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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
            ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ   
           (Ο.Λ.Θ.  Α.Ε.)   
          Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 
                 Ε∆ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ         

 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

 
ΟΡΟΙ   ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης  
της Λιµενικής Εγκατάστασης και του Ελεύθερου Λιµένος της Ο.Λ.Θ. ΑΕ 

 
Ο  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. διενεργεί πρόχειρο µειοδοτικό 

διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης-ασφάλειας για 

διάστηµα 4,5 µηνών και δυνατότητα παράτασης µέχρι δύο µηνών, ανάλογα µε τις ανάγκες 

της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.: 

Α) Της Λιµενικής Εγκατάστασης (ISPS) και συγκεκριµένα στα παρακάτω σηµεία ελέγχου 

(Πύλες) ως εξής: 

Λ.Ε./Ο.Λ.Θ. ΑΕ 
 ΑΤΟΜΑ 

ΑΥΑΛΕ (Αναπληρωτή 
Υπευθύνου Ασφαλείας 
Λιµενικής Εγκατάστασης)* 

 1 

 7ήµερη 
Πρωινή 
Βάρδια 

7ήµερη 
Απογευµατινή 

Βάρδια  

7ήµερη 
Βραδινή 
Βάρδια 

 

Φυλακή Κύριας Πύλης MG24 
(Πρωινή ή Απογευµατινή 
Βάρδια) 

1 
0 0 1 

Φυλακή Κύριας Πύλης MG16 
/ PG17 1 1 0 2 

 ΣΥΝΟΛΟ 04 
*Η απασχόληση του ΑΥΑΛΕ είναι σε πρωινή, οχτάωρη, πενθήµερη βάση, λαµβάνοντας 

όµως υπόψη ότι λόγω της ιδιαίτερης φύσης του Κώδικα ISPS και της άσκησης των 

καθηκόντων του έχει απαιτηθεί ή έχει καταστεί απαραίτητη η παρουσία του στη Λιµενική 

Εγκατάσταση και πέραν της οχτάωρης απασχόλησης του, οποιαδήποτε στιγµή του 24ώρου 

και των αργιών. 

Οι  δαπάνες για την απασχόληση του ΑΥΑΛΕ, όπως θα προκύψουν για την κάλυψη των 

εκτάκτων αναγκών, θα  καταβάλλονται επιπρόσθετα µε  βάση  το κόστος/ώρα, όπως 

προκύπτει από την προσφορά του αναδόχου και τον αριθµό των ανθρωποωρών που 

χρησιµοποιήθηκαν. 

Β) Του  Ελεύθερου Λιµένος της Ο.Λ.Θ. ΑΕ,  για τα παρακάτω σηµεία ελέγχου (Πύλες), ως 

εξής: 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΙΜΗΝ Ο.Λ.Θ. ΑΕ 
  

 7ήµερη 
Πρωινή 
Βάρδια 

7ήµερη 
Απογευµατινή 

Βάρδια  

7ήµερη 
Βραδινή 
Βάρδια 

 

Πύλη Αποθήκης 1* 1 1 0 02 
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Πύλη 6 
(Πρωινή ή Απογευµατινή 
Βάρδια) 

1 
0 0 01 

Πύλη Επιβατικού  1 1 1 03 
 ΣΥΝΟΛΟ 06 
* ∆ιευκρινίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί επιφύλαξη και δικαίωµα να µην χρειαστεί την 

επάνδρωση της εν λόγω Πύλης για πλήρη β΄βάρδια, αλλά για µόνο α΄βάρδια και µερικές 

ώρες από τη β΄. Ανάλογη θα είναι και η αµοιβή της Αναδόχου εταιρίας. 

Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη για τις παραπάνω υπηρεσίες φύλαξης  ανέρχεται στο ποσό των 

100.000,00  ΕΥΡΩ  πλέον  Φ.Π.Α. 

 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση συµµετοχής στο διαγωνισµό είναι ο ανάδοχος να κατέχει 

άδεια λειτουργίας ιδιωτικής επιχείρησης παροχής  υπηρεσιών Ασφαλείας σύµφωνα µε 

τον ν.2518/97. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην έκδοση άδειας αστυνοµικής φύσεως από  την 

οικεία Λιµενική Αρχή, σύµφωνα µε τον Ν. 3622/07 και όλων των αναγκαίων από τη 

σχετική νοµοθεσία αδειών. 

 
Α-    ΓENIKOI OΡΟΙ 

1. O διαγωνισµός  θα διενεργηθεί ως εξής :  

Οι ενδιαφερόµενοι για να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλουν στην Ο.Λ.Θ. 

Α.Ε., την προσφορά τους,  

 1.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΣ 'Η ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥΣ: 

* Στο ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ( τηλ. 2310593121) της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., τις εργάσιµες 

ηµέρες µέχρι την 12.00’ ώρα ( µε αριθµό πρωτοκόλλου παραλαβής) της 15/3 /2011.  

1.2. Ταχυδροµικώς µε συστηµένη επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση:  
 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
Τ.Θ. 104 67,  Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη. 
 
Στην περίπτωση αυτή η προσφορά πρέπει να παραδοθεί στην Γραµµατεία της 
Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ( µε αριθµό πρωτοκόλλου παραλαβής), το αργότερο µέχρι την 13.00’ 
ώρα της 14/3/2011.  

