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ΜΕΡΟΣ Α΄ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1. Αντικείμενο  

1.1 Αντικείμενο του έργου είναι η ανάδειξη υποψηφίου που αφορά 
Ι. το σύνολο όλων των απαραίτητων εργασιών  συμμόρφωσης των Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων  
στο  χώρο του Υποσταθμού 6 και των πυλών της ΟΛΘ  ΑΕ και  
ΙΙ. την προμήθεια του απαραίτητου ηλεκτρολογικού υλικού, σύμφωνα με την λίστα υλικών,  τις Τεχνικές 
Εκθέσεις και τα Πρωτόκολλα Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης, που παραδόθηκαν στην ΟΛΘ ΑΕ, 
ύστερα από την ολοκλήρωση της Α΄φάσης του έργου διενέργειας μετρήσεων και ελέγχου με τα 
ισχύοντα πρότυπα (ΕΛΟΤ HD 384) και τους κανονισμούς, του συνόλου των εγκατεστημένων  
ηλεκτρικών πινάκων που τροφοδοτούνται από τον Υ/Σ Νο 6 της ΟΛΘ ΑΕ, εξασφαλίζοντας την ομαλή 
λειτουργία των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων του Λιμένος. 

    Ειδικότερα θα πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα : 
1. Εφαρμογή των υποδείξεων και αποκατάσταση των παρατηρήσεων, των Πρωτοκόλλων Ελέγχου 

Ηλεκτρικής Εγκατάστασης και των τεχνικών εκθέσεων συμμόρφωσης των ηλεκτρικών  
εγκαταστάσεων του Λιμένος (παράρτημα Α΄), σύμφωνα με  το  πρότυπο  ΕΛΟΤ HD 384 και τους 
ισχύοντες κανονισμούς, προκειμένου να εξασφαλιστεί και να διατηρηθεί η αξιοπιστία και η ασφάλειά 
τους. 

2. Προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου ηλεκτρολογικού υλικού σύμφωνα με τις τεχνικές 
εκθέσεις και τα πρωτόκολλα του παραρτήματος Α’. 
Οι εργασίες καθώς και τα απαραίτητα ηλεκτρολογικά υλικά που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση 
του έργου, περιγράφονται αναλυτικά στα συνημμένα έντυπα (Τεχνικές Εκθέσεις - Πρωτόκολλα 
Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης ) Παράρτημα Α’ του παρόντος. 

Οι ενδιαφερόμενοι για τη σύνταξη της προσφοράς τους και ύστερα από σχετική συνεννόηση, 
υποχρεούνται να επισκεφτούν τις σχετικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις  του Λιμένα, ώστε να 
αποκτήσουν άμεση εικόνα των εργασιών που περιγράφονται στην παρούσα.  Το αρμόδιο προσωπικό 
της Ο.Λ.Θ. ΑΕ, θα παράσχει κάθε απαραίτητη πληροφορία ή διευκόλυνση. (τηλ.επικ. 2310 593-354) 

ΑΡΘΡΟ 2- Δικαίωμα Συμμετοχής – Κριτήρια Επιλογής 
2.1 Δικαιούμενοι Συμμετοχής 
2.1.1. Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων 
οικονομικών φορέων τα μέλη αυτών, που ασκούν κύρια δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της 
παρούσας πρόσκλησης. 
2.1.2. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει: 
 Να μη βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση. 
 Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα οι διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων 

(Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών (Ι.Κ.Ε.) και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο πρόεδρος και 
ο διευθύνων σύμβουλος σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη 
διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση για: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της υπ’ αριθ. 

98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (21) και στο άρθρο 

3 παρ.1 της κοινής δράσης υπ’ αριθ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της υπ’ αριθ. 91./308/ΕΟΚ 

οδηγίας του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για 
τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 

ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), 
στ΄) απάτη (386-388 Π.Κ.), 
ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), 
η) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.), 
θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.), 
ι) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.), 
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κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.). 
Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς συμμετέχουν ως ένωση ή κοινοπραξία, τα ανωτέρω 
πρέπει να πληρούνται σε κάθε μέλος της κοινοπραξίας. 
Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, όλα τα μέλη ευθύνονται αλληλεγγύως και σε ολόκληρο έναντι του 
αναθέτοντος φορέα.   
ΑΡΘΡΟ 3 - Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής  
3.1.  Επαγγελματική ικανότητα 
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:  

         Α.1  Φυσικά πρόσωπα  
      Δικαίωμα συμμετοχής στο έργο  έχουν Φυσικά Πρόσωπα τα οποία είναι: 

1. Διπλωματούχοι ηλεκτρολόγοι ή μηχανολόγοι μηχανικοί με βεβαίωση αναγγελίας 
δραστηριότητας  αδειούχου εγκαταστάτη, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα  στο Π.Δ. 
108/2013. 

2. Πτυχιούχοι ηλεκτρολόγοι ή μηχανολόγοι  μηχανικοί, οι οποίοι έχουν επαγγελματικά δικαιώματα 
της  4ης ομάδας  Α’ ειδικότητας, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα  στο Π.Δ. 108/2013. 

3. Κάτοχοι άδειας ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη Α’ ειδικότητας 4ης ομάδας, σύμφωνα με τα ειδικώς 
οριζόμενα  στο Π.Δ. 108/2013. 

        Α.2   Νομικά πρόσωπα ή ένωση/κοινοπραξία αυτών.  
     Τα νομικά πρόσωπα ή οι κοινοπραξίες, θα πρέπει να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία 

να δηλώνουν τα στοιχεία του υπεύθυνου ο οποίος θα διενεργήσει τον ηλεκτρολογικό έλεγχο και 
να προσκομίσουν αντίγραφο της αδείας ή του πτυχίου του. 

      Σε περίπτωση που οι Ενδιαφερόμενοι  Οικονομικοί  Φορείς συμμετέχουν ως  ένωση ή κοινοπραξία, 
οι ανωτέρω προϋποθέσεις αρκεί να πληρούνται αθροιστικά από τα μέλη της  κοινοπραξίας. 

3.2.  Τεχνική-Επαγγελματική ικανότητα 
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει: 

3.2.1 Υπεύθυνη δήλωση με αναφορά σε τουλάχιστον τρία (3) έργα παρόμοιας φύσεως. 
3.2.2 Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρει ότι διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό, την 

εξειδικευμένη τεχνογνωσία και το επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των 
υπηρεσιών που του ανατίθενται, ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από αντίστοιχα 
έργα και δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του 
δραστηριότητας. 

