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ΜΕΡΟΣ A: ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΑΡΘΡΟ 1 – Αντικείμενο  

1.1 Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια των παρακάτω αναφερόμενων μέσων ατομικής 
προστασίας,  σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές που ακολουθούν. 
 

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

1ο Θερινό παντελόνι εργασίας  1658 Τεμάχιο 

2ο 
Παντελόνι εργασίας βραδύκαυστο για 
θερμές εργασίες 

10 Τεμάχιο 

 
3ο 

Υποδήματα Ασφαλείας – Μποτάκι 
528 Ζεύγος 

4ο Υποδήματα Ασφαλείας – Κοντό 512 Ζεύγος 

5ο 
Υποδήματα Ασφαλείας – 
Ηλεκτρολόγων 

76 Ζεύγος 

6ο 
Υποδήματα Ασφαλείας – 
Ηλεκτροσυγκολλητών 

8  

7ο  Μακό μπλούζες υψηλής ευκρίνειας 562 Τεμάχιο 
8ο Μακό μπλούζες  2808 Τεμάχιο 

9ο Γυαλιά ασφαλείας προστασίας από 
ηλιακή ακτινοβολία 

562 Τεμάχιο 

10ο Γιλέκο υψηλής ευκρίνειας _1 561 Τεμάχιο 
11ο Γιλέκο υψηλής ευκρίνειας_2 562 Τεμάχιο 

 
 
Δεκτές γίνονται και προσφορές που δεν περιλαμβάνουν όλα τα ζητούμενα είδη. 
Για κάθε είδος οι συμμετέχοντες μπορούν να προσφέρουν ένα ή και περισσότερα προϊόντα, υπό τον όρο ότι 
καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας. 
Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω ποσότητες/είδος είναι ενδεικτικές και θα οριστικοποιηθούν με την 
υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. 
1.2 Κριτήριο Ανάθεσης 
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά, η οποία εκτιμάται βάσει της τιμής και των 
κριτηρίων που ακολουθούν. 

 Στοιχεία Αξιολόγησης (ΣΑ) 
Συντελεστής 
Βαρύτητας 

ΣΑ1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ 70% 
ΣΑ2 ΠΑΡΑΔΟΣΗ 30% 
 ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 
ΑΡΘΡΟ 2- Δικαίωμα Συμμετοχής  

2.1 Δικαιούμενοι Συμμετοχής 
2.1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα 
σχετική με το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης, ήτοι την εμπορία ρουχισμού εργασίας και Μέσων 
Ατομικής Προστασίας.  
2.1.2. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει: 
 Να μη βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση. 
 Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα (οι ίδιοι σε περίπτωση συμμετοχής φυσικών προσώπων και οι 

διαχειριστές σε περίπτωση συμμετοχής ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.), Ι.Κ.Ε και εταιρειών 
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περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο διευθύνων σύμβουλος σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας, τα φυσικά 
πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση αυτών σε κάθε άλλη περίπτωση) για: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της  αριθ. 

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

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

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

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

ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), 
στ) απάτη (386-388 Π.Κ.), 
ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), 
η) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.), 
θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.), 
ι) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.), 
κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.). 
 

ΑΡΘΡΟ 3 - Τρόπος & Χρόνος Υποβολής Προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς το αργότερο μέχρι την 07/11/2022 και ώρα 
15:00, μη εξαρτώμενες από όρο, προϋπόθεση, αίρεση ή επιφύλαξη στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
gpapageorgiou@thpa.gr και cathanasiou@thpa.gr, με κοινοποίηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
ptheologou@thpa.gr με αποστολή κλειδωμένου φακέλου αρχείων. Ο κωδικός πρόσβασης αποστέλλεται στα 
ανωτέρω emails μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης των 
συμμετεχόντων. Τα δείγματα των προσφερόμενων ειδών αποστέλλονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
παρακάτω στο άρθρο 6.1. 
 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφορών. Προσφορές που υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα δεν λαμβάνονται υπόψη. 
 
ΑΡΘΡΟ 4 -  Παράταση, τροποποίηση, συμπλήρωση ή ματαίωση διαγωνισμού 

Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. χωρίς ευθύνη, ποινή ή αποζημίωση οποιουδήποτε είδους, διατηρεί το δικαίωμα να 
τροποποιήσει ή ακυρώσει το διαγωνισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών.  
 