 

1.2  Το άνοιγµα των φακέλων, των προσφορών θα γίνει την 15 / 3 /2011 ηµέρα Τρίτη και 

ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της ∆/νσης Οικονοµικού της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (κτίριο 

Τεχνικής Υποστήριξης ) από αρµόδια Τριµελή Επιτροπή υπαλλήλων της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

 

2.  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 Η έγγραφη προσφορά  θα υποβληθεί σε σφραγισµένο φάκελο µε τη σφραγίδα του 
διαγωνιζόµενου  και θα περιλαµβάνει:   
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2.1. Αναλυτική περιγραφή των προσφεροµένων υπηρεσιών σύµφωνα µε όσα 

προβλέπονται στους  Τεχνικούς Όρους της παρούσης και αφορούν και το Μέρος Α) 

Της Λιµενικής Εγκατάστασης (ISPS) και το Β) Του  Ελεύθερου Λιµένος της 

Ο.Λ.Θ. ΑΕ 

2.2. Tην τιµή προσφοράς   σε ΕΥΡΩ πλέον  Φ.Π.Α.  

2.3. Την ισχύ της προσφοράς η οποία δεν πρέπει να είναι µικρότερη από δύο (2) µήνες  

2.4      Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, µε θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην  

οποία θα δηλώνεται ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της παρούσης και ότι 

τους αποδέχεται  πλήρως και ανεπιφύλακτα.  

2.5. Εγγύηση συµµετοχής 

Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 5% (πέντε τοις εκατό) επί της συνολικής προϋπολογισθείσης  δαπάνης µε 

Φ.Π.Α. 

Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα µήνα  µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος 

της προσφοράς που προβλέπεται στη διακήρυξη µε ανοχή πέντε ( 5 ) ηµερών. 

Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον ανάδοχο, στον οποίο κατακυρώθηκε το 

αποτέλεσµα του διαγωνισµού, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης 

εγγύησης καλής εκτέλεσης. Οι εγγυήσεις συµµετοχής των λοιπών συµµετεχόντων στον 

διαγωνισµό επιστρέφονται µετά  την ηµεροµηνία της οριστικής κατακύρωσης 

 

2.6.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, µε θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην  

οποία θα αναλαµβάνεται η υποχρέωση ότι ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα 

παρακάτω έγγραφα και δικαιολογητικά: 

Α) Για το προσωπικό που θα καλύψει την ασφάλεια-φύλαξη της Λιµενικής 

Εγκατάστασης (ISPS): 

Για το προσωπικό που θα απασχολήσει: 

1. Ονοµαστική κατάσταση του προσωπικού ασφάλειας που θα στελεχώνει τα σηµεία 

πρόσβασης και τα σηµεία ελέγχου ασφάλειας (Πύλες). 

2. Θεωρηµένα αντίγραφα των αδειών επαγγέλµατος του ανωτέρω προσωπικού. 

3. Θεωρηµένα αντίγραφα των απολυτηρίων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή των 

ισοδυνάµων τίτλων του ανωτέρω προσωπικού. 

4. Θεωρηµένα αντίγραφα των πιστοποιητικών ότι το ανωτέρω προσωπικό έχει λάβει 

την προβλεπόµενη από τον ν. 3622/07 και την απόφαση 4434.1/02/08/12.9.2008 του 

ΥΕΝΑΝΠ εκπαίδευση. 

5. Αξιόπιστο έγγραφο που να αποδεικνύει την εµπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε θέµατα 

ασφάλειας του ανωτέρω προσωπικού. 

 

Για τον ΑΥΑΛΕ: 

• πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ ή Ανωτάτης Σχολής Εµπορικού Ναυτικού και αποδεικτικά: 
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- Χρήσης Η/Υ (χειρισµό Η/Υ και γνώση εφαρµογών γραφείου), 

- Γνώσης Αγγλικής Γλώσσας (Πολύ Καλή Γνώση). 

- Απόδειξης εµπειρίας σε θέµατα ασφάλειας 4 έτη. 

• Πιστοποιητικό εκπαίδευσης Κώδικα ISPS από Αναγνωρισµένο Οργανισµό 

Ασφαλείας (Α.Ο.Α.). 

•  Άδεια επαγγέλµατος του Ν.2518/97. 

(Η τελική αποδοχή του ΑΥΑΛΕ πραγµατοποιείται µόνο µετά από συµφωνία και έγκριση της 

Αναθέτουσας Αρχής). 

Β) Για το προσωπικό που θα καλύψει την ασφάλεια-φύλαξη του Ελεύθερου Λιµένος 

της Ο.Λ.Θ. ΑΕ: 

 

1. Ονοµαστική κατάσταση του προσωπικού ασφάλειας που θα στελεχώνει τα σηµεία 

πρόσβασης και τα σηµεία ελέγχου ασφάλειας (Πύλες). 

2. Θεωρηµένα αντίγραφα των αδειών επαγγέλµατος του ανωτέρω προσωπικού. 

3. Αξιόπιστο έγγραφο που να αποδεικνύει την εµπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε θέµατα 

ασφάλειας του ανωτέρω προσωπικού. 