               Όλο το προσωπικό του εργολάβου θα διαθέτει : 
 Εμπειρία στον τομέα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων τουλάχιστον (5) ετών. 
 Καλή γνώση των διατάξεων των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων καθώς και του 

Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384. 
 Καλή γνώση των Εθνικών και Διεθνών κανονισμών όσον αφορά τις ηλεκτρολογικές 

εγκαταστάσεις. 
3.2.3 Επίσης θα υποβληθεί και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία 

θα αναφέρεται ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της 
παρούσης  και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.  

3.2.4 Τα παραπάνω αποδεικτικά έγγραφα πρέπει να προσκομιστούν μαζί με την προσφορά, επί ποινή 
αποκλεισμού. 

3.3.  Συστήματα διασφάλισης ποιότητας  
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν Πιστοποιητικά, διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής 
διαχείρισης, υγιεινής & ασφάλειας στην εργασία αντίστοιχα, EN ISO 9001: 2015,  EN ISO 14001: 2015, EN 
ISO 45001: 2018  σε ισχύ. 
ΑΡΘΡΟ 4 - Περιγραφή διαδικασίας  
4.1. Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών 
Κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά, η οποία εκτιμάται βάσει της τιμής 
και του χρόνου ολοκλήρωσης του έργου. 
Η βαθμολόγηση του χρόνου ολοκλήρωσης του έργου κυμαίνεται από 80 έως 120 βαθμούς. Στο κριτήριο 
τίθεται ο βαθμός 100, εφόσον καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της Διακήρυξης. Στις περιπτώσεις που δεν 
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καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της διακήρυξης ή υπερκαλύπτονται, τίθεται η βαθμολογία μέχρι το 
κατώτερο και ανώτερω όριο αντίστοιχα.  
Η κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης προσφοράς θα γίνει με βάση τον 
ακόλουθο τύπο : 

Λi = 60 * ( Βi / Βmax ) + 40 * (Kmin/Ki) 

όπου:   

Βmax   η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη τεχνική προσφορά   

Βi  η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς i 

Kmin   το συνολικό συγκριτικό κόστος της προσφοράς με τη μικρότερη τιμή   

Κi  το συνολικό συγκριτικό κόστος της προσφοράς i   

Λi  το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 

Επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο Λ  

Στην  περίπτωση  ισοδύναμων  προφορών,  δηλαδή  προσφορών  με  την  ίδια  συνολική  τελική  βαθμολογία  
μεταξύ  δύο  ή  περισσοτέρων  προσφερόντων  η  ανάθεση  γίνεται  στην  προσφορά  με  την  μεγαλύτερη  
βαθμολογία  τεχνικής  προσφοράς. 

4.2 Χρόνος υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο μέχρι την 25.10.2021 με αποστολή συμπιεσμένου 
κλειδωμένου φακέλου αρχείων και στις δύο ηλεκτρονικές διευθύνσεις gpapageorgiou@thpa.gr και 
asachinidou@thpa.gr. Ο κωδικός πρόσβασης αποστέλλεται στα ανωτέρω e-mail μετά τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής προσφορών, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης των συμμετεχόντων. Ενδεικτικές οδηγίες 
για τη δημιουργία κλειδωμένου αρχείου έχουν αναρτηθεί μαζί με την  παρούσα διακήρυξη στην ιστοσελίδα 
της ΟΛΘ ΑΕ.  
4.3 Διευκρινίσεις 
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται το αργότερο πέντε 
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ηλεκτρονικά στα παρακάτω email:  
asachinidou@thpa.gr, zpantelidis@thpa.gr, ggeorgiadsi@thpa.gr, cvasiliadou@thpa.gr, με κοινοποίηση 
στο gpapageorgiou@thpa.gr. 
4.4 Παράταση, τροποποίηση, συμπλήρωση ή ματαίωση διαγωνισμού 
Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει το χρόνο υποβολής προσφορών (στη διάρκεια του χρόνου 
υποβολής προσφορών) ή να ακυρώσει τη διαδικασία ανάθεσης, ή να αποφασίσει την επανάληψή της σε 
οποιοδήποτε στάδιο, χωρίς ευθύνη, κόστος ή κύρωση, μετά από Απόφαση του αρμόδιου οργάνου αυτής. 
Διατηρεί επίσης το δικαίωμα, με διαφάνεια, να τροποποιήσει τους όρους της διαδικασίας. 
ΑΡΘΡΟ 5 - Περιεχόμενο Προσφορών 
Τα στοιχεία της προσφοράς ορίζονται ως ακολούθως: 
5α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά συμμετοχής:  
1) Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο (ημεδαποί οικονομικοί φορείς) ή αντίστοιχη 

βεβαίωση/έγκριση/άδεια από τη σχετική αρχή της χώρας καταγωγής τους (αλλοδαποί οικονομικοί 
φορείς). 

2) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό της συμμετέχουσας εταιρίας αλλά και των νόμιμων 
εκπροσώπων αυτής οι οριζόμενοι στην παράγραφο 2.1.2 λόγοι αποκλεισμού και ότι δεν υπάρχουν λόγοι 
να πιστεύεται ότι τα κωλύματα αυτά θα συντρέξουν κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και των 
τυχόν παρατάσεών της. 

3) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο Υποψήφιος δηλώνει ότι έλαβε γνώση των τεχνικών  απαιτήσεων του 
αντικειμένου του διαγωνισμού και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης. Στην 
περίπτωση διαφοροποίησης θα πρέπει να αναφέρει ρητά τα σημεία στα οποία διαφοροποιείται. 

4) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, προσκομίζονται τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να 
προκύπτουν η νόμιμη σύστασή, το πρόσωπο που δεσμεύει με την υπογραφή του τη συμμετέχουσα 
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εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής 
κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των 
ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

5) Τις κάτωθι πιστοποιήσεις: EN ISO 9001: 2015,  EN ISO 14001: 2015, EN ISO 45001: 2018  σε ισχύ. 
6) Ενημερωτικό έγγραφο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, κατά το Άρθρο 13 του ΓΚΠΔ 

679/2016, υπογεγραμμένο από τον Υποψήφιο 
5β. Οικονομική Προσφορά 

 Στην οικονομική προσφορά ο συμμετέχων θα πρέπει υποχρεωτικά:  
Α) Να προσδιορίζει τη συνολική προσφερόμενη τιμή σε ευρώ (€) για όλες τις εργασίες   που θα 

απαιτηθούν για την συμμόρφωση των Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων της ΟΛΘ  ΑΕ και την 
προμήθεια του απαραίτητου  ηλεκτρολογικού υλικού, σύμφωνα με τις τεχνικές εκθέσεις. 