ΑΡΘΡΟ 5 - Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 

Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά το αργότερο πέντε εργάσιμες ημέρες πριν την 
λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών ως ακολούθως:  
α) ερωτήματα για τεχνικά θέματα υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση achatzivamvakis@thpa.gr με 
κοινοποίηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση gpapageorgiou@thpa.gr και cathanasiou@thpa.gr 
β) ερωτήματα για θέματα σχετικά με τη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση   
gpapageorgiou@thpa.gr και cathanasiou@thpa.gr.  
Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο, δεν εξετάζονται.  
Οι διευκρινίσεις αναρτώνται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΟΛΘ ΑΕ www.thpa.gr. 
 
ΑΡΘΡΟ 6- Περιεχόμενο Προσφορών 

  Τα περιεχόμενα της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

 (α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»  
 (β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»  
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(γ) δείγματα προσφερόμενων ειδών 

Για κάθε ζητούμενο είδος οι συμμετέχοντες μπορούν να προσφέρουν ένα ή και περισσότερα προϊόντα, υπό 
τον όρο ότι καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας.  
6. 1 -  Περιεχόμενο φακέλου Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά 
Για την απόδειξη πλήρωσης των κριτηρίων συμμετοχής τους στο διαγωνισμό οι οικονομικοί φορείς 
υποβάλλουν τα ακόλουθα έγγραφα: 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
o Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο (ημεδαποί οικονομικοί φορείς) ή αντίστοιχη 

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

o Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου του 
συμμετέχοντος νομικού προσώπου, ότι δεν συντρέχουν οι οριζόμενοι στο άρθρο 2 λόγοι αποκλεισμού 
και ότι δεν υπάρχουν λόγοι να πιστεύεται ότι τα κωλύματα αυτά θα συντρέξουν κατά τη διάρκεια ισχύος 
της προσφοράς και των τυχόν παρατάσεών της. 

o Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο συμμετέχων δηλώνει ότι έλαβε γνώση των τεχνικών απαιτήσεων του 
αντικειμένου του διαγωνισμού και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης. - 

o Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο συμμετέχων δηλώνει ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται τη Σύμβαση 
Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΘ Α.Ε. (Ν. 4522 ΦΕΚ 39 Α΄/07.03.2018). 

o Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, προσκομίζονται τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, γενικό 
πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα σε περίπτωση ΑΕ κλπ δημοσιευμένη στο ΓΕΜΗ ανάλογα 
με τη νομική μορφή του συμμετέχοντος). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη 
σύσταση, το πρόσωπο που δεσμεύει με την υπογραφή του τη συμμετέχουσα εταιρία κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία τους. 

Σημειώνεται ότι εφόσον προσκομισθεί πιστοποιητικό ΓΕΜΗ που αναφέρει το αντικείμενο 
δραστηριότητας της συμμετέχουσας εταιρείας, δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση της βεβαίωσης 
εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο. 

o Το συνημμένο στο Παράρτημα Α’ ενημερωτικό έγγραφο για την επεξεργασία των προσωπικών 
δεδομένων, υπογεγραμμένο από τον συμμετέχοντα σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή το νόμιμο 
εκπρόσωπο του συμμετέχοντος σε περίπτωση νομικού προσώπου. 

Σε περίπτωση συμμετοχής αλλοδαπού οικονομικού φορέα, θα πρέπει να προσκομιστούν ισοδύναμα με τα 
ανωτέρω δικαιολογητικά από τους αρμόδιους φορείς και αρχές της χώρας εγκατάστασης του συμμετέχοντος 
αλλοδαπού οικονομικού φορέα. 

Τεχνική Προσφορά 
Η Τεχνική προσφορά περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που 
αναφέρονται στην παρούσα (Μέρος Β’): 

i. Αναλυτική και σαφή τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών. Η τεχνική περιγραφή θα 
συνίσταται σε αναφορά στη σύνθεση, στο βάρος, στο υλικό κατασκευής, στα πρότυπα κατασκευής, 
τις αντοχές, τα διαθέσιμα μεγέθη κλπ.    

ii. Επίσημα έντυπα του κατασκευαστή που τεκμηριώνουν τη συμφωνία των προσφερόμενων ειδών με 
τις απαιτήσεις της διακήρυξης. 

iii. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή (εφόσον απαιτείται). 
Δείγματα προσφερόμενων ειδών.  

Τα δείγματα θα φέρουν εμφανώς το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντος και την, κατά περίπτωση, 
σήμανση. Τα δείγματα, θα επιστραφούν στους συμμετέχοντες εφόσον ζητηθούν, εντός ενός (1) μηνός 
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από την ημερομηνία κατακύρωσης του διαγωνισμού. Τα δείγματα του αναδόχου θα επιστραφούν μετά 
την παραλαβή των εμπορευμάτων. 

