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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 (TED  070/2021)  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΚΑ (10) ΚΟΧΛΙΟΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ 

ΦΟΡΤΩΣΗ ΧΥΔΗΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

Κύρια Δρ/τητα: Λιμενικές Εργασίες 

Δ/νση: Εντός Λιμένα Θεσ/νίκης 

ΤΚ. 54012, Θεσσαλονίκη 

Τηλ.: 2310593121, Φαξ: 2310510500 

Ηλ/κη Δ/νση: secretariat@thpa.gr  

Δ/νση Δ/κτύου: http://www.thpa.gr 

Καταληκτική Ημερομηνία 

Υποβολής Προσφορών 

28.7.2021 

Καταληκτική Ημερομηνία 

Υποβολής Αιτημάτων για 

διευκρινήσεις   

20.7.2021 

Κριτήριο Κατακύρωσης Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας-τιμής, εφόσον πληρούνται οι γενικοί και ειδικοί όροι 

Εκτιμώμενη Αξία Προμήθειας   

Εκτιμώμενη Αξία δικαιώματος  

παράτασης  

 

Εκτιμώμενη Αξία δικαιώματος 

προαίρεσης 

 

Διάρκεια Σύμβασης  ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) έτος 

Επαφή για την παροχή 

διευκρινήσεων  

Όνομα: Γεώργιος Ζούτας, Κώστας Αβραμίδης 

E-mail:gzoutas@thpa.gr και kavramidis@thpa.gr   με κοινοποίηση στο 

skakarakis@thpa.gr  

Τηλέφωνα:  +302310 593310, 593105   
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ΜΕΡΟΣ A: ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΑΡΘΡΟ 1 –Περιγραφή Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου Σύμβασης 

1.1. Φυσικό Αντικείμενο 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η χρήση και συντήρηση δέκα (10) κοχλιομεταφορέων και δύο (2) περονοφόρων 

της ΟΛΘ ΑΕ, για φόρτωση χύδην δημητριακών σε πλοία. 

Διευκρινίζεται ότι δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και προσφορές για μέρος των 

αιτούμενων εργασιών. 

 

1.2. Οικονομικό Αντικείμενο 

 

Ως ελάχιστη τιμή εκκίνησης, ορίζεται το ποσό των 300,00€/κοχλιομεταφορέα και 500,00€/περονοφόρο, ήτοι 

συνολικά το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00€), για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. 

Προσφορές για μέρος των μηχανημάτων δεν γίνονται δεκτές. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες 

εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται οι προσφορές που 

παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους υποχρεωτικούς όρους της Διακήρυξης. 

 

1.3. Διάρκεια 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε ένα (1) έτος με εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης την 01/08/2021, με 

δυνατότητα παράτασης της σύμβασης για ένα (1) έτος. Σε περίπτωση μεταγενέστερης ημερομηνίας έναρξης, το 

ένα (1) έτος της σύμβασης άρχεται από την ημερομηνία που θα οριστεί ως ημερομηνία έναρξης. 

1.4. Κριτήριο Ανάθεσης 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, εφόσον πληρούνται τα απαιτούμενα, από την παρούσα, κριτήρια.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 2- Δικαίωμα Συμμετοχής – Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.1 Δικαιούμενοι Συμμετοχής 

2.1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα 

συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών.  

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.) 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 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.), 
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θ)  ψευδορκία (224 Π.Κ.),  

ι)  δωροδοκία (235-237 Π.Κ.),  

κ)  δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.). 

• Να έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης 

 

2.1.3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται 

να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η επιλεγόμενη Κοινοπραξία ή Ένωση 

Προμηθευτών, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή στο βαθμόσε περίπτωση 

που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης.  

 2.1.4. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι του αναθέτοντος φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
   

2.2 Οικονομική & Χρηματοοικονομική Επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 

οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν: 

➢ μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις (2018-2020) τουλάχιστον εκατόν 

πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000,00€). 

➢ συμβόλαια ασφαλιστικής κάλυψης «Γενικής Αστικής Ευθύνης Σωματικών Βλαβών και Υλικών Ζημιών»  και 

«Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης» με συνολική ετήσια αποζημίωση για όλες τις καλύψεις εκατόν πενήντα 

χιλιάδες ευρώ (150.000,00€). Σημειώνεται για όλες τις Ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης ως τρίτοι θεωρούνται 

η Ο.Λ.Θ. Α.Ε., το προσωπικό της, οι σύμβουλοι, οι συνεργάτες, προμηθευτές, εργολάβοι, υπεργολάβοι και οι 

πελάτες της Ο.Λ.Θ. ΑΕ. 