 

2.7. Οι εταιρείες, µε ποινή αποκλεισµού, πρέπει να εξειδικεύσουν σε ξεχωριστό 

κεφάλαιο της προσφοράς τους τα παρακάτω στοιχεία : 

α) Toν αριθµό των εργαζοµένων που θα απασχολήσουν 

β)  Τη σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι 

γ) Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες 

αποδοχές αυτών των εργαζοµένων 

δ) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά 

Επιπροσθέτως, οφείλουν να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφό της σύµβασης 

εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι. 

 
3.     Ανάδοχος αναδεικνύεται εκείνος που θα προσφέρει την χαµηλότερη τιµή, συνολικά για την 

κάλυψη της φύλαξης- ασφάλειας των Πυλών της Λιµενικής Εγκατάστασης (ISPS) και του 

Ελεύθερου Λιµένος της Ο.Λ.Θ. ΑΕ. 

 
 

4. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης  

Μετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος, ο ανάδοχος οφείλει να προσέλθει µέσα σε 

προθεσµία δέκα (10) ηµερών για να υπογράψει το σχετικό Συµφωνητικό  . 

       Με την υπογραφή του συµφωνητικού ο ανάδοχος θα καταθέσει Εγγυητική Επιστολή καλής 

εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης  που θα καλύπτει το  10 % της συµβατικής αξίας του 

διαγωνισµού (µη συνυπολογιζοµένου του Φ.Π.Α.) και θα ισχύει µέχρι επιστροφής της στο 

Πιστωτικό Ίδρυµα που την εξέδωσε. H  Εγγυητική Επιστολή επιστρέφεται µετά την οριστική 

λήξη της Σύµβασης  και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 

συµβαλλόµενους. 
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5. Σε περίπτωση που ο µειοδότης δεν ανταποκριθεί στις συµβατικές του υποχρεώσεις ή 

κηρυχθεί έκπτωτος, η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης που έχει 

κατατεθεί κατά την υπογραφή του συµφωνητικού καταπίπτει υπέρ της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

6. Τρόπος Πληρωµής – Κρατήσεις  

6.1. Η πληρωµή του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ θα γίνεται κατά ηµερολογιακό µήνα και θα λαµβάνει το 

µηνιαίο τίµηµα του τιµολογίου . 

Επί του µηνιαίου συµβατικού τιµήµατος  επιβάλλεται κράτηση 2% υπέρ του Ταµείου 

Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ( ΤΠΠΟΛΘ) και επί της ανωτέρω κράτησης 

επιβάλλεται 2% τέλος χαρτοσήµου καθώς και 20% υπέρ ΟΓΑ, επί του τέλους χαρτοσήµου 

(χαρτοσ. + ΟΓΑ = 2,4% επί του 2%). Το σύνολο των κρατήσεων επί του συµβατικού 

τιµήµατος είναι 2,048%. 

6.2. Για την πληρωµή του µηνιαίου τιµήµατος ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ οφείλει να προσκοµίζει στην 

Ο.Λ.Θ. α.ε. (Τµήµα Λογιστηρίου) 

α) Τιµολόγιο ή ∆ελτίο Παροχής Υπηρεσιών, 

β) Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας, 

γ) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας, 

δ) Αποδεικτικό κατάθεσης στην τράπεζα των νοµίµων κατ 

Επιπρόσθετα ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση της σύµβασης ΥΑΛΕ της Ο.Λ.Θ. 

Α.Ε. θα προσκοµίζει στο ίδιο Τµήµα βεβαίωση για την σωστή τήρηση και εφαρµογή των 

οφειλόµενων από τους όρους του διαγωνισµού και της σχετικής σύµβασης από τον 

Ανάδοχο. 

6.3.  Για το απαιτούµενο χρονικό διάστηµα από την έκδοση του λογαριασµού πληρωµής του 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, µέχρι την καταβολή σε αυτόν, του ποσού του λογαριασµού από το ταµείο 

της Ο.Λ.Θ. α.ε., ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ  δεν δικαιούται να εγείρει, αξίωση, αποζηµίωσης για τη  

δικαιολογηµένη αυτή καθυστέρηση πληρωµής του. 

 
7. Νοµικό πλαίσιο διαγωνισµού  

Η υπόψη παροχή υπηρεσιών θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης. Περιπτώσεις 

που δε ρυθµίζονται από τους παραπάνω αναγραφόµενους όρους, θα διέπονται από τις διατάξεις 

του Κανονισµού Σύναψης και Εκτέλεσης Συµβάσεων Προµηθειών, Υπηρεσιών, Έργων, 

Παραχωρήσεων και Εκποιήσεων της εταιρίας Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (ΦΕΚ τ. Β 14/12/2010). 

 

8. ∆ικαίωµα ΟΛΘ ΑΕ για αναβολή ή ακύρωση διαγωνισµού  

Η ΟΛΘ ΑΕ διατηρεί το δικαίωµα να αναβάλει ή να µαταιώσει την διαδικασία του διαγωνισµού, 

καθώς και να τροποποιήσει το χρονοδιάγραµµα της ολοκλήρωσης της διαδικασίας  οποτεδήποτε, 

ή να επαναλάβει αυτήν, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε 

ευθύνη έναντι των συµµετεχόντων σ’ αυτήν. Η συµµετοχή στην παραπάνω διαδικασία γίνεται µε 

ευθύνη του Υποψηφίου, ο οποίος δεν αντλεί λόγω αυτής δικαίωµα αποζηµίωσης ή άλλο, πέραν 

αυτών που ορίζονται στην παρούσα. Η συµµετοχή του Υποψηφίου στη διαδικασία του 

διαγωνισµού  συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή εκ µέρους του των όρων διεξαγωγής της. 