    Τα δείγματα των προσφερόμενων ειδών αποστέλλονται στη διεύθυνση:  
  Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ, 
  (Τμήμα Προμηθειών)  
  Κτήριο Τεχνικής Υπηρεσίας - Εντός Λιμένα, Έναντι πύλης 11,  
  ΤΚ 54625 Θεσσαλονίκη 

 
6. 2 -  Περιεχόμενο φακέλου Οικονομική Προσφορά 
Οικονομική Προσφορά 
Η Οικονομική προσφορά υποχρεωτικά θα αναφέρει: 
 -   την καθαρή τιμή μονάδας σε Ευρώ,  
 -   τη συνολική καθαρή τιμή, 
 -   τον χρόνο παράδοσης 
 -   τον χρόνο ισχύος της προσφοράς, ο οποίος θα είναι τουλάχιστον 90 ημέρες. 
Η Οικονομική προσφορά θα φέρει την υπογραφή του συμμετέχοντος σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή 
του νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του σε περίπτωση νομικού προσώπου.  
 
ΑΡΘΡΟ 7- Χρόνος Ισχύος Προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές πρέπει να ισχύουν για ενενήντα (90) ημέρες από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών του Διαγωνισμού. Προσφορές που ισχύουν για μικρότερο χρονικό 
διάστημα θα  απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Ο.Λ.Θ. Α.Ε., πριν από τη 
λήξη της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με τη προβλεπόμενη από τη Διακήρυξη αρχική 
διάρκεια ισχύος της προσφοράς.  
 
ΑΡΘΡΟ 8 - Αντιπροσφορές  

Εναλλακτικές προσφορές, προσφορές υπό αίρεση, αντιπροσφορές ή τροποποιήσεις προσφορών ή 
οποιεσδήποτε προτάσεις που μπορούν να χαρακτηρισθούν σαν αντιπροσφορές, δεν θα λαμβάνονται υπόψη 
και θα απορρίπτονται από το αρμόδιο όργανο της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.. 
 
ΆΡΘΡΟ 9 - Γλώσσα  

Επίσημες γλώσσες της διαδικασίας είναι η Ελληνική και η Αγγλική. Όλα τα στοιχεία των προσφορών θα 
συντάσσονται είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα, είτε (εφόσον είναι συντεταγμένα σε τρίτη 
γλώσσα) θα συνοδεύονται από νόμιμη μετάφρασή σε μία από τις παραπάνω γλώσσες. Σε περίπτωση 
ασυμφωνίας επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η μετάφραση σε μία από τις επίσημες γλώσσες του 
διαγωνισμού. 
 
ΑΡΘΡΟ 10 – Αξιολόγηση & Κριτήρια Κατακύρωσης 

Η αποσφράγιση των προσφορών και των δειγμάτων θα πραγματοποιηθεί χωρίς την παρουσία των 
συμμετεχόντων. 
Κατά την αξιολόγηση η ΟΛΘ ΑΕ δύναται να απευθύνει αιτήματα στους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς 
για παροχή διευκρινίσεων και οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά 
περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. 
Η ΟΛΘ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την υποβολή αναθεωρημένων προσφορών. 
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη 
της προσφοράς τους. 
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομοτεχνική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων που ακολουθούν 
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 Στοιχείο Αξιολόγησης (ΣΑ) 
Συντελεστής 
Βαρύτητας 

ΣΑ1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ 70% 
ΣΑ2 ΠΑΡΑΔΟΣΗ 30% 
 ΣΥΝΟΛΟ 100% 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 80 έως 120 βαθμούς. Σε κάθε κριτήριο τίθεται 
ο βαθμός 100, εφόσον καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς. Στις 
περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις ή υπερκαλύπτονται, τίθεται η βαθμολογία μέχρι το 
κάτω και άνω όριο αντίστοιχα. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο 
του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία των κριτηρίων από 
το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών. 

Η κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης προσφοράς θα γίνει με βάση τον 
ακόλουθο τύπο : 

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

όπου:   

Βmax   η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη τεχνική προσφορά   

Βi  η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς i 

Kmin   το συνολικό συγκριτικό κόστος της προσφοράς με τη μικρότερη τιμή   

Κi  το συνολικό συγκριτικό κόστος της προσφοράς i   

Λi  το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 

Επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο Λ  

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

 
ΑΡΘΡΟ 11 - Σύμβαση – Τροποποιήσεις 

Μετά την κοινοποίηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού υπογράφεται μεταξύ της ΟΛΘ ΑΕ και του 
αναδόχου σύμβαση με την προϋπόθεση ο ανάδοχος να προσκομίσει πιστοποιητικό δικαστικής 
φερεγγυότητας από την αρμόδια Αρχή και αντίγραφο ποινικού μητρώου του ιδίου ή των φυσικών προσώπων 
που ασκούν τη διοίκησή του σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι νομικό πρόσωπο. 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαγωνιστική διαδικασία, 
μόνο μετά από έγγραφη, αμοιβαία συμφωνία των αντισυμβαλλόμενων. 