 

2.3 Τεχνική & Επαγγελματική Ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 

οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν τριετή (3) τουλάχιστον εμπειρία στη συντήρηση, χρήση και λειτουργία 

κοχλιομεταφορέων για τη διακίνηση δημητριακών σε πλοία.  

2.4 Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας & Πρότυπα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν: 

α) Πιστοποίηση διαχείρισης ποιότητας κατά το πρότυπο σειράς  ISO 9001 (ή ισοδύναμο), για τη φόρτωση  

δημητριακών σε πλοία. 

β) Πιστοποίηση περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά το πρότυπο σειράς ISO 14001 (ή ισοδύναμο), για τη φόρτωση 

δημητριακών σε πλοία,  και 

γ) Πιστοποίηση Υγιεινής & Ασφάλειας ISO 45001 (ή ισοδύναμο), για τη φόρτωση δημητριακών σε πλοία 

Σε περίπτωση συμπράξεων επιχειρήσεων, ενώσεων επιχειρήσεων, κοινοπραξιών αρκεί το ένα μόνο 

μέλος να πληροί τα κριτήρια των άρθρων 2.2, 2.3, 2.4  

 

ΑΡΘΡΟ 3 - Απόδειξη Πλήρωσης των Κριτηρίων Συμμετοχής 

Προς απόδειξη ότι οι συμμετέχοντες πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής του άρθρου 2 Δικαίωμα συμμετοχής –

κριτήρια ποιοτικής επιλογής, υποβάλουν με την προσφορά τους, τα ακόλουθα δικαιολογητικά συμμετοχής. 

α) Για την απόδειξη του δικαιώματος συμμετοχής της παραγράφου 2.1: 

• Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο (ημεδαποί οικονομικοί φορείς) και αντίστοιχη 

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

• Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι 

οριζόμενοι στην παράγραφο 2.1.2 λόγοι αποκλεισμού και ότι δεν υπάρχουν λόγοι να πιστεύει ότι τα 

κωλύματα αυτά θα συντρέξουν κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και των τυχόν παρατάσεών της.  

Μετά την ανάθεση του έργου και πριν την υπογραφή της σύμβασης ο επιλεγμένος οικονομικός φορέας θα 

πρέπει να προσκομίσει τα σχετικά πιστοποιητικά και λοιπά υποστηρικτικά έγγραφα (αντίγραφο ποινικού 

μητρώου, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, πιστοποιητικό ΓΕΜΗ κλπ).  
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• β)  Ασφαλιστήριο συμβόλαιο που να περιλαμβάνει τουλάχιστον Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης 

Σωματικών Βλαβών και Υλικών Ζημιών και Ασφάλιση Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης και τουλάχιστον στα 

όρια που προβλέπονται στην παρούσα. 

γ) Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.3,  

• πίνακα με τις σχετικές αναθέσεις συντήρησης, χρήσης και λειτουργίας κοχλιομεταφορεών για τη φόρτωση 

δημητριακών  που έχουν ολοκληρωθεί τα τελευταία τρία (3) έτη: (τίτλος σύμβασης, σύντομη περιγραφή 

έργου, αναθέτουσα αρχή,, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης). Από τον πίνακα αναθέσεων θα επισημαίνονται 

οι αναθέσεις που καλύπτουν τις προϋποθέσεις της παρ.2.3 της παρούσας διακήρυξης.    

δ)  Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης της παραγράφου 2.4, προσκομίζουν:  

• Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας κατά το πρότυπο σειράς  ISO 9001, για τη φόρτωση δημητριακών 

σε πλοία.   

• Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά το πρότυπο σειράς ISO 14001, για τη φόρτωση 

δημητριακών σε πλοία. και 

• Πιστοποιητικό Υγιεινής & Ασφάλειας  ISO 45001, για τη φόρτωση δημητριακών σε πλοία . 

 

ε)  Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 

νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 

εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, 

σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει 

να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α 

που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος 

εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, 

καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

στ)  Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα δικαιολογητικά της 

παραγράφου α και ε για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες β 

έως δ, αρκεί το ένα μόνο μέλος να πληροί τα κριτήρια των άρθρων 2.2, 2.3, 2.4. 