9. Επίλυση ∆ιαφορών.  
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Όργανο επίλυσης των τυχόν διαφορών που µπορεί να προκύψουν από την εκτέλεση της υπόψη 

προµήθειας, µέχρι και τη λήξη του χρόνου εγγύησης του όλου αντικειµένου της Σύµβασης, 

καθορίζεται ότι θα είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 
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Α)ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Φύλαξη της Λ.Ε. (ISPS) Ο.Λ.Θ. ΑΕ 

1. Αντικείµενο του διαγωνισµού. 

Από τις διατάξεις: 

- Του Π.∆. 56/11.2.2004 «Κύρωση των τροποποιήσεων της ∆ιεθνούς Σύµβασης "περί 

ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής στην θάλασσα (ΠΑΑΖΕΘ-SOLAS) ‘ 74, "που υιοθετήθηκαν 

στη ∆ιάσκεψη των Συµβαλλοµένων Κυβερνήσεων της "∆ιεθνούς Σύµβασης την 12η 

∆εκεµβρίου 2002» (ΦΕΚ 47/2004. 

- Τον Κανονισµό 725/ΕΚ/2004 της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και την Oδηγία 65/ΕΚ/2005. 

- Το ν. 3622/20.12.2007 (ΦΕΚ 281/2007) για την «ενίσχυση της ασφάλειας  "πλοίων, λιµενικών 

εγκαταστάσεων και λιµένων και άλλες διατάξεις». 

- Την απόφαση  4434.1/02/08/12.9.2008 του ΥΕΝΑΝΠ «Καθορισµός όρων και 

"προϋποθέσεων έκδοσης από τις Λιµενικές Αρχές άδειας για τη διενέργεια από "ιδιωτικές 

εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφάλειας των προβλεπόµενων από "τα εγκεκριµένα Σχέδια 

Ασφάλειας Λιµενικών Εγκαταστάσεων (ΣΑΛΕ), ελέγχων "ασφάλειας». 

επιβάλλεται: 

• η εκπόνηση από τους φορείς διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµενικών εγκαταστάσεων,  

Σχεδίου Ασφάλειας Λιµενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ), και 

• ο ορισµός  Υπεύθυνου Ασφάλειας  Λιµενικής Εγκατάστασης (ΥΑΛΕ) προκειµένου να 

προστατεύεται η Λιµενική Εγκατάσταση από έκνοµες  ενέργειες και να ελέγχεται η πρόσβαση 

στους υποκείµενους χώρους αυτής προσώπων και οχηµάτων.  

1.1. Η Ο.Λ.Θ. α.ε. ως φορέας ∆ιοίκησης και Εκµετάλλευσης της Α.Ε. έχει ολοκληρώσει τις 

παραπάνω απαιτήσεις της νοµοθεσίας και προτίθεται να αναθέσει για διάστηµα 4,5 µηνών, 

σε ιδιωτικό φορέα παροχής υπηρεσιών ασφάλειας την άσκηση, προβλεποµένων στο ΣΑΛΕ 

της Ο.Λ.Θ. ΑΕ, καθηκόντων: 

α) Του ΑΥΑΛΕ (Αναπληρωτή Υπευθύνου Ασφαλείας Λιµενικής Εγκατάστασης, 

ΑΥΑΛΕ  Ο.Λ.Θ. ΑΕ 

  

ΑΥΑΛΕ 1 

 

β) Τη Φύλαξη Πύλης (στατική), στα ακόλουθα σηµεία ελέγχου (Πύλες): 

Φυλακές Πύλης Λ.Ε. / Ο.Λ.Θ. ΑΕ 

 Πρωί 

(7ήµερη) 

Απόγευµα  

(7ήµερη) 

Νύχτα 

(7ήµερη) 

 

Φυλακή Κύριας Πύλης MG24 

(Η φυλακή πύλης θα καλύπτεται ή 

πρωί ή απόγευµα) 

1 

 

0 

 

0 

 

1 

Φυλακή Κύριας Πύλης MG16 / 

PG17 
1 

1 0 2 

   ΣΥΝΟΛΟ 03 
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2. Περιγραφή Λιµενικής Εγκατάστασης Ο.Λ.Θ. α.ε. 

Όπως αυτή αναφέρεται στο ισχύον σήµερα ΣΑΛΕ/Ο.Λ.Θ. α.ε. και απεικονίζεται στο 

επισυναπτόµενο σχέδιο «Ζώνη ∆ιεπαφής», ή όπως αυτό ενδεχοµένως  τροποποιηθεί. 

 

3. ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

Τα απαιτούµενα προσόντα του προσωπικού είναι: 

• Άδεια επαγγέλµατος του Ν.2518/97. 

• Απολυτήριο ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή ισοδύναµος τίτλος. 

• Εµπειρία  τουλάχιστον 1 έτους σε θέµατα ασφάλειας. 