 
ΆΡΘΡΟ 12 – Ειδικοί Όροι Εκτέλεσης Προμήθειας  

12.1 - Εγγυοδοσία Καλής Εκτέλεσης 
Για την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει - Εγγυοδοσία καλής εκτέλεσης, το 
ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό έως πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να 
υπολογίζεται ο ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
Η εγγυοδοσία  καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης, 
θεωρουμένων όλων των όρων ως ουσιωδών, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Η εγγυοδοσία  καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της ΟΛΘ ΑΕ έναντι του αναδόχου. - 
12.2. Παράδοση-Παραλαβή 
Ο μέγιστος αποδεκτός χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών ορίζεται σε 45 ημέρες από την ανάθεση 
και γνωστοποίηση των μεγεθών. 
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Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα 1% επί της συμβατικής αξίας, για κάθε 
ημέρα καθυστέρησης, με ανώτατο όριο το 5%. 
Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν με ευθύνη, μέσα και δαπάνη του -αναδόχου στην κεντρική αποθήκη 
της ΟΛΘ ΑΕ. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και -υπογράφεται 
πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής μεταξύ των μερών.  
12.3 Τρόπος Πληρωμής  
Η χρηματοδότηση της προμήθειας γίνεται ως εξής: 
Ποσό έως είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της αξίας του αντικειμένου της σύμβασης, χωρίς τον Φ.Π.Α., μπορεί 
να δοθεί ως προκαταβολή με την υπογραφή  της σύμβασης και έναντι Εγγυητικής  Επιστολής ανάληψης 
προκαταβολής.  Μετά την παραλαβή των ειδών και την επιτυχή ολοκλήρωση του ποιοτικού ελέγχου, 
επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή ανάληψης προκαταβολής. 
Η εξόφληση του αναδόχου γίνεται εντός εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή και την έκδοση του 
τιμολογίου.  
12.4 Αναπροσαρμογή Τιμών 
Οι προσφερόμενες τιμές, θεωρούνται σταθερές και οριστικές και δεν υπόκεινται σε αναπροσαρμογή για 
οποιοδήποτε λόγο και αιτία μέχρι και την περάτωση της υπόψη προμήθειας. Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή 
κάθε ενδιαφερομένου στο διαγωνισμό, συνεπάγεται τη ρητή, ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη παραίτησή του 
από κάθε, υπέρ αυτού, δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών που προσφέρθηκαν και που τυχόν απορρέει 
από άλλη σχετική διάταξη. 
 
 

ΜΕΡΟΣ B: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Οι παρακάτω προδιαγραφές αφορούν τις γενικές απαιτήσεις σχεδιασμού των ζητούμενων ειδών, τις 
ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας των χρησιμοποιούμενων υλικών και τις μεθόδους ελέγχου των αντοχών και  
ιδιοτήτων τους. 
 
1. ΕΙΔΟΣ 1ο – Θερινό παντελόνι εργασίας 

Το παντελόνι θα είναι χρώματος πορτοκαλί με μπλε για τους λιμενεργάτες και μπλε για το υπόλοιπο 
προσωπικό.   
Θα φέρει δύο οπισθοαντανακλαστικές λωρίδες περιμετρικά σε κάθε πόδι, πλάτους 50 χιλιοστών. To ύφασμα 
των αντανακλαστικών θα είναι ασημί και θα πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 20471 Υψηλής 
Ευκρίνειας. 
Το ύφασμα θα είναι 50-80% πολυεστέρας και 20-50% βαμβάκι αντίστοιχα, βάρους 210-245 gr/m2. 
Το παντελόνι να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις: 
του προτύπου EN ISO 13688:2013 Γενικές απαιτήσεις για τα ρούχα. 
του προτύπου EN ISO 20471:2013 /A1:2016 Ενδύματα υψηλής ορατότητας Κλάση 2. 
Ενδεικτικά, όσον αφορά τη σχεδίαση (δεκτές και αποκλίσεις, που θα αξιολογούνται): 
Θα πρέπει να είναι σε φαρδιά γραμμή με 1 εξωτερική πλαϊνή τσέπη, κλείσιμο με Velcro. Στο σύνολο 5 τσέπες, 
εκ των οποίων η μία για μέτρο. 
Στο ζωνάρι να υπάρχουν 5 θυλάκια, 2 εμπρός και 3 πίσω και λάστιχο στο πίσω μέρος για άνεση στη μέση. 
Το κλείσιμό του θα είναι μπροστά με φερμουάρ και ένα μεταλλικό τρουκ στο ζωνάρι. 
Θα φέρει επιπλέον εσωτερική θέση για επιγονατίδα. 
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Σε κάθε παντελόνι να υπάρχει ετικέτα συμπληρωμένη με τα πιο κάτω στοιχεία στην Ελληνική ή Αγγλική 
γλώσσα: 
Μέγεθος (size) 
Σύνθεση (composition) 
Χώρα προέλευσης (country of manufacture) 
Οδηγίες συντήρησης (care labeling instructions ISO 3758) 
Όνομα κατασκευαστού (name of manufacturer) 
 
