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Εκτιµώµενη ∆απάνη   

Χρηµατοδότηση 

CPV 

∆ιαδικτυακός Τόπος Υποβολής 

Προσφοράς 

 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 

Oι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν πρόσβαση στη διακήρυξη µέσω της επίσηµης ιστοσελίδας της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

(www.thpa.gr), της διαδικτυακής πύλης 

προµηθειών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., Εντός Λιµένος, Κτίριο Τεχνικών υπηρεσιών (Πύλη 11, 2

Σε περίπτωση παραλαβής της διακήρυξης από την ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, οι παραλήπτες ενηµερώνουν την 

Ο.Λ.Θ. Α.Ε. για την παραλαβή της µε αποστολή τηλεοµοιοτυπίας (φαξ) στο 2310 526

ταχυδροµείου στο e-mail cathanasiou@thpa

τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου). 
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

(∆.Η.∆. 005/2017) 

Ανάδειξης Ανάδοχου  

για την εκτέλεση εργασιών  

στην εξυπηρέτηση φορτοεκφόρτωσης πλοίων και διακίνησης φορτίων

για την κάλυψη των αναγκών της ΟΛΘ ΑΕ  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

Ηµεροµηνία Έναρξης 

Υποβολής Προσφορών 

Καταληκτική Ηµεροµηνία

Υποβολής Προσφορών

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ 
Ηµεροµηνία 09/03/2017 Ηµεροµηνία 05/04/2017

Ηµέρα Πέµπτη Ηµέρα Τετάρτη

Ώρα 08:30 Ώρα 15:00

Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής (

Τριακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (395.000,00

περίπτωση προβλεπόµενων επιβαρύνσεων 

Τακτικός προϋπολογισµός  σε χρέωση του Κωδικού 62.98.50 

63110000-3 Υπηρεσίες διακίνησης εµπορευµάτων, 

63726300-7 Υπηρεσίες φόρτωσης σκαφών στη ξηρά 

www.promitheus.gov.gr  
∆ιαδικτυακή Πύλη Ε.ΣΗ.∆Η.Σ 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος.

ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν πρόσβαση στη διακήρυξη µέσω της επίσηµης ιστοσελίδας της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

 www.promitheus.gov.gr ή να παραλάβουν αντίγραφο της από το Τµήµα 

προµηθειών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., Εντός Λιµένος, Κτίριο Τεχνικών υπηρεσιών (Πύλη 11, 2ος όροφος). 

Σε περίπτωση παραλαβής της διακήρυξης από την ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, οι παραλήπτες ενηµερώνουν την 

αραλαβή της µε αποστολή τηλεοµοιοτυπίας (φαξ) στο 2310 526

thpa.gr, αποστέλλοντας τα στοιχεία επικοινωνίας τους (επωνυµία, διεύθυνση, 

τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου).  

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

στην εξυπηρέτηση φορτοεκφόρτωσης πλοίων και διακίνησης φορτίων 

Καταληκτική Ηµεροµηνία 

Υποβολής Προσφορών  

Ηµεροµηνία Αποσφράγισης 

προσφορών 

05/04/2017 Ηµεροµηνία 11/04/2017 

Τετάρτη Ηµέρα Τρίτη 

15:00 Ώρα 10:00 

προσφορά µόνο βάσει τιµής (Χαµηλότερη Τιµή) 

Τριακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (395.000,00€), πλέον Φ.Π.Α. ή των κατά 

Τακτικός προϋπολογισµός  σε χρέωση του Κωδικού 62.98.50 Παροχή Υπηρεσιών Φορτ/σης 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

του συστήµατος. 

ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν πρόσβαση στη διακήρυξη µέσω της επίσηµης ιστοσελίδας της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

βουν αντίγραφο της από το Τµήµα 

όροφος).  

Σε περίπτωση παραλαβής της διακήρυξης από την ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, οι παραλήπτες ενηµερώνουν την 

αραλαβή της µε αποστολή τηλεοµοιοτυπίας (φαξ) στο 2310 526-243 ή µέσω ηλεκτρονικού 

, αποστέλλοντας τα στοιχεία επικοινωνίας τους (επωνυµία, διεύθυνση, 
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Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άµεσα το αντίτυπο της ∆ιακήρυξης που παραλαµβάνουν από 

άποψη πληρότητας, σύµφωνα µε τον αριθµό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν 

έγγραφα στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο.  

∆ηµοσιότητα 

- Ηµεροµηνία Ανάρτησης στο http://www.eprocurement.gov.gr/ : 08/03/2017 

- Ηµεροµηνία Ανάρτησης στο http://www.sites.diavgeia.gov.gr/ : 08/03/2017 

- Ηµεροµηνία Ανάρτησης στον ιστότοπο της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (http://www.thpa.gr): 08/03/2017 

- Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στον ελληνικό ηµερήσιο τύπο: 08/03/2017 

-    Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στο ΦΕΚ ∆∆Σ : 08/03/2017 
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Μέρος A: Γενικοί και Ειδικοί Όροι 

ΑΡΘΡΟ 1 - Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού 

Αντικείµενο του διαγωνισµού αποτελεί η εκτέλεση εργασιών στην εξυπηρέτηση φορτοεκφόρτωσης πλοίων και 

διακίνησης φορτίων, για την κάλυψη των αναγκών της ΟΛΘ ΑΕ κυρίως σε περιόδους αιχµής. 