• Να έχει λάβει την προβλεπόµενη από τον ν. 3622/07 και την απόφαση 4434.1/02/08/12.9.2008 

του ΥΕΝΑΝΠ εκπαίδευση. 

Ιδιαίτερα ο ΑΥΑΛΕ απαιτείται επιπρόσθετα: 

• Να κατέχει πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ ή Ανωτάτης Σχολής Εµπορικού Ναυτικού και να γνωρίζει: 

- Τη χρήση Η/Υ (χειρισµό Η/Υ και γνώση εφαρµογών γραφείου), 

- Την Αγγλική Γλώσσα (Πολύ Καλή Γνώση). 

• Να έχει εµπειρία σε θέµατα ασφάλειας 4 έτη. 

• Να έχει Πιστοποιητικό εκπαίδευσης Κώδικα ISPS από Αναγνωρισµένο Οργανισµό Ασφαλείας 

(Α.Ο.Α.). 

•  Άδεια επαγγέλµατος του Ν.2518/97. 

 

4. Υποχρεώσεις αναδόχου 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει  προσωπικό (σύµφωνα µε τα απαιτούµενα προσόντα του 

άρθρου 3 των τεχνικών όρων), το οποίο κατέχει άδεια εργασίας, όπως ορίζει ο ν. 2518/97, είναι 

εκπαιδευµένο κατά τα οριζόµενα του ν.3622/07 και της απόφασης 4434.1/02/08/12.9.2008 του 

ΥΕΝΑΝΠ, ώστε να είναι δυνατή η άσκηση των προβλεποµένων, στο ΣΑΛΕ της Ο.Λ.Θ. α.ε., 

καθηκόντων του. 

4.1    Το προσωπικό πρέπει επίσης να έχει: 

• Καλή γνώση του Κώδικα ISPS. 

• Καλή γνώση, επαγρύπνηση και εµπειρία σε θέµατα ασφάλειας. 

• Καλή γνώση των τεχνικών προσωπικής έρευνας και της χρήσης και αξιοποίησης του 

εξοπλισµού ελέγχου. 

• Ευχέρεια προφορικής επικοινωνίας. 

• Ικανότητα χειρισµού συγκεντρώσεων πλήθους. 

Ιδιαίτερα ο ΑΥΑΛΕ απαιτείται επιπρόσθετα να έχει: 

• Καλή γνώση των Εθνικών και ∆ιεθνών ναυτικών κανονισµών όσον αφορά τον Κώδικα 

ISPS. 

• Καλή γνώση της οργάνωσης ασφάλειας της εγκατάστασης.  

• Καλή γνώση των πλοίων γενικά και των συνθηκών λειτουργίας της εγκατάστασης.  

• Προσόντα οργάνωσης και παροχής κινήτρων.  
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4.2. Ο ανάδοχος υποχρεούται: 

4.2.1. Να στελεχώνει τις θέσεις εργασίας για  την εκτέλεση των καθηκόντων του 

προσωπικού, που αναφέρεται παραπάνω. 

4.2.2. Να εξασφαλίσει την ευπρεπή και εγκεκριµένη αρµοδίως (ν. 2518/97) στολή του 

προσωπικού του, κατά την παρουσία του στα σηµεία ελέγχου, καθώς  και του 

απαιτούµενου µικροεξοπλισµού εργασίας.  

4.2.3. Να διαθέτει το απαιτούµενο προσωπικό προκειµένου να εκπαιδεύεται σύµφωνα µε το 

πρόγραµµα εκπαίδευσης του ΣΑΛΕ/Ο.Λ.Θ. α.ε. Η εκπαίδευση θα πραγµατοποιείται  

στις εγκαταστάσεις της Ο.Λ.Θ. α.ε. από τον ΥΑΛΕ/Ο.Λ.Θ. α.ε. Οι δαπάνες  

εκπαίδευσης του προσωπικού  βαρύνουν τον ανάδοχο. 

4.2.4. Να εξασφαλίζει την επικοινωνία του προσωπικού του µε τον ΥΑΛΕ µε νόµιµα 

λειτουργούσες συσκευές επικοινωνίας. 

4.2.5. Να τηρεί  το προσωπικό του, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του,  τα 

προβλεπόµενα από το ΣΑΛΕ έγγραφα – αναφορές – βιβλία και να αποδέχεται τον 

προβλεπόµενο έλεγχο από εντεταλµένα όργανα Ο.Λ.Θ. α.ε. και Κ.Λ.Θ. ή άλλης 

αρµόδιας αρχής. 

4.2.6  Να τηρεί το ωρολόγιο πρόγραµµα λειτουργίας που εκδίδεται από τον ΥΑΛΕ και 

κοινοποιείται στον ανάδοχο ανά µήνα. 

4.2.7 Το προσωπικό να ασκεί τα καθήκοντά του, σύµφωνα µε τα περιλαµβανόµενα στο 

ΣΑΛΕ. 

  Ενδεικτικά τα καθήκοντα του ΑΥΑΛΕ είναι:  

• Να είναι πλήρως ενηµερωµένος για την ΑΑΛΕ και το ΣΑΛΕ της εγκατάστασης. 

• Να αναπληρώνει τον ΥΑΛΕ σε όλα τα καθήκοντά του κατά τη διάρκεια της απουσίας 

του.  

