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Αρ. Πρωτ. : 0086 / 5.0 

Ημερομηνία : 16.01.2013 

 

Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά 

 

Ο Οργανισμός Λιμένα Κέρκυρας, ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή με βάση την υπ. αριθ.           

387/21.11.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό με 

τίτλο «Καθαριότητα των στεγασμένων χώρων, των υπαίθριων χώρων και την παραλαβή 

και απόρριψη των απορριμμάτων της Λιμενικής Ζώνης». Οι υποψήφιοι πρέπει να 

υποβάλουν τις προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη, το αργότερο 

μέχρι την ΤΡΙΤΗ, 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 και ώρα 10:30μ.μ. στα Γραφεία του Οργανισμού 

Λιμένα Κέρκυρας και συγκεκριμένα : 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Ταχ. Δ/νση  : Νέο Λιμάνι Κέρκυρας 

Ταχ. Κωδ. : 491 00 

Τηλ.  : 26610-45551, 39824    

Fax : 26610-37173 

E-mail : info@olke.gr, angelc@olke.gr  

 

Η Αποσφράγιση των Προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και 

Αξιολόγησης, σε δημόσια συνεδρία, την ΤΡΙΤΗ, 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 και ώρα 10:30μ.μ. στα 

Γραφεία του Οργανισμού Λιμένα Κέρκυρας.  

Ο διαγωνισμός γίνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που λεπτομερώς καθορίζονται 

από τις διατάξεις που αναφέρονται στο παρακάτω νομικό πλαίσιο:  

 Το Π.Δ. 59/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 

2004/17/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του 

ύδατος, της ενέργειας των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών. 

 Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 

Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως εν προκειμένω δύναται να ισχύουν αναλογικά ή 

συμπληρωματικά, και κατά μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις των Οδηγιών 

2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ. 

 Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/10-07-2007) «Κανονισμός Προμηθειών 

Δημοσίου (ΚΠΔ)» όπως εν προκειμένω δύναται να ισχύουν αναλογικά ή συμπληρωματικά, 

και κατά μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ. 

 Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95), «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και 

ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 
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 Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/27-11-1995) «Περί Δημόσιου Λογιστικού, 

ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 

 Ν. 2741/99, αρθ.8 (Φ.Ε.Κ. 199/Α/99) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων – Κρατικές 

Προμήθειες» 

 Τις διατάξεις του Π.Δ. 82/1996 (Φ.Ε.Κ. 66/Α/11-4-1996) «Περί ονομαστικοποίησης των 

μετοχών Ελληνικών Ανώνυμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 

προμηθειών του Δημοσίου». 

 Τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 20977 της 23-08-2007 (Φ.Ε.Κ. 1673/23-08-2007), 

«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με 

το Ν. 3414/2005». 

 Τις διατάξεις του Άρθρου 98 του νέου αναθεωρημένου Συντάγματος (σε συνδυασμό με το 

άρθρο 8 του Ν. 2741/1999 (Φ.Ε.Κ. 199/Α/28-9-1999) περί προσυμβατικού ελέγχου του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως τροποποιήθηκαν). 

 Τις διατάξεις του Ν. 2522/97 (Φ.Ε.Κ. 178/Α/8-9-1997) «Δικαστική προστασία κατά το 

στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και 

υπηρεσιών σύμφωνα με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ». 

 Τις διατάξεις του Ν.2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/Α/9-3-1999) «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 

 Τις διατάξεις του ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Α/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της 

διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 279/Α/10-11-2005) 

«Τροποποίηση του Ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 

αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων”» 

 Τις διατάξεις του Ν.3021/02 (Φ.Ε.Κ. 143/Α/19-05-2002). 

 Τη με αρ.Πρωτ. ΟΙΚ.103731/1278/05-05-2007 Εγκύκλιο περί “εφαρμογής της Νομοθεσίας 

για τη Διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων”. 

 Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 (Φ.Ε.Κ. 68/Α/20-03-2007), «Καταχώρηση δημοσιεύσεων 

των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 

 Την με αριθμό 387/21.11.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Λ.Κ.Ε. Α.Ε. 

για την προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου 

«Καθαριότητα των στεγασμένων χώρων, των υπαίθριων χώρων και την 

παραλαβή και απόρριψη των απορριμμάτων της Λιμενικής Ζώνης». 

Ο προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ  

ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (200.000,00 €) πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α., το οποίο είναι και το 

ανώτατο όριο για την υποβολή προσφορών. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

Συνοπτικά στοιχεία διαγωνισμού 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Οργανισμός Λιμένα Κέρκυρας Ανώνυμη Εταιρεία 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 

«Καθαριότητα των στεγασμένων χώρων, των υπαίθριων 

χώρων και την παραλαβή και απόρριψη των απορριμμάτων 

της λιμενικής ζώνης»  

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ Οργανισμός Λιμένα Κέρκυρας  

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Λιμενική Ζώνη Κέρκυρας  

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Σύμβαση Υπηρεσιών. Ταξινόμηση κατά CPC 874 «Υπηρεσίες 

Καθαρισμού Κτιρίων και Υπηρεσίες Διαχείρισης Ακινήτων» 

& CPC 94 « Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων: 

υπηρεσίες αποχέτευσης και συναφείς υπηρεσίες»  

 ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ανοικτός  διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την 

συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο 

ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00 €), πλέον 

του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΡΓΟΥ Δεκαπέντε (15) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
14 / 02 / 2013 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 19 / 02 / 2013 και ώρα 10:30 π.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Γραφεία του Οργανισμού Λιμένα Κέρκυρας,  

Κτίριο Νέου Επιβατικού Σταθμού – 1ος όροφος,  

Νέο Λιμάνι Κέρκυρας, ΤΚ 491 00,  ΚΕΡΚΥΡΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 19 / 02 / 2013 και ώρα 10:30 π.μ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ Φ.Ε.Κ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
16 / 01 / 2013 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΚΑΙ ΣΤΟ Φ.Ε.Κ. 

20 / 01 / 2013 και 18 / 01 / 2013 αντίστοιχα 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ www.corfuport.gr 
17 / 01 / 2013 

http://www.corfuport.gr/
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 Συντομογραφίες – γενικά 

ΕΕ Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

ΕΕΕΚ Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων/ επίσημο έντυπο όπου 

δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, 
προκηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη 

ή αυτούς που αφορούν 

ΕΟΧ Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος 

ΚΠΣ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης/ πακέτο εθνικών προγραμμάτων κοινοτικού 

ενδιαφέροντος (για την Ελλάδα) 

ΝΠΔΔ  Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο 

ΝΠΙΔ Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο 

ΣΑΕ Συλλογική Απόφαση Έργου 

Συντομογραφίες Έργου 

ΥΠΕΣΔΔΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 

Π.Ο.Π. Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς 
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Ορισμοί διακήρυξης 
 

Ανάδοχος Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση και 
θα υλοποιήσει το σύνολο του ΕΡΓΟΥ. 

Αναθέτουσα Αρχή Ο Οργανισμός Λιμένα Κέρκυρας ο οποίος θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη 

Σύμβαση για την εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ. 

Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην 

οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, 

ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο 
για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν. 

Προκήρυξη Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/ υποψηφίους 

διαγωνιζόμενους από την αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του 
αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο 

Διαγωνισμός. 

Επίσημη γλώσσα του 
Διαγωνισμού και της 

Σύμβασης 

Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα Διακήρυξη, τα 
έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η/οι Σύμβαση/εις είναι 

συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.  
Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζομένων που θα 

υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα 
τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. 

Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού και 
Αξιολόγησης 

Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών 

συλλογικό όργανο του Οργανισμού Λιμένα Κέρκυρας (στο εξής Επιτροπή 
Διαγωνισμού) 

Επιτροπή Αξιολόγησης 

Ενστάσεων 

Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των υποβληθεισών ενστάσεων συλλογικό 

όργανο του Οργανισμού Λιμένα Κέρκυρας 

Επιτροπή Παραλαβής και 

Παρακολούθησης Έργου 

(ΕΠΠΕ) 

Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με 

βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων 

της/των σύμβασης/εων του έργου και την παραλαβή του έργου (τμηματική 
– οριστική). 

ΕΡΓΟ Το σύνολο του υπό ανάθεση ΕΡΓΟΥ 

Μέση ημερήσια αξία 
ΕΡΓΟΥ 

Προκύπτει αφού διαιρεθεί η συνολική χρηματική αμοιβή της Σύμβασης με 
τον αριθμό ημερών της συνολικής συμβατικής προθεσμίας ολοκλήρωσής 

του. 

Προϋπολογισμός Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την 
υλοποίηση του ΕΡΓΟΥ. 

Σύμβαση Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για 

το σύνολο του ΕΡΓΟΥ, δηλαδή μεταξύ του Οργανισμού Λιμένα Κέρκυρας ως 
Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του ΕΡΓΟΥ που θα επιλεγεί. 

Συμβατικά τεύχη Τα τεύχη των συμβάσεων μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του 
Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη 

συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος :  

α. τη Σύμβαση,  
β. την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου,  

γ. την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου και  
δ. τη Διακήρυξη. 

Συμβατική Τιμή Η συνολική τιμή στην οποία θα κατακυρωθεί το ΕΡΓΟ 

Συνολικό κόστος ΕΡΓΟΥ Το συμβατικό τίμημα του ΕΡΓΟΥ με Φ.Π.Α. 

Φορέας Λειτουργίας Οργανισμός Λιμένα Κέρκυρας Α. Ε. 

Φορέας Υλοποίησης Οργανισμός Λιμένα Κέρκυρας Α. Ε. 
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A  ΜΕΡΟΣ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  –  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ  

A.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

A.1.1 Γενικά 

Αντικείμενο του προτεινόμενου έργου είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας όλων των 

στεγασμένων και υπαίθριων χώρων, όπως αυτοί με λεπτομέρειες περιγράφονται παρακάτω, καθώς 

και οι εργασίες αποκομιδής από το χώρο του Λιμένα παντός είδους στερεών αποβλήτων των 

στεγασμένων και υπαίθριων χώρων.  

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν τους χώρους και τα κτίρια του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. για να 

λάβουν γνώση των επιτόπιων συνθηκών εργασίας. 

Οι διάφοροι χώροι του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. χωρίζονται από άποψη αντικειμένου σε δύο διακεκριμένες 
κατηγορίες οι οποίες είναι: 

ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ που περιλαμβάνουν τους χώρους του Παλαιού Επιβατικού Σταθμού, του  
Νέου Επιβατικού Σταθμού καθώς και του Κτιρίου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Κέρκυρας : 

 Χώροι σε οποιαδήποτε μορφή που χρησιμοποιούνται από τον Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. 

 Χώροι υγιεινής, τουαλέτες (WC προσωπικού και κοινού), χώροι ενδιαίτησης. 

 Ενοικιαζόμενοι χώροι (Για την περίοδο που δεν είναι ενοικιασμένοι) 

 
ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ που περιλαμβάνουν τα σημεία Παλιό & Νέο Λιμάνι, Άγιος Νικόλαος, Αλσύλιο 
Ν.Α.Ο.Κ., Πεζοδρόμιο Γαρίτσας, Ανεμόμυλος, Ναυτίλος. 
 

 Χώροι κυκλοφορίας οχημάτων – επιβατών – συναλλασσομένων.  

 Πεζοδρόμια κτιρίων και περιβάλλοντες των κτιρίων χώροι. 

 Δρόμοι και χώροι εκτός περίφραξης Λιμένα που χρησιμοποιούνται από τον Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. ή 
όπου έχει τη φροντίδα τους. 

 Τους υπαίθριους χώρους στάθμευσης του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. 

 

A.1.2 Καθαρισμός στεγασμένων χώρων 

A.1.2.1 Γενικά 

Ο εργολάβος είναι υπεύθυνος για τον άριστο, συνεχή και ανελλιπή καθαρισμό των στεγασμένων 

χερσαίων χώρων και των κτιρίων γραφείων του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., διαθέτοντας με δαπάνες του όλα τα 

μέσα καθαρισμού που είναι αναγκαία για το σκοπό αυτό, τα εργαλεία και το μηχανικό εξοπλισμό 

που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς επίσης το αναγκαίο ειδικευμένο εργατικό 

προσωπικό και τους απαραίτητους χειριστές μηχανημάτων.  

