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Ορισμοί 

Ανάδοχος Ο επιτυχής Υποψήφιος που θα επιλεγεί από τον ΟΛΘ και ο οποίος θα 

συνάψει τη σχετική Σύμβαση με τον ΟΛΘ. 

Απόβλητα Όλα τα απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων των καταλοίπων φορτίου, τα 

οποία παράγονται κατά τη λειτουργία του πλοίου ή κατά τις εργασίες 

φόρτωσης, εκφόρτωσης και καθαρισμού, και τα οποία εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής των παραρτημάτων I, II, και IV της Σύμβασης MARPOL, 

καθώς επίσης και τα απόβλητα που αλιεύονται παθητικά. 

Διαγωνισμός Η παρούσα ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 6 

του Κανονισμού (ΕΕ) 352/2017 για την κατ’ αποκλειστικότητα ανάθεση 

των υπηρεσιών διαχείρισης (συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας) 

υγρών  αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου των πλοίων, κατόπιν της 

προηγηθείσας Διαδικασίας Περιορισμού των Παρόχων 

Διακήρυξη  Είναι η παρούσα Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης 

(συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας) υγρών αποβλήτων και 

καταλοίπων φορτίου των πλοίων που καταπλέουν στη θαλάσσια 

περιοχή αρμοδιότητας της ΟΛΘ. 

Διαδικασία 

Περιορισμού των 

Παρόχων 

Η διαδικασία που προηγήθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 του 

Κανονισμού (ΕΕ) 352/2017, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την 

από 30.07.2021 Πρόταση του ΟΛΘ για περιορισμό του αριθμού των 

παρόχων Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών και τη  σχετική απόφαση του Δ.Σ. 

της ΟΛΘ για τον περιορισμό του αριθμού των παρόχων. 

Εγγύηση Καλής 

Εκτέλεσης 

Έχει την έννοια που της αποδίδεται στο άρθρο 15 της παρούσας. 

Εγγυητική 

Επιστολή 

Συμμετοχής 

Έχει την  έννοια που της αποδίδεται στο άρθρο 10.1.(ii) της παρούσας. 

Εξουσιοδοτημένος 

Εκπρόσωπος 

Ο νόμιμος εκπρόσωπος του Υποψηφίου (σύμφωνα με το Καταστατικό/ 

Κανονισμό του) ή ο ειδικά εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του (με 

απόφαση του αρμόδιου οργάνου του), ανάλογα με την περίπτωση, ο 

οποίος έχει την εξουσιοδότηση να δεσμεύει τον Υποψήφιο και να 

υπογράφει και να υποβάλλει τον Φάκελο του Υποψηφίου. 

Ένωση 

Οικονομικών 

Φορέων 

Είναι περισσότερα του ενός νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν από 

κοινού Προσφορά, ανεξαρτήτως αν έχουν περιβληθεί ή όχι συγκεκριμένη 

νομική μορφή (λ.χ. κοινοπραξία). 

Κατάλοιπα φορτίου Τα υγρά υπολείμματα οποιουδήποτε υλικού του φορτίου τα οποία 

παραμένουν επί του πλοίου στο κατάστρωμα ή στους χώρους φορτίου ή 

σε δεξαμενές μετά τη φόρτωση και την εκφόρτωση, 

συμπεριλαμβανομένων υπερχειλίσεων και διαρροών κατά τη φόρτωση ή 
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εκφόρτωση, εξαιρουμένης της σκόνης φορτίου που παραμένει στο 

κατάστρωμα μετά τη σάρωση ή της σκόνης στις εξωτερικές επιφάνειες 

του πλοίου και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Παραρτημάτων Ι 

και ΙΙ της Διεθνούς Σύμβασης MARPOL 73/78. 

Οικονομική 

Προσφορά 

Έχει την έννοια που της αποδίδεται στο άρθρο 11 της παρούσας. 

ΟΛΘ ή Αναθέτων 

Φορέας ή Εταιρεία 

Είναι ο «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.». 

Ολοκληρωμένες 

Υπηρεσίες  

Οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης (συλλογής, μεταφοράς και 

επεξεργασίας) υγρών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίου που 

αποτελούν το φυσικό αντικείμενο της παρούσας σύμφωνα με τον όρο 

1.2.1 και 1.2.2. της παρούσας. 

Προσφορά Το σύνολο των στοιχείων, εγγράφων και πληροφοριών που πρέπει να 

υποβάλουν οι Υποψήφιοι στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, σύμφωνα με 

τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. 

Σχέδιο Παραλαβής 

και Διαχείρισης 

Αποβλήτων  

Το Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης της ΟΛΘ Α.Ε. που εγκρίθηκε 

δυναe μει της υπ άριθ. 3122.3-1.8/51954/2021/16-07-2021 Υπουργικής 

Απόφασης. 

Σύμβαση Η Σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ του ΟΛΘ Α.Ε. και του Αναδόχου για 

την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης  

υγρών  αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου των πλοίων. 

ΔΣ Marpol Η διεθνής σύμβαση για την αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας από πλοία, 

1973, όπως τροποποιήθηκε με το σχετικό προς αυτή πρωτόκολλο του 

έτους 1978 και όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Σύμβαση 

Παραχώρησης 

Η από 02.02.2018 Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού 

Δημοσίου και του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., η οποία 

κυρωe θηκε με το Νοe μο 4522/2018 (ΦΕΚ Α  ́39). 

Τεχνική Προσφορά Έχει την έννοια που της αποδίδεται στο άρθρο 10.2. της παρούσας. 

Υποψήφιος ή 

Οικονομικός 

Φορέας ή 

Προσφέρων 

Είναι κάθε νομικό πρόσωπο ή Ένωση Οικονομικών Φορέων που 

ενδιαφέρεται να λάβει μέρος στον παρόντα Διαγωνισμό και υποβάλει 

Προσφορά στην παρούσα Ανοιχτή Διαγωνιστική Διαδικασία. 

 

ΑΡΘΡΟ 1 - Περιγραφή θεσμικού πλαισίου, φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 

Σύβασης  

1.1 Θεσμικό Πλαίσιο  

Η παρούσα διαδικασία ανάθεσης σε συνέχεια της Διαδικασίας Περιορισμού των Παρόχων 

διέπεται από τους όρους της Διακήρυξης, των Παραρτημάτων της και συμπληρωματικά από τις 

διατάξεις : 

α) Του νόμου 4522/2018  (Α’ 39), με τον οποίο κυρώθηκε η Σύμβαση Παραχώρησης,  
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β) Του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

15ης Φεβρουαρίου 2017 «για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την παροχή λιμενικών 

υπηρεσιών και κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων», 

γ) Του Κανονισμού Ανάθεσης Συμβάσεων Υποπαραχωρήσεων, ο οποίος σύμφωνα με τον 

όρο 5.3. αυτού εφαρμόζεται στο μέτρο που δεν έρχεται σε αντίθεση με τον ως άνω 

Κανονισμό (ΕΕ) 2017/352, και 

δ) Του Κανονισμού Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

 

1.2 Φυσικό Αντικείμενο 

1.2.1 Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι: 

α) Η κατ’ αποκλειστικότητα παροχή από τον Ανάδοχο ολοκληρωμένων υπηρεσιών  

διαχείρισης (συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας) υγρών αποβλήτων και 

καταλοίπων φορτίου των πλοίων, που καταπλέουν στη θαλάσσια περιοχή 

αρμοδιότητας της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Ειδικότερα, οι Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες αφορούν στην 

κατ’ αποκλειστικότητα εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών διαχείρισης όλων των 

ειδών υγρών αποβλήτων που παράγονται από τη λειτουργία των πλοίων κατά τα 

ANNEX I, II και IV της ΔΣ  MARPOL, που θα προσεγγίζουν την θαλάσσια περιοχή 

αρμοδιότητας της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και στη συνέχεια η μεταφορά και τελική διάθεσή τους με 

μέριμνα και δαπάνες της Αναδόχου, σύμφωνα με τη διεθνή σύμβαση MARPOL, το ν. 

1269/1982, με τον οποίο κυρώθηκε η προαναφερομένη Διεθνής Σύμβαση, το ν. 

743/1977, όπως κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 55/1998, το ν. 1147/1981, την Οδηγία 

(EE) 2019/883 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 

2019, σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση 

αποβλήτων από πλοία και την υπ’ αριθμ. 3122.3-15/71164/2021 Υπουργική 

Απόφαση για την προσαρμογή στην ως άνω Οδηγία, και γενικώς, την κείμενη 

ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία περί διαχείρισης αποβλήτων (όπως αυτή ισχύει ανά 

κωδικό ΕΚΑ), καθώς και το εγκεκριμένο Σχέδιο Παραλαβής της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., όπως ήθελε 

στο μέλλον τροποποιηθεί, επανεκτιμηθεί και εγκριθεί αρμοδίως. 

β) Η εκτέλεση των Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών : (i) με πλωτά και χερσαία μέσα 

καθώς και κάθε άλλο μέσο και εξοπλισμό αναγκαίο για τη λειτουργία του έργου, που 

είναι κατ’ ελάχιστον τα ζητούμενα στην παρούσα και διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα 

χαρακτηριστικά, που προδιαγράφονται στην παρούσα, (ii) με όλες τις απαιτούμενες 

και προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες διαχείρισης αποβλήτων, 

λειτουργίας εγκαταστάσεων, λειτουργίας μέσων και εξοπλισμού και με το 

απαιτούμενο, επιστημονικό και μη, προσωπικό για την, απρόσκοπτη και σύμφωνα με 

την νομοθεσία, παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών, με σκοπό την ολοκληρωμένη 

διαχείριση των επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.  

1.2.2 Οι Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες περιλαμβάνουν την ασφαλή, αδιάλειπτη, ταχεία, χωρίς 

διακρίσεις και ποιοτική παροχή από τον Ανάδοχο των υπηρεσιών σε όλα τα πλοία, 

συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών σκαφών και των σκαφών αναψυχής, 

ανεξαρτήτως της σημαίας που φέρουν, τα οποία καταπλέουν ή/και λειτουργούν στον 

λιμένα αρμοδιότητας της Ο.Λ.Θ. ΑΕ, καθώς και των πολεμικών πλοίων ή βοηθητικών 

σκαφών ή άλλων πλοίων, που ανήκουν στο Κράτος ή που τα εκμεταλλεύεται το Κράτος 

και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κυβερνητική μη εμπορική υπηρεσία (τα οποία 
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απαλλάσσονται από την καταβολή τελών και την υποχρέωση κατάθεσης Εντύπου 

Κοινοποίησης).  

1.2.3 Για την εκτέλεση των Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών της παρούσας, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται με δαπάνες του να λειτουργεί και να συντηρεί μηχανογραφική εφαρμογή 

(μηχανογράφηση), για όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, σύμφωνα με την 

εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Η ανωτέρω εφαρμογή θα λειτουργεί με προσωπικό του 

Αναδόχου σε χώρο γραφείου που θα του διαθέσει δωρεάν η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ειδικά για το 

σκοπό αυτό. Ο Ανάδοχος, αφού εκπαιδεύσει το προσωπικό της ΟΛΘ ΑΕ, υποχρεούται να 

δώσει πρόσβαση στην εφαρμογή αυτή, στο προαναφερθέν προσωπικό, ώστε να μπορεί 

να παρακολουθεί την εκτέλεση της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση να 

προβαίνει με δαπάνες του σε συνεχή αναβάθμιση, ανάλογα με τις απαιτήσεις που θα 

προκύπτουν κατά την παροχή των Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών στην πράξη, αλλά και 

λόγω τυχόν μελλοντικών τροποποιήσεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας 

(ευρωπαϊκής και εθνικής).   

1.2.4 Η παροχή των Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών και όλος ο εξοπλισμός και εγκαταστάσεις 

του Αναδόχου που θα χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της Σύμβασης θα πρέπει να 

είναι ασφαλισμένα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία, και με τους 

όρους της παρούσας, καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης. 

 
1.3 Οικονομικό Αντικείμενο 

1.3.1 Η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες 

ευρώ (2.900.000€), πλέον ΦΠΑ, για τη συνολική κανονική διάρκεια της Σύμβασης και 

ισούται με τον εκτιμώμενο συνολικό κύκλο εργασιών του έργου καθ' όλη τη διάρκεια 

της Σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η εκτιμώμενη κατά τα ανωτέρω 

αξία της παράτασης της Σύμβασης ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εκατόν εξήντα 

χιλιάδες ευρώ (1.160.000€) πλέον ΦΠΑ. Η ανωτέρω αξία της Σύμβασης (αρχικής και 

κατά παράταση) είναι ενδεικτική και στηρίζεται στα δεδομένα του μέσου όρου του 

κύκλου εργασιών του συνολικού αντικειμένου των χρήσεων 2018 – 2019 – 2020, όπως 

προκύπτει από τα στοιχεία λειτουργίας των λιμενικών εγκαταστάσεων αρμοδιότητας 

της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και επιμερισμού των σχετικών δικαιωμάτων μεταξύ υγρών (απόβλητα 

των ANNEX I, II και IV της ΔΣ  MARPOL) και στερεών αποβλήτων (απόβλητα των 

ANNEX ΙII,V και VI της ΔΣ  MARPOL).   

1.3.2 Η Ο.Λ.Θ. ΑΕ δεν εγγυάται την αξία αυτή, η οποία ενδέχεται να μεταβληθεί αναλόγως του 

αριθμού και των κατηγοριών πλοίων που θα προσεγγίσουν στις λιμενικές 

εγκαταστάσεις της κατά τη διάρκεια της Σύμβασης και άλλους αστάθμητους 

παράγοντες (ποσότητα και είδος των φορτίων, απόβλητα και κατάλοιπα φορτίου). Ο 

Ανάδοχος αναλαμβάνει τον επιχειρηματικό κίνδυνο, ανεξάρτητα από τις κατηγορίες 

των πλοίων, τις ποσότητες και το είδος των φορτίων που ενδέχεται να διακινηθούν. 

Ειδικότερα οι Υποψήφιοι με την Προσφορά τους αναλαμβάνουν πλήρως τους 

κινδύνους εσόδων από την εκτέλεση της Σύμβασης, εκτιμώντας με ευθύνη τους όλες τις 

σχετικές παραμέτρους, όπως ενδεικτικά την κίνηση των πλοίων, την αλλαγή της 

τεχνολογίας των πλοίων ανά κατηγορία κλπ. Καθ’ όλο το διάστημα από την υποβολή 

της Προσφοράς μέχρι τη λήξη της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα φέρει πλήρως τον κίνδυνο 

εσόδων της Σύμβασης.   