β) Να προσδιορίζει αναλυτικά την ωριαία αντιμισθία του προσωπικού του , για τις εργασίες που θα 
απαιτηθεί να πραγματοποιηθούν σε απολογιστική βάση, ανάλογα με την ειδικότητα του 
απασχολούμενου.  
 Απολογιστική Εργασία Μηχανικού,  
 Απολογιστική Εργασία τεχνίτη ηλεκτρολόγου,  
 Απολογιστική Εργασία βοηθού ηλεκτρολόγου,  
 Απολογιστική Εργασία εργάτη. 

Γ)  Να αναφέρει το χρόνο ισχύος της προσφοράς του, ο οποίος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον  
ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ  (180) ημερολογιακές ημέρες.  

Δ)  Να αναφέρει το χρόνο υλοποίησης του αντικειμένου του έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο  
άρθρο 11.2. 

Ε) Να υπογράφεται από τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του συμμετέχοντα οικονομικού 
φορέα. 

ΣΤ) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης, ύψους διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000€). 
5γ. Τεχνική Προσφορά 

Ο φάκελος Τεχνικής προσφοράς  των  συμμετεχόντων  θα πρέπει υποχρεωτικά να εμπεριέχει :  
1. Τεχνική περιγραφή στην Ελληνική  γλώσσα που θα αναφέρεται και θα απαντά σε κάθε παράγραφο 

των τεχνικών όρων της παρούσας, με την ίδια σειρά που αυτοί (οι όροι) αναγράφονται στη Τεχνική  
Περιγραφή του έργου.  Αυτή θα πρέπει να είναι αναλυτική και σαφής. 

2. Πίνακα εκτελεσθέντων έργων από τον συμμετέχοντα, του ιδίου αντικειμένου των τεχνικών όρων, 
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο  3.2.1. 
Η κατάσταση θα συνοδεύεται εφόσον είναι εφικτό, από τρεις (3) τουλάχιστον σχετικές βεβαιώσεις 
καλής εκτέλεσης, των αντιστοίχων πελατών  και στις οποίες ρητά θα αναγράφονται, τα στοιχεία 
επικοινωνίας  τους, το εκτελεσθέν έργο, ο χρόνος παράδοσης ( εμπρόθεσμος – εκπρόθεσμος  ) και 
η επιτυχής  τους έκβαση.  

3. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο συμμετέχων θα αναφέρει ότι διαθέτει τον απαραίτητο 
πιστοποιημένο εξοπλισμό, την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και το επαρκές και κατάλληλο 
προσωπικό για την εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται, ότι δεν έχει αποκλεισθεί η 
συμμετοχή του από έργα και δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας. 

4. Αντίγραφα πτυχίων και  επαγγελματικών αδειών  του προσωπικού που θα απασχολήσει. 
5. Όλες τις απαιτούμενες  υπεύθυνες  δηλώσεις  όπως έχουν περιγραφεί στα προηγούμενα μέρη των 

τεχνικών όρων. 
6. Αντίγραφο του Πιστοποιητικού Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με το άρθρο 3.3.  
7.Συνοπτική παρουσίαση της εταιρείας στην οποία θα αναφέρονται πληροφορίες για τις 

εγκαταστάσεις και το μόνιμο προσωπικό. 
8. Κάθε άλλο στοιχείο που θεωρεί ο ενδιαφερόμενος απαραίτητο. 

ΑΡΘΡΟ 6- Χρόνος Ισχύος Προσφορών 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές πρέπει να ισχύουν για τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από τη λήξη 
της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών του Διαγωνισμού.  
Η ισχύς των προσφορών μπορεί να παρατείνεται, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Ο.Λ.Θ. Α.Ε., πριν από τη 
λήξη τους, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με τη προβλεπόμενη από τη Διακήρυξη αρχική 
διάρκεια ισχύος της προσφοράς. 
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ΑΡΘΡΟ 7 - Αντιπροσφορές  
Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές ή τροποποιήσεις προσφορών ή οποιεσδήποτε προτάσεις που 
μπορούν να χαρακτηρισθούν σαν αντιπροσφορές, δε θα λαμβάνονται υπόψη και θα απορρίπτονται από 
αρμόδιο όργανο της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού. 
ΆΡΘΡΟ 8 - Γλώσσα  
Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και η Αγγλική. Όλα τα στοιχεία των προσφορών θα 
συντάσσονται είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα είτε (εφόσον είναι συντεταγμένα στην γλώσσα 
της χώρας προέλευσής τους) θα συνοδεύονται από μετάφραση σε μία από τις παραπάνω γλώσσες. Σε 
περίπτωση ασυμφωνίας επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική.  
ΆΡΘΡΟ 9 – Αναπροσαρμογή Τιμών  
Οι προσφερόμενες τιμές, θεωρούνται σταθερές και οριστικές και δεν υπόκεινται σε αναπροσαρμογή για 
οποιοδήποτε λόγο και αιτία μέχρι και την ολοκλήρωση της προμήθειας. Για τον λόγο αυτό, η συμμετοχή 
κάθε ενδιαφερομένου στον διαγωνισμό, συνεπάγεται τη ρητή, ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη παραίτησή του 
από κάθε, υπέρ αυτού, δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών που προσφέρθηκαν και που τυχόν απορρέει 
από άλλη σχετική διάταξη. 
ΆΡΘΡΟ 10 - Σύμβαση  
Μετά την κοινοποίηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού υπογράφεται μεταξύ της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και του 
επιλεγμένου οικονομικού φορέα σύμβαση.   
ΑΡΘΡΟ 11 - Ειδικοί όροι  
11.1 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, το 
ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής αμοιβής, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν 
ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της ΟΛΘ ΑΕ έναντι του προμηθευτή. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.  
11.2 Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης έργου 
Εντός πέντε (5) ημερών  από την υπογραφή της σύμβασης, ορίζεται το χρονοδιάγραμμα των εργασιών σε 
συνεργασία με την ΟΛΘ ΑΕ.  
Η εκτέλεση των εργασιών θα πραγματοποιείται ανά Ηλεκτρολογικό πίνακα, κτιρίων, αποθηκών και υποδομών 
που ηλεκτροδοτούνται από τον υποσταθμό μέσης τάσης Νο 6 της ΟΛΘ ΑΕ.  
Ο  Ανάδοχος μπορεί να προχωρήσει στις εργασίες επισκευής και αποκατάστασης των κτιρίων της επόμενης 
ομάδας, ανεξάρτητα εάν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες της προηγούμενης. 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει όλες τις εργασίες επισκευής και αποκατάστασης που προκύπτουν από 
τις εκθέσεις ελέγχου, σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 
Οι εργασίες μπορούν να εκτελούνται τις καθημερινές κατά τις δύο βάρδιες εργασίας της Ο.Λ.Θ. ΑΕ. 
Εφόσον ο ανάδοχος επιθυμεί την εκτέλεση  εργασιών και κατά τις αργίες (Σάββατο, Κυριακή) πλην εορτών 
θα πρέπει μια ημέρα τουλάχιστον νωρίτερα να ενημερώνει την Υπηρεσία. Οι εργασίες κατά τις αργίες 
μπορούν να εκτελούνται μόνον κατά την Α’ βάρδια. 
Σημειώνεται ότι ο Ανάδοχος στην προσφορά του θα αναφέρει το χρόνο διακοπής ρευματοληψίας των 
πινάκων. 
11.3 Τρόπος πληρωμής 
Η χρηματοδότηση της προμήθειας γίνεται από τον τακτικό προϋπολογισμό της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 
Ποσό έως είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της αξίας του όλου αντικειμένου της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., 
μπορεί να δοθεί ως προκαταβολή με την υπογραφή  της σύμβασης και έναντι ισόποσης 
Εγγυητικής  Επιστολής ανάληψης προκαταβολής.  
Το υπολοιπόμενο ποσό καταβάλλεται μετά την παράδοση, την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών και την 
υπογραφή του Πιστοποιητικού Παραλαβής, εντός 60 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου. 
Μετά την υπογραφή του Πιστοποιητικού Παραλαβής επιστρέφεται η Εγγυητική Επιστολή ανάληψης 
προκαταβολής. 
 
