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Αρ. Πρωτ. 1669/5.0 

Κέρκυρα, 22 Ιουνίου 2016 

 

 

 

 

 

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.  

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι   

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

«Ανάθεση τριών θέσεων 24ωρης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας των λιμενικών εγκαταστάσεων 

αρμοδιότητας Οργανισμού Λιμένα Κέρκυρας Α.Ε., σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, για 

πέντε (05) μήνες». 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, 

του ΠΔ 59/2007[Οδηγία 2004/17/ΕΚ], και συμπληρωματικά του ΠΔ 118/2007 

και των λοιπών κείμενων σχετικών διατάξεων 

και καλεί 

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά κατά τις 

ειδικότερες διατάξεις της. 
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Α.1  Εισαγωγή –  Αναθέτουσα Αρχή  

Στα πλαίσια του σκοπού και της λειτουργίας του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε., το 

Διοικητικό του Συμβούλιο ενέκρινε με την υπ’ αριθ.  91/2016 Απόφασή του, την παρούσα 

Διακήρυξη, η οποία αφορά τη διεξαγωγή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την 

ανάδειξη αναδόχου του έργου: 

«ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 24ΩΡΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ (05) ΜΗΝΕΣ» 

cpv : 79713000-5 / Υπηρεσίες  Φύλαξης 

Συνολικού Προϋπολογισμού 150.000 € πλέον Φ.Π.Α.24% 

 

Το ειδικότερο αντικείμενο των ζητουμένων με την παρούσα υπηρεσιών αναλύεται στο 

Άρθρο 3 (Α.3 – Βασικά Στοιχεία του Έργου ) της παρούσας. 

Αναθέτουσα Αρχή για την ανωτέρω ενέργεια είναι ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε., με 

έδρα την Κέρκυρα: 

Οδός:   Νέος Επιβατικός Σταθμός, Νέο Λιμάνι – Κέρκυρα 

Τ.Κ.:   49100  

Πληροφορίες:  Αριστείδης Μπατσούλης 

Email:                           aris.batsoulis@corfuport.gr  

Τηλ.:   26610-45551 

Fax:   26610-37173 

 

Α.2  Παραλαβή τευχών -  Παροχή διευκρινίσεων  

Η πρόσβαση στη Διακήρυξη, αλλά κυρίως η κατάρτιση, υποβολή προσφορών εκ μέρους των 

ενδιαφερομένων και η αποσφράγιση αυτών, θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά μέσω της 

διαδικτυακής πύλης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στον ιστότοπο 

www.eprocurement.gov.gr. Για τον λόγο αυτόν, οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον δεν το έχουν 

ήδη πράξει με αφορμή την συμμετοχή τους σε άλλους Διαγωνισμούς, θα πρέπει να 

εγγραφούν στην εν λόγω πύλη (ως οικονομικοί φορείς) και να λάβουν γνώση μέσω των 

εγχειριδίων χρήσης για ό,τι θα αποβεί χρηστικό για την όλη διαδικασία κατάρτισης και 

υποβολής των προσφορών των. 

 

 

mailto:aris.batsoulis@corfuport.gr
http://www.eprocurement.gov.gr/
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Λίγα Λόγια για το ΕΣΗΔΗΣ (Παράθεση από το εισαγωγικό κείμενο της ιστοσελίδας):  

«Το ΕΣΗΔΗΣ διαθέτει πλατφόρμα μέσω της οποίας όλοι οι φορείς του Δημόσιου Τομέα, 

σταδιακά, θα πραγματοποιούν με ηλεκτρονικό τρόπο όλη τη διαγωνιστική διαδικασία μιας 

δημόσιας σύμβασης. Συγκεκριμένα, μέσω του συστήματος υποστηρίζονται διαδικασίες 

όπως είναι η κατάρτιση και δημοσίευση της διακήρυξης ενός διαγωνισμού, η υποβολή των 

προσφορών από τους υποψηφίους, η αξιολόγησή τους, η κατάρτιση και σύναψη της 

σύμβασης του διαγωνισμού.  