1.3.3 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση εξασφάλισης του συνόλου των απαιτούμενων 

κεφαλαίων και εγγυήσεων, τα οποία θα πρέπει να επαρκούν για την κάλυψη του 
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συνόλου των χρηματοδοτικών αναγκών της Σύμβασης, κατά τους όρους της παρούσας, 

και ενδεικτικά : 

(α) για την κάλυψη του κόστους αγοράς ή μίσθωσης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης του 

απαραιτήτου εξοπλισμού και μέσων (πλωτών και χερσαίων), καθώς και της 

απαιτούμενης συντήρησης-αναβάθμισης αυτών καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, 

(β) για την κάλυψη του κόστους και όλων των δαπανών για την προσήκουσα παροχή 

των Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών επεξεργασίας 

των αποβλήτων, των δαπανών που συνεπάγεται η υποχρεωτική συμμετοχή σε 

Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων ή οργάνωσης Ατομικού Συστήματος 

Διαχείρισης Αποβλήτων και των δαπανών της ασφάλισής του. 

Ο Ανάδοχος θα ανακτήσει τις δαπάνες της παροχής των υπηρεσιών της Σύμβασης μέσω 

του ποσοστού, που του αποδίδεται επί των τελών και μέσω των τιμολογίων παροχής 

υπηρεσιών παραλαβής υγρών αποβλήτων προς τα εξυπηρετούμενα πλοία, που θα 

εφαρμόζονται στην περιοχή της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Η Ο.Λ.Θ. ΑΕ θα παρακρατεί ως αντάλλαγμα 

για την παραχώρηση των Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών, το ποσό που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό επί των τελών, που εφαρμόζονται στην περιοχή αρμοδιότητάς της και επί των 

τιμολογίων παροχής υπηρεσιών παραλαβής υγρών αποβλήτων του Αναδόχου προς τα 

εξυπηρετούμενα πλοία, όπως τα ποσοστά αυτά θα έχουν καθορισθεί με την Οικονομική 

Προσφορά του. Τα τέλη και τιμολόγια παροχής υπηρεσιών παραλαβής υγρών 

αποβλήτων που ισχύουν στη Σύμβαση καθορίζονται από τον ισχύοντα Κανονισμό 

Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό οι 

Υποψήφιοι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως τα άνω τέλη, όπως τυχόν 

αναδιαμορφωθούν από την ΟΛΘ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4522/2018 και της 

Σύμβασης Παραχώρησης.  

 

1.4 Διάρκεια  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της, 

με δυνατότητα μονομερούς παράτασης από την ΟΛΘ Α.Ε, κατόπιν προηγούμενης 

γνωστοποίησης έξι (6) μηνών, για χρονικό διάστημα έως και δύο (2) επιπλέον έτη.   

 

1.5 Κριτήριο Ανάθεσης  

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς, ήτοι το υψηλότερο προσφερόμενο ποσοστό υπέρ της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., 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.  α) Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης έχουν 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση Ενώσεων Οικονομικών Φορέων, τα μέλη αυτών, 

με εγκατάσταση σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ασκούν επαγγελματική 

δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών της παρούσας. 

 β) Οι Οικονομικοί Φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

Σύμβασης απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού να είναι εγγεγραμμένοι στο Ηλεκτρονικό Μητρώο 
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Αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. οικ. 4394/4026/2016 απόφασης των Υπουργών 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Σε περίπτωση Ένωσης Οικονομικών Φορέων, οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται 

από κάθε ένα εκ των μελών αυτής.  

2.1.2. Οι Υποψήφιοι θα πρέπει :  

1. Να μην βρίσκονται σε πτωe χευση, εκκαθαe ριση, αναγκαστικηe  διαχειeριση.  

2. Να μην έχουν καταδικαστειe αμεταe κλητα οι διαχειριστεeς σε περιeπτωση ομοe ρρυθμων 

(Ο.Ε.), ετεροe ρρυθμων  (Ε.Ε.), εταιρειωe ν περιορισμεeνης ευθυe νης (Ε.Π.Ε.) και ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε), ο προe εδρος και ο διευθυe νων συe μβουλος σε 

περιeπτωση ανωe νυμης εταιρειeας (Α.Ε.), τα φυσικαe  προe σωπα που ασκουe ν τη διοιeκησηe  

του σε καe θε αe λλη περιeπτωση για:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης - πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ. 42), και τα 

εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),  

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της 

καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C-195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 

παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης - πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 

Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία 

πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία 

δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής μεσάζοντες), 396 παρ. 2 

(δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,  

γ) απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των 

άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού 

δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 

198/28.07.2017), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-

πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση 

της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή 

απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα 

εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα (ΠΚ) καθώς και τα 

εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4829/2020 (Α’ 103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την 

πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 

2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 

2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 

και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),  
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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/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνικηe  νομοθεσιeα με το ν. 4198/2013 (Α  ́215), και τα εγκληe ματα του αe ρθρου 323Α του 

Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 

στ) τα εγκλήματα των άρθρων 375 ΠΚ (υπεξαίρεση), 386-388 ΠΚ (απαe τη), 385 ΠΚ 

(εκβιeαση) 216-218 ΠΚ (πλαστογραφιeα), 224 ΠΚ (ψευδορκιeα),  235-237 ΠΚ 

(δωροδοκία) και 398 ΠΚ (δοe λια χρεοκοπία). 

3. Να έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων και 

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 Προσώπων είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να 

περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή στον βαθμό που η επιβολή 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 της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. αλληλέγγυα και εις ολοeκληρον για την εκπλήρωση όλων 

των υποχρεώσεων που απορρέουν από  ή/και με αφορμή τη Σύμβαση. 

 

2.2 Κριτήρια επιλογής 

2.2.1. Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, οι Οικονομικοί Φορείς απαιτείται να διαθέτουν σωρευτικά: 

α) γενικό μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου ευρώ 

(1.000.000€),  για τις τρεις (3) τελευταίες κλεισμένες οικονομικές χρήσεις, συναρτήσει της 

ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του 

β) «ειδικό» μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών διαχείρισης 

υγρών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων σε λιμένες, ύψους τουλάχιστον 

πεντακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (580.000€), για τις τρεις (3) τελευταίες κλεισμένες 

οικονομικές χρήσεις, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης 

των δραστηριοτήτων του 

γ) θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων για τις τρεις (3) τελευταίες κλεισμένες οικονομικές 

χρήσεις 

δ) δείκτη βιωσιμότητας (κυκλοφορούν ενεργητικό προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) άνω 

του 1 και στις τρεις (3) τελευταίες κλεισμένες οικονομικές  χρήσεις 

ε) ασφαλιστική κάλυψη Αστικής και Περιβαλλοντικής Ευθύνης, με ελάχιστο όριο κάλυψης 

πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000 €).  

 

Σε περίπτωση Ένωσης Οικονομικών Φορέων τα στοιχεία α), β), γ) και ε) πρέπει να πληρούνται 

αυτοτελώς από ένα τουλάχιστον μέλος της Ένωσης, ενώ το δ) θα πρέπει να πληρείται 

αυτοτελώς από κάθε μέλος της Ένωσης Οικονομικών Φορέων, επί ποινή αποκλεισμού. 

 

2.2.2. Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα  

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

σύμβασης, οι Οικονομικοί Φορείς απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού:  
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α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας (2017, 2018, 2019, 2020, 2021), πριν από τη 

διενέργεια του Διαγωνισμού, να έχουν εκτελέσει ή να εκτελούν, για χρονικό διάστημα 

τουλάχιστον εικοσιτεσσάρων [24] μηνών αθροιστικά, σύμβαση παροχής ολοκληρωμένων 

υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής υγρών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων 

(Παραρτήματα Ι, ΙΙ και IV της Δ.Σ. Marpol 73/78) σε λιμάνι, το οποίο εμφανίζει τουλάχιστον 

αντίστοιχη κίνηση με τον λιμένα της Θεσσαλονίκης ως προς τον αριθμό των παραλαβών υγρών 

αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου και τις ποσότητες αυτών, συνοδευόμενη από βεβαίωση 

καλής εκτέλεσης του φορέα διαχείρισης του λιμένα.  

Η επικαλούμενη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα θα πρέπει να προέρχεται από συμβάσεις 

με το ως άνω αντικείμενο, στις οποίες οι Οικονομικοί Φορείς αναδείχθηκαν ανάδοχοι είτε οι 

ίδιοι, είτε ως μέλη ένωσης ή κοινοπραξίας με ποσοστό τουλάχιστον 50%.  

Σε περίπτωση Ένωσης Οικονομικών Φορέων, η εμπειρία αρκεί να πληρείται από ένα 

τουλάχιστον μέλος της. 

β) να διαθέτουν τις ακόλουθες άδειες, σε ισχύ: 

i) συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων, σε πανελλαδικό επίπεδο ή από την 

οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, εάν τα απόβλητα δεν μεταφέρονται εκτός αυτής. 

ii) συλλογής και μεταφοράς Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων σε πανελλαδικό επίπεδο ή από 

την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, εάν τα απόβλητα δεν μετακινούνται εκτός αυτής 

και ο Υποψήφιος δεν διαθέτει ενιαία άδεια συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων 

αποβλήτων.  

γ) να διαθέτουν τα ακόλουθα μέσα και εξοπλισμό: 

i) Δύο (2) δεξαμενόπλοια ή δεξαμενοσλέπια, αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα κατάλληλα 

για την περισυλλογή από τα πλοία των πετρελαιοειδών καταλοίπων και απόβλητων 

λιπαντικών ελαίων (σε χωριστή δεξαμενή), συνολικής ελάχιστης χωρητικότητας 1.800 

m3. Τα ανωτέρω πλωτά μέσα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με τις αντίστοιχες άδειες 

παραλαβής και μεταφοράς πετρελαιοειδών καταλοίπων, τα έγγραφα εθνικότητας του 

οικείου νηολογίου, τα πρωτόκολλα γενικής επιθεώρησης πλοίου ή πιστοποιητικά κλάσης 

σε ισχύ και τα προβλεπόμενα κατά νόμο ασφαλιστήρια συμβόλαια.  

ii) Τέσσερα (4) κατάλληλα βυτιοφόρα οχήματα, χωρητικότητας εκάστου άνω των 18m3, 

που θα απασχολούνται αποκλειστικά με την περισυλλογή και μεταφορά των υγρών 

πετρελαιοειδών καταλοίπων από ξηράς, εφοδιασμένα με τις αντίστοιχες άδειες 

παραλαβής και μεταφοράς πετρελαιοειδών καταλοίπων, τις άδειες κυκλοφορίας, τα 

πιστοποιητικά κατά ADR και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια.  

iii) Ένα (1) κατάλληλο βυτιοφόρο όχημα, χωρητικότητας άνω των 18m3, που θα 

απασχολείται αποκλειστικά με την περισυλλογή και μεταφορά των υγρών 

πετρελαιοειδών καταλοίπων από ξηράς, εφοδιασμένο με τις αντίστοιχες άδειες 

παραλαβής και μεταφοράς πετρελαιοειδών καταλοίπων, τις άδειες κυκλοφορίας, τα 

πιστοποιητικά κατά ADR και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, με δυνατότητα αντλητικής 

λειτουργίας με πίεση κενού. 

iv) Ένα (1) κατάλληλο βυτιοφόρο όχημα, χωρητικότητας άνω18m3, κατάλληλο για την 

παραλαβή και μεταφορά των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (Α.Λ.Ε.), εφοδιασμένο με 

την σχετική άδεια παραλαβής και μεταφοράς πετρελαιοειδών καταλοίπων, την άδεια 

κυκλοφορίας, το πιστοποιητικό κατά ADR και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

v) Ένα (1) κατάλληλο βυτιοφόρο όχημα για την παραλαβή και μεταφορά επικινδύνων 

αποβλήτων, εφοδιασμένο με την σχετική άδεια κυκλοφορίας, το πιστοποιητικό κατά 

ADR και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του οχήματος.  
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vi) Δύο (2) κατάλληλα βυτιοφόρα οχήματα χωρητικότητας έκαστου άνω των 15m3, 

κατάλληλα για την παραλαβή από ξηράς των βοθρολυμάτων των πλοίων, εφοδιασμένα 

με την σχετική άδεια κυκλοφορίας και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του οχήματος.  

δ) να διαθέτουν το ακόλουθο ελάχιστο απαιτούμενο προσωπικό: 

i) Ένα (1) Χημικό Μηχανικό ή Μηχανικό Περιβάλλοντος ή Περιβαλλοντολόγο ή Χημικό,   

ii) Δύο (2) άτομα συντονιστές εργασιών (operation managers), 

iii) Δύο (2) επόπτες έργου,  

iv) Έναν (1) τεχνικό ασφαλείας, 

v) Ένα (1) Σύμβουλο Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ). 

Τα ως άνω υπό στοιχεία i, ii, iii πρόσωπα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία, 

τουλάχιστον δύο (2) ετών σε υπηρεσίες συλλογής επικινδύνων αποβλήτων πλοίων σε λιμένες. 

Για τα υπό στοιχεία iv και v πρόσωπα, αρκεί να προσκομισθεί η αναγγελία προς το αρμόδιο 

τμήμα του ΣΕΠΕ και το πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης αντίστοιχα. 

ε) να διαθέτουν το ελάχιστο απαιτούμενο υποστηρικτικό προσωπικό για τη λειτουργία των 

προσφερόμενων από τον Υποψήφιο μέσων και εξοπλισμού (πληρώματα, χειριστές πλωτών 

μέσων, εξοπλισμού, οδηγοί οχημάτων), κατάλληλα πιστοποιημένο, εφόσον απαιτείται.  

στ) να διαθέτουν πλωτή ή χερσαία εγκατάσταση επεξεργασίας (ανάκτησης) πετρελαιοειδών 

αποβλήτων, χωρητικότητας τουλάχιστον 1.800m3 και δυνατότητα επεξεργασίας 500 tn/ημέρα. 

Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής και εθνικής στρατηγικής για Πράσινες Συμβάσεις, η εν λόγω 

Εγκατάσταση θα λειτουργεί με τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές, καταναλώνοντας στην 

παραγωγική της διαδικασία μόνο τις φιλικότερες προς το περιβάλλον πηγές ενέργειας, δηλαδή 

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, είτε ηλεκτρική ενέργεια απευθείας από το δίκτυο, είτε από 

καύση φυσικού αερίου ή υγραερίου, καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης. 

Σε περίπτωση που η Εγκατάσταση δεν ανήκει στην κυριότητα του Υποψηφίου, θα πρέπει να 

προσκομισθεί σύμβαση συνεργασίας μεταξύ του Υποψηφίου και του νομίμου εκπροσώπου 

Εγκατάστασης, που πληροί τις προαναφερόμενες απαιτήσεις, για όλη την διάρκεια της 

Σύμβασης. 