Η προσωρινή αποθήκευση των συγκεντρωμένων απορριμμάτων θα γίνεται σε τυποποιημένους 

τροχήλατους κάδους ώστε στην συνέχεια ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ να τα απομακρύνει από το λιμάνι. 
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Απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η παραμονή των απορριμμάτων εντός του χώρου του Λιμένα 

(είτε σε container είτε σε απορριμματοφόρα).  Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος θα πρέπει να 

διαθέτει αδειοδοτημένο χώρο για την προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων.  

 

Α.1.2.2. Διαθέσιμα Μέσα 

Ο εργολάβος για την άριστη, απρόσκοπτη και τέλεια εκτέλεση της εργολαβίας, είναι υποχρεωμένος 

να διαθέσει τα κατάλληλα μηχανικά μέσα, σε είδος, ικανότητα και αριθμό, που θα καθορίζει στην 

προσφορά του 

 Ένα (1) ειδικό  μηχάνημα πλύσεως – στεγνώσεως δαπέδων 

 Ένα (1) περιστροφικό μηχάνημα στίλβωσης – συντήρησης δαπέδων 

 Δύο (2) αναρροφητικές σκούπες σκόνης 

 Δύο (2) σάρωθρο βαδίζοντος ή εποχούμενου χειριστή για τον καθαρισμό μεγάλων στεγασμένων 

επιφανειών 

 Πέντε  (5) καρότσια καθαρίστριας, πλήρη 

 

Α.1.2.3  Διαθέσιμο Προσωπικό 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει κατάλληλο εργατικό προσωπικό σε εμπειρία 

και αριθμό που θα περιγράφονται στην προσφορά του για την άρτια εκτέλεση των εργασιών 

καθαριότητας στους στεγασμένους  χώρους. 

Η επιστασία της εργολαβίας καθαριότητας θα γίνεται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ ή από εξουσιοδοτημένο 

από αυτόν "υπεύθυνο έργου", τον οποίο θα γνωρίσει εγγράφως στον Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., αμέσως μόλις 

αναληφθεί η εργολαβία παρέχοντας πλήρη στοιχεία ταυτότητας. Ο υπεύθυνος έργου θα έχει 

αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα της καθαριότητας και θα είναι υποχρεωμένος να παρευρίσκεται 

στους χώρους του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. όλες τις ημέρες του έτους. 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα είναι υποχρεωμένος να διαθέτει κατάλληλο σε αριθμό προσωπικό (δύο βάρδιες 

ημερησίως) για την απρόσκοπτη καθαριότητα των υπαιθρίων και στεγασμένων χώρων. 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα είναι υπόλογος απέναντι του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. και υποχρεούται να αλλάξει 

οποιουσδήποτε εργάτες (–τριες) ή επιστάτες που η αρμόδια υπηρεσία του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. έκρινε ότι 

είναι ακατάλληλοι. 

Το απασχολούμενο προσωπικό θα οφείλει κατά την προσέλευσή του και την αποχώρησή του να 

ενημερώνει τον υπεύθυνο καθαριότητας του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. του σχετικού χώρου. 

 



Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΤΩΝ 
ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ 
ΖΩΝΗΣ» 

 

Σελ.13 / 60 

 

 

Α.1.2.4  Έλεγχος Εργασιών 

Για τον έλεγχο των εργασιών καθαριότητας των προαναφερόμενων χώρων, θα ορισθεί ένας  

επιστάτης  για όλα τα κτίρια. 

Ο έλεγχος της καθαριότητας θα γίνεται καθημερινά και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να συμμορφώνεται 

άμεσα με τις υποδείξεις του αρμόδιου υπαλλήλου και της αρμόδιας υπηρεσίας του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ή ο υπεύθυνος έργου οφείλει καθημερινά να επισκέπτεται όλους τους χώρους για 

επιθεώρηση, και αν παραστεί ανάγκη άμεσης επέμβασης, να ενεργήσει άμεσα για την αντιμετώπιση 

της έκτακτης ρύπανσης. 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει επιπλέον να ενημερώνεται για το Πρόγραμμα αφίξεων Κρουαζιερόπλοιων, 

ώστε να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την καθαριότητα των χώρων του Νέου Επιβατικού 

Σταθμού.  

 

A.1.3 Καθαρισμός Υπαίθριων Χώρων 

A.1.3.1 Γενικά 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υπεύθυνος για τον άριστο, συνεχή και ανελλιπή καθαρισμό των υπαίθριων 

χερσαίων χώρων του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., διαθέτοντας με δαπάνες του όλα τα μέσα καθαρισμού που είναι 

αναγκαία για το σκοπό αυτό, τα εργαλεία και το μηχανικό εξοπλισμό που απαιτείται για την 

εκτέλεση των εργασιών, καθώς επίσης το αναγκαίο ειδικευμένο εργατικό προσωπικό και τους 

απαραίτητους χειριστές μηχανημάτων. 

Η προσωρινή αποθήκευση των συγκεντρωμένων απορριμμάτων θα γίνεται σε τυποποιημένους 

τροχήλατους κάδους ώστε ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ στη συνέχεια να τα απομακρύνει από το λιμάνι. 

Απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η παραμονή των απορριμμάτων εντός του χώρου του Λιμένα 

(είτε σε container είτε σε απορριμματοφόρα).  Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος θα πρέπει να 

διαθέτει αδειοδοτημένο χώρο για την προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων.  

 

A.1.3.2 Διαθέσιμα Μέσα 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ για την άριστη, απρόσκοπτη και τέλεια εκτέλεση της εργολαβίας, είναι 

υποχρεωμένος να διαθέσει τα κατάλληλα μηχανικά μέσα, σε είδος, ικανότητα και αριθμό που θα 

καθορίζει στην προσφορά του και. 

 Ένα (1)  όχημα μεταφοράς skip loader κάδων ωφέλιμου φορτίου τουλάχιστον 7ton, 

 Δύο (2) απορριμματοφόρα όχημα τύπου μύλου ή πρέσας με υδραυλικό σύστημα ανύψωσης 

κάδων έως 1200 lt, 

 Ένα φορτηγό αυτοκίνητο ανοικτού τύπου (ανατρεπόμενο) χωρητικότητας τουλάχιστον 

8m³, 

 Δύο (2) αυτοκινούμενα οχήματα τύπου “ΣΑΡΩΘΡΟ – ΣΚΟΥΠΑ”, 



Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΤΩΝ 
ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ 
ΖΩΝΗΣ» 

 

Σελ.14 / 60 

 

 

 Ένα (1) μηχάνημα υψηλής πίεσης ζεστού – κρύου νερού, 

 Ένα όχημα πλυντήριο κάδων και απολύμανσης, 

 Τουλάχιστον 20 κάδοι,  

Όλα τα παραπάνω μηχανήματα θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι ιδιόκτητα θα 

φέρουν και τα διακριτικά του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. (αυτοκόλλητο, ή πινακίδα, κλπ.) 

A.1.3.3 Διαθέσιμο Προσωπικό 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει έμπειρο προσωπικό σε εμπειρία και αριθμό για 

την εκτέλεση των εργασιών καθαριότητας στους υπαίθριους χώρους του Λιμένα. Στην προσφορά 

θα αναφέρεται το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί σε αριθμό και ειδικότητα. 

Η επιστασία της εργολαβίας καθαριότητας θα γίνεται από τον εργολάβο η από εξουσιοδοτημένο 

από αυτόν "υπεύθυνο έργου", τον οποίο θα γνωρίσει εγγράφως στον Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. αμέσως μόλις 

αναληφθεί η εργολαβία, παρέχοντας πλήρη στοιχεία ταυτότητας. Ο υπεύθυνος έργου θα έχει 

αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα της καθαριότητας και θα είναι υποχρεωμένος να παρευρίσκεται 

στους χώρους του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. όλες τις ημέρες του έτους. 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ή ο υπεύθυνος του έργου οφείλει κατά την προσέλευση και κατά την αποχώρηση 

του απασχολούμενου προσωπικού να ενημερώνει τον υπεύθυνο καθαριότητας του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. 

 

A.1.3.4 Έλεγχος Εργασιών 

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην παρ. Α.1.2.4. 

 

A.1.4 Υγιεινή & Ασφάλεια Προσωπικού 

A.1.4.1 Υποχρεώσεις – Ευθύνη Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση των εργασιών έχει υποχρέωση να εφαρμόζει τις κείμενες διατάξεις 

που αφορούν στον καθορισμό των προδιαγραφών ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων κατά 

την εργασία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται ο Ν. 1568/1985 Φ.Ε.Κ.177/Α όπως 

τροποποιήθηκε από τους Ν. 2639/98 Φ.Ε.Κ.205/Α/2.9.98, Ν. 2224/94 Φ.Ε.Κ.112/Α/6.7.94 και Ν. 

3227/2004 Φ.Ε.Κ.31/Α/9.2.04, ο Ν. 3144/03 Φ.Ε.Κ.111/Α/8.5.03 όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 

3227/2004 Φ.Ε.Κ.210/Α/19.8.05, το Π.Δ. 396/1994 Φ.Ε.Κ.220/Α, το Π.Δ. 17/1996 Φ.Ε.Κ.11/Α 

όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 159/1999 Φ.Ε.Κ.157/Α, το Π.Δ. 305/1996 Φ.Ε.Κ.212/Α). 

Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ποινική και αστική ευθύνη απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο, 

συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. για κάθε ατύχημα ή ζημιά σε 

πρόσωπα ή πράγματα που τυχόν θα συμβούν κατά την εκτέλεση των εργασιών και εξ΄ αφορμής 

αυτών. 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?item_id=1898&cat_id=156
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλίσει όλο το προσωπικό που θα απασχολεί στο έργο, στους 

οικείους ασφαλιστικούς φορείς ασφαλίσεως του, καθώς και τα οχήματα, μηχανήματα, πλωτά μέσα, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 

A.1.4.2 Διαδικασία παραλαβής 

Για τον έλεγχο και την παραλαβή των εργασιών καθαριότητας καθώς και της αποκομιδής θα 

συντάσσεται Πιστοποίηση – Παραλαβή εκτελεσθεισών εργασιών. 

Ο Ο.Λ.ΚΕ. θα ορίσει υπεύθυνους υπάλληλους και αναπληρωματικούς τους, οι οποίοι θα 

παραλαμβάνουν τις εκτελεσθείσες εργασίες του χώρου ευθύνης των, υπογράφοντας το σχετικό 

Παραστατικό. 

Η παραλαβή των εργασιών θα γίνεται με επιτόπου παρακολούθηση των εκτελουμένων εργασιών 

καθαριότητας και έλεγχο των αποτελεσμάτων αυτής. 
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B  ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

B.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

B.1.1 Αντικείμενο του διαγωνισμού 

Αντικείμενο του προτεινόμενου έργου είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας όλων των 

στεγασμένων και υπαίθριων χώρων, όπως αυτοί με λεπτομέρειες περιγράφονται παρακάτω, καθώς 

και οι εργασίες αποκομιδής από το χώρο του Λιμένα παντός είδους απορριμμάτων των 

στεγασμένων και υπαίθριων χώρων, όπως αναφέρεται στο Μέρος A της παρούσας. 

 

B.1.2 Προϋπολογισμός 

Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ 

(200.000,00 €) πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α. 

 

B.1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Αναθέτουσα αρχή είναι ο Οργανισμός Λιμένα Κέρκυρας Ανώνυμη Εταιρεία (Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. ) 

Ταχ. Δ/νση  : Νέο Λιμάνι Κέρκυρας 

Ταχ. Κωδ. : 491 00 

Τηλ.  : 26610-45551, 39824    

Fax : 26610-37173 

E-mail : info@olke.gr, angelc@olke.gr  

Πληροφορίες : Κα Βασιλική Μαρτζούκου , Κος  Άγγελος Χειρδάρης 

 

B.1.4 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός γίνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας διακήρυξης και τις 

διατάξεις που αναφέρονται στο παρακάτω νομικό πλαίσιο: 

 Το Π.Δ. 59/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 

2004/17/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του 

ύδατος, της ενέργειας των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών. 

 Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 

Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως εν προκειμένω δύναται να ισχύουν αναλογικά ή 

mailto:info@olke.gr
mailto:angelc@olke.gr
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συμπληρωματικά, και κατά μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις των Οδηγιών 

2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ. 

 Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ.150/10-07-2007) «Κανονισμός Προμηθειών 

Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» όπως εν προκειμένω δύναται να ισχύουν αναλογικά ή συμπληρωματικά, 

και κατά μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ. 

 Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (Φ.Ε.Κ.19/Α/95), «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και 

ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 

 Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (Φ.Ε.Κ.247/Α/27-11-1995) «Περί Δημόσιου Λογιστικού, 

ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 

 Ν.2741/99, αρθ.8 (Φ.Ε.Κ.199/Α/99) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων – Κρατικές 

Προμήθειες» 

 Τις διατάξεις του Π.Δ. 82/1996 (Φ.Ε.Κ.66/Α/11-4-1996) «Περί ονομαστικοποίησης των 

μετοχών Ελληνικών Ανώνυμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 

προμηθειών του Δημοσίου». 

 Τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 20977 της 23.08.2007 (Φ.Ε.Κ.1673 της 

23.08.2007), «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005, όπως 

τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005». 

 Τις διατάξεις του Άρθρου 98 του νέου αναθεωρημένου Συντάγματος (σε συνδυασμό με το 

άρθρο 8 του Ν. 2741/1999 (Φ.Ε.Κ.199/Α/28-9-1999) περί προσυμβατικού ελέγχου του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως τροποποιήθηκαν). 

 Τις διατάξεις του Ν. 2522/97 (Φ.Ε.Κ.178/Α/8-9-1997) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο 

που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και 

υπηρεσιών σύμφωνα με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ». 

 Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ.45/Α/9-3-1999) «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 

 Τις διατάξεις του N. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ.30/Α/14.02.2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της 

διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε από το ν.3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005) 

«Τροποποίηση του N. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 

αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων”» 

 Τις διατάξεις του Ν. 3021/02 Φ.Ε.Κ. 143/19.5.02 

 Τη με αρ.Πρωτ. ΟΙΚ.103731/1278/05-05-2007 Εγκύκλιο περί “εφαρμογής της Νομοθεσίας 

για τη Διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων”. 

 Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 (Φ.Ε.Κ.Α’ 68/20.3.2007), «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των 

φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 
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 Την με αριθμό 387/21.11.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Λ.Κ.Ε. Α.Ε. 

για την προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου 

«Καθαριότητα των στεγασμένων χώρων, των υπαίθριων χώρων και την 

παραλαβή και απόρριψη των απορριμμάτων της λιμενικής ζώνης». 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ 

(200.000,00 €) πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α., το οποίο είναι και το ανώτατο όριο για την υποβολή 

προσφορών. 

 

B.1.5 Ημερομηνία Αποστολής της Προκήρυξης 

Η προκήρυξη του διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση : 

1. Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις  

16.01.2013.  

2. Στον ελληνικό τύπο στις 16.01.2013. 

3. Στην ιστοσελίδα του “Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.” (www.corfuport.gr) στις 17.01.2013 

 

B.1.6 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 

διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 19.02.2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 μ.μ στην έδρα 

του Οργανισμού Λιμένα Κέρκυρας, Νέο Λιμάνι Κέρκυρας, Τ.Κ. 491 00, Κέρκυρα.  

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται 

αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.  

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να διαφυλάσσει το απόρρητο των προσφορών εν αναμονή της 

αξιολόγησής τους. 

 

B.1.7 Τρόπος Λήψης των εγγράφων του Διαγωνισμού  

Η διάθεση της διακήρυξης γίνεται από την έδρα του Ο.Λ.ΚΕ., και η παραλαβή της γίνεται είτε 

αυτοπροσώπως είτε με courier. Στην περίπτωση παραλαβής της διακήρυξης μέσω courier, ο 

Ο.Λ.ΚΕ. δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση της διακήρυξης. 

Οι παραλήπτες της διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των 

ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου), έτσι ώστε ο Ο.Λ.ΚΕ. να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη 

διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή 

διευκρινίσεις επ’ αυτής. 

http://www.corfuport.gr/
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Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας 

σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν 

οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στον Ο.Λ.ΚΕ. και να ζητήσουν νέο πλήρες 

αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη 

πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

B.1.8 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 

Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές 

πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης μέχρι την Πέμπτη 

14.02.2013.    

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στον Ο.Λ.ΚΕ., υπ’ όψιν Κας 

Βασιλικής Μαρτζούκου και Κου Άγγελου Χειρδάρη, τηλ.: 26610.45551 & 39824 fax: 26610. 

37173.  

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

B.1.9 Δικαίωμα Συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες 

αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που είναι καταχωρημένα στο μητρώο επιχειρήσεων που 

ασχολούνται επαγγελματικά με τη συλλογή και μεταφορά στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων για 

λογαριασμό τρίτων, του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και που είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή 

στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), υπό τον όρο ότι η 

σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ., ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες 

με την Ε.Ε. Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι επίσης τα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με την 

νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτους – μέλους που έχει υπογράψει την 

Σ.Δ.Σ. ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική 

του διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα του στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω 

χωρών, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν άδεια συλλογής και μεταφοράς στερεών μη επικινδύνων 

αποβλήτων από τον οικείο φορέα.  

Δεν γίνονται δεκτοί, όσοι: 

α) δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως ισχύει, και 

συγκεκριμένα, όσοι προσφέροντες έχουν καταδικαστεί με οριστική καταδικαστική 

απόφαση για: 

i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
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παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 

ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής 

δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. 

iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 

των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 

της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες. 

β) βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση 

ή πτωχευτικό συμβιβασμό, ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από 

παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές 

διατάξεις. 

γ) κινήθηκε εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 

διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

δ) καταδικάσθηκαν με δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου και διαπιστώνει 

αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή και έχουν διαπράξει σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από την 

Αναθέτουσα Αρχή (Κατά αναλογική εφαρμογή του άρθρου 16 παράγραφος 4 του Ν. 

3316/2005 για τις μελέτες τεχνικών έργων τέτοια αδικήματα θεωρούνται τα ακόλουθα: 

υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, δόλια χρεωκοπία). 

ε) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι, 

ή με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας αρχής  

στ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και 

τελών σύμφωνα με νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι, ή με τις 

νομοθετικές διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας αρχής 

ζ) είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών 

που απαιτούνται κατ΄ εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου, ή όταν δεν έχει παράσχει τις 

πληροφορίες αυτές 

η) για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, εάν έχουν προβεί σε ίδιες ή 

αντίστοιχες πράξεις ή παραλείψεις, έχουν υποπέσει στα ίδια ή αντίστοιχα παραπτώματα 

ή έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις, σύμφωνα με τις κατά 

περίπτωση εφαρμοζόμενες για αυτά νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

θ) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 
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Δικαίου γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους. 

ι) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες κυρώσεις με 

τις παραπάνω. 

 

B.1.10   Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Στάδια υποβολής τους 

B.1.10.1 Δικαιολογητικά που υποβάλλονται από όλους τους συμμετέχοντες με την 
προσφορά 

Με την κατάθεση της προσφοράς, όλοι οι προσφέροντες είναι υποχρεωμένοι να 

προσκομίσουν ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα παρακάτω δικαιολογητικά και έγγραφα: 

1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Β.1.12 
και στο υπόδειγμα 1 της παρούσας. 

2. Άδεια διαχείρισης (συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων) από την 
αρμοδια Υπηρεσία της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή της αντίστοιχης Υπηρεσίας 
της Πςεριφέρειας Ιονίων Νησιών όπως μεταβιβάστηκαν οι αρμοδιότητες καθώς και το 
σχετικό αριθμό μητρώου από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος / 
Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού. 

3. Κατάσταση προσωπικού μόνιμης και πλήρους απασχόλησης κατά ειδικότητα 
θεωρημένη από αρμόδια αρχή (ΙΚΑ). Απ’ την κατάσταση πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο 
υποψήφιος διαθέτει  προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την εκτέλεση του 
έργου. Συγκεκριμένα, απαιτείται κατ’ ελάχιστον το 20% του ανθρώπινου δυναμικού της 
Ομάδας έργου του Αναδόχου να προέρχεται από μόνιμα στελέχη του Αναδόχου. 

4. Ισολογισμοί των τελευταίων τριών διαχειριστικών χρήσεων, στις περιπτώσεις 
όπου η δημοσίευσή τους είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία 
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος Ανάδοχος. Για τις εταιρείες που δεν 
υποχρεούνται από το νόμο στην έκδοση Ισολογισμών, απαιτείται Δήλωση του 
συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών.  

5. Δήλωση περί του ολικού κύκλου εργασιών και περί του κύκλου εργασιών ως προς 
την παροχή συναφών προς το δημοπρατούμενο Έργο υπηρεσιών κατά τη διάρκεια των 
τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων. 

6. Πίνακας με τα κυριότερα έργα που εκτέλεσε κατά τα τρία (3) τελευταία έτη, 
ιδίως δε των ανάλογων με το αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου. Στον πίνακα 
αναφέρονται η αξία, η ημερομηνία παροχής και οι πελάτες τους, δημόσιοι ή ιδιωτικοί 
φορείς. Εάν ο πελάτης είναι δημόσιος φορέας, ως αποδεικτικό στοιχείο υποβάλλεται 
πιστοποιητικό που συντάσσεται ή θεωρείται από την αρμόδια δημόσια αρχή. Εάν ο 
πελάτης είναι ιδιώτης, ως αποδεικτικό στοιχείο υποβάλλεται είτε πιστοποιητικό που 
συντάσσει ο ιδιώτης, είτε απλή δήλωση του υποψηφίου Αναδόχου. Ο πίνακας των 
έργων πρέπει να έχει την εξής μορφή : 

 

 

Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

% ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

(ΟΤΑΝ ΑΦΟΡΑ ΣΕ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΟΥΣ
Α ΦΑΣΗ 
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ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ / 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ) 

ΕΡΓΟΥ 

       

 

Ειδικότερα, απαιτείται περιγραφή τουλάχιστον τριών ομοειδών και εν λειτουργία έργων που 
έχει υλοποιήσει. 

Η εμπειρία αυτή πρέπει τεκμηριωμένα να αποδεικνύεται και να αναλύεται με την επισύναψη 
βεβαιώσεων ή πρωτοκόλλων παράδοσης και παραλαβής. 

Η επιτροπή αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον υποψήφιο να επιδειχθεί 
υλοποιημένη απ’ αυτόν ανάλογη εγκατάσταση συστήματος ελέγχου. 

7. Περιγραφή των μέτρων που λαμβάνει για την εξασφάλιση της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών του.  

8. Δήλωση για το τεχνικό προσωπικό, το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό και 
για τον αριθμό των στελεχών που απασχολεί κατά τα τρία (3) τελευταία έτη. 

9. Συγκεντρωτικός Πίνακας καταγραφής στελεχών του υποψήφιου Αναδόχου που 
συμμετέχουν στην ομάδα του έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο 
μέλους 

Σχέση εργασίας με 
Ανάδοχο 

 

Ύπαρξη δήλωσης 
συνεργασίας 

(ΝΑΙ/ ΟΧΙ) 

Θέση στην 
ομάδα έργου 

Αρμοδιότητ
ες / 

καθήκοντα 

Απασχόληση 
στο έργο σε 

ανθρωπομήνες 

       

 

Σε περίπτωση κατά την οποία τα προτεινόμενα μέλη των ομάδων δεν είναι μόνιμα στελέχη 

του υποψηφίου Αναδόχου, αλλά εξωτερικοί συνεργάτες, η πρόταση πρέπει να συνοδεύεται από 

υπεύθυνες δηλώσεις τους ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη 

διάρκεια της σύμβασης και ότι είναι αποδεκτοί οι όροι του παρόντος διαγωνισμού, ενώ εάν είναι 

υπάλληλοι άλλων εταιριών υποβάλλονται επιπλέον βεβαιώσεις των εταιριών αυτών ότι τελούν 

εν γνώσει της προαναφερόμενης συνεργασίας. 

10. Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο προσφέρων βεβαιώνει ότι δεν συντρέχουν τα 
κωλύματα συμμετοχής, όπως ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, ότι δεν υπάρχουν λόγοι 
να πιστεύει ότι τα κωλύματα αυτά θα συντρέξουν κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς 
και των τυχόν παρατάσεών της και ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και 
προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. Β.1.12  του παρόντος άρθρου, 
εφόσον επιλεγεί ως ΑΝΑΔΟΧΟΣ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα ή αν πρόκειται 
για νομικά πρόσωπα και ανάλογα με την νομική μορφή του συμμετέχοντος νομικού προσώπου: α) από 
ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., ή β) από διαχειριστές Ε.Π.Ε., ή γ) από τον Πρόεδρο 
και Διευθύνοντα Σύμβουλο Α.Ε.  

11. Έγγραφο παροχής εξουσιοδότησης, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του 
εξουσιοδοτούντος από την εκάστοτε αρμόδια αρχή, εφόσον ο προσφέρων υποβάλλει 
την προσφορά του μέσω αντιπροσώπου. 
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12. Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία θα δηλώνεται ότι : “ο ανάδοχος διαθέτει αδειοδοτημένο 
χώρο για την προσωρινή αποθήκευση απορριμμάτων” 

Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος αποτελεί ένωση / κοινοπραξία, τα απαιτούμενα στην 

παρούσα παράγραφο πρέπει να υποβάλλονται χωριστά για κάθε μέλος της ένωσης / 

κοινοπραξίας. 

Επισημαίνεται ότι κάθε υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να πληροί απαραιτήτως όλες τις 

παραπάνω προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου, προκειμένου να συμμετάσχει στη 

διαδικασία του διαγωνισμού. Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας  εταιριών, επιτρέπεται η 

μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα μέλη της, αρκεί όμως συνολικά να καλύπτονται 

όλες. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει σαφής και πλήρης τεκμηρίωση της πλήρωσης 

των προϋποθέσεων. 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης δύναται να ζητήσει από τους 
υποψηφίους αναδόχους διευκρινήσεις ή και συμπληρώσεις των ανωτέρω στοιχείων 
προκειμένου να τεκμηριωθεί η κάλυψη των ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής στο 
διαγωνισμό. 

B.1.10.2 Δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τον προσφέροντα στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

Μετά την επιλογή του προσωρινού αναδόχου, ο τελευταίος (προσφέρων στον οποίο πρόκειται να 

γίνει κατακύρωση) υποχρεούται να προσκομίσει τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, όπως αυτά 

αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: «ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».  

 

B.1.11 Λοιπές Υποχρεώσεις / διευκρινήσεις 

B.1.11.1 Υποχρεώσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

 

B.1.11.2 Υποχρεώσεις / διευκρινήσεις σχετικά με Ένωση/ Κοινοπραξία 

1. Οι Ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την 

υποβολή της προσφοράς. Ωστόσο, σε περίπτωση που το προκηρυσσόμενο με την παρούσα 

έργο κατακυρωθεί σε Ένωση προσώπων, ο Ο.Λ.ΚΕ. δικαιούται, εφ’ όσον το θεωρήσει 

απαραίτητο για τις ανάγκες του, να ζητήσει από την Ένωση να περιβληθεί τη νομική μορφή 

Κοινοπραξίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και η Ένωση, στην περίπτωση αυτή, 

υποχρεούται να το πράξει. 

2. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε 

από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους 
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εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 

αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο 

σύνολο της προσφοράς. 

3. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα 

και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης του ΕΡΓΟΥ στην Ένωση / Κοινοπραξία, η 

ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης. 

4. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, Μέλος της 

Ένωσης/ Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της 

Ένωσης/ Κοινοπραξίας κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη 

συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η 

παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη 

συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους 

όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν 

αντικατάσταση. Σε περίπτωση που ο Ο.Λ.ΚΕ. αποφασίσει πώς τα εναπομείναντα Μέλη δεν είναι 

δυνατό να εκπληρώσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, ο προτεινόμενος ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ 

πρέπει να έχει προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του 

Διαγωνισμού και θα πρέπει να εγκριθεί από τον Ο.Λ.ΚΕ..  

 

B.1.12    Εγγύηση συμμετοχής 

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή 

αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει 

να καλύπτει σε ΕΥΡΩ ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας (πλέον του 

αναλογούντος Φ.Π.Α.) του έργου ήτοι : δώδεκα χιλιάδες, τριακόσια ευρώ (12.300,00 €)  

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου . Προσφορές για μέρος του έργου (το 

οποίο αποτελείται από ένα υποέργο) απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό 

πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ, και 

έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών-μελών αυτό το δικαίωμα. Οι εγγυήσεις μπορούν 

επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα σε χώρα-

μέρος διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας με την ΕΕ ή χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει 

την Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις και έχει το σχετικό δικαίωμα έκδοσης εγγυήσεων. 

2. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω εκτός της Ελλάδας, θα 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.  

3. Οι εγγυήσεις θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 

Α της παρούσας. 

4. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί το Έργο, αρνηθεί να 

υπογράψει εμπροθέσμως τη σύμβαση ή να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης 
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Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Β.4.1 της 

παρούσας Διακήρυξης, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που 

απορρέει από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει 

αυτοδικαίως υπέρ του Ο.Λ.ΚΕ. μετά την έκδοση σχετικής απόφασης του Ο.Λ.ΚΕ.. 

5. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά τον χρόνο 

λήξης ισχύος της προσφοράς, και επιστρέφεται σ' αυτόν μεν που κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός 

μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, στους δε λοιπούς υποψηφίους μέσα σε 

πέντε (05) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης. 

6. Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με την παράγραφο 

Β.2.3, ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να ανανεώσει την εγγύηση συμμετοχής για χρόνο ίσο με 

την παράταση πλέον ενός μηνός, μετά την λήξη της παράτασης. 

7. Εγγυητική που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο ή και ποσό μικρότερο του παραπάνω 

αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη καθώς και η προσφορά του. 

8. Στην περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και όρο ότι η εγγύηση 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης/κοινοπραξίας. 
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B.2 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

B.2.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών  

Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους 

όρους της παρούσας διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η 

υποβολή της προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο 

του συμμετέχοντος νομικού προσώπου. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε 

καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε 

αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην 

έδρα του Ο.Λ.ΚΕ., Νέο Λιμάνι Κέρκυρας, Τ.Κ. 491 00, Κέρκυρα.  

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με 

την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στον Ο.Λ.ΚΕ. μέχρι την Τρίτη 19η 

Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 10:30.  

Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία 

και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στον Ο.Λ.ΚΕ. έγκαιρα.  

Ο Ο.Λ.ΚΕ. ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το 

περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 

 

B.2.2 Περιεχόμενο προσφορών  

Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. 

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου . Προσφορές για μέρος του έργου 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες (όλο το έργο είναι ένα (1) υποέργο). 

Οι Προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα 

όσα καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη.  

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους 

φακέλους, δηλαδή :  

Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και 

άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στις παραγράφους Β.1.10.1, και 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ :«ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» 

Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 

του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη  

Γ. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής 

Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη  

Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής : 

Δικαιολογητικά συμμετοχής: 
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- Ένας φάκελος με τα πρωτότυπα Δικαιολογητικά  

που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής.  

Τεχνική Προσφορά:  

- Ένας φάκελος με τα πρωτότυπα Δικαιολογητικά   

- Ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο (CD, DVD) που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο 

φάκελο Τεχνικής Προσφοράς.  

 

 

Οικονομική Προσφορά:  

Ένας ΦΑΚΕΛΟΣ που περιλαμβάνει το σχετικό έντυπο.  

 

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη :  

 

 «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

 
«Καθαριότητα των στεγασμένων χώρων, των υπαίθριων 

χώρων και την παραλαβή και απόρριψη των 
απορριμμάτων της λιμενικής ζώνης» 

 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Οργανισμός Λιμένα Κέρκυρας 

Ανώνυμη Εταιρεία 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 19.02.2013  
 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το 
πρωτόκολλο»  

 

 

Όλοι οι επί μέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και 

τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαγωνιζομένου, τον τίτλο του διαγωνισμού και 

τον τίτλο του φακέλου. 

Σε περίπτωση Ένωσης  / Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, 

καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των 

μελών του. 
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Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να 

επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.  

1. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην 

τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην 

Αγγλική γλώσσα. 

2. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξη τους, η τάξη και 

η σειρά των όρων της διακήρυξης.  

3. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν 

επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής “ελήφθη υπόψη”, συμφωνούμε και 

αποδεχόμεθα, κ.τ.λ. Παραπομπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών 

οίκων επιτρέπονται εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο 

συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας. Κατά την κρίση της Επιτροπής, 

Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορά με γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα 

αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση  

4. Ο προσφέρων υποχρεούται να συμπληρώσει ο ίδιος, πέρα από τις κατά παράγραφο 

απαντήσεις, και τους σχετικούς συνοδευτικούς πίνακες και παραρτήματα της διακήρυξης, 

σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες.  

5. Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, 

σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κ.τ.λ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε 

διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Όλες 

οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Η 

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό 

φύλλο με τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να 

αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της στιγμής του κλεισίματος του 

διαγωνισμού.  

6. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες 

(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους 

προσφέροντες να αναφέρουν σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, τις 

συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της έννοιάς τους. 

7. Οι μετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους, ότι έλαβαν 

γνώση όλων των όρων της Διακήρυξης. Πάντως η γνώση τους αυτή θεωρείται δεδομένη με 

την υποβολή της προσφοράς. Εξ' άλλου με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο, 

ότι οι διαγωνιζόμενοι είναι απολύτως ενήμεροι από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών 

εκτέλεσης του Έργου, των πηγών προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών κ.λ.π. και 

ότι έχουν μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο του διαγωνισμού.  

8. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας 

Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι 

απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 
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9. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της 

διακήρυξης ή της προσφοράς.   

Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και 

Αξιολόγησης και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που 

ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον 

υποψήφιο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων πρέπει να 

δίνονται γραπτά σε χρόνο που θα ορίζει η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και 

Αξιολόγησης.  

 

B.2.2.1 Περιεχόμενα τεχνικής προσφοράς 

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να 

περιέχει, με ποινή αποκλεισμού, τουλάχιστον τα παρακάτω: 

1. Μεθοδολογία εκτέλεσης των εργασιών (Τεχνική Έκθεση): 

Η Τεχνική Έκθεση πρέπει να παρουσιάζει αναλυτικά τη μέθοδο υλοποίησης των ζητούμενων 

εργασιών, τη κατανομή του προσωπικού ανά τόπο, τα μηχανήματα, τα υλικά και γενικότερα 

τον εξοπλισμό (με πλήρη τεχνικά στοιχεία) που οι διαγωνιζόμενοι προτίθενται να 

χρησιμοποιήσουν στα πλαίσια εκτέλεσης της σύμβασης. 

Ο τρόπος, η μεθοδολογία και το πρόγραμμα εκτέλεσης των εργασιών θα προτείνεται από 

τους διαγωνιζόμενους και θα περιέχεται αναλυτικά στην προσφορά τους, προκειμένου να 

αξιολογηθεί και να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης μεθόδου, η 

επάρκεια, τα τεχνικά στοιχεία, τα έγγραφα κυριότητας και η καταλληλότητα των μηχανικών 

μέσων που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και η παρεχόμενη ασφάλεια εκτέλεσης των 

εργασιών. 

Για τον σκοπό αυτό ο φάκελος τεχνικής προσφοράς θα περιλαμβάνει με ποινή αποκλεισμού, 

πλήρες και λεπτομερές διάγραμμα των εργασιών, της μεθόδου και του προγράμματος που 

προτείνει να εφαρμόσει ο προσφέρων για την καλή εκτέλεση των εργασιών. 