2. ΕΙΔΟΣ 2ο – Παντελόνι εργασίας βραδύκαυστο για θερμές εργασίες  

Ίδιες προδιαγραφές με το 1ο ΕΙΔΟΣ και επιπλέον να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις 
των Προτύπων:   
ΕΝ ISO 11611 Προστατευτική ενδυμασία που χρησιμοποιείται σε συγκολλήσεις και συναφείς διαδικασίες 
ΕΝ ISO 11612 Μέθοδος δοκιμής προστατευτικών ρούχων από θερμότητα και φλόγα  
 
Υποδήματα ασφαλείας  
3. ΕΙΔΟΣ 3ο – Υποδήματα ασφαλείας μποτάκι  

Τα υποδήματα θα είναι τύπου Β (Ημιάρβυλο): 
• Class I: από δέρμα και άλλα υλικά, 
και πιστοποιημένο σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις των Προτύπων:  
• EN ISO 20344  Γενικές απαιτήσεις και μέθοδοι ελέγχου και δοκιμών 
• EN ISO 20345  Παπούτσια ασφαλείας με προστασία δακτύλων αντοχής σε πρόσκρουση 200 Joules 
και συμπίεσης φορτίου τουλάχιστον 15 kN. 
και τις απαιτήσεις που αντιστοιχούν: 
Στο σύμβολο S3 που συμβολίζει 
• Προστασία δακτύλων 
• Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα 
• Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού 
• Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης 
• Αντιστατικές ιδιότητες 
Στο σύμβολο WR που συμβολίζει 
• Αντίσταση στην υδατοπερατότητα (αδιάβροχο) σε όλο το υπόδημα συμπεριλαμβανομένου του  
σημείου που ενώνεται το άνω μέρος με την σόλα  
και με επιθυμητή την επιπλέον προδιαγραφή  
 δέρμα του άνω μέρους τύπου Microfibre (υγροαποθητικό, αδιάβροχο 100%, αναπνεύσιμο), χωρίς 

ραφές που βοηθάει στο να μην ιδρώνει το πόδι τους θερινούς μήνες. 
Στη σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής (δεν πρέπει να ξεπερνά το 1έτος), 
Μέγεθος (σύμφωνα με το πρότυπο με την μέθοδο που περιγράφεται στο πρότυπο ΕΝ ISO 20344, παρ. 6.2) 
 
4. ΕΙΔΟΣ 4ο –  Υποδήματα ασφαλείας κοντό (σκαρπίνι) 

Τα υποδήματα θα είναι χαμηλά τύπου Α (σκαρπίνι) και εκτός από το ύψος, κατά τα λοιπά θα πρέπει να 
πληρούν τις προδιαγραφές του 3ου ΕΙΔΟΥΣ. 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
Πιστοποιήσεις 
Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας: Η κατασκευάστρια εταιρία θα πρέπει να διαθέτει σε ισχύ 
Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 από έγκριτο οργανισμό πιστοποίησης 
(ΕΛΟΤ,TUV ή άλλο ισοδύναμο). 
 
Περιγραφή υλικών κατασκευής 
Τα άρβυλα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από τα εξής υλικά: 
 
Άνω μέρος (Upper / Φόντι) θα είναι από δέρμα, αποκλειόμενης της κρούτας (split leather), χρώματος 
σκούρου. Τα δέρματα που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι μαλακά, εύκαμπτα και ισχυρώς 
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αδιαβροχοποιημένα. Δέρματα που έχουν ήδη βαφεί σε διαφορετικό από τον καθοριζόμενο στην παρούσα 
προδιαγραφή χρωματισμό και έχουν επαναβαφεί για να αποκτήσουν το προδιαγραφόμενο χρώμα δε θα 
γίνονται δεκτά. Το δέρμα θα πρέπει να έχει πάχος 2,0±0,1mm. 
 
