχει 

ςυςτακεί ι πρόκειται να ςυςτακεί ςε περίπτωςθ ανάκεςθσ του ζργου του παρόντοσ 

Διαγωνιςμοφ ςε αυτιν:  

Α) Ψυςικά ι νομικά πρόςωπα τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ εγκατεςτθμζνα ςτα κράτθ – 

μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςτα κράτθ – μζλθ τθσ Συμφωνίασ για τον Ευρωπαϊκό 

Οικονομικό Ωϊρο ι ςτα κράτθ – μζλθ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθν Συμφωνία 

περί Δθμοςίων Συμβάςεων (GPA) του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου θ οποία 

κυρϊκθκε από τθν Ελλάδα με το Ν. 2513/1997 (ΨΕΚ Αϋ 139/1997) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που 

ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ςε κζματα 

διαδικαςιϊν ανάκεςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων.  

Β) Ενϊςεισ Οικονομικϊν Ψορζων ςυμπεριλαμβανομζνων των προςωρινϊν ςυμπράξεων, τα 

μζλθ των οποίων είναι τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα του παρόντοσ άρκρου. Οι Ενϊςεισ - 

Συμπράξεισ του παρόντοσ άρκρου δεν υποχρεοφνται να περιβλθκοφν με ιδιαίτερθ νομικι 

μορφι, προκειμζνου να υποβάλουν προςφορά. Τα μζλθ αυτϊν των Συμπράξεων – 

Ενϊςεων ευκφνονται, το κακζνα, ζναντι του Ανακζτοντοσ Ψορζα, αλλθλεγγφωσ και εισ 

ολόκλθρο για τθν εκτζλεςθ του ζργου. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία, εξαιτίασ ανικανότθτασ 

για οποιοδιποτε λόγο ι ανωτζρασ βίασ, μζλοσ των Συμπράξεων – Ενϊςεων δεν μπορεί να 

ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του, κατά το χρόνο αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, τα 

υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολόκλθρθσ τθσ κοινισ προςφοράσ, με τθν 

ίδια τιμι. Εάν θ παραπάνω ανικανότθτα προκφψει, κατά το χρόνο εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, 

τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολόκλθρθσ τθσ κοινισ προςφοράσ, με 

τθν ίδια τιμι και τουσ ίδιουσ όρουσ. Τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ζνωςθσ και ςτισ δφο παραπάνω 

περιπτϊςεισ μποροφν να προτείνουν αντικαταςτάτθ ο οποίοσ πρζπει να πλθροί τουσ όρουσ 

των τευχϊν. Θ αντικατάςταςθ αξιολογείται, με τθν υποβολι ςχετικϊν δικαιολογθτικϊν, από 

τθν Επιτροπι και εγκρίνεται με Απόφαςθ του Ανακζτοντοσ Ψορζα. 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο Διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Ψορείσ απαιτείται να 

διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ Αρχι παροχισ ψθφιακισ 

υπογραφισ. Ο κατάλογοσ των Αρχϊν που παρζχουν ψθφιακι υπογραφι και ζχουν τθν ζδρα 

τουσ ςτθν Ελλάδα, αναφζρεται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αρχισ Τθλεπικοινωνιϊν και 

Ταχυδρομείων (www.eett.gr). Στθ ςυνζχεια εγγράφονται ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα 
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(ΕΣΘΔΘΣ - Διαδικτυακι πφλθ του www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν κατωτζρω 

διαδικαςία εγγραφισ: 

Οι Οικονομικοί Ψορείσ – χριςτεσ αιτοφνται μζςω του ςυςτιματοσ τθν εγγραφι τουσ ςε 

αυτό παρζχοντασ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ και αποδεχόμενοι τουσ όρουσ χριςθσ του 

ταυτοποιιμενοι ωσ εξισ: 

- Πςοι από τουσ ανωτζρω διακζτουν Ελλθνικό Αρικμό Ψορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΨΜ) 

ταυτοποιοφνται με χριςθ των διαπιςτευτθρίων που αυτοί κατζχουν από το ςφςτθμα 

TAXISNet τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων. Εφόςον γίνει θ 

ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ εγγραφι του χριςτθ από το Τμιμα Ρρογραμματιςμοφ και 

Στοιχείων τθσ Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ Ρρομθκειϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Κρατικϊν 

Ρρομθκειϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου.  

- Οι Οικονομικοί Ψορείσ – χριςτεσ των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ οι οποίοι 

δεν διακζτουν Ελλθνικό Αρικμό Ψορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΨΜ) αιτοφνται τθν εγγραφι 

τουσ ςυμπλθρϊνοντασ τον αρικμό ταυτότθτασ ΨΡΑ (VAT Identification Number) και 

ταυτοποιοφνται με χριςθ των διαπιςτευτθρίων που κατζχουν από το αντίςτοιχο 

ςφςτθμα. Εφόςον γίνει θ ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ εγγραφι του χριςτθ από το Τμιμα 

Ρρογραμματιςμοφ και Στοιχείων τθσ Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ Ρρομθκειϊν τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ Κρατικϊν Ρρομθκειϊν.  

- Οι Οικονομικοί Ψορείσ – χριςτεσ τρίτων χωρϊν αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ και 

ταυτοποιοφνται από τθν Γενικι Γραμματεία Εμπορίου (Γ.Γ.Ε.) αποςτζλλοντασ: 

 είτε υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ με επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν 

Ελλθνικι.  

 είτε ζνορκθ βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό ςε μορφι αρχείου pdf με επίςθμθ 

μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι, όπωσ αυτά προςδιορίηονται ςτο Ραράρτθμα ΙΩ Α για τισ 

δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, ςτο Ραράρτθμα ΙΩ Β για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

προμθκειϊν και ςτο Ραράρτθμα ΙΩ Γ για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν του ΡΔ 

60/07, και ςφμφωνα με τουσ προβλεπόμενουσ όρουσ ςτο κράτοσ μζλοσ 

εγκατάςταςθσ του Οικονομικοφ Ψορζα, ςτα οποία να δθλϊνεται/αποδεικνφεται θ 

εγγραφι του ςε επαγγελματικό ι εμπορικό Μθτρϊο, προςκομιηόμενα εντόσ τριϊν 

(3) εργαςίμων θμερϊν και ςε ζντυπθ μορφι, ςτον Ανακζτοντα Ψορζα. 

Το αίτθμα εγγραφισ υποβάλλεται από όλουσ τουσ υποψθφίουσ χριςτεσ θλεκτρονικά μζςω 

του Συςτιματοσ. Ο υποψιφιοσ χριςτθσ ενθμερϊνεται από το Σφςτθμα ι μζςω 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςχετικά με τθν εξζλιξθ του αιτιματοσ εγγραφισ του. Εφόςον 

το αίτθμα εγγραφισ εγκρικεί, ο υποψιφιοσ χριςτθσ λαμβάνει ςφνδεςμο ενεργοποίθςθσ 

λογαριαςμοφ ωσ πιςτοποιθμζνοσ χριςτθσ και προβαίνει ςτθν ενεργοποίθςθ του 

λογαριαςμοφ του. 
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2. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ 

Αποκλείεται από τθν ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ Σφμβαςθσ 

(Διαγωνιςμό) προςφζρων Οικονομικόσ Ψορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν 

πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν 

πρόκειται για ζνωςθ Οικονομικϊν Ψορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ 

λόγουσ: 

 Πταν υπάρχει ςε βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι Απόφαςθ για ζναν από τουσ 

ακόλουκουσ λόγουσ : 

i. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ 

Απόφαςθσ- πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για 

τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), 

ii. δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ 

διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των 

κρατϊν- μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του 

άρκρου 2 τθσ Απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 

2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 

31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό 

δίκαιο του Οικονομικοφ Ψορζα, 

iii. απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ Σφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των 

οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, 

ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48), 

iv. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ 

δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ Απόφαςθσ-

πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 

ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ, 

v. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά 

με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 

νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι 

νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166),  

vi. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 

2 τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 

5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ 

ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν 

αντικατάςταςθ τθσ Απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 

15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 

(Αϋ 215). 
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Ο Οικονομικόσ Ψορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου 

εκδόκθκε τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, 

διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 

Αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ 

(Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν 

εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιςτον ςτουσ 

διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου 

αφορά κατ’ ελάχιςτον τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου.  

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των 

προθγοφμενων εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

 Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι 

φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι 

διοικθτικι Απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ 

χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία ι/και όταν ο Ανακζτων 

Ψορζασ μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ 

υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ.  

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο 

τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ.  

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων Οικονομικόσ Ψορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων 

τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 

καταβολι τουσ. 

 Αποκλείεται από τθν ςυμμετοχι ςτθν διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ, 

προςφζρων Οικονομικόσ Ψορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ: 

i. εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 

του ν. 4412/2016, 

ii. εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ 

εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το 

δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει 

αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε 

οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Ο Ανακζτων Ψορζασ μπορεί να μθν 

αποκλείει ζναν Οικονομικό Ψορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων 

που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι 

ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ Σφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ 

τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του 

λειτουργίασ, 
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iii. υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο 

Οικονομικόσ Ψορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ Οικονομικοφσ Ψορείσ με 

ςτόχο τθν ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, 

iv. εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του 

ν. 4412/2016 δεν μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά, μζςα,  

v. εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι 

του Οικονομικοφ Ψορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ 

Σφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να 

κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

vi. εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ 

ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ Σφμβαςθσ, 

προθγοφμενθσ Σφμβαςθσ με Ανακζτοντα Ψορζα ι προθγοφμενθσ Σφμβαςθσ 

παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 

προθγοφμενθσ Σφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

vii. εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των 

πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων 

αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ 

πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 19 τθσ παροφςασ,  

viii. εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ Αποφάςεων 

του Ανακζτοντοσ Ψορζα, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται 

να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ Σφμβαςθσ ι να 

παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 

επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ Αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι 

ι τθν ανάκεςθ,  

ix. εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν 

αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του 

ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ Σφμβαςθσ δθμοςίων 

ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία, 

Ειδικά για τισ ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ ι/και φφλαξθσ ωσ ςοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα νοοφνται, ιδίωσ, οι λόγοι που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ 

γ τθσ παρ. 2 του άρκρου 68 του ν. 3863/2010. 

 Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 

διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, 

λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ 

άνω περιπτϊςεισ. 

 Ρροςφζρων Οικονομικόσ Ψορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 

αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 1 και 4 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016, μπορεί να 

προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για 

να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ 

(αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω Οικονομικόσ Ψορζασ δεν 
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αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ Σφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από 

τουσ Οικονομικοφσ Ψορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθν ςοβαρότθτα και τισ 

ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα 

κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον Οικονομικό Ψορζα το ςκεπτικό τθσ Απόφαςθσ 

αυτισ. Οικονομικόσ Ψορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, 

με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ 

ςφναψθσ Σφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω 

δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

Θ Απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 

προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του 

άρκρου 73 του ν. 4412/2016. 

 Οικονομικόσ Ψορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι  του άρκρου 

74 του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν 

παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ Σφμβαςθσ. 

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

Οι Ρροςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ για 180 θμζρεσ από 

τθν επόμενθ μζρα τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ τουσ. Ρροςφορά που ορίηει 

μικρότερο χρόνο ιςχφοσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Θ ιςχφσ τθσ Ρροςφοράσ παρατείνεται υποχρεωτικά, εφόςον ηθτθκεί από τον Ανακζτοντα 

Ψορζα πριν από τθ λιξθ τθσ, για διάςτθμα ακόμθ 180 θμερϊν.  

Θ ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ ςτον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά 

τθ λιξθ τθσ ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ, τον δεςμεφει όμωσ μόνο εφόςον αυτόσ το αποδεχτεί. Σε 

περίπτωςθ που θ εν ιςχφ Ρροςφορά ι μζροσ τθσ αποςυρκεί, ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 

υπόκειται ςε κυρϊςεισ και ειδικότερα:  

 απϊλεια κάκε δικαιϊματοσ για κατακφρωςθ,  

 κατάπτωςθ τθσ Εγγφθςθσ Συμμετοχισ χωρίσ άλλθ διατφπωςθ ι δικαςτικι ενζργεια 

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓIΜΟ ΕΡΓΟΤ  

Ο Ρροχπολογιςμόσ του Ζργου, ανζρχεται ςτο ποςό των ογδόντα χιλιάδων ευρϊ 

(80.000,00€) μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Ψ.Ρ.Α. και ενενιντα εννζα χιλιάδεσ διακόςια 

ευρϊ (99.200,00€) περιλαμβανομζνου του Ψ.Ρ.Α. για χρονικό διάςτθμα από ενόσ (1) ζτουσ 

από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ.  

Το ςυμβατικό τίμθμα κα καλυφκεί από τον προχπολογιςμό του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ 

αφινασ Α.Ε. (Αρικμ. Λογαριαςμοφ Λογιςτικοφ Σχεδίου Ρροχπολογιςμοφ 64.98.06). 
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5. ΜΑΣΑΙΩΘ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

Ο Ανακζτων Ψορζασ διατθρεί το δικαίωμα, μετά από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ 

Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ, να ματαιϊςει ι να επαναλάβει τον Διαγωνιςμό ςε κάκε 

ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ:  

 Εάν θ διαδικαςία αποβεί άγονθ είτε λόγω μθ υποβολισ προςφορϊν είτε λόγω 

απόρριψθσ όλων των προςφορϊν,  

 εάν κανείσ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι Σφμβαςθσ,  

 για παράτυπθ διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ,  

 εάν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

ζχουν αλλάξει ουςιωδϊσ,  

 εάν λόγω ανωτζρασ βίασ δεν είναι δυνατι θ κανονικι εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ,  

 εάν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα οικονομικά,  

 εάν παφςει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν,  

 για λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ.  

Σε περίπτωςθ ματαίωςθσ του Διαγωνιςμοφ, οι υποψιφιοι Ανάδοχοι δεν κα ζχουν δικαίωμα 

αποηθμίωςθσ για οποιοδιποτε λόγο. 

6. ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

Οι Οικονομικοί Ψορείσ μποροφν να κατακζςουν τθν προςφορά τουσ ζωσ και τθν  

21/07/2017 θμζρα  Ραραςκευι και ϊρα 17:00 (καταλθκτικι θμερομθνία κατάκεςθσ). Θ 

θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει ςτισ 26/07/2017 θμζρα Τετάρτθ και 

ϊρα 11:00 π.μ.  

Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ Οικονομικοφσ Ψορείσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ 

διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΘΔΘΣ μζχρι τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα Διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ςε 

θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ του άρκρου 36 του ν. 4412/2016, τθσ Υ.Α 

Ρ1/2390/21-10-2013 (Ψ.Ε.Κ. Βϋ 2677/21-10-2013) και τα κακοριηόμενα ςτθν παροφςα 

Διακιρυξθ. Επιπλζον με ποινι απορρίψεωσ υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορφι τα 

απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ςφμφωνα με το άρκρο 9 τθσ παροφςασ. 

7. ΔΘΜΟΙΟΣΘΣΑ 

Θ Διακιρυξθ του Διαγωνιςμοφ δθμοςιεφεται ωσ εξισ :  

 Θ παροφςα και τα Ραραρτιματα τθσ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. ςτισ 9/6/2017  

 Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ ςτθ Διαφγεια ςτισ 9/6/2017  

 Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ ςτο «Τεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων Συμβάςεων» τθσ 

Εφθμερίδασ τθσ Κυβζρνθςθσ  ςτισ 16/6/2017.  
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 Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ ςτον Ελλθνικό τφπο  

i. Εφθμερίδα Ναυτεμπορικι 

ii. Εφθμερίδα Θμερθςία 

iii. Τοπικι εφθμερίδα 

Θα αναρτθκεί ςτο διαδίκτυο ςτθ διεφκυνςθ www.rafinaport.gr, και ςτθν πφλθ του ΕΣΘΔΘΣ 

www.promitheus.gov.gr με Συςτθμικό Αρικμό 41742. 

8. ΔΙΕΤΚΡΙΝΘΕΙ 

Τα αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτο διαδικτυακό τόπο του 

Διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.eov.er, του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. το 

αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν ιτοι 

ζωσ και τθν 14θ Ιουλίου 2017. Τονίηεται ότι προκειμζνου να υποβάλουν αιτιματα παροχισ 

ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν - διευκρινιςεων, οι Οικονομικοί Ψορείσ πρζπει να είναι 

εγγεγραμμζνοι ςτο ςφςτθμα, δθλαδι να διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν 

χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ). Το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των 

ερωτθμάτων απαιτείται να είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο. 

Ο Ανακζτων Ψορζασ κα απαντιςει ςε όλεσ τισ διευκρινιςεισ που κα ηθτθκοφν εντόσ του 

ανωτζρω διαςτιματοσ, το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, ιτοι ζωσ και τθν 17θ Ιουλίου 2017. 

Ο Ανακζτων Ψορζασ δεν κα απαντιςει ςε ερωτιματα που δεν κα υποβλθκοφν θλεκτρονικά 

ςτο ςφςτθμα Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. ι που κα υποβλθκοφν ςε χρόνο μεταγενζςτερο τθσ παραπάνω 

προκεςμίασ. Ο Ανακζτων Ψορζασ μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των 

προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Ψορείσ να μποροφν να 

λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ 

ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

i. Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον 

Οικονομικό Ψορζα ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ 

πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.  

ii. Πταν τα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθν ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που 

ηθτικθκαν ι των αλλαγϊν. Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι 

δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται 

παράταςθ των προκεςμιϊν.  

Σθμειϊνεται ότι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα τεφχθ του Διαγωνιςμοφ, 

κακϊσ και οι γραπτζσ διευκρινίςεισ του Ανακζτοντοσ Ψορζα επί ερωτθμάτων των 

ενδιαφερομζνων ςχετικά με τα ζγγραφα και τθ διαδικαςία του Διαγωνιςμοφ κα 

αναρτϊνται ταυτόχρονα και ςυγκεντρωτικά ςε θλεκτρονικι μορφι ςτο διαδικτυακό τόπο 

του Ανακζτοντοσ Ψορζα. 

 

http://www.rafinaport.gr/
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9. ΕΝΣΤΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά του (υπο)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι 

Ρροςφορά» τθσ προςφοράσ υποβάλλονται επί ποινι απορρίψεωσ από τον προςφζροντα 

θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου τφπου pdf. Ρροςκομίηονται επίςθσ ςε ζντυπθ μορφι από 

τουσ προςφζροντεσ επί ποινι απορρίψεωσ και εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν 

θλεκτρονικι υποβολι ςτον Ανακζτοντα Ψορζα, όςα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία δεν ζχουν 

εκδοκεί/ςυνταχκεί από τον ίδιο τον Οικονομικό Ψορζα (προςφζροντα) και δεν φζρουν τθν 

ψθφιακι του υπογραφι. Ϋσ τζτοια ςτοιχεία ενδεικτικά αναφζρονται: π.χ. εγγυιςεισ, 

πιςτοποιθτικά ι βεβαιϊςεισ που ζχουν εκδοκεί από δθμόςιεσ αρχζσ ι άλλουσ φορείσ. 