Επίσης, μέσω του συστήματος παρακολουθείται η εκτέλεση των συμβάσεων, 

περιλαμβάνοντας διαδικασίες όπως η ηλεκτρονική παραγγελία, η ηλεκτρονική τιμολόγηση 

και η ηλεκτρονική πληρωμή. Μέσω του συστήματος, δίνεται επιπρόσθετα η δυνατότητα σε 

όλους τους φορείς του Δημοσίου να εφαρμόσουν νέες τεχνικές στις διαδικασίες ανάθεσης 

συμβάσεων, όπως είναι ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός, τα δυναμικά συστήματα αγορών, ο 

ανταγωνιστικός διάλογος και η συμφωνία πλαίσιο».  

Συνοψίζοντας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση και να λαμβάνουν γνώση 

της παρούσας Διακήρυξης, των ενδεχόμενων προσαρτημάτων της, των συνημμένων 

αρχείων ή/ και όποιων διευκρινίσεων τη συνοδεύουν, στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), του Υπουργείο Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας, www.eprocurement.gov.gr, μέσω της οποίας θα πραγματοποιείται και 

η όποια επικοινωνία με τον Αναθέτοντα Φορέα, ήτοι τον ΟΛΚΕ Α.Ε., υπό την προϋπόθεση 

της προγενέστερης εγγραφής των σε αυτήν.  

Επικουρικά, η παρούσα καθώς και Περίληψή της, θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του ΟΛΚΕ 

Α.Ε. www.corfuport.gr. Η διαχείριση των αιτημάτων των προσφερόντων, θα γίνεται μέσω 

του ΕΣΗΔΗΣ, και η ανάρτηση των όποιων διευκρινίσεων θα πραγματοποιείται μέσω της 

ιστοσελίδας του ΟΛΚΕ Α.Ε.. 

Α.3  Βασικά Στοιχεία Έργου  

Η παρούσα Προκήρυξη αφορά την ανάθεση Σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο:  

«ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 24ΩΡΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ (05) ΜΗΝΕΣ» 

(cpv : 79710000-4 / Υπηρεσίες Ασφαλείας) 

Η περιγραφή των στόχων, δράσεων, παραδοτέων, χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού 

του έργου, καθώς και οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας αυτού, παρουσιάζονται στα άρθρα 

που ακολουθούν. 

Α 3.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Α 3.1.1  Περιγραφή του Έργου -  Γενικά  

Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας για τον έλεγχο 
πρόσβασης, ερευνών ασφαλείας, περιπολιών, φύλαξης και αναφορά συμβάντων στον 
ΥΑΛΕ, όπως ορίζεται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Ο.Λ.Κ.Ε. Α.Ε. καθώς 

http://www.corfuport.gr/
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και στο εγκεκριμένο Σχέδιο Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ), σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του Κώδικα ISPS και των εκάστοτε οδηγιών. Η κατά τα ανωτέρω φύλαξη θα 
πρέπει να πραγματοποιείται από ένστολο προσωπικό σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο 
εγκεκριμένο Σχέδιο Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
κώδικα ISPS (ΣΑΛΕ). 

Φύλαξη καθορισμένων χώρων  

Η φύλαξη καθορισμένων χώρων εντός των Λιμενικών Εγκαταστάσεων αρμοδιότητας του 

Οργανισμού Λιμένα Κέρκυρας Α.Ε. θα γίνεται από ένστολο προσωπικό, σύμφωνα με το Ν. 

2518/97 (Φ.Ε.Κ. 164/Α’) και την Υ.Α. 4434.1/02/08 (ΦΕΚ 1877/Β’), το Ν. 3622/2007 και το 

εγκεκριμένο ΣΑΛΕ. Η επιτήρηση των χώρων θα γίνεται καθημερινά επί 24 ώρες, από 

εξειδικευμένο προσωπικό, σε τρεις θέσεις των Λιμενικών Εγκαταστάσεων αρμοδιότητας 

του Οργανισμού Λιμένα Κέρκυρας Α.Ε.. 