ζ)  Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, για την 

απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση 

των φορέων αυτών για το σκοπό αυτό. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη, εφόσον συντάσσονται από 

Έλληνες πολίτες, πρέπει να έχουν τον τύπο που προβλέπεται στο άρθρο 8 παρ. 2 του Ν.1559/1986  και 

υποβάλλονται από τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα ή αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα και ανάλογα με τη 

νομική μορφή του συμμετέχοντος νομικού προσώπου: α) από ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και 

Ε.Ε., ή β) από διαχειριστές Ε.Π.Ε., ή γ) από τον νόμιμο εκπρόσωπο για Α.Ε. (π.χ. Διευθύνοντα Σύμβουλο) εφόσον 

αποδεικνύεται από δημοσιευμένη σε ΦΕΚ πράξη Δ.Σ. όπου αναφέρεται η σχετική αρμοδιότητα. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 - Τρόπος & Χρόνος Υποβολής Προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς εργάσιμες ημέρες και ώρες, το αργότερο μέχρι την 

27.7.2021  και ώρα 15:00, στην Ελληνική γλώσσα, μη εξαρτώμενες από όρο, προϋπόθεση, αίρεση ή επιφύλαξη. 

Διεύθυνση αποστολής προσφορών:  

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ, 

(Διεύθυνση Διοικητικού-Τμήμα Γραμματείας)  

Κτίριο Τεχνικών Υπηρεσιών (εντός Λιμένα),  

ΤΚ 54012 Θεσσαλονίκη 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς. 

Προσφορές που υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα επιστρέφονται. 

 



 5 

ΑΡΘΡΟ 5 -  Παράταση, τροποποίηση, συμπλήρωση ή ματαίωση διαγωνισμού 

Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει το χρόνο 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 6 - Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 

Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο τμήμα προμηθειών της ΟΛΘ ΑΕ στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση gzoutas@thpa.gr, kavramidis@thpa.gr με κοινοποίηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

skakarakis@thpa.gr το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής 

προσφορών. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο, δεν εξετάζονται.  

Οι διευκρινίσεις αναρτώνται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΟΛΘ ΑΕ www.thpa.gr. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 - Κατάρτιση – Περιεχόμενο Προσφορών 

Τα περιεχόμενα του φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

(α)  ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»  

(β)  ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» και  

(γ) ένα ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης δεδομένων (usb) με τα περιεχόμενα των δυο ανωτέρω υποφακέλων σε 

ηλεκτρονική μορφή. Ο κάθε φάκελος θα περιέχει το αντίστοιχο μέσο αποθήκευσης εντός αυτού. 

Κατά τα λοιπά εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές ή τροποποιήσεις προσφορών ή οποιεσδήποτε προτάσεις 

που μπορούν να χαρακτηρισθούν σαν αντιπροσφορές, δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα απορρίπτονται από το 

αρμόδιο όργανο της ΟΛΘ ΑΕ., ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 8- Χρόνος Ισχύος Προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές πρέπει να ισχύουν για εκατό είκοσι (120) ημέρες από την ημερομηνία καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής αυτών. Προσφορές που ισχύουν για μικρότερο χρονικό διάστημα θα  απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες.  

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Ο.Λ.Θ. Α.Ε., πριν από τη λήξη 

της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με τη προβλεπόμενη από τη Διακήρυξη αρχική διάρκεια ισχύος 

της προσφοράς. Η τυχόν παράταση ισχύος της προσφοράς συνοδεύεται από παράταση της διάρκειας της 

αντίστοιχης εγγύησης συμμετοχής. 

 

ΑΡΘΡΟ - 9 Περιεχόμενα (υπο) φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»  

9. 1 -  Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Οι Οικονομικοί Φορείς υποβάλουν, στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους στη διαγωνιστική διαδικασία, 

τα οποία περιλαμβάνουν:  

• Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο Υποψήφιος δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους 

της διακήρυξης, ότι έλαβε γνώση των ειδικών απαιτήσεων και ιδιαιτεροτήτων του Αντικειμένου 

του Διαγωνισμού  

• Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό, διάρκειας ≥ 120 ημερολογιακών ημερών 

προσμετρούμενης από της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, ποσού πέντε 