Τα προστατευτικά δακτύλων (toe cap) θα πρέπει να είναι από συνθετικό πολυμερές υλικό σύμφωνα με 
το πρότυπο EN ISO 20345. Θα πρέπει να είναι φινιρισμένα κατά τρόπο τέτοιο ώστε να μην έχουν ελαττώματα 
και κοφτερές ακμές. Κάτω και πάνω από το προστατευτικό και κατά 10mm στην αντίθετη κατεύθυνση πέρα 
από αυτό και θα είναι καλά συνδεδεμένο με το προστατευτικό. 
Εξωτερική σόλα 
Κατασκευάζεται από συνθετικό υλικό χρώματος μαύρου (κατά προτίμηση). 
Η εφαρμογή της σόλας στο άνω μέρος να γίνεται με χύτευση-έγχυση, χωρίς κόλα ή ραφές. 
Το γύρισμα του προστατευτικού δακτύλων, θα έχει οδοντώσεις που θα πρέπει να είναι ανοιχτές προς τις 
εξωτερικές πλευρές του υποδήματος, ώστε να διασφαλίζεται η ελεύθερη ροή των υγρών. 
 
 Ένθετο ανθεκτικό στην διάτρηση 
Το ένθετο που προσδίδει αντίσταση στη διάτρηση θα πρέπει να είναι πολυμερές συνθετικό. Επίσης, το 
ένθετο δεν θα πρέπει να βρίσκεται πάνω από το γύρισμα του προστατευτικού δακτύλων ούτε να συνδέεται 
με αυτό.  
 
Κορδόνια 
Τα κορδόνια θα πρέπει να είναι από συνθετικό υλικό, χρώματος μαύρου (κατά προτίμηση).  
Μεγέθη 
Τα προσφερόμενα υποδήματα θα πρέπει να καλύπτουν τα μεγέθη από 36 έως και 48. 
Το ύψος των αρβύλων, όταν μετριέται σύμφωνα με την μέθοδο που περιγράφεται στο πρότυπο ΕΝ ISO 
20344, παρ. 6.2, πρέπει να είναι:  
 

Μέγεθος Υποδήματος Ελάχιστο ύψος (mm) 
Έως και 36 103 

37 – 38 105 
39 – 40 109 
41 – 42 113 
43 – 44 117 

45 και πάνω 121 
 
Βάρος υποδήματος 
3Ο ΕΙΔΟΣ: Το βάρος του υποδήματος δεν πρέπει να ξεπερνά τα 520gr. (Νο 42) 
 
Έντυπα 
Τα υποδήματα ασφαλείας θα πρέπει να συνοδεύονται από ενημερωτικό φυλλάδιο προς τον χρήστη, το οποίο 
θα πρέπει απαραιτήτως να αναφέρει τους περιορισμούς που υφίστανται κατά την χρήση των υποδημάτων, 
και κατ’ ελάχιστον ότι: 

 υπάρχει κίνδυνος απώλειας της προστασίας τους λόγω γήρανσης ή ακατάλληλου καθαρισμού. 
 τα υποδήματα πρέπει να ελέγχονται οπτικά πριν από την κάθε χρήση για τον εντοπισμό βλαβών 

(ιδιαίτερα στην εξωτερική σόλα). 
 
Εξειδικευμένα Υποδήματα  
5. ΕΙΔΟΣ 5ο –  Υποδήματα ασφαλείας ηλεκτρολόγων 

Τα υποδήματα θα είναι τύπου Β (Ημιάρβυλο): 
• Class I: από δέρμα και άλλα υλικά, 
100% Metal Free και πιστοποιημένο σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις των Προτύπων: 
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• ΕΝ ISO 20344 
• ΕΝ ISO 20345 
• ΕΝ ISO 15090 
• ASTM F2412 ή άλλο ισοδύναμο για Διηλεκτρική αντοχή Το υπόδημα που δοκιμάζεται στα 20ΚV για 
1min θα έχει διαρροή μικρότερη από 5mA,  
και τις απαιτήσεις που αντιστοιχούν στο σύμβολο WRU που συμβολίζει 
• Αντίσταση στην υδατοπερατότητα και απορρόφηση υδρατμών  
Στη σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής (δεν πρέπει να ξεπερνά το 1έτος), 
Μέγεθος (σύμφωνα με το πρότυπο με την μέθοδο που περιγράφεται στο πρότυπο ΕΝ ISO 20344, παρ. 6.2 
Μεγέθη:  από 37 έως και 47, Βάρος υποδήματος:  δεν πρέπει να ξεπερνά τα 650 γρ. (Νο. 42) 
 
Πιστοποιήσεις 
Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας: Η Προμηθεύτρια εταιρία θα πρέπει να διαθέτει σε ισχύ Πιστοποιητικό 
Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 από έγκριτο οργανισμό πιστοποίησης (ΕΛΟΤ,TUV ή άλλο 
ισοδύναμο). 
 