 

Διαθέσιμα Μέσα  

Ο Ανάδοχος, είναι υποχρεωμένος να διαθέσει στο προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει για 

τη φύλαξη των λιμενικών εγκαταστάσεων, τα κατάλληλα για το σκοπό αυτό μέσα, σύμφωνα 

πάντα με τις κείμενες διατάξεις και το εγκεκριμένο ΣΑΛΕ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να 

διαθέτει το κατά τα ανωτέρω προσωπικό του ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της Ο.Λ.Κ.Ε. 

Α.Ε. και τις σχετικές οδηγίες. Το προσωπικό της αναδόχου Εταιρείας θα φέρει στολή με τα 

διακριτικά και τα σήματα της Εταιρείας καθώς και το διατιθέμενο από αυτή ατομικό 

εξοπλισμό ασφαλείας για την άσκηση της φύλαξης, όπως φακό, σφυρίχτρα κλπ. Η κατά τα 

ανωτέρω φύλαξη πραγματοποιείται από ένστολο προσωπικό σύμφωνα με το 

εφαρμοζόμενο εγκεκριμένο Σχέδιο Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του κώδικα ISPS (ΣΑΛΕ) με τη χρήση μία κυνοτεχνικής ομάδας Κ9 για την 

ανίχνευση εκρηκτικών αποτελούμενη από εκπαιδευμένο σκύλο Κ9 και τον εκπαιδευτή / 

συνοδό του σκύλου. 

 

Διαθέσιμο Προσωπικό  

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει το κατάλληλο προσωπικό σε 

εμπειρία και αριθμό που θα περιγράφονται στην προσφορά του για την άρτια εκτέλεση της 

παροχής υπηρεσιών ασφαλείας των Λιμενικών Εγκαταστάσεων αρμοδιότητας του 

Οργανισμού Λιμένα Κέρκυρας Α.Ε.. 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να ορίσει "υπεύθυνο έργου", τον οποίο θα γνωρίσει 

εγγράφως στον Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., αμέσως μόλις ανατεθεί το έργο παρέχοντας πλήρη στοιχεία 

ταυτότητας. Ο υπεύθυνος έργου θα έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα της παροχής 

υπηρεσιών ασφαλείας και θα υπάγεται άμεσα στον ΥΑΛΕ ο οποίος είναι επιφορτισμένος 

για το σκοπό αυτό με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της ΥΑ 4434.1/02/08 (ΦΕΚ 1877/Β’). 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα είναι υποχρεωμένος να διαθέτει κατάλληλο σε αριθμό προσωπικό για την 

αποτελεσματική φύλαξη των καθορισμένων χώρων. 

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

οποιουσδήποτε φύλακες ή υπευθύνους που ο ΥΑΛΕ έκρινε ότι είναι ακατάλληλοι. 



7 

 

 

Έλεγχος Εργασιών  

Για τον έλεγχο των εργασιών φύλαξης των λιμενικών εγκαταστάσεων, θα ορισθεί ένας 

υπεύθυνος για όλες τις θέσεις φύλαξης. 

Ο έλεγχος των εργασιών θα γίνεται καθημερινά και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να 

συμμορφώνεται άμεσα με τις υποδείξεις του ΥΑΛΕ. 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει επιπλέον να ενημερώνεται για το πρόγραμμα αφίξεων των υπόχρεων 

στον κώδικα ISPS πλοίων, ώστε να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των 

χώρων των λιμενικών εγκαταστάσεων και την εφαρμογή του ΣΑΛΕ.  

Ο Ο.Λ.Κ.Ε. Α.Ε., διατηρεί το δικαίωμα για αύξηση των εργατοωρών για περίοδο ή περιόδους 
αναλόγως των αναγκών και μέχρι ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των στην 
προηγούμενη παράγραφο ωρών. Το ποσοστό των αυξήσεων των εργατοωρών μπορεί να 
αφορά μέρος ή ολόκληρο το μήνα.  