ζ) να διαθέτουν τις ακόλουθες συμβάσεις ή βεβαιώσεις συνεργασίας (για τις περιπτώσεις όπου 

δεν απαιτείται – δεν είθισται η κατάρτιση έγγραφης σύμβασης)::  

i) σύμβαση με το εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών 

ελαίων, για την παράδοση προς αναγέννηση των απόβλητων λιπαντικών ελαίων, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 82/2004. 

ii) σύμβαση με τελικό αποδέκτη επικινδύνων αποβλήτων (Παράρτημα ΙΙ της ΔΣ Marpol 

73/78), από την οποία θα τεκμαίρεται η δυνατότητα διαχείρισης των σχετικών 

αποβλήτων.   

 

2.2.3. Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας και Πρότυπα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης  

Οι Οικονομικοί Φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν:  

α) Πιστοποίηση συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης EMAS (Κανονισμός 1221/2009 ΕΚ) 

ή ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή εναλλακτικό αποδεικτικό μέσο που έχει 

εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες 

και σε άλλα κράτη-μέλη  

β) Πιστοποίηση συστήματος ποιότητας  ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή 

εναλλακτικό αποδεικτικό μέσο που έχει εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους από ισοδύναμους 

Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη-μέλη 
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γ) Πιστοποίηση κατά πρότυπο υγιεινής και ασφάλειας ISO 45001:2018 ή ισοδύναμο 

πιστοποιητικό ή εναλλακτικό αποδεικτικό μέσο που έχει εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους 

από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη-μέλη 

δ) Πιστοποίηση κατά το πρότυπο ποιότητας ISO 16304:2018 ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή 

εναλλακτικό αποδεικτικό μέσο που έχει εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους από ισοδύναμους 

Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη-μέλη 

 

Σε περίπτωση Ένωσης Οικονομικών Φορέων, τα κριτήρια της παραγράφου 2.2.3 πρέπει να 

πληρούνται σωρευτικά από ένα τουλάχιστον μέλος της Ένωσης. 

 

2.3. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς  όσον αφορά:  

α) τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.1), 

πλην του δείκτη βιωσιμότητας (περ. δ )́, ο οποίος σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πληρείται 

αυτοτελώς από κάθε Υποψήφιο, και β) τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

(της παραγράφου 2.2.2.), μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της 

νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς.  

Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, καθ’ 

όλη τη διάρκεια της Σύμβασης (κανονικής και τυχόν κατά παράταση), με την προσκόμιση της 

σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Ειδικά όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τίτλους 

σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι 

Υποψήφιοι μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα 

εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες 

ικανότητες.  

Όταν οι Οικονομικοί Φορείς στηρίζονται στις ικανότητες τρίτων  φορέων όσον αφορά τα 

κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη στη Διακήρυξη οικονομική και 

χρηματοοικονομική επάρκεια, ο ΟΛΘ δύναται να ζητήσει από τα ως άνω τρίτα πρόσωπα να 

συμβληθούν και αυτά στη Σύμβαση, αναλαμβάνοντας από κοινού και εις ολόκληρον με τον  εν 

λόγω Υποψήφιο τις σχετικές υποχρεώσεις.  

Υπό τους ίδιους όρους οι Ενώσεις Οικονομικών Φορέων μπορούν να στηρίζονται στις 

ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο Οικονομικός Φορέας στηρίζεται στις ικανότητες τρίτου 

για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, ο τρίτος παρέχων στήριξη θα 

πρέπει να έχει εκτελέσει ο ίδιος την υπηρεσία, που επικαλείται προς απόδειξη της εμπειρίας 

του, ως ανάδοχος ή ως μέλος κοινοπραξίας, σύμπραξης ή ένωσης, και όχι ως συνεργάτης ή 

υπεργολάβος.  

Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι θεωρείται τρίτος παρέχων στήριξη, ο οικονομικός φορέας που 

παρέχει στον Υποψήφιο την Εγκατάσταση ή και τον εξοπλισμό, συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, 

μηχανήματα ή τεχνικό εξοπλισμό ή προσωπικό για την εκτέλεση της Σύμβασης. Ειδικά σε 

περίπτωση που ο Υποψήφιος μισθώνει το ζητούμενο κινητό εξοπλισμό, ο εκμισθωτής δεν 

θεωρείται τρίτος παρέχων στήριξη. 

Ο Αναθέτων Φορέας ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί 

ο υποψήφιος, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν 

λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.1.2.  
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ΑΡΘΡΟ 3 – Απόδειξη Πλήρωσης των Όρων Συμμετοχής και Κριτηρίων Επιλογής  

Προς απόδειξη ότι οι Υποψήφιοι πληρούν τους όρους συμμετοχής και τα κριτήρια επιλογής του 

άρθρου 2 υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά συμμετοχής :  

 

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

i. Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο (ημεδαποί οικονομικοί φορείς) ή  

αντίστοιχη βεβαίωση / έγκριση / άδεια από τη σχετική αρχή της Χώρα καταγωγής τους 

(αλλοδαποί οικονομικοί φορείς).  

ii. Υπεύθυνη δήλωση του Εξουσιοδοτημένου Εκπροσώπου του Υποψηφίου ότι δεν 

συντρέχουν στο πρόσωπό του (ούτε στα επιμέρους νομικά πρόσωπα επί Ένωσης 

Οικονομικών Φορέων) 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, καθώς και ότι δεν είχε ούτε έχει 

καμία επικοινωνία με τους υπόλοιπους Υποψηφίους σχετικά με την τιμή, την υποβολή 

της προσφοράς ή τους όρους της. Μετά την ανάθεση της Σύμβασης και πριν την 

υπογραφή της, ο επιλεγμένος οικονομικός φορέας θα πρέπει να προσκομίσει τα σχετικά 

πιστοποιητικά και λοιπά υποστηρικτικά έγγραφα που θα ζητηθούν από τον 

Αναθέτοντα Φορέα (λ.χ. αντίγραφο ποινικού μητρώου, φορολογική και ασφαλιστική 

ενημερότητα, πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας 

από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, ή αντίστοιχα έγγραφα σύμφωνα με τη νομοθεσία του 

κράτους μέλους εγκατάστασης, κλπ). 

iii. Για την περίπτωση του άρθρου 2.1.1. β), αποδεικτικό εγγραφής στο Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. οικ. 4394/4026/2016 

απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

 

β) Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 

2.2.1.: 

i. Τις ελεγμένες και δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, στην περίπτωση που η 

δημοσίευση των οικονομικών αυτών καταστάσεων απαιτείται σύμφωνα με την περί 

εταιρειών νομοθεσία της χώρας, όπου είναι εγκατεστημένος ο Υποψήφιος, των τριών 

τελευταίων κλεισμένων οικονομικών χρήσεων, από τις οποίες θα προκύπτει ότι οι 

Οικονομικοί Φορείς (ή/και τα μέλη Ένωσης Οικονομικών Φορέων, κατά περίπτωση): 

αα) έχουν θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων σε κάθε μία από τις 

προαναφερόμενες χρήσεις, ββ) διαθέτουν γενικό μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών 

τουλάχιστον ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000€) για  τις προαναφερόμενες χρήσεις, 

γγ) διαθέτουν δείκτη βιωσιμότητας (κυκλοφορούν ενεργητικό προς βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις) άνω του 1, για κάθε μία από τις προαναφερόμενες χρήσεις. Σε περίπτωση 

Οικονομικού Φορέα, που δεν έχει κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης οικονομικών 

καταστάσεων, είναι υποχρεωτική η κατάθεση οικονομικών καταστάσεων, των 

ισοζυγίων και των εντύπων Ε3 των τριών (3) αντίστοιχων χρήσεων, ή αντίστοιχων 

εγγράφων εταιριών που έχουν έδρα στο εξωτερικό.  

ii. Δήλωση περί του «ειδικού» ετήσιου κύκλου εργασιών για  τις προαναφερόμενες 

χρήσεις στην παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών διαχείρισης υγρών αποβλήτων και 

καταλοίπων φορτίου πλοίων σε λιμένες, πιστοποιημένη από ορκωτό λογιστή – ελεγκτή, 

από την οποία προκύπτει ότι διαθέτουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών στο εν λόγω 
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ειδικό αντικείμενο για τις τρεις τελευταίες κλεισμένες οικονομικές χρήσεις τουλάχιστον 

πεντακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (580.000€)   

iii. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής και περιβαλλοντικής ευθύνης με ελάχιστο όριο 

κάλυψης πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ. 

 

γ) Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.2. :  

i. Περιγραφή της επιχειρηματικής δομής τους (νομική μορφή, έτος ίδρυσης, οργάνωσης, 

εύρους δραστηριοτήτων, περιγραφής του συνόλου των δραστηριοτήτων του 

υποψηφίου, παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών), περιγραφή της τεχνικής 

υποδομής τους με πλήρη αναφορά στις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και τα μέσα 

ποιοτικού ελέγχου αυτών, αναφορά του ανθρώπινου δυναμικού (προσωπικού), που 

απασχολούν τον τελευταίο μήνα πριν από την ημερομηνία διενέργειας του 

Διαγωνισμού. 

ii. Αναφορικά με την απόδειξη της εμπειρίας (2.2.2. α), σύμβαση παροχής ολοκληρωμένων 

υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής υγρών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων 

(Παραρτήματα Ι, ΙΙ και IV της Δ.Σ. Marpol 73/78) τουλάχιστον εικοσιτεσσάρων [24] 

μηνών αθροιστικά, που έχει εκτελεσθεί ή εκτελείται κατά τη διάρκεια της τελευταίας 

πενταετίας σε λιμάνι, το οποίο εμφανίζει τουλάχιστον αντίστοιχη κίνηση με τον λιμένα 

της Θεσσαλονίκης ως προς τον αριθμό των παραλαβών υγρών αποβλήτων και 

καταλοίπων φορτίου πλοίων και τις ποσότητες αυτών, συνοδευόμενη από βεβαίωση 

καλής εκτέλεσης του φορέα διαχείρισης του λιμένα, καθώς και κατάλογο στον οποίο θα 

αναφέρονται: αα) τα στοιχεία του πελάτη, ββ) το όνομα και το τηλέφωνο του 

προσώπου επικοινωνίας, γγ) το αντικείμενο (συνοπτική περιγραφή), δδ) το ποσοστό 

συμμετοχής του Υποψηφίου στο έργο.  

iii. Ο κατάλογος των εκτελεσθεισών συμβάσεων θα συνοδεύεται και από επίσημα στοιχεία 

(λ.χ. ετήσιες εκθέσεις διαχείρισης αποβλήτων, βεβαιώσεις των φορέων διαχείρισης των 

αντίστοιχων λιμένων ή άλλα αντίστοιχα έγγραφα) από τα οποία να προκύπτουν ο αριθμός 

των πλοίων που κατέπλευσαν στο λιμένα, ο αριθμός των παραλαβών των υγρών 

αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων, οι ποσότητες των παραληφθέντων υγρών 

αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων και κάθε πρόσφορο μέσο προς απόδειξη του 

αντικειμένου που υλοποίησε ο Υποψήφιος.  

iv. Αναφορικά με τις απαιτούμενες άδειες (2.2.2. β), ευκρινή φωτοαντίγραφα των αδειών:  

αα) συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων, σε πανελλαδικό επίπεδο ή από 

την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, εάν τα απόβλητα δεν μεταφέρονται εκτός αυτής 

ββ) συλλογής και μεταφοράς Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων σε πανελλαδικό επίπεδο 

ή από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, εάν τα απόβλητα δεν μετακινούνται εκτός 

αυτής και ο Ενδιαφερόμενος δεν διαθέτει ενιαία άδεια συλλογής και μεταφοράς 

επικινδύνων αποβλήτων.  

v. Αναφορικά με την απόδειξη της διαθεσιμότητας των μέσων και του 

εξοπλισμού(2.2.2.γ):  

Ως προς τα ζητούμενα πλωτά μέσα:  

αα) Την άδεια παραλαβής και μεταφοράς πετρελαιοειδών καταλοίπων,  

ββ) Το έγγραφο εθνικότητας του οικείου νηολογίου,  

γγ) Το Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης ή το πιστοποιητικό κλάσης σε ισχύ και δδ) 

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο δύο (2) δεξαμενόπλοιων ή δεξαμενοσλεπίων 

αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων, συνολικής ελάχιστης χωρητικότητας 1.800 m3.  
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Σε περίπτωση που τα ανωτέρω αναφερόμενα πλωτά μέσα δεν ανήκουν στην κυριότητα 

του Υποψηφίου, θα πρέπει να προσκομισθεί, πέραν των προαναφερόμενων στοιχείων, 

και ναυλοσύμφωνο μεταξύ του Υποψηφίου και του πλοιοκτήτη για την αποκλειστική 

χρήση αυτών από τον Υποψήφιο καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης (αρχική και κατά 

παράταση). 

Ως προς τα ζητούμενα οχήματα:  

αα) Τις άδειες κυκλοφορίας, τις άδειες παραλαβής & μεταφοράς πετρελαιοειδών 

καταλοίπων, τα πιστοποιητικά κατά ADR και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των 

τεσσάρων (4) βυτιοφόρων οχημάτων που θα απασχολούνται αποκλειστικά με την 

περισυλλογή και μεταφορά των υγρών πετρελαιοειδών καταλοίπων από ξηράς. 

ββ) Την άδεια κυκλοφορίας, την άδεια παραλαβής & μεταφοράς πετρελαιοειδών 

καταλοίπων, το πιστοποιητικό κατά ADR και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του 

βυτιοφόρου οχήματος με δυνατότητα αντλητικής λειτουργίας με πίεση κενού, που θα 

απασχολείται αποκλειστικά με την περισυλλογή και μεταφορά των υγρών 

πετρελαιοειδών καταλοίπων από ξηράς. 

γγ) Την άδεια κυκλοφορίας, την άδεια παραλαβής & μεταφοράς πετρελαιοειδών 

καταλοίπων, το πιστοποιητικό κατά ADR και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια του 

βυτιοφόρου οχήματος που θα απασχολείται αποκλειστικά με την περισυλλογή και 

μεταφορά των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (Α.Λ.Ε.).  

δδ) Την άδεια κυκλοφορίας, το πιστοποιητικό κατά ADR και το ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο του βυτιοφόρου οχήματος που θα απασχολείται με την περισυλλογή και 

μεταφορά των επικινδύνων αποβλήτων.  

εε) Τις άδειες κυκλοφορίας και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια του βυτιοφόρου οχήματος 

που θα απασχολείται με την περισυλλογή και μεταφορά των βοθρολυμάτων. 