Στο διάγραμμα αυτό θα εμφαίνονται, ανά φάση και είδος εργασιών, τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες του χρησιμοποιούμενου μηχανολογικού εξοπλισμού. 

2. Ομάδα Εργασίας – Προσωπικό εκτέλεσης των εργασιών: 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν στοιχεία τα οποία θα δείχνουν την 

οργανωτική δομή της εταιρείας τους και στα οποία θα φαίνεται η θέση των στελεχών τους 

που θα έχουν την ευθύνη εκτέλεσης της σύμβασης. Θα πρέπει να προσκομισθούν 

αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα όλων των στελεχών τα οποία ο διαγωνιζόμενος θα 

συμπεριλάβει στην Ομάδα Εργασίας που θα ασχοληθεί με το αντικείμενο της υπόψη 

σύμβασης. 
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3. Οργάνωση και υποδομή του διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση του έργου: 

Οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού στοιχεία που να αποδεικνύουν τα : 

 Τεχνική Υποδομή και οργάνωση που διαθέτει ο διαγωνιζόμενος για την υποστήριξη του 

προσφερόμενου  μηχανολογικού εξοπλισμού και των εργασιών (συνεργείο (–α), 

παρακαταθήκη ανταλλακτικών, τεχνικό προσωπικό, οργάνωση επισκευών, συντήρησης, 

service, κλπ). 

 Διάθεση επάρκειας έμπειρου και εξειδικευμένου προσωπικού για την εκτέλεση εργασιών 

του έργου. 

 Διάθεση επάρκειας εφεδρικού μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων σύγχρονης 

τεχνολογίας για την εκτέλεση εργασιών που είναι σχετικές με το αντικείμενο του έργου. 

 Μέτρα που εφαρμόζει ο διαγωνιζόμενος για την διασφάλιση της ποιότητας των 

παρεχομένων υπηρεσιών καθώς και για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων. 

4. Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την πρόταση του υποψήφιου 

Αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, 

αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. 

Τα δικαιολογητικά, σχετικά με τις συσκευές και τον εξοπλισμός που προτίθεται ο προσφέρων να 

χρησιμοποιήσει, μπορεί ουσιαστικά να συνίστανται από Τεχνικά Δελτία, Πιστοποιήσεις από 

Επίσημους Οργανισμούς και / ή Εργαστήρια, άλλα έγγραφα και / ή Δικαιολογητικά που 

θεωρούνται απαραίτητα και/ή χρήσιμα για την ορθή τεχνική αξιολόγηση της Προσφοράς. 

Τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά, σε περίπτωση που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, πρέπει 

να συνοδεύονται και από μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 

Τα δικαιολογητικά που προσκόμισαν ευρωπαϊκές εταιρείες πρέπει να είναι σύμφωνα με ότι 

προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά, πρέπει να υπογράφονται ολογράφως από το νόμιμο 

εκπρόσωπο του Προσφέροντος, ή από τους νόμιμους εκπροσώπους Εταιρειών κοινοπραξίας, σε 

κλειστό φάκελο, σφραγισμένο, και με προσυπογραφή στα άκρα και να φέρει τον τίτλο του 

διαγωνισμού με την ακόλουθη διατύπωση: ΦΑΚΕΛΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Διευκρινίζεται ότι δεν θα γίνουν δεκτά χειρόγραφα δικαιολογητικά.  

 

B.2.2.2 Περιεχόμενα οικονομικής προσφοράς 

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει 

να αφορά στην παροχή των υπηρεσιών που περιγράφονται στο φάκελο «Τεχνική Προσφορά» και 

που είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Αρχής, όπως κάτωθι αναφέρονται. 
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Οι Διαγωνιζόμενοι θα πρέπει επί ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, να περιλαμβάνουν στην Οικονομική 

Προσφορά τα ακόλουθα σημεία : 

1. Ονομασία και εταιρική επωνυμία, νόμιμη έδρα, Φ.Π.Α. του προσφέροντος (σε περίπτωση 

κοινοπραξίας πρέπει να αναφέρονται όλες οι εταιρείες). 

2. Δήλωση ότι έχουν ληφθεί υπόψη, στην προετοιμασία της Προσφοράς, οι σχετικές 

υποχρεώσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στην ασφάλεια, τις 

συνθήκες εργασίας και την πρόνοια, στην περιοχή όπου θα υλοποιηθούν οι εργασίες. 

3. Συνολική συμβατική αξία των υπηρεσιών στις οποίες θα συμπεριλαμβάνονται οι αμοιβές του 

προσωπικού, το κόστος του μηχανολογικού εξοπλισμού, το κόστος προμήθειας των κάδων 

και των containers, τα έξοδα τελικής διάθεσης των απορριμμάτων στο Χ.Υ.ΤΑ. Κέρκυρας 

καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των εργασιών 

καθαριότητας όπως αυτές προαναφέρθηκαν, συμπεριλαμβανομένων όλων των 

επιβαρύνσεων που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο, χωρίς το Φ.Π.Α.  Ο αναλογούν 

Φ.Π.Α. αναγράφεται σε ξεχωριστή στήλη. 

Οι Οικονομικές Προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με τους πίνακες του παραρτήματος Β. 

Σε περίπτωση Προσφοράς εταιρειών κοινοπραξίας, αυτή πρέπει να υπογράφεται από τους νόμιμους 

εκπροσώπους όλων των εταιρειών και πρέπει να προσδιορίζονται επακριβώς τα μέρη της 

προμήθειας και σχετικών εργασιών εγκατάστασης που θα εκτελούνται από την καθεμιά Εταιρεία. 

Διευκρινίζεται ότι δεν θα γίνουν δεκτά χειρόγραφα δικαιολογητικά. 

Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των ενδείξεων σε γράμματα και αριθμούς, θα ισχύουν οι πιο 

συμφέρουσες ενδείξεις για την Αρχή.  

Οι τιμές των προσφορών, που αφορούν θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ. 

Η Προσφορά θα πρέπει να κλείνεται σε φάκελο σφραγισμένο και προσυπογραμμένο στα άκρα, ο 

οποίος θα φέρει τον τίτλο του διαγωνισμού με την ακόλουθη διατύπωση: ΦΑΚΕΛΟΣ 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

 

B.2.3 Ισχύς των Προσφορών 

1.  Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για τρεις (3) μήνες 

από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει 

μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

2.  Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από τον Ο.Λ.ΚΕ. πριν από την 

λήξη της, για διάστημα τριών (3) μηνών κατά ανώτατο όριο. 

3.  Σε περίπτωση που η κατακύρωση του διαγωνισμού ανακοινωθεί μετά την λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς ή μετά την λήξη της τυχόν παράτασής της δεσμεύει τον υποψήφιο 

ανάδοχο μόνον αν αυτός την αποδεχτεί.  
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4.  Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την 

κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί ο διαγωνιζόμενος 

υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

 Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση  

 Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 

 

B.2.4 Εναλλακτικές Προσφορές  

Εναλλακτικές Προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, εκτός αν ορίζεται 

αλλιώς στην προκήρυξη. 

Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δε θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, 

ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δε δικαιούται σε καμία περίπτωση να 

διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 

Η προσφορά προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την 

ικανοποίηση των απαιτήσεων της Διακήρυξης δεν αποκλείεται, θα διαχωρίζεται όμως σαφώς, τόσο 

στην Τεχνική όσο και στην Οικονομική Προσφορά και θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί 

προσφοράς προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών. 

 

B.2.5 Τιμές Προσφορών – Νόμισμα 

1. Οι τιμές των προσφορών, που αφορούν οποιασδήποτε μορφής υπηρεσίας θα εκφράζονται σε 

ΕΥΡΩ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α., για παροχή στις εγκαταστάσεις του Ο.Λ.Κ.Ε. Α.Ε. και με τον 

τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη.  

2. Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, οι διαγωνιζόμενοι θα καθορίζουν το ποσό, με το οποίο 

θα επιβαρύνουν αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που αναφέρεται 

εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και 

Αξιολόγησης Προσφορών. 

3. Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. 

4. Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, 

υπερισχύει η τιμή μονάδας. Εάν όμως το πλήθος των λογιστικών ασυμφωνιών είναι σημαντικό 

ή εάν η διόρθωσή τους επιφέρει σημαντική διαφοροποίηση του συνολικού τιμήματος της 

προσφοράς, τότε η επιτροπή αξιολόγησης δύναται κατά τη κρίση της να απορρίψει την 

προσφορά ως αναξιόπιστη.  

5. Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ΕΥΡΩ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
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6. Για την ανάλυση των τιμών της προσφοράς τους οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να 

συμπληρώσουν τους Πίνακες του Παραρτήματος Β.  

7. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι 

προμηθευτές δεν δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν 

νέους πίνακες τιμών. 

8. Εφόσον από την Προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η Προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του Ο.Λ.ΚΕ., ύστερα από γνωμοδότηση της 

Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών. 

9. Προσφορές που το συνολικό τίμημα τους (με Φ.Π.Α.) υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα 

δαπάνη (με Φ.Π.Α.), απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

10. Σε περίπτωση που υποβληθεί υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά, της οποίας το 

συγκριτικό κόστος του συνολικού προϋπολογισμού του «Έργου», κρίνεται ότι δεν εξασφαλίζει 

την απαιτούμενη ποιότητα παροχής υπηρεσιών ή προσόντων των στελεχών της Ομάδας 

«Έργου», θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της 

Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής προμήθειας / 

υπηρεσίας / τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις / τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο 

υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την προμήθεια / την υπηρεσία / την πρωτοτυπία της 

προτεινόμενης λύσης).  Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες 

τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται. 
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B.3 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

B.3.1 Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού – Αποσφράγιση & αξιολόγηση 
προσφορών 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αρμόδια για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των 

προσφορών, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την 

ΤΡΙΤΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 και ώρα 10:30 π.μ. στα Γραφεία του Ο.Λ.ΚΕ., Κτίριο Νέου 

Επιβατικού Σταθμού, Νέο Λιμάνι Κέρκυρας, Τ.Κ. 491 00, Κέρκυρα. 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Διαγωνισμού παρουσία των 

προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Κατά την ημερομηνία 

αποσφράγισης των προσφορών οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των 

συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Όσοι από τους διαγωνιζόμενους επιθυμούν, μπορούν να 

πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων προσφορών (σε κάθε στάδιο της διαδικασίας 

αξιολόγησης) κατόπιν αιτήσεως και υπό την προϋπόθεση τεκμηρίωσης ειδικού εννόμου 

συμφέροντος από τον αιτούντα συνδιαγωνιζόμενο. Η εξέταση των προσφορών θα γίνει χωρίς 

απομάκρυνσή τους από το χώρο του Ο.Λ.ΚΕ. και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή. 

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 

χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα 

συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ΄αυτών την ένδειξη 

«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Όλες οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα θα 

πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς Σε αντίθετη περίπτωση θα 

δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η αναθέτουσα 

αρχή, δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οικονομικοί φορείς και τις οποίες 

έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή 

εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 

Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς, καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή 

απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς δε γίνεται δεκτή.  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού όμως, έχει το δικαίωμα, αν το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από 

οποιονδήποτε υποψήφιο την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς 

του, θέτοντας ως όριο στις παρεχόμενες διευκρινίσεις τη μη ουσιώδη τροποποίηση των 

προσφορών. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον 

προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές 

απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου ή συμβούλου ή στελέχους της Αναθέτουσας 

Αρχής ή της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Αποκλείονται του διαγωνισμού και δεν αξιολογούνται προσφορές που δεν έχουν σφραγισμένα 

σε ιδιαίτερους υποφακέλους τα τεχνικά στοιχεία και τα οικονομικά στοιχεία. 
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Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την 

κατάθεσή της. Τυχόν απόσυρση της προσφοράς συνεπάγεται εκτός από τον αποκλεισμό του 

διαγωνιζόμενου από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού και την ολική κατάπτωση της 

εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 

 

Α. Αποσφράγιση Δικαιολογητικών και τεχνικής προσφοράς 

1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς και διαπιστώνεται η ύπαρξη ή μη 

εντός αυτού των επιμέρους Φακέλων της προσφοράς. 