 



        7 
 

 

 
Β’ ΜΕΡΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
                  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 
1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
       1.1. Ο Ανάδοχος θα πραγματοποιήσει τις εργασίες αποκατάστασης και συμμόρφωσης όπως αυτές 

προκύπτουν από τις Τεχνικές εκθέσεις με τις υποδείξεις των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν από τον 
αρχικό  Έλεγχο όλων των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούνται από τον Υ/Σ Νο 6 της 
ΟΛΘ ΑΕ και όλων των πυλών, με βάση τον ΚΕΗΕ ή τον ΕΛΟΤ HD 384 ανάλογα με την ημερομηνία 
κατασκευής των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. 

        Οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για την ολοκλήρωση του περιγραφόμενου έργου από πλευράς 
του αναδόχου είναι: 

o Συγκέντρωση των Τεχνικών εκθέσεων, που περιγράφουν αναλυτικά όλες τις παρατηρήσεις, 
απαιτήσεις, υποδείξεις και προτάσεις, που πρέπει να πραγματοποιηθούν σε όλους τους 
ηλεκτρικούς πίνακες, εγκαταστάσεις και υποδομές που τροφοδοτούνται από τον Υ/Σ Νο 6 
της ΟΛΘ ΑΕ. 

o Επί τόπου επίσκεψη του αναδόχου, στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις όλων των κτηρίων, 
αποθηκών και Υποσταθμών που αναφέρονται στο Παράρτημα Α’ του παρόντος, ώστε να 
καταγραφούν τα δεδομένα και οι απαιτήσεις του έργου και παράλληλα να λάβει  γνώση για 
τις τοπικές συνθήκες που μπορεί να επιδράσουν στην εκτέλεση των εργασιών του. 

o Συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών της ηλεκτρολογικής 
εγκατάστασης  του ανωτέρω τμήματος του Λιμένα. 

o Μετά την ολοκλήρωση του έργου, Παράδοση Υπεύθυνης Δήλωσης Καλής Εκτέλεσης 
Εργασιών (ΥΔΚΕ) σύμφωνα με τα πρότυπα της ισχύουσας νομοθεσίας θεωρημένη από τον 
αντίστοιχο Επαγγελματικό Φορέα, για το σύνολο των ηλεκτρικών πινάκων του Παρατήματος 
Α’  προκειμένου να υπάρξει πλήρης συμμόρφωση με το  πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 ή ΚΕΗΕ . 

o Όλα τα ηλεκτρολογικά υλικά που θα απαιτηθούν, όπως αυτά περιγράφονται στις τεχνικές    
εκθέσεις του έργου, αποτελούν ευθύνη του ανάδοχου και περιλαμβάνονται στο παρόν 
αντικείμενο. 

o Τα απαιτούμενα αναλώσιμα μικροϋλικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά την διάρκεια των 
εργασιών όπως κλέμες, μονωτικές ταινίες, υλικά καθαρισμού κλπ, επίσης βαρύνουν τον 
ανάδοχο. 

o Τυχόν υλικά που δεν περιγράφονται στις Τεχνικές εκθέσεις και στα Πρωτόκολλα Ελέγχου 
Ηλεκτρικής Εγκατάστασης του Παραρτήματος Α’ του παρόντος, αλλά κριθούν απαραίτητα 
κατά την διαδικασία των εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου, θα παρέχονται από τον 
ΟΛΘ. 

o Εργασίες που πιθανόν θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση βλαβών ή δυσλειτουργιών που 
προκύπτουν μετά τις εργασίες συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο HD-384 και την 
επανεργοποίηση των ηλεκτρικών πινάκων, θα   πραγματοποιηθούν από τον ανάδοχο σε 
απολογιστική βάση και πάντα μετά από συνεννόηση με την ΟΛΘ ΑΕ.  

o Εργασίες που πιθανόν θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση και συμμόρφωση των 
Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, που λειτουργούν σε χώρους της ΟΛΘ ΑΕ, οι οποίοι είναι 
παραχωρημένοι σε τρίτους, δεν περιλαμβάνονται στο αντικείμενο του παρόντος 
διαγωνισμού. 

o Ενδέχεται όμως μετά από συνεννόηση με τους χρήστες των υποδομών αυτών, οι ανωτέρω εργασίες 
να ανατεθούν στον ανάδοχο. Σε αυτή την περίπτωση θα πραγματοποιηθούν  σε απολογιστική βάση 
και πάντα μετά από συνεννόηση με την ΟΛΘ ΑΕ και θα τιμολογηθούν ανά ανάθεση.  

o Ο Ανάδοχος πριν από την έναρξη εκτέλεσης εργασιών που θα απαιτηθεί να υλοποιηθούν σε 
απολογιστική βάση, υποχρεούται να συντάξει αναλυτικό προϋπολογισμό των εργασιών αυτών, 
αναλύοντας τις απαιτήσεις σε ημερομίσθια του εργατοτεχνικού προσωπικού ανά ειδικότητα, την αξία 
των υλικών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την 
εκτέλεση των εργασιών αυτών και καταθέτει τον ανωτέρω προϋπολογισμό στην επιτροπή ελέγχου 
προς έγκριση. 
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o Πριν από την παραπάνω έγκριση δεν επιτρέπεται η έναρξη εκτέλεσης εργασιών «απολογιστικά». 
2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ε.Η.Ε. 