χιλιάδων ευρώ (5.000,00€). Για την περίπτωση Κοινοπραξιών, Ενώσεων ή Συμπράξεων 

προσώπων, η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα πρέπει να καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 

μελών της ένωσης ή να κατατεθούν ξεχωριστές εγγυητικές από τα μέλη της ένωσης, ανάλογα με 

το ποσοστό συμμετοχής τους, οι οποίες θα αθροίζουν το ανωτέρω απαιτούμενο ποσό. Η εγγύηση 

συμμετοχής καταπίπτει υπέρ της ΟΛΘ ΑΕ σε περίπτωση που ο επιλεγείς Ανάδοχος αρνηθεί, ρητώς 

ή σιωπηρώς, να προσέλθει προς υπογραφή του σχετικού πρακτικού ή της σχετικής σύμβασης μέσα 

στην προθεσμία που θα του ταχθεί. Αντί εγγυητικής επιστολής μπορεί να κατατίθεται σε Τραπεζικό 

λογαριασμό που τηρεί η ΟΛΘ ΑΕ στην Τράπεζα Πειραιώς, ως εγγύηση, το αντίστοιχο χρηματικό 

mailto:gzoutas@thpa.gr
mailto:kavramidis@thpa.gr
mailto:skakarakis@thpa.gr
http://www.thpa.gr/
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ποσό, πριν την υποβολή του φακέλου της προσφοράς εντός του οποίου θα πρέπει να έχει 

συμπεριληφθεί (στον υποφάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής) το σχετικό καταθετήριο.   

• Τα προαναφερόμενα στο άρθρο 3- Απόδειξη Πλήρωσης των Κριτηρίων Συμμετοχής έγγραφα. 

• Υπογεγραμμένο από τους νόμιμους εκπροσώπους του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα 

αντίγραφο του Παραρτήματος Ε’ (Ενημερωτικό έγγραφο για την επεξεργασία των προσωπικών 

δεδομένων, κατά το Άρθρο 13 του ΓΚΠΔ 679/2016). 

 

9. 2 -  Τεχνική Προσφορά 

Η Τεχνική προσφορά των οικονομικών φορέων θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές 

που έχουν τεθεί από την Ο.Λ.Θ. Α.Ε. στο Β’ Μέρος της παρούσης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες 

απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.  

 

ΑΡΘΡΟ 10 – Περιεχόμενα (υπό) φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

Στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνονται τα ακόλουθα έγγραφα: 

Ι) Οικονομική Προσφορά, η οποία αφορά την υλοποίηση του συνόλου των υπηρεσιών της παρούσας 

διακήρυξης.   

Η Οικονομική Προσφορά πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρει το χρόνο ισχύος της, σύμφωνα με το άρθρο 8 της 

Διακήρυξης και να υπογράφεται από το νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της συμμετέχουσας εταιρίας. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:  

α)  δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, και 

β)  δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή 

 

ΆΡΘΡΟ 11 - Γλώσσα  

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τεχνικά 

φυλλάδια ή πιστοποιητικά με ειδικό ή μη περιεχόμενο κατατίθενται και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να 

συνοδεύονται από μετάφραση. Ο ΟΛΘ δύναται να ζητήσει οποιαδήποτε στιγμή από τους συμμετέχοντες να 

προσκομίσουν μεταφράσεις των προαναφερθέντων φυλλαδίων στα ελληνικά, εντός εύλογης προθεσμίας. 

 

ΆΡΘΡΟ 12 - Αξιολόγηση Προσφορών  

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί, χωρίς την παρουσία των συμμετεχόντων. 

Κατά την αξιολόγηση η ΟΛΘ ΑΕ δύναται να απευθύνει αιτήματα στους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς για 

παροχή διευκρινίσεων και οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση 

προθεσμιών που τους ορίζονται.  

Για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης του αρμοδίου οργάνου της ΟΛΘ ΑΕ, 
ενημερώνονται οι συμμετέχοντες.  

 

ΆΡΘΡΟ 13 - Σύμβαση – Τροποποιήσεις - Μονομερής Λύση 

Μετά την κοινοποίηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού υπογράφεται μεταξύ της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και της 

επιλεγείσας εταιρείας σύμβαση. Για την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει Εγγυητική 

Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, , μόνο μετά από αμοιβαία έγγραφη συμφωνία των 

αντισυμβαλλόμενων, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

 

ΆΡΘΡΟ 14 - Όροι Εκτέλεσης Σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.  
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ΆΡΘΡΟ 15 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύμβασης ο Εργολάβος πρέπει να προσκομίσει Εγγύηση καλής εκτέλεσης ύψους πέντε 

χιλιάδων ευρώ (5.000,00€). 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει. 