2. Αποσφραγίζεται ο υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» κάθε προσφέροντος και  

μονογράφεται κατά φύλλο. 

3. Στην συνέχεια αποσφραγίζεται ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και  μονογράφεται  

κατά φύλλο.  Η αποσφράγιση του υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» γίνεται μόνο για 

όσους διαγωνιζομένους έγιναν αποδεκτοί στο διαγωνισμό βάσει του υποφακέλου 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ". 

4. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται, 

και αφού σφραγισθούν από την Επιτροπή Διαγωνισμού φυλάσσονται. Ειδικότερα οι 

φάκελοι των οικονομικών προσφορών τοποθετούνται σε έναν νέο ενιαίο φάκελο ο 

οποίος επίσης σφραγίζεται, υπογράφεται και φυλάσσεται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού. 

5. Η εξέταση των προϋποθέσεων, που πρέπει να πληροί ο διαγωνιζόμενος με βάση τα 

στοιχεία των υποφακέλων «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»  και «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» γίνεται από 

την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει ενιαίο Πρακτικό. 

6. Το Πρακτικό κοινοποιείται μέσω της υπηρεσίας εγγράφως στους διαγωνιζομένους.  

7. Κατά του ανωτέρω Πρακτικού χωρούν ενστάσεις οι οποίες θα υποβληθούν εντός τριών 

(3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης. 

8. Ακολουθεί η εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων από την Επιτροπή Αξιολόγησης 

Ενστάσεων και η έκδοση της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Ο.Λ.ΚΕ., η οποία κοινοποιείται μέσω της υπηρεσίας εγγράφως στους διαγωνιζομένους.  

9. Οι προσφορές που δεν γίνονται αποδεκτές μετά την εξέταση των υποφακέλων 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»  ή «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» αποκλείονται από τον διαγωνισμό και ο 

φάκελος τους (με τους υποφακέλους) επιστρέφεται μετά την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας του διαγωνισμού. 

 

Β. Αποσφράγιση Οικονομικών Προσφορών 

Ο Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» αποσφραγίζεται μετά την ολοκλήρωση της 

αξιολόγησης από την Επιτροπή Διαγωνισμού των υπολοίπων Φακέλων, σε ημερομηνία και 
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ώρα που θα γνωστοποιηθεί εγγράφως στους διαγωνιζόμενους. Η αποσφράγιση του 

φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» αφορά όσες προσφορές κριθούν αποδεκτές βάση 

των υποφακέλων «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»  και «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα ελέγξει το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών 

προκειμένου να διαπιστώσει τον βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της 

Προκήρυξης και θα καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό της, τυχόν προσφορές που 

χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς λόγους 

απόρριψης. 

Στην συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πίνακα κατάταξης των οικονομικών 

προσφορών, που δεν απορρίφθηκαν σύμφωνα με τα ανωτέρω. Από τον πίνακα αυτό 

προκύπτει και ο προτεινόμενος από την Επιτροπή Διαγωνισμού των Προσφορών ως ο 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ) του διαγωνισμού, που είναι ο ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ με την 

χαμηλότερη προσφορά. 

Για την διαδικασία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών και το αποτέλεσμα της 

αξιολόγησής τους η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει Πρακτικό. Το πρακτικό της επιτροπής 

αξιολόγησης κοινοποιείται μέσω της υπηρεσίας εγγράφως στους διαγωνιζομένους. 

Κατά του ανωτέρω πρακτικού χωρούν ενστάσεις οι οποίες θα υποβληθούν εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης. Ακολουθεί η εξέταση των 

υποβληθεισών ενστάσεων από την Επιτροπή Διαγωνισμού και η έκδοση της σχετικής 

απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Λ.ΚΕ., η οποία κοινοποιείται μέσω της 

υπηρεσίας εγγράφως στους διαγωνιζομένους. 

Κατόπιν η Επιτροπή Διαγωνισμού θα υποβάλλει τα πρακτικά του διαγωνισμού, στο αρμόδιο 

όργανο της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (Διοικητικό Συμβούλιο “Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.”) για την έκδοση 

Απόφασης Κατακύρωσης και την ανάδειξη Αναδόχου. 

 

B.3.2 Απόρριψη προσφορών 

1. Κάθε έλλειψη δικαιολογητικού που θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται την 

απόρριψη της προσφοράς. 

2. Προσφορές που δεν έχουν σφραγισμένα σε ιδιαίτερους υποφακέλους τα τεχνικά στοιχεία 

και τα οικονομικά στοιχεία. 

3. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης απορρίπτονται 

ως μη αποδεκτές. 

4. Προσφορά με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

5. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 
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6. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  

7. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της Διακήρυξης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

8. Προσφορά που η προσφερόμενη εγγύηση είναι ποσού μικρότερου απ’ το οριζόμενο ή 

μικρότερης χρονικής διάρκειας από την ελάχιστη ζητούμενη, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

9. Στην περίπτωση που η Οικονομική Προσφορά κριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ως 

υπερβολικά χαμηλή θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της 

ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου 

παροχής προμήθειας/ υπηρεσίας/ τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές 

συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την προμήθεια/ την 

υπηρεσία/ την πρωτοτυπία της προτεινόμενης λύσης). Εάν και μετά την παροχή της 

ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η 

Προσφορά θα απορρίπτεται. 

10. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Έργου 

απορρίπτεται.  

 

B.3.3 Ενστάσεις – Προσφυγές – Αποτελέσματα – Κατακύρωση – Ματαίωση 
διαγωνισμού 

Ένσταση επιτρέπεται κατά τις διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής διαγωνιζομένου σε 

αυτόν, της νομιμότητας της διενέργειάς του ως και την κατακυρωτική απόφαση.  

Η ένταση υποβάλλεται εγγράφως στην Επιτροπή Διαγωνισμού ως εξής : 

(α) κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από 

τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των 

προσφορών, ήτοι έως τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 (για τον καθορισμό της προθεσμίας 

αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των 

προσφορών. 

Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων η οποία γνωμοδοτεί σχετικά 

και επί της ένστασης αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Λ.ΚΕ.. 

(β) κατά των πράξεων ή παραλήψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συμμετοχή 

οποιουδήποτε προσφέροντα στο διαγωνισμό ή τη διενέργεια του διαγωνισμού ως 

προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά τη διάρκεια διεξαγωγής 

του ίδιου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την 

οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου.  



Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, 
ΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 
ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ» 

 

Σελ.38 / 60 

 

 

Η ένσταση, στην περίπτωση αυτή, δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά 

εξετάζεται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων η οποία 

γνωμοδοτεί σχετικά. Επί της ένστασης αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Λ.Κ.Ε. 

Η ένσταση κατά της συμμετοχής Προσφέροντα στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ’ 

αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (02) ημερών από της υποβολής της. 

(γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα 

σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών αφότου ο ενδιαφερόμενος προσφέρων 

έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής.  

Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο (02) ημερών από την υποβολή της, σε 

αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης 

Ενστάσεων η οποία γνωμοδοτεί σχετικά και η σχετική απόφαση εκδίδεται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Ο.Λ.ΚΕ. το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της 

προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του 

Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας της 

παρεχόμενης υπηρεσίας, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων 

(1.000,00 €) ευρώ και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000,00 €) ευρώ.  

Οι προσφυγές κατά αποφάσεων αναθετουσών αρχών ενώπιον διοικητικών ή δικαστικών αρχών, 

για διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης συμβάσεων 

προμηθειών, διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2522/97 (Φ.Ε.Κ.178Α).  

 

B.3.4 Αποτελέσματα – Κατακύρωση – Ματαίωση διαγωνισμού.  

1. Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της χαμηλότερης προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

παρόν κεφάλαιο. Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Ο.Λ.ΚΕ. 

ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.  

2. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από τον Ο.Λ.ΚΕ..  Ο 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε 

διάστημα 10 ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης προσκομίζοντας 

τα υπόλοιπα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Γ – Πίνακες 

Δικαιολογητικών.  Η οριστική κατακύρωση γίνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του 

Ο.Λ.ΚΕ. μετά τον έλεγχο της πληρότητας και της ορθότητας των δικαιολογητικών από την 

επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού η οποία εισηγείται στο Δ.Σ. προς τούτο.   

3. Ο Ο.Λ.ΚΕ. διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον παρόντα διαγωνισμό σε 

κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως για (i) παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία 

επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας, (ii) εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται 

αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, (iii) εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν 

υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή 
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πραγματικού ανταγωνισμού, (iv) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το 

δημοπρατούμενο έργο.  

4. Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες σ’ αυτόν δεν θα έχουν 

δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 
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B.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

B.4.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια σύμβασης – Εγγυήσεις 

1. Μεταξύ του Ο.Λ.ΚΕ. και του Αναδόχου/ων θα υπογραφεί σύμβαση. 

2. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δε 

δημιουργεί καμία δέσμευση για τον Ο.Λ.ΚΕ. 

3. Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται 

στη διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν 

μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της 

σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. 

Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε 

περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι – αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα 

λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η τεχνική προσφορά του Αναδόχου, η οικονομική του 

προσφορά και η παρούσα διακήρυξη, εφαρμοζομένων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων 

διατάξεων του Αστικού Κώδικα. 

4. Ο Ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η οριστική κατακύρωση του Διαγωνισμού υποχρεούται να 

προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της οριστικής 

κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συνολικού 

συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

5. Η ανωτέρω εγγύηση εκδίδεται και θα πρέπει δε να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το 

υπόδειγμα του Παραρτήματος I της παρούσας. 

6. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά στον Ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η 

σύμβαση, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και 

μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις συμμετοχής των 

λοιπών υποψηφίων Αναδόχων που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε 

(5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης. 

7. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους 

δύο συμβαλλόμενους. 

8. Αν περάσει η προθεσμία των υπό την παράγραφο 4 ανωτέρω δέκα (10) ημερών χωρίς ο 

Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει 

εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμβασης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, κηρύσσεται 

έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ του Ο.Λ.ΚΕ. η εγγύηση συμμετοχής, χωρίς άλλη διαδικαστική 

ενέργεια.  

Σε αυτή την περίπτωση, ο Ο.Λ.ΚΕ. αποφασίζει την ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο στη 

σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα 

αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς του Ο.Λ.ΚΕ. 
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B.4.2 Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις 

Η πληρωμή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα γίνεται κατά ημερολογιακό μήνα. 

Στοιχείο πληρωμής για τον ΑΝΑΔΟΧΟ θα είναι η Πιστοποίηση – Βεβαίωση εκτέλεσης εργασιών από 

την Τεχνική Υπηρεσία του Οργανισμού. 

Το τίμημα είναι αυτό που θα προκύπτει από τις εκτελεσθείσες εργασίες της συγκεκριμένης 

περιόδου, σύμφωνα με την ανάλυση τιμών που θα έχει υποβάλλει ο ανάδοχος με την προσφορά 

του. 

Για την πληρωμή του μηνιαίου τιμήματος ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να προσκομίζει στον Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.: 

α) Τιμολόγιο ή Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών. 

β) Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας. 

γ) Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 

Για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα από την έκδοση του λογαριασμού πληρωμής του εργολάβου, 

μέχρι την καταβολή σε αυτόν, του ποσού του λογαριασμού από το ταμείο του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., δεν 

δικαιούται ο εργολάβος να εγείρει αξίωση, αποζημιώσεως για τη δικαιολογημένη αυτή καθυστέρηση 

πληρωμής του. 

Τα ποσά των προστίμων που θα επιβάλλονται στον ανάδοχο λόγω ποινικής ρήτρας ή άλλης αιτίας, 

θα αφαιρούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό πληρωμής του. 

Σημειώνεται ακόμη ότι, η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (Φ.Ε.Κ.151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

B.4.3 Προθεσμία Εκτέλεσης Σύμβασης – Παράδοση – Παραλαβή 

1. Η διάρκεια της σύμβασης είναι ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΜΗΝΩΝ και αρχίζει με την υπογραφή της.  