 

Υγιεινή & Ασφάλεια Προσωπικού  -Ασφαλιστικές Καλύψεις –  Υποχρεώσεις 

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 (Ν.1568/1985 Φ.Ε.Κ.177Α, Π.Δ.396/1994 Φ.Ε.Κ. 220Α, 
17/1996 Φ.Ε.Κ. 11Α, 305/1996 Φ.Ε.Κ. 212Α, 159/1999 Φ.Ε.Κ. 157Α κ.λ.π.). Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να έχει ασφαλίσει όλο το προσωπικό που θα απασχολεί στο έργο, στους 
οικείους ασφαλιστικούς φορείς ασφαλίσεως του, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά 
διατάξεις. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της 
εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή την καταβολή των νομίμων αποδοχών στο απασχολούμενο 
προσωπικό για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης, οι οποίες σε καμιά περίπτωση δεν 
μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικία (κλαδική) συλλογική 
σύμβαση εργασίας, τήρηση του νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και 
ασφάλειας των εργαζομένων κλπ.» (Εγκύκλιος του Υπουργείου Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας – Σώμα επιθεώρησης Εργασίας με αριθμό 30440/08-05-2006 
σχετική με τις συμβάσεις του δημοσίου με εταιρίες Security και συνεργεία καθαριότητος, 
καθώς και τη συμπληρωματικής της με Αρ.Πρωτ. 31262/16/11/2006). Στην περίπτωση που 
η επιχείρηση έχει συνάψει ειδική επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση με τους εργαζομένους 
δεν επιτρέπεται να περιέχει όρους εργασίας δυσμενέστερους για τους εργαζόμενους από 
τους όρους εργασίας των εθνικών γενικών συλλογικών συμβάσεων. Οι ειδικές επι- 
χειρησιακές συμβάσεις εργασίας υπερισχύουν από τις αντίστοιχες κλαδικές συλλογικές 
συμβάσεις χωρίς περιορισμούς. (Ν.1876/1990). Ο ανάδοχος έχει την αποκλειστική ποινική 
και αστική ευθύνη απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου και του 
προσωπικού της Ο.Λ.Κ.Ε. Α.Ε.για κάθε ατύχημα ή ζημιά σε πρόσωπα ή πράγματα που τυχόν 
θα συμβούν από πλημμελή άσκηση των καθηκόντων τους. Ο ανάδοχος έχει την 
αποκλειστική ποινική και αστική ευθύνη απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο, 
συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού της Ο.Λ.Κ.Ε. Α.Ε. για κάθε ατύχημα ή ζημιά σε 
πρόσωπα ή πράγματα που τυχόν θα συμβούν κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών φύλαξης 

(ασφαλιστικές καλύψεις) με ευθύνη του προσωπικού του αναδόχου. Ο ανάδοχος 
υποχρεούται να έχει ασφαλίσει όλο το προσωπικό που θα απασχολεί στο έργο, στους 
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οικείους ασφαλιστικούς φορείς ασφαλίσεως του, σύμφωνα με τις κά 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 λόγω πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων του σε 
τρίτους, υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
προσαρμόζει τις εφαρμογές σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά 
με την Ο.Λ.Κ.Ε. Α.Ε., υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις 
της σχετικά με την εκτέλεση του έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται με 
εκπρόσωπό του σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν το έργο (τακτικές και 
έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη 
αποφάσεων, καθώς και να διαθέτει την ομάδα έργου σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, Γυμνάσια 
ή/και Ασκήσεις Ασφαλείας που θα διοργανώνει η Ο.Λ.Κ.Ε. Α.Ε.. 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. 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.Κ.Ε. Α.Ε., εκτός της αμοιβής του την οποία 
μπορεί να εκχωρήσει σε Τράπεζα της επιλογής του. Παράλληλα, ο Ανάδοχος υποχρεούται, 
επί ποινή απόρριψης, να δηλώσει στη προσφορά του ότι, σε περίπτωση που η επόμενη 
διαγωνιστική διαδικασία καθυστερήσει να ολοκληρωθεί, θα συνεχίσει, λόγω της 
ιδιομορφίας του έργου και της αδυναμίας της Ο.Λ.Κ.Ε. Α.Ε. να εξυπηρετήσει υπόχρεα στα 
μέτρα ασφαλείας του Κώδικα ISPS πλοία χωρίς την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας 
(Κανονισμός (ΕΚ) 725/2004, Ν.3622/2007 όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 12 του 
Ν.4150/2013 και ισχύει) να παρέχει τις συμβληθείσες υπηρεσίας φύλαξης και μέχρι την 
υπογραφή νέας σύμβασης, με το ίδιο κόστος ανά ανθρωποώρα, χωρίς καμιά προσαύξηση. 
Αν ο χρόνος που θα μεσολαβήσει ξεπεράσει το ενδεχόμενο ετήσιας παράτασης, τότε ο 
Ανάδοχος διατηρεί το δικαίωμα της διαπραγμάτευσης με την Ο.Λ.Κ.Ε. Α.Ε. την 
τεκμηριωμένη με αποδεικτικά στοιχεία μεταβολής του συμβληθέντος κόστους ανά 
ανθρωποώρα.   

