
 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ: «6ος Προβλήτας, Επέκταση  

Λιμενικής Υποδομής» 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ  ( 1 ο  Σ τ ά δ ι ο )  

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ   

 

 

 

Ο  « Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ  Λ Ι Μ Ε Ν Ο Σ  

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ »   

 

καλεί 

 

τις ενδιαφερόμενες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στο 1ο Στάδιο -

Προεπιλογή του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «6ος 

Προβλήτας, επέκταση λιμενικής υποδομής» 

Προϋπολογισμού Υποβολής Προσφορών (ενδεικτικού) 130.000.000,00 

€ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Δεκέμβριος 2019 

  



 

Y.Ε.01: 6ος ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
 

 
 

ΟΛΘ-Πρόσκληση για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος: “6ος Προβλήτας, Επέκταση Λιμενικής 

Υποδομής” 

Κωδικός Εγγράφου: 
PGR40-TP-HL-HL-OT-GEN-TND-0001.R0 

                    Σελίδα 1 
  

 

 

Contents 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ..................................................................................................... 4 

1.1 Ορισμοί ..................................................................................................................... 4 

1.1.1 Ορολογία της Διαγωνιστικής Διαδικασίας ....................................................... 4 

1.2 Ιστορικό .................................................................................................................... 8 

1.2.1 Προοίμιο ............................................................................................................... 8 

1.2.2 Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.(ΟΛΘ) ............................................. 9 

1.2.3 Η Σύμβαση Παραχώρησης ............................................................................... 10 

1.3 Στάδια Διαγωνισμού .............................................................................................. 11 

1.3.1 Περιγραφή Σταδίων του Διαγωνισμού ............................................................ 11 

1.3.2 Στάδιο 1- Προεπιλογή: ....................................................................................... 11 

1.3.3 Στάδιο 2- Υποβολή Οικονομικών και Τεχνικών Φακέλων Προσφοράς  

("Φάκελος 2ου-Σταδίου") : ............................................................................................... 11 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 :ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ............................................................................................. 12 

2.1 Στάδιο 1-Επισκόπηση ............................................................................................ 12 

2.1.1 Χρονοδιάγραμμα............................................................................................... 12 

2.1.2 Περιγραφή της Διαδικασίας του “Σταδίου 1” .................................................. 13 

2.2 Στάδιο 1-Δικαιούμενοι Συμμετοχής στο Στάδιο 1 ................................................. 14 

2.2.1 Τάξη Εργοληπτικών Επιχειρήσεων  στο ΜΕΕΠ................................................. 14 

2.2.2 Kριτήρια Τεχνικής Ικανότητας (ON/OFF) .......................................................... 15 

2.2.3 Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής (ON/OFF) ........................................................... 16 

2.2.4 Κριτήριο Οικονομικής Ικανότητας (ON/OFF) .................................................. 18 

2.3 Στάδιο 1-Δικαιολογητικά Συμμετοχής ................................................................... 20 

2.3.1 Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης Ελάχιστων Τεχνικών Απαιτήσεων ................... 20 

2.3.2 Δικαιολογητικά Ποιοτικής Επιλογής ................................................................. 20 

2.3.3 Δικαιολογητικά Ελάχιστων Οικονομικών Απαιτήσεων ................................... 22 

2.4 Στάδιο 1-Λίστα Προεπιλογής ................................................................................ 23 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 :ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ..................................................................................... 24 

3.1 Τεύχη Δημοπράτησης ........................................................................................... 24 

3.1.1 Λίστα Εφαρμοστέων Νόμων ............................................................................ 24 

3.1.2 Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία ............................................................... 24 



 

Y.Ε.01: 6ος ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
 

 
 

ΟΛΘ-Πρόσκληση για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος: “6ος Προβλήτας, Επέκταση Λιμενικής 

Υποδομής” 

Κωδικός Εγγράφου: 
PGR40-TP-HL-HL-OT-GEN-TND-0001.R0 

                    Σελίδα 2 
  

 

3.1.3 Πρότυπα ............................................................................................................. 24 

3.2 Επίσημη Γλώσσα της Διαδικασίας ....................................................................... 25 

3.2.1 Γλώσσα του “Διαγωνισμού” ............................................................................ 25 

3.3 Τεκμήριο από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό .................................................... 26 

3.3.1 Περιγραφή .......................................................................................................... 26 

3.4 Τίτλος, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου................. 27 

3.4.1 Τίτλος του Έργου ................................................................................................ 27 

3.4.2 Τόπος Εκτέλεσης του “Έργου” ......................................................................... 27 

3.4.3 Συνοπτική περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου ................... 27 

3.5 Ενδεικτική Διάρκεια Έργου- Κύριοι Όροι Σύμβασης............................................ 28 

3.5.1 Προθεσμία Εκτέλεσης του “Έργου” ................................................................. 28 

3.5.2 Καταγγελία για Λύση της Σύμβασης-Ποινικές Ρήτρες .................................... 28 

3.5.3 Υπεργολαβία ...................................................................................................... 28 

3.5.4 Υποχρεώσεις “Αναδόχου” - Διάφορες διατάξεις ........................................... 29 

3.6 Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη “Αναδόχου” ...................................................... 30 

3.7 Εγγυητικές ............................................................................................................... 31 

3.7.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ....................................................................... 31 

3.7.2 Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης .............................................................................. 31 

3.8 Χρόνος ισχύος Διαγωνισμού ............................................................................... 32 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : διαγωνιστικη διαδικασια .......................................................................... 33 

4.1 Περιεχόμενο Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (“Φάκελος 1ου-Σταδίου”). 33 

4.1.1 “Φάκελος 1ου-Σταδίου” .................................................................................... 33 

4.1.2 “Επιτροπή Διαγωνισμού” ................................................................................. 33 

4.2 Αναβολή – Ματαίωση Διαγωνισμού ................................................................... 35 

4.2.1 Αναβολή της Διαγωνιστικής Διαδικασίας ....................................................... 35 

4.2.2 Ακύρωση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας ...................................................... 35 

4.3 Ολοκλήρωση Διαγωνιστικής Διαδικασίας .......................................................... 36 

4.4 Τελικές Διατάξεις ..................................................................................................... 37 

παραρτηματα ........................................................................................................................ 38 

A. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ...................................................................... 38 

B. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ή’ ενωσης εταιριων (ΕΕΠ) ............ 39 

C. ΛΙΣΤΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ....................................................................... 40 

D. ΠΙΝΑΚΑΣ  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑς ...................................... 42 



 

Y.Ε.01: 6ος ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
 

 
 

ΟΛΘ-Πρόσκληση για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος: “6ος Προβλήτας, Επέκταση Λιμενικής 

Υποδομής” 

Κωδικός Εγγράφου: 
PGR40-TP-HL-HL-OT-GEN-TND-0001.R0 

                    Σελίδα 3 
  

 

E. λιστα απαιτουμενων δικαιολογητικων συμμετοχης .................................................... 43 

Ε.1. Λίστα Δικαιολογητικών Τεκμηρίωσης Τεχνικής Ικανότητας ............................... 43 

Ε.2. Λίστα Δικαιολογητικών Τεκμηρίωσης Ποιότητας ................................................ 44 

Ε.3. Λίστα Δικαιολογητικών Τεκμηρίωσης Οικονομικής Ικανότητας ........................ 45 

F. ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ .................................................................................... 46 

 

 

  



 

Y.Ε.01: 6ος ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
 

 
 

ΟΛΘ-Πρόσκληση για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος: “6ος Προβλήτας, Επέκταση Λιμενικής 

Υποδομής” 

Κωδικός Εγγράφου: 
PGR40-TP-HL-HL-OT-GEN-TND-0001.R0 

                    Σελίδα 4 
  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Ορισμοί 

1.1.1 Ορολογία της Διαγωνιστικής Διαδικασίας 

Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα πρόσκληση υποβολής 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, έχουν την έννοια που αναγράφεται δίπλα τους. Οι 

όροι ταξινομούνται κατά αλφαβητική σειρά από την αντίστοιχη Αγγλική έκδοση. 

1.1.1.1 “Αποδεκτά Ιδρύματα” Είναι πιστωτικά ή χρηματοδοτικά 

ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις 

κατά την έννοια του ν. 4364/2016 που 

λειτουργούν νομίμως σε χώρα της ΕΕ, του 

Ε.Ο.Χ, του Ο.Ο.Σ.Α. ή της Ομάδας 

Χρηματοπιστωτικής Δράσης (Ο.Χ.Δ.) και 

έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις το δικαίωμα αυτό, άλλως δε σε 

χώρα με πιστοληπτική διαβάθμιση για τις 

μακροπρόθεσμές επενδύσεις 

τουλάχιστον Α- (ή ισότιμο) ή ανώτερη 

από τουλάχιστον δύο εκ των οίκων 

αξιολόγησης Moody's, Standard & 

Poor’s ή την Fitch. Το ΕΦΚΑ (πρώην 

Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), επίσης, 

περιλαμβάνονται στα “Αποδεκτά 

Ιδρύματα”. 

1.1.1.2 “Νόμιμος Εκπρόσωπος” Ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψηφίου 

(σύμφωνα με τo καταστατικό /κανονισμό 

των υποψηφίων) ή ο ειδικά 

εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος (με 

απόφαση του αρμόδιου οργάνου του 

υποψηφίου), ανάλογα με την περίπτωση, 

ο οποίος έχει την εξουσιοδότηση να 

εκπροσωπεί τον υποψήφιο και να τον 

δεσμεύει σχετικά με την υπογραφή των 

απαιτούμενων εγγράφων του 

Διαγωνισμού καθώς και την υποβολή 

του Φακέλου Δικαιολογητικών για την 

εκδήλωση ενδιαφέροντος. 

1.1.1.3 “Εγγυητική Επιστολή 

Συμμετοχής” 

Έχει την έννοια που της αποδίδεται στην 

παρ. 3.7.1. της παρούσας. 
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1.1.1.4 “Προσφέρων” Eίναι κάθε προεπιλεγείς Εργοληπτική Επιχείρηση, ή 

Κοινοπραξία ή Ένωση/Σύμπραξη  Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων  που συμμετέχει στον Διαγωνισμό 

σύμφωνα με τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά 

Προεπιλογής και υποβάλλει Οικονομική 

Προσφορά στο 2ο Στάδιο του Διαγωνισμού. 

1.1.1.5 “Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος” (Πρόσκληση 

ΕΕ) 

Είναι η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος & συμμετοχής (στο εξής 

Πρόσκληση ΕΕ). 

1.1.1.6 “Πρόσκληση Υποβολής 

Δεσμευτικών Οικονομικών 

Προσφορών” (Πρόσκληση ΥΠ) 

Είναι η πρόσκληση υποβολής δεσμευτικών 

οικονομικών προσφορών (Πρόσκληση ΥΠ), την 

οποία θα απευθύνει ο ΟΛΘ στις προεπιλεγείσες 

Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα 

κατωτέρω αναφερόμενα για συμμετοχή στο 2ο 

Στάδιο του Διαγωνισμού. 

1.1.1.7 “Υποψήφιος ή Διαγωνιζόμε-

νος” 

Είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κοινοπραξία ή 

Ένωση/Σύμπραξη Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 

που θα υποβάλλει δεσμευτική εκδήλωση 

ενδιαφέροντος κατά τη διαγωνιστική διαδικασία. 