• Να εκτελεί όσα από τα καθήκοντα του ΥΑΛΕ του έχουν ανατεθεί, κ.α. 

  Ενδεικτικά τα καθήκοντα φυλάκων πύλης είναι:  

• Έλεγχος των εισερχοµένων ατόµων και οχηµάτων στην εγκατάσταση. 

• Επαλήθευση της ταυτότητας των εισερχοµένων και απαγόρευση εισόδου σε 

άτοµα που η πρόσβαση δεν προβλέπεται.  

• Καταγραφή στοιχείων στο Βιβλίο Πύλης. 

• Έρευνα των εισερχοµένων, των οχηµάτων, των φορτίων και εφοδίων πλοίων µε 

περιοδικότητα που ορίζεται στο ΣΑΛΕ.  

• Έλεγχος εξερχόµενων ατόµων και οχηµάτων ανάλογα µε τα επικρατούντα µέτρα 

ασφαλείας.  

4.2.8 Να  διεκπεραιώνει το ανωτέρω περιγραφόµενο έργο ο ίδιος πλήρως και για όλο το 

καθοριζόµενο από τη Σύµβαση χρονικό διάστηµα χωρίς δικαίωµα εκχώρησης ή 

καθοιονδήποτε τρόπο υποκατάστασής του εν µέρει ή στο σύνολο. 

4.2.9 Να διατηρεί κατά την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών ασφάλειας τα προβλεπόµενα 

από την κείµενη νοµοθεσία ασφαλιστήρια συµβόλαια και τις απαραίτητες άδειες. 
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5. Υποχρεώσεις Ο.Λ.Θ. α.ε. 

Η Ο.Λ.Θ. α.ε. έχει εφοδιάσει τα σηµεία  πρόσβασης στη λιµενική εγκατάσταση  και ελέγχου 

ασφάλειας προσώπων-αποσκευών µε τον κατάλληλο εξοπλισµό. Η λειτουργία, διαθεσιµότητα και 

συντήρηση  του συγκεκριµένου εξοπλισµού είναι ευθύνη της Ο.Λ.Θ. α.ε. 

 

6. Παρακολούθηση εφαρµογής της Σύµβασης. 

6.1. Tα προβλήµατα τρέχουσας φύσης που αναφύονται κατά την εκτέλεση του παρεχόµενου 

έργου και κατά τη διάρκεια της Σύµβασης, επιλύονται µε συνεννόηση εκπροσώπου του 

αναδόχου και του ΥΑΛΕ/Ο.Λ.Θ. α.ε. 

6.1.1. Το διατιθέµενο από τον ανάδοχο προσωπικό ασφαλείας, υπάγεται άµεσα στον 

ΥΑΛΕ/Ο.Λ.Θ. α.ε.  ο οποίος είναι  υπεύθυνος: 

- Για την πιστή τήρηση των όρων της σύµβασης µεταξύ της Ο.Λ.Θ. α.ε.  και της εταιρίας 

παροχής ασφαλείας, όσον αφορά τα θέµατα ασφαλείας. 

- Για την επίβλεψη του προσφερόµενου από το προσωπικό της εταιρίας παροχής 

υπηρεσιών ασφαλείας έργου. 

- Για την εµφάνιση και συµπεριφορά του προσωπικού ασφαλείας στη λιµενική 

εγκατάσταση. 

- Για τη χρήση από το προσωπικό ασφαλείας των προβλεπόµενων ειδικών στολών. 

- Για τη γνώση και συµµόρφωση του προσωπικού ασφαλείας προς τους Κανονισµούς 

Λιµένα, τις αστυνοµικές – τελωνειακές διατάξεις  και οδηγίες  ασφαλείας, οι οποίες 

καθορίζουν τις διαδικασίες και τον τρόπο ενέργειας και συµπεριφοράς εντός των 

χώρων των λιµενικών εγκαταστάσεων και του λιµένα. 

- Για την εκπαίδευση του προσωπικού ασφαλείας και την ενδεχοµένως απαιτούµενη 

από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, πιστοποίηση του στο χειρισµό εξοπλισµού 

ασφάλειας. 

 

6.2 Το Τµήµα Προµηθειών είναι  υπεύθυνο για την παρακολούθηση θεµάτων γενικότερου 

χαρακτήρα που δεν εµπίπτουν στις υποχρεώσεις του ΥΑΛΕ  και ενδεχοµένως  ανακύψουν 

κατά την διάρκεια της σύµβασης. 

 

6.3 Ζητήµατα ιδιαίτερης σοβαρότητας που αναφύονται κατά τη διάρκεια της Σύµβασης, θα 

επιλύονται  µεταξύ του εκπροσώπου  του αναδόχου και της ∆ιοίκησης της Ο.Λ.Θ. α.ε. 