Οι εργασίες αυτές αφορούν: 

• Τοποθέτηση ή αφαίρεση τακουνιών από και σε εµπορευµατοκιβώτια επί του πλοίου ή στο κρηπίδωµα. 

• Καθάρισµα αµπαριών πλοίων µεταφοράς χύδην φορτίων 

• Φορτοεκφόρτωση πλοίων γενικού φορτίου επί του πλοίου ή στο κρηπίδωµα και λοιπών σχετικών εργασιών 

• Απασχόληση παράλληλα µε τους λιµενεργάτες της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. διαµορφώνοντας κοινές ή ανεξάρτητες 

οµοχειρίες, για την εξυπηρέτηση των πλοίων, εφαρµόζοντας πιστά τις  εντολές  των αρµόδιων οργάνων της 

Εταιρείας, που είναι υπεύθυνοι για την φορτοεκφόρτωση των πλοίων (αρχιεργάτες–συντονιστές– Τµήµατα 

Προγραµµατισµού και Παρακολούθησης, Σ.ΕΜΠΟ και Συµβατικού Λιµένα). 

Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ 

(395.000,00€), πλέον Φ.Π.Α. ή των κατά περίπτωση προβλεπόµενων επιβαρύνσεων.  

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

τιµής (Χαµηλότερη Τιµή), εφόσον πληρούνται οι γενικοί και τεχνικοί όροι της παρούσας διακήρυξης.  

 

∆ιευκρινίζεται ότι δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και προσφορές για µέρος των 

αιτούµενων υπηρεσιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 - Νοµικό & Θεσµικό Πλαίσιο ∆ιαγωνισµού 

Η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις:  

α) Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147A/08.08.2016): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

β) Του N. 4013/2011 (ΦΕΚ 204Α/15.09.2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων» 

γ) Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120Α/2013) «Εθνικό σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες 

∆ιατάξεις». 

δ) Της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» 

ε) Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και 

άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

ζ) Της αριθ. 6984/03.03.2017 Απόφασης ∆.Σ./Ο.Λ.Θ. Α.Ε., µε την οποία εγκρίθηκαν η διενέργεια και οι όροι του 

∆ηµόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού ∆ιαγωνισµού. 
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ΑΡΘΡΟ 3 - Τρόπος & Χρόνος Υποβολής Προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς, το αργότερο µέχρι την Τετάρτη 05/04/2017 και 

ώρα 15:00, ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., µη 

εξαρτώµενες από όρο, προϋπόθεση, αίρεση ή επιφύλαξη, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η 

παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα. 

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή 

υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο 

ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική 

διαδικασία εγγραφής. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία, µέσω του συστήµατος, βεβαιώνεται 

αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα του Ν. 4155/2013 και του 

άρθρου 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» 

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

στο Σύστηµα. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 -  Παράταση Υποβολής Προσφορών - Ματαίωση διαγωνισµού 

4.1. Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, για την κατάρτιση των 

προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονοµικό φορέα έγκαιρα δεν 

έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή των 

προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη µε τη 

σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

γ) όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν ζητηθούν έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για την προετοιµασία κατάλληλων 

προσφορών, δεν θα δοθεί παράταση των προθεσµιών.  

4.2. Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της, µετά από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί 

να µαταιώσει το διαγωνισµό, αν συντρέξουν οι περιπτώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 317 του Ν. 

4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 5 - Παροχή ∆ιευκρινίσεων επί της ∆ιακήρυξης 

Αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού, µέσω της 

∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  

Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται µόνο από εγγεγραµµένους στο 

σύστηµα οικονοµικούς φορείς µέχρι δέκα (10) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.  

Τα αιτήµατα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου .pdf, µε το 

κείµενο των ερωτηµάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. 

Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα 

συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται.  
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Οι διευκρινίσεις αναρτώνται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του ΕΣΗ∆ΗΣ από την Ο.Λ.Θ. Α.Ε., το αργότερο έξι 

(6) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 - Κατάρτιση – Περιεχόµενο Προσφορών 

Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» και 

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

[*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα] 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση του σχετικού 

πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 - Χρόνος Ισχύος Προσφορών 

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

αποσφράγισης των προσφορών του ∆ιαγωνισµού. 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 ∆ιακήρυξη αρχική διάρκεια ισχύος της 

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

εγγύησης συµµετοχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 - Συµµετοχή  

8.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής 

∆εκτές γίνονται προσφορές υποβαλλόµενες από φορτοεκφορτωτικά σωµατεία, ή επιχειρήσεις που ασκούν  

συναφείς δραστηριότητες. 