1.1.1.8 “Κόστος Κατασκευαστικών 

Εργασιών” 

Η αξία των κατασκευαστικών εργασιών που 

εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις αντίστοιχες 

εργολαβικές συμβάσεις εργασιών και τα σχετικά 

πιστοποιητικά εκτέλεσης εργασιών. 

1.1.1.9 “Κεντρικό Πρωτόκολλο” Το Τμήμα Κεντρικού Πρωτοκόλλου Εντός Λιμένος 

Θεσσαλονίκης, Α’ Προβλήτα – Τ.Θ. 104 67- Τ.Κ. 

54625. 

1.1.1.10 “Σύμβαση” Η σύμβαση κατασκευής του Έργου που θα 

συναφθεί με τον “Ανάδοχο” στην οποία 

περιλαμβάνονται έγγραφα όπως Πρόσκληση ΥΠ, 

Οδηγίες προς τους Προσφέροντες, Όροι 

Σύμβασης, Σχέδια, Πρότυπα, Προδιαγραφές, 

Προμετρήσεις, Προσφορά, Απόφαση Ανάθεσης 

κι άλλα παρόμοια έγγραφα (τα οποία θα 

καθοριστούν λεπτομερώς στο Στάδιο-2). 

1.1.1.11 “Ανάδοχος” “Ανάδοχος” είναι ο Προσφέρων που θα επιλεγεί 

από τον ΟΛΘ για την εκτέλεση του Έργου και ο 

οποίος θα συνάψει τη σχετική εργολαβική 

“Σύμβαση” με τον ΟΛΘ. 
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1.1.1.12 “Σύμβαση Παραχώρησης ή 

Σ.Π.” 

Η από 02.02.2018 Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ 

της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Οργανισμού 

Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., η οποία κυρώθηκε με 

το Νόμο 4522/2018. 

1.1.1.13 “Μελετητής & Τεχνικός Σύμβου-

λος” ή “DPM” 

Είναι η Σύμπραξη Εταιρειών, που έχει αναλάβει (α) 

την εκπόνηση του Σχεδίου Οριστικής Μελέτης του 

Έργου καθώς και (β) την παρακολούθηση και 

επίβλεψη κατασκευής του, σύμφωνα με τους 

όρους της σχετικής σύμβασης παροχής 

υπηρεσιών.  

1.1.1.14 “Εργοδότης” Είναι η εταιρεία με την επωνυμία Οργανισμός 

Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. («ΟΛΘ»). 

1.1.1.15 “Αρμόδιο Τμήμα Κατασκευής” Είναι η Διεύθυνση Μελετών και Κατασκευής Έργων 

του ΟΛΘ (συνεπικουρούμενη από τους Τεχνικούς 

Συμβούλους της) η οποία διοικεί, διευθύνει & 

επιβλέπει το Έργο, χορηγεί όλες τις απαραίτητες 

εγκρίσεις και ελέγχει τα κατά περίπτωση 

απαιτούμενα έγγραφα. 

1.1.1.16 “Κριτήρια Πιστοποίησης Οικο-

νομικής Ικανότητας (ΚOI)”  

Το σύνολο των κριτηρίων όπως προβλέπει η 

παράγραφος 2.2.4 της παρούσας. 

1.1.1.17 “Ανεξάρτητος Μηχανικός” H εταιρία στην οποία έχουν ανατεθεί από τον ΟΛΘ 

τα καθήκοντα του Ανεξάρτητου Μηχανικού που 

αναφέρονται στη ΣΠ, και η οποία παρέχει τις 

σχετικές υπηρεσίες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στην μεταξύ τους σύμβαση παροχής υπηρεσιών. 

1.1.1.18 “Ενδιαφερόμενος” Η Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κοινοπραξία ή 

Ένωση/Σύμπραξη Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 

που προτίθεται να λάβει μέρος στον παρόντα 

Διαγωνισμό με την υποβολή εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος. 

1.1.1.19 “Φάκελος-1ου Σταδίου” Ο φάκελος υποβολής των δικαιολογητικών 

συμμετοχής στο 1ο Στάδιο του Διαγωνισμού, 

όπως περιγράφεται στο άρθρο 2.3 της 

παρούσας. 

1.1.1.20 “ Φάκελος-2ου Σταδίου ” Ο φάκελος υποβολής των τεχνικών 

δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και της 

οικονομικής προσφοράς για το 2ο Στάδιο του 

Διαγωνισμού. 



 

Y.Ε.01: 6ος ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
 

 
 

ΟΛΘ-Πρόσκληση για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος: “6ος Προβλήτας, Επέκταση Λιμενικής 

Υποδομής” 

Κωδικός Εγγράφου: 
PGR40-TP-HL-HL-OT-GEN-TND-0001.R0 

                    Σελίδα 7 
  

 

1.1.1.21 “Εγγυητικής Καλής Εκτέλεσης” Έχει την έννοια που της αποδίδεται στην παρ. 3.7.2 

της παρούσας. 

1.1.1.22 “Προτιμώμενος Προσφέρων” Έχει την έννοια που του αποδίδεται στο άρθρο 3.6 

της παρούσας. 

1.1.1.23 “Προεπιλεγείς” Ο Διαγωνιζόμενος που έχει προεπιλεγεί να 

συμμετάσχει στο 2ο Στάδιο του Διαγωνισμού 

σύμφωνα με τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά 

Προεπιλογής. 

1.1.1.24 “Έργο” «6ος Προβλήτας, επέκταση λιμενικής υποδομής», 

όπως περιγράφεται στην παρούσα & στην 

“Πρόσκληση ΥΠ”. 

1.1.1.25 “Κριτήρια Πιστοποίησης Τεχνι-

κής  Ικανότητας (ΚΤI)” 

Το σύνολο των κριτηρίων όπως προβλέπει η παρ. 

2.2.2 της παρούσας. 

1.1.1.26 “Προϋπολογισμός Έργου” Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου. 

1.1.1.27 “Επιτροπή Διαγωνισμού” Όπως ορίζεται από τα αρμόδια όργανα του ΟΛΘ. 

1.1.1.28 “Τεύχη Δημοπράτησης” Βλέπε παρ. 3.1 της παρούσας. 

1.1.1.29 “Διαγωνιστική Διαδικασία ή 

Διαγωνισμός” 

Η παρούσα διαδικασία συμπεριλαμβάνοντας 

τόσο το 1ο όσο και το 2ο Στάδιο. 
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1.2 Ιστορικό 

1.2.1 Προοίμιο 

1.2.1.1 Ο λιμένας Θεσσαλονίκης (Λιμένας Θεσσαλονίκης) είναι από τους 

μεγαλύτερους λιμένες στην Ελλάδα. Η χερσαία λιμενική ζώνη του Λιμένος 

Θεσσαλονίκης καλύπτει έκταση περίπου 1.550.000 τ.μ. και εκτείνεται σε μήκος 

περίπου 3.500 μέτρων. Διαθέτει 6.150 μέτρα κρηπιδωμάτων, 6 προβλήτες, 

κτήρια διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, αποθήκες και υπόστεγα, ειδικό 

εξοπλισμό και λοιπές εγκαταστάσεις. Αποτελεί τον σημαντικότερο λιμένα της 

Βόρειας Ελλάδας και έναν από τους σημαντικότερους λιμένες της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Λόγω της πλεονεκτικής γεωγραφικής θέσης του 

Λιμένος Θεσσαλονίκης και των εξαιρετικών οδικών και σιδηροδρομικών 

συνδέσεών του, είναι ο μεγαλύτερος λιμένας διαμετακομιστικού εμπορίου της 

χώρας και εξυπηρετεί τις ανάγκες των 15 περίπου εκατομμυρίων κατοίκων της 

διεθνούς ενδοχώρας του. Στον Λιμένα Θεσσαλονίκης επίσης υφίστανται 

εγκαταστάσεις τρίτων για την διακίνηση υγρών καυσίμων, βρίσκεται δε κοντά 

στο διεθνή αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου. 

1.2.1.2 Ο Λιμένας Θεσσαλονίκης κατέχει ευνοϊκή θέση, ευρισκόμενος στη 

διασταύρωση σπουδαίων χερσαίων δικτύων μεταφοράς, ως εξής: Ανατολής-

Δύσης (Εγνατία οδός) και Νότου-Βορρά (ΠΑΘΕ: Πάτρα- Αθήνα- Θεσσαλονίκη- 

Εύζωνοι ή Ειδομένη) ο οποίος συνεχίζει προς βορρά αφενός ως 

πανευρωπαϊκός διάδρομος Ανατολής-Ανατολικής Μεσογείου, του Κεντρικού 

δικτύου των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφοράς (TEN-T Core Network Corridor 

Orient-East Med), αφετέρου ως πανευρωπαϊκός διάδρομος Ten X. Έχει 

χαρακτηριστεί ως Λιμένας Διεθνούς Ενδιαφέροντος στο Λιμενικό Σύστημα της 

Χώρας (ΦΕΚ Β’/202/16.2.07), αποτελεί δε έναν από τους πέντε ελληνικούς 

λιμένες που εντάσσονται στο Κεντρικό Δίκτυο των Διευρωπαϊκών Δικτύων 

Μεταφοράς. Ο Λιμένας Θεσσαλονίκης φιλοξενεί ένα ευρύ φάσμα 

δραστηριοτήτων, που περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση όλων των τύπων 

φορτίων, οχηματαγωγά/ επιβατηγά πλοία, κρουαζιέρα, καθώς και την 

ελεύθερη ζώνη του Λιμένα Θεσσαλονίκης η οποία λειτουργεί σύμφωνα με την 

ισχύουσα φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία. 
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1.2.2 Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.(ΟΛΘ) 

1.2.2.1 Ο ΟΛΘ είναι το νομικό πρόσωπο, που έχει αναλάβει τη διοίκηση και τη 

λειτουργία του Λιμένα Θεσσαλονίκης. Συστάθηκε ως νομικό πρόσωπο 

δημοσίου δικαίου δυνάμει του Νόμου 2551/1953, με την επωνυμία «Ελευθέρα 

Ζώνη και Λιμήν Θεσσαλονίκης» (Ε.Ζ.Λ.Θ), ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης 

του Λιμενικού Ταμείου Θεσσαλονίκης και της Επιτροπείας της Ελευθέρας Ζώνης 

Θεσσαλονίκης. Ακολούθως, με το Νόμο 449/1970, το Νομικό Πρόσωπο 

Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ελευθέρα Ζώνη και Λιμήν Θεσσαλονίκης» 

μετονομάστηκε σε «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης». Το 1999, ο 

«Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης», το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, 

μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία δυνάμει του Νόμου 2688/1999 (ΦΕΚ Α’ 

40/1.3.1999).  