Ο Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει το χρόνο έναρξης της σύμβασης με ανάλογη 

μετάθεση του χρόνου λήξης της, καθώς και αιτιολογημένα να ζητήσει από τον ανάδοχο την 

αναστολή των εργασιών καθαρισμού που προκύπτουν από τη σύμβαση σε συγκεκριμένους 

χώρους και για ορισμένο χρονικό διάστημα.   

2. Ο Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη σύμβαση με απόφαση του Δ.Σ. / Ο.Λ.ΚΕ. 

Α.Ε., για χρονικό διάστημα ένα (1) έτος με τους ίδιους όρους. 

3. Για τις ανάγκες της παραλαβής του έργου έχει συσταθεί από τον Ο.Λ.ΚΕ. Επιτροπή Παραλαβής.  

4. Ο Ο.Λ.ΚΕ. απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη 

αιτία κατά την εκτέλεση του έργου. Ο Ο.Λ.ΚΕ. δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για 

υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου 

προμηθευτή ή τρίτων. 
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5. Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή όποια φθορά του εξοπλισμού του. 

6. Η Επιτροπή Παραλαβής του έργου θα διενεργεί απροειδοποίητα δειγματοληπτικούς ελέγχους σε 

όλη τη διάρκεια του έργου. Εάν σε αυτούς διαπιστωθούν αποκλίσεις στους όρους της 

σύμβασης ή πρόθεση παραπλάνησης του Ο.Λ.ΚΕ., τότε η Επιτροπή Παραλαβής εισηγείται στην 

αρμόδια αρχή (Διοικητικό Συμβούλιο) την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του 

Αναδόχου ως έκπτωτου. 

 

B.4.4 Ποινικές Ρήτρες – Εκπτώσεις 

Για κάθε περίπτωση που παραβιάζονται οι όροι της παρούσας, της σύμβασης που θα υπογραφεί, ή 

των εγγράφων στα οποία αναφέρεται αυτή, των διατάξεων του Κανονισμού Υγιεινής και 

Καθαριότητας, των κανονισμών και διατάξεων για την ασφάλεια και υγιεινή χώρων και προσώπων 

(αρθ. 22 & 23 της παρούσης)  και του Νόμου, επιβάλλεται στον Ανάδοχο με απόφαση του 

Δ.Σ./Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., πλέον της κατά νόμο οφειλόμενης στον Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. αποζημίωσης και πρόστιμο. 

Το αρμόδιο τμήμα αφού διαπιστώσει την παράβαση μετά από επιτόπιο έλεγχο, εισηγείται στο 

Δ.Σ./Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. την επιβολή του προβλεπόμενου προστίμου. Την τελική απόφαση λαμβάνει το 

Δ.Σ./Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. 

Για την πρώτη παράβαση των όρων της σύμβασης για την καλή εκτέλεση της εργασίας, θα 

επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 20% του συμβατικού τιμήματος της συγκεκριμένης εργασίας. 

Σε περίπτωση δεύτερης και τρίτης παράβασης το ποσοστό θα αυξάνεται κατά 10%, δηλαδή 30% 

και 40% αντίστοιχα. 

Σε περίπτωση τέταρτης παράβασης των όρων της σύμβασης για την καλή εκτέλεση των εργασιών 

το ποσοστό του προστίμου αυξάνεται σε 50% και επί πλέον ο ανάδοχος δύναται να κηρύσσεται 

έκπτωτος μετά από απόφαση του Δ.Σ. / Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση προς 

αυτόν, οπότε θα επέρχεται κατάπτωση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης υπέρ του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. και 

πέρα από αυτό διαφυλάσσεται και το δικαίωμα του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. να αποζημιωθεί για κάθε θετική ή 

αποθετική ζημία εξαιτίας της έκπτωσης. 

Τα χρηματικά ποσά από τις ποινές αυτές θα παρακρατούνται από το οφειλόμενο στον εργολάβο 

τίμημα και μάλιστα κατά την πληρωμή του πρώτου μετά την επιβολή της ποινής λογαριασμού. 

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η εκχώρηση της εργολαβίας σε τρίτους από τον ανάδοχο.  

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τον Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. ότι με οποιοδήποτε τρόπο έχει εκχωρηθεί σε 

τρίτους η εργολαβία, όλων ή μέρους των εργασιών, ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., επιβάλλονται δε σε βάρος του, 

αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται από το νόμο. 

Οι ανωτέρω αναφερόμενες ποινές, αφορούν σε εργασίες που εκτελούνται πλημμελώς ή δεν 

εκτελούνται καθόλου. Στην δεύτερη περίπτωση, (όταν δηλαδή εργασία δεν εκτελείται με 

υπαιτιότητα του αναδόχου), δεν καταβάλλεται και το ανάλογο για την εργασία τίμημα.  
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B.4.5 Υποχρεώσεις ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με το 

Ο.Λ.ΚΕ., υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με 

την εκτέλεση του έργου. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν το έργο 

(τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη 

αποφάσεων. 

3. Απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η παραμονή των απορριμμάτων εντός του χώρου του 

Λιμένα (είτε σε container είτε σε απορριμματοφόρα).  Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος θα πρέπει 

να διαθέτει αδειοδοτημένο χώρο για την προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων.  

4. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 

νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των 

υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί 

σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

5. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος 

υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που 

συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα 

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

6. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο του έργου σε οποιονδήποτε τρίτο, των 

υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ 

αυτού και του Ο.Λ.ΚΕ., εκτός της αμοιβής του την οποία μπορεί να εκχωρήσει σε Τράπεζα της 

επιλογής του. 

7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσαρμόζει τις εφαρμογές σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αρχής 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  

 

B.4.6 Υποχρεώσεις ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

Ο Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. είναι υποχρεωμένος να παρέχει στον ανάδοχο:  

 Το απαιτούμενο για τον καθαρισμό και ψεκασμούς νερό που θα παρέχεται από το δίκτυο 

ύδρευσης του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. και θα βαρύνει τον ΑΝΑΔΟΧΟ σύμφωνα με το εκάστοτε 

Τιμολόγιο του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε..  

 Το απαιτούμενο ηλεκτρικό ρεύμα για τα ηλεκτροκινούμενα μηχανήματα του αναδόχου που 

θα παρέχεται από το δίκτυο ηλεκτροδότησης του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. και θα βαρύνει τον 

ΑΝΑΔΟΧΟ σύμφωνα με το εκάστοτε Τιμολόγιο του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.  
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B.4.7 Υπεργολαβίες 

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η εκχώρηση της εργολαβίας σε τρίτους από τον ανάδοχο. Σε 

περίπτωση που διαπιστωθεί από τον Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. ότι με οποιοδήποτε τρόπο έχει εκχωρηθεί σε 

τρίτους η εργολαβία, όλων ή μέρους των εργασιών, ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., επιβάλλονται δε σε βάρος του, 

αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται από το νόμο. 

 

B.4.8 Εμπιστευτικότητα Αναδόχου 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει 

την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, 

οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την παροχή της 

προμήθειας, την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα 

αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει 

χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Ο.Λ.ΚΕ. 

Ειδικότερα :  

Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (γραπτά και προφορικά) που θα περιέλθουν στην αντίληψη του 

Αναδόχου κατά την υλοποίηση του Έργου αυτού θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να 

γνωστοποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν. Ο Ανάδοχος οφείλει να κρατά μυστική κάθε πληροφορία που 

περιέρχεται στην αντίληψή του κατά την εκτέλεση του παρόντος Έργου και δεν αποκαλύπτει 

τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν 

για την εκτέλεση του παρόντος Έργου. 

Ο Ανάδοχος δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους του 

ασχολούνται άμεσα με την εκτέλεση του παρόντος Έργου και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί 

είναι σε πλήρη γνώση και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Ο 

Ανάδοχος μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις του και στους υπεργολάβους του και στους με 

οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος Έργου. 

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα 

περιέλθουν σε γνώση του Αναδόχου καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης του παρόντος 

Έργου, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση του Έργου 

αυτού. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, 

ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια. 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των πληροφοριακών 

στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που ασχολούνται με το Έργο, 

αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει τον Ο.Λ.ΚΕ. για τα μέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση 

αυτή. 
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Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στον Ανάδοχο, 

ο Ο.Λ.ΚΕ. διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» και 

να αξιώσει πληρωμή και αποζημίωση για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή και αποθετικές 

ζημίες που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και να προβεί στη λύση της Σύμβασης με 

υπαιτιότητα του Αναδόχου, κηρύσσοντας τον έκπτωτο.  

 

B.4.9 Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία 

Ο Ανάδοχος του έργου και ο Ο.Λ.ΚΕ. θα προσπαθούν να ρυθμίζουν βάσει της καλής πίστης και των 

συναλλακτικών ηθών κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την 

διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί.  

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα 

δικαστήρια της Κέρκυρας, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το Κοινοτικό.  
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C  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  

C.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
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C.1.1 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΚΔΟΤΗΣ ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης ........................... 

Προς:  Τον  Οργανισμό Λιμένα Κέρκυρας Ανώνυμη Εταιρεία 
Νέο Λιμάνι Κέρκυρας 

ΤΚ 491 00 
ΚΕΡΚΥΡΑ  

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ. ............... για  ευρώ 12.300,00 €. 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του  δικαιώματος της διαιρέσεως 

και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……………….. οδός …………………. αριθμός ……………… ΤΚ 

……………………..,} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

α)…….….... οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ……………… 

β)……….…. οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ……………… 

γ)………….. οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ……………… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 

υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} 

και μέχρι του ποσού των ευρώ ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό 

της….………….για εκτέλεση του έργου ……………….. συνολικής αξίας ..................................., σύμφωνα με τη 
με αριθμό................... Διακήρυξή σας.  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω 

διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας. } 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια 
από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της 

Ένωσης ή Κοινοπραξίας. } 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε 

ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την  έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………..  

(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς). 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με 

την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της. 

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

τέλος χαρτοσήμου. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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C.1.2 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης ........................... 

Προς:  Τον  Οργανισμό Λιμένα Κέρκυρας Ανώνυμη Εταιρεία 
Νέο Λιμάνι Κέρκυρας 

ΤΚ 491 00 
ΚΕΡΚΥΡΑ  

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ. ............... για  ευρώ ....................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως 

και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………… 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ……………  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 

υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού 

των ευρώ ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό................... που αφορά στο 
διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο …….………..…… συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με 

αριθμό................... Διακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε 

ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την  έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

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

τέλος χαρτοσήμου. 

 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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C.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

C.2.1 Υπηρεσίες Καθαρισμού Στεγασμένων Χώρων 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωπομήνες*1 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. [€] 

Φ.Π.Α. [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1       

       

ΣΥΝΟΛΟ      

 
C.2.2 Υπηρεσίες Καθαρισμού Υπαίθριων Χώρων 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωπομήνες*2 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. [€] 

Φ.Π.Α. [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1       

       

ΣΥΝΟΛΟ      

 

 
 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

C.2.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΕΡΓΟΥ  

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. [€] 

Φ.Π.Α. [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΕΡΓΟΥ 

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

1 
Υπηρεσίες Καθαρισμού Στεγασμένων 

Χώρων 
   

2 
Υπηρεσίες Καθαρισμού Υπαίθριων 

Χώρων 
   

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)    

                                           

1
 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναφέρει το πλήθος των ποσοτήτων / ανθρωπομηνών στο μέγιστο 

βαθμό ανάλυσης επί ποινής αποκλεισμού 

2
 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναφέρει το πλήθος των ποσοτήτων / ανθρωπομηνών στο μέγιστο 

βαθμό ανάλυσης επί ποινής αποκλεισμού 
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C.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι Έλληνες Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Β.1.12 της διακήρυξης 

2.  

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψηφίου 
σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να πιστοποιείται η 

άσκηση του επαγγέλματός του. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει  να έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

3.  

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει καταδικαστεί 

για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Το απόσπασμα αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

4.  

Υπ. Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι (α) δεν έχει 

διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, (β) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση 
προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και (γ) δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους 

διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 

5.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. 