Σε περίπτωση που τα ανωτέρω αναφερόμενα οχήματα δεν ανήκουν στην κυριότητα 

του Υποψηφίου, θα πρέπει να προσκομισθεί, πέραν των προαναφερόμενων στοιχείων, 

είτε ιδιωτικό/ά συμφωνητικό/ά μεταξύ του Υποψηφίου και του/των 

ιδιοκτήτη/ιδιοκτητών του/των οχήματος/οχημάτων για την αποκλειστική χρήση 

αυτών από τον Υποψήφιο ανάδοχο είτε συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, καθ’ όλη 

τη διάρκεια της Σύμβασης (αρχική και τυχόν κατά παράταση). 

vi. Αναφορικά με την Εγκατάσταση παράδοσης των συλλεχθέντων υγρών πετρελαιοειδών 

αποβλήτων (Παράρτημα Ι της ΔΣ Marpol 73/78) (υπό 2.2.2. στ): 

αα) Την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων,  

ββ) Την άδεια λειτουργίας,  

γγ) Την τελωνειακή άδεια, 

δδ) Το αποδεικτικό εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) για όλους 

τους κωδικούς ΕΚΑ πετρελαιοειδών αποβλήτων, που αναφέρονται στο Παράρτημα [5], 

της εγκατάστασης επεξεργασίας (ανάκτησης) πετρελαιοειδών αποβλήτων, 

εε) Πιστοποιητικά, συμβάσεις, έγγραφα εκ των οποίων αποδεικνύεται ότι η 

Εγκατάσταση λειτουργεί καταναλώνοντας στην παραγωγική της διαδικασία ενέργεια 

παραγόμενη μόνο από τις φιλικότερες προς το περιβάλλον πηγές, δηλαδή μόνο ενέργεια 

από ανανεώσιμες πηγές, είτε από καύση φυσικού αερίου ή υγραερίου, είτε ηλεκτρική 

ενέργεια απευθείας από το δίκτυο. 

στ) Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της Εγκατάστασης ότι καθ’ όλη τη 

διάρκεια της Σύμβασης, αυτή θα λειτουργεί καταναλώνοντας στην παραγωγική της 

διαδικασία ενέργεια παραγόμενη μόνον από τις φιλικότερες προς το περιβάλλον πηγές.  
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Σε περίπτωση που η Εγκατάσταση δεν ανήκει στην κυριότητα του Υποψηφίου, θα 

πρέπει να προσκομισθεί, πέραν των προαναφερόμενων στοιχείων, και συμφωνητικό 

συνεργασίας μεταξύ του υποψηφίου και του νομίμου εκπροσώπου της Εγκατάστασης 

για τη διάθεση της Εγκατάστασης για την κάλυψη των ανωτέρω αναφερομένων 

αναγκών της παρούσας Σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής (αρχική και κατά 

παράταση). 

vii. Αναφορικά με το ελάχιστο απαιτούμενο προσωπικό (υπό 2.2.2. δ) και το ελάχιστο 

απαιτούμενο υποστηρικτικό προσωπικό (υπό 2.2.2. ε), ευκρινή φωτοαντίγραφα:  

αα. της κατάστασης προσωπικού, όπως είναι αναρτημένη στο ηλεκτρονικό σύστημα 

ΕΡΓΑΝΗ, προς απόδειξη του ελάχιστου απαιτούμενου προσωπικού, 

συμπεριλαμβανομένων του Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων 

Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) και του Τεχνικού Ασφαλείας, εφόσον αυτοί ανήκουν στο 

προσωπικό του Υποψηφίου.  

ββ. των πιστοποιητικών κατάρτισης του Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς 

Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) και του Τεχνικού Ασφαλείας και της αναγγελίας 

πρόσληψης προς το αρμόδιο τμήμα του ΣΕΠΕ.  

γγ. των βιογραφικών σημειωμάτων ενός (1) Χημικού μηχανικού ή Μηχανικού  

Περιβάλλοντος ή Περιβαλλοντολόγου ή Χημικού, δύο (2) συντονιστών εργασιών 

(operation managers) και δύο (2) εποπτών έργου, εκ των οποίων να προκύπτει η διετής 

τουλάχιστον εμπειρία τους σε εργασίες συλλογής επικινδύνων αποβλήτων πλοίων σε 

λιμένες.  

δδ. των συμβάσεων συνεργασίας των στελεχών – εξωτερικών συνεργατών με τον 

Υποψήφιο, εφόσον αυτοί δηλώνονται για την πλήρωση του ελάχιστου απαιτούμενου 

προσωπικού (και δεν ανήκουν στο προσωπικό του υποψηφίου), συνοδευόμενες από 

υπεύθυνες δηλώσεις αυτών ότι θα συνεργαστούν με τον Ανάδοχο, εφόσον του ανατεθεί 

η Σύμβαση, με τις ιδιότητες που δηλώθηκαν, καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης 

(αρχική και κατά παράταση). Σε περίπτωση που οι δηλούμενοι για την πλήρωση του 

ελάχιστου απαιτούμενου προσωπικού (που δεν ανήκουν στο προσωπικό του 

Υποψηφίου) δεν έχουν συνάψει ήδη συμβάσεις συνεργασίας, προσκομίζονται 

υπεύθυνες δηλώσεις αυτών ότι θα συνεργαστούν με τον Ανάδοχο, εφόσον του ανατεθεί 

η Σύμβαση, με τις ιδιότητες που δηλώθηκαν, καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβαση (αρχική 

και κατά παράταση).  

εε. της αναλυτικής κατάστασης των οδηγών των χρησιμοποιούμενων οχημάτων, των 

χειριστών μηχανημάτων, πλωτών μέσων και λοιπού εξοπλισμού κ.λπ., και του 

βοηθητικού προσωπικού εν γένει, που θα χρησιμοποιηθεί στην εκτέλεση των 

υπηρεσιών της παρούσας.  

στ. των πιστοποιήσεων των οδηγών των χρησιμοποιούμενων οχημάτων κατά ADR, για 

τα οχήματα που τούτο απαιτείται.  

viii. Αναφορικά με την τελική διάθεση (υπό 2.2.2. ζ), συμβάσεις ή βεβαιώσεις συνεργασίας: 

αα. με το εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών 

ελαίων, για την παράδοση προς αναγέννηση των απόβλητων λιπαντικών ελαίων, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 82/2004.  

ββ. με τελικό αποδέκτη επικινδύνων αποβλήτων (Παράρτημα ΙΙ της ΔΣ Marpol 73/78), 

από την οποία θα τεκμαίρεται η δυνατότητα διαχείρισης των σχετικών αποβλήτων.  

ix. Υπεύθυνη Δήλωση του Εξουσιοδοτημένου Εκπροσώπου του Υποψηφίου, στην οποία θα 

δηλώνει ότι στην περίπτωση που κηρυχθεί Ανάδοχος: 
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α. θα συνάψει, θα προσκομίσει κατά την υπογραφή της Σύμβασης και θα διατηρεί σε 

ισχύ κατά την διάρκεια της Σύμβασης (αρχική και κατά παράταση) και επί τρεις (3) 

μήνες, μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της, πέραν του προαναφερθέντος 

ασφαλιστηρίου συμβολαίου αστικής και περιβαλλοντικής ευθύνης, (και) σύμβαση 

ασφάλισης Γενικής Αστικής Ευθύνης προς τρίτους, με εγνωσμένου κύρους ασφαλιστική 

εταιρεία, η οποία θα συμπεριλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τους ακόλουθους ασφαλιστικούς 

κινδύνους: 

αα. Όρια ασφάλισης αστικής ευθύνης προς τρίτους 

- Σωματικές βλάβες ομαδικό ΕΥΡΩ 100.000,00 

- Υλικές ζημιές ΕΥΡΩ 750.000,00 

- Ανώτατο όριο ευθύνης στη διάρκεια ασφαλίσεως ΕΥΡΩ 1.500.000,00 

ββ. Εργοδοτική Αστική Ευθύνη, την πέραν του ΙΚΑ ευθύνη του εργοδότη/εργολάβου, 

κατ’ άρθρα 657, 658 και 932 του ισχύοντος Αστικού Κώδικα, σύμφωνα με τα ακόλουθα 

υπό-όρια αποζημιώσεως  

- Σωματικές βλάβες/θάνατος ανά άτομο ΕΥΡΩ 75.000,00 

- Σωματικές βλάβες ομαδικό ΕΥΡΩ 150.000,00 

- Ανώτατο όριο ευθύνης στη διάρκεια ασφαλίσεως ΕΥΡΩ 150.000,00 

β. θα μεριμνήσει ώστε η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. να αναφέρεται ως επιπρόσθετος ασφαλισμένος, για 

την έκταση της ευθύνης του Αναδόχου δυνάμει της Συμβάσεως, σε όλες τις 

προαναφερόμενες ασφαλιστικές καλύψεις που θα συναφθούν από τον ίδιο κατά τη 

διάρκεια και στο πλαίσιο της παρούσας. Διευκρινίζεται ότι το προσωπικό της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

θα θεωρούνται τρίτοι ως προς τη σύμβαση ασφάλισης. 

γ. θα απαλλάσσει έναντι τρίτων την Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και τους εργαζομένους του από και 

έναντι οποιασδήποτε ζημιάς, εξόδων ή αξίωσης λόγω ζημιάς σε περιουσία τρίτων ή 

λόγω σωματικής βλάβης, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης θανάτου ή και των 

δύο, οι οποίες προκαλούνται στο πλαίσιο της υλοποίησης του αντικειμένου της 

παρούσας και με την προϋπόθεση ότι η ως άνω αναφερόμενη ζημιά ή σωματική βλάβη 

προκλήθηκε από σφάλμα του Αναδόχου.      

 

δ) Για την απόδειξη της συμμόρφωσης με πρότυπα διασφάλισης και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης της παραγράφου 2.2.3.: 

i. Πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης EMAS (Κανονισμός 

1221/2009 ΕΚ) ή ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο ή εναλλακτικό αποδεικτικό μέσο που 

έχει εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, 

εδρεύοντες και σε άλλα κράτη-μέλη  

ii. Πιστοποιητικό συστήματος ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο ή εναλλακτικό 

αποδεικτικό μέσο που έχει εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους από ισοδύναμους 

Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη-μέλη  

iii. Πιστοποιητικό κατά πρότυπο υγιεινής και ασφάλειας ISO 45001:2018, ή ισοδύναμο ή 

εναλλακτικό αποδεικτικό μέσο που έχει εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους από 

ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη-μέλη 

iv. Πιστοποιητικό κατά το πρότυπο ποιότητας ISO 16304:2018, ή ισοδύναμο ή 

εναλλακτικό αποδεικτικό μέσο που έχει εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους από 

ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη-μέλη 
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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 ΔΣ σε σώμα, σε 

περίπτωση ΑΕ 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 εταιρεία 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) Ενώσεις Οικονομικών Φορέων.  

Οι Ενώσεις Οικονομικών Φορέων που υποβάλλουν κοινή Προσφορά, υποβάλλουν τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.  

 

ζ) Στήριξη σε ικανότητα τρίτου.  

Στην περίπτωση που Οικονομικός Φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 

φορέων, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους για την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής 2.2.1 και 2.2.2 καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης (αρχικής 

και κατά παράταση) προσκομίζει:  

 έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του 

τους αναγκαίους πόρους καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης (αρχικής και 

κατά παράταση), 

 τα δικαιολογητικά της ανωτέρω παραγράφου α) για την απόδειξη του δικαιώματος 

συμμετοχής της παραγράφου 2.1. και από τους τρίτους φορείς στις ικανότητες των 

οποίων στηρίζεται και ε) για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης 

 τα δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων β) για την απόδειξη της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας ή γ) για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής 

ικανότητας, κατά περίπτωση. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που προβλέπονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον συντάσσονται 

από Έλληνες πολίτες, πρέπει είτε να έχουν τον τύπο που προβλέπεται στο άρθρο 8 παρ. 2 του ν. 

1559/1986, είτε να έχουν εκδοθεί ψηφιακά μέσω του ιστοτόπου https://www.gov.gr/, είτε να 

φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

4.1. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι 

κριτηρίων: 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α: Μεθοδολογική προσέγγιση 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ (σκi):70% 

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ 

(σi) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
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ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

σi 

Α.Κ1 Αναλυτική περιγραφή μεθοδολογίας παροχής 

υπηρεσιών συλλογής και διαχείρισης υγρών 

αποβλήτων 

60% 

Α.Κ2 Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης 20% 

Α.Κ3 Σχέδιο αυξημένης ζήτησης 10% 

Α.Κ4 Σχέδιο τεχνικής υποστήριξης μέσων και εξοπλισμού 10% 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β: Ομάδα έργου 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ (σκi): 30% 

Β.Κ1 Σύνθεση ομάδας έργου 40% 

Β.Κ2 Διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας 40% 

Β.Κ3 Οργάνωση Ομάδας έργου 20% 

 

 

4.2. Βαθμολόγηση και κατάταξη των προσφορών 

4.2.1.Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών κυμαίνεται από 

60 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών 

προδιαγραφών, αυξάνεται δε προοδευτικά μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι 

απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.   

Κάθε κριτήριο και υποκριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της 

προσφοράς. Ειδικότερα:  

Α. Η Μεθοδολογική προσέγγιση, του προσφέροντος θα αξιολογηθεί ως ακολούθως:  

α) Η αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας της παροχής των υπηρεσιών συλλογής και 

διαχείρισης υγρών αποβλήτων (ANNEX I, II και IV) της παρούσης θα αξιολογηθεί ως προς τον 

βαθμό πληρότητας, αξιοπιστίας, αρτιότητας, ορθότητας καθώς και ως προς τον βαθμό 

προστασίας του περιβάλλοντος, περιορισμού στο ελάχιστο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

με την εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών και ενημέρωσης της κοινής γνώμης, 

συνεκτιμημένου και του Σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων της Ο.Λ.Θ. ΑΕ, των 

ποιοτικών, περιβαλλοντικών και εργοδοτικών πλευρών αυτής, καθώς και των επιπλέον 

σχετικών πιστοποιήσεων που διαθέτει.  (συντελεστής βαρύτητας υποκριτηρίου 60%).  

β) Το σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος 

για την αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης θα αξιολογηθεί ως προς τον βαθμό 

πληρότητας, αξιοπιστίας και ορθότητάς του και ως προς τα χρησιμοποιούμενα μέσα για την 

αντιμετώπιση του κινδύνου και σε σχέση με το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης της Ο.Λ.Θ. ΑΕ 

(συντελεστής βαρύτητας υποκριτηρίου 20%). 

γ) Το σχέδιο αυξημένης ζήτησης και εξυπηρέτησης θα αξιολογηθεί ως προς τον βαθμό 

αποτελεσματικότητας των προτάσεων, που υποβάλλονται για την αντιμετώπιση των τυχόν 

προβλημάτων και ως προς τα πρόσθετα μέσα (χερσαία ή πλωτά), εξοπλισμό και προσωπικό 

τόσο για την αντιμετώπιση της αυξημένης ζήτησης καθώς και την ανάγκη εξυπηρέτησης 

γειτονικών λιμένων (συντελεστής βαρύτητας υποκριτηρίου 10%). 

δ) Το σχέδιο τεχνικής υποστήριξης των μέσων και του εξοπλισμού θα αξιολογηθεί ως προς τον 

βαθμό της επάρκειας των συνεργείων επισκευής και συντήρησης των μέσων και του 
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εξοπλισμού και της ταχύτητας ανταπόκρισης στις ανάγκες συντήρησης και επισκευής αυτών 

(συντελεστής βαρύτητας υποκριτηρίου 10%). 