6. ΕΙΔΟΣ 6ο –  Υποδήματα ασφαλείας ηλεκτροσυγκολλητών 

Τα υποδήματα θα είναι τύπου Β (Ημιάρβυλο): 
 Class I: από δέρμα και άλλα υλικά, 

και πιστοποιημένο σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις των Προτύπων: 
 ΕN ISO 20349-2:2017 - WG ειδικοί συγκολλητές (εξοπλισμός ατομικής προστασίας, υποδήματα 

προστασίας από κινδύνους στα χυτήρια και κατά τις εργασίες συγκόλλησης) 
 HI: Εγγυημένη μόνωση του ποδιού μέσα στο υπόδημα κατά της θέρμανσης 

 
Τα υποδήματα θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές του 3ου ΕΙΔΟΥΣ ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και επιπλέον να 
φέρουν καπάκι από δέρμα προστασίας κορδονιών, με πόρπη ταχείας απελευθέρωσης, με ραφές από παρα-
αραμίδιο.  
Μεγέθη:  από 37 έως και 47, Βάρος υποδήματος:  δεν πρέπει να ξεπερνά τα 650 γρ. (Νο. 42) 
 
 
Πιστοποιήσεις 
Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας: Η Προμηθεύτρια εταιρία θα πρέπει να διαθέτει σε ισχύ Πιστοποιητικό 
Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 από έγκριτο οργανισμό πιστοποίησης (ΕΛΟΤ,TUV ή άλλο 
ισοδύναμο). 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
Σύμφωνα με τις Γενικές Απαιτήσεις που αναφέρονται στα Υποδήματα Ασφαλείας, εκτός αυτών που 
περιγράφονται στο κάθε είδος 5ο & 6ο. 
 
7. ΕΙΔΟΣ 7ο –  Μακό μπλούζα υψηλής ευκρίνειας   

Η θερινή μπλούζα υψηλής ευκρίνειας θα είναι κλασικό T-shirt (κοντομάνικο) δίχρωμη με λαιμόκοψη.  
Θα είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το ΕΝ ISO 20471, κατ’ ελάχιστο, class 1 και η σύσταση  της θα περιέχει 
κατ’ ελάχιστο 50% βαμβάκι. 
Το ύφασμα των αντανακλαστικών λωρίδων που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι χρώματος ασημί 
(silver) και να πληρεί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 20471  για ρουχισμό υψηλής ευκρινείας. 
Θα είναι χρώματος πορτοκαλί/μπλε για τους λιμενεργάτες και κίτρινου/μπλε για τους υπόλοιπους. Μπλε 
χρώμα θα είναι το κάτω μέρος της μπλούζας και αντίστοιχα πορτοκαλί ή κίτρινο το επάνω. Το πορτοκαλί ή 
κίτρινο χρώμα θα υπερτερεί του μπλε. 
Θα φέρει κεντημένο ή τυπωμένο το λογότυπο του ΟΛΘ, διαστάσεων 10,00 εκ. ύψος και 4,00 εκ. πλάτος 
περίπου. 
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8. ΕΙΔΟΣ 8ο – Μακό μπλούζα    

Ενδεικτικά, οι μπλούζες θα είναι κλασικό Τ shirt (κοντομάνικο), σε διχρωμία με κόψιμο ρεγκλάν στα μανίκια, 
κέντημα η τύπωμα, στο μπροστινό αριστερό μέρος και στο ύψος του στήθους η μπλούζα θα έχει κεντημένο 
ή τυπωμένο το λογότυπο του ΟΛΘ, διαστάσεων 10,00 εκ. ύψος και 4,00 εκ. πλάτος περίπου.  
Το χρώμα τους θα είναι πορτοκαλί μπλε για τους λιμενεργάτες και μπλε κίτρινο για το υπόλοιπο προσωπικό. 
Μπλε χρώμα θα είναι το κάτω μέρος της μπλούζας και αντίστοιχα πορτοκαλί ή κίτρινο το επάνω. Το 
πορτοκαλί ή κίτρινο χρώμα θα υπερτερεί του μπλε. 
Το ύφασμα τους θα είναι 50-70% βαμβάκι  και 50-30% πολυεστέρας 
 
9. ΕΙΔΟΣ 9ο –  Γιλέκο υψηλής ευκρίνειας _1    

Το γιλέκο υψηλής ευκρίνειας 1 θα είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το ΕΝ ISO 20471,  class 2. 
Το ύφασμα των αντανακλαστικών λωρίδων που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι χρώματος ασημί 
(silver) και να πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 20471  για ρουχισμό υψηλής ευκρινείας. 
Θα είναι χρώματος πορτοκαλί για τους λιμενεργάτες και κίτρινου για το υπόλοιπο προσωπικό. 
 