 

Α 3.2 Τόπος Υλοποίησης Έργου  

Ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει το έργο «Ανάθεση τριών θέσεων 24ωρης παροχής υπηρεσιών 

ασφαλείας των λιμενικών εγκαταστάσεων αρμοδιότητας Οργανισμού Λιμένα Κέρκυρας 

Α.Ε., σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, για πέντε (05) μήνες.»  στη έδρα της 

Αναθέτουσας Αρχής [Κτήριο Νέου Επιβατικού Σταθμού – Νέο Λιμάνι – Κέρκυρα ΤΚ 491 00]. 

 

Α  4  Χρόνος Υλοποίησης Παραδοτέων  –  Διάρκεια Σύμβασης  -  Παραδοτέα  

Η παραλαβή των εργασιών θα γίνεται από τον ΥΑΛΕ της Λιμενικής Εγκατάστασης της 

Ο.Λ.Κ.Ε. Α.Ε, ο οποίος και θα υπογράφει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Η πληρωμή 

του αναδόχου θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική, οριστική, ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή των εκτελεσθεισών υπηρεσιών από την Ο.Λ.Κ.Ε. Α.Ε., μετά την παραλαβή του 
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σχετικού τιμολογίου. Η πληρω μή του αναδόχου θα πραγματοποιείται κατά ημερολογιακό 

μήνα και εντός 15 ημερών από το τέλος του κάθε μήνα. 

Στοιχείο για τη πληρωμή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα είναι η προσκόμιση στον Οργανισμό Λιμένος 

Κέρκυρας: α)Τιμολόγιου ή Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, β) Αποδεικτικού φορολογικής 

ενημερότητας, γ) Αποδεικτικού ασφαλιστικής ενη- μερότητας ως και λοιπά δικαιολογητικά 

σύμφωνα με την κείμενη ισχύουσα νομοθεσία. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα 

απαραίτητα νόμιμα παρα- στατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα 

γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και 

σχε- τικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων. 

Αν ο ανάδοχος διακόψει ξαφνικά και χωρίς συναίνεση της Ο.Λ.Κ.Ε. Α.Ε. την παροχή των 

υπηρεσιών του, πριν την ημερομηνία λήξης του χρόνου σύμβασης, υποχρεούται στην 

καταβολή ποινικής ρήτρας, ποσού ίσου με το διπλάσιο του υπολειπόμενου μέχρι την λήξη 

της σύμβασης χρηματικού ποσού που θα ελάμβανε. Σε τέτοια περίπτωση, Η Ο.Λ.Κ.Ε. Α.Ε.. 

θα έχει το δικαίωμα να προσλάβει ελευθέρα άλλον ανάδοχο με ελεύθερη τιμή και να 

αξιώσει από τον έκπτωτο ανάδοχο την καταβολή της τυχόν προκύπτουσας διαφοράς τιμής, 

παράλληλα με την αξίωση του για κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης υπέρ αυτού. 