Β. Η Ομάδα έργου θα αξιολογηθεί ως ακολούθως: 

α) Η σύνθεση της ομάδας έργου θα αξιολογηθεί επί τη βάσει του οργανογράμματος του 

Προσφέροντος ως προς την αποτελεσματικότητά του, λαμβανομένης υπόψη της σύνθεσης της 

Ομάδας έργου, του τρόπου οργάνωσής της και του ρόλου των μελών της (συντελεστής 

βαρύτητας υποκριτηρίου 40%). 

β) Κατατίθενται όλες οι διαδικασίες που θα εφαρμόσουν οι οικονομικοί φορείς για την 

αντιμετώπιση του έργου, όπως ο τρόπος ελέγχου της ποιότητας, της συμπεριφοράς, της 

απόδοσης των εργαζομένων, της επιλογής προσωπικού, της εκπαίδευσης, των 

περιβαλλοντικών επιδόσεων, της διαφάνειας και περιοδικής παροχή πληροφοριών σχετικά με 

την προστασία του περιβάλλοντος στην τοπική κοινότητα και κάθε ενδιαφερόμενο καθώς και 

κάθε άλλη συναφή διαδικασία ή συμμόρφωση (συντελεστής βαρύτητας υποκριτηρίου 40%).  

γ) Ο τρόπος οργάνωσης ομάδας έργου θα αξιολογηθεί επί τη βάσει της τεχνικής έκθεσης του 

Προσφέροντος ως προς την αποτελεσματικότητα της δράσης της Ομάδας έργου, λαμβανομένου 

υπόψη των καθηκόντων εκάστου μέλους και της επάρκειας του προτεινόμενου αριθμού μελών 

και της συνεργασίας της με τα αρμόδια όργανα της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (συντελεστής βαρύτητας 

υποκριτηρίου 20%). 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους 

συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της τεχνικής 

προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των 

κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς (Β) υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω 

τύπο:  

Β = (βi*σi) * σκi, όπου βi η βαθμολογία κάθε υποκριτηρίου (σi) αξιολόγησης, δηλαδή η 

βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς είναι το άθροισμα των βαθμών των υποκριτηρίων 

αξιολόγησης (βi) επί τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας (σi) επί τους συντελεστές 

βαρύτητας των αντίστοιχων κριτηρίων (σκi). 

Η βαθμολογία κυμαίνεται μεταξύ 60 και 120. Η συμμόρφωση με τις ελάχιστες απαιτήσεις των 

προδιαγραφών οδηγεί σε βαθμολογία 60.  

Υποκριτήριο με βαθμολογία μικρότερη από 60 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτει/ παρουσιάζει 

αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρει την απόρριψη της 

προσφοράς. 

4.2.2. Η κατάταξη των προσφορών θα γίνει με βάση το κριτήριο της συμφερότερης 

προσφοράς, δηλαδή εκείνη που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη τιμή του Λi
 με πλήθος δύο 

δεκαδικών ψηφίων, όπου: 

 

Λi = 0,80 * (Βi / Bmax) + 0,20 * (KΡi/ΚΡmax)  

όπου: 

Βi: η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής προσφοράς i 

Bmax: η συνολική βαθμολογία που έλαβε η προσφορά με το μέγιστο βαθμό τεχνικής 

αξιολόγησης 

KΡmax: Η προσφορά με το μεγαλύτερο ποσοστό Προσφοράς  

ΚΡi: το ποσοστό Προσφοράς του Υποψηφίου.  
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ΑΡΘΡΟ 5 – Τρόπος και Χρόνος Υποβολής Προσφορών  

5.1. Οι Προσφορές υποβάλλονται από τους Οικονομικούς Φορείς εργάσιμες ημέρες και ώρες, το 

αργότερο μέχρι την 18.11.2022 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. 

5.2. Οι Προσφορές, τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία και τα αποδεικτικά έγγραφα 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα. Τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής 

νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 

έγγραφο.  

5.3. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 

μετάφραση στην ελληνική. Η Ο.Λ.Θ. ΑΕ δύναται να ζητήσει οποιαδήποτε στιγμή από τους 

συμμετέχοντες να προσκομίσουν μεταφράσεις των προαναφερθέντων φυλλαδίων στα 

ελληνικά, εντός εύλογης προθεσμίας.  

5.4. Οι Υποψήφιοι συμμετέχουν στο Διαγωνισμό με δική τους ευθύνη και δεν δικαιούνται καμία 

αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό και την προετοιμασία 

και υποβολή της Προσφοράς τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 – 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 αρμοδίου οργάνου αυτής. 

Διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, με διαφάνεια και τηρώντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης, να 

τροποποιήσει τους όρους της διαδικασίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 – Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης  

Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο τμήμα προμηθειών της ΟΛΘ 

ΑΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση gpapageorgiou@thpa.gr, με κοινοποίηση στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση kavramidis@thpa.gr, το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την λήξη της 

προθεσμίας υποβολής προσφορών. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται με 

άλλο τρόπο, δεν εξετάζονται. 

Οι διευκρινιeσεις αναρτωe νται ηλεκτρονικαe  στην ιστοσελιeδα της ΟΛΘ ΑΕ www.thpa.gr . 

 

ΑΡΘΡΟ 8 – Κατάρτιση – Περιεχόμενο Προσφορών  

8.1 Το περιεχόμενο του φακέλου της Προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

α) εeνας (υπο)φαe κελος με την εeνδειξη «Δικαιολογητικαe  Συμμετοχηe ς - Τεχνικηe  Προσφοραe » 

β) εeνας (υπο)φαe κελος με την εeνδειξη «Οικονομικηe  Προσφοραe » και 
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γ) εeνα ηλεκτρονικοe  μεeσο αποθηe κευσης δεδομεeνων (usb) με τα περιεχοe μενα των δυο ανωτεeρω 

υποφακεeλων σε ηλεκτρονικηe  μορφηe . Ο καe θε φαe κελος θα περιεeχει το αντιeστοιχο μεeσο 

αποθηe κευσης εντοe ς αυτουe . 

 

8.2. Σε περίπτωση που εκ παραδρομής υφίστανται αποκλίσεις μεταξύ του εγχάρτως και του 

ηλεκτρονικώς υποβληθέντος υλικού, ο ΟΛΘ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει τη συμπλήρωση 

των εν λόγω εγγράφων. 

 

8.3. Κατά τα λοιπά εναλλακτικεeς προσφορεeς, αντιπροσφορεeς ηe  τροποποιηeσεις προσφορωe ν ηe  

οποιεσδηe ποτε προταe σεις που μπορουe ν να χαρακτηρισθουe ν σαν αντιπροσφορεeς, όπως και 

προσφορές υπό όρο, αίρεση ή επιφύλαξη δεν θα λαμβαe νονται υποe ψη και θα απορριeπτονται 

αποe  το αρμοe διο οe ργανο της ΟΛΘ ΑΕ., υe στερα αποe  γνωμοδοe τηση της Επιτροπηe ς του 

Διαγωνισμουe . 

 

ΑΡΘΡΟ 9 - Χρόνος Ισχύος Προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες Προσφορές πρέπει να ισχύουν για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 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 την προβλεπόμενη από 

τη Διακήρυξη αρχική διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Η τυχόν παράταση ισχύος της 

Προσφοράς συνοδεύεται από παράταση της διάρκειας ισχύος της αντίστοιχης Εγγυητικής 

Επιστολής  Συμμετοχής ή προσκόμιση νέας Εγγυητικής με τους ίδιους όρους. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 – Περιεχόμενα (υπό) φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
Προσφορά»  
 
10. 1 – Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Οι Οικονομικοιe Φορειeς υποβαe λουν στοιχειeα και δικαιολογητικαe  για τη συμμετοχηe  τους στη 

διαγωνιστικηe  διαδικασιeα, τα οποιeα περιλαμβαe νουν: 

i.  Υπευe θυνη δηe λωση με την οποιeα ο Υποψηe φιος δηλωe νει οe τι αποδεeχεται ανεπιφυe λακτα 

τους οe ρους της Διακηe ρυξης και οe τι εeλαβε γνωe ση των ειδικωe ν απαιτηe σεων και 

ιδιαιτεροτηe των του αντικειμεeνου του Διαγωνισμουe .  

ii.  Εγγυητικηe  Επιστοληe  Συμμετοχηe ς στο Διαγωνισμοe , ποσουe  έντεκα χιλιάδων εξακοσίων 

ευρώ (11.600,00€) και διαe ρκειας τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακωe ν 

ημερωe ν προσμετρουe μενης αποe  της καταληκτικηe ς ημερομηνιeας υποβοληe ς προσφορωe ν. 

Για την περιeπτωση Ένωσης Οικονομικών Φορέων, η Εγγυητικηe  Επιστοληe  Συμμετοχηe ς 

θα πρεeπει να καλυe πτει τις υποχρεωe σεις οe λων των μελωe ν της εeνωσης ηe  να κατατεθουe ν 

ξεχωριστεeς εγγυητικεeς αποe  τα μεeλη της εeνωσης, αναe λογα με το ποσοστοe  συμμετοχηe ς 

τους, οι οποιeες θα αθροιeζουν το ανωτεeρω απαιτουe μενο ποσοe . Η Εγγυητική Επιστολή 

συμμετοχηe ς καταπιeπτει υπεeρ της ΟΛΘ ΑΕ σε περιeπτωση που ο επιλεγειeς Αναe δοχος 

αρνηθειe, ρητωe ς ηe  σιωπηρωe ς, να προσεeλθει προς υπογραφηe  της Σύμβασης μεeσα στην 

προθεσμιeα που θα του ταχθειe.  Αντιe εγγυητικηe ς επιστοληe ς μπορειe να κατατιeθεται σε 

Τραπεζικοe  λογαριασμοe  που τηρειe η ΟΛΘ ΑΕ στην Τραe πεζα Πειραιωe ς, ως εγγυe ηση, το 

αντιeστοιχο χρηματικοe  ποσοe , πριν την υποβοληe  του φακεeλου της Προσφοραe ς, εντοe ς του 
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οποιeου θα πρεeπει να εeχει συμπεριληφθειe (στον υποφαe κελο δικαιολογητικωe ν 

συμμετοχηe ς) το σχετικοe  καταθετηeριο. 

iii.  Τα αναφερόμενα στο αe ρθρο 3 Αποe δειξη Πληeρωσης των Κριτηριeων Συμμετοχηe ς 

εeγγραφα. 

iv.  Yπογεγραμμεeνο αποe  τον Εξουσιοδοτημένο Εκπρόσωπο του συμμετεeχοντος Οικονομικουe  

Φορεeα αντιeγραφο του Παραρτηe ματος Β «Ενημερωτικοe  εeγγραφο για την επεξεργασιeα 

των προσωπικωe ν δεδομεeνων καταe  το άρθρο 13 του ΓΚΠΔ 679/2016». 

10. 2 - Τεχνική Προσφορά 

Η Τεχνικηe  Προσφοραe  των Οικονομικωe ν Φορεeων θα πρεeπει να καλυe πτει οe λες τις απαιτηe σεις και 

τις προδιαγραφεeς που εeχουν τεθειe αποe  την Ο.Λ.Θ. Α.Ε. στην παρούσα, περιγραe φοντας ακριβωe ς 

πωe ς οι συγκεκριμεeνες απαιτηe σεις και προδιαγραφεeς πληρουe νται. Περιλαμβαe νει ιδιeως τα 

εeγγραφα και δικαιολογητικαe , βαe σει των οποιeων θα αξιολογηθειe η επαe ρκεια του ανθρωe πινου 

δυναμικουe  και του μηχανολογικουe  εξοπλισμουe , και η καταλληλοe λητα των προσφεροe μενων 

υπηρεσιωe ν.  

Στην Τεχνικηe  Προσφοραe  θα κατατεθουe ν οe λα τα στοιχειeα που εeχει θεeσει η ΟΛΘ Α.Ε. για την 

αξιολοeγηση – βαθμολοeγηση των προσφορωe ν, συe μφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας και 

ειδικότερα:  

10.2.1. Οι Προσφέροντες, για την αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς τους, δηλαδή προς 

απόδειξη ότι η παροχή των υπηρεσιών της παρούσας θα γίνεται σύμφωνα με το εγκεκριμένο 

Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων, που 

καταπλέουν στην περιοχή αρμοδιότητας της ΟΛΘ ΑΕ και ότι οι διαδικασίες συλλογής, 

μεταφοράς και νόμιμης διάθεσης των υγρών αποβλήτων, που θα εφαρμόσουν διέπονται από 

τις αρχές της ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης και είναι σύμφωνες με τις διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας, προσκομίζουν Τεχνική Προσφορά, που περιλαμβάνει, επί ποινή 

αποκλεισμού, τα ακόλουθα:    

Α. Μεθοδολογική προσέγγιση, στην οποία θα αναλύεται ο τρόπος, με τον οποίο ο Προσφέρων 

προτίθεται να υλοποιήσει την παροχή των υπηρεσιών της παρούσας, σύμφωνα με το 

εγκεκριμένο σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων, 

που καταπλέουν στην περιοχή αρμοδιότητας της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.. Η μεθοδολογική προσέγγιση θα 

πρέπει να περιλαμβάνει τα κατωτέρω:  

(αα) Αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας παροχής των ζητουμένων υπηρεσιών με 

λεπτομερές διάγραμμα ροής εργασιών – μεθόδων, αναλυτική περιγραφή όλων των φάσεων 

συλλογής - μεταφοράς - τελικής διάθεσης των  αποβλήτων και των καταλοίπων φορτίου 

πλοίων ανά κατηγορία και ανά είδος, και τεκμηρίωση της προσέγγισης που θα ακολουθήσει ο 

προσφέρων σε όλα τα στάδια του Έργου (διαδικασίες συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης ανά 

κατηγορία αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων), με αναφορά, ανά φάση, στα 

χρησιμοποιούμενα μέσα, εξοπλισμό και προσωπικό, αναλυτική περιγραφή των μέτρων για την 

εξασφάλιση της ταχείας, ασφαλούς και ποιοτικής παροχής των υπηρεσιών και την διατήρηση 

του επιπέδου αυτών καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, με αναφορά στις ιδιαιτερότητες 

εκτέλεσης των υπηρεσιών αυτών στους λιμένες αρμοδιότητας ΟΛΘ ΑΕ και αναλυτική 

περιγραφή της εφαρμοζόμενης πολιτικής διασφάλισης ποιότητας προστασίας περιβάλλοντος 

και υγιεινής και ασφάλειας και του τρόπου τήρησης των προτύπων εξασφάλισης διαχείρισης 

ποιότητας και περιβάλλοντος.  