1.2.2.2 Τον Δεκέμβριο του 2017, σε συνέχεια διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας, το 

Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Ελληνικού Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ), 

υπό την ιδιότητα του ως κύριου μετόχου του ΟΛΘ, και η SOUTH EUROPE 

GATEWAY THESSALONIKI (SEGT) LIMITED σύναψαν Σύμβαση Αγοροπωλησίας 

Μετοχών (ΣΑΜ) για την απόκτηση της πλειοψηφικής συμμετοχής του 67% του 

υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου του ΟΛΘ. Στις 23 Μαρτίου του 2018 (εφεξής: 

Ημερομηνία Συμφωνίας I), και σε συνέχεια της ικανοποίησης ορισμένων 

προαπαιτούμενων συνθηκών, η ΣΑΜ υλοποιήθηκε με την εκτέλεση της 

συναλλαγής και την μεταβίβαση της πλειοψηφίας των μετοχών του ΟΛΘ από 

το ΤΑΙΠΕΔ στην “SOUTH EUROPE GATEWAY THESSALONIKI (SEGT) LIMITED”. (Την 

Ημερομηνία Συμφωνίας I, o ΟΛΘ έπαψε να είναι κρατική επιχείρηση και από 

εκείνη την ημέρα είναι ιδιωτική εταιρεία). 
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1.2.3 Η Σύμβαση Παραχώρησης 

1.2.3.1 Σύμφωνα με τις εξουσιοδοτικές διατάξεις που περιέχονται στο Άρθρο δέκατο 

έβδομο του Νόμου 2892/2001 (ΦΕΚ Α’ 46/9.3.2001), το Ελληνικό Δημόσιο και ο 

ΟΛΘ συνήψαν στις 27 Ιουνίου 2001 σύμβαση παραχώρησης (Σύμβαση του 

2001). Με τη Σύμβαση του 2001, το Ελληνικό Δημόσιο παραχώρησε στον ΟΛΘ 

το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης των γηπέδων, των 

κτηρίων και υποδομών του Λιμένα Θεσσαλονίκης, για αρχική διάρκεια 

σαράντα (40) ετών, υπό τους εκεί ειδικότερα διαλαμβανόμενους όρους και 

συμφωνίες. Στη συνέχεια, η Σύμβαση του 2001 κυρώθηκε δυνάμει των Άρθρων 

2 και 3 του Νόμου 3654/2008 (ΦΕΚ Α’ 57/3.4.2008). Ορισμένες τροποποιήσεις 

των άρθρων 2,3,4 και 18 στη Σύμβαση του 2001, συμπεριλαμβανομένης της 

παράτασης της διάρκειας της παραχώρησης κατά δέκα (10) έτη, εγκρίθηκαν 

για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου δυνάμει κοινής υπουργικής 

απόφασης στις 31 Ιουλίου 2009 (ΦΕΚ Β’ 1643/7.8.2009) και συμφωνήθηκαν σε 

πρόσθετη πράξη της Σύμβασης του 2001, που υπογράφηκε μεταξύ του 

Ελληνικού Δημοσίου και του ΟΛΘ στις 22 Ιουλίου 2009 (η Προσθήκη του 2009). 

Η σύμβαση του 2001, όπως τροποποιήθηκε με την Προσθήκη του 2009, 

καλείται στη συνέχεια, συνοπτικά, Σύμβαση Παραχώρησης 2009. 

1.2.3.2 Στο πλαίσιο της τρέχουσας Διαδικασίας Αξιοποίησης και όπως προβλέπεται 

και επιτρέπεται από την Σύμβαση Παραχώρησης 2009, το Ελληνικό Δημόσιο και 

ο ΟΛΘ προέβησαν σε καλόπιστες διαπραγματεύσεις, οι οποίες κατέληξαν στην 

οριστικοποίηση και σύναψη μιας νέας τροποποίησης της 2009 Σύμβασης 

Παραχώρησης (εφεξής η Σύμβαση Παραχώρησης 2018), η οποία τελικά 

υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη στις 2/2/2018 και κυρώθηκε με βάση 

τον Νόμο 4522/2018 (ΦΕΚ A’ 39/7.3.2018). 
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1.3 Στάδια Διαγωνισμού 

1.3.1 Περιγραφή Σταδίων του Διαγωνισμού 

1.3.1.1 Ο “Eργοδότης” προτίθεται να προεπιλέξει κατά το 1ο Στάδιο του “Διαγωνισμού”  

τους “Ενδιαφερόμενους”, προκειμένου να υποβάλουν τον “Φάκελο του 2ου 

Σταδίου”, για την εκτέλεση και ολοκλήρωση του ”Έργου”. Ο ”Εργοδότης” 

αναμένεται να διαβιβάσει τις ”Προσκλήσεις ΥΠ” μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 

2020. 

1.3.2 Στάδιο 1- Προεπιλογή: 

1.3.2.1 Ο “ Eργοδότης” θα πραγματοποιήσει την προεπιλογή βάσει των κριτηρίων, 

που ορίζονται στο άρθρο 2.2. Ο "Προεπιλεγείς" υποχρεούται να πληροί όλα τα 

κάτωθι ελάχιστα κριτήρια πιστοποίησης (ON/OFF) που αφορούν τους 

“Ενδιαφερόμενους”.  

Οι απαιτούμενες φόρμες που θα επισυναφτούν στην Αίτηση του 

“Διαγωνιζόμενου” περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα A&B. Ο "Εργοδότης" 

διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αποδεκτές μικρές αποκλίσεις από τις απαιτήσεις 

της παρούσας εάν και μόνο αυτές οι αποκλίσεις δεν υποδεικνύουν έλλειψη 

ικανότητας του ”Υποψηφίου” να υλοποιήσει το “Έργο”. 

1.3.2.2 Διευκρινίζεται ότι τα όποια ερωτήματα/ αιτήματα για παροχή διευκρινίσεων από 

τους “Ενδιαφερόμενους”, πρέπει να υποβάλλονται και να απαντώνται μέσω 

της επίσημης διαδικασίας όπως περιγράφεται στην παράγραφο: 2.1.2.3. 

1.3.3 Στάδιο 2- Υποβολή Οικονομικών και Τεχνικών Φακέλων Προσφοράς  ("Φάκελος 

2ου-Σταδίου") : 

1.3.3.1 Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου, ο "Προεπιλεγείς" (μέσω της " Πρόσκλησης 

ΥΠ") θα προσκληθεί από τον “Εργοδότη” να υποβάλει τον " Φάκελο του 2ου-

Σταδίου" τουλάχιστον εντός 30 ημερών, από τη δημοσίευση της "Πρόσκλησης 

ΥΠ". Ο “Εργοδότης” θα προσδιορίσει  τις ακριβείς λεπτομέρειες του 

περιεχομένου του "Φακέλου του 2ου-Σταδίου” όπως και την απαιτούμενη 

προθεσμία υποβολής του, με τα αντίστοιχα "Τεύχη Δημοπράτησης". 

1.3.3.2 Οι «Προεπιλεγείσες» κατασκευαστικές εταιρείες, μεμονωμένες ή σε μορφή 

Κοινοπραξίας/Σύμπραξης επιτρέπεται κατά το 2ο Στάδιο να ενισχύσουν την 

συμμετοχή τους σχετικά με τα κριτήρια προεπιλογής του Κεφαλαίου 2, 

προσθέτοντας κατάλληλο μέλος (η), με την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση 

Κοινοπραξίας/ Σύμπραξης,  το μέλος που έχει το μεγαλύτερο μερίδιο στον 

«Προεπιλεγέντα» (Leader) παραμένει το ίδιο.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 :ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ 

2.1 Στάδιο 1-Επισκόπηση 

2.1.1 Χρονοδιάγραμμα 

Με την επιφύλαξη του “Εργοδότη” να τροποποιήσει, ακυρώσει και να αναβάλει 

την παρούσα διαδικασία (βλέπε άρθρ. 4.2), παρατίθεται παρακάτω το χρονικό 

πλαίσιο του “Εργοδότη” για το σύνολο της διαδικασίας του “Διαγωνισμού”: 

Δραστηριότητα  Καταληκτικές Ημερομηνίες 

Στάδιο 1: Προεπιλογή 

Δημοσίευση “Πρόσκλησης ΕΕ” 31.12.2019 

Προθεσμία για την υποβολή ερωτήσεων και 
αιτημάτων για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με 
την διαδικασία του “Διαγωνισμού” από τους 
“Ενδιαφερόμενους” 

24.01.2020 

Προθεσμία για την παροχή απαντήσεων και 
διευκρινίσεων από τον “Εργοδότη” 

31.01.2020 

Προθεσμία Υποβολής “Φακέλου-1ου Σταδίου” 07.02.2020 

Ανακοίνωση από τον Εργοδότη των 
αποτελεσμάτων της προεπιλογής του “1ου 
Σταδίου” 

[Μάρτιος 2020] 

(Ενδεικτική Ημερομηνία) 

Στάδιο 2: Πρόσκληση ΥΠ 

Διαβίβαση “Πρόσκλησης ΥΠ” από τον 
“Εργοδότη” 

[Μάρτιος 2020] 
(Ενδεικτική Ημερομηνία) 

Προθεσμία Υποβολής “Φακέλου-2ου Σταδίου” 
[Απρίλιος 2020]                      

(Ενδεικτική Ημερομηνία) 

Επιλογή “Προτιμώμενου Προσφέροντος” 
[Απρίλιος 2020]                     

(Ενδεικτική Ημερομηνία) 
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2.1.2 Περιγραφή της Διαδικασίας του “Σταδίου 1” 

2.1.2.1 Ο "Εργοδότης" προτίθεται να προεπιλέξει κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των 

"Φακέλων του 1ου Σταδίου" τους "Υποψήφιους" για την υποβολή δεσμευτικών 

“Φακέλων για το 2ο Στάδιο” του “Διαγωνισμού” που αφορά την εκτέλεση και 

ολοκλήρωση του συνόλου του “Έργου”. Εντός του 1ου Τριμήνου του 2020 

αναμένεται ο “Εργοδότης” να διαβιβάσει στους “Προεπιλεγέντες” την 

¨Πρόσκληση ΥΠ¨ . 

2.1.2.2 Η διαδικασία προεπιλογής θα γίνει με τη χρήση κριτηρίων ON/OFF  που 

αναφέρονται κατωτέρω που αφορούν στην γενική και ειδική εμπειρία του 

υποψηφίου και την οικονομική του επάρκεια όπως φαίνεται από τις απαντήσεις 

του Υποψηφίου στις φόρμες που είναι συνημμένες στην Αίτηση Συμμετοχής. Ο 

"Εργοδότης" διατηρεί το δικαίωμα να παρεκκλίνει από τις προαναφερθείσες 

απαιτήσεις εάν  δεν επηρεάζουν ουσιαστικά την ικανότητα του “Υποψηφίου” 

να υλοποιήσει το “Έργο”. 

2.1.2.3 Οι “Ενδιαφερόμενοι” μπορούν να υποβάλουν όποια ερωτήματα ή αιτήματα για 

παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την παρούσα στις ακόλουθες διευθύνσεις 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:  

 secretariat@thpa.gr 
 lladopoulos@thpa.gr 
 THPA-tender@hillintl.com 

Το αργότερο εντός 10 εργασίμων ημερών πριν από την τελευταία ορισθείσα 

ημέρα για την υποβολή του “Φακέλου-1ου Σταδίου” και συγκεκριμένα την 24η 

Ιανουαρίου 2020. 

Συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κλπ. θα χορηγούνται από τον 

“Εργοδότη” σε όλους τους “Ενδιαφερόμενους” το αργότερο εντός 5 

εργασίμων ημερών πριν από την τελευταία ορισθείσα ημέρα για την υποβολή 

του “Φακέλου-1ου Σταδίου” και συγκεκριμένα την 31η Ιανουαρίου 2020. Οι 

“Ενδιαφερόμενοι” δεν επιτρέπεται να επικαλούνται προφορικές απαντήσεις ή 

διευκρινίσεις του “Εργοδότη”.  