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 Εργολάβου. 

 

ΆΡΘΡΟ 16 – Παρακολούθηση Εφαρμογής Σύμβασης 

Την ευθύνη παρακολούθησης της σύμβασης και την εποπτεία των παρεχόμενων, από τον ανάδοχο, υπηρεσιών, 

έχουν οι ακόλουθες οργανικές μονάδες:  

- Τμήμα  Προγραμματισμού & Παρακολούθησης Συμβατικού Λιμένα: Επιβλέπει την ομαλή και 

απρόσκοπτη εκτέλεση της επιχειρησιακής λειτουργίας κατά την φόρτωση των φορτίων με χρήση 

κοχλιομεταφορέων. Το συγκεκριμένο Τμήμα είναι υπεύθυνο για την άμεση λήψη μέτρων επί της διαδικασίας 

φόρτωσης των πλοίων με σκοπό την καλύτερη δυνατή επιχειρησιακή λειτουργία του συνόλου του λιμένα. 

Το συγκεκριμένο επιχειρησιακό Τμήμα της Διεύθυνσης Συμβατικού Λιμένα έχει την δικαιοδοσία διαχείρισης 

και επέμβασης στην επιχειρησιακή λειτουργία της φόρτωσης με κοχλιομεταφορείς, με σκοπό την ομαλή και 

ασφαλή εξέλιξη των εργασιών.  

- Τμήμα   Τεκμηρίωσης Συμβατικού Λιμένα: Το συγκεκριμένο τμήμα είναι υπεύθυνο για την τιμολόγηση 

στον ανάδοχο του οικονομικού αντικειμένου όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1.2. 

 
 

ΆΡΘΡΟ 17 - Κήρυξη Αναδόχου Εκπτώτου   

 

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη 

σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή 

δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες 

διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των 

παρατάσεων. 

  

ΆΡΘΡΟ 18 - Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο 

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει 

μεταξύ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που 

δημιουργούνται από αυτή, μέχρι και τη λήξη του χρόνου εγγύησης του όλου αντικειμένου της Σύμβασης, θα λυθεί 

από τα εδρεύοντα στη Θεσσαλονίκη αρμόδια δικαστήρια. 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ B: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 1 - Αντικείμενο    

Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι η παραχώρηση της χρήσης και συντήρησης δέκα (10) 

κοχλιομεταφορέων και δύο (2) περονοφόρων της ΟΛΘ ΑΕ, για φόρτωση χύδην δημητριακών σε πλοία. 

 

Προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης της χρήσης και συντήρησης δέκα (10) κοχλιομεταφορέων και δύο (2) 

περονοφόρων της ΟΛΘ ΑΕ είναι η 1.8.2021 

 

ΑΡΘΡΟ 2 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

• Ο ανάδοχος θα μεριμνά για την απρόσκοπτη εξέλιξη των φορτοεκφορτωτικών εργασιών, τον 

προγραμματισμό και συντονισμό των οποίων πραγματοποιεί η αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα της Ο.Λ.Θ Α.Ε.  
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• Ο ανάδοχος θα εκτελεί τις απαιτούμενες εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η καλή και απρόσκοπτη εξέλιξη των φορτοεκφορτωτικών εργασιών.  

• Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλες τις υγειονομικές, περιβαλλοντολογικές διατάξεις και 

διατάξεις εργατικής νομοθεσίας για το προσωπικό που απασχολεί.  

• Ο ανάδοχος θα φέρει την πλήρη αστική και ποινική ευθύνη για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, 
που θα απασχοληθούν εκ μέρους του αντισυμβαλλομένου, στο ανωτέρω έργο, των υπαλλήλων και των 

εγκαταστάσεων της Ο.Λ.Θ. AE των τρίτων και των συναλλασσόμενων με αυτήν.  

• Οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν από τον ανάδοχο θα είναι άτομα κατάλληλα για τη συγκεκριμένη 
εργασία και νομίμως διαμένοντα στη χώρα μας, η επίβλεψη των εργασιών θα γίνει από εξουσιοδοτημένο 

και κατάλληλα καταρτισμένο άτομο και οι ανωτέρω εργαζόμενοι θα φορούν διαρκώς τα Μέσα Ατομικής 

Προστασίας (Μ.Α.Π.) στις περιπτώσεις που προβλέπεται.  