(ββ) Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης (CONTINGENCY PLAN) σε περίπτωση έκτακτης 

ρύπανσης, που τυχόν προκληθεί κατά τη διάρκεια παραλαβής αποβλήτων και καταλοίπων 



23 

 

φορτίου πλοίων ή λόγω ατυχήματος, βλάβης ή ζημίας των μέσων του προσφέροντος. Το εν 

λόγω σχέδιο πρέπει να είναι συμβατό με τις διατάξεις του πδ 11/2002 και τις διατάξεις της 

Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. 

Το σχέδιο αυτό θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: 

- Πίνακες ομάδων προσωπικού έκτακτης ανάγκης με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες κάθε 

ατόμου. 

- Χρησιμοποιούμενα μέσα επικοινωνίας.  

- Χρησιμοποιούμενα μέσα και μηχανήματα αντιμετώπισης έκτακτης ρύπανσης. 

- Πρόγραμμα ενεργειών αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για κάθε περίπτωση 

ρύπανσης. 

(γγ) Σχέδιο αντιμετώπισης αυξημένης ζήτησης και  εξυπηρέτησης με αναφορά στα πρόσθετα 

μέσα, εξοπλισμό και προσωπικό για την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης ή/και της δυνατότητας 

εξυπηρέτησης γειτονικών λιμένων.  

(δδ) Σχέδιο τεχνικής υποστήριξης των μέσων και του εξοπλισμού (επισκευή - συντήρηση), 

ώστε να αποδεικνύεται ότι η εκτέλεση των εργασιών περισυλλογής θα γίνεται απρόσκοπτα και 

χωρίς καθυστερήσεις. 

Β. Ομάδα έργου, την οποία κάθε Προσφέρων θα διαθέσει για την υλοποίηση του αντικειμένου 

της παρούσας και στην οποία πρέπει να περιλαμβάνονται:  

(αα) πλήρες οργανόγραμμα, στο οποίο θα αναφέρεται η οργανωτική δομή της Ομάδας έργου, 

που θα χρησιμοποιήσει ο Προσφέρων για την εκτέλεση των Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών και η 

κατανομή των ευθυνών των μελών, και  

(ββ) τεχνική έκθεση στην οποία θα γίνεται ορισμός του γενικού συντονιστή, παρουσίαση της 

Ομάδας Έργου και λεπτομερής αναφορά του ρόλου του επιστημονικού, συντονιστικού και 

λοιπού προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, το 

ακριβές αντικείμενο του κάθε μέλους της, θα δικαιολογείται ο αριθμός, ο ρόλος ανά ειδικότητα 

και θα τεκμηριώνεται η επάρκειά του. 

Ειδικότερα, ο Προσφέρων θα πρέπει να : 

- ορίσει τον Υπεύθυνο – Γενικό Συντονιστή, που θα ηγηθεί της Ομάδας Έργου,  

- ορίσει τον αριθμό και το ακριβές αντικείμενο των στελεχών της Ομάδας Έργου, 

συμπεριλαμβανομένου του ελάχιστου απαιτούμενο προσωπικού.  

- προσκομίσει αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα του υπευθύνου και των στελεχών που 

θα πλαισιώσουν την Ομάδα Έργου,  

- παρουσιάσει την οργανωτική δομή της Ομάδας Έργου, καθώς και τον τρόπο 

υλοποίησης του έργου από την προτεινόμενη ομάδα, με ειδική αναφορά στις νέες θέσεις 

εργασίας. 

(γγ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός του βοηθητικού προσωπικού, η 

θέση του στο οργανόγραμμα της Ομάδας Έργου, καθώς και περιγραφή των ενεργειών για την 

εκπαίδευση, κατάρτιση των προσώπων αυτών και των ενεργειών για την τυχόν έκδοση των 

αναγκαίων πιστοποιήσεων ή/και αδειών επ’ ονόματι των προσώπων αυτών, εάν αυτό 

απαιτείται από τη δηλούμενη θέση.   

10.2.2. Οι Προσφέροντες, πέραν των ανωτέρω, μπορούν να καταθέσουν και οποιοδήποτε 

επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την πρότασή τους και απαντά στις επιμέρους 

απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια 

αξιολόγησης. 

10.2.3.  Στην Τεχνική Προσφορά τους οι Οικονομικοί Φορείς αναφέρουν το τμήμα της 

σύμβασης, που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, και τους 

υπεργολάβους που προτείνουν, καθώς και το ποσοστό της υπεργολαβίας σε σχέση με την 
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εκτιμώμενη αξία της σύμβασης. Επίσης, πρέπει να αναφέρουν όλους τους συντελεστές (μέλη 

κοινοπραξίας ή ένωσης/ υπεργολάβοι) και τις δράσεις που αναλαμβάνει ο καθένας εξ αυτών, 

και να προσκομίσουν τις τυχόν αδειοδοτήσεις ή πιστοποιήσεις των υπεργολάβων που 

απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για την εκτέλεση του επιμέρους τμήματος, που 

αναθέτουν υπεργολαβικά.  

 

ΑΡΘΡΟ 11 – Περιεχόμενα (υπό) φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

Κάθε Προσφέρων πρέπει να υποβάλει, με ποινή αποκλεισμού, Οικονομική Προσφορά, 

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και το Παράρτημα Α της παρούσας Διακήρυξης.   

Στην Οικονομική Προσφορά ο Προσφέρων δηλώνει το ποσοστό επί τοις εκατό επί του ποσού 

όλων των τελών και των τιμολόγιών παροχής υπηρεσιών παραλαβής υγρών αποβλήτων που 

θα λαμβάνει ο ΟΛΘ. Το ποσοστό αυτό δεν θα είναι μικρότερο του 20%. Οποιαδήποτε 

Προσφορά δεν συμμορφώνεται με τα ανωτέρω θα απορρίπτεται. Επίσης, θα απορρίπτονται οι 

Προσφορές στις οποίες το προσφερόμενο ποσοστό είναι ασυνήθιστα υψηλό και δεν θα 

καλύπτεται το κόστος παροχής των Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών. Οι τιμές των προσφορών 

(ποσοστοe  προσφοραe ς) δεν υποe κεινται σε μεταβολή καταe  τη διαe ρκεια της Σύμβασης και της 

τυχόν παράτασης αυτής.  

Τα τέλη και τιμολόγια παροχής υπηρεσιών παραλαβής υγρών αποβλήτων και καταλοίπων 

φορτίου πλοίων ορίζονται στον Κανονισμό Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών της Ο.Λ.Θ. ΑΕ, που 

είναι ανηρτημένος στην ιστοσελίδα της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.. Η Ο.Λ.Θ. ΑΕ διατηρεί, ωστόσο, το δικαίωμα 

να αυξάνει τα τέλη λιμενικών υπηρεσιών ανά κατηγορία αποβλήτων ή/και να αναμορφώνει τις 

επιμέρους κατηγορίες επιβολής τελών, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Παραχώρησης 

και του Ν. 4522/2018.  

 

ΑΡΘΡΟ 12 – Αξιολόγηση Προσφορών  

Η αποσφραe γιση και αξιολόγηση των Προσφορωe ν θα πραγματοποιηθειe, χωριeς την παρουσιeα 

των Υποψηφίων. Καταe  την αξιολοe γηση η ΟΛΘ ΑΕ δυe ναται, τηρώντας την αρχή της ίσης 

μεταχείρισης, να απευθυe νει αιτηe ματα στους συμμετεeχοντες Οικονομικουe ς Φορειeς για παροχηe  

διευκρινιeσεων ή συμπληρώσεων και οι Οικονομικοιe Φορειeς οφειeλουν να παρεeχουν τις 

διευκρινιeσεις ή συμπληρώσεις εντοe ς των καταe  περιeπτωση προθεσμιωe ν που τους οριeζονται. Οι 

εν λόγω διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις δεν μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταγενέστερη 

αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της παρούσας, με την 

επιφύλαξη του όρου 8.2. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους 

Προσφέροντες ή Υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από τον ΟΛΘ, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Εάν το προσφερόμενο ποσοστό κρίνεται από τον Αναθέτοντα Φορέα  ασυνήθιστα υψηλό, ο 

Αναθέτων Φορέας δύναται να απαιτεί από τους Οικονομικούς Φορείς να το τεκμηριώσουν, 

εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση 

της σχετικής πρόσκλησης. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό 

το υψηλό προσφερόμενο ποσοστό, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.  

Ο ΟΛΘ διατηρεί το δικαίωμα να διαπραγματευτεί την οικονομική προσφορά με τον Υποψήφιο 

με το μέγιστο βαθμό τεχνικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την κλίμακα που ορίζεται ανωτέρω, 

καθώς και με τους Υποψηφίους των οποίων η αντίστοιχη συνολική βαθμολογία της τεχνικής 

προσφοράς υπερβαίνει το 90, με στόχο τη βελτιστοποίηση του προσφερόμενου ποσοστού πριν 

την τελική ανάθεση της Σύμβασης, προβαίνοντας σε σχετική έγγραφη γνωστοποίηση στους 

επικρατέστερους υποψηφίους. Η εν λόγω γνωστοποίηση δύναται να ορίζει και την προθεσμία, 

εντός της οποίας οι επικρατέστεροι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τη βελτιωμένη 
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οικονομική τους προσφορά. Βελτιωμένες οικονομικές προσφορές που θα ληφθούν από έναν ή 

περισσότερους υποψήφιους, θα βασίζονται υποχρεωτικά στα δεδομένα των τεχνικών – 

εμπορικών προσφορών που έχουν κατατεθεί και τα οποία δεν θα δύναται να τροποποιηθούν. Ο 

ΟΛΘ δύναται να θέσει ελάχιστο όριο προσφερόμενου ποσοστού κατά την εν λόγω 

διαπραγμάτευση. 

  

Για το αποτεeλεσμα της αξιολοeγησης, κατοe πιν εeκδοσης σχετικηe ς αποe φασης του αρμοδιeου 

οργαe νου της ΟΛΘ ΑΕ, ενημερωe νονται οι Υποψήφιοι. 

 

Οποιαδήποτε τυχόν υποψία για ύπαρξη συμπαιγνίας μεταξύ των Υποψηφίων στο πλαίσιο του 

παρόντος Διαγωνισμού θα αναφέρεται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Σε περίπτωση που 

εντοπιστεί παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας του ελευθέρου ανταγωνισμού (Ν. 

3959/2011 ή/και ΣΛΕΕ 101, 102), οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις θα είναι υπόχρεες τόσο στην 

καταβολή των προβλεπομένων κατά περίπτωση προστίμων όσο και στην αποκατάσταση 

τυχόν αστικής ευθύνης της ΟΛΘ για τη ζημία που θα υποστεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 – Ανάθεση Σύμβασης – Τροποποιήσεις – Μονομερής Λύση  

Μετά την κοινοποίηση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού υπογράφεται μεταξύ της Ο.Λ.Θ. 

Α.Ε. και του επιλεγέντος οικονομικού φορέα Σύμβαση. Για την υπογραφή της Σύμβασης ο 

ανάδοχος πρέπει να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης κατά τα αναφερόμενα 

στο άρθρο 15 της παρούσας 

Η Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

ανάθεσης, μετά από αμοιβαία συμφωνία των αντισυμβαλλομένων, μόνο εφόσον οι 

τροποποιήσεις δεν αφορούν σε ουσιώδεις όρους της Σύμβασης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14 – Όροι Εκτέλεσης Σύμβασης  

14.1. Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος τηρεί όλες τις υποχρεώσεις στους τομειeς 

του περιβαλλοντικουe , κοινωνικοασφαλιστικουe  και εργατικουe  δικαιeου, που εeχουν θεσπιστειe με 

το διeκαιο της Ένωσης, το εθνικοe  διeκαιο, συλλογικεeς συμβαe σεις ηe  διεθνειeς διαταe ξεις 

περιβαλλοντικουe , κοινωνικοασφαλιστικουe  και εργατικουe  δικαιeου, τις απαιτήσεις επάνδρωσης 

και των απαιτήσεων σχετικά με τις ώρες εργασίας και ανάπαυσης των ναυτικών καθώς και 

τους ισχύοντες κανόνες για τις επιθεωρήσεις εργασίας.  

Επίσης, τηρεί απαρέγκλιτα τις απαιτήσεις του Σχεδίου Παραλαβής και Διαχείρισης αποβλήτων 

της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., όπως εκάστοτε έχει εγκριθεί και ισχύει, ιδίως αναφορικά με τις λιμενικές 

εγκαταστάσεις παραλαβής, τα χρησιμοποιούμενα στο συγκεκριμένο λιμένα συλλεκτικά μέσα, 

το χρησιμοποιούμενο στο συγκεκριμένο λιμένα εξοπλισμό και τον αριθμό του αναγκαίου 

εξειδικευμένου προσωπικού που θα απασχολείται για τον συγκεκριμένο λιμένα.  

Περαιτέρω, διατηρεί πάντοτε σε ισχύ τα αναγκαία ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής, 

εργοδοτικής και περιβαλλοντικής ευθύνης, τις αναγκαίες άδειες συλλογής και μεταφοράς 

αποβλήτων, την πιστοποίηση κατά τα πρότυπα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, 

ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας, διαχείρισης λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής, τα 

στοιχεία, που δήλωσε ότι θα προσφέρει κατά την παροχή των Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών της 

παρούσας, με την Προσφορά του σε μέσα, εξοπλισμό και προσωπικό, και προσφέρει την 

υπηρεσία σε όλους αδιακρίτως του χρήστες σε κάθε θέση πλεύρισης και χωρίς διακοπές, 
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νυχθημερόν και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και τηρεί τη διαδικασία παραλαβής, τη συνεχή 

ετοιμότητα εξυπηρέτησης καθ’ όλο το 24ωρο και επί επτά ημέρες εβδομαδιαίως, σύμφωνα με 

το Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων του λιμένα, όπως εκάστοτε ισχύει 

14.2. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο και τους υπεργολάβους του 

ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της Σύμβασης και τις 

αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 

αρμοδιότητάς τους, ο έλεγχος δε, θα συνίσταται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: 

α) Σε οικονομικό έλεγχο και δη στον έλεγχο των από τον Ανάδοχο εφαρμοζόμενων τιμολογίων 

και στον έλεγχο τήρησης των προς την Ο.Λ.Θ. Α.Ε. οικονομικών του υποχρεώσεων. 

β) Σε έλεγχο της νόμιμης λειτουργίας και της καταλληλότητας των μέσων και του μηχανικού 

εξοπλισμού του Αναδόχου, χερσαίου και πλωτού, για να διαπιστώνεται η ομαλή εκτέλεση των 

εργασιών. 

γ) Σε έλεγχο της χρήσης κατάλληλου και νομίμως πιστοποιημένου ή/και αδειοδοτημένου 

προσωπικού για την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας.  

δ) Στην κανονική εξυπηρέτηση των πλοίων και την παραλαβή των καταλοίπων αυτών χωρίς 

καθυστερήσεις. 