Διευκρινίηεται ότι δεν απαιτείται θ προςκόμιςθ ςε ζντυπθ μορφι των ΨΕΚ που ζχουν 

υποβλθκεί με τθν θλεκτρονικι προςφορά. Τα ανωτζρω δικαιολογθτικά και ςτοιχεία ςε 

ζντυπθ μορφι, κατατίκενται ςτο πρωτόκολλο του Ανακζτοντοσ Ψορζα (Διεφκυνςθ: Ακτι 

Ανδρζα Γ. Ραπανδρζου, Λιμάνι αφινασ, Τ.Κ. 190 09) ςε ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν 

ζνδειξθ «Επιμζρουσ Ζντυπα Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικισ Ρροςφοράσ», με 

αναφορά ςτον τίτλο και τον Αρικμό πρωτοκόλλου του Διαγωνιςμοφ και με τθν επιςιμανςθ 

«Να ανοιχκεί από τθν αρμόδια Επιτροπι».  

Τα ζντυπα δικαιολογθτικά κα ςυνοδεφονται από ζγγραφο του προςφζροντα ςτον οποίο κα 

αναφζρονται αναλυτικά.  

Τα ζντυπα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία κα κατατεκοφν ςε ζνα αντίτυπο και ςτον ίδιο 

ςφραγιςμζνο φάκελο.  

Οι τυχόν απαιτοφμενεσ δθλϊςεισ ι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του παρόντοσ άρκρου που 

υπογράφονται ψθφιακά από τουσ ζχοντεσ υποχρζωςθ προσ τοφτο, δεν απαιτείται να 

φζρουν ςχετικι βεβαίωςθ γνθςίου υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι Αρχι ι τα ΚΕΡ.  

Επιπλζον, οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ απαιτείται, επί ποινι αποκλειςμοφ, να φζρουν 

θμερομθνία ταυτόςθμθ με αυτι τθσ ψθφιακισ υπογραφισ τουσ θ οποία να είναι εντόσ των 

τελευταίων τριάντα (30) θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ 

υποβολισ των προςφορϊν. 

10. ΜΟΡΦΘ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  

Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων 

εγγράφων διευκρινίηονται τα εξισ:  

i. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν 

αντιγράφων των δθμοςίων εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ 

φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014. Σθμειωτζων ότι θ 

παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, 

ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ 

επικυρωμζνων αντιγράφων. 
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ii. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων 

Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν 

εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα 

από τθν αρμόδια Αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με 

τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013). Σθμειϊνεται 

ότι δεν κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων 

εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ (APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ 

ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Ωάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ. 

iii. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν 

εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 

36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν. 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα 

από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ 

τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014”.  

iv. Πρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των 

δικαιολογθτικϊν εγγράφων, εφόςον υποβλθκοφν από τουσ Διαγωνιηόμενουσ.  

v. Δικαιολογθτικά που εκδίδονται ςε γλϊςςα άλλθ, εκτόσ τθσ Ελλθνικισ, κα 

ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από επίςθμθ και επικυρωμζνθ αρμοδίωσ μετάφραςι τουσ 

ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

11. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΟΡΑ  

Τα περιεχόμενα του θλεκτρονικοφ φακζλου τθσ προςφοράσ ορίηονται ωσ εξισ: (α) ζνασ 

(υπο)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι προςφορά» κακϊσ και 

(β) ζνασ (υπο)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά».  

Ππου (υπο)φάκελοσ νοείται κατθγορία επιςυναπτόμενων αρχείων ςτο ςφςτθμα. Κατά τθν 

υποβολι τθσ προςφοράσ από τον Οικονομικό Ψορζα ςθμαίνονται από αυτόν με χριςθ του 

ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν 

εμπιςτευτικό χαρακτιρα. 
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12. (ΤΠΟ) ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ – ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 

12.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ  

Οι προςφζροντεσ υποβάλλουν θλεκτρονικά, ςε μορφι αρχείου pdf, μαηί με τθν προςφορά 

τουσ, επί ποινι αποκλειςμοφ, τα δικαιολογθτικά όπωσ περιγράφονται ςυμπλθρϊνοντασ 

παράλλθλα τον παρακάτω πίνακα: 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΟΤ ΑΠΑΙΣΘΘ ΑΠΑΝΣΘΘ ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ 

1 Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 16. 

ΝΑΙ   

2 Ζνορκθ βεβαίωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου 
ενϊπιον ςυμβολαιογράφου, περί μθ 
επιβολισ ςε βάροσ τουσ πράξθσ επιβολισ 
προςτίμου για παραβιάςεισ τθσ εργατικισ 
νομοκεςίασ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» 
ςοβαρότθτασ». 

ΝΑΙ   

3 “Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ” 
(ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 του Ν. 
4412/2016, για διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
δθμόςιασ Σφμβαςθσ κάτω των ορίων. 
Ραράρτθμα Εϋ τθσ παροφςασ. Το ΤΕΥΔ 
διατίκεται ςε επεξεργάςιμθ μορφι ωσ 
επιςυναπτόμενο ζγγραφο τθσ παροφςασ 
Διακιρυξθσ ςτθ διεφκυνςθ www. 
rafinaport.gr, και ςτθν πφλθ του ΕΣΘΔΘΣ 
www.promitheus.gov.gr.  

Στθν περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι 
Ανϊνυμθ Εταιρεία το ΤΕΥΔ πρζπει να 
υποβλθκεί από τον Διευκφνοντα Σφμβουλο 
και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.  

Στθν περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι 
Ε.Ρ.Ε. ι Ο.Ε. ι Ε.Ε. το ΤΕΥΔ πρζπει να 
υποβλθκεί από τουσ διαχειριςτζσ.  

Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ το ΤΕΥΔ 
υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόςωπο. 

ΝΑΙ   

4 Τα Νομικά Ρρόςωπα κα υποβάλλουν τα 
δικαιολογθτικά ςφςταςισ τουσ, και 
ςυγκεκριμζνα:  

Εάν ο προςφζρων είναι Α.Ε ι Ε.Ρ.Ε. ι Ι.Κ.Ε.: 

i. ΨΕΚ ςφςταςθσ,  

ii. Αντίγραφο του ιςχφοντοσ καταςτατικοφ 
με το ΨΕΚ ςτο οποίο ζχουν δθμοςιευτεί 
όλεσ οι μζχρι ςιμερα τροποποιιςεισ 
αυτοφ ι επικυρωμζνο αντίγραφο 
κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ (εφόςον 
υπάρχει), 

iii. ΨΕΚ ςτο οποίο ζχει δθμοςιευτεί το 

ΝΑΙ   
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πρακτικό ΔΣ ι Απόφαςθ των εταίρων 
περί εκπροςϊπθςθσ του νομικοφ 
προςϊπου, 

iv. Ρρακτικό Δ.Σ ι διαχειριςτι/ϊν περί 
ζγκριςθσ ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό, 
ςτο οποίο μπορεί να περιζχεται και 
εξουςιοδότθςθ (εφόςον αυτό 
προβλζπεται από το καταςτατικό του 
υποψθφίου Αναδόχου) για υπογραφι 
και υποβολι Ρροςφοράσ ςε περίπτωςθ 
που δεν υπογράφει ο ίδιοσ ο νόμιμοσ 
εκπρόςωποσ του φορζα τθν Ρροςφορά 
και τα λοιπά απαιτοφμενα ζγγραφα του 
Διαγωνιςμοφ και ορίηεται ςυγκεκριμζνα 
άτομο ωσ αντίκλθτοσ, 

v. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι 
διοικθτικισ Αρχισ περί τροποποιιςεων 
του καταςτατικοφ / μθ λφςθσ τθσ 
εταιρείασ, το οποίο πρζπει να ζχει 
εκδοκεί το πολφ τρείσ (3) μινεσ πριν από 
τθν θμερομθνία υποβολισ Ρροςφορϊν. 

Εάν ο προςφζρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε:  

i. Αντίγραφο του καταςτατικοφ με όλα τα 
μζχρι ςιμερα τροποποιθτικά, 

ii. Ριςτοποιθτικά αρμόδιασ δικαςτικισ ι 
διοικθτικισ Αρχισ περί των 
τροποποιιςεων του καταςτατικοφ. 

Σε περίπτωςθ εγκατάςταςθσ τουσ ςτθν 
αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά ςφςταςισ τουσ 
εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία 
τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνα, από τθν 
οποία και εκδίδεται το ςχετικό 
πιςτοποιθτικό.  

Εάν ο προςφζρων είναι Ψυςικό Ρρόςωπο, 
οφείλει να κατακζςει:  

i. Ζναρξθ Επιτθδεφματοσ από τθν 
αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι 
Υπθρεςία και τισ μεταβολζσ του.  

Εάν ο προςφζρων είναι ζνωςθ ι ςφμπραξθ, 
οφείλει επιπλζον να κατακζςει: 

i. Για κάκε μζλοσ τθσ Ζνωςθσ/Σφμπραξθσ 
όλα τα Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ, 
ανάλογα με τθν περίπτωςθ (θμεδαπό/ 
αλλοδαπό φυςικό πρόςωπο, θμεδαπό/ 
αλλοδαπό νομικό πρόςωπο, 
ςυνεταιριςμόσ).  

ii. Ρράξθ του αρμόδιου οργάνου κάκε 
Μζλουσ τθσ Ζνωςθσ/ Σφμπραξθσ από το 
οποίο να προκφπτει θ ζγκριςθ του για τθ 
ςυμμετοχι του Μζλουσ: 

- ςτθν Ζνωςθ/ Σφμπραξθ, και  
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- ςτο Διαγωνιςμό 

iii. Συμφωνθτικό μεταξφ των μελϊν τθσ 
Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ όπου: 

- να ςυςτινεται θ Ζνωςθ / Σφμπραξθ,  

- να αναγράφεται και να οριοκετείται 
με τθ μζγιςτθ δυνατι ςαφινεια το 
μζροσ τθσ Σφμβαςθσ (φυςικό και 
οικονομικό αντικείμενο) που 
αναλαμβάνει κάκε Μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ/ Σφμπραξθσ ςτο ςφνολο τθσ 
Ρροςφοράσ,  

- να δθλϊνεται ζνα Μζλοσ ωσ 
υπεφκυνο για το ςυντονιςμό και τθ 
διοίκθςθ όλων των Μελϊν τθσ 
Ζνωςθσ/ Σφμπραξθσ,  

- να δθλϊνουν από κοινοφ ότι 
αναλαμβάνουν εισ ολόκλθρο τθν 
ευκφνθ για τθν εκπλιρωςθ τθσ 
Σφμβαςθσ 

- να ορίηεται κοινόσ εκπρόςωποσ τθσ 
Ζνωςθσ/ Σφμπραξθσ και των μελϊν 
τθσ για τθ ςυμμετοχι τθσ ςτο 
Διαγωνιςμό και τθν εκπροςϊπθςθ τθσ 
Ζνωςθσ / Σφμπραξθσ και των μελϊν 
τθσ ζναντι του Ανακζτοντοσ Ψορζα. 

 

Σε περίπτωςθ που ςτθ χϊρα του υποψιφιου Αναδόχου οριςμζνα από τα πιο πάνω 

δικαιολογθτικά δεν εκδίδονται ι δεν καλφπτουν ςτο ςφνολό τουσ όλεσ τισ πιο πάνω 

περιπτϊςεισ, πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να αναπλθρωκοφν με ζνορκθ βεβαίωςθ του 

υποψιφιου Αναδόχου ι ςτα κράτθ όπου δεν προβλζπεται Ζνορκθ Βεβαίωςθ, με υπεφκυνθ 

διλωςθ του υποψιφιου Αναδόχου ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, 

ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ του υποψιφιου 

Αναδόχου ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται το αντίςτοιχο περιεχόμενο. 

12.2 ΕΛΑΧΙΣΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ  

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να αποδεικνφει και να τεκμθριϊνει επαρκϊσ, με ποινι 

αποκλειςμοφ, τθν τιρθςθ των παρακάτω ελαχίςτων προχποκζςεων ςυμμετοχισ, 

υποβάλλοντασ θλεκτρονικά τα ςχετικά δικαιολογθτικά και λοιπά ςτοιχεία εντόσ του (υπο) 

φακζλου Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά. 

 

1 Ριςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο φορζα για τθ διαχείριςθ τθσ ποιότθτασ 
ςφμφωνα µε το διεκνζσ πρότυπο ISO 9001. 

2 Ριςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο φορζα για τθν Υγιεινι και αςφάλεια ςφμφωνα 
με το διεκνζσ πρότυπο OHSAS 18001. 
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3 Ριςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο φορζα Συςτιματοσ Ρεριβαλλοντικισ 
Διαχείριςθσ ISO 14001. 

 Πλα τα παραπάνω πιςτοποιθτικά (1,2,3) πρζπει να είναι ςτο κεματικό πεδίο των Υπθρεςιϊν 
Κακαριότθτασ. 

12.3 ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ  

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται επί ποινι αποκλειςμοφ, να ςυμπλθρϊςει τον Ρίνακα 

Συμμόρφωςθσ που παρατίκεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Α’ τθσ παροφςασ και να ςυμπεριλάβει 

ςτθν προςφορά του τα ςτοιχεία τθσ ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ του ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΟ Αϋ του 

άρκρου 25, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ακόλουκεσ διευκρινίςεισ:  

i. Στθ Στιλθ «ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, 

υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 

ii. Αν ςτθ ςτιλθ «ΑΡΑΙΤΘΣΘ» ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΙ» τότε θ αντίςτοιχθ 

προδιαγραφι είναι υποχρεωτικι για τον υποψιφιο Ανάδοχο, κεωροφμενθ ωσ 

απαράβατοσ όροσ ςφμφωνα με τθν παροφςα Διακιρυξθ. Ρροςφορζσ που δεν 

καλφπτουν πλιρωσ απαράβατουσ όρουσ, απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

iii. Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του Αναδόχου που ζχει τθ μορφι 

ΝΑΙ/ΟΩΙ εάν θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι πλθρείται ι όχι από τθν προςφορά.  

iv. Στθ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΘ» ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα αναγράψει τον αρικμό τθσ 

ςελίδασ που περιγράφεται θ ςυγκεκριμζνθ προδιαγραφι. 

Τονίηεται ότι είναι υποχρεωτικι θ απάντθςθ ςε όλα τα ςθμεία των ΡΙΝΑΚΫΝ 

ΣΥΜΜΟΨΫΣΘΣ και θ παροχι όλων των πλθροφοριϊν που ηθτοφνται.  

Θ αρμόδια Επιτροπι κα αξιολογιςει τα παρεχόμενα από τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ 

ςτοιχεία κατά τθν αξιολόγθςθ των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν.  

Σε περίπτωςθ που δεν ζχει ςυμπλθρωκεί θ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ», για ζςτω και ζναν από 

τουσ όρουσ ςτον πίνακα ςυμμόρφωςθσ, τότε κεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντθςθ ςτο 

ςχετικό όρο. 

13. (ΤΠΟ) ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ  

Ο (υπο)φάκελοσ κα περιζχει επί ποινι αποκλειςμοφ ςυμπλθρωμζνο, όπωσ παρατίκεται, 

χωρίσ αλλαγζσ τον παρακάτω πίνακα ανάλυςθσ κόςτουσ : 

 

 

1) Αρικμόσ των εργαηομζνων:  

2) Θμζρεσ και ϊρεσ εργαςίασ  

3) τ.μ. (m
2
 ) ανά άτομο  
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4) Συλλογικι Σφμβαςθ εργαςίασ ςτθν οποία 
υπάγονται οι εργαηόμενοι (ΕΡΙΣΥΝΑΡΤΕΤΑΙ 
αντίγραφό τθσ ςτο τζλοσ): 

 

ΕΠΙΜΕΡΙΜΟ ΤΝΟΛΙΚΘ ΔΑΠΑΝΘ 

 ΑΙΘΜΘΤΙΚΫΣ ΟΛΟΓΑΨΫΣ 

1. Φψοσ του προχπολογιςμζνου ποςοφ 
(Συνολικά) που αφορά τισ πάςθσ 
φφςεωσ νόμιμεσ μικτζσ αποδοχζσ των 
εργαηομζνων: 

  

2. Φψοσ των αςφαλιςτικϊν εργοδοτικϊν 
ειςφορϊν (Συνολικά) με βάςθ τα 
προχπολογιςκζντα ποςά: 

  

3. Διοικθτικό κόςτοσ παροχισ των 
υπθρεςιϊν 

  

4. Αναλϊςιμα :   

5. Εργολαβικό κζρδοσ:   

6. Νόμιμεσ υπζρ Δθμοςίου και τρίτων 
κρατιςεισ: 

  

   

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΨΟΑΣ ΜΘ 
ΣΥΜΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΨΡΑ 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΨΟΑΣ 
ΣΥΜΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΨΡΑ 

  

 

Σε περίπτωςθ που υπάρχει διαφορά μεταξφ των δφο αναγραφϊν, υπεριςχφει θ τιμι που 

ζχει αναγραφεί ολογράφωσ. Σε περίπτωςθ που αναγράφεται εςφαλμζνοσ Ψ.Ρ.Α, αυτόσ 

διορκϊνεται από τθν υπθρεςία.  

Οι προςφορζσ ςτισ οποίεσ δεν προκφπτουν με ςαφινεια οι προςφερόμενεσ τιμζσ ι 

ςυνολικι τιμι απορρίπτονται.  

Θ Οικονομικι Ρροςφορά κα αφορά ςτθν παροχι υπθρεςιϊν για ζνα θμερολογιακό ζτοσ. Σε 

περίπτωςθ άςκθςθσ του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ για παράταςθ ενόσ ζτουσ από τον 

Ανακζτοντα Ψορζα, ιςχφει θ ίδια Οικονομικι Ρροςφορά. 

ΠΑΡΑΣΘΡΘΕΙ:  

I. Θ επιτροπι δφναται να αναηθτιςει από τουσ υποψιφιουσ ςυμμετζχοντεσ, εφόςον 

το κρίνει απαραίτθτο, να ςτοιχειοκετιςουν και υποβάλουν αναλυτικά τθν ςφνταξθ 

τθσ Οικονομικισ τουσ προςφοράσ ςε ότι αφορά τθν τιρθςθ τθσ εργατικισ 

νομοκεςίασ.  

II. Το εργατικό κόςτοσ κα αναλφεται ωσ προσ τον τρόπο υπολογιςμοφ του και δεν 

πρζπει να υπολείπεται του ελάχιςτου προβλεπόμενου νόμιμου κόςτουσ, βάςει τθσ 

ιςχφουςασ Εκνικισ Γενικισ Συλλογικισ Σφμβαςθσ Εργαςίασ και Εργατικισ 

Νομοκεςίασ κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ. Ρροςφορά που 
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δεν ζχει υπολογιςτεί ςφμφωνα με το προαναφερόμενο τθσ παροφςθσ παραγράφου 

δε λαμβάνεται υπόψθ και δεν αξιολογείται.  