2.1.2.4 Κατά την διακριτική ευχέρεια του “Εργοδότη” δύναται να εκδοθούν 

συμπληρωματικά άρθρα της παρούσας. 

2.1.2.5 Ως  καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των “Φακέλων του 1ου Σταδίου” 

από τους “Ενδιαφερόμενους”, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, 

ορίζεται η 7η Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 15:00 (τοπική ώρα) και η κατάθεση 

των σχετικών φακέλων θα γίνεται στο κεντρικό πρωτόκολλο του ΟΛΘ, το οποίο 

βρίσκεται στο κτίριο διοίκησης του 1ου  Προβλήτα του Λιμένα Θεσσαλονίκης. 

Μετά την πάροδο της προαναφερόμενης προθεσμίας υποβολής, δεν θα γίνει 

αποδεκτός από τον “Εργοδότη” κανένας φάκελος. 
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2.2 Στάδιο 1-Δικαιούμενοι Συμμετοχής στο Στάδιο 1  

2.2.1 Τάξη Εργοληπτικών Επιχειρήσεων  στο ΜΕΕΠ 

Υπό τις προϋποθέσεις του Άρθρου 2.3 , στη διαδικασία του Διαγωνισμού 

γίνονται δεκτές: 

A. Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις: 

i. Εγγεγραμμένες στο ελληνικό μητρώο ΜΕΕΠ με την κατοχή εργοληπτικού 

πτυχίου 7ης τάξης ή μεγαλύτερης (ΟΔΟ, ΥΔΡ, ΟΙΚ, ΛΙΜ, Η/Μ).  

ii. Εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων 

εργοληπτών της Ε.Ε., ή/και του Ε.Ο.Χ. ή/και των κρατών-μελών που έχουν 

υπογράψει την συμφωνία του Π.Ο.Ε., σε κατηγορία και τάξη αντίστοιχη 

με αυτές που αναφέρονται στην ανωτέρω παρ. i του ελληνικού μητρώου 

ΜΕΕΠ . 

iii. Προερχόμενες από κράτη της Ε.Ε., ή/και του Ε.Ο.Χ. ή/και των κρατών-

μελών που έχουν υπογράψει την συμφωνία του Π.Ο.Ε., όπου δεν 

τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον 

έχουν εκτελέσει σε κράτη της  Ε.Ε., ή/και του Ε.Ο.Χ. ή κράτη που έχουν 

υπογράψει την συμφωνία του  Π.Ο.Ε. παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) 

έργα με το δημοπρατούμενο και πληρούν τις αντίστοιχες τυπικές και 

ουσιαστικές προϋποθέσεις με τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις των 

παραπάνω εδαφίων. 

B. Κοινοπραξίες ή Ενώσεις Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΕΕΠ), που 

πληρούν τις ανωτέρω, υπό Α προϋποθέσεις. Επισημαίνεται ότι, σε 

περίπτωση ανάθεσης της Σύμβασης σε K/ξια-(ΕΕΠ) αυτή θα πρέπει να 

είναι έτοιμη να λάβει την μορφή Κοινοπραξίας/Σύμπραξης για την 

υπογραφή της “Σύμβασης”. Διευκρινίζεται ότι οι «Υποψήφιοι» που 

συμμετέχουν στη «Διαγωνιστική Διαδικασία» υπό μορφή K/ξιας ή (ΕΕΠ) 

δεν υποχρεούνται να λάβουν ειδική νομική μορφή για την υποβολή του 

«Φακέλου-1ου Σταδίου». 

[ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1]: 

Κάθε συμμετέχουσα Εργοληπτική Επιχείρηση πρέπει να συμμετέχει μόνη της ή σε ενιαία 

κοινοπραξία ή ΕΕΠ (επί ποινή αποκλεισμού). Σε περίπτωση Κ/ξίας ή ΕΕΠ, το τεχνικό 

κριτήριο 2.2.1, ανωτέρω, πρέπει να πληρείται πλήρως από το μέλος που έχει το 

μεγαλύτερο μερίδιο στην Κ/ξία ή ΕΕΠ (Leader) (επί ποινή αποκλεισμού).  
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2.2.2 Kριτήρια Τεχνικής Ικανότητας (ON/OFF) 

Κάθε Διαγωνιζόμενος θα πρέπει να πληροί, επί ποινή αποκλεισμού, τα 

παρακάτω τεχνικά κριτήρια: 

2.2.2.1 Οι “Υποψήφιοι” θα πρέπει να διαθέτουν ειδική εμπειρία κατασκευής λιμενικών 

έργων, η οποία θα καλύπτεται με την εκτέλεση λιμενικών έργων, τα τελευταία 10 

έτη, συνολικού προϋπολογισμού σε ευρώ: ογδόντα εκατομμυρίων 

(80.000.000€). Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση κοινοπραξιών ή (ΕΕΠ)  η 

πιστοποιούμενη εμπειρία δύναται  να προκύπτει αθροιστικά από το σύνολο 

των μελών της Κοινοπραξίας/(ΕΕΠ), ανεξάρτητα από το πιστοποιούμενο 

κόστος κατασκευαστικών εργασιών ανά έργο. Για τα έργα αυτά, οι υποψήφιοι 

πρέπει να έχουν οριστεί ως εργολάβοι εντός των τελευταίων δέκα (10) ετών 

(περίοδος από 01/01/2010 – 31/12/2019). Ειδικότερα, τa πιστοποιούμενα έργα 

δύναται να αναφέρονται είτε σε ολοκληρωμένα έργα είτε σε έργα που 

βρίσκονται την παρούσα στιγμή σε εξέλιξη. Διευκρινιστικά σημειώνεται ότι για 

έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, η συνολική αξία των εκτελεσμένων 

πιστοποιημένων κατασκευαστικών εργασιών, σύμφωνα με τη σχετική 

σύμβαση κατασκευής, πρέπει να πληροί το παραπάνω όριο. Για να επικαλεστεί 

τη σχετική εμπειρία, ο “Υποψήφιος” πρέπει να ήταν ο Αποκλειστικός Ανάδοχος 

του έργου ή να κατείχε το μεγαλύτερο ποσοστό από τα υπόλοιπα μέλη σε 

περίπτωση Κ/ξίας/ΕΕΠ (ανεξαρτήτως του % συμμετοχής της εταιρείας στην εν 

λόγω Κ/ξία/ΕΕΠ) ή οποιοδήποτε μέλος σε περίπτωση Κ/ξίας/ΕΕΠ κατέχοντας 

τουλάχιστον το 30% συμμετοχής στην εν λόγω Κ/ξία/ΕΕΠ ή να ήταν διορισμένος 

υπεργολάβος στο συγκεκριμένο έργο. 

2.2.2.2 Οι “Υποψήφιοι” θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιημένη εκτελεσμένη 

εμπειρία κατασκευής λιμενικών έργων εντός των τελευταίων δέκα ετών ενός 

εκτελεσμένου έργου με κόστος εκτελεσμένων κατασκευαστικών εργασιών 

τουλάχιστον είκοσι πέντε εκατομμυρίων ευρώ (25.000.000€). Ειδικότερα, για 

αυτό το έργο, οι “Υποψήφιοι” θα πρέπει να έχουν οριστεί ως εργολάβοι εντός 

των τελευταίων δέκα (10) ετών (περίοδος από 01/01/2010 – 31/12/2019). 

Ειδικότερα, το πιστοποιούμενο έργο δύναται να αναφέρεται είτε σε 

ολοκληρωμένο έργο είτε σε έργο που βρίσκεται την παρούσα στιγμή σε εξέλιξη. 

Διευκρινιστικά σημειώνεται ότι για έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη, η συνολική 

αξία των εκτελεσμένων πιστοποιούμενων κατασκευαστικών εργασιών 

σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση κατασκευής, πρέπει να πληροί το παραπάνω 

όριο. Για να επικαλεστεί τη σχετική εμπειρία, ο “Υποψήφιος” πρέπει να ήταν ο 

Αποκλειστικός Ανάδοχος του έργου ή να κατείχε το μεγαλύτερο ποσοστό από 

τα υπόλοιπα μέλη σε περίπτωση Κ/ξίας/ΕΕΠ (ανεξαρτήτως του % συμμετοχής 

της εταιρείας στην εν λόγω Κ/ξία/ΕΕΠ) ή οποιοδήποτε μέλος σε περίπτωση 

Κ/ξίας/ΕΕΠ κατέχοντας τουλάχιστον το 30% συμμετοχής στην εν λόγω 

Κ/ξία/ΕΕΠ ή να ήταν διορισμένος υπεργολάβος στο συγκεκριμένο έργο. 
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2.2.2.3 Θα πρέπει να έχει κατασκευάσει εντός των τελευταίων δέκα ετών (περίοδος από 

01/01/2010-31/12/2019) κρηπιδότοιχο μήκους τουλάχιστον 300μ. από 

κυψελωτά κιβώτια οπλισμένου σκυροδέματος (caissons). Ειδικότερα, το 

πιστοποιούμενο έργο δύναται να αναφέρεται είτε σε ολοκληρωμένο έργο είτε 

σε έργο που βρίσκεται την παρούσα στιγμή σε εξέλιξη. Για να επικαλεστεί τη 

σχετική εμπειρία, ο “Υποψήφιος” πρέπει να ήταν ο Αποκλειστικός Ανάδοχος 

του έργου ή να κατείχε το μεγαλύτερο ποσοστό από τα υπόλοιπα μέλη σε 

περίπτωση Κ/ξίας/ΕΕΠ (ανεξαρτήτως του % συμμετοχής της εταιρείας στην εν 

λόγω Κ/ξία/ΕΕΠ) ή οποιοδήποτε μέλος σε περίπτωση Κ/ξίας/ΕΕΠ κατέχοντας 

τουλάχιστον το 30% συμμετοχής στην εν λόγω Κ/ξία/ΕΕΠ ή να ήταν διορισμένος 

υπεργολάβος στο συγκεκριμένο έργο. 

2.2.2.4 Ο "Υποψήφιος" πρέπει να έχει πιστοποίηση ISO 18001: 2007, ISO 9001: 2015, ISO 

14001: 2014 ή ισοδύναμα. 

 

 [ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2]: 

Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιρειών, τα κριτήρια 2.2.2.2, 2.2.2.3 και 2.2.2.4 

πρέπει να πληρούνται από τουλάχιστον ένα μέλος όπως αναφέρονται στα 

Παραρτήματα Γ και Δ (επί ποινή αποκλεισμού). Τυχόν αναφερόμενο έργο, χωρίς τα 

σχετικά πιστοποιητικά, δε θα θεωρείται ως αποδεκτή εμπειρία του “Υποψηφίου”. 