8.2  Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής  

Οι  συµµετέχοντες θα πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες ελάχιστες προϋποθέσεις τεχνικής – 

επαγγελµατικής ικανότητας: 

• Να είναι τουλάχιστον το 1/3 των µελών/Σωµατείων, εργαζοµένων/επιχειρήσεων τους ενταγµένα στο Μητρώο Β’ 

Φορτοεκφορτωτών και τα υπόλοιπα µέλη/Σωµατείων, εργαζόµενοι/επιχειρήσεων να είναι ενταγµένα στο 

Μητρώο Α΄ [Σχετικές Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης-Πρόνοιας & Ναυτιλίας - Αιγαίου µε 

αριθ. 9944/734/2014 (ΦΕΚ.1104Β’/30.4.14) και αριθ. 27953/1745/13 (ΦΕΚ.2122.Β’/28.8.13)] 

• Να έχουν εµπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στη φορτοεκφόρτωση πλοίων, γενικού φορτίου, χύδην, και 

Container, αποδεδειγµένα.   

• Να έχουν πιστοποίηση κατά  ISO 9001/2008. 

• Ο αριθµός των µελών, εργαζοµένων των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό φορτοεκφωρτωτικών σωµατείων ή 

επιχειρήσεων αντίστοιχα να είναι τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) άτοµα.  
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ΑΡΘΡΟ 9- Λόγοι Αποκλεισµού 

1. Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε., σύµφωνα µε τα οριζόµενα του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα από 

τη συµµετοχή, όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση ή της είναι γνωστά µε άλλο τρόπο 

τα ακόλουθα: 

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ 

του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008,για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 

11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ένωσης (ЕЕ С 195 της 25.6.1997, σ. 

1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 

2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ЕЕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως 

ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (A' 48),  

δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης- πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για 

την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ЕЕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνεργεία ή απόπειρα 

διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές 

ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 

νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ЕЕ L 309 της 

25.11.2005, ο. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (A' 166),  

στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση 

της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-

πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική 

νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (A' 215).   

2. Αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης οποιοσδήποτε οικονοµικός φορέας, εάν: 

α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 

αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε 

διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία ή/και  

β) µπορεί η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις 

του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρµόζεται όταν ο οικονοµικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά 
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περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την 

καταβολή τους.  

3. Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. µπορεί να αποκλείει από τη συµµετοχή οποιονδήποτε οικονοµικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις 

ακόλουθες καταστάσεις:  

α) εάν αθέτησε τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016. 

β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική 

διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει 

αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου,  

γ) εάν σύναψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού,  

δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016 δεν µπορεί να 

θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,  

ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή των οικονοµικών φορέων κατά 

την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του Ν. 4412/2016, δεν 

µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα, 

στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 

πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης 

σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, 

αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις,  

ζ) εάν επιχειρεί να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., να αποκτήσει 

εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης 

σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

η) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά του. 

4) Αποκλείεται από τη συµµετοχή οποιασδήποτε οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκδοθεί εις βάρος του Υπουργική 

Απόφαση αποκλεισµού από τις δηµόσιες συµβάσεις.   

 

Άρθρο - 10 Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά»  

10. 1 -  ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

Οι Οικονοµικοί Φορείς υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, τα εξής 

δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 

• Εγγύηση συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό σύµφωνα µε το άρθρο 11.1 της παρούσας. 

• Έγγραφα από όπου να προκύπτει ότι πληρούνται οι ελάχιστοι όροι  συµµετοχής, σύµφωνα µε άρθρο 8 της 

παρούσας  

• Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναφέρεται ότι ο προσφέρων έλαβε 

γνώση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσης ∆ιακήρυξης και τους αποδέχεται πλήρως 

και ανεπιφύλακτα. 
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• Υπεύθυνες ∆ηλώσεις του Ν.1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, όλων των ασκούντων τη διοίκηση του 

υποψηφίου, ότι δεν βρίσκονται σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για τις 

οποίες οι οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή µπορούν να αποκλειστούν από την ανάληψη δηµόσιας σύµβασης. 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, του ασκούντος τη διοίκηση του υποψηφίου ότι: 

− Το υποψήφιο Σωµατείο δεν έχει λυθεί (µόνο για Σωµατεία),  

− Ότι αναλαµβάνουν την υποχρέωση, εφόσον κατακυρωθεί σ΄ αυτούς ο διαγωνισµός, να προσκοµίσουν, 

εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, σε σφραγισµένο 

φάκελο, τα έγγραφα και δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 14. 

• Αποδεικτικά Έγγραφα Νοµιµοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου νοµικού προσώπου ήτοι: 

- Αντίγραφο του ΦΕΚ σύστασης ή ανακοίνωση σύστασης στο ΓΕΜΗ. 

- Αντίγραφο του ισχύοντος Καταστατικού µε τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δηµοσιευθεί όλες οι µέχρι σήµερα 

τροποποιήσεις αυτού (ή µε τις ανάλογες ανακοινώσεις στο ΓΕΜΗ).  

- Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία προκύπτουν τα µέλη του ισχύοντος ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 

Σωµατείου ή της επιχείρησης και έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το 

ισχύον καταστατικό  

- Επικυρωµένο αντίγραφο του Καταστατικού του Σωµατείου µε την ενσφράγιστη επισηµείωση περί της 

καταχώρησής του στο Αρµόδιο Πρωτοδικείο καθώς και πιστοποιητικό του αρµοδίου Πρωτοδικείου για τις 

τυχόν τροποποιήσεις του Καταστατικού (µόνο για σωµατεία). 

- Αντίγραφο πρακτικών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περί συγκρότησης σε σώµα και εκπροσώπησης του 

Σωµατείου (µόνο για σωµατεία).   

• Έγγραφο εκπροσώπησης εφ’ όσον ο συµµετέχων συµµετέχει στο διαγωνισµό µε εκπρόσωπό του. 

 
Οι ∆ιαγωνιζόµενες συµπράξεις ή κοινοπραξίες υποβάλλουν ξεχωριστή Υπεύθυνη ∆ήλωση για καθένα από τα µέλη 

τους, υπογραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο του µέλους. Από την υποβληθείσα δήλωση πρέπει να συνεπάγεται 

σαφώς ότι δεν υφίσταται λόγος αποκλεισµού στο πρόσωπο του ∆ιαγωνιζόµενου, αλλιώς αποκλείεται. 

Όλες οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις θα είναι ψηφιακά υπογεγραµµένες και θα φέρουν ηµεροµηνία 

εντός των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής 

των προσφορών. 

Αποδεχόµενη το απόρρητο των προσωπικών δεδοµένων, η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. βεβαιώνει ότι δεν θα γνωστοποιήσει τα 

προσκοµισθέντα ανωτέρω στοιχεία σε τρίτους, που δεν εµπλέκονται στον εν λόγω διαγωνισµό. 

 

10. 2 -  Τεχνική Προσφορά 

Η Τεχνική προσφορά των οικονοµικών φορέων θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στον (υπό) φάκελο «∆ικαιολογητικά 

Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», σε µορφή αρχείων .pdf ψηφιακά υπογεγραµµένων. 

Θα περιλαµβάνεται αναλυτική περιγραφή των παρεχόµενων υπηρεσιών, σύµφωνα και µε τους Τεχνικούς Όρους του 

Β΄ ΜΕΡΟΥΣ  της παρούσης.  
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10. 3 -  Προσκόµιση Έντυπης Μορφής ∆ικαιολογητικών 

Τα δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του (υπο) φακέλου ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά  που 

δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του 

υπογραφή, εκτός των ΦΕΚ, προσκοµίζονται εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή στο 

πρωτόκολλο της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.  

Τα δικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία της προσφοράς, που σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας απαιτείται να 

προσκοµισθούν σε έντυπη µορφή στο πρωτόκολλο της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., προσκοµίζονται από τους συµµετέχοντες, σε 

σφραγισµένο φάκελο µε εξωτερική ένδειξη «Επιµέρους έντυπα ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά». 

 

ΑΡΘΡΟ 11- Εγγυήσεις 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε 

γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού 

ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και 

∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους 

στον υπέρ ου η εγγύηση δικαιούχο. 

Οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) την ηµεροµηνία έκδοσης,  

β) τον εκδότη,  

γ) τον αναθέτοντα φορέα προς τον οποίο απευθύνονται,  

δ) τον αριθµό της εγγύησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση,  

ζ) τους όρους ότι: (ί) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος 

της διαιρέσεως και της διζήσεως, και (ii) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου,  

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης/πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού,  

θ) την ηµεροµηνία λήξης ή το χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά 

εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και  

ια) (µόνο στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής) τον τίτλο της σχετικής σύµβασης. 

11.1 Εγγύηση Συµµετοχής 

Οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν εγγύηση συµµετοχής ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€). Αντί 

της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής µπορεί να κατατεθεί ως εγγύηση στο Ταµείο της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. το αντίστοιχο 

χρηµατικό ποσό. Αντίγραφο του γραµµατίου είσπραξης για το ποσό της εγγύησης συµµετοχής θα πρέπει να 

εµπεριέχεται στο φάκελο δικαιολογητικών. 
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Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύµβασης. 

Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη 

τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. 

Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, 

δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα από τα έγγραφα της σύµβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 

εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης ή αν παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες, οι οποίες απαιτούνται από τους 

αναθέτοντες φορείς, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 304 ή την παράγραφο 1 του άρθρου 305 του Ν. 

4412/2016. 

Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες µετά την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας 

άσκησης ένστασης ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας ενστάσεως  κατά της απόφασης κατακύρωσης, 

σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

11.2 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

 Εγγύηση καλής εκτέλεσης ύψους δέκα εννέα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (19.750,00€) που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 5%, επί της αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, η οποία κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 

σύµβασης. Αντί της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης  µπορεί να κατατεθεί ως 

εγγύηση το αντίστοιχο χρηµατικό ποσό στο Ταµείο της ΟΛΘ ΑΕ. 