III. Σφμφωνα με το Άρκρο 68 του N. 3863 (ΨΕΚ 115 Αϋ) «Συμβάςεισ εργολαβίασ 

εταιρειϊν παροχισ υπθρεςιϊν»: 

Πταν το Δθμόςιο, τα Νομικά Ρρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου (Ν.Ρ.Δ.Δ), οι Οργανιςμοί Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Τ.Α.), οι φορείσ και οι οργανιςμοί του δθμόςιου τομζα, όπωσ αυτόσ 

προςδιορίηεται από τισ οικείεσ διατάξεισ, ανακζτουν ι προκθρφςςουν Διαγωνιςμό για 

παροχι υπθρεςιϊν κακαριςμοφ ι φφλαξθσ, οφείλουν να ηθτοφν από τισ εταιρείεσ παροχισ 

υπθρεςιϊν κακαριςμοφ ι φφλαξθσ (εργολάβοι) να αναφζρουν ςτθν προςφορά τουσ, εκτόσ 

των άλλων, τα εξισ: 

α) Τον αρικμό των εργαηομζνων.  

β)  Τισ θμζρεσ και τισ ϊρεσ εργαςίασ. 

γ)  Τθ ςυλλογικι Σφμβαςθ εργαςίασ ςτθν οποία υπάγονται οι εργαηόμενοι.  

δ)  Το φψοσ του προχπολογιςμζνου ποςοφ που αφορά τισ πάςθσ φφςεωσ νόμιμεσ 

αποδοχζσ αυτϊν των εργαηομζνων.  

ε)  Το φψοσ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν με βάςθ τα προχπολογιςκζντα ποςά 

ςτ)  Οι πάςθσ φφςεωσ νόμιμεσ αποδοχζσ και οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ, κα αφοροφν 

εργαηόμενουσ άνω των 25 ετϊν με τριετι προχπθρεςία.  

Οι εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ ι φφλαξθσ (εργολάβοι) πρζπει, με ποινι 

αποκλειςμοφ, να εξειδικεφουν ςε χωριςτό κεφάλαιο τθσ προςφοράσ τουσ τα ωσ άνω 

ςτοιχεία.  

Επιπροςκζτωσ, οφείλουν να επιςυνάπτουν ςτθν προςφορά αντίγραφο τθσ ςυλλογικισ 

Σφμβαςθσ εργαςίασ ςτθν οποία υπάγονται οι εργαηόμενοι. Στθν περίπτωςθ, όπου το 

κακεςτϊσ των ςυλλογικϊν ςυμβάςεων εργαςίασ ζχει μεταβλθκεί, κα πρζπει να 

επιςυναφκοφν τα ιςοδφναμα ζγγραφα. 

 Στθν παροφςα Διακιρυξθ, ο Ανακζτων Ψορζασ (Οργανιςμόσ Λιμζνοσ αφινασ Α.Ε.) ωσ 

εφλογο ποςοςτό διοικθτικοφ κόςτουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν κακαριότθτασ, 

ορίηει τουλάχιςτον με 1% (ζνα τοισ εκατό), του προχπολογιςμοφ του ζργου μθ 

ςυμπεριλαμβανομζνου ΨΡΑ και ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ – επί ποινι απορρίψεωσ – δεν 

μπορεί να ςυνυπολογίςει ποςοςτό μικρότερο αυτοφ. 

 Το κόςτοσ των Αναλωςίμων Υλικϊν των παρεχόμενων υπθρεςιϊν κακαριότθτασ δε 

δφναται να υπολείπεται κάτω του 8% (οκτϊ τοισ εκατό) του προχπολογιςμοφ του ζργου 

μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΨΡΑ και ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ – επί ποινι απορρίψεωσ – 

δεν μπορεί να ςυνυπολογίςει ποςοςτό μικρότερο αυτοφ. 

 Το εργολαβικό κζρδοσ κεωρείται εφλογο, ωσ ποςοςτό 4% (τζςςερα τοισ εκατό) τθσ 

ςυνολικισ Οικονομικισ Ρροςφοράσ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΨΡΑ του Ρροςφζροντα 

και – επί ποινι απορρίψεωσ – δεν μπορεί να ςυνυπολογίςει ποςοςτό μικρότερο αυτοφ. 

 Σε περίπτωςθ που θ επιτροπι αξιολόγθςθσ κρίνει ότι θ οικονομικι προςφορά ενόσ 

Διαγωνιηόμενου είναι υπερβολικά χαμθλι, τθσ δίδεται το δικαίωμα να ηθτιςει 

εγγράφωσ διευκρινιςεισ που να τεκμθριϊνουνε τον τρόπο υπολογιςμοφ τθσ 
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οικονομικισ προςφοράσ, το φψοσ του ςυνολικοφ ποςοφ και να κρίνει αν αυτζσ είναι 

επαρκείσ για τθν αιτιολόγθςθ τθσ προςφοράσ. 

 Στο κόςτοσ υπολογιςμοφ να λθφκεί υπόψθ τα νζα ποςοςτά αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν, 

τυχόν ζκτακτεσ λοιπζσ ειςφορζσ.  

 Ο «ΑΝΑΔΟΩΟΣ» είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίηει κάκε μινα:  

α) τισ μθνιαίεσ Μιςκοδοτικζσ καταςτάςεισ του απαςχολοφμενου προςωπικοφ,  

β)  τισ καταςτάςεισ αςφαλίςεωσ του ΙΚΑ,  

γ)  τον Ρίνακα προςωπικοφ του Σ.ΕΡ.Ε., 

δ)  τθν αντίςτοιχθ κάκε μινα Αναλυτικι Ρεριοδικι Διλωςθ με τθν απόδειξθ κατάκεςισ 

τθσ, και  

ε) τθν αντίςτοιχθ πλθρωμι ειςφορϊν και εξοφλθτικζσ μιςκοδοςίασ προσ τουσ 

υπαλλιλουσ/εργάτεσ (άρκρο 18 παρ. 1 του ν. 1082/1980, Αϋ 250 και 5 του ν. 

3227/2004, Αϋ 31). Κατά τθν πρϊτθ κατάκεςθ των δικαιολογθτικϊν ο Ανάδοχοσ κα 

προςκομίςει και τισ αντίςτοιχεσ Ατομικζσ Συμβάςεισ Εργαςίασ (Ρ.Δ. 156/94) των 

εργαηομζνων. 

 Θ κατάκεςθ των δικαιολογθτικϊν αυτϊν κα γίνεται ςτο Τμιμα Ρρομθκειϊν και 

Οικονομικοφ προκειμζνου να γίνει θ εξόφλθςθ του Τιμολογίου και αποτελοφν 

αναπόςπαςτο μζροσ του πρακτικοφ καλισ εκτζλεςθσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. Σε 

περίπτωςθ αλλαγισ του ωραρίου, κα προςκομίηεται ο ςυμπλθρωματικόσ/ 

τροποποιθτικόσ πίνακασ ωραρίου εργαςίασ (παράγραφοσ 1 του άρκρου 80 του 

Ν.4144/2013).  

 Απϊτεροσ ςκοπόσ είναι θ πρόλθψθ για αποτροπι παραβάςεων τθσ αςφαλιςτικισ και 

εργατικισ νομοκεςίασ. Ειδικά, αν παραβιάηεται θ εργατικι νομοκεςία για καταβολι 

δεδουλευμζνων αποδοχϊν, επιδομάτων εορτϊν και αδείασ, αναδρομικϊν αποδοχϊν, 

προςαυξιςεων για εργαςία κατά Κυριακζσ και αργίεσ, μιςκϊν-θμερομιςκίων βάςει τθσ 

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ι Υπουργικισ Απόφαςθσ ι βάςει ατομικισ ςυμφωνίασ, αμοιβισ εργαςίασ που 

παρζχεται κατά τθν ζκτθ θμζρα τθσ εβδομάδασ με προςαφξθςθ ςφμφωνα με τισ 

κείμενεσ διατάξεισ κατά παράβαςθ πενκθμζρου, του επιδόματοσ γάμου ςε χιρουσ, 

διαηευγμζνουσ και άγαμουσ γονείσ.  

 Θ μθ τιρθςθ των παραπάνω υποχρεϊςεων από τθν επιχείρθςθ επιςφρει τισ κυρϊςεισ 

όπωσ αυτζσ επιβάλλονται από το Δ.Σ. του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ αφινασ Α.Ε. 

 Οι παραπάνω όροι αποςκοποφν ςτθν αναλυτικι περιγραφι του κόςτουσ παροχισ των 

υπθρεςιϊν, οφτωσ ϊςτε να κακίςταται ελζγξιμο το φψοσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ 

ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ Σφμβαςθσ. 

14. ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΑΠΟΦΡΑΓΙΘ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται τζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά 

τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν και ειδικότερα ςτισ 26-07-2017 

ϊρα 11:00 π.μ., µζςω των αρμοδίων πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα οργάνων του 
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Ανακζτοντοσ Ψορζα, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για τθν 

ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και διαδικαςιϊν.  

Κατά τθν προαναφερόμενθ θμερομθνία και ϊρα γίνεται αποςφράγιςθ µόνο των 

θλεκτρονικϊν (υπό)φακζλων «∆ικαιολογθτικά Συµμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά». Οι 

θλεκτρονικοί (υπό)φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν αποςφραγίηονται θλεκτρονικά 

µζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα οργάνων, ςε θμερομθνία και ϊρα που 

κα γνωςτοποιθκεί ςε αυτοφσ των οποίων οι προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ μετά τθν 

αξιολόγθςθ των λοιπϊν ςτοιχείων αυτϊν.  

Αμζςωσ μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των (υπό)φακζλων «∆ικαιολογθτικά 

Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά», οι ςυμμετζχοντεσ ςτο Διαγωνιςμό κα ζχουν θλεκτρονικι 

πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο των προςφορϊν που αποςφραγίςκθκαν. Ομοίωσ, μετά τθν 

θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των (υπό)φακζλων «Οικονομικι Ρροςφορά», οι προςφζροντεσ 

των οποίων οι οικονομικζσ προςφορζσ αποςφραγίςκθκαν, κα ζχουν θλεκτρονικι 

πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενό των προςφορϊν που αποςφραγίςκθκαν προκειμζνου να 

λαμβάνουν γνϊςθ των τιμϊν που προςφζρκθκαν. 

15. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Θ αξιολόγθςθ κα γίνει µε κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 

άποψθ προςφορά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ οικονομικι προςφορά). Μετά τθν θλεκτρονικι 

αποςφράγιςθ των προςφορϊν ο Ανακζτων Ψορζασ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν 

µζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα 

λοιπά των κείμενων διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και των διαδικαςιϊν 

του κατά περίπτωςθ Ανακζτοντα Ψορζα. 

Συγκεκριμζνα μζςα από το ςφςτθμα ιδίωσ:  

 Θ αρμόδια επιτροπι αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ, που ζχει οριςκεί από τον 

Ανακζτοντα Ψορζα και τα µζλθ τθσ, πιςτοποιθμζνοι χριςτεσ του Συςτιματοσ, 

προβαίνει ςτθ διαδικαςία ελζγχου και αξιολόγθςθσ των κατά περίπτωςθ φακζλων και 

(υπό)φακζλων των προςφορϊν.  

 Θ αρμόδια επιτροπι αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει και υπογράφει τα κατά 

περίπτωςθ πρακτικά αξιολόγθςθσ των φακζλων και υπό φακζλων των προςφορϊν.  

 Ο Ανακζτων Ψορζασ εκδίδει τισ ςχετικζσ Αποφάςεισ επί τθσ αξιολόγθςθσ των 

θλεκτρονικϊν προςφορϊν.  

 Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο Διαγωνιςμό ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ 

προςφοράσ τουσ.  

 Θ επιτροπι αξιολόγθςθσ Διαγωνιςμοφ ι άλλοι πιςτοποιθμζνοι χριςτεσ από τον 

Ανακζτοντα Ψορζα του Διαγωνιςμοφ απευκφνουν αιτιματα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ 

χριςτεσ – Οικονομικοφσ Ψορείσ για παροχι διευκρινίςεων επί υποβλθκζντων 

δικαιολογθτικϊν και οι χριςτεσ – Οικονομικοί Ψορείσ παρζχουν τισ διευκρινίςεισ εντόσ 

των κατά περίπτωςθ προκεςμιϊν που τουσ ορίηονται. 
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16. ΕΓΓΤΘΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ  

Θ Ρροςφορά του υποψιφιου Αναδόχου πρζπει υποχρεωτικά και με ποινι αποκλειςμοφ να 

ςυνοδεφεται από Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ τθσ οποίασ το ποςό κα πρζπει να 

καλφπτει ςε ευρϊ (€) ποςοςτό 2% του προχπολογιςμοφ του Ζργου (μθ 

ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ ΨΡΑ). υγκεκριμζνα το φψοσ τθσ Εγγυθτικισ 

Επιςτολισ υμμετοχισ κα είναι ςτο ποςό των χιλίων εξακοςίων ευρϊ (1.600,00€). 

i. Οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα 

ςτα κράτθ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου ι ςτα 

κράτθ μζρθ τθσ Συμφωνίασ Δθμοςίων Συμβάςεων και ζχουν ςφμφωνα με τθ νομοκεςία 

των κρατϊν-μελϊν αυτό το δικαίωμα. Οι εγγυιςεισ μποροφν επίςθσ να παρζχονται με 

γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του 

αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ.  

ii. Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ που εκδίδονται ςε οποιοδιποτε κράτοσ από τα παραπάνω εκτόσ 

τθσ Ελλάδασ, κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν 

Ελλθνικι γλϊςςα.  

iii. Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ καταπίπτει εάν ο προςφζρων αποςφρει τθν 

προςφορά του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, εάν ο προςφζρων παρζχει ψευδι 

ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 73 ζωσ 78 του ν. 4412/2016.  

iv. Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ καταπίπτει εάν ο Ρροςωρινόσ Ανάδοχοσ δεν 

προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 16 τθσ παροφςασ Δικαιολογθτικά 

Κατακφρωςθσ ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ.  

v. Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ πρζπει να ζχει χρονικι ιςχφ ζνα (1) τουλάχιςτον 

μινα μετά τον χρόνο λιξθσ ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ.  

vi. Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον οριςτικό Ανάδοχο του 

Διαγωνιςμοφ με τθν κατάκεςθ από αυτόν τθσ Εγγφθςθσ Καλισ Εκτζλεςθσ, ςτουσ δε 

λοιποφσ προςφζροντεσ μετά τθν άπρακτθ πάροδο άςκθςθσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ 

Απόφαςθσ επί αςκθκείςασ προςφυγισ κατά τθσ Απόφαςθσ κατακφρωςθσ 

vii. Οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ περιλαμβάνουν κατϋ ελάχιςτο τα ακόλουκα ςτοιχεία:  

 τθν θμερομθνία ζκδοςθσ,  

 τον εκδότθ,  

 τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, το ποςό κάλυψθσ,  

 τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Ψ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του Οικονομικοφ Ψορζα,  

  τον Ανακζτοντα Ψορζα, τα ςτοιχεία τθσ Διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία 

διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ,  

 τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ,  

 τον όρο ότι θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα και ο εκδότθσ 

παραιτείται του δικαιϊματοσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ,  
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 τον όρο ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ το ποςό κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο 

εκάςτοτε τζλοσ χαρτοςιμου, 

 ο εκδότθσ τθσ εγγφθςθσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να καταβάλει το ποςό τθσ 

εγγφθςθσ εντόσ πζντε θμερϊν μετά από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ του 

Ανακζτοντοσ Ψορζα.  

 ςτθν περίπτωςθ Ζνωςθσ Οικονομικϊν Ψορζων, θ Εγγφθςθ Συμμετοχισ 

περιλαμβάνει και τον όρο ότι αυτι καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των Μελϊν τθσ 

Ζνωςθσ, ευρυνόμενων αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρο μεταξφ τουσ. 

17. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, ο προςφζρων ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ 

κατακφρωςθ, εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθ ςχετικι ειδοποίθςθ που του 

αποςτζλλεται θλεκτρονικά, υποβάλλει θλεκτρονικά µζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι 

αρχείου .pdf και ςε φάκελο µε ςιμανςθ «∆ικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ», τα 

δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα µε το άρκρο 18 sτθσ 

παροφςασ. Σθμειϊνεται ότι θ Απόφαςθ Κατακφρωςθσ κοινοποιείται ςτον προςωρινό 

Ανάδοχο μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προςφυγισ από τθσ λοιποφσ 

προςφζροντεσ που ςυμμετείχαν ςτο ςτάδιο των οικονομικϊν προςφορϊν.  

Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται από τον προςωρινό Ανάδοχο εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων 

θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι και ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο ι ακριβζσ 

αντίγραφο) ςτθν αρμόδια υπθρεςία (µε διαβιβαςτικό όπου κα αναφζρονται αναλυτικά τα 

προςκομιηόμενα δικαιολογθτικά).  

Ειδικότερα µε τθ φορολογικι ενθμερότθτα του Οικονομικοφ Ψορζα, ο Ανακζτων Ψορζασ 

αναηθτά αυτεπάγγελτα από το ςφςτθμα TAXISNET δεδομζνα ςχετικά µε τθν φορολογικι 

ενθμερότθτα του Οικονομικοφ Ψορζα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ, κατά 

τθν θμερομθνία τθσ ςχετικισ θλεκτρονικισ ειδοποίθςθσ του. Σε περίπτωςθ που το ςφςτθμα 

παρουςιάηει κάποιον Οικονομικό Ψορζα µθ ενιμερο φορολογικά ο Ανακζτων Ψορζασ 

οφείλει εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ ςχετικισ θλεκτρονικισ 

ειδοποίθςθσ ςε αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ, να τον ειδοποιιςει 

εγγράφωσ ι µε άλλο πρόςφορο τρόπο(µζςω του ςυςτιματοσ), να προςκομίςει φορολογικι 

ενθμερότθτα ςε ζντυπθ μορφι εντόσ τθσ προκεςμίασ των 20 θμερϊν και από τθν οποία να 

προκφπτει ότι είναι ωσ κατά τα άνω φορολογικά ενιμεροσ.  

Πταν ο Οικονομικόσ Ψορζασ δεν διακζτει Ελλθνικό αρικμό φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΨΜ) 

υποβάλλει τθ φορολογικι ενθμερότθτα θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου τφπου pdf εντόσ 

είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία ειδοποιιςεωσ ςε αυτόν και κατακζτει αυτι ςτθν 

αρμόδια υπθρεςία ι τθν αποςτζλλει ταχυδρομικά, ςε ζντυπθ μορφι εντόσ τριϊν (3) 

εργαςίμων θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ ςχετικισ θλεκτρονικισ υποβολισ. Σε 

περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ωσ θμερομθνία κατάκεςθσ λογίηεται θ θμερομθνία 

αποςτολισ που αποδεικνφεται από τθ ςφραγίδα ταχυδρομείου.  