6.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.  

7.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. 

8.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική 

διαχείριση. 

9.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό εκκαθάριση 

10.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 

αναγκαστικής εκκαθάρισης. 

11.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό. 

12.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 
πτωχευτικού συμβιβασμού. 

13.  

Θεωρημένη από αρμόδια αρχή κατάσταση του προσωπικού που απασχολεί ο υποψήφιος Ανάδοχος 

κατά ειδικότητα και για το οποίο ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει υποχρέωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. Εφόσον δεν είναι δυνατή η θεώρηση τέτοιας κατάστασης από δημόσια 
αρχή, θα υποβάλλεται κατάσταση που η ακρίβειά της θα βεβαιώνεται από τον υποψήφιο.  

14.  
Υπ. Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  

15.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει 

στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.  

16.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 

ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
Διαγωνισμού. 

17.  Έγγραφη εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο (νόμιμο εκπρόσωπο) που θα καταθέσει την προσφορά, 



Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, 
ΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 
ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ» 

 

Σελ.51 / 60 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

θα παραστεί στην αποσφράγιση της προσφοράς σε όλα τα στάδιά της και με τον οποίο θα 
επικοινωνεί η Αναθέτουσα Αρχή για οιοδήποτε σχετικό με τον διαγωνισμό ζήτημα . 

 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο 

σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με 

Ένορκη Δήλωση του υποψηφίου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα 

βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή 

Δήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά του Υποψηφίου εντός του «Φακέλου 

Δικαιολογητικών».
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Οι Αλλοδαποί Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Β.1.12 της διακήρυξης 

2.  

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας του υποψηφίου περί εγγραφής του στα μητρώα του 

οικείου επιμελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. Το πιστοποιητικό ή η 

βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας 
του Διαγωνισμού. 

3.  

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την 
άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Το απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

4.  

Υπ. Δήλωση του Ν.1599/86 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν 

στη χώρα του υποψηφίου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής 
ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο 

υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι (α) δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα, (β) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου 

τομέα και (γ) δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών 
του δημόσιου τομέα. 

5.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. 

6.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 

ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. 

7.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη 

κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. 

8.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική 
διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. 

9.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση 
που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. 

10.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. 

11.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό ή ανάλογη 

κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. 

12.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. 

13.  

Θεωρημένη από αρμόδια αρχή κατάσταση του προσωπικού που απασχολεί ο υποψήφιος Ανάδοχος 
κατά ειδικότητα και για το οποίο έχει υποχρέωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Εφόσον δεν είναι δυνατή η θεώρηση τέτοιας κατάστασης από δημόσια αρχή, θα υποβάλλεται 

κατάσταση που η ακρίβειά της θα βεβαιώνεται από τον υποψήφιο. 

14.  

Υπ. Δήλωση του Ν.1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, 
αν στη χώρα του υποψηφίου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην 
οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους 
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οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν 
προσωπικό.  

15.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει 

στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.  

16.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 

ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
Διαγωνισμού. 

17.  
Έγγραφη εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο (νόμιμο εκπρόσωπο) που θα καταθέσει την προσφορά, 

θα παραστεί στην αποσφράγιση της προσφοράς σε όλα τα στάδιά της και με τον οποίο θα 

επικοινωνεί η Αναθέτουσα Αρχή για οιοδήποτε σχετικό με τον διαγωνισμό ζήτημα . 

 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψηφίου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν 

εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου ή, στα κράτη όπου δεν 

προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιο επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του 

υποψηφίου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη 

κατάσταση.  Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά του 

Υποψηφίου εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών». 
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Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.   Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Β.1.12 της διακήρυξης 

2.  

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψηφίου 
σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να πιστοποιείται η 

άσκηση του επαγγέλματός του. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει  να έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

3.  

Υπ. Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψηφίου θα δηλώνει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος: (α) δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, (β) δεν 

έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και (γ) δεν 
έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου 

τομέα. 

4.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση.  

5.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 

6.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. 

7.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική 

διαχείριση. 

8.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό εκκαθάριση.  

9.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 

αναγκαστικής εκκαθάρισης. 

10.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό.  

11.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 
πτωχευτικού συμβιβασμού. 

12.  

Θεωρημένη από αρμόδια αρχή κατάσταση του προσωπικού που απασχολεί ο υποψήφιος Ανάδοχος 

κατά ειδικότητα και για το οποίο έχει υποχρέωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
Εφόσον δεν είναι δυνατή η θεώρηση τέτοιας κατάστασης από δημόσια αρχή, θα υποβάλλεται 

κατάσταση που η ακρίβειά της θα βεβαιώνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου.  

13.  
Υπ. Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψηφίου θα δηλώνει όλους 

τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να 
καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  

14.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει 

στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.  

15.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 

ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
Διαγωνισμού. 

16.  
Εν ισχύ καταστατικό και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα των νομικών προσώπων που λαμβάνουν 

μέρος στο διαγωνισμό, στο οποίο να φαίνεται ποιοι δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την 
υπογραφή τους. 

17.  Απόφαση του αρμοδίου σύμφωνα με το καταστατικό, οργάνου, για την συμμετοχή του φορέα στο 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

Διαγωνισμό που εγκρίνει και παρέχει σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα (νόμιμος εκπρόσωπος) 
εξουσιοδότηση για να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την προσφορά 

18.  
Έγγραφη εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο (νόμιμο εκπρόσωπο) που θα καταθέσει την προσφορά, 

θα παραστεί στην αποσφράγιση της προσφοράς σε όλα τα στάδιά της και με τον οποίο θα 

επικοινωνεί η Αναθέτουσα Αρχή για οιοδήποτε σχετικό με τον διαγωνισμό ζήτημα . 

 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο 

σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν 

με Ένορκη Δήλωση του υποψηφίου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα 

βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.  Η Ένορκη αυτή 

Δήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά του Υποψηφίου εντός του «Φακέλου 

Δικαιολογητικών». 
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Οι συνεταιρισμοί 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του υποψηφίου, και η 

τήρηση των προβλεπόμενων στον νόμο διατυπώσεων δημοσιότητας για τη σύσταση του 

υποψηφίου, την τροποποίηση του καταστατικού του και τον διορισμό των εκπροσώπων του. Τα 
έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται σε επίσημα αντίγραφα. 

2.   Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Β.1.12 της διακήρυξης 

3.  Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος λειτουργεί νόμιμα.  

4.  

Υπ. Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψηφίου θα δηλώνει ότι ο 

υποψήφιος  Ανάδοχος: (α) δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, (β) δεν 

έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και (γ) δεν 
έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου 

τομέα. 

5.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. 

6.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 

7.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. 

8.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική 

διαχείριση. 

9.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό εκκαθάριση.  

10.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 
αναγκαστικής εκκαθάρισης. 

11.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό.  

12.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 
πτωχευτικού συμβιβασμού. 

13.  

Θεωρημένη από αρμόδια αρχή κατάσταση του προσωπικού που απασχολεί ο υποψήφιος Ανάδοχος 

κατά ειδικότητα και για το οποίο έχει υποχρέωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
Εφόσον δεν είναι δυνατή η θεώρηση τέτοιας κατάστασης από δημόσια αρχή, θα υποβάλλεται 

κατάσταση που η ακρίβειά της θα βεβαιώνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου.  

14.  
Υπ. Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψηφίου θα δηλώνει όλους 

τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να 
καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  

15.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει 

στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

16.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

Διαγωνισμού. 

17.  
Εν ισχύ καταστατικό και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα των νομικών προσώπων που λαμβάνουν 

μέρος στο διαγωνισμό, στο οποίο να φαίνεται ποιοι δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την 
υπογραφή του. 

18.  
Απόφαση του αρμοδίου σύμφωνα με το καταστατικό, οργάνου, για την συμμετοχή του φορέα στο 

Διαγωνισμό.   που εγκρίνει και παρέχει σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα (νόμιμος εκπρόσωπος) 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

εξουσιοδότηση για να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την προσφορά 

19.  
Έγγραφη εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο (νόμιμο εκπρόσωπο) που θα καταθέσει την προσφορά, 

θα παραστεί στην αποσφράγιση της προσφοράς σε όλα τα στάδιά της και με τον οποίο θα 

επικοινωνεί η Αναθέτουσα Αρχή για οιοδήποτε σχετικό με τον διαγωνισμό ζήτημα . 

 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο 

σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με 

Ένορκη Δήλωση του υποψηφίου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα 

βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.  Η Ένορκη αυτή 

Δήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά του Υποψηφίου εντός του «Φακέλου 

Δικαιολογητικών». 
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Τα αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Β.1.12 της διακήρυξης 

2.  

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας του υποψηφίου περί εγγραφής του στα μητρώα του 
οικείου επιμελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. Το πιστοποιητικό ή η 

βεβαίωση αυτή πρέπει  να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας 
του Διαγωνισμού. 

3.  

Υπ. Δήλωση του Ν.1599/86 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν 

στη χώρα του υποψηφίου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής 

ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού την οποία ο 
νόμιμος εκπρόσωπος του υποψηφίου θα δηλώνει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος: (α) δεν έχει διαπράξει 

κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, (β) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση 
προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και (γ) δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους 

διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 

4.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. 

5.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. 

6.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη 

κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. 

7.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική 

διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. 

8.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση 

που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του.  

9.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 

αναγκαστικής εκκαθάρισης ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. 

10.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό ή ανάλογη 
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του.  

11.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. 

12.  

Θεωρημένη από αρμόδια αρχή κατάσταση του προσωπικού που απασχολεί ο υποψήφιος Ανάδοχος 

κατά ειδικότητα και για το οποίο έχει υποχρέωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Εφόσον δεν είναι δυνατή η θεώρηση τέτοιας κατάστασης από δημόσια αρχή, θα υποβάλλεται 
κατάσταση που η ακρίβειά της θα βεβαιώνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου.  

13.  

Υπ. Δήλωση του Ν.1599/86 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν 

στη χώρα του υποψηφίου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής 
ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο 

νόμιμος εκπρόσωπος του υποψηφίου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 
στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από 

αυτόν προσωπικό.  

14.  
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει 

στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 
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υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

15.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 

ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

Διαγωνισμού. 

16.  
Εν ισχύ καταστατικό και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα των νομικών προσώπων που λαμβάνουν 
μέρος στο διαγωνισμό, στο οποίο να φαίνεται ποιοι δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την 

υπογραφή τους. 

17.  
Απόφαση του αρμοδίου σύμφωνα με το καταστατικό, οργάνου, για την συμμετοχή του φορέα στο 
Διαγωνισμό.   που εγκρίνει και παρέχει σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα (νόμιμος εκπρόσωπος) 

εξουσιοδότηση για να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την προσφορά 

18.  
Έγγραφη εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο (νόμιμο εκπρόσωπο) που θα καταθέσει την προσφορά, 

θα παραστεί στην αποσφράγιση της προσφοράς σε όλα τα στάδιά της και με τον οποίο θα 
επικοινωνεί η Αναθέτουσα Αρχή για οιοδήποτε σχετικό με τον διαγωνισμό ζήτημα . 

 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψηφίου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν 

εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου ή, στα κράτη όπου δεν 

προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιο επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του 

υποψηφίου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη 

κατάσταση.   

Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά του Υποψηφίου εντός 

του «Φακέλου Δικαιολογητικών». 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  
Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά, ανάλογα 

με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, 
συνεταιρισμός). 

2.  

Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου : 

 να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία  

 να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του ΕΡΓΟΥ που αναλαμβάνει κάθε 

Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς,  
 να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των Μελών μεταξύ τους κατά την υλοποίηση του ΕΡΓΟΥ, 

 να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της 

Ένωσης / Κοινοπραξίας (leader) 

 να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή 

της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι 

της Αναθέτουσας Αρχής. 

3.  

Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο  να προκύπτει η 
έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους: 

 στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και 

 στο Διαγωνισμό. 

 

 

 

 

 

 