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 του αναθέτοντος φορέα.  

 

Άρθρο 12 - Οικονοµική Προσφορά 

Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον (υπό) φάκελο «Οικονοµική Προσφορά».  

Ειδικότερα, ο προσφέρων στο φάκελο οικονοµική προσφορά επισυνάπτει ξεχωριστό ηλεκτρονικό αρχείο 

οικονοµικής προσφοράς, σε µορφή αρχείου .pdf, το οποίο θα είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. 

Η οικονοµική προσφορά θα πρέπει:  

α) Να προσδιορίζει την προσφερόµενη τιµή σε Ευρώ, η οποία θα αφορά την τιµή του ηµεροµισθίου, 

συµπεριλαµβανοµένων όλων των επιβαρύνσεων εργοδότη και εργαζοµένου, για οκτάωρη παροχή υπηρεσίας για 

οποιαδήποτε ηµέρα της εβδοµάδας. 

β) Να αναφέρει το χρόνο ισχύος της προσφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο 7 της ∆ιακήρυξης. 

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

Εναλλακτικές προσφορές, Αντιπροσφορές ή τροποποιήσεις προσφορών ή οποιεσδήποτε προτάσεις που 

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

∆.Σ./Ο.Λ.Θ. Α.Ε., ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού. 
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ΑΡΘΡΟ 13 - Γλώσσα  

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

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 

αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε 

µε το ν. 1497/1984 (Α' 188).  

 

ΑΡΘΡΟ 14 - ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης 

Ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας που δεν µπορεί να είναι µικρότερη 

των δέκα (10) ούτε µεγαλύτερη των είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται 

ηλεκτρονικά, υποβάλλει µέσω του συστήµατος σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και σε φάκελο µε σήµανση 

«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» τα παρακάτω έγγραφα, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη 

διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17 της παρούσης. 

• ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (Ηµεδαπά-Αλλοδαπά): 

-Ηµεδαπά  

• Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, όπως προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης, δεν έχουν καταδικαστεί µε 

αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016, ήτοι συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα 

συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, παιδική 

εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων. 

Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι 

συµµετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου τύπου .pdf τις αναφερόµενες 

σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

• Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την 

κοινοποίηση σχετικής ειδοποίησης προσκόµισης δικαιολογητικών, από το οποίο να προκύπτει ότι για το προσφέρον 

νοµικό πρόσωπο δεν συντρέχει κάποιο από τα κωλύµατα της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι δεν 

τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική 

διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή 

δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε 

εθνικές διατάξεις νόµου. 

• Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την 

ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, το προσφέρον νοµικό πρόσωπο είναι ενήµερο ως προς τις υποχρεώσεις του 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του. 

• Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται  αφενός η εγγραφή του σ' αυτό και το 

ειδικό επάγγελµα του, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραµένει 

εγγεγραµµένος µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

- Αλλοδαπά  
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• Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασης του προσφέροντος, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, όπως προκύπτουν από τα σχετικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης, δεν έχουν καταδικαστεί µε 

αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν 

4412/2016, ήτοι συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα 

συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, παιδική 

εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων.  

Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι 

συµµετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου τύπου .pdf τις αναφερόµενες 

σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

• Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος, έκδοσης 

του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση σχετικής ειδοποίησης προσκόµισης δικαιολογητικών, από το 

οποίο να προκύπτει ότι για το προσφέρον νοµικό πρόσωπο δεν συντρέχει κάποιο από τα κωλύµατα της παρ. 4 του 

άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει αναστείλει τις 

επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. 

• Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος νοµικού προσώπου, από το οποίο 

να προκύπτει ότι είναι εγγεγραµµένο στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές 

οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθεί να παραµένει εγγεγραµµένο µέχρι την 

επίδοση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή 

πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να 

αντικατασταθούν αυτά µε υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου 

της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής. 

Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα 

έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. 

• Για Ενώσεις Προµηθευτών - Κοινοπραξίες: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε συµµετέχοντα στην Ένωση. Η ένωση προµηθευτών 

υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν 

την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως 

πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης προµηθευτών. 

Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή 

ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 

• Για Σωµατεία: 

� Καταστατικό Σύστασης, καθώς και όλων των τροποποιήσεών του, όπως έχουν καταχωρηθεί στο αρµόδιο 

Πρωτοδικείο  
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� Πιστοποιητικό του αρµόδιου Πρωτοδικείου περί µη λύσης και µη περαιτέρω τροποποιήσεων του καταστατικού, 

πλην των αναφεροµένων στο εν λόγω Πιστοποιητικό. 

� Απόφαση περί εκλογής των µελών της ∆ιοίκησης.  

� Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι όλοι οι ασκούντες τη διοίκηση του υποψηφίου σωµατείου, όπως 

προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης, δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη 

δικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, ήτοι 

συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε 

τροµοκρατικές δραστηριότητες, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες 

µορφές εµπορίας ανθρώπων. 

� Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την 

ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, το προσφέρον νοµικό πρόσωπο είναι ενήµερο ως προς τις υποχρεώσεις του 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 - Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών  

15.1  Η αποσφράγιση των προσφορών πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε την απαιτούµενη από το 

σύστηµα διαδικασία, από το αρµόδιο πιστοποιηµένο στο σύστηµα συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισµού 

και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων αυτού (Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού – Ε∆∆).  

15.2 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την 

καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριµένα την 11/04/2017 ηµέρα Τρίτη 

και ώρα 10:00 π.µ.  

15.3. Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων 

«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών 

αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα 

που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών 

στοιχείων αυτών. 

15.4. Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο) φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική 

Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών 

που αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι 

προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 

περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λάβουν γνώση των τιµών που 

προσφέρθηκαν.  

 

ΑΡΘΡΟ 16 - Ηλεκτρονική Αξιολόγηση Προσφορών  

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των 

αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για 

την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών.  

Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως :  
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• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και τα µέλη της, 

πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση 

φακέλων και (υπο) φακέλων των προσφορών.  

• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά 

αξιολόγησης των φακέλων και (υπο) φακέλων των προσφορών.  

• Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών  

• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους.  

• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την Ο.Λ.Θ. Α.Ε. απευθύνουν αιτήµατα 

στους συµµετέχοντες χρήστες – οικονοµικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών 

και οι χρήστες – οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που τους 

ορίζονται.  

 

ΑΡΘΡΟ 17 - ∆ιαδικασία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Φακέλου «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης»  

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος, στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο (2) εργάσιµες ηµέρες µετά και την προσκόµιση των δικαιολογητικών 

σε έντυπη µορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συµµετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των 

δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα 

οργάνων της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων 

συµβάσεων και διαδικασιών.  

Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.  

 

Άρθρο 18 – Λόγοι Απόρριψης Προσφορών 

H Ο.Λ.Θ. Α.Ε. µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε 

περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εµπρόθεσµα, µε τον τρόπο και µε το περιεχόµενο που ορίζεται στην παρούσα.  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συµπλήρωση ή 

διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και 

την συµπλήρωσή της σύµφωνα µε την παρούσα.  

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισµένης 

προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την Ο.Λ.Θ. Α.Ε. σύµφωνα µε την παρούσα.  

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής, 

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης 

διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

 

17PROC005890949 2017-03-08



15 
 

ΑΡΘΡΟ 19 - Κατακύρωση – Ανακοίνωση Κατακύρωσης Ανάθεσης 

Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας 

ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε 

πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει.  

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. δεν την κοινοποίησε σε 

όλους τους προσφέροντες. Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της 

σύµβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α)  άπρακτη πάροδος της προθεσµίας άσκησης ενστάσεων,   

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 

επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 14 της παρούσας, όπως προβλέπεται από τα 

άρθρα 304 και 308 του Ν.4412/2016, έπειτα από σχετική πρόσκληση.   

Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. προσκαλεί τον 

ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής 

έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.   

Η υπογραφή της σύµβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το 

συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ 

της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως 

επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει 

για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 20 – Αναπροσαρµογή Τιµών 

Οι προσφερόµενες τιµές, θεωρούνται σταθερές και οριστικές και δεν υπόκεινται σε αναπροσαρµογή για 

οποιοδήποτε λόγο και αιτία µέχρι και την περάτωση της υπόψη προµήθειας. Για το λόγο αυτό, η συµµετοχή κάθε 

ενδιαφεροµένου στο 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 21 - Ενστάσεις 

21.1. Ενστάσεις κατά της διακήρυξης υποβάλλονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 

4412/16 (ΦΕΚ-147A/0.08.2016), µέσω του συστήµατος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή 

αρχείου .pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει 

ψηφιακή υπογραφή ο οικονοµικός φορέας το υποβάλλει και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 

εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Η προθεσµία άσκησής της ένστασης κατά της 

διακήρυξης είναι µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και 

ως ηµεροµηνία κατάθεσης λογίζεται η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής. Μετά την υποβολή ενστάσεως η 

Υπηρεσία προβαίνει στην αξιολόγηση αυτής, µέσω των αρµοδίων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων 

της (Αρµόδια Επιτροπή Υπαλλήλων ΟΛΘ ΑΕ). Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την 

κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της 

εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παράβολων, αυτά 
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υποβάλλονται από τους πιστοποιηµένους οικονοµικούς φορείς – χρήστες σε µορφή αρχείου .pdf 

προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή. 

21.2. Για την άσκηση ένστασης κατά πράξης της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., η προθεσµία άσκησής της είναι πέντε (5) ηµέρες 

από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147A/0.08.2016). 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παράβολου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. 