Πταν ο Οικονομικόσ Ψορζασ, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει κατακφρωςθ, δεν υποβάλει 

εγκαίρωσ θλεκτρονικά και δεν προςκοµίςει ςε ζντυπθ μορφι ζνα ι περιςςότερα από τα ωσ 

άνω ζγγραφα και δικαιολογθτικά, όπου απαιτείται, θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον 
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προςφζροντα µε τθν αμζςωσ επόμενθ ςυμφερότερθ προςφορά. Σε περίπτωςθ που και 

αυτόσ ο Οικονομικόσ Ψορζασ δεν υποβάλει και δεν προςκοµίςει εγκαίρωσ και προςθκόντωσ 

ζνα ι περιςςότερα από τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά όπου απαιτείται, θ κατακφρωςθ 

γίνεται ςτον πάροχο µε τθν αμζςωσ επόμενθ ςυμφερότερθ προςφορά και οφτω κακ’ εξισ. 

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλει θλεκτρονικά και δεν προςκοµίςει, 

ςφµφωνα µε τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ των ανωτζρω διατάξεων, ζνα ι περιςςότερα 

από τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, τα οποία απαιτοφνται από αυτζσ, ο Διαγωνιςμόσ 

ματαιϊνεται.   

18. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ 

Οι Έλληνεσ Πολίτεσ: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΟΤ 

1 Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν 
ζχει καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι Απόφαςθ για τα αδικιματα που προβλζπονται 
ςτο άρκρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016. Το απόςπαςμα αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ του 
τελευταίου τριμινου πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των 
δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

2 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να είναι 
ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ 
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

3 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ. Το πιςτοποιθτικό 
αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν από τθν θμερομθνία 
κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του 
Διαγωνιςμοφ. 

4 Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ Αρχισ από το οποίο να προκφπτει ότι είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα 
μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου/Επαγγελματικοφ Μθτρϊου και το ειδικό επάγγελμα του, 
από το οποίο να προκφπτει θ εγγραφι του, κατά τθν θμζρα υποβολισ τθσ Ρροςφοράσ και 
ότι εξακολουκεί να παραμζνει εγγεγραμμζνοσ μζχρι τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ 
ειδοποίθςθσ 

5 Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμζνθ από τον προςφζροντα χωρίσ να 
απαιτείται βεβαίωςθ γνθςίου υπογραφισ, ςτθν οποία ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα δθλϊνει 
όλουσ τθσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ τθσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ 
για το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό. 

6 Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 
δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα οποία να 
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ τθσ τθσ ειςφορζσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) ζκδοςθσ μετά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ 
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

7 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι 
ενιμεροσ ωσ τθσ τθσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του. 
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Σε περίπτωςθ εγκατάςταςθσ του υποψθφίου Αναδόχου ςτθν αλλοδαπι, τα παραπάνω 

δικαιολογθτικά εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι 

εγκατεςτθμζνοσ, από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό. 

 

Οι Αλλοδαποί Πολίτεσ: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΟΤ 

1 Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ιςοδφναμου εγγράφου αρμόδιασ διοικθτικισ ι δικαςτικισ 
Αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 
δεν ζχει καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι Απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα που 
προβλζπονται ςτο άρκρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016. Το απόςπαςμα αυτό πρζπει να είναι 
ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ 
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

2 Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του, 
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ ι υπό άλλθ 
ανάλογθ κατάςταςθ ι διαδικαςία. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ του 
τελευταίου εξαμινου πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ 
των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

3 Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του, 
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε 
πτϊχευςθ ι ςε άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ ι διαδικαςία. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να 
είναι ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ 
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

4 Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ Αρχισ ι ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ 
του, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα 
μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου/Επαγγελματικοφ Μθτρϊου ι ςε ιςοδφναμεσ 
επαγγελματικζσ οργανϊςεισ και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκφπτει θ 
εγγραφι του, κατά τθν θμζρα υποβολισ τθσ Ρροςφοράσ και ότι εξακολουκεί να παραμζνει 
εγγεγραμμζνοσ μζχρι τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. 

5 Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 ι ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ Αρχισ ι 
ςυμβολαιογράφου ι, αν ςτθ χϊρα του υποψιφιου Αναδόχου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
διλωςθ, υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι 
αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ, ςτθν οποία ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα δθλϊνει 
όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει 
ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό. 

6 Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 
δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα οποία να 
προκφπτει ότι είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και 
επικουρικισ), ζκδοςθσ μετά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των 
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

7 Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του, 
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ 
φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του. 
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Τα Ημεδαπά Νομικά Πρόςωπα: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΟΤ 

1 Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου από το οποίο να προκφπτει ότι α) οι διαχειριςτζσ Ο.Ε., Ε.Ε., 
Ε.Ρ.Ε. β) Τα μζλθ του Δ.Σ. και ο Διευκφνων Σφμβουλοσ Α.Ε. γ) οι νόμιμοι εκπρόςωποι κάκε 
άλλου νομικοφ προςϊπου δεν ζχουν καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι Απόφαςθ για 
κάποιο από τα αδικιματα που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016. Το 
απόςπαςμα αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν 
θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ 
του Διαγωνιςμοφ. 

2 Εφόςον από τθν προςκόμιςθ των νομιμοποιθτικϊν εγγράφων για τθ λειτουργία των νομικϊν 
προςϊπων ζχει υπάρξει οποιαδιποτε αλλαγι ι τροποποίθςθ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
προςκομίςει με τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ και τα ςχετικά ζγγραφα (λ.χ. τροποποίθςθ 
καταςτατικοφ). 

3 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να είναι 
ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ 
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

4 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ. Το πιςτοποιθτικό 
αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν από τθν θμερομθνία 
κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του 
Διαγωνιςμοφ. 

5 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ ότι δεν τελοφν υπό κοινι 
εκκακάριςθ του ΚΝ. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι ειδικι εκκακάριςθ του Ν. 
1892/1990, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει και ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία ζκδοςθσ Απόφαςθσ 
κοινισ ι ειδικισ εκκακάριςθσ των ανωτζρω νομοκετθμάτων ι υπό τισ ανάλογεσ καταςτάςεισ 
(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα). 

6 Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ Αρχισ από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 
είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου/Επαγγελματικοφ Μθτρϊου και 
το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκφπτει θ εγγραφι του, κατά τθν θμζρα 
υποβολισ τθσ προςφοράσ και ότι εξακολουκεί να παραμζνει εγγεγραμμζνοσ μζχρι τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. 

7 Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του υποψιφιου 
Αναδόχου κα δθλϊνει όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ 
οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό. 

8 Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 
δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα οποία να 
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ), ζκδοςθσ μετά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ 
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

9 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι 
ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ. 
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Οι ςυνεταιριςμοί: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΟΤ 

1 Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο αρμόδιασ διοικθτικισ ι 
δικαςτικισ Αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο Ρρόεδροσ του 
Διοικθτικοφ του Συμβουλίου δεν ζχει καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι Απόφαςθ για 
κάποιο από τα αδικιματα που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016. Το 
απόςπαςμα αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν 
θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ 
του Διαγωνιςμοφ. 

2 Εφόςον από τθν προςκόμιςθ των νομιμοποιθτικϊν εγγράφων για τθ λειτουργία των νομικϊν 
προςϊπων ζχει υπάρξει οποιαδιποτε αλλαγι ι τροποποίθςθ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
προςκομίςει με τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ και τα ςχετικά ζγγραφα (λ.χ. τροποποίθςθ 
καταςτατικοφ). 

3 Βεβαίωςθ τθσ εποπτεφουςασ Αρχισ, ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ λειτουργεί νόμιμα. 

4 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ ι υπό άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ ι 
διαδικαςία. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν 
από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 
Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

5 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι υπό άλλθ ανάλογθ 
κατάςταςθ ι διαδικαςία. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου 
εξαμινου πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των 
δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

6 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν βρίςκεται ςε εκκακάριςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να είναι 
ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ 
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

7 Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του υποψιφιου 
Αναδόχου κα δθλϊνει όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ 
οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό. 

8 Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 
δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα οποία να 
προκφπτει ότι είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ  ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και 
επικουρικισ), ζκδοςθσ μετά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των 
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

9 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ Αρχισ από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι 
ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του. 
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Τα Αλλοδαπά Νομικά Πρόςωπα: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΟΤ 

1 Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από 
τθν αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι Αρχι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι προζλευςθσ του 
προςϊπου αυτοφ από το οποίο να προκφπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόςωποι ι διαχειριςτζσ του 
νομικοφ αυτοφ προςϊπου δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι Απόφαςθ για 
κάποιο από τα αδικιματα που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016. Το 
απόςπαςμα ι το ζγγραφο αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από 
τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 
Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

2 Εφόςον από τθν προςκόμιςθ των νομιμοποιθτικϊν εγγράφων για τθ λειτουργία των νομικϊν 
προςϊπων ζχει υπάρξει οποιαδιποτε αλλαγι ι τροποποίθςθ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
προςκομίςει με τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ και τα ςχετικά ζγγραφα (λ.χ. τροποποίθςθ 
καταςτατικοφ). 

3 Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του, 
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ανάλογθ 
κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να 
είναι ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ 
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

4 Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του, 
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε 
πτϊχευςθ ι ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του. Το 
πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του 
Διαγωνιςμοφ. 

5 Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του, 
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν βρίςκεται ςε εκκακάριςθ ι 
ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του. Το πιςτοποιθτικό αυτό 
πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ 
τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

6 Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ Αρχισ ι ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, 
από το οποίο να προκφπτει ότι είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου 
/ Επαγγελματικοφ Μθτρϊου ι ςε ιςοδφναμεσ επαγγελματικζσ οργανϊςεισ και το ειδικό 
επάγγελμα του, από το οποίο να προκφπτει θ εγγραφι του, κατά τθν θμζρα υποβολισ τθσ 
Ρροςφοράσ και ότι εξακολουκεί να παραμζνει εγγεγραμμζνοσ μζχρι τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ 
άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. 

7 Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 ι ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ Αρχισ ι 
ςυμβολαιογράφου ι, αν ςτθ χϊρα του υποψιφιου Αναδόχου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
διλωςθ, υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι 
αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ, ςτθν οποία ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του υποψιφιου 
Αναδόχου κα δθλϊνει όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν 
προςωπικό. 

8 Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 
δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα οποία να 
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ), ζκδοςθσ μετά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ 
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πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

9 Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του 
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ 
φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του. 

 

Σε περίπτωςθ που ςτθ χϊρα του υποψιφιου Αναδόχου οριςμζνα από τα πιο πάνω 

δικαιολογθτικά δεν εκδίδονται ι δεν καλφπτουν ςτο ςφνολό τουσ τισ  πιο πάνω 

περιπτϊςεισ, πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να αναπλθρωκοφν με ζνορκθ βεβαίωςθ του 

υποψιφιου Αναδόχου ι, ςτα κράτθ όπου δεν προβλζπεται Ζνορκθ Βεβαίωςθ, με υπεφκυνθ 

διλωςθ του υποψιφιου Αναδόχου ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, 

ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ του ςτθν οποία κα 

βεβαιϊνεται ότι δεν βρίςκεται ςτθν αντίςτοιχθ κατάςταςθ. Θ Ζνορκθ αυτι Βεβαίωςθ κα 

υποβλθκεί υποχρεωτικά από τον υποψιφιο Ανάδοχο ςτον οποίο πρόκειται να 

κατακυρωκεί ο Διαγωνιςμόσ εντόσ του «Ψακζλου Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ». 

 

Οι ενώςεισ-κοινοπραξίεσ: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΟΤ 

1 Για κάκε Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ / Κοινοπραξίασ πρζπει να κατατεκοφν όλα τα Δικαιολογθτικά 
Κατακφρωςθσ, ανάλογα με τθν περίπτωςθ (θμεδαπό/ αλλοδαπό φυςικό πρόςωπο, 
θμεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόςωπο, ςυνεταιριςμόσ). 

 

 

19. ΑΠΟΡΡΙΨΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Θ Ρροςφορά του υποψιφιου Αναδόχου απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι ςε κάκε περίπτωςθ 

παράβαςθσ όρου τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, ιδίωσ δε ςε κάκε μία ι περιςςότερεσ από τισ 

κάτωκι ενδεικτικά αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ:  

 είναι αόριςτθ ι ανεπίδεκτθ εκτιμιςεωσ, περιζχει ελλιπι ι ανακριβι ςτοιχεία ι/και 

αιρζςεισ,  

 ζχει ξυςίματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ που κακιςτοφν αςαφι τθν 

προςφορά κατά τθν κρίςθ του οργάνου αξιολόγθςθσ των προςφορϊν,  

 αποτελεί αντιπροςφορά ι τροποποίθςθ τθσ προςφοράσ ι πρόταςθ που κατά τθν κρίςθ 

του Ανακζτοντοσ Ψορζα εξομοιϊνεται με αντιπροςφορά, 

 αποτελεί εναλλακτικι προςφορά, είτε ςτο ςφνολό τθσ, είτε ςτα επιμζρουσ τμιματα του 

ζργου,  

 δεν ζχει ςυνταχκεί και υποβλθκεί, ςφμφωνα με το προβλεπόμενα ςτα ςχετικά 

κεφάλαια τθσ παροφςασ,  



ελ. 32 

 

 παρουςιάηει κατά τθν αιτιολογθμζνθ κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ του 

Διαγωνιςμοφ ουςιϊδεισ αποκλίςεισ με τθσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ 

προκιρυξθσ,  

 δεν περιλαμβάνει με ςαφινεια τθ προςφερόμενθ τιμι ι είναι αςυνικιςτα χαμθλι,  

 εάν αποδειχτεί ότι είναι αποτζλεςμα ακζμιτθσ πρακτικισ τθσ ςυμπαιγνία ι διαφκορά,  

 αφορά μζροσ τθσ Σφμβαςθσ και δεν καλφπτει το ςφνολο των ηθτουμζνων υπθρεςιϊν,  

 ζχει υποβλθκεί μετά τθν προκεςμία κατάκεςθσ των προςφορϊν.  

Θ προςφορά του υποψιφιου Αναδόχου απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ ςε κάκε περίπτωςθ 

παράβαςθσ όρου τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, ιδίωσ δε ςε κάκε μία ι περιςςότερεσ από τισ 

κάτωκι ενδεικτικά αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ:  

 δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ,  

 θ οικονομικι προςφορά υπερβαίνει τον προχπολογιςμό του ζργου,  

Ο Ανακζτων Ψορζασ επιφυλάςςεται του δικαιϊματοσ να απορρίψει, ανεξάρτθτα από το 

ςτάδιο που βρίςκεται ο Διαγωνιςμόσ, προςφορά υποψθφίου Αναδόχου για τθν οποία 

προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι απόρριψθσ ι λόγοι αποκλειςμοφ του υποψθφίου, 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα. 

20. ΠΡΟΦΤΓΕ  

Κατά τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, μπορεί να αςκθκεί ζνςταςθ ζωσ και πζντε θμζρεσ πριν τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Κατά πράξθσ του Ανακζτοντοσ Ψορζα 

ςτο ςτάδιο τθσ διενζργειασ μπορεί να αςκθκεί ζνςταςθ εντόσ πζντε θμερϊν από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον προςφζροντα. Οι ενςτάςεισ αςκοφνται 

ενϊπιον του Ανακζτοντοσ Ψορζα και εξετάηονται από τθν Επιτροπι Ενςτάςεων που 

ςυγκροτείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 221 του ν. 4412/2016. Θ Επιτροπι 

Ενςτάςεων αποφαςίηει εντόσ δζκα θμερϊν από τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ. Μετά τθν 

πάροδο τθσ άπρακτθσ προκεςμίασ των δζκα θμερϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ απαιτείται με τθν κατάκεςθ τθσ, θ καταβολι 

παράβολου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ εξακοςίων ευρϊ (600,00 €). Το παράβολο αποτελεί 

δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ του Ανακζτοντοσ Ψορζα αν θ 

ζνςταςθ γίνει δεκτι από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ αφινασ Α.Ε.. 

21. ΚΑΣΑΡΣΙΘ ΤΜΒΑΘ – ΕΓΓΤΘΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ  

i. Μεταξφ του Ανακζτοντοσ Ψορζα και του Αναδόχου κα υπογραφεί Σφμβαςθ.  

ii. Υποβολι ςχεδίων Σφμβαςθσ από τουσ υποψθφίουσ μαηί με τισ Ρροςφορζσ τουσ , δε 

δθμιουργεί καμία δζςμευςθ για τον Ανακζτοντα Ψορζα.  

iii. Θ Σφμβαςθ κα καταρτιςτεί ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα με βάςθ τουσ όρουσ που 

περιλαμβάνονται ςτθν Διακιρυξθ και τθν Ρροςφορά του Αναδόχου, κα διζπεται 

από το Ελλθνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιζχει όρουσ αντίκετουσ τθσ το 

περιεχόμενο τθσ παροφςασ. Το κείμενο τθσ Σφμβαςθσ κα κατιςχφει των 
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παραρτθμάτων τθσ εκτόσ προφανϊν ι παςίδθλων παραδρομϊν. Για κζματα, που 

δε κα ρυκμίηονται ρθτϊσ από τθν Σφμβαςθ και τα παραρτιματα τθσ ι ςε 

περίπτωςθ που ανακφψουν αντικρουόμενοι – αντιφατικοί όροι και διατάξεισ τθσ, 

κα λαμβάνονται υπόψθ κατά ςειρά θ Τεχνικι Ρροςφορά του Αναδόχου, θ 

Οικονομικι του Ρροςφορά και θ παροφςα Διακιρυξθ, εφαρμοηόμενων  

ςυμπλθρωματικϊσ των οικείων διατάξεων του Αςτικοφ Κϊδικα.  

iv. Θ Σφμβαςθ δφναται να τροποποιθκεί κατόπιν ζγγραφθσ ςυμφωνίασ των 

ςυμβαλλόμενων μερϊν ςτο πλαίςιο τθσ Διακιρυξθσ και του ιςχφοντοσ κεςμικοφ 

πλαιςίου δθμοςίων ςυμβάςεων.  

v. Ο Ανάδοχοσ ςτον οποίο ζχει κατακυρωκεί ο Διαγωνιςμόσ υποχρεοφται να 

προςζλκει μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθν θμερομθνία ανακοίνωςθσ των 

αποτελεςμάτων του ελζγχου των Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ, για υπογραφι 

τθσ ςχετικισ Σφμβαςθσ, προςκομίηοντασ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ 

Σφμβαςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% του ςυμβατικοφ 

τιμιματοσ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΨΡΑ.  

vi. Αν παρζλκει θ προκεςμία των ανωτζρω είκοςι (20) θμερϊν χωρίσ ο Ανάδοχοσ να 

ζχει παρουςιαςτεί για να υπογράψει τθν Σφμβαςθ, ι προςζλκει αλλά δεν 

κατακζςει Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ, εντόσ του ανωτζρω χρονικοφ 

ορίου, μπορεί να κθρυχκεί ζκπτωτοσ, και να καταπζςει υπζρ του Ανακζτοντοσ 

Ψορζα θ Εγγφθςθ Συμμετοχισ, χωρίσ άλλθ διαδικαςτικι ενζργεια. Σε αυτι τθν 

περίπτωςθ, ο Ανακζτων Ψορζασ αποφαςίηει τθν ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ ςτον 

επόμενο ςτθ ςειρά κατάταξθσ Διαγωνιηόμενο. Θ Απόφαςθ αυτι λαμβάνεται εισ 

βάροσ του εκπτϊτου και κα αφορά κάκε μζτρο για τθν αποκατάςταςθ κάκε ηθμιάσ 

του Ανακζτοντοσ Ψορζα. 

vii. Θ Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ που κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με 

υπόδειγμα του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Γ’ τθσ παροφςασ κακϊσ και τον αρικμό τθσ 

ςχετικισ Σφμβαςθσ που πρόκειται να υπογραφεί.  

viii. Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ πρζπει να ζχει χρονικι ιςχφ δφο (2) 

τουλάχιςτον μινεσ μετά τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ Σφμβαςθσ.  

ix. Θ Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι ποςοτικι 

και ποιοτικι παραλαβι τθσ Σφμβαςθσ, φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχόν 

απαιτιςεων από τουσ  δφο ςυμβαλλόμενουσ. 