2.2.3 Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής (ON/OFF) 

Κάθε “Υποψήφιος” που θα συμμετέχει στον Διαγωνισμό μεμονωμένα ή ως 

μέλος Κοινοπραξίας ή ΕΕΠ οφείλει να αποδείξει (επί ποινή αποκλεισμού) ότι: 
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2.2.3.1 Δεν βρίσκεται σε διαδικασία πτώχευσης, αναγκαστικής εκκαθάρισης, παύσης 

εργασιών, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ότι οι 

εργασίες του δεν έχουν ανασταλεί και ότι δεν τελεί σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία με τους πιστωτές και δεν 

βρίσκεται σε άλλη παρόμοια διαδικασία (εξυγίανση κλπ.): (i) δεν έχει ενταχθεί σε 

οποιαδήποτε άλλη διαδικασία απαλλαγής χρεών βάσει οποιασδήποτε 

νομοθεσίας πτώχευσης ή άλλου παρόμοιου νόμου που επηρεάζει τα 

δικαιώματα των πιστωτών εν γένει (στην Ελλάδα βλ. Νόμο 3588/2007 – Κώδικας 

πτώχευσης, όπως ισχύει), (ii) Δεν έχει διοριστεί Διαχειριστής, για αναγκαστική 

εκποίηση, συμπαραστάτης, σύνδικος, θεματοφύλακας ή άλλος αρμόδιος για 

αυτό ή για το σύνολο ή για τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία του και / ή 

(iii) κατά την ημερομηνία υποβολής της Προσφοράς δεν έχει περιέλθει σε 

οικονομική δυσπραγία, έχοντας σε εξέλιξη οποιαδήποτε διαδικασία 

κατάσχεσης, που εκτελέστηκε ή στράφηκε σε όλα ή στα περισσότερα 

περιουσιακά του στοιχεία. 

2.2.3.2 Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα οι διαχειριστές σε περίπτωση 

ομόρρυθμων (Ο.Ε.) ή ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) ή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε.) ή ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και ο πρόεδρος και ο 

διευθύνων σύμβουλος σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.) ή τα φυσικά 

πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση για: 

 

1. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 2(1) 

Απόφασης -Πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 

σχετικά με την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (EE L 300). 

2. Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE 

C 195) και στο Άρθρο 2 παρ. 1 της Απόφασης-Πλαίσιο του Συμβουλίου 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση 

της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (EE L 192). 

3. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η 
οποία κυρώθηκε με το νόμο 2903/2000. 

4.  Τρομοκρατικά εγκλήματα ή αδικήματα που συνδέονται με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της Απόφασης-Πλαίσιο 
2002/475 / ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002. 

5. Νομιμοποίηση εσόδων, όπως ορίζεται στο Άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόληψη 

της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. 

6. Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζεται στο 

Άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, σχετικά με την πρόληψη και την 
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καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και την προστασία των θυμάτων και 

για την αντικατάσταση της Απόφασης-Πλαίσιο του Συμβουλίου  

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101), η οποία μεταφέρθηκε από τις 

διατάξεις του νόμου 4198/2013. 

7. Υπεξαίρεση (Άρθρο 375 Π.Κ),  

8. Απάτη (Άρθρο 386-388 Α.Κ.),  

9. Εκβίαση (Άρθρο 385 Π.Κ.),  

10. Πλαστογραφία (Άρθρο 216-218 Π.Κ.), 

11. Ψευδορκία (Άρθρο 224 Π.Κ.), 

12. Δωροδοκία (Άρθρο 235-237 Π.Κ.),  

13. Δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.),ή παρεμφερών ως προς την ειδική τους 

υπόσταση εγκλημάτων κατά τα προβλεπόμενα σε τυχόν αλλοδαπές έννομες 

τάξεις. 

2.2.3.3 Έχει εκπληρώσει υποχρεώσεις, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 

Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία 

(εφόσον είναι ημεδαπή ή αλλοδαπή μεν αλλά που έχει ήδη αναπτύξει 

δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένη.  

2.2.3.4 Έχει εκπληρώσει υποχρεώσεις, όσον αφορά στην καταβολή των φόρων, 

σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (εφόσον είναι ημεδαπή ή 

αλλοδαπή μεν αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή 

σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη.  

 [ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3]: 

Στην περίπτωση Κοινοπραξίας ή ΕΕΠ, τα κριτήρια της παρ. 2.2.3 πρέπει να πληρούνται 

πλήρως από κάθε μέλος. 

2.2.4 Κριτήρια Οικονομικής Ικανότητας (ON/OFF)  

2.2.4.1 Κάθε Διαγωνιζόμενος θα πρέπει να πληροί, επί ποινή αποκλεισμού, τα 

παρακάτω χρηματοοικονομικά κριτήρια:  

i. Να έχει μέσο όρο ετήσιου κύκλου εργασιών κατά τα τελευταία τρία (3) 

οικονομικά έτη μεγαλύτερο από διακόσια πενήντα εκατομμύρια ευρώ 

(250.000.000 €). 

ii. Καθαρή Θέση κατ’ ελάχιστο πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (€ 

50.000.000). 

iii. Πιστοληπτική ικανότητα εβδομήντα εκατομμυρίων ευρώ (€70.000.000)  

για το συγκεκριμένο έργο και διακοσίων εκατομμυρίων ευρώ 

(€200.000.000) συνολικά, ως νομικό πρόσωπο. 

 

 [ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4]: 
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Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών, το κριτήριο της παρ. 2.2.4 πρέπει να 

πληρείται πλήρως από το μέλος που έχει το μεγαλύτερο μερίδιο στην κοινοπραξία ή 

ένωση εταιριών (Leader) (επί ποινή αποκλεισμού). 
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2.3 Στάδιο 1-Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

2.3.1 Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης Ελάχιστων Τεχνικών Απαιτήσεων 

2.3.1.1 Κάθε "Υποψήφιος" υποχρεούται να αποδείξει ότι διαθέτει τα προσόντα της 

παρ.2.2.1 προσκομίζοντας πρωτότυπη ή σε επίσημο αντίγραφο Ενημερότητα 

Πτυχίου ή Πιστοποιητικό Εγγραφής, από την αρμόδια αρχή. Στο πιστοποιητικό 

θα μνημονεύονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή στον 

κατάλογο, καθώς και η κατάταξη που προκύπτει από τον κατάλογο αυτό, ώστε 

να προκύπτει η τάξη όπως ορίζεται στην παρ. 2.2.1  της παρούσας.  

2.3.1.2 Κατάλογο των λιμενικών έργων της τελευταίας 10ετίας συνοδευόμενο (α) από 

τις βεβαιώσεις περαίωσης ή τα πρωτόκολλα παραλαβής (για τα 

ολοκληρωμένα έργα) από τον αντίστοιχο κύριο του έργου και/ή (β) βεβαιώσεις 

του τελευταίου για το εκτελεσμένο τμήμα των λιμενικών του έργων που εκτελεί η 

εταιρία (για τα εν εξελίξει έργα), στις οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλα 

τα απαραίτητα στοιχεία από τα οποία να προκύπτει σαφώς η πλήρωση των 

κριτηρίων των παρ. 2.2.2.1, 2.2.2.2 και 2.2.2.3. Ειδικότερα, για τα κριτήρια 2.2.2.1, 

2.2.2.2 και 2.2.2.3 τα πιστοποιημένα έργα δύναται να αφορούν εκτελεσμένα 

έργα που έχουν ολοκληρωθεί είτε που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ωστόσο, για 

λόγους σαφήνειας, για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, η αξία των εργασιών 

που ολοκληρώθηκαν και πιστοποιούνται σύμφωνα με τις σχετικές συμβάσεις 

κατασκευής πρέπει να πληρούν τα καθορισμένα όρια των παρ. 2.2.2.1, 2.2.2.2 

και 2.2.2.3.  

2.3.1.3 Ο "Υποψήφιος" πρέπει να προσκομίσει, σε πρωτότυπο ή επίσημο αντίγραφο, 

πιστοποιητικά ISO 18001: 2007, ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2014, ή ισοδύναμα. 

2.3.2 Δικαιολογητικά Ποιοτικής Επιλογής   

Ο κάθε "Υποψήφιος", υποχρεούται να αποδείξει ότι διαθέτει τα προσόντα της 

παρ.2.2.3 προσκομίζοντας, σε πρωτότυπο ή επίσημο αντίγραφο, τα 

παρακάτω εν ισχύ δικαιολογητικά και έγγραφα:  

2.3.2.1 Συστατικά έγγραφα νομικού προσώπου, όπως παρακάτω: 

1.Πρωτότυπο ή επίσημο αντίγραφο του ισχύοντος Κωδικοποιημένου 

Καταστατικού της εταιρείας,  

2.Πρωτότυπο ή επίσημο αντίγραφο γενικού πιστοποιητικού από το Γενικό 

Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)  (ή αντίστοιχου).  

3. Ένα επίσημο απόσπασμα από το μητρώο πρακτικών του αρμόδιου φορέα 

που ενέκρινε τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, εξουσιοδοτώντας ένα ή 

περισσότερα πρόσωπα να υποβάλουν το “Φάκελο του 1ου-Σταδίου” και να 

υπογράψουν οποιοδήποτε έγγραφο σχετικό με τον “Διαγωνισμό”, 

συμπεριλαμβανομένης της “Σύμβασης”, και διορίζοντας αντίκλητο. 

4.Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου και αντικλήτου που ορίζεται με την 

ανωτέρω απόφαση  από το αρμόδιο όργανο του “Υποψηφίου”, με την οποία 

αυτός αποδέχεται το διορισμό του ως εκπροσώπου ή αντικλήτου χωρίς όρους 

ή επιφυλάξεις.  
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2.3.2.2 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, με την οποία να δηλώνεται ότι η 

εταιρία δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική 

διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ότι οι εργασίες της εταιρείας δεν έχουν 

ανασταλεί και ότι η εταιρεία δεν τελεί  σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που 

προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης 

πτώχευσης ή σε διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 

διαχείρισης συμβιβασμού με τους πιστωτές και δεν βρίσκεται σε άλλη παρόμοια 

διαδικασία (εξυγίανση κλπ.). 

2.3.2.3 Ένα απόσπασμα από το ποινικό μητρώο ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο 

που εκδίδεται από τη δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας προέλευσης ή 

καταγωγής, από το οποίο προκύπτει ότι οι απαιτήσεις της παραγράφου 2.2.3.2 

πληρούνται. Εάν δεν υπάρχει καθαρό ποινικό μητρώο, πρέπει να υποβληθεί 

ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής, στην οποία διευκρινίζονται τα 

αδικήματα για τα οποία έχουν καταλογισθεί οι καταδίκες που μνημονεύονται 

στο απόσπασμα. 

2.3.2.4 Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας που εκδίδεται από την αρμόδια 

αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος ο Διαγωνιζόμενος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του 

που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 

2.3.2.5 Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας που εκδίδεται από την αρμόδια 

αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος ο Διαγωνιζόμενος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του 

υποχρεώσεις. 