 Φορέας αρµόδιος για τις διαδικασίες ενστάσεων: Αρµόδια επιτροπή υπαλλήλων της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

Σε κάθε περίπτωση, ηµεροµηνία άσκησης της ένστασης είναι η ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής, 

εκτός αν υπάρχει περίπτωση διάστασης µεταξύ του κειµένου της ένστασης, όπως αυτή έχει υποβληθεί 

ηλεκτρονικά και της ένστασης, όπως έχει προσκοµισθεί από τον οικονοµικό φορέα, οπότε ως ηµεροµηνία 

της ένστασης λογίζεται η ηµεροµηνία αποστολής της. 

Σε περίπτωση αποστολής µε ταχυδροµείο, ως ηµεροµηνία αποστολής λογίζεται η ηµεροµηνία που φέρει η 

σφραγίδα του ταχυδροµείου. 

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παράβολων, αυτά υποβάλλονται από τους πιστοποιηµένους 

οικονοµικούς φορείς – χρήστες σε µορφή αρχείου .pdf προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών 

και σε έντυπη µορφή. 

Μετά την υποβολή ενστάσεως η Υπηρεσία προβαίνει στην αξιολόγηση αυτής, µέσω των αρµοδίων 

πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της. 

  Η εκδοθείσα απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος στον 

ενιστάµενο.  

 

21.3 Έννοµη Προστασία-Προσφυγές κατά πράξεων ή παραλείψεων που ανακύπτουν πριν τη σύναψη 

της σύµβασης   

Οι διατάξεις του  Βιβλίου ΙV (άρθρα 345-375) του Ν. 4412/2016, µε άσκηση προδικαστικών προσφυγών θα 

έχουν εφαρµογή από την έναρξη λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).  

 

ΑΡΘΡΟ 22 - Σύµβαση  

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται µεταξύ της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ η 

σύµβαση. Για την υπογραφή της σύµβασης ο Ανάδοχος πρέπει να καταθέσει την  Εγγύηση καλής εκτέλεσης της 

σύµβασης. 

 

         ΑΡΘΡΟ 23 – ∆ιάρκεια Σύµβασης 

Η σύµβαση που θα υπογραφεί θα είναι για διάστηµα δώδεκα  (12) µηνών ή µέχρι εξαντλήσεως της εκτιµώµενης 

δαπάνης των 395.000€ πλέον των νόµιµων επιβαρύνσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 24 – Παρακολούθηση Εφαρµογής Σύµβασης 

Η ∆ιεύθυνση Συµβατικού Λιµένα έχει την ευθύνη της πιστής τήρησης των όρων της σύµβασης µεταξύ της ΟΛΘ ΑΕ 

και του αναδόχου και µεριµνά: 
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1. Για την επίβλεψη του προσφερόµενου από το προσωπικό του αναδόχου έργου. 

2. Για την εµφάνιση και συµπεριφορά του προσωπικού στους χώρους εργασίας.  

3. Για τη γνώση και συµµόρφωση του προσωπικού στις οδηγίες του.  

4. Για την εκπαίδευση του προσωπικού. 

 

ΑΡΘΡΟ 25 - Επίλυση ∆ιαφορών – Εφαρµοστέο ∆ίκαιο 

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

µεταξύ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, 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. 

Περιπτώσεις που δε ρυθµίζονται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, θα διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 

4412/16 (ΦΕΚ-147A/08.08.2016): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 26 - Χρηµατοδότηση – Τρόπος Πληρωµής - Κρατήσεις 

Η χρηµατοδότηση της προµήθειας γίνεται από τον τακτικό προϋπολογισµό της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

Απαραίτητο στοιχείο για την πληρωµή του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ θα είναι η έγγραφη βεβαίωση από τη αρµόδια υπηρεσιακή 

µονάδα της ∆ιεύθυνσης Συµβατικού Λιµένα κάθε Παρασκευή, προς  στο Τµήµα Λογιστηρίου για τις παρασχεθείσες 

υπηρεσίες όλης της εβδοµάδας που προηγήθηκε.  

Για την καταβολή εργολαβικού ανταλλάγµατος που θα αντιστοιχεί σε κάθε ποσοστό απόδοσης, ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

οφείλει να προσκοµίζει στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (Τµήµα Λογιστηρίου), στο τέλος κάθε µήνα, το προβλεπόµενο νόµιµο 

παραστατικό. Στο συνολικό ποσό θα συµπεριλαµβάνονται όλες οι επιβαρύνσεις που προβλέπονται από την έκδοση 

του σχετικού παραστατικού. 

Η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγµατος θα γίνεται εντός (60) ηµερών από την προσκόµιση του νόµιµου 

παραστατικού. 

Επί του συνολικού συµβατικού τιµήµατος χωρίς το ΦΠΑ επιβάλλεται κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται κατά την πρώτη πληρωµή.  