22. ΔΙΑΚΟΠΘ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

Ο Οργανιςμόσ Λιμζνοσ αφινασ Α.Ε. μπορεί να διακόψει μονομερϊσ τθν Σφμβαςθ 

ςυνεργαςίασ με τον Ανάδοχο εφόςον:  

α)  θ Σφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 

132 του ν. 4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ Σφμβαςθσ,  

β)  ο Ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τθσ 

καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν παρ. 1 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016 και, ωσ εκ 

τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ Σφμβαςθσ,  
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γ)  θ Σφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον Ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των 

υποχρεϊςεων που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει 

αναγνωριςτεί με Απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ 

δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ,  

δ)  Θ Σφμβαςθ καταγγζλλεται υποχρεωτικά εφόςον ςυντρζχει θ περίπτωςθ τθσ παρ. 5 ι 

τθσ παρ. 7 του άρκρου 68 του ν. 3863/2010 

Ο Ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται 

υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν Σφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, 

εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ 

εντολζσ του Ανακζτοντοσ Ψορζα, που είναι ςφμφωνεσ με τθν Σφμβαςθ ι τισ κείμενεσ 

διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ.  

Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ 

περιγραφι των ενεργειϊν τισ οποίεσ οφείλει να προβεί, κζτοντασ προκεςμία για τθν 

ςυμμόρφωςι του, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ 

προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται 

αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω 

προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  

Στον Ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν Σφμβαςθ, επιβάλλεται, μετά από κλιςθ 

του για παροχι εξθγιςεων, θ παρακάτω κφρωςθ :  

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ,  

Επιπλζον, μπορεί να του επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 

αποκλειςμόσ από τθν ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Ο Ανάδοχοσ μπορεί κατά των Αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, να 

υποβάλει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του Ανακζτοντοσ Ψορζα, 

μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε 

γνϊςθ τθσ ςχετικισ Απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το Δ.Σ. του Οργανιςμοφ 

Λιμζνοσ αφινασ Α.Ε., φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ του 

Διαγωνιςμοφ.  

Θ εν λόγω  Απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι 

προςφυγι. 

23. ΣΡΟΠΟ ΠΛΘΡΩΜΘ  

Θ καταβολι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνει τμθματικά, ςε ιςόποςεσ μθνιαίεσ δόςεισ 

μετά τθν ςφνταξθ και υπογραφι του ςχετικοφ πρακτικοφ παραλαβισ από τθν Επιτροπι 

Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ τθσ Σφμβαςθσ.  

Θα γίνεται κράτθςθ ίςθ με το 0,06% του κακαροφ ποςοφ πλθρωμισ κάκε τιμολογίου που 

αποδίδεται ςτθν Ενιαία Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Συμβάςεων βάςει του άρκρου 375 

παρ.7 του ν. 4412/2016.  
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24. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ – ΠΑΡΑΛΑΒΘ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  

Τθν παρακολοφκθςθ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ κα ζχει θ αρμόδια επιτροπι που κα 

ςυγκροτθκεί με Απόφαςθ του Ανακζτοντοσ Ψορζα. Θ περιοδικι και οριςτικι περαίωςθ τθσ 

Σφμβαςθσ κα γίνεται με τθν ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι και τθ ςφνταξθ ςχετικϊν 

πρακτικϊν, από τθν οριςκείςα επιτροπι. 

 

 

Θ Διευκφνουςα φμβουλοσ του Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. 

 

            

 

                                                                          Αικατερίνθ  Αδαμοποφλου 

 

  



ελ. 36 

 

25. ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΑ  

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Αϋ - ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ – ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩΘ 

 

ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 

Με το παρόν κακορίηονται οι τεχνικζσ απαιτιςεισ για τον εςωτερικό και εξωτερικό 

κακαριςμό των χϊρων αρμοδιότθτασ του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ αφινασ Α.Ε. (ΟΛ Α.Ε.) 

Στόχοσ του Οργανιςμοφ με τισ ηθτοφμενεσ υπθρεςίεσ είναι θ διατιρθςθ τόςο των 

εςωτερικϊν όςο και των εξωτερικϊν χϊρων κακαρϊν και ευπαρουςίαςτων, για τουσ 

εργαηόμενουσ και το κοινό που τουσ χρθςιμοποιεί. 

Οι απαιτιςεισ του ΟΛ Α.Ε. κακορίηονται ωσ κατωτζρω:      

1. Εργαςίεσ Κακαριςμοφ Τπαίκριων Χϊρων 

Οι εργαςίεσ αυτζσ κα καλφπτουν  τθ Ωερςαία Ηϊνθ των Λιμζνων (όπωσ αποτυπϊνονται ςτα 

επιςυναπτόμενα ςχεδιαγράμματα): 

 αφινασ,  

 Αγίασ Μαρίνασ,  

i. τισ εργαςίεσ κακαριςμοφ των Τπαικρίων Χϊρων περιλαμβάνονται: 

 Αποκομιδι ςτερεϊν απορριμμάτων από τουσ υπαίκριουσ χϊρουσ, όπωσ: δρόμουσ, 

πάρκα, πεηοδρόμια, παρτζρια, χϊρουσ ςτάκμευςθσ αυτοκινιτων, χερςαίουσ 

χϊρουσ των λιμζνων, μόλουσ, αλιευτικό καταφφγιο, κρθπιδϊματα κ.λπ. 

 Άδειαςμα κάδων απορριμμάτων – Σακουλάκια μίασ χριςεωσ κα τοποκετοφνται 

ςτα καλακάκια των κοινόχρθςτων χϊρων. Θα πρζπει να τοποκετοφνται κακαρά και 

αμεταχείριςτα οποιαδιποτε ςτιγμι ςυλλζγονται τα απορρίμματα. 

 Ρλφςιμο και απολφμανςθ των κάδων. 

 Αποκομιδι απορριμμάτων που εκβράηονται από τθν κάλαςςα ςτισ χερςαίεσ ηϊνεσ 

των λιμζνων.  

ii. υχνότθτα κακαριςμοφ – ϊρεσ εκτζλεςθσ εργαςιϊν  

Θ κακαριότθτα των υπαικρίων χϊρων κα γίνεται ςε κακθμερινι βάςθ και επτά θμζρεσ 

τθν εβδομάδα για το Λιμζνα τθσ αφινασ και ςφμφωνα με το πρόγραμμα που 

κακορίηεται παρακάτω για το λιμάνι τθσ Αγίασ Μαρίνασ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 

Σφμβαςθσ, ϊςτε θ κακαριότθτα των χϊρων να είναι άριςτθ και ςυνεχισ.  

Οι εργαςίεσ κακαριότθτασ κα εκτελοφνται για κάκε ηϊνθ ανάλογα τθσ περιόδου τισ 

κάτωκι ϊρεσ: 
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a. Χερςαία Ζώνη Λιμζνα Ραφήνασ 

 Κατά τθ Ωειμερινι Ρερίοδο (01/11-30/04):  07:00-13:00  και 16:00-18:00 

 Κατά τθ Θερινι Ρερίοδο (01/05-31/10): 06:00-13:00 και 19:00-21:00 

b. Χερςαία Ζώνη Λιμζνα Αγίασ Μαρίνασ  

 Κατά τθ Ωειμερινι Ρερίοδο (01/11-30/04): θ κακαριότθτα κα γίνεται τρεισ (3) 

φορζσ τθν εβδομάδα κατά τισ θμζρεσ Δευτζρα, Τετάρτθ και Ραραςκευι και 

από 10:00-14:00. 

 Κατά τθ Θερινι Ρερίοδο (01/05-31/10): θ κακαριότθτα κα γίνεται τζςςερισ (4) 

φορζσ τθν εβδομάδα κατά τισ θμζρεσ Δευτζρα, Τετάρτθ και Ραραςκευι τισ 

ϊρεσ από 9:00-13:00 και το Σάββατο από 18:00-20:00. 

Ρικανόν οι θμζρεσ ι ζναρξθ και θ λιξθ των ανωτζρω ωραρίων να τροποποιθκεί 
ανάλογα με τισ ανάγκεσ που μπορεί να προκφψουν κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ 
Σφμβαςθσ. 

i. Μζςα για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν κακαριότθτασ 

- Ωειραμαξίδια οδοκακαριςτϊν με μονό ι διπλό κάδο κατά περίπτωςθ, για τθν 
ςυγκζντρωςθ των ςτερεϊν απορριμμάτων ι ςάρωκρο χειροκίνθτο ι 
μθχανοκίνθτο, με φερόμενεσ περιςτροφικζσ βοφρτςεσ και κάδουσ ςυλλογισ 
απορριμμάτων. 

- Ψυςθτιρεσ μθχανοκίνθτοι. 
- Σκοφπεσ κακαριςμοφ. 
- Επίπεδοι χειροκίνθτοι ςυλλζκτεσ (φαράςια). 
- Αρπάγεσ χειρόσ. 
- Μθχάνθμα εξωτερικισ πλφςθσ – απολφμανςθσ των κάδων απορριμμάτων ι 

χειροκίνθτο πλυςτικό μθχάνθμα, όποτε απαιτείται, κα παρζχεται από τον Ο.Λ.. 
Α.Ε. 

- Οποιοδιποτε πρόςκετο μθχάνθμα κακαριότθτασ εξωτερικϊν χϊρων μπορεί να 
διακζςει ο Ανάδοχοσ. 

  
Τα μθχανικά μζςα κα πλζνονται και κακαρίηονται από τα υπολείμματα κακαριςμοφ 
κακθμερινά και μετά το τζλοσ των εργαςιϊν. 

ii. Απαιτοφμενο Προςωπικό 

Για τθ διατιρθςθ του επικυμθτοφ επιπζδου κακαριότθτασ ο Ανάδοχοσ κα διακζςει 

τουλάχιςτον πζντε (5) κακαριςτζσ. 

2. Εργαςίεσ Κακαριςμοφ Δθμόςιων Σουαλετϊν Λιμζνων  

Οι εργαςίεσ κα εκτελοφνται ςτισ δθμόςιεσ τουαλζτεσ των λιμζνων (ωσ τα ςχζδια): 

 αφινασ, δφο (2) ςυγκροτιματα με ςυνολικά δζκα (10) κζςεισ τουαλετϊν  

 Αγίασ Μαρίνασ, ζνα (1) ςυγκρότθμα δφο (2) κζςεισ τουαλετϊν. 

i. τισ εργαςίεσ κακαριςμοφ περιλαμβάνονται: 

 Κακαριςμόσ, πλφςιμο και απολφμανςθ των λεκανϊν wc, των καλυμμάτων τουσ, 

των ουρθτθρίων και των νιπτιρων. 
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 Κακαριςμόσ και πλφςιμο των κακρεπτϊν και των τοίχων. 

 Άδειαςμα, κακάριςμα και πλφςιμο των κάδων αχριςτων και αλλαγισ τθσ 

πλαςτικισ ςακοφλασ. 

 Σκοφπιςμα και ςφουγγάριςμα των δαπζδων. 

 Τοποκζτθςθ χαρτιοφ και ςαπουνιοφ. 

 Σκοφπιςμα περβαηιϊν, ραφιϊν κτλ. 

 Κακαριςμόσ των παρακφρων. 

 Κακαριςμόσ / ςτίλβωςθ των ανοξείδωτων ειδϊν (βρφςεσ). 

iii. υχνότθτα κακαριςμοφ των τουαλετϊν ϊρεσ εκτζλεςθσ εργαςιϊν  

Λιμζνα Ραφήνασ 

 Κατά τθ Ωειμερινι Ρερίοδο (01/11-31/05) τισ ϊρεσ:  07:00, 13:00 και 18:00 

 Κατά τθ Θερινι Ρερίοδο (01/06-31/10) τισ ϊρεσ: 06:00, 12:00, 19:00 και 21:00. 

Λιμζνα Αγίασ Μαρίνασ  

 Κατά τθ Ωειμερινι Ρερίοδο (01/11-30/04) δφο φορζσ εντόσ των ωρϊν 

κακαριςμοφ. 

 Κατά τθ Θερινι Ρερίοδο (01/05-31/10) δφο φορζσ εντόσ των ωρϊν 

κακαριςμοφ. 

Θ ςυχνότθτα κακαριότθτασ τουσ μινεσ αιχμισ κα μπορεί να αναπροςαρμοςτεί 

αναλόγωσ, μετά από ςχετικζσ οδθγίεσ ϊςτε να διατθρείται το επικυμθτό επίπεδο 

κακαριότθτασ. 

Ο Επόπτθσ του λιμζνα κα ελζγχει τισ τουαλζτεσ μετά τον κακαριςμό τουσ και κα 

υπογράφει ςχετικό ζντυπο, που κα βρίςκεται αναρτθμζνο ςτο χϊρο.  

iv. Μζςα και Τλικά για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν κακαριότθτασ 

Τα προϊόντα κακαριςμοφ και απολφμανςθσ που κα  χρθςιμοποιθκοφν (απορρυπαντικά, 

κακαριςτικά δαπζδου, τοίχων, επιφανειϊν, νιπτιρων, ειδϊν υγιεινισ, ευαίςκθτων 

επιφανειϊν, κακαριςτικά δφςκολων ρφπων, χεριϊν, γυαλιςτικά μεταλλικϊν επιφανειϊν 

ι δαπζδων, ςακοφλεσ απορριμμάτων) κα πρζπει να πλθροφν τουσ εξισ όρουσ: 

- να είναι εγκεκριμζνα από το Γενικό Ωθμείο του Κράτουσ, τον Εκνικό Οργανιςμό 

Ψαρμάκων, να ζχουν τισ απαραίτθτεσ πιςτοποιιςεισ και να ςυνοδεφονται με τισ 

αντίςτοιχεσ βεβαιϊςεισ,  

- δεν κα ζχουν ςε καμία περίπτωςθ δυςάρεςτεσ οςμζσ, δεν κα είναι επιβλαβι για τθν 

υγεία των εργαηομζνων και επιςκεπτϊν, αλλά και του ίδιου του προςωπικοφ 

κακαριότθτασ, 

- δεν κα προκαλοφν φκορζσ μακροχρόνια και βραχυχρόνια ςτισ εγκαταςτάςεισ και 

ςτον εξοπλιςμό του Ο.Λ. Α.Ε., 

- κα είναι απολφτωσ ςυμβατά με τισ οδθγίεσ και προδιαγραφζσ κακαριςμοφ του 

εργοςταςίου παραγωγισ των εκάςτοτε επιφανειϊν (μάρμαρα, μζταλλα, δάπεδα 

κ.τ.λ.). 

Τα υλικά ςυμπεριλαμβανομζνων και των ςακουλϊν απορριμμάτων, τα μζςα 

κακαριςμοφ και απολφμανςθσ που κα απαιτθκοφν, κα βαρφνουν τον Ανάδοχο, 
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εκτόσ από το χαρτί τουαλζτασ και το υγρό ςαποφνι τα οποία κα παρζχει ο Ο.Λ.. 

Α.Ε.. 

Κακθμερινά μετά το τζλοσ των εργαςιϊν, όλα τα είδθ και μζςα που κα ζχουν 

χρθςιμοποιθκεί, κα πλζνονται, κα κακαρίηονται και κα απολυμαίνονται ϊςτε να 

αποφεφγεται θ εξάπλωςθ μικροβίων.  

 

3. Κακαριςμόσ Γραφείων και λοιπϊν ςτεγαςμζνων χϊρων Ο.Λ.Ρ.  Α.Ε. 

Οι εργαςίεσ κακαριςμοφ Γραφείων αφοροφν τουσ χϊρουσ όπου ςτεγάηεται ο 

Οργανιςμόσ Λιμζνοσ  αφινασ (Ο.Λ.. Α.Ε. βλζπε ςχεδιάγραμμα) ςυνολικοφ 

εμβαδοφ  654,06 τ.μ. ενϊ ςτουσ λοιποφσ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ περιλαμβάνονται ο 

ςτεγαςμζνοσ χϊροσ του κλειςτοφ επιβατικοφ ςτακμοφ του λιμζνα αφινασ 

εμβαδοφ 85 τ.μ.. 

τισ εργαςίεσ κακαριςμοφ περιλαμβάνονται: 

 Κακαριςμόσ, πλφςιμο και απολφμανςθ των λεκανϊν wc, των καλυμμάτων 

τουσ, των ουρθτθρίων και των νιπτιρων. 

 Κακαριςμόσ και πλφςιμο των κακρεπτϊν και των τοίχων των τουαλετϊν και 

των κουηινϊν. 

 Άδειαςμα, κακάριςμα και πλφςιμο – απολφμανςθ των καλακιϊν αχριςτων. 

 Κακαριςμόσ – ςτίλβωςθ των ανοξείδωτων ειδϊν. 

 Κακαριςμόσ επίπλων, τραπεηιϊν, πάγκων και ςυςκευϊν. 

 Κακαριςμόσ υπολογιςτϊν, τθλεφϊνων, θλεκτρονικϊν μζςων, εκτυπωτϊν. 

 Κακαριςμόσ των υψθλϊν ςθμείων και επιφανειϊν (π.χ. βιβλιοκικεσ). 

 Σκοφπιςμα και ςφουγγάριςμα των δαπζδων. 

 Κακαριςμόσ μθχανιματοσ ψφκτθ – φίλτρου νεροφ ςτθν επάνω και ςτισ 

πλαϊνζσ πλευρζσ. 

 Κακαριςμόσ των κυρϊν και των χειρολαβϊν. 

 Ρλφςιμο των παρακφρων, πρεβαηιϊν και μπαλκονόπορτων. 

 Ρλφςιμο κιγκλιδωμάτων, ςφουγγάριςμα των μπαλκονιϊν και των 

ςκαλοπατιϊν που οδθγοφν ςτθν είςοδο των γραφείων. 