• Ο αντισυμβαλλόμενος θα φέρει την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί σε τρίτους 
λόγω της εργασίας που θα εκτελεί και θα τηρεί όσα προβλέπονται από τη νομοθεσία και τους κανόνες της 

τέχνης στα θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας, για το σύνολο των εμπλεκομένων εργαζομένων ή 
μη.  

• Η Ο.Λ.Θ. ΑΕ διατηρεί απόλυτο και απεριόριστο το δικαίωμα του ελέγχου των παραχωρούμενων 

μηχανημάτων (κοχλιομεταφορείς & περονοφόρα) στο χώρο που βρίσκονται για τη διαπίστωση της 
τήρησης των όρων της σύμβασης και της εφαρμογής των κάθε φύσεως λιμενικών, αστυνομικών και 

λοιπών διατάξεων νόμων ή κανονισμών, οι οποίες θα τηρούνται με αποκλειστική ευθύνη αναδόχου.  

• Ο ανάδοχος ευθύνεται αποκλειστικά, απεριόριστα και εις ολόκληρο έναντι της Ο.Λ.Θ. ΑΕ και των αρμοδίων 

αρχών του Κράτους για την τήρηση όλων των κανόνων και προδιαγραφών ασφαλείας. Απαγορεύεται η 
μερική ή ολική υπομίσθωση των παραχωρούμενων μηχανημάτων σε τρίτο και η χρήση αυτών για σκοπό 

διαφορετικό, από εκείνον που καθορίζεται στη σύμβαση, στη Διακήρυξη και στην Προσφορά του 
Αναδόχου. Η χρήση των παραχωρούμενων μηχανημάτων θα είναι σύμφωνη με τα σχετικά άρθρα του 

«Κανονισμού και Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών ΟΛΘ ΑΕ». 

• Το ωράριο εκτέλεσης εργασιών φόρτωσης δημητριακών με τη χρήση κοχλιομεταφορέων θα ακολουθεί το 

ωράριο λειτουργίας του Συμβατικού Λιμένα, όπως αυτό ορίζεται στο αναρτημένο Τιμολόγιο Συμβατικού 
λιμένα. Συγκεκριμένα: 

o Δευτέρα έως Παρασκευή: 07:00 – 23:00 
o Σάββατο 07:00 – 15:00 

Κατόπιν αίτησης του πελάτη στο αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Συμβατικού Λιμένα θα 

πραγματοποιούνται και: 
o Σάββατο 15:00 – 23:00 

o Κυριακή 07:00 – 23:00 
 

• Ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες μετατροπές στον εξοπλισμό φόρτωσης 

(κοχλιομεταφορείς), όπως θα του υποδειχθούν από την Διεύθυνση Συμβατικού, με σκοπό με την 
βελτιστοποίηση του περιβαλλοντολογικού αποτυπώματος (εκπομπές σωματιδίων) κατά την φόρτωση των 

δημητριακών στα πλοία. Ενδεικτικά, θα πρέπει ο ανάδοχος να τοποθετήσει στο σύνολο των 

κοχλιομεταφορέων ειδικούς προστατευτικούς μουσαμάδες στην απόληξη των κοχλιομεταφορέων, με 
σκοπό την ελαχιστοποίηση των εκπομπών σκόνης κατά την φόρτωση δημητριακών.  

• Ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί σε εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης των δέκα (10) 

κοχλιομεταφορέων εντός διμήνου από την έναρξη ισχύος της σύμβασης με σκοπό την βελτιστοποίηση της 
λειτουργίας των κοχλιομεταφορέων και του περιβαλλοντολογικού αποτυπώματος των εργασιών 

(ενδεικτικά περιγράφονται οι εργασίες της αμμοβολής και βαφής). 