 
ΑΡΘΡΟ 27 - Λοιπές Πληροφορίες 

Πληροφορίες για τη δραστηριότητα της  Ο.Λ.Θ. Α.Ε. οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να συλλέξουν επίσης από την 

ιστοσελίδα της εταιρείας στη διεύθυνση www.thpa.gr.  
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Β΄ΜΕΡΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Αντικείµενο του διαγωνισµού 

Αντικείµενο του διαγωνισµού αποτελεί η εκτέλεση εργασιών στην εξυπηρέτηση φορτοεκφόρτωσης πλοίων και 

διακίνησης φορτίων, για την κάλυψη των αναγκών της Ο.Λ.Θ.  Α.Ε. κυρίως σε περιόδους αιχµής. 

Οι εργασίες αυτές αφορούν: 

• Τοποθέτηση ή αφαίρεση τακουνιών από και σε εµπορευµατοκιβώτια επί του πλοίου ή στο κρηπίδωµα. 

• Καθάρισµα αµπαριών πλοίων µεταφοράς χύδην φορτίων 

• Φορτοεκφόρτωση πλοίων γενικού φορτίου επί του πλοίου ή στο κρηπίδωµα και λοιπών σχετικών εργασιών 

• απασχόληση παράλληλα µε τους λιµενεργάτες της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. διαµορφώνοντας κοινές ή ανεξάρτητες 

οµοχειρίες, για την εξυπηρέτηση των πλοίων, εφαρµόζοντας πιστά τις  εντολές  των αρµόδιων οργάνων της 

Εταιρείας, που είναι υπεύθυνοι για την φορτοεκφόρτωση των πλοίων (αρχιεργάτες – συντονιστές – Τµήµατα 

Προγραµµατισµού και Παρακολούθησης, Σ.ΕΜΠΟ και Συµβατικού Λιµένα). 

 

2. Υποχρεώσεις αναδόχου 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το προσωπικό του ανάλογα µε τις ανάγκες και τις οδηγίες της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ως 

εξής: 

• Η απασχόλησή τους θα είναι οκτώ (8) ώρες ηµερησίως µε προειδοποίηση δώδεκα (12) ώρες πριν την 

ανάληψη εργασίας και δυνατότητα ακύρωσης έξι (6) ώρες πριν την ανάληψη εργασίας. 

•  Οι απασχολούµενοι θα είναι διαθέσιµοι να παρέχουν υπηρεσία σε Α’-Β’-Γ’ βάρδια, όλες τις ηµέρες της 

εβδοµάδας, ανεξαρτήτως Σαββάτου, Κυριακής ή Αργίας. 

• Το εργολαβικό αντάλλαγµα θα υπολογίζεται µε βάση την ποιοτική και ποσοτική παρεχόµενη υπηρεσία σε 

ηµερήσια βάση, για οκτάωρη παροχή υπηρεσίας για οποιαδήποτε ηµέρα της εβδοµάδας 

(συµπεριλαµβανοµένου Σαββάτου-Κυριακής-Αργίας) και για τις τρείς βάρδιες της ηµέρας. 

• Για απασχόληση πέραν του οκταώρου, το εργολαβικό αντάλλαγµα θα υπολογίζεται µε βάση το 1/8 της 

ηµερήσιας αποζηµίωσης. 

• Οι απασχολούµενοι θα φέρουν, µε ευθύνη και έξοδα του αναδόχου,  κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, 

την κατάλληλη ενδυµασία και τα Μ.Α.Π. που προβλέπονται για τις εργασίες φορτ/σης πλοίων (π.χ. υποδήµατα-

κράνη-γιλέκα κ.λπ). 

• Ο ανάδοχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλιση του προσωπικού, καθώς επίσης και την 

ευθύνη για όποια εργατικά ή άλλα ατυχήµατα ή ζηµίες προκληθούν στο προσωπικό του ιδίου, της  ΟΛΘ ΑΕ ή 

τρίτων. 

• Πριν την ανάληψη της εργασίας, όλοι οι απασχολούµενοι θα συµµετέχουν σε σύντοµο εκπαιδευτικό σεµινάριο, 

που θα πραγµατοποιηθεί από στελέχη της Ο.Λ.Θ Α.Ε , στο οποίο θα ενηµερωθούν για τον τρόπο εργασίας 

φορτοεκφόρτωσης πλοίων για όλα τα είδη των φορτίων. Στο σεµινάριο θα παρίσταται και ο τεχνικός 

ασφαλείας τον οποίο είναι υποχρεωµένοι να διαθέτουν ως οµάδα εργασίας.   

 

Ρητά διευκρινίζεται ότι το προσωπικό αυτό δεν έχει καµία σχέση εξαρτηµένης εργασίας µε την Ο.Λ.Θ. 

Α.Ε.  

Η ευθύνη από πράξεις ή παραλείψεις του προσωπικού του αναδόχου βαρύνει τον ανάδοχο. 
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Όλοι οι παραπάνω όροι είναι ουσιαστικοί. Η µη τήρηση οποιουδήποτε από αυτούς αποτελεί σοβαρό λόγο 

καταγγελίας της Σύµβασης. 

 

 

  Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΛΘ ΑΕ 

 

 

 

 

 

              ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ 

 

 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

 

Η Προϊσταµένη Τµήµατος Προµηθειών 

της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού της ΟΛΘ ΑΕ 

 

Χρυσάνθη Αθανασίου 
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