 Ρλφςιμο ποτθριϊν, πιάτων και δοχείων που βρίςκονται ςτο νεροχφτθ ι ςε 

οποιοδιποτε χϊρο των γραφείων. 

 Τοποκζτθςθ χαρτιοφ και ςαπουνιοφ ςε μπάνια και κουηίνεσ. 

 Ρότιςμα φυτϊν εςωτερικοφ χϊρου και φυτϊν μπαλκονιϊν. 
 

 

 
i. υχνότθτα κακαριςμοφ – ϊρεσ εκτζλεςθσ εργαςιϊν  

Ο κακαριςμόσ των γραφείων κα γίνεται κακθμερινά, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ 

και μετά τθ λιξθ του ωραρίου εργαςίασ του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ αφινασ Α.Ε.  

Ο κακαριςμόσ του κλειςτοφ επιβατικοφ ςτακμοφ κα γίνεται κακθμερινά. 



ελ. 40 

 

Ο κακαριςμόσ του αρχείου κα γίνεται μία φορά τθ διμθνία. 

ii. Μζςα για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν κακαριότθτασ 

Τα μζςα που κα χρθςιμοποιθκοφν είναι: 

 θλεκτρικζσ ςκοφπεσ με φίλτρα, ςκοφπεσ που μαηεφουν τθν ςκόνθ ςε χάρτινεσ 

ςακοφλεσ μίασ χριςεωσ οι οποίεσ κα αφαιροφνται και δεν κα 

ξαναχρθςιμοποιοφνται 

 καρότςια διπλοφ ςυςτιματοσ με εξοπλιςμό κακαριςμοφ 

 καρότςια ςφουγγαρίςματοσ διπλοφ ςυςτιματοσ με διαφορετικοφ χρϊματοσ 

κάδουσ ςφουγγαρίςματοσ για πλφςιμο και ξζβγαλμα και διαφορετικοί κάδοι 

για wc και υπολοίπουσ χϊρουσ 

 ξεςκονόπανα απορροφθτικά πανιά, διαφορετικοφ χρϊματοσ για διαφορετικοφσ 

χϊρουσ 

 γάντια, ςφουγγαράκια, ςακοφλεσ απορριμμάτων κ.τ.λ. 

Τα προϊόντα κακαριςμοφ και απολφμανςθσ που κα  χρθςιμοποιθκοφν 
(απορρυπαντικά, κακαριςτικά δαπζδου, τοίχων, επιφανειϊν, νιπτιρων, ειδϊν 
υγιεινισ, ευαίςκθτων επιφανειϊν, κακαριςτικά δφςκολων ρφπων, χεριϊν, 
γυαλιςτικά μεταλλικϊν επιφανειϊν ι δαπζδων) κα πρζπει να πλθροφν τουσ εξισ 
όρουσ: 

 

- να είναι εγκεκριμζνα από το Γενικό Ωθμείο του Κράτουσ, τον Εκνικό Οργανιςμό 

Ψαρμάκων, να ζχουν τισ απαραίτθτεσ πιςτοποιιςεισ. 

- δεν κα ζχουν ςε καμία περίπτωςθ δυςάρεςτεσ οςμζσ, δεν κα είναι επιβλαβι 

για τθν υγεία των εργαηομζνων και επιςκεπτϊν, αλλά και του ίδιου του 

προςωπικοφ κακαριότθτασ 

- δεν κα προκαλοφν φκορζσ μακροχρόνια και βραχυχρόνια ςτισ εγκαταςτάςεισ 

και ςτον εξοπλιςμό του Ο.Λ.  Α.Ε. 

- κα είναι απολφτωσ ςυμβατά με τισ οδθγίεσ και προδιαγραφζσ κακαριςμοφ του 

εργοςταςίου παραγωγισ των εκάςτοτε επιφανειϊν (μάρμαρα, μζταλλα, 

δάπεδα κ.τ.λ.). 
 

Τα μζςα που κα χρθςιμοποιθκοφν για το ζργο (γάντια μίασ χριςεωσ, ςκοφπεσ, 
φαράςια, ςφουγγαρίςτρεσ, κουβάδεσ, ςφουγγαράκια, καρότςια, ςκάλεσ, 
θλεκτρικζσ ςκοφπεσ κ.τ.λ.), κα πρζπει να είναι κωδικοποιθμζνα ανάλογα με τθν 
επιφάνεια για τθν οποία κα χρθςιμοποιθκοφν. 

 

Τα υλικά ςυμπεριλαμβανομζνων και των ςακουλϊν απορριμμάτων, τα μζςα 
κακαριςμοφ και απολφμανςθσ που κα απαιτθκοφν, κα βαρφνουν τον Ανάδοχο, 
εκτόσ από το χαρτί τουαλζτασ και το ςαποφνι τα οποία κα παρζχει ο Ο.Λ.. Α.Ε..  

 

Κακθμερινά μετά το τζλοσ των εργαςιϊν, όλα τα είδθ και μζςα που κα ζχουν 
χρθςιμοποιθκεί, κα πλζνονται, κα κακαρίηονται και κα απολυμαίνονται ϊςτε να 
αποφεφγεται θ εξάπλωςθ μικροβίων.  
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Τα υλικά και εξαρτιματα κακαριότθτασ κα φυλάςςονται ςε χϊρο που κα υποδείξει 
ο Ο.Λ.. Α.Ε.. 

 

 

Επιςθμάνςεισ 

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να χρθςιμοποιιςει κατάλλθλο προςωπικό ςε εμπειρία και 

αρικμό για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν κακαριότθτασ. Στθν προςφορά κα αναφζρεται το 

προςωπικό που κα χρθςιμοποιεί ςε αρικμό, ανά χϊρο εργαςίασ, ενταγμζνο ςε 

προγράμματα και πίνακεσ.  

Θ επιςταςία των εργαςιϊν κακαριότθτασ κα γίνεται από τον Ανάδοχο ι από 

εξουςιοδοτθμζνουσ από αυτόν «υπεφκυνουσ κακαριότθτασ», τουσ οποίουσ κα 

γνωςτοποιιςει εγγράφωσ ςτον Ο.Λ.. Α.Ε., παρζχοντασ πλιρθ ςτοιχεία ταυτότθτασ και 

τθλζφωνα επικοινωνίασ. Οι υπεφκυνοι κακαριότθτασ κα παρευρίςκονται ςτουσ χϊρουσ 

των λιμζνων, όποτε κρίνεται ςκόπιμο και οποτεδιποτε ηθτθκεί από τον Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.. 

Ο Ανάδοχοσ είναι υπόλογοσ απζναντι ςτον Ο.Λ.. Α.Ε. και είναι υποχρεωμζνοσ να 

αντικαταςτιςει οποιονδιποτε κακαριςτι, κακαρίςτρια ι επιςτάτθ κρικεί ακατάλλθλοσ από 

τον Ο.Λ.. Α.Ε. 

Το απαςχολοφμενο προςωπικό οφείλει κατά τθν προςζλευςθ και αναχϊρθςι του να 

ενθμερϊνει τον Επόπτθ του λιμζνα 

Σζλοσ  προβλζπεται ρθτά ςτθν παροφςα Διακιρυξθ ότι θ προςφορά των υποψθφίων 

Αναδόχων κα αφορά εκτόσ των Γραφείων και ςτεγαςμζνων χϊρων και τυχόν νζα 

Γραφεία και ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ που ο Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. κα χρθςιμοποιεί ςτο μζλλον για 

ςτζγαςθ των υπθρεςιϊν του και εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν του εντόσ του Διμου 

Ραφινασ – Πικερμίου, οι οποίοι όμωσ δεν δφναται να υπερβαίνουν το 10% επί τθσ 

ςυνολικισ επιφάνειασ των χϊρων τθσ παροφςασ. Θ προςφορά κα αφορά και ςτθν 

παροχι υπθρεςιϊν ωσ ιςχφουν και περιγράφονται ανωτζρω και με τουσ ίδιουσ όρουσ 

παροχισ τουσ κατά ποςότθτα, ποιότθτα και είδοσ υπθρεςίασ.  
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ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩΘ 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ ΑΠΑΙΣΘΘ ΑΠΑΝΣΘΘ ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ 

1 Οι υπθρεςίεσ κακαριότθτασ κα παρζχονται 
από ειδικευμζνο προςωπικό, με τα ανάλογα 
τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα υπό τθν 
επίβλεψθ, ευκφνθ και παρακολοφκθςθ του 
Αναδόχου. 

ΝΑΙ   

2 Μετά το πζρασ τθσ εργαςίασ, το προςωπικό 
του Αναδόχου είναι υποχρεωμζνο να αφινει 
κακαρά και με τάξθ τα είδθ που 
χρθςιμοποίθςε ςε χϊρο που κα του 
υποδείξει ο Ανακζτων Ψορζασ. 

ΝΑΙ   

3 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται για τθν 
αποκατάςταςθ κάκε είδουσ ηθμιάσ ι βλάβθσ 
που κα προκλθκεί ςτο προςωπικό ι ςτισ 
κτιριακζσ και λοιπζσ εγκαταςτάςεισ του 
Ο.Λ.. Α.Ε ι ςε οποιονδιποτε τρίτο, εφόςον 
αυτι οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του 
προςωπικοφ του Αναδόχου ι των εργαςιϊν 
του. 

ΝΑΙ   

4 Το Ρροςωπικό που κα απαςχολθκεί ςτουσ 
χϊρουσ του ΟΛ Α.Ε. υποχρεοφται ςτθν 
τιρθςθ των κανονιςμϊν που ιςχφουν ς’ 
αυτιν (βιβλιάρια υγείασ κ.λπ.). 

ΝΑΙ   

5 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να χρθςιμοποιεί 
προςωπικό ειδικευμζνο, υγιζσ, άριςτο ςτο 
είδοσ του, ευπρεπϊσ ενδεδυμζνο, άψογο 
από πλευράσ ςυμπεριφοράσ και ευγενικό 
απζναντι ςτο προςωπικό του Ανακζτοντοσ 
Ψορζα και τουσ πολίτεσ. Ζχει τθν υποχρζωςθ 
να εκτελεί ακόρυβα τθν εργαςία του και να 
μθν ενοχλεί τουσ υπαλλιλουσ και τουσ 
παρευριςκόμενουσ ςτουσ χϊρουσ. 

ΝΑΙ   

6 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τθν 
Εργατικι Νομοκεςία και τισ διατάξεισ για 
αμοιβζσ, ωράριο εργαςίασ, κοινωνικζσ 
παροχζσ, αποηθμιϊςεισ, φόρουσ κλπ., για τθν 
τιρθςθ κάκε υποχρζωςθσ που προκφπτει 
από αυτζσ. 

ΝΑΙ   

7 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να επιςυνάψει 
αντίγραφο τθσ ςυλλογικισ ςφβαςθσ εργαςίασ 
ςτθν οποία υπάγονται οι εργαηόμενοι που κα 
απαςχολθκοφν ςτο παρόν ζργο 

ΝΑΙ   

8 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα 
δελτία (φορολογικά ςτοιχεία) των υλικϊν, 
εμπορευμάτων κ.λπ. που προμθκεφεται και 
πρόκειται να χρθςιμοποιιςει ςε κάκε πικανό 
ζλεγχο από τον Ανακζτοντα Ψορζα ι κάκε 

ΝΑΙ   
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άλλο αρμόδιο Ψορζα του Δθμοςίου 

9 Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ζχει εκπαιδεφςει το 
προςωπικό που κα διακζςει ςε κζματα 
Υγείασ και Αςφάλειασ, ςτα 
χρθςιμοποιοφμενα μζςα κακαριςμοφ και τα 
αναλϊςιμα υλικά, να τθρεί τθν νομοκεςία 
περί υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων 
και πρόλθψθσ του επαγγελματικοφ κινδφνου 

ΝΑΙ   

10 Οι εργαςίεσ κα γίνονται βάςθ των Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραφϊν τθσ Διακιρυξθσ   
(παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κλπ) και του 
απαιτοφμενου αρικμοφ εργαηομζνων με 
ορκι τιρθςθ του ωραρίου εργαςίασ. 

ΝΑΙ   

11 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθ (μθνιαία) 
προςκόμιςθ των κάτωκι δικαιολογθτικϊν και 
εγγράφων του απαςχολοφμενου προςωπικοφ 
α) Μιςκοδοτικζσ καταςτάςεισ 

β) καταςτάςεισ αςφαλίςεωσ Ι.Κ.Α.  

γ) Ρίνακασ Ρροςωπικοφ Σ.ΕΡ.Ε. 

δ) Α.Ρ.Δ.  

ε) εξοφλθτικζσ μιςκοδοςίασ 

ΝΑΙ   

12 Θ προςφορά των υποψθφίων Αναδόχων κα 
αφορά εκτόσ των Γραφείων και ςτεγαςμζνων 
χϊρων (παρ. 2,3 ΤΕΩΝΙΚΘΣ ΡΕΙΓΑΨΘΣ) και 
τυχόν νζα Γραφεία και ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ 
που ο Ο.Λ.. Α.Ε. κα χρθςιμοποιεί ςτο μζλλον 
για ςτζγαςθ των υπθρεςιϊν του και 
εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν του εντόσ του 
Διμου αφινασ – Ρικερμίου, οι οποίοι όμωσ 
δεν δφναται να υπερβαίνουν το 10% επί τθσ 
ςυνολικισ επιφάνειασ των χϊρων τθσ 
παροφςασ. Θ προςφορά κα αφορά και ςτθν 
παροχι υπθρεςιϊν ωσ ιςχφουν και 
περιγράφονται ανωτζρω και με τουσ ίδιουσ 
όρουσ παροχισ τουσ κατά ποςότθτα, 
ποιότθτα και είδοσ υπθρεςίασ. 

ΝΑΙ   
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄ – ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 
ΕΚΔΟΤΘΣ ........................................... 

Θμερομθνία ζκδοςθσ ........................... 

Ρροσ: …………………………. 

Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρικμό ............... για ευρϊ ………………. 

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του 

δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ 

{Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ ……….. Α.Ψ.Μ…….. οδόσ …………. αρικμόσ 

… ΤΚ ………..,} 

{ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν 

α)…….….... Α.Ψ.Μ…………οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ……………… 

β)……….…. Α.Ψ.Μ…………οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ……………… 

γ)………….. Α.Ψ.Μ…………οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ……………… 

μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και 

εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτασ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι 

Κοινοπραξίασ,} και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ........................., για τθ ςυμμετοχι ςτο 

διενεργοφμενο Διαγωνιςμό του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ αφινασ Α.Ε. για εκτζλεςθ τθσ 

Σφμβαςθσ «……………………..…………………………», ςυνολικισ αξίασ ……… € ςφμφωνα με τθ με 

αρικμό................... Διακιρυξι ςασ με θμερομθνία Διενζργειασ…………. 

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει κακ’ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι 

ςτον ανωτζρω Διαγωνιςμό απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ 

{Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ εν λόγω Εταιρίασ. } 

{ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ ατομικά 

για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ 

ιδιότθτασ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ. } 

Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να 

ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και 

χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν 

ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ……………… 

(Σθμείωςθ προσ τθν Τράπεηα: ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον 

κατά ζνα (1) μινα του χρόνου ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ). 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ 

Υπθρεςίασ ςασ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από 

τθν θμερομθνία λιξθ τθσ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε 

ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Γϋ - ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ 

ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ  

ΕΚΔΟΤΘΣ....................................................................... 

Θμερομθνία ζκδοςθσ...........................  

Ρροσ: ………………  

Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρικμό................ για ευρϊ.......................  

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του 

δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ  

{Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ …………. Α.Ψ.Μ.…………… Οδόσ …………. 

Αρικμόσ ……. Τ.Κ. ………}  

{ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν  

α) ……………… Α.Ψ.Μ………….οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..  

β) ……………… Α.Ψ.Μ………….οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… Α.Ψ.Μ………….οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..  

μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και 

εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτασ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι 

Κοινοπραξίασ}, και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ........................., για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ 

Σφμβαςθσ με αρικμό................... που αφορά ςτο Διαγωνιςμό τθσ …………. με αντικείμενο 

…….………..…… ςυνολικισ αξίασ ………........, ςφμφωνα με τθ με αρικμό................... Διακιρυξι 

ςασ, με θμερομθνία Διενζργειασ ………………..  

Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να 

ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και 

χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν 

ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………  

(Σθμείωςθ προσ τθν Τράπεηα: ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον 

κατά τρεισ (3) μινεσ τθσ θμερομθνίασ τθσ Απόφαςθσ Κατακφρωςθσ).  

Από τθν εγγφθςθ αυτι, που παρζχεται για τθν πιο πάνω και μόνο αιτία, κα απαλλάξουμε 

τον πελάτθ μασ τον οποίο εγγυόμαςτε, μόνο μετά από ζγγραφθ διλωςι ςασ περί 

απαλλαγισ μασ από κάκε ευκφνθ που μπορεί να προκφψει από τθν προκειμζνθ εγγφθςθ, ι 

μετά τθν επιςτροφι ςε εμάσ του ςϊματοσ τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ.  

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε 

ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου.  

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Δϋ- ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΜΒΑΘ 

ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ  

 

(Το παρόν ςχζδιο μπορεί να προςαρμοςτεί αναλόγωσ των αποτελεςμάτων του 

διαγωνιςμοφ)  

 

φμβαςθ Παροχισ Τπθρεςιϊν   

«Κακαριότθτασ των υπαικρίων και ςτεγαςμζνων χϊρων χερςαίασ ηϊνθσ 

Λιμζνα Ραφινασ και Λιμζνα Αγίασ Μαρίνασ δικαιοδοςίασ του Οργανιςμοφ 

Λιμζνοσ Ραφινασ Α.Ε., για χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) ζτουσ» 

 

Στθν αφινα ςιμερα ....................., θμζρα ..................., οι υπογράφοντεσ, τθν παροφςα, 

αφενόσ ο Οργανιςμόσ Λιμζνοσ αφινασ Α.Ε. (εφεξισ «Ο.Λ. Α.Ε.»), ωσ Ανακζτων Ψορζασ, 

που εδρεφει ςτθν αφινα Αττικισ …………………………….., …………….., με Α.Ψ.Μ. …………………… 

και Δ.Ο.Υ. ……………, και εκπροςωπείται νόμιμα από …………………………..,  

και αφετζρου ο/θ κ. ........................ φυςικό πρόςωπο (πλιρθ ςτοιχεία) ι θ εταιρεία 

................... με τθν επωνυμία «.....................................................» με δ.τ. «.........................» 

που εδρεφει ςτθν (περιοχι), (οδόσ, αρικμόσ), Τ.Κ. ......, τθλ. ................., φαξ ..............., με 

Α.Ψ.Μ. .................... & Δ.Ο.Υ. ...................... και εκπροςωπείται νόμιμα από τον/τθν κ. 