ε) Στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από κινδύνους ρύπανσης που μπορούν να 

προκληθούν από αμέλεια ή άλλους λόγους, τόσο κατά τη φάση εξυπηρέτησης των πλοίων, όσο 

και κατά την μεταφορά και εκφόρτωση των αποβλήτων και των καταλοίπων φορτίου πλοίων 

στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου. 

Οι εν λόγω έλεγχοι της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από τους προβλεπόμενους 

από την κείμενη νομοθεσία ελέγχους αρμοδίων διοικητικών οργάνων (ενδεικτικά λιμενικών, 

τελωνειακών, υγειονομικών, περιβαλλοντικών ελέγχων). Προς τούτο, ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να διαθέτει στους αρμόδιους φορείς ελέγχου, με ευθύνη και δαπάνες του, όλα τα 

απαραίτητα μέσα για την διενέργεια των ελέγχων που προβλέπονται από τους κανονισμούς 

και τη νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος. 

14.3. Εντός το αργότερο δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να προσκομίσει κάθε αποδεικτικό μέσο περί κατάρτισης, εκπαίδευσης και 

αδειοδότησης του προσωπικού του προς απόδειξη των δεσμεύσεων που ανέλαβε με την 

προσφορά του. Σε περίπτωση που η κατάρτιση, εκπαίδευση ή αδειοδότηση του προσωπικού 

δεν έχει ολοκληρωθεί, ο Ανάδοχος υποβάλλει αίτημα προς την ΟΛΘ ΑΕ για την παράταση της 

προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία 

αποδεικνύεται ότι έχει ξεκινήσει τις σχετικές διαδικασίας και δηλώνει τον εκτιμώμενο χρόνο 

ολοκλήρωσης αυτών. Η ΟΛΘ ΑΕ παρατείνει την προθεσμία υποβολής για όσο χρόνο απαιτείται 

για την έκδοση των αναγκαίων αδειών από τις αρμόδιες αρχές. Σε κάθε περίπτωση μετά το 

πέρας των σχετικών διαδικασιών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποδείξει στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ότι 

υλοποίησε τις σχετικές δεσμεύσεις του. 

14.4. Ο Ανάδοχος δύναται να χρησιμοποιεί για αποθήκευση/διακίνηση των πετρελαιοειδών 

καταλοίπων τις εγκαταστημένες δεξαμενές μετά του υπαίθριου χώρου στο χώρο της 6ης 

Προβλήτας, χωρητικότητας 1.444,50 m3, με καθορισμένο μηνιαίο μίσθωμα ύψους € 2.565,11 

ευρώ πλέον Φ.Π.Α., για χρονική διάρκεια πέντε (5) ετών από την υπογραφή της Σύμβασης, με 

δυνατότητα παράτασης. 

14.5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να πληροί καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης (κανονικής και 

κατά παράταση) τους όρους συμμετοχής και τα κριτήρια επιλογής και υποχρεούται να 

ενημερώνει αμελλητί τον ΟΛΘ σε κάθε περίπτωση που οποιοδήποτε εκ των κριτήριων επιλογής 

δεν πληρείται πλέον ή συντρέξει εκ των υστέρων κάποιος λόγος αποκλεισμού. 
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ΑΡΘΡΟ 15 – Εγγύηση Καλή Εκτέλεσης  

Για την υπογραφηe  της Συe μβασης ο Ανάδοχος πρεeπει να προσκομιeσει Εγγυe ηση Καληe ς Εκτεeλεσης 

το υe ψος της οποιeας καθοριeζεται σε ποσοστοe  πεeντε τοις εκατοe  (5%) επιe της εκτιμώμενης αξιeας 

της Συe μβασης χωριeς να υπολογιeζεται ο ΦΠΑ, ήτοι ποσό εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ 

(145.000,00€) και κατατιeθεται πριν ηe  καταe  την υπογραφηe  της Συe μβασης. 

Η Εγγυe ηση Καληe ς Εκτεeλεσης καταπιeπτει στην περιeπτωση παραe βασης των οeρων της Συe μβασης, 

οe πως αυτηe  ειδικοe τερα οριeζει. 

Η Εγγυe ηση Καληe ς Εκτεeλεσης της Συe μβασης καλυe πτει συνολικαe  και χωριeς διακριeσεις την 

εφαρμογηe  οe λων των οe ρων της Συe μβασης και καe θε απαιeτηση της ΟΛΘ ΑΕ εeναντι του Αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 – Παρακολούθηση Εφαρμογής Σύμβασης  

Την ευθυe νη παρακολουe θησης της Συe μβασης και την εποπτειeα των παρεχοe μενων αποe  τον 

Αναe δοχο Ολοκληρωμένων Υπηρεσιωe ν θα εeχουν οι αρμόδιες μονάδες της Εταιρίας.  

 

ΑΡΘΡΟ 17 – Υπεργολαβία – Εκχώρηση  

Ο Αναe δοχος δεν απαλλαe σσεται αποe  τις υποχρεωe σεις του δυνάμει της Συμβάσεως καταe  την 

εκτεeλεση οποιουδηe ποτε τμηe ματος αποe  υπεργολαe βο. 

Η Ο.Λ.Θ ΑΕ δυe ναται να ζητηe σει την αντικαταe σταση οποιουδηe ποτε υπεργολαe βου κριeνει οe τι δεν 

ανταποκριeνεται στις απαιτηe σεις του εeργου, ο δε Αναe δοχος υποχρεουe ται να προβειe στην 

αντικαταe σταση του υπεργολαe βου εντοe ς 15 ημερωe ν, φροντιeζοντας για την απαe λειψη 

οποιασδηe ποτε αστοχιeας προκληe θηκε αποe  υπαιτιοe τητα του υπεργολαe βου ηe  του Αναδοe χου. 

Ο Αναe δοχος δεν εeχει δικαιeωμα να εκχωρηeσει το συe νολο ηe  μεeρος των δικαιωμαe των και των 

απαιτηe σεων που απορρεeουν αποe  τη Συe μβαση, καθωe ς επιeσης και να προβειe στη με οποιοδηe ποτε 

τροe πο μεταβιeβαση, ενεχυριeαση ηe  απαλλοτριeωση αυτωe ν. Μοe νη εξαιeρεση αποτελειe η εκχωe ρηση 

του συμβατικουe  τιμηe ματος (δικαιeωμα του οικονομικουe  φορεeα) σε αναγνωρισμεeνο τραπεζικοe  

ιeδρυμα, κατόπιν πρότερης εeγκρισης της Ο.Λ.Θ ΑΕ. 

 

ΑΡΘΡΟ 18 - Εκκαθαρίσεις– Τρόπος Πληρωμής  

18.1. Η αμοιβή του Αναδόχου καλύπτεται από το ποσοστό που του αναλογεί από τα τέλη και 

από τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής υγρών αποβλήτων προς τα 

εξυπηρετούμενα πλοία, σύμφωνα την Οικονομική Προσφορά του, που συντάσσεται κατά το 

Παράρτημα Α της παρούσας. 

Τα τέλη των πλοίων θα εισπράττονται από το Γραφείο ευκολιών υποδοχής αποβλήτων με την 

άφιξη του πλοίου.  

18.2. Στο τέλος κάθε μήνα γίνεται η εκκαθάριση των τελών μεταξύ της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και του 

Αναδόχου. Ειδικότερα διανέμονται τα τέλη που αφορούν στις αφίξεις του τρέχοντος μηνός.  

Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. θα εξοφλεί τα παραστατικά του Αναδόχου μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την 

ημερομηνία έκδοσης του σχετικού παραστατικού. Σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης των 

τιμολογίων του αναδόχου από την Ο.Λ.Θ. Α.Ε., τα οφειλόμενα ποσά θα επιβαρύνονται με το 

νόμιμο τόκο υπερημερίας. 

Οι υπηρεσίες, που δεν καλύπτονται από τα τέλη, τιμολογούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

από τον ισχύοντα Κανονισμό Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.  

18.3. Στο τέλος κάθε μήνα θα εκκαθαρίζεται μεταξύ της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και του Αναδόχου το ποσό 

που αντιστοιχεί στα μεταξύ  τους  ποσοστά % σύμφωνα με το Παράρτημα Α, επί των 
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εκδιδομένων τιμολογίων παροχής υπηρεσιών παραλαβής υγρών αποβλήτων προς τα 

εξυπηρετούμενα πλοία, αφαιρουμένων τυχόν πιστωτικών τιμολογίων, με την έκδοση των 

σχετικών παραστατικών τα οποία θα επιβαρύνονται με τον εκάστοτε ισχύοντα Φ.Π.Α. και τα 

οποία θα εξοφλούνται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού 

παραστατικού. Σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης των ανωτέρω παραστατικών, τα 

οφειλόμενα ποσά θα επιβαρύνονται με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας. Απαγορεύεται να 

εισπράττονται τιμολόγια παροχής υπηρεσιών μεγαλύτερα από τα ισχύοντα από τον Κανονισμό 

Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

 

ΑΡΘΡΟ 19 – Κυρώσεις – Ποινικές Ρήτρες – Κήρυξη Αναδόχου Έκπτωτου  

19.1. Με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζομένων στη Σύμβαση, σε κάθε περίπτωση 

παράβασης των όρων της Σύμβασης και των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας επιβάλλεται, 

εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται από άλλες διατάξεις και ιδίως από τις εκάστοτε 

ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, και ποινική ρήτρα , 

εφόσον η παράβαση οφείλεται σε : 

α) Μη ικανοποιητική εξυπηρέτηση πλοίου, που θα προκύπτει από έγγραφη διαμαρτυρία του 

Χρήστη και αφού εξακριβωθεί το αληθές της διαμαρτυρίας. 

β) Μη σύμφωνη με τους όρους της ΔΣ MARPOL 73/78 και της εθνικής νομοθεσίας, εκτέλεση 

των εργασιών παραλαβής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων. 

γ) Διαπίστωση από την αρμόδια Λιμενική Αρχή οποιασδήποτε παράβασης της νομοθεσίας 

προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος ή άλλων αξιόποινων πράξεων.  

δ) Έκδοση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών παραλαβής υγρών αποβλήτων μεγαλύτερες από 

εκείνες που  προβλέπονται από τον ισχύοντα Κανονισμό Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών της 

Ο.Λ.Θ. Α.Ε.   

ε) Μη σύμφωνη με τους όρους της παρούσας εκτέλεση παροχής των υπηρεσιών και ενδεικτικά 

παροχή των υπηρεσιών με μη αδειοδοτημένα μέσα, προσωπικό ή εξοπλισμό ή με μέσα ή 

προσωπικό άλλα από τα αναφερόμενα στη παρούσα, χωρίς να έχει υπάρξει σχετική έγκριση 

της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., ή χωρίς να έχουν εγκαίρως ανανεωθεί όλες οι απαραίτητες από την παρούσα 

και την κείμενη νομοθεσία άδειες ή/ και πιστοποιήσεις.  

19.2. Η ποινική ρήτρα κυμαίνεται, ανάλογα με την σοβαρότητα της παράβασης, από χίλια ευρώ 

(1.000,00 €) έως πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00 €) για κάθε παράβαση που θα διαπιστωθεί για 

πρώτη φορά, σε περίπτωση δε υποτροπής διαπιστωθείσας εντός του ιδίου ημερολογιακού 

έτους η ποινική ρήτρα διπλασιάζεται.  

19.3. Σε περίπτωση νέας υποτροπής εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, ο Ανάδοχος δύναται 

να κηρύσσεται έκπτωτος μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Θ ΑΕ, ύστερα από έγγραφη 

πρόσκλησή του σε ακρόαση, στην περίπτωση δε αυτή θα καταπίπτει η Εγγυητική Επιστολή 

Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης υπέρ της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., η οποία παραλλήλως θα δικαιούται να 

αξιώσει την αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας της.  

19.4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν καταβάλει την επιβληθείσα ποινική ρήτρα εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης του ΔΣ, η είσπραξή 

της θα γίνεται με μερική κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, ποσού ίσου 

με την επιβληθείσα χρηματική ποινή ή με συμψηφισμό του ποσού εκ των τελών, που θα 

δικαιούται ο Ανάδοχος. Στην περίπτωση που γίνει μερική κατάπτωση της Εγγυητικής 

Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναπληρώσει μέσα σε δεκαπέντε 

ημέρες (15) μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών κατάπτωσης του χρηματικού ποσού το 
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ποσό της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, άλλως δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος με 

απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Θ. ΑΕ.  

19.5. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ότι η εκτέλεση της Σύμβασης έχει, με 

οποιοδήποτε τρόπο, εκχωρηθεί σε τρίτους, εν όλω ή εν μέρει, ή ότι αυτή εκτελείται 

υπεργολαβικά με μη εγκεκριμένο υπεργολάβο ή από τρίτο καθ’ υποκατάσταση του Αναδόχου, ο 

Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος με απόφαση του ΔΣ της Ο.Λ.Θ ΑΕ, επιβάλλονται 

δε σε βάρος του, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. 

19.6. Ο Ανάδοχος, με την επιφυe λαξη της συνδρομηe ς λοe γων ανωτεeρας βιeας, κηρυe σσεται 

υποχρεωτικαe  εeκπτωτος αποe  τη Συe μβαση και αποe  καe θε δικαιeωμα που απορρεeει αποe  αυτηe ν, εαe ν 

δεν εκπληρωe σει τις συμβατικεeς του υποχρεωe σεις ηe  δεν συμμορφωθειe με τις γραπτεeς εντολεeς 

της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., που ειeναι συe μφωνες με τη Συe μβαση ηe  τις κειeμενες διαταe ξεις.  

 

Άρθρο 20 – Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο  

Η παρουe σα διεeπεται αποe  την Ελληνικηe  και Ενωσιακή Νομοθεσιeα και καe θε διαφοραe  που θα 

προκυe ψει μεταξυe  Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και του Αναδοe χου, η οποιeα θα αφοραe  στην εκτεeλεση, την 

εφαρμογηe  ηe  γενικαe  τις σχεeσεις που δημιουργουe νται αποe  αυτηe , μεeχρι και τη ληe ξη του χροe νου 

εγγυe ησης του οe λου αντικειμεeνου της Συe μβασης, θα λυθειe αποe  τα εδρευe οντα στη Θεσσαλονιeκη 

αρμοe δια δικαστηe ρια. 

 

ΑΡΘΡΟ 21 – Λοιπές Πληροφορίες  

21.1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, έως πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής 

Προσφορών, να επισκεφθούν τους χώρους της Ζώνης Λιμένα δικαιοδοσίας της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. για 

να λάβουν γνώση των επιτόπιων συνθηκών και ιδιαιτεροτήτων των παρεχόμενων λιμενικών 

υπηρεσιών.  

Οι επιτόπιες επισκέψεις θα διεξάγονται χωριστά για κάθε Υποψήφιο που υποβάλλει σχετικό 

αίτημα και πάντοτε με βάση τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης και της 

διαφάνειας. Ο κάθε Υποψήφιος δύναται να συνοδεύεται και από τεχνικό επιλογής του. 