 

 
ΆΡΘΡΟ 3 -ΕΙΔΙΚΟΙ ΌΡΟΙ  

 
Σύμφωνα με Μέρος Β’, Άρθρο ΙΙ, παράγραφος 1 του Τιμολογίου Συμβατικού Λιμένα, για την φόρτωση 

δημητριακών, στο στάδιο εργασίας από το κρηπίδωμα σε πλοίο, προεισπράττονται από την ΟΛΘ ΑΕ 3,30€/τόνο.  
Η τεχνική προσφορά θα περιέχει την τιμή χρέωσης των υπηρεσιών από το συμμετέχοντα, πέραν της 

προαναφερθείσης τιμής 3,30€/τόνο, με ανώτατη επιτρεπτή τιμή επί ποινή αποκλεισμού, το ποσό του ενός (1) 

ευρώ/τόνο. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω τιμή χρέωσης αποτελεί όρο της τεχνικής προσφοράς και δεν θα ληφθεί 
υπόψιν στην κατακύρωση.  

Το ποσό αυτό θα εισπράττει ο ανάδοχος από το φορτωτή εκδίδοντας σχετικά παραστατικά στο όνομα του 
φορτωτή ή άλλου υπόχρεου πληρωμής.  
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Σημειώνεται ότι η αμοιβή ανά τόνο, θα τελεί πάντοτε υπό την έγκριση της Ο.Λ.Θ Α.Ε, ορίζεται δε ως ανώτατη τιμή 

το ένα (1) ευρώ/τόνο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 - Ευθύνη Αναδόχου 

Ο ανάδοχος έχει την πλήρη και αποκλειστική ποινική αστική ή διοικητική ευθύνη για κάθε ζημιά, απώλεια, θάνατο 

ή σωματική βλάβη που τυχόν σημειωθεί στο προσωπικό αυτού ή της ΟΛΘ ΑΕ ή κάθε τρίτου εξαιτίας ενεργειών 

αυτού ή του προσωπικού που απασχολεί. 

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ως τεχνικός διευθυντής, για κάθε ζημία ή βλάβη που θα προκληθεί από 

εργατικό ή μη ατύχημα στο προσωπικό που απασχολεί για την υλοποίηση του παραπάνω έργου. 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση τήρησης των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, της 

νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, καθώς και της νομοθεσίας για την πρόληψη του 

επαγγελματικού κινδύνου , της τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των Κανονισμών ΟΛΘ.  

 

 

                            Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ   

 

                                                                  

 

FRANCO NICOLA CUPOLO 

 

Παραρτήματα: 

  

Α – Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς      

 

Β –   Ενημερωτικό έγγραφο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, κατά το Άρθρο 13 του ΓΚΠΔ 679/2016 

    

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

          Του Διαγωνιζόμενου ……….. 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:  

ΈΔΡΑ – Τ.Κ. – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  

ΑΦΜ :  ΔΟΥ:  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  ΦΑΞ:  

E-MAIL:  

 

Προς : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΟΛΘ Α.Ε.) Αφού έλαβα γνώση των όρων του διαγωνισμού ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (10) ΚΟΧΛΙΟΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ & (2) ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ ΤΗΣ 

ΟΛΘ ΑΕ Προσφέρω το ποσό των…………………………………………………€/κοχλιομεταφορέα και το ποσό 

των………………………………………….€/περονοφόρο και συνολικά το ποσό των ………………………………………………………….€, 

το οποίο θα καταβάλλεται ως αντίτιμο στην ΟΛΘ ΑΕ για την παραχώρηση των δέκα (10) κοχλιομεταφορέων και δύο (2) 

περονοφόρων για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. Οι τιμές της Οικονομικής Προσφοράς είναι χωρίς ΦΠΑ. Δηλώνω ότι 

αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους της Διακήρυξης. 
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Η Οικονομική Προσφορά ισχύει για ………….. ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

 

 

 

Τόπος & Ημερομηνία)………….……/…..../ 2021 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

                                                                            (Ονοματεπώνυμο & Υπογραφή & Σφραγίδα) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  

 

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 «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 «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 «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 «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 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 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 στο 
αρμόδιο Τμήμα 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).  

mailto:dpo@thpa.gr
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dpa.gr%2F&h=ATOe0LkwaBjlzb2wdSeO5EEFUg-lhbXsptX-IwLL2xpJqBgOMUWWgTTUs7JL5JO_TLrWd2UMorIjhRnkvQ4TzmFTrI-Y5iBWm_TrRy7g1s4NJO_StvI5uA#_blank
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Θεσσαλονίκη, ___  /___ /20___       ΕΚΔΟΣΗ 7ος/2020 
 
Ελαβα γνώση της παρούσης Ενημέρωσης  (υπογραφή και ολογράφως):  