Όλα τα ηλεκτρολογικά υλικά και καλώδια που θα χρησιμοποιηθούν για την ολοκλήρωση του 
αντικειμένου της σύμβασης θα είναι προελεύσεως ευφήμων γνωστών οίκων με πιστοποίηση κατά 
CE ή VDE, ειδικότερα για το διακοπτικό υλικό θα είναι τύπου ABB, SIEMENS, LEGRAND, HAGER ή 
SCHNEIDER ELECTRIC, προκειμένου να διατηρηθεί η ομοιομορφία με το υπόλοιπο εγκατεστημένο  
ηλεκτρολογικό υλικό εντός του Λιμένος και πάντα σε σχέση με το υφιστάμενο διακοπτικό υλικό του 
πίνακα. 
Οι υποψήφιοι οφείλουν κατά τη κατάθεση της προσφοράς τους να συμπεριλάβουν πίνακα με το 
σύνολο του ηλεκτρολογικού υλικού που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν, τεχνικά φυλλάδια, τύπους  
και τιμές μονάδος ανά υλικό.  
Σε περίπτωση απολογιστικής εργασίας οι τιμές χρέωσης των ηλεκτρολογικών υλικών που θα 
χρησιμοποιηθούν θα προκύπτουν από τον ανωτέρω πίνακα. 

3. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ  
1. Όλες οι εργασίες θα πρέπει να γίνονται θεωρώντας ότι η εγκατάσταση είναι πάντα «υπό τάση» από 

το δίκτυο της Δ.Ε.Η. προς αποφυγήν τυχόν ατυχήματος. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να 
ενημερώνει εγκαίρως με κάθε πρόσφορο μέσο τους χρήστες των εγκαταστάσεων του Λιμένα για 
κάθε εργασία, παρέμβαση, συντήρηση και έλεγχο που θα πραγματοποιήσει, τουλάχιστον από την 
προηγούμενη εργάσιμη ημέρα και πάντα σε συνεννόηση με την αρμόδια επιτροπή Παρακολούθησης 
και Παραλαβής του έργου. 

2. Η ανωτέρω Επιτροπή, θα έχει το δικαίωμα να διενεργεί τακτικούς  ελέγχους για την τήρηση των 
όρων της σύμβασης όσες φορές το θεωρεί απαραίτητο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται 
πλήρως σε κάθε έλεγχο και να διαθέτει το απαιτούμενο γι' αυτό προσωπικό.  

3. Ο Ανάδοχος τηρεί με δική του ευθύνη αρχείο με τις εκτελεσθείσες εργασίες επισκευών σε σχετικό 
βιβλίο (ημερολόγιο έργου) εις διπλούν. Το βιβλίο αυτό οφείλει να διατηρεί ενημερωμένο σε 
καθημερινή βάση και να είναι πάντα διαθέσιμο προς έλεγχο από την αρμόδια επιτροπή. 
Το Ημερολόγιο υπογράφεται από εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του Αναδόχου και του ΟΛΘ και 
μετά την υπογραφή του το ένα αντίτυπο κρατείται στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

4. Μετά το πέρας της ολοκλήρωσης των εργασιών αποκατάστασης των παρατηρήσεων των τεχνικών 
εκθέσεων, για κάθε ένα χώρο ξεχωριστά, όπως αυτοί παρουσιάζονται στις Τεχνικές Εκθέσεις, ο 
ανάδοχος καλείται να προσκομίζει ΥΔΚΕ «Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών 
Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου», σύμφωνα με τα πρότυπα της ισχύουσας νομοθεσίας θεωρημένη από 
τον αντίστοιχο Επαγγελματικό Φορέα, σύμφωνα με την παρ. 2.1.4 των τεχνικών όρων. 

4.        ΛΟΙΠΟΙ   ΟΡΟΙ -  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
 Κατά την υπογραφή της  Σύμβασης, ο  Ανάδοχος  υποχρεούται να καταθέσει στην Ο.Λ.Θ.  Α.Ε. 

δήλωση, με την οποία θα καθορίζει τον υπεύθυνο κατά το Νόμο Τεχνικό Ασφαλείας καθώς και το 
Σ.Α.Υ., που θα έχει όλη την ευθύνη παρακολούθησης και επίβλεψης των εργασιών του έργου. Τη 
δήλωση πρέπει να συνυπογράφει και ο οριζόμενος Τεχνικός ώστε να φαίνεται ότι αποδέχεται την 
ανάθεση. Επίσης θα υπογράψει και το ειδικό έντυπο της Υπηρεσίας  που αφορά την λειτουργία του 
εργοταξίου εντός της ΟΛΘ ΑΕ. Ο  Τεχνικός του εργολάβου θα κατέχει τις απαραίτητες άδειες για 
εργασίες σε ηλεκτρικούς πίνακες μέσης και χαμηλής  τάσης και οι οποίες θα είναι διαθέσιμες σε κάθε 
ζήτηση από την ΟΛΘ ΑΕ. Καθόλη τη διάρκεια των εργασιών και μέχρι την παραλαβή, ο Ανάδοχος 
και ο επιβλέπων Τεχνικός του, οφείλουν να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για το προσωπικό τους 
και τους τρίτους στους  χώρους της ηλεκτρικής εγκατάστασης του Λιμένα. Ακόμη, όλο το τεχνικό 
προσωπικό του Αναδόχου θα κατέχει τις κατάλληλες επαγγελματικές άδειες για ηλεκτρολογικές 
εργασίες σε Ηλεκτρικούς πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης που θα πραγματοποιήσει εντός των  
χώρων του λιμένα  και οι οποίες θα είναι διαθέσιμες σε κάθε ζήτηση από την ΟΛΘ ΑΕ . 
Στο παραπάνω υπεύθυνο άτομο του Αναδόχου, θα απευθύνεται η ΟΛΘ ΑΕ για οποιοδήποτε τεχνικό 
θέμα που θα προκύπτει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 

 Η ΟΛΘ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την απομάκρυνση ή αντικατάσταση οποιουδήποτε από 
το προσωπικό του αναδόχου, κρίνεται ακατάλληλο ή παραβαίνει τις υποδείξεις, σχετικά με την ορθή 
τεχνική και τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται. 

 Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις της ΟΛΘ ΑΕ που τροφοδοτούνται από τον Υ/Σ Νο 6, ευρίσκονται 
μέσα σε Τελωνειακή ελεγχόμενη περιοχή του λιμένος και κατά συνέπεια ο Ανάδοχος οφείλει να 
γνωρίζει και να συμμορφώνεται με όσα συνεπάγεται το ειδικό αυτό καθεστώς. Ο Ανάδοχος κατά τη 
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διάρκεια των εργασιών επισκευών και αποκατάστασης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  των 
κτιρίων, Αποθηκών  ή Υποσταθμών μέσης τάσης , οφείλει να τηρεί όλες τις τελωνειακές διατάξεις, 
για την εισαγωγή και εξαγωγή από το Λιμένα εργαλείων και μηχανημάτων. 