2.3.2.6 Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή ΕΕΠ, τα έγγραφα που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.3.2.1-2.3.2.5  θα πρέπει να υποβληθούν για τον “Υποψήφιο” 

(ανάλογα με τη μορφή της ένωσης) για καθένα από τα μέλη του. Επίσης, θα 

πρέπει να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση καθενός μέλους σύμφωνα με την 

οποία θα υποβληθεί, πριν από την υπογραφή της Σύμβασης, το συμφωνητικό 

της σύστασης της Κοινοπραξίας ή το ιδιωτικό συμφωνητικό της ΕΕΠ (Βλέπε 

Παράρτημα B) από την οποία να προκύπτει ο Επικεφαλής (Leader) της 

Κοινοπραξίας ή της ΕΕΠ και με την οποία θα δηλώνονται τουλάχιστον τα 

ακόλουθα: 

i) η εκ μέρους των επιμέρους Εργ. Επιχ. αποδοχή της από κοινού υποβολής της 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος (στις Κοινοπραξίες αρκεί να προκύπτει από τον 

σκοπό της σύστασής τους), ii) τα ποσοστά συμμετοχής του κάθε μέλους στις 

ως άνω Κοινοπραξίες ή ΕΕΠ, iii) ο κοινός εκπρόσωπος και αντίκλητος των 

συμπραττόντων ή κοινοπρακτούντων προσώπων έναντι του ΟΛΘ, και iv) ότι 

τα μέλη της Κοινοπραξίας ή ΕΕΠ θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρο 

υπεύθυνα έναντι του “Εργοδότη”  για την εκτέλεση του Έργου και σε περίπτωση 

διαδοχής ειδικής ή οιονεί καθολικής, θα έχουν δεσμεύσει και τους διαδόχους 

τους ότι θα συνεχίσουν να συμμετέχουν στην Κοινοπραξία ή ΕΕΠ με τους ίδιους 

όρους. 
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 [ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5]:  

Τα δικαιολογητικά των παρ. 2.3.2.3-2.3.2.5 δύναται να αντικατασταθούν με υπεύθυνες 

δηλώσεις του νόμιμου εκπροσώπου. Ο “Υποψήφιος” (επί ποινή αποκλεισμού) σε 

περίπτωση που ανακηρυχτεί ως "Ανάδοχος" είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τα εν 

λόγω δικαιολογητικά πριν από την υπογραφή της “Σύμβασης” 

2.3.3 Δικαιολογητικά Ελάχιστων Οικονομικών Απαιτήσεων  

2.3.3.1 Ο “Υποψήφιος” οφείλει να αποδείξει ότι διαθέτει τα προσόντα της παρ.2.2.4, 

προσκομίζοντας: 

i. Μια παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας.  

ii. Επίσημα αντίγραφα των δημοσιευμένων ισολογισμών για τις τελευταίες 

πέντε (5) ελεγμένες οικονομικές χρήσεις. 

iii. Ετήσιες οικονομικές αναφορές για τις τελευταίες πέντε (5) ελεγμένες 

οικονομικές χρήσεις. 

iv. Επιστολή από Πιστωτικό Ίδρυμα ότι ο συμμετέχων έχει πιστοληπτική 

ικανότητα για το συγκεκριμένο έργο εβδομήντα εκατομμυρίων ευρώ (€ 

70.000.000).  

v. Επιστολή από Πιστωτικό Ίδρυμα ότι ο συμμετέχων έχει πιστοληπτική 

ικανότητα συνολικά ως εταιρία διακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (€ 

200.000.000). 

vi. Μια υπεύθυνη δήλωση από τον νόμιμο εκπρόσωπο, σύμφωνα με την 

οποία η εταιρεία πληροί το κριτήριο της παρ. 2.2.4. 
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2.4 Στάδιο 1-Λίστα Προεπιλογής  

Ο “Εργοδότης” θα αξιολογήσει τους υποβληθέντες από τους “Υποψηφίους” 

“Φακέλους του 1ου Σταδίου" ούτως ώστε να πιστοποιήσει την πληρότητα των  

κριτηρίων που τέθηκαν παραπάνω. Από το σύνολο των “Υποψηφίων” που θα 

πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής, ο “Εργοδότης” θα προεπιλέξει μέγιστο 

αριθμό έξι (6) “Υποψηφίους”. 

Σε περίπτωση κατά την οποία περισσότεροι από έξι (6) “Υποψήφιοι” πληρούν 

τα κριτήρια προεπιλογής, ο “Εργοδότης” θα προχωρήσει σε βαθμολόγηση 

των “Υποψηφίων”, σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια ιεράρχησης: 

I. Αρχικά, με βάση το συνολικό μήκος κατασκευής κατασκευασμένου 

κρηπιδότοιχου από κυψελωτά κιβώτια οπλισμένου σκυροδέματος (caissons) 

εντός των τελευταίων δέκα ετών (περίοδος από 01/01/2010 - 31/12/2019). 

II. Εάν και μετά την εφαρμογή του παραπάνω κριτηρίου, απαιτείται περαιτέρω 

αξιολόγηση, αυτή θα γίνει βάσει του μέγιστου συνολικού κέρδους προ φόρων 

για τις τελευταίες πέντε (5) ελεγμένες οικονομικές χρήσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 :ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

3.1 Τεύχη Δημοπράτησης 

3.1.1 Λίστα Εφαρμοστέων Νόμων 

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με το ακόλουθο Νομικό Πλαίσιο: 

I. Τον Νόμο 4522/2018 (ΦΕΚ Α’ 39/7.3.2018) και την από 02.02.2018 Σύμβαση 

Παραχώρησης, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 αυτού, αναφορικά με την 

«Σύμβαση Παραχώρησης σχετικά με τη Χρήση και την Εκμετάλλευση 

Ορισμένων Χώρων και Περιουσιακών Στοιχείων εντός του Λιμένος 

Θεσσαλονίκης», από κοινού με τα προσαρτήματα αυτής, η οποία συνήφθη 

μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ΟΛΘ, δυνάμει της οποίας το Ελληνικό 

Δημόσιο χορήγησε στον “Εργοδότη” το αποκλειστικό δικαίωμα κατοχής, 

χρήσης, διαχείρισης, συντήρησης, βελτίωσης και εκμετάλλευσης των στοιχείων 

που παραχωρούνται με αυτήν, σύμφωνα με τους όρους της. 

II. Τους δημοσιευμένους Εσωτερικούς Κανονισμούς του “Εργοδότη”. 

III. Τις διαδικασίες και τους όρους που περιγράφονται στα Τεύχη Δημοπράτησης. 

3.1.2 Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία 

Οι “Υποψήφιοι” και ο Εργοδότης είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν κάθε 

δυνατή προσπάθεια για την εξωδικαστική επίλυση τυχόν διαφορών που 

προκύπτουν από τις σχέσεις τους κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 

Οποιαδήποτε διαφωνία ή διαφορά θα υποβληθεί αμετάκλητα σε Διεθνή 

Διαιτησία (ΔΠΔ), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο, στη 

Θεσσαλονίκη, στην Αγγλική γλώσσα. 

3.1.3 Πρότυπα  

Επίσης οι “Ενδιαφερόμενοι” θα πρέπει να γνωρίζουν ότι πέρα από τα 

παραπάνω έγγραφα που έχουν συμβατική ισχύ και τη “Σύμβαση” που θα 

συναφθεί με τον Ανάδοχο, συμβατική ισχύ θα έχουν επίσης:  

I. Οι Ευρωκώδικες (EC) βάσει των οποίων εκπονήθηκαν οι τεχνικές μελέτες / 

σχέδια του “Έργου” (EC1, EC2, EC3, EC7, EC8). 

II. Οι τυποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές (ΤΤΠ) που εκδίδει το Υπουργείο 

Υποδομών & Μεταφορών (ή το Υπουργείο Δημοσίων Έργων). 

III. Πρότυπα ΕΛΟΤ. 

IV. Κάθε άλλο πρότυπο, απαίτηση, προδιαγραφή ή τεχνική οδηγία που απορρέει 

από την  “Σύμβαση Παραχώρησης”, την οποία ο «Ανάδοχος» υποχρεούται να 

λαμβάνει υπόψη και να τηρεί πιστά κατά την εκτέλεση των κατασκευαστικών 

εργασιών του “Έργου”. 
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3.2 Επίσημη Γλώσσα της Διαδικασίας 

3.2.1 Γλώσσα του “Διαγωνισμού” 

3.2.1.1 Οι επίσημες γλώσσες του “Διαγωνισμού” είναι η Ελληνική και η Αγγλική και 

κάθε έγγραφο από τον “Υποψήφιο” προς τον “Εργοδότη” καθώς και τον 

“DPM”, δύναται να συντάσσεται είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα ή 

κατόπιν αιτήματος του “Εργοδότη” να συμπληρώνεται από επίσημη Ελληνική 

ή Αγγλική μετάφραση.  

3.2.1.2 Επιπλέον, οι έγγραφες επικοινωνίες και αλληλογραφία μεταξύ των 

“Διαγωνιζομένων”, της “Επιτροπής Διαγωνισμού” και του “Εργοδότη” 

δύνανται να πραγματοποιούνται είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα. 

3.2.1.3 Επικρατούσα γλώσσα του “Διαγωνισμού” είναι η Ελληνική. 
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3.3 Τεκμήριο από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό  

3.3.1 Περιγραφή 

3.3.1.1 Η υποβολή στη διαγωνιστική διαδικασία του "Φακέλου του 2ου-Σταδίου" θα 

αποτελέσει τεκμήριο ότι κάθε ”Προεπιλεγείς” έχει λάβει πλήρη γνώση των 

Τευχών Δημοπράτησης και στοιχείων και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες 

εκτέλεσης του Έργου. Συγκεκριμένα, κάθε “Προεπιλεγείς” μετά την παραλαβή 

της "Πρόσκλησης ΥΠ" από τον  “Εργοδότη”, οφείλει να αποκτήσει πλήρη 

γνώση όλων των συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, συμπεριλαμβανομένων των 

όσων ορίζονται στο παρόν άρθρο, και συνεπώς η υποβολή οικονομικής 

προσφοράς στη διαγωνιστική διαδικασία θα αποτελέσει τεκμήριο ότι:  

I. Έχει ελέγξει, γνωρίζει και αποδέχεται όλες τις τεχνικές και τοπικές συνθήκες του 

έργου και ιδιαίτερα για την περιοχή του Λιμένα Θεσσαλονίκης.   

II. Επίσης, έχει μελετήσει, γνωρίζει και αποδέχεται τα εγκεκριμένα διαγράμματα και 

Σχέδια της Οριστικής Μελέτης του Έργου, καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία της 

εργολαβίας που περιλαμβάνονται στα “Τεύχη Δημοπράτησης” όπως αυτά θα 

αποτελούν την βάση του τελικού "Φακέλου του 2ου-Σταδίου". 

III. Έχει ελέγξει και γνωρίζει τις συνθήκες και τους περιορισμούς ναυσιπλοΐας στην 

ευρύτερη περιοχή.  

3.3.1.2 Οποιαδήποτε παράλειψη του κάθε “Προσφέροντος” να ενημερωθεί για όλα τα 

παραπάνω ζητήματα και όρους του “Διαγωνισμού”, βαρύνει αποκλειστικά τον 

ίδιο και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη και 

υποχρέωση του για πλήρη συμμόρφωση με τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 

εφόσον τελικώς επιλεγεί ως "Ανάδοχος” του ”Έργου". 