 

 

Συνηµµένα: 

Σχέδιο Ζώνης ∆ιεπαφής 
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Β) ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Φύλαξη του Ελεύθερου Λιµένος της Ο.Λ.Θ. ΑΕ 

 

Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  - ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1. Οι υπηρεσίες αφορούν τη φύλαξη – ασφάλεια του Λιµένος Θεσσαλονίκης και συγκεκριµένα 

φυλακές Πύλης του Λιµένος Θεσσαλονίκης, ως ακολούθως: 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΙΜΗΝ Ο.Λ.Θ. ΑΕ 

 ΑΤΟΜΑ 

 7ήµερη 

Πρωινή 

Βάρδια 

7ήµερη 

Απογευµατινή 

Βάρδια  

7ήµερη 

Βραδινή 

Βάρδια 

 

Πύλη Αποθήκης 1 1 1 0 02 

Πύλη 6 

(Πρωινή ή Απογευµατινή Βάρδια) 
1 

0 0 01 

Πύλη Επιβατικού  1 1 1 03 

 ΣΥΝΟΛΟ 06 

 

2. Η διάρκεια των υπηρεσιών θα είναι για 4,5 µήνες.  

 

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Τα απαιτούµενα προσόντα του προσωπικού για τη φύλαξη – ασφάλεια των ανωτέρω πυλών του 

ελεύθερου λιµένος Θεσσαλονίκης είναι: 

• Άδεια επαγγέλµατος του Ν.2518/97. 

• Εµπειρία  τουλάχιστον 1 έτους σε θέµατα ασφάλειας/φύλαξης. 

 

Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

1. Κάθε φύλακας απαιτείται να είναι κάτοχος άδειας εργασίας, η οποία εκδίδεται από την Αρµόδια 

Αστυνοµική ∆ιεύθυνση, σύµφωνα µε την υπάρχουσα νοµοθεσία.  

2. Το προσωπικό που θα εκτελέσει τις υπηρεσίες φύλαξης – ασφάλειας θα είναι σταθερό και 

αποδεκτό από την Αναθέτουσα Αρχή. Αντικατάσταση του προσωπικού φύλαξης – ασφάλειας 

µπορεί να γίνει µόνο καθ’ υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής ή λόγω ανωτέρας βίας µετά από 

συνεννόηση και αποδοχή και των δύο µερών. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση που επικαλεστεί 

ανωτέρα βία θα πρέπει να ειδοποιήσει έγκαιρα και να αιτιολογήσει επαρκώς την αντικατάσταση 

του προσωπικού. Η Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να εγκρίνει το αίτηµα αντικατάστασης του 

Αναδόχου.  

3. Το προσωπικό θα είναι έµπειρο (ένας -1- τουλάχιστον χρόνος εµπειρίας), εξειδικευµένο, άριστα 

εκπαιδευµένο και µε γνώση σε παρόµοια φύλαξη. Θα πρέπει να είναι ικανό για την 

αντιµετώπιση εκτάκτων περιστατικών µέσα στα όρια της Ελληνικής νοµοθεσίας και των 

διεθνών συµβάσεων και µε σεβασµό πάντοτε στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Το προσωπικό θα 

πρέπει να έχει επίσης ευχέρεια προφορικής επικοινωνίας και ικανότητα χειρισµού 
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συγκεντρώσεων πλήθους. Το προσωπικό θα πρέπει να είναι εξοικειωµένο µε την τεχνική 

σταθερών πόστων.  

4. Το προσωπικό θα πρέπει να έχει ήθος και άριστο τρόπο συµπεριφοράς, να έχει κατανοήσει 

την αποστολή φύλαξης και τις βασικές έννοιες δηµοσίων σχέσεων. Είναι επιθυµητή η γνώση 

θεµάτων πυρασφάλειας, πυρόσβεσης, παροχής πρώτων βοηθειών και ηλεκτρονικών 

υπολογιστών.  

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός είκοσι-τεσσάρων (24) ωρών να αντικαταστήσει φύλακα ή 

φύλακες οι οποίοι εκτελούν πληµµελώς τα καθήκοντά τους, κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατος 

της Αναθέτουσας Αρχής.  

6. Το προσωπικό κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας φύλαξης – ασφάλειας πρέπει να είναι 

ενδεδυµένο ευπρεπώς µε στολή µε τα διακριτικά της εταιρίας και στο αριστερό ηµιθωράκιο να 

φέρει κάρτα αναγνώρισης µε τη φωτογραφία, το ονοµατεπώνυµο και την ιδιότητα του.  

7. Το προσωπικό κατά τη διάρκεια την υπηρεσίας φύλαξης – ασφάλειας πρέπει να φέρει 

ασύρµατη συσκευή επικοινωνίας VHF την οποία γνωρίζει και είναι εκπαιδευµένο να 

χρησιµοποιεί. Πρέπει επίσης να φέρει κινητό τηλέφωνο, επαγγελµατικό φακό ισχυρής δέσµης 

φωτός, σφυρίχτρα η οποιονδήποτε άλλο απαιτούµενο µικροεξοπλισµό.  

8. Ο έλεγχος των εισερχοµένων θα γίνεται σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής και 

το προσωπικό φύλαξης – ασφάλειας θα καταχωρεί τις σχετικές πληροφορίες σύµφωνα µε τις 

υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής. Γενικά, το προσωπικό φύλαξης – ασφαλείας θα εκτελεί τα 

καθήκοντά του σύµφωνα µε τις υποδείξεις και τις επισηµάνσεις της Αναθέτουσας Αρχής.  

9. Τα καθήκοντα του προσωπικού φύλαξης- ασφάλειας Πύλης ενδεικτικά (µη περιοριστικά) είναι: 

• Φύλαξη των εγκαταστάσεων του Λιµένος. 