 Όλες οι απαιτούμενες εργασίες, θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα  από  τους 
Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς  που διέπουν τις κατασκευές αυτές.  Κατά την εκτέλεση 
των εργασιών ο ανάδοχος οφείλει να εφαρμόζει πλήρως όλα τα προβλεπόμενα από την σχετική 
νομοθεσία μέτρα ασφαλείας.  

 Ακόμη ο Ανάδοχος φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την καταλληλότητα, την νόμιμη 
παροχή εργασιών και διαμονή στη χώρα των ατόμων που απασχολήσει κατά την εκτέλεση των 
εργασιών  που απορρέουν από την  παρούσα σύμβαση. 

 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, με δικές του δαπάνες, να προβαίνει στην προμήθεια, εγκατάσταση 
και λειτουργία οποιωνδήποτε μηχανημάτων, εργαλείων, υλικών και εφοδίων, αναγκαίων ή χρήσιμων 
για την εκτέλεση του Έργου. Τα υπόψη μηχανήματα, εργαλεία, υλικά και εφόδια, που 
χρησιμοποιούνται προσωρινά ή οριστικά στο Έργο, πρέπει να είναι κατάλληλα για τη χρήση που 
προορίζονται και να παρέχουν πλήρη ασφάλεια για το Έργο και το προσωπικό. 

 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, αμέσως μετά την αποπεράτωση κάθε εργασίας, να συγκεντρώσει 
τα υλικά που πλεονάζουν ή αυτά που αποξηλώθηκαν και να πραγματοποιεί πλήρη καθαρισμό της 
θέσης εργασίας (απομάκρυνση απορριμμάτων, μπαζών, κατεστραμμένου ηλεκτρολογικού υλικού 
κλπ.).  

 Τα παλαιά κατεστραμμένα καλώδια που ενδεχομένως θα αποξηλωθούν θα συγκεντρώνονται και θα 
παραδίδονται στην Κεντρική Αποθήκη του ΟΛΘ. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 
 Διαθέσιμη Μονάδα ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους η οποία θα καλύπτει τις  ανάγκες της Ο.Λ.ΑΘ .Ε 

ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο ο χρόνος διακοπής ρευματοδότησης.  
1. Πιστοποιημένο Πολυόργανο μετρήσεων 
2. Συσκευές κόλλησης για ηλεκτρολογικές ή ηλεκτρονικές εργασίες. 
3. Πιστοποιημένες συσκευές και όργανα για πάσης φύσεως ελέγχους ή δοκιμές και μετρήσεις 

ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. 
4. Δράπανα, τροχούς, πρέσες ακροδεκτών κλπ. 
5. Φορητές κλίμακες για εκτέλεση εργασιών σε ύψος έως 4 μέτρα τουλάχιστον. 
6. Εργαλεία και λοιπά είδη για πάσης φύσεως καθαρισμούς των εγκαταστάσεων και των χώρων αυτών. 
 Οι εργαζόμενοι του εργολάβου θα φορούν διαρκώς τα Μέσα Ατομικής Προστασίας ( Μ.Α.Π ), θα 

ακολουθούν πιστά όσα υπαγορεύονται από τη σήμανση στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους 
της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και θα τοποθετούν προειδοποιητική σήμανση για τους κινδύνους που 
δημιουργούνται από την εκτέλεση της εργασίας τους. 

 Ο Ανάδοχος, φέρει την πλήρη και  αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη για οποιοδήποτε  ατύχημα 
ή ζημία προκληθεί στην ΟΛΘ ΑΕ., στο προσωπικό του ή στο προσωπικό της ΟΛΘ ΑΕ  ή σε 
οποιονδήποτε τρίτο, κατά την εκτέλεση των εργασιών  που ανέλαβε ή επ' ευκαιρία αυτών από 
ενέργειες δικές του ή των ατόμων που θα απασχολήσει, μέχρι και την λήξη της Σύμβασης. Εάν 
συμβεί κάποιο ατύχημα , ο Ανάδοχος θα κάνει όλες τις απαιτούμενες αναγγελίες. 

 Ο εργολάβος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί όσα προβλέπονται από τη νομοθεσία και τους 
κανόνες της τέχνης σε θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας, για το σύνολο των εμπλεκομένων  
εργαζομένων ή μη, συμπεριλαμβανομένων όσων αναφέρονται ενδεικτικώς στον οδηγό υγείας και  
ασφάλειας της εργασίας Ο.Λ.Θ. Α.Ε., του οποίου έλαβε γνώση. 

 Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες υλικών, εξαρτημάτων, μηχανημάτων και 
εργαλείων του αναδόχου, ο οποίος οφείλει να μεριμνήσει για την επαρκή και αποτελεσματική φύλαξη 
τους. 

 Ο ανάδοχος έχει όλες τις ευθύνες του εργοδότη για το προσωπικό του, δηλαδή της μισθοδοσίας και 
των εισφορών υπέρ των κυρίων και επικουρικών ασφαλιστικών ταμείων. 

5. ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
O Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει οποιοδήποτε τμήμα καθώς και το σύνολο του 
Έργου άρτια, πλήρως, εμπρόθεσμα και σύμφωνα προς τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, τις 
προβλέψεις των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων της Σύμβασης. 
Ο Ανάδοχος ευθύνεται,  για οποιαδήποτε υλική ζημία που θα προκληθεί από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία 
που έχει σχέση με την εκτέλεση του Έργου, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των ζημιών που θα 
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προκληθούν λόγω παραλείψεων του Αναδόχου κατά την εκτέλεση του Έργου, έως την οριστική 
παραλαβή του. 
Ο Ανάδοχος, κατά την εκτέλεση του έργου, είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για 
την πρόληψη και αποφυγή ζημιών στις εγκαταστάσεις του ΟΛΘ ή τρίτων εντός του Λιμένος, 
επιδεικνύοντας για το σκοπό αυτό ιδιαίτερη επιμέλεια. 
Σε περίπτωση ζημιάς σε τρίτους ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός 48-ώρου να υποβάλλει έγγραφη 
δήλωση στον ΟΛΘ , στη συνέχεια να προβαίνει στην άμεση αποκατάσταση της ζημίας, με δικά του 
έξοδα, και στο τέλος να ενημερώνει εγγράφως τον ΟΛΘ για την ολοκλήρωση της επισκευής. 
Περιπτώσεις ζημιών που δεν δηλώθηκαν καθόλου από τον Ανάδοχο, διαβιβάζονται σ' αυτόν από τον 
ΟΛΘ και αυτός υποχρεούται το συντομότερο δυνατό και το πολύ μέσα σ' ένα (1) μήνα, είτε να τις 
αποκαταστήσει, είτε, εφόσον δεν αποδέχεται την ευθύνη για τις ζημιές αυτές, να ανακοινώσει μέσα 
στην παραπάνω προθεσμία εγγράφως την άρνησή του, κοινοποιώντας σχετική επιστολή του στην ΟΛΘ 
ΑΕ. 