Το αρμόδιο προσωπικό της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. θα παράσχει κάθε απαραίτητη πληροφορία ή 

διευκόλυνση. Ο ΟΛΘ, οι εκπρόσωποι και οι τυχόν σύμβουλοί του δεν θα φέρουν οποιαδήποτε 

ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν απάντηση σε ερώτηση Υποψήφιου, καθώς και για οποιαδήποτε 

διαστρέβλωση, εσφαλμένη εντύπωση, σφάλμα, ανακρίβεια ή παράλειψη σε σχέση με την 

αξιολόγηση των Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών, των απαιτουμένων γι’ αυτές εγκαταστάσεων και 

του εξοπλισμού του από τον Υποψήφιο, που τυχόν προκύψουν ως αποτέλεσμα της επιτόπιας 

επίσκεψης. 

21.2. Πληροφορίες για τη δραστηριότητα της ΟΛΘ ΑΕ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

συλλέξουν επίσης από την ιστοσελίδα της εταιρείας στη διεύθυνση www.thpa.gr. Οι Υποψήφιοι 

δεσμεύονται να διατηρήσουν τις εμπιστευτικές πληροφορίες που θα περιέλθουν σε αυτούς 

μυστικές και εμπιστευτικές, να μην την αποκαλύψουν δια πράξεως τους ή δια παραλείψεώς 

τους και να μην γίνουν αιτία να αποκαλυφθεί σε οποιονδήποτε τρίτο εμπιστευτική 

πληροφορία. Επίσης δεσμεύονται να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία και εύλογα μέτρα, ώστε να 

εξασφαλίζουν ότι η εμπιστευτικότητα της πληροφορίας δεν θα κινδυνεύσει μέσω προφορικής 

ή γραπτής διάθεσης σε τρίτους, να χρησιμοποιήσουν την εμπιστευτική πληροφορία 

αποκλειστικά για τον σκοπό που τους ανατέθηκε. Οι Υποψήφιοι γνωρίζουν και αποδέχονται 

ότι εμπιστευτική πληροφορία, η οποία αρχίζει να γίνεται δημόσια γνωστή με οποιονδήποτε 

τρόπο, ακόμη και χωρίς πράξη ή παράλειψη τους ή ακόμη και μετά από τέτοια, θα 

εξακολουθήσει να είναι εμπιστευτική πληροφορία και οι ίδιοι θα δεσμεύονται για την μη 
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αποκάλυψή της. Επίσης αναλαμβάνουν να διασφαλίζουν ότι οι υπάλληλοι, τα στελέχη, οι 

προστηθέντες και οι βοηθοί εκπληρώσεώς τους είναι ενήμεροι για τον εμπιστευτικό ή 

απόρρητο κατά περίπτωση χαρακτήρα των πληροφοριών κάθε συμβαλλόμενου και ότι τηρούν 

και αυτοί απαρεγκλίτως τις υποχρεώσεις του παρόντος, ευθυνόμενοι άλλως για κάθε 

παράβαση  από τα πρόσωπα αυτά.  

21.3. Οι Υποψήφιοι δεν αποκτούν δικαιώματα επί των πληροφοριών ή στοιχείων, τα οποία 

τυχόν τους αποκαλύπτονται ή τους κοινοποιούνται κατά τη διάρκεια της παρούσας, άμεσα ή 

έμμεσα, στα πλαίσια της υλοποίησης του αντικειμένου της ή εξ αφορμής αυτής, 

περιλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δεδομένων ή στοιχείων που καλύπτονται 

από επαγγελματικό, ή άλλου είδους απόρρητο ή ευαίσθητο υλικό από πλευράς ανταγωνισμού ή 

άλλων εμπιστευτικών και κάθε είδους πληροφοριών. 
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Παράρτημα Α: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
 
Οι συμμετέχοντες παρακαλούνται να υποβάλουν την οικονομική τους προσφορά για την 
παροχή του συνόλου των υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης, 
όπως περιγράφεται στο τεύχος του διαγωνισμού. 
 
 

Όνομα εταιρείας Προσφερόμενο ποσοστό (%) 

  

 
 
 
Όροι και Προϋποθέσεις 
-Το προσφερόμενο ποσοστό θα παραμένει σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 
-Όλα τα πιθανά έξοδα υλοποίησης και ασφάλισης θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
 
 
 
 
 
Υπογεγραμμένο……………………………… 
Όνομα…………………………………………….. 
Θέση……………………………………………….. 
Εξουσιοδοτημένος από το νόμο να υπογράφει εκ μέρους του Συμμετέχοντος: 
 
 
 
 
………………………………….(Όνομα εταιρείας) 
Διεύθυνση………………………………………………. 
Ημερομηνία……………………………………………………. 
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Παράρτημα Β: Ενημερωτικοe  εeγγραφο για την επεξεργασιeα των προσωπικωe ν 

δεδομεeνων καταe  το άρθρο 13 του ΓΚΠΔ 679/2016 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ των ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, κατά το άρθρο 13 του 

ΓΚΠΔ 679/2016 (συνοδεύει τα έντυπα των Αιτήσεων Συμμετοχής σε Διαγωνισμούς-Προκηρύξεις-

Διακηρύξεις-Προσφορές κλπ της Δνσης Προμηθειών και Επενδύσεων της «ΟΛΘ ΑΕ»). 

 

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης» (ΟΛΘ Α.Ε., νόμος 2688/99, 

ΦΕΚ 40Α'/1-3-99), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (Α  ́Προβλήτα, εντός Λιμένος, ΤΚ: 54625, τηλ.: 2310 593 

118-121), όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ενημερώνει με την παρούσα, και σύμφωνα με τις διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και ιδιαιτέρως του Γενικού 

Κανονισμού ΕΕ 679/2016, υπό την ιδιότητά της ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας», το φυσικό 

πρόσωπο (εφεξής καλούμενο «Υποκείμενο των Δεδομένων»), που υπογράφει την Αίτηση Συμμετοχής, την 

Προσφορά ή άλλο, παρόμοιου σκοπού, έντυπο της Δνσης Προμηθειών και Επενδύσεων της «ΟΛΘ ΑΕ», 

και υποβάλλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, είτε για τον εαυτό του και ως εκπρόσωπος ατομικής 

επιχείρησης, είτε ως  Φ.Π. - νόμιμος εκπρόσωπος του συμμετέχοντος στη διαδικασία νομικού προσώπου, 

είτε με άλλη παρόμοια ιδιότητα νομιμοποίησης, ότι η ίδια η «ΟΛΘ ΑΕ» και οι αρμόδιες Υπηρεσίες-

Διευθύνσεις-Τμήματα αυτής (όπως και οι υπάλληλοί της, που ενεργούν υπό την εποπτεία της, κατ’ εντολή 

και για λογαριασμό της και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, πιθανόν δε και άλλοι ως από κοινού 

«Υ.Ε.», «Εκτελούντες την Επεξεργασία», τρίτοι ή αποδέκτες: υπόλοιποι μετέχοντες στη διαδικασία, 

υπουργεία, δημόσιες αρχές, ΔΟΥ, δικαστικές αρχές κλπ, βάσει συμμόρφωσης με έννομη υποχρέωση του 

«Υπευθύνου Επεξεργασίας» ή σε εκπλήρωση καθήκοντος του ή για εκτέλεση σύμβασης), συλλέγει, 

επεξεργάζεται και τηρεί τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται στην Αίτηση Συμμετοχής, στην 

Προσφορά ή σε άλλο παρόμοιου σκοπού έντυπο της Δνσης Προμηθειών και Επενδύσεων της «ΟΛΘ ΑΕ», 

και στα συνοδευτικά αυτών έγγραφα, τα οποία αυτοβούλως υποβάλλει στην «ΟΛΘ ΑΕ» το «Υποκείμενο 

των Δικαιωμάτων», είτε για λογαριασμό του (ατομική επιχείρηση) είτε για λογαριασμό του Ν.Π. που το 

ίδιο εκπροσωπεί.  

Τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες διεκπεραίωσης της  Αίτησης Συμμετοχής, της 

Προσφοράς ή  όποιου άλλου με παρόμοιο σκοπό  εντύπου της Δνσης Προμηθειών και Επενδύσεων της 

«ΟΛΘ ΑΕ». Σκοπός της επεξεργασίας μπορεί να είναι: η αξιολόγηση της Αίτησης/Προσφοράς κλπ, ο 

έλεγχος των στοιχείων του  «Υποκειμένου» ή της εταιρείας που αυτό εκπροσωπεί, που η διαδικασία 

απαιτεί, η  αξιολόγηση της καταλληλόλητας του «Υποκειμένου» ή της εταιρείας που αυτό εκπροσωπεί, 

ως υποψήφιου αντισυμβαλλόμενου της προς σύναψη σύμβασης με την «ΟΛΘ ΑΕ» ή στα πλαίσια 

πρόθεσης σύναψης σύμβασης (άρθρο 6 παρ.1β ΓΚΠΔ ΑιτΣκ 44). Περαιτέρω, η «ΟΛΘ ΑΕ» επεξεργάζεται τα 

εν λόγω δεδομένα για να επικοινωνεί με το «Υποκείμενο», όποτε το κρίνει απαραίτητο, για ζητήματα 

σχετικά με την  διαδικασία, και για την εναρμόνιση της «ΟΛΘ ΑΕ» με τις επιταγές του Κανονισμού και του 

νόμου (συμμόρφωση με έννομη υποχρέωσή του, άρθρο 6 παρ.1γ’ ΓΚΠΔ. Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται 

στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών για το  απαραίτητο  χρονικό διάστημα ελέγχου της 

Αίτησης/Προσφοράς κλπ, και των υποβαλλόμενων δι’αυτών στοιχείων, για το χρονικό 

διάστημα διεκπεραίωσης της διαδικασίας, για το χρονικό διάστημα υποβολής τυχόν ενστάσεων 
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και λοιπών ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, που δυνατόν να προβλέπονται εσωτερικά ή από τη 

νομοθεσία, για το χρονικό διάστημα εκπλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων και 

παραγραφής των εκατέρωθεν αξιώσεων και γενικά για όσο απαιτείται από το γράμμα και το 

πνεύμα του Κανονισμού Ανάθεσης Υπεργολαβικών Συμβάσεων και Προμηθειών και της 

σχετικής νομοθεσίας και των συμβάσεων που διέπουν τη λειτουργία της «ΟΛΘ ΑΕ», όπως αυτά 

εκάστοτε ισχύουν. Κατόπιν αρχειοθετούνται, είτε έγχαρτα είτε ηλεκτρονικά, με τρόπο που δεν παρέχει 

πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους. Προβλέπεται  η ασφαλής καταστροφή τους μετά την 

πάροδο του απαραίτητου χρονικού διαστήματος, όπως ορίζει η οικεία νομοθεσία (για την περίοδο μέχρι 

την 23-3-2018 ισχύουν οι ρυθμίσεις του αe ρθρου 191 §2 του Ν.4610/2019 (Α 7́0) για την περίοδο μετά το 

χρονικό αυτό σημείο και τη μετατροπή του «Υπευθύνου Επεξεργασίας» σε ΑΕ, ισχύει η απώτατη 

παραγραφή του Αστικού Κώδικα). Η παροχή των δεδομένων αυτών είναι απαραίτητη για την παρούσα 

διαδικασία και, αν δε δοθούν από το «Υποκείμενο των Δεδομένων», η σχετική υπηρεσία δεν θα είναι 

δυνατή ούτε και η συμμετοχή του «Υποκειμένου» στη διαδικασία.  

Το «Υποκείμενο των Δεδομένων» έχει δικαίωμα υποβολής αιτήματος στον «Υπεύθυνο Επεξεργασίας» 

για: πρόσβαση-ενημέρωση, διόρθωση, περιορισμό επεξεργασίας των δεδομένων που το αφορούν, 

αντίταξη στην επεξεργασία καθώς και για τη διαγραφή και τη φορητότητα, πάντα υπό τους όρους και 

τους περιορισμούς της κείμενης νομοθεσίας (πχ 17 παρ.3, 20 παρ.3, 23 ΓΚΠΔ). Τα δικαιώματα αυτά 

ασκούνται είτε με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης-φόρμας που υπάρχει διαθέσιμη στο 

Πρωτόκολλο και στη  Δνση Προμηθειών και Επενδύσεων της «ΟΛΘ ΑΕ», είτε με αποστολή επιστολής 

στη διεύθυνση: «ΟΛΘ ΑΕ», Α  ́Προβλήτα, εντός Λιμένος, ΤΚ: 54625, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 593118-121, 

είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: dpo@thpa.gr. Ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» παρέχει στο 

«Υποκείμενο των Δεδομένων» πληροφορίες για την ενέργεια που πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος, 

δυνάμει των άρθρων 15 έως 22 ΓΚΠΔ χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την 

παραλαβή του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον 

απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων 

(βλ. αναλυτικότερα: άρθρο 12 παρ. 3-4 ΓΚΠΔ Επίσης, για τυχόν καταγγελία, το “Υποκείμενο των 

Δεδομένων” έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα είτε εγγράφως (δνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα 

(www.dpa.gr).  

 

Θεσσαλονίκη, ___  /___ /20___       ΕΚΔΟΣΗ 7ος/2020 

 

Ελαβα γνώση της παρούσης Ενημέρωσης  (υπογραφή και ολογράφως):  
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Παράρτημα Γ: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής  

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  

Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..  

Προς: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

Διεύθυνση: Κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας ΟΛΘ ΑΕ 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ.  

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού 

των ευρώ …………………………υπέρτου 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., 
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή  

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή  

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων α) (πλήρη 
επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ....................... ………………………………….. β) 
(πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ....................... 
………………………………….. γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
....................... ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 
μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... Διακήρυξη 

της Ο.Λ.Θ. ΑΕ για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “ΠΑΡΟΧΗ  

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ 

ΠΛΟΙΩΝ, ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΛΕΟΥΝ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε”.  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στις ανωτέρω απορρέουσες 

υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. Το παραπάνω ποσό 

τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 

αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας 

μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι και 

την ………………………………………………….. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας 

σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, με 

την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης 

της.  

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 

έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.  

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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Παράρτημα Δ: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  

Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..  

Προς: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

Διεύθυνση: Κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας ΟΛΘ ΑΕ 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ.  

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ………………………………………………………………………..υπέρτου:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., 

ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή  

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή  

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων α) (πλήρη 

επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... β) (πλήρη επωνυμία) 

........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, 

ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / 

κοινοπραξίας) ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 

μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση της 

υπ’ αριθ. ..... σύμβασης “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΛΟΙΩΝ, ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΛΕΟΥΝ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) 

........................ Διακήρυξη της ΟΛΘ ΑΕ.  

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 

μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει 

μέχρι και την ............... ή μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη 

δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική 

υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε 

το δικαίωμα να εκδίδουμε.  

 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 