3.3.1.3 Οι “Υποψήφιοι” δεν δικαιούνται αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη 

σύνταξη και υποβολή των στοιχείων, που αναφέρονται στην παρούσα, όπως 

“Φάκελος-1ου Σταδίου”, “Φάκελος-2ου Σταδίου”, κλπ. 
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3.4 Τίτλος, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

3.4.1 Τίτλος του Έργου  

«6ος Προβλήτας, Επέκταση Λιμενικής Υποδομής» 

3.4.2 Τόπος Εκτέλεσης του “Έργου”  

«6ος Προβλήτας, Λιμένας Θεσσαλονίκης» 

3.4.3 Συνοπτική περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου  

To “Έργο” για την επέκταση της λιμενικής Υποδομής του 6ου Προβλήτα 

περιλαμβάνει τουλάχιστον τις παρακάτω εργασίες: 

3.4.3.1 Κατασκευή ενός νέου επιπρόσθετου κρηπιδότοιχου, ως ευθεία προέκταση του 

υπάρχοντος κρηπιδότοιχου 26, με ελάχιστο συνεχές μήκος 440 μέτρων, εκ των 

οποίων τα 400 μέτρα τουλάχιστον θα παρέχουν ελάχιστο βάθος -17.60 μέτρα 

από την ΜΣΘ (Μέση Στάθμη Θαλάσσης). 

3.4.3.2 Κατασκευή επιπρόσθετου χερσαίου χώρου, πλάτους τουλάχιστον 300 μέτρων, 

παράλληλα με τον πιο πάνω νέο κρηπιδότοιχο. 

3.4.3.3 Κατασκευή όλων των συμπληρωματικών έργων υποδομής που απαιτούνται 

για την πλήρη λειτουργία του νέου κρηπιδότοιχου και του αντίστοιχου χερσαίου 

χώρου, συμπεριλαμβανομένων: της βυθοκόρησης του διαύλου ναυσιπλοΐας 

και του κύκλου ελιγμών των πλοίων με ελάχιστο βάθος - 17,60 μέτρα από ΜΣΘ, 

τα δάπεδα του χερσαίου χώρου καθώς και τα απαραίτητα δίκτυα επικοινωνιών 

και υπηρεσιών. 
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3.5 Ενδεικτική Διάρκεια Έργου- Κύριοι Όροι Σύμβασης 

Ο “Εργοδότης” για την διευκόλυνση ενημέρωσης των “Ενδιαφερόμενων” 

σχετικά με τις κύριες συμβατικές υποχρεώσεις του “Αναδόχου”, περιγράφει 

συνοπτικά παρακάτω τους κύριους συμβατικούς όρους που προβλέπονται για 

την εκτέλεση του “Έργου”. Kάθε “Προεπιλεγείς”, με την ”Πρόσκληση ΥΠ”, θα 

παραλάβει τα ”Τεύχη Δημοπράτησης” τα οποία θα περιέχουν πλήρεις 

λεπτομέρειες και όρους αναφορικά με τα παρακάτω ζητήματα: 

3.5.1 Προθεσμία Εκτέλεσης του “Έργου” 

Η συνολική διάρκεια κατασκευής του έργου ορίζεται ενδεικτικά σε τριάντα οκτώ 

(38) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση 

περισσότερες λεπτομέρειες θα παρασχεθούν στους “Προεπιλεγέντες” κατά τη 

διάρκεια του Σταδίου 2 του διαγωνισμού για την επιλογή “Αναδόχου” του 

“Έργου” “6ος Προβλήτας, Επέκταση Λιμενικής Υποδομής”. 

3.5.2 Καταγγελία για Λύση της Σύμβασης-Ποινικές Ρήτρες 

3.5.2.1 Όπως θα περιγραφεί λεπτομερώς στα έγγραφα του Σταδίου 2, η “Σύμβαση” 

θα περιλαμβάνει έναν μηχανισμό για την επιβολή κυρώσεων μη τήρησης των 

προθεσμιών από τον "Ανάδοχο" (για θέματα που εμπίπτουν στην ευθύνη / 

υποχρέωση του “Αναδόχου” βάσει της Σύμβασης). 

3.5.2.2 Καμία ποινική ρήτρα δεν θα εφαρμόζεται όταν η καθυστέρηση οφείλεται 

αποδεδειγμένα σε παράβαση ρητής συμβατικής υποχρέωσης του “Εργοδότη” 

ή γενικότερα σε αντισυμβατική συμπεριφορά του “Εργοδότη” ή σε γεγονότα 

ανωτέρας βίας, όπως η τελευταία ορίζεται στο άρθρο 23 της “Σ.Π”. 

3.5.3 Υπεργολαβία 

3.5.3.1 Ο “Προτιμώμενος Προσφέρων”, αν επιλέγει ως "Ανάδοχος", δύναται να 

αναθέσει ως υπεργολαβία, τμήμα του έργου που αντιστοιχεί σε ποσοστό που 

δεν υπερβαίνει το 40% της συνολικής συμβατικής αξίας του έργου, με 

απαραίτητη προϋπόθεση την έγκριση του "Εργοδότη" όπως ρητά θα ορίζουν 

τα “Τεύχη Δημοπράτησης” στο Στάδιο 2. 
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3.5.4 Υποχρεώσεις “Αναδόχου” - Διάφορες διατάξεις  

3.5.4.1 Ο "Εργοδότης" έχει διορίσει στο έργο “Μελετητή & Τεχνικό Σύμβουλο  (DPM)” ο 

οποίος έχει αναλάβει την υποχρέωση να υποστηρίξει το "Αρμόδιο Τμήμα 

Κατασκευής" στην διαχείριση και επίβλεψη του Έργου. Ο "Ανάδοχος" 

υποχρεούται να διευκολύνει τις εργασίες του "DPM” και του "Αρμόδιου 

Τμήματος Κατασκευής" και, πριν από την έναρξη του “Έργου”, να τους 

παράσχει τα απαραίτητα δίκτυα, υποδομές και εγκαταστάσεις στο χώρο 

κατασκευής του “Έργου”, σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις που 

καθορίζονται στους ειδικούς όρους της Σύμβασης. 

3.5.4.2 Ασφάλιση προσωπικού: Ο "Ανάδοχος" θα πρέπει να έχει ασφαλισμένο όλο το 

εργατοτεχνικό προσωπικό του σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. 

3.5.4.3 Ο "Ανάδοχος" υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο όλο το Έργο και το 

εργατοτεχνικό προσωπικό του σύμφωνα με τα "Τεύχη Δημοπράτησης” που θα 

συνοδεύουν την “Πρόσκληση ΥΠ”. 

3.5.4.4 Ο "Ανάδοχος" θα είναι υπεύθυνος για την τήρηση των νόμων και των 

ισχυουσών αστυνομικών διατάξεων και είναι υποχρεωμένος να ανακοινώνει 

αμέσως στο “Αρμόδιο Τμήμα Κατασκευής” και τον "DPM" τις διαταγές ή 

εντολές, που του απευθύνουν ή που του κοινοποιούν, κατά την διάρκεια 

εκτέλεσης του “Έργου”, οι διάφορες Αρχές, σχετικά με τα μέτρα ελέγχου, 

ασφαλείας, ηχορύπανσης, προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος κλπ 

3.5.4.5 Ο "Ανάδοχος" είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των εγκεκριμένων 

περιβαλλοντικών όρων και προϋποθέσεων για το έργο όπως ισχύουν και είναι 

υποχρεωμένος να συνδράμει τον "Εργοδότη" στην εφαρμογή και 

συμμόρφωση του με αυτούς τους όρους.  

3.5.4.6 Ο "Ανάδοχος" είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την υλοποίηση των σχεδίων / 

μελετών και για την ποιότητα και την ανθεκτικότητα του έργου του, όπως θα 

καθορίζεται στα “Τεύχη Δημοπράτησης” που θα συνοδεύουν την  "Πρόσκληση 

ΥΠ". 

3.5.4.7 Ο "Ανάδοχος" είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την εκτέλεση των 

εργασιών και για την ενσωμάτωση των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν 

σύμφωνα με τους όρους της "Σύμβασης" και άλλων συμβατικών τευχών. 

3.5.4.8 Επιπλέον, τυχόν άλλες υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση 

Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του “Εργοδότη” (Νόμος 

4522/2018) ισχύουν για τον "Ανάδοχο" χωρίς να καταβάλλεται πρόσθετη 

αμοιβή. 
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3.6 Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη “Αναδόχου” 

 Η "Επιτροπή Διαγωνισμού" θα αξιολογήσει τον "Φάκελο του 2ου-Σταδίου" βάσει 

των κριτηρίων που θα προβλέπει η "Πρόσκληση ΥΠ" αναθέτοντας  το "Έργο" 

στον "Προτιμώμενο Υποψήφιο". 
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3.7 Εγγυητικές  

3.7.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

3.7.1.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στον “Διαγωνισμό” θα κατατεθεί από τους 

”Προεπιλεγέντες”, στο 2ο στάδιο, δηλαδή μαζί με τoν “Φάκελο του 2ου-Σταδίου”, 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του 

Προϋπολογισμού του “Έργου”. 

3.7.1.2 Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στον Εργοδότη και, σε περίπτωση 

διαγωνιζόμενης Κοινοπραξίας ή ΕΕΠ, πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των 

μελών της. 

3.7.1.3 Σφάλματα ή ελλείψεις που σχετίζονται με τον τίτλο του έργου ή τον υπερ’ού η 

εγγύηση δεν οδηγούν σε αποκλεισμό, αν δεν γεννάται σύγχυση. 

3.7.1.4 Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής θα πρέπει να καλύπτουν πλήρως το 

διάστημα ισχύος της “Διαγωνιστικής Διαδικασίας ” και δεν θα γίνονται δεκτές, 

αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής του “Φακέλου του 2ου-Σταδίου”. 

3.7.1.5 Η “Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής” της παρ. 3.7.1.1. καταπίπτει υπέρ του 

Εργοδότη, εάν κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής (α) ο Διαγωνιζόμενος αποσύρει 

τον “Φάκελο του 2ου-Σταδίου” ή (β) αν ο “Προτιμώμενος Προσφέρων” δεν 

προσκομίσει εγκαίρως τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή δεν προσέλθει 

εγκαίρως για την υπογραφή της “Σύμβασης” ή (γ) αν οι παραπάνω 

“Προσφέροντες” παράσχουν ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που οδηγούν 

στον αποκλεισμό τους από τον “Διαγωνισμό”. 

3.7.1.6 Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα επιστραφεί (μετά από σχετική 

συνεννόηση με το “Αρμόδιο Τμήμα Κατασκευής”):  

(α) στον “Ανάδοχο” με την προσκόμιση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής 

Εκτέλεσης και,  

(β) στους λοιπούς “Προεπιλεγέντες” εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και 

σε κάθε περίπτωση όχι μεταγενέστερα μετά την παρέλευση χρονικού 

διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την ολοκλήρωση της “Διαγωνιστικής 

Διαδικασίας”. 

3.7.2 Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης 

3.7.2.1 Για την υπογραφή της “Σύμβασης” θα απαιτηθεί η υποβολή “Εγγυητικής 

Επιστολής Καλής Εκτέλεσης” αορίστου διάρκειας, που θα ανέρχεται σε 

ποσοστό 5% επί του καθορισμένου ποσού της “Σύμβασης”. 