6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Η εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο θα υπόκειται στο συνεχή γενικό έλεγχο και επιθεώρηση από 
τον ΟΛΘ ή άλλων προσώπων που έχουν ορισθεί από τον ΟΛΘ για το σκοπό αυτό. Κατά την άσκηση 
του δικαιώματος αυτού ο ΟΛΘ θα έχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα μέρη που εκτελούνται εργασίες 
σχετικές με το Έργο. 
Εάν από τον έλεγχο, που ασκείται σύμφωνα με το Άρθρο αυτό, θεωρηθεί ότι η μέθοδος εργασίας, τα 
υλικά, το προσωπικό και τα μέσα που χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος δεν είναι επαρκή ή κατάλληλα ή δεν 
εκτελούνται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο σχεδιασμό, Πρότυπα, Κανονισμούς, Τεχνικές Προδιαγραφές, 
Οδηγίες κ.λπ., ώστε να εξασφαλίζονται η τέλεια, οικονομική, εμπρόθεσμη και απόλυτα σύμφωνη με 
τους όρους της Σύμβασης, εκτέλεση και αποπεράτωση του Έργου, έχει το δικαίωμα να δίδει εντολές 
προς τον Ανάδοχο και ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις εντολές αυτές, χωρίς να 
δικαιούται οποιαδήποτε πρόσθετη πληρωμή ή αύξηση των τιμών ή παράταση προθεσμιών. 
Η άσκηση του ελέγχου από τον ΟΛΘ με κανένα τρόπο δεν ελαττώνει την ευθύνη του Αναδόχου 

7.       ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Σε κάθε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών και μέχρι την  Παραλαβή του 
Έργου, οποιοδήποτε τμήμα του ή η ποιότητα της εργασίας ή τα υλικά που χρησιμοποιούνται ή που 
χρησιμοποιήθηκαν για την εκτέλεση των εργασιών είναι, κατά την κρίση του ΟΛΘ, ελαττωματικά, ατελή 
ή ακατάλληλα ή δεν πληρούν τις απαιτήσεις και γενικά δε συμφωνούν με εκείνα που ορίζονται στη 
Σύμβαση, η Επιβλέπουσα Επιτροπή δικαιούται, με έγγραφη εντολή της, να ζητήσει από τον Ανάδοχο να 
προβεί σε οποιαδήποτε διόρθωση, αντικατάσταση ή πρόσθετη εργασία, την οποία κρίνει απαραίτητη. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με την προσήκουσα επιμέλεια και ταχύτητα και με δικές 
του δαπάνες στις παραπάνω εντολές της Επιβλέπουσας Επιτροπής, εκτελώντας, σύμφωνα μ' αυτές, 
όλες τις συμπληρωματικές εργασίες οι οποίες απαιτούνται για την απομάκρυνση και αντικατάσταση των 
ελαττωματικών, ατελών, ελλιπών ή ακατάλληλων υλικών, καθώς και για την αποκατάσταση της ατελούς 
ή κακότεχνης εργασίας. 

8. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου είναι εμπιστευτικό στον προσφέροντα και δεν θα αποκαλυφθεί 
σε κανένα άλλο πρόσωπο. Δεν μπορεί να αναπαραχθεί εν όλο ή εν μέρει. Ωστόσο, οποιαδήποτε από 
τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό μπορεί να αποκαλυφθεί χωρίς την προηγούμενη 
συγκατάθεση του Ιδιοκτήτη. Οποιαδήποτε μορφή αναπαραγωγής, διάδοσης, αντιγραφής, 
αποκάλυψης, τροποποίησης, διανομής και / ή δημοσίευσης αυτού του εγγράφου απαγορεύεται 
αυστηρά.                                                           

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΓΕΝΙΚΟΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΟΛΘ Α.Ε 

 
 

FRANCO NICOLA CUPOLO 
                                                                                                                                                    
   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: 
  Παράρτημα Α - Τεχνικές Εκθέσεις Υποσταθμού 6 και πυλών  
  Παράρτημα Β - Πρωτόκολλα Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης υποσταθμού 6 και πυλών  
  Παράρτημα Γ- Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 6 ΚΑΙ ΠΥΛΩΝ  
 
 
https://www.dropbox.com/sh/zor3fk58q83ljgh/AADWEmcn7gHXWSuqX77GZXvea/%CE%A0%CE%91%CE%A1
%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91%20%CE%91.%20%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%
BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%95%CE%BA%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B
9%CF%82%20%CE%A5%CE%A3%206.pdf?dl=0 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄- ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 6 ΚΑΙ ΠΥΛΩΝ 
 
 
https://download.thpa.gr/TED074_ANNEX_B.zip 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ των ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, κατά το άρθρο 13 του ΓΚΠΔ 679/2016 
(συνοδεύει τα έντυπα των Αιτήσεων Συμμετοχής σε Διαγωνισμούς-Προκηρύξεις-Διακηρύξεις-Προσφορές κλπ της Δνσης 
Προμηθειών και Επενδύσεων της «ΟΛΘ ΑΕ»). 
 