10. ΕΙΔΟΣ 10ο –  Γιλέκο υψηλής ευκρίνειας _2    

Το γιλέκο υψηλής ευκρίνειας 2 θα είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το ΕΝ ISO 20471,  class 2 και η σύσταση  
του θα είναι κατ’ ελάχιστο 30% βαμβάκι. 
Το ύφασμα των αντανακλαστικών λωρίδων που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι χρώματος ασημί 
(silver) και να πληρεί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 20471  για ρουχισμό υψηλής ευκρινείας. 
Θα είναι χρώματος κίτρινου ή εναλλακτικά μπορεί να είναι δίχρωμο μπλε/κίτρινο (στο κάτω μέρος μπλε και 
στο επάνω κίτρινο). 
Στο μπροστά μέρος θα κλείνει με φερμουάρ. 
Μπροστά στο επάνω μέρος θα φέρει τσέπη για κινητό που θα κλείνει με καπάκι από το ίδιο ύφασμα. Το 
καπάκι θα συγκρατείται κλειστό με ντρουκ ή αυτοκόλλητη ταινία. Δίπλα από την τσέπη θα φέρει θήκη για 
στυλό. Μπροστά επίσης, από την άλλη μεριά, θα φέρει διαφανή θήκη για κάρτα πιστοποίησης. 
Μπροστά στο κάτω μέρος, δεξιά και αριστερά θα φέρει ευμεγέθεις τσέπες που θα κλείνουν με καπάκι που 
θα συγκρατείτε κλειστό με τρουκ ή αυτοκόλλητη ταινία.  
Στο κέντρο της πλάτης θα φέρει το διακριτικό σήμα της ΟΛΘ ΑΕ. 
 
11. ΕΙΔΟΣ 11ο –  Γυαλιά ασφαλείας προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία    

 
Τα γυαλιά θα πρέπει: 
Να φέρουν σήμανση CE και να είναι κατασκευασμένα κατά τα πρότυπα: 
EN 166:2001.  

 Μηχανική αντίσταση F, αντοχή σε θερμοκρασία T  
 Αντοχή σε τριβή K, προστασία από θάμβωση N  

EN172:1994/A1:2000/A2:2001 Φίλτρα ηλιακής προστασίας για βιομηχανική χρήση.  
 Βαθμός απορρόφησης ακτινοβολίας 2.5,  

ANSI –ISEA Z87.1:2020 American National Standard for Occupational and Educational Personal Eye and 
Face Protection Devices 
Να έχουν άνετο σχεδιασμό, με ευρύ οπτικό πεδίο και σχεδιασμό που προσαρμόζεται ακόμη και στα ευρύτερα 
πρόσωπα. 
Σχεδιασμένο για να προσαρμόζεται στη μύτη έτσι ώστε το πλαίσιο να βρίσκεται τέλεια στο πρόσωπο. 
Ο σκελετός να είναι κατασκευασμένος από συνθετικό υλικό, με σήμανση πλαισίου  το σύμβολο CE 
(Ευρωπαϊκό πρότυπο), εύκαμπτους  βραχίονες με σήμανση του κατασκευαστή (αποκλείεται ο σκελετός 
κλειστού τύπου, goggles) και επιρρίνια άνετα που να προσαρμόζονται στην μύτη. 
Βάρος μέχρι 32gr. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 
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Κάθε προμηθευόμενο είδος κατά την παράδοσή του, θα πρέπει να είναι επιμελώς διπλωμένο και 
συσκευασμένο ανά τεμάχιο.  
Τα υποδήματα, μπλούζες και παντελόνια του ιδίου μεγέθους, πρέπει να είναι τοποθετημένα σε χαρτοκιβώτια 
με τον ίδιο αριθμό τεμαχίων σε κάθε ένα από αυτά. Σε κάθε χαρτοκιβώτιο, πρέπει να αναγράφονται τα 
ακόλουθα: 
A. η περιγραφή του εμπορεύματος 
B. η ποσότητα 
C. το μέγεθος 
D. ο αριθμός προσφοράς / παραγγελίας 
E. το όνομα του προμηθευτή 
F. η ημερομηνία παράδοσης 
G. Σήμανση “Προσοχή Εύθραυστο” για τα γυαλιά 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
1. Ενημερωτικό έγγραφο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, κατά το Άρθρο 13 του ΓΚΠΔ 
679/2016 
 

 

 

Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΛΘ ΑΕ 

 

 

 

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

 
 
 
 