3.7.2.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από ένα ή περισσότερα Αποδεκτά Ιδρύματα 

(συμπεριλαμβανομένου του ΕΦΚΑ (πρώην Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)). 
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3.8 Χρόνος ισχύος Διαγωνισμού 

Ο “Φάκελος του 1ου-Σταδίου” και ο “Φάκελος του 2ου-Σταδίου” θα δεσμεύει τους 

“Υποψηφίους” κατά ανώτατο διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών, από την 

καταληκτική ημερομηνία που τίθεται προς υποβολή για κάθε στάδιο, εκτός εάν ο 

συγκεκριμένος Υποψήφιος αποκλειστεί. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

4.1 Περιεχόμενο Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (“Φάκελος 1ου-Σταδίου”) 

4.1.1  “Φάκελος 1ου-Σταδίου” 

4.1.1.1 Ο “Φάκελος του 1ου-Σταδίου” των “Υποψηφίων” θα πρέπει να περιλαμβάνει (επί 

ποινή αποκλεισμού): 

(α) επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος του “Υποψηφίου” υπογεγραμμένη 

από τον Νόμιμο εκπρόσωπό του (βλέπε Παραρτήματα A & B). 

(β) Παράρτημα (F) Σύμφωνο Εμπιστευτικότητας  

(γ) όλα τα πιστοποιητικά και έγγραφα που αναφέρονται στο Άρθρο 2.3 της 

παρούσας Πρόσκλησης (βλέπε Παράρτημα E) 

(δ) Συνοπτική Παρουσίαση των “Υποψηφίων” πιστοποιώντας την ικανότητα 

ανάληψης του “Έργου”  

(ε) Ηλεκτρονικό αντίγραφο (σε μορφή PDF) όλου του “Φακέλου του 1ου-

Σταδίου”.  

Σε περίπτωση που εντοπιστούν διαφορές μεταξύ του Φακέλου που θα 

υποβληθεί σε έντυπη μορφή και της ηλεκτρονικής μορφής, θα υπερισχύουν τα 

έγγραφα στην έντυπη μορφή τους. 

4.1.1.2 Εάν η διαδικασία αναβληθεί, επαναληφθεί ή ματαιωθεί, ο Εργοδότης θα 

επιστρέψει τους “Φακέλους του 1ου-Σταδίου”, που θα έχουν ήδη υποβληθεί, 

στους Διαγωνιζόμενους μετά από έγγραφο αίτημά τους. Εάν οι 

Διαγωνιζόμενοι δεν υποβάλουν επίσημο έγγραφο αίτημα εντός της 

καθορισμένης από την “Επιτροπή Διαγωνισμού” προθεσμίας, οι “Φάκελοι του 

1ου-Σταδίου” θα καταστρέφονται. 

4.1.2 “Επιτροπή Διαγωνισμού” 

4.1.2.1 Η “Επιτροπή Διαγωνισμού” διατηρεί το δικαίωμα – χωρίς να υποχρεούται προς 

τούτο – να ζητήσει διευκρινίσεις για οποιεσδήποτε πληροφορίες και στοιχεία 

υποβλήθηκαν στους “Φακέλους του 1ου-Σταδίου”, και οι “Υποψήφιοι” 

υποχρεούνται να ανταποκριθούν στο αίτημα αυτό, εντός της 

προκαθορισμένης από την “Επιτροπή Διαγωνισμού” προθεσμίας. 

4.1.2.2 Η “Επιτροπή Διαγωνισμού” και ο “Εργοδότης” διατηρούν το δικαίωμα να 

προβαίνουν, εφόσον το επιθυμούν, σε ελέγχους επαλήθευσης της ορθότητας 

του “Φακέλου του 1ου-Σταδίου” και της αληθείας των στοιχείων, που θα 

υποβληθούν και να ζητούν προς τούτο την συνδρομή κάθε αρμόδιου 

τμήματος / οργάνου του “Εργοδότη”. 

4.1.2.3 Με βάση την διακριτική ευχέρεια της “Επιτροπής Διαγωνισμού”  περιττά σχόλια 

ή αιρέσεις ή όροι ή επιφυλάξεις που εμπεριέχονται στο “Φάκελο του 1ου-

Σταδίου”, θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων του “Διαγωνισμού” και 

θα οδηγήσουν στην απόρριψη του “Υποψηφίου”. 
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4.1.2.4 Δεδομένου ότι ο “Εργοδότης” είναι ιδιωτική εταιρεία και λόγω της μείζονος 

σημασίας που έχει η έγκαιρη και ακριβής ολοκλήρωση της εν λόγω 

Υποχρεωτικής Επένδυσης (τόσο για τον “Εργοδότη” όσο και το Ελληνικό 

Δημόσιο και κατά συνέπεια για το δημόσιο συμφέρον),  ενστάσεις ως προς το 

περιεχόμενο της  παρούσας πρόσκλησης (εφόσον υποβληθούν) δεν θα 

εξεταστούν από τον “Εργοδότη” , διότι θα μπορούσε να καθυστερήσει 

αδικαιολόγητα την παρούσα διαδικασία. 
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4.2 Αναβολή – Ματαίωση Διαγωνισμού 

4.2.1 Αναβολή της Διαγωνιστικής Διαδικασίας 

4.2.1.1 Ο "Εργοδότης", κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και χωρίς κανένα 

δικαίωμα αποζημίωσης για τους “Ενδιαφερόμενους”, έχει το δικαίωμα να 

αναβάλει, ακυρώσει ή να επαναλάβει την "Διαδικασία Διαγωνισμού" σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και μεταξύ άλλων: 

(α) Λόγω παράτυπης συμπεριφοράς, εάν η παρατυπία αυτή επηρεάζει το 

αποτέλεσμα της διαδικασίας, 

(β) Δεν υπήρχε επαρκής ανταγωνισμός, 

(γ) Εάν το αποτέλεσμα θεωρείται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, 

(δ) Σε περίπτωση αλλαγής των αναγκών σχετικά με το έργο που πρόκειται να 

ανατεθεί, 

(ε) Εάν κανένας από τους “Υποψηφίους” δεν υπέβαλε τα απαιτούμενα 

έγγραφα, 

(στ) Εάν οι οικονομικές προσφορές κρίνονται υπερβολικές και ασύμφορες.  

4.2.1.2 Εάν η διαδικασία αναβληθεί, επαναληφθεί ή ματαιωθεί, οι “Φάκελοι του 2ου-

Σταδίου” επιστρέφονται στους “Προεπιλεγέντες” μετά από έγγραφο αίτημα 

τους. Εάν αυτοί δεν υποβάλουν γραπτό αίτημα εντός της καθορισμένης από 

την “Επιτροπή Διαγωνισμού“ προθεσμίας, αυτοί καταστρέφονται. 

4.2.2 Ακύρωση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας 

4.2.2.1 Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του “Υποψηφίου”, 

ο οποίος, σε περίπτωση ακύρωσης της διαδικασίας, δεν δικαιούται καμίας 

αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή του στη διαγωνιστική 

διαδικασία και την προετοιμασία και υποβολή της προσφοράς του. 
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4.3 Ολοκλήρωση Διαγωνιστικής Διαδικασίας 

Η "Διαγωνιστική Διαδικασία" ολοκληρώνεται με την υπογραφή της "Σύμβασης", 

όταν ο "Προτιμώμενος Προσφέρων" παράσχει στον "Εργοδότη" την "Εγγυητική 

Επιστολή Καλής Εκτέλεσης" και ο "Εργοδότης" ολοκληρώσει τον έλεγχο των 

υποβληθέντων εγγράφων σύμφωνα με τα “Τεύχη Δημοπράτησης” όπως θα 

συνοδεύουν την ”Πρόσκληση ΥΠ”. 
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4.4 Τελικές Διατάξεις 

 Ο “Εργοδότης” δεσμεύεται να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για (α) την 

αποτελεσματική πρόληψη, (β) τον εντοπισμό και (γ) την επανόρθωση 

συγκρούσεων συμφερόντων που προκύπτουν κατά την διεξαγωγή των 

διαδικασιών σύναψης της σύμβασης, ούτως ώστε να αποφεύγονται τυχόν 

στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση 

όλων των οικονομικών φορέων. 

 Ο “Εργοδότης”, δεσμεύεται να τηρήσει στο ακέραιο τις αρχές της 

εμπιστευτικότητας και της εχεμύθειας ως προς τα στοιχεία και τις 

πληροφορίες των “Υποψηφίων” που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά τη 

διάρκεια του παρόντος “Διαγωνισμού” και θεωρούνται εμπιστευτικές. 

 Ο “Εργοδότης”, δηλώνει ότι έχει προσαρμοστεί πλήρως στις απαιτήσεις 

του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και θα τηρήσει τις 

οικείες διατάξεις σε όλη τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

A. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 6: 
Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών, το μέλος που έχει το μεγαλύτερο 

μερίδιο στην ομάδα (εφεξής Leader) (επί ποινή αποκλεισμού) πρέπει να υπογράψει την 

αίτηση Συμμετοχής. 
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B. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ Η’ ΕΝΩΣΗΣ 

ΕΤΑΙΡΙΩΝ (ΕΕΠ) 

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 7: 

Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών, όλα τα μέλη θα υπογράψουν την 
πρόθεση σύστασης ΚΞΙΑΣ/(ΕΕΠ).  
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C. ΛΙΣΤΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 8: 

Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών, ο Πίνακας 1 του Παραρτήματος C 
πρέπει να συμπληρωθεί για τον “Υποψήφιο” και για κάθε μέλος της ΚΞΙΑΣ/(ΕΕΠ) (αν 
απαιτείται), προκειμένου το Σχήμα να πληροί τα κριτήρια των παρα. 2.2.2.1 & 2.2.2.2. Στην 
περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών, το μέλος που έχει το μεγαλύτερο μερίδιο 
στην ένωση (εφεξής Leader) επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να υπογράψει & να 
προσκομίσει τον πίνακα πιστοποιημένης κατασκευαστικής εμπειρίας. 
Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών, ο Πίνακας 2 του Παραρτήματος C 
πρέπει να συμπληρωθεί για τον “Υποψήφιο” και για κάθε μέλος της ΚΞΙΑΣ/(ΕΕΠ) (αν 
απαιτείται), προκειμένου το Σχήμα να πληροί το κριτήριο της παρα. 2.2.2.3. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 9: 

Για κάθε ξεχωριστή Σύμβαση των Πινάκων του Παραρτήματος C παραπάνω & D 
παρακάτω, οι Υποψήφιοι να υποβάλουν Πιστοποιητικά εμπειρίας από τους αντίστοιχους 
Εργοδότες, πιστοποιώντας τις παρεχόμενες λεπτομέρειες των Πιστοποιούμενων 
Κατασκευαστικών Εργασιών.   
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D. ΠΙΝΑΚΑΣ  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 
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E. ΛΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ε.1. Λίστα Δικαιολογητικών Τεκμηρίωσης Τεχνικής Ικανότητας 
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Ε.2. Λίστα Δικαιολογητικών Τεκμηρίωσης Ποιότητας 

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 10: 

Οι Υποψήφιοι για το 1ο Στάδιο του Διαγωνισμού δύναται να αντικαταστήσουν τα 
δικαιολογητικά με κίτρινο χρώμα με μία υπεύθυνη Δήλωση από τους Νόμιμους 
Εκπροσώπους των Συμμετεχόντων ΕΕΠ, δηλώνοντας την συμμόρφωση τους με τις 
αντίστοιχες απαιτήσεις της παρούσας. 
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Ε.3. Λίστα Δικαιολογητικών Τεκμηρίωσης Οικονομικής Ικανότητας 
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F. ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
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