.......................... (ονοματεπϊνυμο εκπροςϊπου), που κα καλείται ςτο εξισ 

«Ανάδοχοσ/προμθκευτισ», ςφμφωνα με το Καταςτατικό τθσ εταιρείασ και με το από 

.............. Ρρακτικό του Δ.Σ. (εφόςον πρόκειται για Α.Ε ι Ε.Ρ.Ε.), ςυμφϊνθςαν και ζκαναν 

αποδεκτά τα ακόλουκα: 

  

Σφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. ………. Απόφαςθ του Δ.Σ του Ο.Λ. Α.Ε. κατακυρϊκθκε ςτον 

Ανάδοχο «.............................» (πλιρθ ςτοιχεία) το αποτζλεςμα του θλεκτρονικοφ ανοικτοφ 

διαγωνιςμοφ για τθν παροχι υπθρεςιϊν Κακαριότθτασ των υπαικρίων και ςτεγαςμζνων 

χϊρων χερςαίασ ηϊνθσ Λιμζνα Ραφινασ και Λιμζνα Αγίασ Μαρίνασ δικαιοδοςίασ του 

Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Ραφινασ Α.Ε., για χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) ζτουσ (Διακιρυξθ 

…………../2017), και ςτθν τιμι τθσ οικονομικισ του προςφοράσ ………………... χωρίσ Ψ.Ρ.Α. και 

ςτο ςυνολικό ποςό των ………………ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α.  

Φςτερα από τα παραπάνω, οι ςυμβαλλόμενοι με τθν ιδιότθτα που προαναφζρκθκε, 

υπογράφουν τθν Σφμβαςθ αυτι με τουσ ακόλουκουσ οροφσ: 
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ΑΡΘΡΟ 1ο : ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ –ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν Κακαριότθτασ των 

υπαικρίων και ςτεγαςμζνων χϊρων χερςαίασ ηϊνθσ Λιμζνα Ραφινασ και Λιμζνα Αγίασ 

Μαρίνασ δικαιοδοςίασ του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Ραφινασ Α.Ε. (ςυμπλθρϊνεται βάςει τθσ 

προςφοράσ) για το χρονικό διάςτθμα από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ και για 12 (δϊδεκα) 

μινεσ ιτοι ζωσ ..............  

Οι απαιτιςεισ όςον αφορά τισ υπθρεςίεσ του ζργου αποτυπϊνονται ςτθν Διακιρυξθ ωσ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Α’ που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΣΟΠΟ- ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΙΑ - ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

 

Θ παροχι των υπθρεςιϊν του άρκρου 2 κα πραγματοποιείται τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και τισ 

αργίεσ (ςυμπλθρϊνεται βάςει τθσ προςφοράσ). 

 

Το ωράριο παροχισ υπθρεςιϊν κακαριότθτασ κα κακορίηεται βάςει των απαιτιςεων του 

Οργανιςμοφ και τθσ προςφοράσ του Αναδόχου ωσ ακολοφκωσ: (ςυμπλθρϊνεται ςφμφωνα 

με τθ Διακιρυξθ και τθν προςφορά του Αναδόχου) 

Σε περίπτωςθ μεταςτζγαςθσ των εν λόγω οργανικϊν μονάδων από το ςυγκεκριμζνο κτίριο 

ςε άλλο θ παροχι των υπθρεςιϊν κακαριότθτασ κα ςυνεχίςει χωρίσ πρόςκετθ επιβάρυνςθ 

με τροποποίθςθ του αντίςτοιχου άρκρου τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ ΣΘ ΕΚΣΕΛΕΘ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

 

Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ παροχισ υπθρεςίασ και θ διοίκθςθ αυτισ 

μπορεί να διενεργείται από τθν κακ’ φλθν αρμόδια υπθρεςία ι άλλωσ από τθν υπθρεςία θ 

οποία ορίηεται με Απόφαςθ του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ αφινασ Α.Ε.  

Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί με Απόφαςθ τθσ να ορίηει για τθν καλφτερθ παρακολοφκθςθ 

τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ ωσ επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ 

(άρκρο 216 παρ.2 & 3 του Ν.4412/2016).  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ εφαρμόηονται:  

α) οι διατάξεισ του Ν.4412/16,  

β) οι όροι τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ και  

γ) ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

 

Κατά τα λοιπά για τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν ιςχφουν οι 

διατάξεισ των άρκρων 216 και 217 του Ν.4412/16, αναφορικά με τθν παρακολοφκθςθ τθσ 
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Σφμβαςθσ και τθ διάρκεια αυτισ, κακϊσ και το άρκρο 218 όςον αφορά ςτισ ποινικζσ ριτρεσ 

για εκπρόκεςμθ παράδοςθ. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΘ 

 

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν κα γίνει από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ, που ζχει 

οριςκεί με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ωσ άνω διαδικαςίασ θ Επιτροπι Ραραλαβισ μπορεί:  

α) να παραλάβει το ςυμβατικό αντικείμενο,  

β) να παραλάβει το ςυμβατικό αντικείμενο με παρατθριςεισ λόγω αποκλίςεων από τισ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ Σφμβαςθσ (άρκρο 219 του Ν.4412/2016) ,  

γ) να απορρίψει το ςυμβατικό αντικείμενο (άρκρο220 του Ν.4412/2016)  

 

Θ Επιτροπι, εάν δεν  διαπιςτϊςει ελλείψεισ, παραλείψεισ ι αδυναμίεσ, οφείλει να ςυντάξει 

το ςχετικό Ρρωτόκολλο Οριςτικισ Ραραλαβισ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν.  

Αν θ Επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ δεν ανταποκρίνονται 

πλιρωσ ςτουσ ςχετικοφσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ 

παραλαβισ, που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ 

Σφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν 

καταλλθλότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να 

καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ ι αν πρζπει οριςτικά να απορριφκεί ολόκλθρο ι μζροσ των 

παρεχόμενων υπθρεςιϊν. Το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με τθν Απόφαςι του εγκρίνει 

ι όχι τθν παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτα άρκρα 

219 και 220 του Ν.4412/2016 ςχετικά με τθν παραλαβι, και τθν τυχόν απόρριψθ ι 

αντικατάςταςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου.  

Επίςθσ θ Επιτροπι Ραραλαβισ μπορεί να ειςθγείται ςτο Δ.Σ του Ανακζτοντα Ψορζα ωσ 

κατά Νόμο αρμόδιο για τθν επιβολι κυρϊςεων ςτον Ανάδοχο, ςε περίπτωςθ 

ςυμπεριφοράσ του αντίκετθσ προσ τα αναφερόμενα ςτθν Σφμβαςθ.  

Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των 

προβλεπόμενων από τθν Σφμβαςθ ελζγχων και τθν ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΣΡΟΠΟ ΠΛΘΡΩΜΘ – ΚΡΑΣΘΕΙ 

 

Θ πλθρωμι των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ςτον Ανάδοχο κα γίνεται τμθματικά, κάκε μινα,  

με τθν ζκδοςθ του ςχετικοφ πρακτικοφ και τθν ολοκλιρωςθ των προβλεπόμενων 

διαδικαςιϊν εκκακάριςθσ τθσ δαπάνθσ και ζκδοςθσ εντολισ πλθρωμισ αυτισ, από το 

Τμιμα Οικονομικοφ του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ αφινασ Α.Ε., με τθν προςκόμιςθ των 

απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν, μετά τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι τουσ 
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και εφόςον υποβλθκοφν αρμοδίωσ, τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά. Τα ζξοδα μεταφοράσ 

βαρφνουν τον Ανάδοχο. 

 

Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν πλθρωμι του Αναδόχου είναι:  

i. Τιμολόγιο Ραροχισ Υπθρεςιϊν υπζρ τθσ Υπθρεςίασ. 

ii. Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ παραλαβισ τθσ υπθρεςίασ από τθν αρμόδια Επιτροπι 

Ραραλαβισ του Ο.Λ.. Α.Ε.. 

iii. Ψορολογικι και Αςφαλιςτικι Ενθμερότθτα 

iv. Πςα ρθτά αναφζρονται ςτο άρκρο 13 τθσ Διακιρυξθσ  

 

Ο Ανάδοχοσ κατακζτει εντόσ του πρϊτου δεκαθμζρου κάκε μινα τα δικαιολογθτικά για τισ 

παραςχεκείςεσ υπθρεςίεσ του προθγοφμενου μθνόσ.  

   

Θ αμοιβι του Αναδόχου επιβαρφνεται επίςθσ με κράτθςθ φψουσ 0,06%, υπζρ τθσ Ενιαίασ 

Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ 

Ψ.Ρ.Α., τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ Σφμβαςθσ. 

Ο Ψ.Ρ.Α. βαρφνει το Δθμόςιο και κα αποδίδεται από τον Ανάδοχο. 

Σε περίπτωςθ που γίνει τροποποίθςθ των παραπάνω κρατιςεων, ο Ανάδοχοσ επιβαρφνεται 

ςφμφωνα με τισ νζεσ διατάξεισ. 

Θ ςυνολικι δαπάνθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν βαρφνει τον προχπολογιςμό του Ο.Λ.. 

Α.Ε. Οικονομικοφ Ζτουσ 2017 και 2018 και ςυγκεκριμζνα τον Αρικμό Λογαριαςμοφ 

Λογιςτικοφ Σχεδίου 64.98.06. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΑΦΑΛΙΣΙΚΘ ΚΑΛΤΨΘ ΑΣΙΚΘ ΕΤΘΤΝΘ 

 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίςει το προςωπικό του με δικζσ του δαπάνεσ για κάκε 

είδουσ ατφχθμα.  

Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τυχόν αμζλειεσ, παραλείψεισ ι γενικά πλθμμελι εκτζλεςθ 

των κακθκόντων του προςωπικοφ του και οφείλει να αποηθμιϊςει τον Ο.Λ.. Α.Ε. για τυχόν 

βλάβεσ, ηθμίεσ ι ατυχιματα που κα προκφψουν εξ αιτίασ τοφτων.  

Σχετικά, ο Ανάδοχοσ κατζκεςε αντίγραφο του αρ …………………………..αςφαλιςτθρίου 

ςυμβολαίου τθσ αςφαλιςτικισ εταιρείασ ……………………………………………... ςτο οποίο ο 

Ανακζτων Ψορζασ  αναφζρεται ωσ «ςυναςφαλιηόμενοσ» και καλφπτεται και θ εκ του 

Νόμου ευκφνθ του Αναδόχου, τθν οποία ζχει με τθν ιδιότθτα του Εργοδότθ και 

περιλαμβάνει τθν, από τα άρκρα 657, 658 και 932 του ιςχφοντοσ Α.Κ., προβλεπόμενθ 

υποχρζωςθ του Αςφαλιςμζνου ζναντι του προςωπικοφ του που είναι αςφαλιςμζνο ςτο ΙΚΑ 

και απαςχολείται ςτισ περιγραφόμενεσ ςτθν παροφςα Σφμβαςθ εργαςίεσ, ςε περίπτωςθ 

ςωματικϊν βλαβϊν που κα προκλθκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ. 
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Ο Ο.Λ.. Α.Ε. απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ για αποηθμίωςθ από τυχόν 

ατφχθμα ι κάκε άλλθ αιτία, τόςο κατά τθν μεταφορά του προςωπικοφ του Αναδόχου, όςο 

και κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ των υπθρεςιϊν από αυτό. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΛΟΙΠΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

 

1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί πάντοτε:  

 Τισ εκάςτοτε κείμενεσ διατάξεισ ςχετικά με τθν υγιεινι και τθν αςφάλεια των 

εργαηομζνων, ιδίωσ ςε περίπτωςθ εργατικοφ ατυχιματοσ.  

 Τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, 

κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το 

δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο 

Ραράρτθμα Ω του Ρροςαρτιματοσ Α' του Ν.4412/16.  

 Τισ υποχρεϊςεισ του ωσ προσ τα ςτοιχεία ά ζωσ ςτ’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 68 του Ν 

.3863/2010, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, κακϊσ και τον ειδικό όρο τθσ παρ.4 

του ίδιου άρκρου.  

2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίςει το προςωπικό του ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

τθσ Ελλθνικισ Εργατικισ Νομοκεςίασ όπωσ αυτζσ ιςχφουν ανά πάςα χρονικι ςτιγμι και 

να τθρεί τθν εκάςτοτε ιςχφουςα Συλλογικι/Κλαδικι Σφμβαςθ Εργαςίασ για το 

προςωπικό που απαςχολεί. Αλλοδαποί μποροφν να εργάηονται μόνο εφόςον ζχουν τισ 

απαραίτθτεσ άδειεσ παραμονισ και εργαςίασ ςτθν Ελλάδα και είναι αςφαλιςμζνοι ςτο 

αρμόδιο αςφαλιςτικό ταμείο. Σε περίπτωςθ που προςωπικό του Αναδόχου δεν 

υπάγεται ςε διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ Νομοκεςίασ, αυτόσ υποχρεοφται να το αςφαλίςει 

ζναντι ατυχθμάτων ςε αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ. Θ εφαρμογι όλων των ανωτζρω είναι 

ευκφνθ του Αναδόχου, ο οποίοσ κα πρζπει να εξαςφαλίςει ότι τθροφνται και από τουσ 

πάςθσ φφςεωσ ςυμβοφλουσ, ςυνεργάτεσ και υπεργολάβουσ αυτοφ. Ο Ανακζτων 

Ψορζασ  δεν ευκφνεται για τισ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου προσ το προςωπικό του, 

δικαιοφται όμωσ να ελζγχει τθν τιρθςθ τθσ αςφαλιςτικισ και λοιπισ νομοκεςίασ και να 

καταγγζλλει τισ παραβάςεισ τθσ.  

3. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει κάλυψθ οποιαςδιποτε Αςτικισ Ευκφνθσ προσ 

οποιονδιποτε τρίτο, ςυμπεριλαμβανομζνου του Ανακζτοντοσ  Ψορζα και του 

προςωπικοφ αυτοφ, θ οποία ανακφπτει από ι οφείλεται ςτθν εκτζλεςθ τθσ Υπθρεςίασ, 

περιλαμβανομζνων, αλλά όχι μόνο, περιπτϊςεων κανάτου, ςωματικϊν βλαβϊν, 

απϊλεια ι ηθμίασ περιουςίασ, ατυχθματικισ ρφπανςθσ, ψυχικισ οδφνθσ και θκικισ 

βλάβθσ, μζχρι εκείνων των ορίων ευκφνθσ τα οποία κα διατθροφςε ςε ιςχφ ζνασ 

ςυνετόσ λειτουργόσ ζργου παρόμοιασ φφςθσ, μεγζκουσ και χαρακτθριςτικϊν του. Στθν 

κάλυψθ κα περιλαμβάνεται ρθτά και θ εκ του άρκρου 922 του Αςτικοφ Κϊδικα 

απορρζουςα ευκφνθ τθσ Υπθρεςίασ (ευκφνθ προςτιςαντοσ). Ο Ο.Λ.. Α.Ε. 

απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ για αποηθμίωςθ από τυχόν ατφχθμα ι 

κάκε άλλθ αιτία, τόςο κατά τθ μεταφορά του προςωπικοφ του ανάδοχου, όςο και κατά 

τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ των υπθρεςιϊν κακαριότθτασ των κτιρίων. Ο Ανάδοχοσ κα 

πρζπει να εξαςφαλίςει ότι τα ανωτζρω τθροφνται και από τουσ πάςθσ φφςεωσ 

ςυμβοφλουσ, ςυνεργάτεσ και υπεργολάβουσ αυτοφ.  
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4. Οι αςφαλίςεισ δεν απαλλάςςουν οφτε περιορίηουν κακ’ οιονδιποτε τρόπο τισ 

υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ του Αναδόχου που απορρζουν από τθν παροφςα Σφμβαςθ. Σε 

κάκε περίπτωςθ, ο Ανάδοχοσ ευκφνεται πλιρωσ για όλουσ τουσ κινδφνουσ που 

απορρζουν ι ςχετίηονται με τθν παροχι των υπθρεςιϊν του και παραμζνει 

αποκλειςτικά και εξ ολοκλιρου υπεφκυνοσ για τθν πλιρθ και ζγκαιρθ αποκατάςταςθ 

ηθμιϊν ςε πρόςωπα ι/και πράγματα, ανεξάρτθτα εάν και ςε ποιο βακμό καλφπτονται 

από αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ ι αποηθμιϊνονται από τουσ αςφαλιςτζσ, ακόμθ και 

πζραν των ποςϊν κάλυψθσ των εν λόγω ςυμβάςεων.  

5. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται μετά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ να προςκομίςει αντίγραφο 

κατάςταςθσ προςωπικοφ που κατατζκθκε ςτο Ρ.Σ. ΕΓΑΝΘ , κατάςταςθ μιςκοδοςίασ 

για το ςυγκεκριμζνο προςωπικό και αναλυτικι περιοδικι διλωςθ που υποβάλλει ςτο 

ΙΚΑ κακϊσ και τισ ατομικζσ ςυμβάςεισ εργαςίασ. Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι ο 

Ανάδοχοσ απαςχολεί αναςφάλιςτο προςωπικό, τότε θ Υπθρεςία καταγγζλλει 

υποχρεωτικά τθ Σφμβαςθ.  

6. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να μεριμνά για τθν ζγκαιρθ ανάλθψθ υπθρεςίασ από τουσ 

υπαλλιλουσ του και να είναι υπεφκυνοσ για τον καταμεριςμό εργαςίασ του 

απαςχολοφμενου προςωπικοφ, ϊςτε να εκπλθρϊνονται οι ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ. 

Ρρζπει να αποκακιςτά αμζςωσ κάκε ζλλειψθ ι παράλειψθ ι πλθμμελι εργαςία που κα 

παρατθρείται και κα γνωςτοποιείται ςε αυτόν από τουσ υπεφκυνουσ του Ανακζτοντα 

Ψορζα. 

7. Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει επίςθσ τθν υποχρζωςθ να μεριμνιςει, ϊςτε να αποφφγει 

περίπτωςθ κενϊν ςτο προςωπικό του, τα οποία κα πρζπει να φροντίηει να 

αναπλθρϊνει αμελλθτί και με οποιοδιποτε τρόπο, κατά τθν περίοδο διακοπϊν, ςε 

τυχόν περίπτωςθ απεργίασ του προςωπικοφ του, κ.λ.π.  
Ο Ανακζτων Ψορζασ  δφναται να ηθτιςει τθν αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ Ομάδασ Ζργου 

του Αναδόχου ωσ ακατάλλθλο για ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά ι για οποιονδιποτε λόγο, 

οπότε ο Ανάδοχοσ οφείλει να προβεί ςε αντικατάςταςθ άμεςα και χωρίσ αντιρριςεισ με 

άλλο πρόςωπο, ανάλογθσ εμπειρίασ και προςόντων. Αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ 

Ομάδασ Ζργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτιματόσ του, κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ 

του Ζργου, δφναται να γίνει μετά από ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςα Αρχισ και μόνο με άλλο 

πρόςωπο αντιςτοίχων προςόντων ι εμπειρίασ. 

8. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να απαςχολεί υπεφκυνο επόπτθ εργαςιϊν, τα ςτοιχεία του 

οποίου (ονοματεπϊνυμο, τθλζφωνο επικοινωνίασ) κα πρζπει να γνωςτοποιθκοφν ςτον 

Ανακζτοντα Ψορζα. Ο επόπτθσ κα ελζγχει τον προγραμματιςμζνο κακαριςμό ςφμφωνα 

με τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ, τθν τιρθςθ ςυχνότθτασ και ωραρίου πραγματοποίθςθσ 

του, κα βρίςκεται ςε διαρκι επαφι με τουσ αρμόδιουσ του Ανακζτοντα Ψορζα για τθν 

άμεςθ αντιμετϊπιςθ πικανόν προβλθμάτων κλπ. 

9. Ο Ανάδοχοσ εγγυάται για το προςωπικό του, το οποίο πρζπει να διακζτει τθν 

απαιτοφμενθ εμπειρία και ικανότθτα, ϊςτε να ανταποκρικεί πλιρωσ ςτισ απαιτιςεισ 

τθσ Σφμβαςθσ.  

10. Σε περιπτϊςεισ εκτάκτων αναγκϊν και εφόςον ηθτθκεί γραπτϊσ από τον Ανακζτοντα 

Ψορζα δφναται θ παροχι επιπλζον υποςτιριξθσ ςτισ ίδιεσ προςφερόμενεσ τιμζσ.  

11. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ, αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ ο 

Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικά και να μθ 

γνωςτοποιιςει ςε τρίτουσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των εκπροςϊπων του Ελλθνικοφ και 
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διεκνοφσ Τφπου), χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του Ανακζτοντα 

Ψορζα, οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά 

τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του.  

12. Ο Ανάδοχοσ δε δφναται να προβαίνει ςε δθμόςιεσ δθλϊςεισ ςχετικά με τθ Σφμβαςθ, 

χωρίσ τθν προθγοφμενθ ςυναίνεςθ του Ανακζτοντα Ψορζα, οφτε να ςυμμετζχει ςε 

δραςτθριότθτεσ αςυμβίβαςτεσ με τισ υποχρεϊςεισ του απζναντι ςε αυτόν και δε τον 

δεςμεφει με κανζνα τρόπο, χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι του ςυναίνεςθ. Κατά τθν 

εκτζλεςθ των κακθκόντων του, ο Ανακζτων Ψορζασ  και όλα τα εξουςιοδοτθμζνα απ’ 

αυτόν πρόςωπα οφείλουν να μθν ανακοινϊνουν ςε κανζναν, παρά μόνο ςτα πρόςωπα 

που δικαιοφνται να γνωρίηουν, πλθροφορίεσ που περιιλκαν ς' αυτοφσ κατά τθ διάρκεια 

και με τθν ευκαιρία τθσ υλοποίθςθσ τθσ Σφμβαςθσ και αφοροφν ςε τεχνικά ι εμπορικά 

ηθτιματα του Αναδόχου ι μεκόδουσ υλοποίθςθσ του Ζργου. 
Ο Ανακζτων Ψορζασ  κα διενεργεί ζλεγχο των χϊρων που κακαρίηονται. Θ εποπτεία και ο 

ζλεγχοσ, τθσ κακαριότθτασ των χϊρων κακϊσ και ο ζλεγχοσ απαςχόλθςθσ του απαραίτθτου 

προςωπικοφ, κα διενεργείται από τθν αρμόδια Επιτροπι ι τουσ εντεταλμζνουσ για το 

ςκοπό αυτό υπαλλιλουσ, ςε θμερομθνίεσ που κα κακορίηει ο Ανακζτων Ψορζασ  και χωρίσ 

προειδοποίθςθ κατά τθν κρίςθ τουσ.  

Ο Ο.Λ.. Α.Ε. ουδεμία άλλθ ευκφνθ ι υποχρζωςθ ζχει, παρά μόνο τθν καταβολι τθσ 

ςυμφωνθκείςασ αμοιβισ. Από τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ καμία ζννομθ ςχζςθ δε 

δθμιουργείται μεταξφ του Ανακζτοντα Ψορζα και του προςωπικοφ του Αναδόχου που 

απαςχολείται ςτο ζργο.  

Τα ανωτζρω αποτελοφν απαράβατουσ όρουσ καλισ ςυνεργαςίασ Αναδόχου και 

Ανακζτοντοσ Ψορζα και θ παρζκκλιςθ από αυτοφσ ςυνιςτά λόγο καταγγελίασ τθσ 

Σφμβαςθσ. 

Για τθν εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςθσ Σφμβαςθσ, ο «ΑΝΑΔΟΩΟΣ» κατζκεςε τθν αρικμ. 

…/…-..-2017 εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ……… Τράπεηασ ποςοφ …..,… ευρϊ. Θ 

ανωτζρω εγγφθςθ κα επιςτραφεί ςτον «ΑΝΑΔΟΩΟ» μετά τθ λιξθ τθσ Σφμβαςθσ και τθν 

καλι εκτζλεςθ των όρων αυτισ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο :ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΘ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

 

Ο Ανάδοχοσ δε δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ Σφμβαςθ ι μζροσ αυτισ χωρίσ 

τθν ζγγραφθ ςυναίνεςθ του Ανακζτοντα Ψορζα. Εάν ο Ανάδοχοσ προβεί ςε μεταβίβαςθ ι 

εκχϊρθςθ χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυναίνεςθ του Ανακζτοντα Ψορζα, ο 

τελευταίοσ  δικαιοφται, χωρίσ προθγοφμενθ όχλθςθ, να επιβάλει αυτοδικαίωσ τισ κυρϊςεισ 

για ακζτθςθ τθσ Σφμβαςθσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΙΧΤ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

 

Θ ιςχφσ τθσ παροφςθσ Συμβάςεωσ ορίηεται για το χρονικό διάςτθμα από τθν υπογραφι τθσ, 

ιτοι από .............. μζχρι και για δϊδεκα (12) μινεσ, ιτοι ζωσ......... 
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ΑΡΘΡΟ 11ο : ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

 

Τροποποίθςθ των όρων τθσ Σφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ μπορεί να πραγματοποιθκεί 

φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ και ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο 

άρκρου 132 του Ν.4412/2016. Ειδικότερα θ τροποποίθςθ μπορεί να γίνει εάν δεν 

μεταβάλει τθ ςυνολικι φφςθ τθσ Σφμβαςθσ, θ τυχόν αφξθςθ τθσ τιμισ δεν υπερβαίνει τα 

οριηόμενα ποςοςτά επί τθσ αρχικισ αξίασ τθσ Σφμβαςθσ και δεν είναι ουςιϊδθσ κατά τθν 

ζννοια τθσ παρ.4 του ανωτζρω άρκρου, ιτοι δεν ειςάγει διαφορετικοφσ όρουσ από τουσ 

αρχικοφσ, δεν αλλάηει τθν οικονομικι ιςορροπία τθσ Σφμβαςθσ, δεν επεκτείνει ςθμαντικά 

το αντικείμενο τθσ Σφμβαςθσ και δεν υποκακίςταται ο Ανάδοχοσ από άλλον. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο : ΜΟΝΟΜΕΡΘ ΛΤΘ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

 

Ο Ο.Λ.. Α.Ε. μπορεί, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να 

καταγγείλει τθ Σφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ, εφόςον:  

α) θ Σφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία 

ςφναψθσ Σφμβαςθσ δυνάμει του άρκρου 132 του Ν.4412/16,  

β) ο Ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ 

καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/16 και, ωσ εκ 

τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία τθσ ςφναψθσ Σφμβαςθσ,  

γ) θ Σφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον Ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των 

υποχρεϊςεων που απορρζουν από το άρκρο 258 τθσ ΣΛΕΕ.  

Επίςθσ, ο Ανακζτων Ψορζασ  δικαιοφται να καταγγείλει τθ Σφμβαςθ ςτισ εξισ περιπτϊςεισ: 

 Πταν δεν τθρεί τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 68 του ν. 3863/2010 ςτθν οποία 

αναφζρεται ότι: «Πταν οι ελεγκτικοί μθχανιςμοί του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ 

(ΣΕΡΕ) και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διαπιςτϊνουν παραβάςεισ που αφοροφν τθν αδιλωτθ 

εργαςία, τθν παράνομθ απαςχόλθςθ αλλοδαπϊν ι παραβάςεισ τθσ εργατικισ και 

αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ, ενθμερϊνουν εγγράφωσ τον αποδζκτθ των υπθρεςιϊν. 

Επίςθσ, τον ενθμερϊνουν εγγράφωσ για τισ πράξεισ επιβολισ προςτίμου που αφοροφν 

τισ ανωτζρω διαπιςτωκείςεσ παραβάςεισ. Θ επιβολι δεφτερθσ κφρωςθσ ςτον εργολάβο 

από τα ίδια όργανα κεωρείται υποτροπι και οδθγεί υποχρεωτικά:  
α) ςτθν καταγγελία τθσ Σφμβαςθσ και β) επιφζρει, από το χρόνο επιβολισ τθσ δεφτερθσ 

κφρωςθσ, τον αποκλειςμό του εν λόγω εργολάβου από δθμόςιουσ διαγωνιςμοφσ για 

τρία (3) χρόνια».  

 Πταν οι υπθρεςίεσ ι οι επιτροπζσ παρακολοφκθςθσ καλισ εκτζλεςθσ του ζργου του 

αποδζκτθ των υπθρεςιϊν, διαπιςτϊνουν παραβάςεισ των όρων του άρκρου 68 του ν. 

3863/2010 κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου. 
Το ςυντομότερο δυνατό μετά τθν καταγγελία τθσ Σφμβαςθσ, ο Ανακζτων Ψορζασ  

βεβαιϊνει τθν αξία του παραςχεκζντοσ μζρουσ υπθρεςιϊν, κακϊσ και κάκε οφειλι ζναντι 

του Αναδόχου κατά τθν θμερομθνία καταγγελίασ. Ο Ανακζτων Ψορζασ αναςτζλλει τθν 
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καταβολι οποιουδιποτε ποςοφ πλθρωτζου ςφμφωνα με τθν Σφμβαςθ προσ τον Ανάδοχο 

μζχρισ εκκακαρίςεωσ των μεταξφ τουσ υποχρεϊςεων και οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ 

καταπίπτουν.  

Εκτόσ από τουσ ειδικά αναφερόμενουσ όρουσ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ, ιςχφουν και όλοι οι 

όροι που αναφζρονται ςτθ Διακιρυξθ, ςτθν προςφορά του Αναδόχου κακϊσ και ςτθν 

απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο : ΚΘΡΤΞΘ ΑΝΑΔΟΧΟΤ Ω ΕΚΠΣΩΣΟΤ 

 

1. Ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομα 

του και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του Δ.Σ., φςτερα 

από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου:  
α) εφόςον δεν εκπλιρωςε τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφϊκθκε με τισ 

γραπτζσ εντολζσ του Ανακζτοντα Ψορζα, που είναι ςφμφωνεσ με τθν παροφςα 

Σφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ ι υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ 

τθσ Σφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων, ςφμφωνα με όςα 

προβλζπονται ςτο άρκρο 203 του ν.4412/16  

β) εάν εκχωριςει τθν Σφμβαςθ ι ανακζςει εργαςίεσ υπεργολαβικά ςε μθ 

προβλεπόμενουσ από τθν προςφορά του υπεργολάβουσ.  

γ) εάν εκδοκεί τελεςίδικθ απόφαςθ κατά του Αναδόχου για αδίκθμα ςχετικό με τθν 

άςκθςθ του επαγγζλματόσ του.  

Τα αποτελζςματα τθσ ζκπτωςθσ του Αναδόχου επζρχονται από τθν περιζλευςθ ςτον 

Ανάδοχο τθσ εκ μζρουσ του Ανακζτοντοσ Ψορζα ςχετικισ διλωςθσ. 

2. Ο Ανάδοχοσ  δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν Σφμβαςθ όταν:  
α) Το ςυμβατικό αντικείμενο δεν παραδόκθκε ι αντικαταςτάκθκε με ευκφνθ του 

Ανακζτοντα Ψορζα που εκτελεί τθν Σφμβαςθ.  

β) Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ (άρκρο 204 του Ν.4412/16). 

3. Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του Αναδόχου από το ςφνολο 

των ςυμβάςεων προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο 

εφαρμογισ του Ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 αυτοφ.  
Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 203 του Ν.4412/16, που αφορά ςτθν 

κιρυξθ ενόσ οικονομικοφ φορζα ζκπτωτου.  

Σε περίπτωςθ που κθρυχκεί ζκπτωτοσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να επιςτρζψει κάκε ποςόν 

που ζχει τυχόν καταβλθκεί ςε αυτόν από τον Ανακζτοντα Ψορζα, ο δε τελευταίοσ  

δικαιοφται να απαιτιςει από τον Ανάδοχο τθν αποκατάςταςθ κάκε κετικισ ι αποκετικισ 

τθσ ηθμίασ.  

Ο Ανακζτων Ψορζασ  ζχει το δικαίωμα να κθρφξει ζκπτωτο τον Ανάδοχο, χωρίσ να 

καταβάλλει οποιαδιποτε αποηθμίωςθ. 
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ΑΡΘΡΟ 14ο : ΑΘΕΣΘΘ ΣΘ ΤΜΒΑΘ - ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΘΣΡΕ 

 

Σε περίπτωςθ μθ εκτζλεςθσ ι μθ προςικουςασ εκτζλεςθσ τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ εκ 

μζρουσ του Αναδόχου, υπζρβαςθσ του ςυμφωνθκζντοσ χρόνου παράδοςθσ τθσ, μθ 

ςυμμόρφωςθσ του Αναδόχου με τισ παρατθριςεισ τθσ Επιτροπισ, ακζτθςθσ ι πλθμμελοφσ 

τιρθςθσ και εφαρμογισ οποιουδιποτε όρου τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ, για τουσ οποίουσ, 

ςυμφωνείται μεταξφ των μερϊν, ότι όλοι οι όροι κεωροφνται ουςιϊδεισ, ο Ανακζτων 

Ψορζασ δικαιοφται να καταγγείλει τθν παροφςα Σφμβαςθ και να επιβάλλει εισ βάροσ του 

ποινικζσ ριτρεσ που προβλζπονται ςτθ Διακιρυξθ, τθροφμενων των ςχετικϊν διατάξεων 

του Ν.4412/16.  

Σε μια τζτοια περίπτωςθ, ο Ανακζτων Ψορζασ  δικαιοφται να απαιτιςει από τον Ανάδοχο 

τθν αποκατάςταςθ κάκε κετικισ ι αποκετικισ τθσ ηθμίασ. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο : ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΕ ΠΡΟΦΤΓΕ 

 

Ο Ανάδοχοσ μπορεί κατά των Αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ δυνάμει 

των άρκρων 203,218 και 220 να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ 

ενϊπιον του Ψορζα που εκτελεί τθν Σφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα 

(30)θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ Απόφαςθσ.  

Επί τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο ιτοι το Δ.Σ. του Ο.Λ.. 

Α.Ε., φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ (άρκρο 205 του Ν.4412/16). 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο : ΕΠΙΛΤΘ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 

Θ παροφςα Σφμβαςθ καταργεί οποιαδιποτε γραπτι ι προφορικι ςυμφωνία που ζγινε πριν 

τθν υπογραφι τθσ. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του 

Ν.4412/16, οι όροι τθσ παροφςθσ και ςυμπλθρωματικά ο αςτικόσ κϊδικασ. Κάκε διαφορά 

που κα προκφψει μεταξφ του Ανακζτοντα Ψορζα και του Αναδόχου, θ οποία κα αφορά 

ςτθν εκτζλεςθ, τθν εφαρμογι ι γενικά τισ ςχζςεισ που δθμιουργοφνται από αυτιν, κα 

λυκεί από τα εδρεφοντα ςτο Νομό Αττικισ αρμόδια δικαςτιρια.  

Είναι αυτονόθτο ότι πριν από οποιαδιποτε προςφυγι ςτα δικαςτιρια, τα ςυμβαλλόμενα 

μζρθ κα καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για φιλικι διευκζτθςθ των διαφορϊν που 

ενδεχόμενα να αναφφονται μεταξφ τουσ.  

Ο Ανακζτων Ψορζασ  και ο Ανάδοχοσ αναγνωρίηουν, ότι δεν είναι εφικτό να προβλεφκοφν 

και να περιλθφκοφν ςτθν παροφςα όλεσ οι πικανζσ περιπτϊςεισ διενζξεων που είναι 

δυνατό να προκφψουν κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ, ςχετικά με το αντικείμενό τθσ.  

Για το λόγο αυτό, τα Μζρθ αποδζχονται από κοινοφ ότι θ Σφμβαςθ κα λειτουργιςει μεταξφ 

τουσ ςφμφωνα με τθν καλι πίςτθ και χωρίσ βλάβθ των εκατζρωκεν δικαιωμάτων και 
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υποχρεϊςεων και αμφότεροι με καλι πίςτθ ςυμφωνοφν για τισ ενζργειεσ που απαιτοφνται, 

προκειμζνου να λφνονται τυχόν διενζξεισ ι διαφορζσ.  

θτά ςυμφωνείται από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ ότι τόςο θ προςφυγι ςτα δικαςτιρια όςο 

και θ διαδικαςία ενϊπιον αυτϊν, δεν αναςτζλλουν τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. Συνεπϊσ, 

αμφότερα τα ςυμβαλλόμενα μζρθ οφείλουν να ςυνεχίηουν με καλι πίςτθ να εκτελοφν τισ 

υποχρεϊςεισ τουσ και να αςκοφν τα δικαιϊματά τουσ με βάςθ τθ Σφμβαςθ κακ’ όλθ τθ 

διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςα να μθν είχαν προςφφγει ςτα δικαςτιρια. 

 

Θ παροφςα Σφμβαςθ αφοφ διαβιβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται από τουσ 

ςυμβαλλόμενουσ ςε τζςςερα (4) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τα δφο (2) κατατίκεται 

ςτον Ανακζτοντα Ψορζα, τα δε άλλα δφο  επιδίδονται ςτον «ΑΝΑΔΟΩΟ».  

 

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

Για τον Οργανιςμό Λιμζνοσ Ραφινασ  Α.Ε.   Για τον Ανάδοχο 

 

Αικατερίνη Αδαμοποφλου     ……………………… 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ε΄ - ΣΕΤΔ 

 
ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ ΚΑΙ ΟΔΘΓΙΕ ΤΜΠΛΘΡΩΘ ΣΟΤ 

(ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΘΡΙΑ ΟΔΘΓΙΑ 15)  

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ φμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

 

 

Το Συποποιθμζνο Ζντυπο Τπεφκυνθσ Διλωςθσ ςε επεξεργάςιμθ μορφι (.doc) και θ 

Κατευκυντιρια Οδθγία 15 είναι διακζςιμα ςτθ διαδικτυακι πφλθ τθσ ΕΝΙΑΙΑ 

ΑΝΕΞΑΡΣΘΣΘ ΑΡΧΘ ΔΘΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ (Ε.Α.Α.ΔΘ.Τ), www.eaadhsy.gr.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eaadhsy.gr/
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