• Έλεγχος των εισερχοµένων ατόµων και οχηµάτων στο Λιµένα σύµφωνα µε τις 

προβλεπόµενες άδειες εισόδου και στάθµευσης. 

• Καταγραφή των στοιχείων των εισερχοµένων και των οχηµάτων τους στο Βιβλίο Πύλης 

(σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής). 

• Ρύθµιση της κίνησης των οχηµάτων που εισέρχονται στους χώρους του λιµένος και 

παροχή πληροφοριών / οδηγιών για τους προβλεπόµενους χώρους στάθµευσης, 

επιτρεπόµενους χώρους επίσκεψης, ανεύρεσης υπηρεσιών της Αναθέτουσας Αρχής και 

εντός αυτής φιλοξενούµενων υπηρεσιών.  

• Ρύθµιση της κίνησης και στάθµευσης των οχηµάτων στους χώρους του λιµένος.  Λήψη 

όλων των ενδεδειγµένων µέτρων για την αποµάκρυνση παρανόµως σταθµευµένων 

οχηµάτων, πλησίον της πύλης, τα οποία παρακωλύουν / εµποδίζουν την οµαλή 

κυκλοφοριακή ροή. 

• Επιτήρηση καλής και οµαλής λειτουργίας του συστήµατος ελεγχόµενης προσέγγισης 

αυτοκινήτων (Λειτουργία µπαρών). 

• Μέριµνα για την απαγόρευση λήψης φωτογραφιών των χώρων του λιµένος χωρίς την 

έγγραφη άδεια της Αναθέτουσας Αρχής και την άµεση ενηµέρωση του αρµοδίου Τµήµατος 

της Αναθέτουσας Αρχής.  

• Μέριµνα για την απαγόρευση εισόδου ατόµων µε σκοπό την ερασιτεχνική αλιεία στους 

χώρους του λιµένος.  
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10. Το προσωπικό φύλαξης – ασφάλειας θα τηρεί βιβλίο στο οποίο θα υπογράφουν κατά την 

αλλαγή της βάρδιας, τόσο ο απερχόµενος όσο και ο αναλαµβάνων φύλακας, καθώς και την 

ακριβή ώρα που έγινε η αλλαγή. Η αλλαγή βάρδιας θα δηλώνεται και τηλεφωνικώς στο 

αρµόδιο Τµήµα Φύλαξης – ΠΣΕΑ της Αναθέτουσας Αρχής.  

11. Ο Ανάδοχος και το προσωπικό αυτού θα τηρεί το απόρρητο σχετικά µε όσα περιέρχονται σε 

γνώση τους (έγγραφα, στοιχεία, πληροφορίες κλπ) και αφορούν την Αναθέτουσα Αρχή ή τις 

δραστηριότητες αυτής κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, ή µετά τη λήξη αυτής. Για το 

λόγο αυτό απαγορεύεται ρητά να δίνονται πληροφορίες σε οποιονδήποτε σχετικά µε το χώρο 

φύλαξης ή άλλα στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει 

αποζηµίωση.  

12. Το προσωπικό θα τηρεί «Βιβλίο Συµβάντων», το οποίο θα είναι υποχρεωµένο να καταγράφει 

άµεσα σε αυτό, οποιοδήποτε περιστατικό παρουσιάζεται. 

13. Επιµέρους θέµατα που µπορεί να προκύψουν και δεν αναφέρονται στους Τεχνικούς Όρους, θα 

συµφωνηθούν κατά την υπογραφή της σύµβασης. Αυτά θα είναι τεχνικές λεπτοµέρειες για τη 

φυλακή Πύλης και δεν µπορούν να επιφέρουν επιπλέον κόστος για τον Ανάδοχο.  

14. Η ανάθεση των υπηρεσιών φύλαξης – ασφάλειας από τον Ανάδοχο σε τρίτους υπεργολαβικά 

απαγορεύεται.  

15. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει κάθε µέτρο ασφάλειας και προστασίας για την 

αποτροπή ζηµιάς, φθοράς ή βλάβης σε πράγµατα και εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής 

και είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζηµιάς, φθοράς ή βλάβης σε πράγµατα 

και εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής που θα προκληθούν από πράξεις ή παραλείψεις 

των υπαλλήλων του ή τρίτων κατά την εκτέλεση της σύµβασης.     

16. Το προσωπικό του αναδόχου να έχει τον έλεγχο και την υπευθυνότητα του φυλακίου πύλης, το 

οποίο θα οργανώσει και θα διατηρεί σε κατάσταση εύκολης χρήσης και λειτουργίας, µε 

απώτερο σκοπό την αποδοτικότερη εκτέλεση των καθηκόντων του.  

17. Ο Ανάδοχος και το προσωπικό αυτού υποχρεούνται να αποδέχονται οποιοδήποτε 

προβλεπόµενο έλεγχο από εντεταλµένα όργανα της Αναθέτουσας Αρχής, του Κ.Λ.Θ. ή άλλης 

αρµόδιας αρχής.  

18. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί κατά την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών ασφάλειας τα 

προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία ασφαλιστήρια συµβόλαια και τις απαραίτητες 

άδειες. 

19. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά (άδειες, συµβόλαια 

κ.λ.π.) και ότι σχετικό ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

 
Θεσσαλονίκη 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 
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