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης» (ΟΛΘ Α.Ε., νόμος 2688/99, ΦΕΚ 40Α'/1-3-99), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (Α΄ 
Προβλήτα, εντός Λιμένος, ΤΚ: 54625, τηλ.: 2310 593 118-121), όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ενημερώνει με την παρούσα, και σύμφωνα με τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και ιδιαιτέρως του Γενικού Κανονισμού ΕΕ 679/2016, υπό την ιδιότητά της ως 
«Υπεύθυνος Επεξεργασίας», το φυσικό πρόσωπο (εφεξής καλούμενο «Υποκείμενο των Δεδομένων»), που υπογράφει την Αίτηση Συμμετοχής, την Προσφορά 
ή άλλο, παρόμοιου σκοπού, έντυπο της Δνσης Προμηθειών και Επενδύσεων της «ΟΛΘ ΑΕ», και υποβάλλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, είτε για τον εαυτό 
του και ως εκπρόσωπος ατομικής επιχείρησης, είτε ως  Φ.Π. - νόμιμος εκπρόσωπος του συμμετέχοντος στη διαδικασία νομικού προσώπου, είτε με άλλη 
παρόμοια ιδιότητα νομιμοποίησης, ότι η ίδια η «ΟΛΘ ΑΕ» και οι αρμόδιες Υπηρεσίες-Διευθύνσεις-Τμήματα αυτής (όπως και οι υπάλληλοί της, που ενεργούν 
υπό την εποπτεία της, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, πιθανόν δε και άλλοι ως από κοινού «Υ.Ε.», «Εκτελούντες 
την Επεξεργασία», τρίτοι ή αποδέκτες: υπόλοιποι μετέχοντες στη διαδικασία, υπουργεία, δημόσιες αρχές, ΔΟΥ, δικαστικές αρχές κλπ, βάσει συμμόρφωσης με 
έννομη υποχρέωση του «Υπευθύνου Επεξεργασίας» ή σε εκπλήρωση καθήκοντος του ή για εκτέλεση σύμβασης), συλλέγει, επεξεργάζεται και τηρεί τα 
προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται στην Αίτηση Συμμετοχής, στην Προσφορά ή σε άλλο παρόμοιου σκοπού έντυπο της Δνσης Προμηθειών και 
Επενδύσεων της «ΟΛΘ ΑΕ», και στα συνοδευτικά αυτών έγγραφα, τα οποία αυτοβούλως υποβάλλει στην «ΟΛΘ ΑΕ» το «Υποκείμενο των Δικαιωμάτων», είτε 
για λογαριασμό του (ατομική επιχείρηση) είτε για λογαριασμό του Ν.Π. που το ίδιο εκπροσωπεί.  
Τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες διεκπεραίωσης της  Αίτησης Συμμετοχής, της Προσφοράς ή  όποιου άλλου με παρόμοιο σκοπό  εντύπου 
της Δνσης Προμηθειών και Επενδύσεων της «ΟΛΘ ΑΕ». Σκοπός της επεξεργασίας μπορεί να είναι: η αξιολόγηση της Αίτησης/Προσφοράς κλπ, ο έλεγχος των 
στοιχείων του  «Υποκειμένου» ή της εταιρείας που αυτό εκπροσωπεί, που η διαδικασία απαιτεί, η  αξιολόγηση της καταλληλόλητας του «Υποκειμένου» ή της 
εταιρείας που αυτό εκπροσωπεί, ως υποψήφιου αντισυμβαλλόμενου της προς σύναψη σύμβασης με την «ΟΛΘ ΑΕ» ή στα πλαίσια πρόθεσης σύναψης 
σύμβασης (άρθρο 6 παρ.1β ΓΚΠΔ ΑιτΣκ 44). Περαιτέρω, η «ΟΛΘ ΑΕ» επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα για να επικοινωνεί με το «Υποκείμενο», όποτε το 
κρίνει απαραίτητο, για ζητήματα σχετικά με την  διαδικασία, και για την εναρμόνιση της «ΟΛΘ ΑΕ» με τις επιταγές του Κανονισμού και του νόμου (συμμόρφωση 
με έννομη υποχρέωσή του, άρθρο 6 παρ.1γ’ ΓΚΠΔ. Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών για το  απαραίτητο  χρονικό διάστημα 
ελέγχου της Αίτησης/Προσφοράς κλπ, και των υποβαλλόμενων δι’αυτών στοιχείων, για το χρονικό διάστημα διεκπεραίωσης της διαδικασίας, για το 
χρονικό διάστημα υποβολής τυχόν ενστάσεων και λοιπών ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, που δυνατόν να προβλέπονται εσωτερικά ή από τη νομοθεσία, 
για το χρονικό διάστημα εκπλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων και παραγραφής των εκατέρωθεν αξιώσεων και γενικά για όσο απαιτείται από το 
γράμμα και το πνεύμα του Κανονισμού Ανάθεσης Υπεργολαβικών Συμβάσεων και Προμηθειών και της σχετικής νομοθεσίας και των συμβάσεων που 
διέπουν τη λειτουργία της «ΟΛΘ ΑΕ», όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν. Κατόπιν αρχειοθετούνται, είτε έγχαρτα είτε ηλεκτρονικά, με τρόπο που δεν παρέχει 
πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους. Προβλέπεται  η ασφαλής καταστροφή τους μετά την πάροδο του απαραίτητου χρονικού διαστήματος, όπως 
ορίζει η οικεία νομοθεσία (για την περίοδο μέχρι την 23-3-2018 ισχύουν οι ρυθμίσεις του άρθρου 191 §2 του Ν.4610/2019 (Α΄70) για την περίοδο μετά το 
χρονικό αυτό σημείο και τη μετατροπή του «Υπευθύνου Επεξεργασίας» σε ΑΕ, ισχύει η απώτατη παραγραφή του Αστικού Κώδικα). Η παροχή των δεδομένων 
αυτών είναι απαραίτητη για την παρούσα διαδικασία και, αν δε δοθούν από το «Υποκείμενο των Δεδομένων», η σχετική υπηρεσία δεν θα είναι δυνατή ούτε 
και η συμμετοχή του «Υποκειμένου» στη διαδικασία.  
Το «Υποκείμενο των Δεδομένων» έχει δικαίωμα υποβολής αιτήματος στον «Υπεύθυνο Επεξεργασίας» για: πρόσβαση-ενημέρωση, διόρθωση, περιορισμό 
επεξεργασίας των δεδομένων που το αφορούν, αντίταξη στην επεξεργασία καθώς και για τη διαγραφή και τη φορητότητα, πάντα υπό τους όρους και τους 
περιορισμούς της κείμενης νομοθεσίας (πχ 17 παρ.3, 20 παρ.3, 23 ΓΚΠΔ). Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται είτε με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης-
φόρμας που υπάρχει διαθέσιμη στο Πρωτόκολλο και στη  Δνση Προμηθειών και Επενδύσεων της «ΟΛΘ ΑΕ», είτε με αποστολή επιστολής στη διεύθυνση: 
«ΟΛΘ ΑΕ», Α΄ Προβλήτα, εντός Λιμένος, ΤΚ: 54625, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 593118-121, είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: dpo@thpa.gr. Ο 
«Υπεύθυνος Επεξεργασίας» παρέχει στο «Υποκείμενο των Δεδομένων» πληροφορίες για την ενέργεια που πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος, δυνάμει των 
άρθρων 15 έως 22 ΓΚΠΔ χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί 
κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων (βλ. αναλυτικότερα: 
άρθρο 12 παρ. 3-4 ΓΚΠΔ Επίσης, για τυχόν καταγγελία, το “Υποκείμενο των Δεδομένων” έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα είτε εγγράφως (δνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα (www.dpa.gr).  
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