 

Α.5  Προϋπολογισμός  

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 150.000 €, πλέον ΦΠΑ 24%. [ 

Συνολικό ποσό έργου συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 36.000 €]. 

 

Α.6  Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού –  Κριτήριο Ανάθεσης  

Η Επιτροπή του Διαγωνισμού, κατά την ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών, και κατόπιν της αποσφράγισης του φακέλου 

Δικαιολογητικών/Τεχνικής Προσφοράς, προβαίνει στον έλεγχο των συνημμένων στο τμήμα 

αυτό της προσφοράς σχετικών αρχείων, για κάθε έναν Υποψήφιο, εξετάζοντας την έγκυρη 

συμμετοχή του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων της παρούσας. Αφού ελέγξει την 

αρτιότητα και ορθότητα των ως άνω υποβληθέντων εγγράφων, συντάσσει και υπογράφει 

προς τούτο σχετικό Πρακτικό, όπου καταχωρούνται, σύμφωνα με την αρίθμηση των 

προσφορών, η επωνυμία του Υποψηφίου, και σταθμίζεται ο βαθμός συμμόρφωσής του με 

όσα στοιχεία απαιτεί η Διακήρυξη  σύμφωνα με την παράγραφο A 18.3: Τεχνική Αξιολόγηση. 

Το Πρακτικό  - του οποίου λαμβάνουν άμεση γνώση μέσω της διαδικτυακής πύλης του 

ΕΣΗΔΗΣ, μόνο όσοι υπέβαλαν προσφορές - ολοκληρώνεται με αιτιολογημένη κρίση της 

Επιτροπής περί τυχόν αποκλεισμού κάποιου εκ των Υποψηφίων που δεν εκπλήρωσε τις 

αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στο Διαγωνισμό.  

Οι υποφάκελοι της Οικονομικής Προσφοράς των Υποψηφίων που αποκλείσθηκαν κατά τα 

ανωτέρω παραμένουν σφραγισμένοι, χωρίς να μπορούν να «λάβουν μέρος» στο επόμενο 

στάδιο του Διαγωνισμού.  
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Στην συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ορίζει ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 

οικονομικών προσφορών, με ηλεκτρονική κοινοποίηση στους υποψήφιους που δεν έχουν 

αποκλειστεί κατά το προγενέστερο στάδιο. 

Κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα αποσφραγίζονται οι Οικονομικές Προσφορές, και το 

περιεχόμενό τους καταχωρείται σε σχετικό Πρακτικό.   

Στη συνέχεια, οι οικονομικές προσφορές αξιολογούνται, εφόσον κριθούν παραδεκτές, 

δηλαδή είναι συνταγμένες όπως ορίζει το Άρθρο 16 της παρούσας.  

Για τις Οικονομικές Προσφορές που τυχόν χαρακτηριστούν ως ασυνήθιστα χαμηλές 

σύμφωνα με το άρθρο 48 του Π.Δ. 59/2007, (άρθρο 57 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ), η Επιτροπή 

δύναται να ζητήσει γραπτές διευκρινίσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο αυτό 

και ακολουθώντας τις διαδικασίες που εκεί προβλέπονται, να τις απορρίψει.  

Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των παραδεκτών οικονομικών προσφορών, η 

Επιτροπή Διαγωνισμού προχωρεί σε καταγραφή της Οικονομικής προσφοράς κάθε 

Υποψηφίου, προσδιορίζει την χαμηλότερη προσφορά και καταγράφει τις ενέργειές της και 

την εισήγησή της για την ανάθεση, στο ίδιο ως άνω Πρακτικό.  

Σχετική γραπτή ανακοίνωση, υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο της Επιτροπής στην οποία 

αναγράφεται η ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων και το Όργανο ή η 

Υπηρεσία που υποβάλλονται, αποστέλλεται στους Υποψηφίους που δεν μειοδότησαν. 

Τα πρακτικά συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

Η Επιτροπή έχει την ευχέρεια, κατά την κρίση της και τηρώντας την αρχή της ίσης 

μεταχείρισης, να καλέσει με κάθε πρόσφορο μέσο τους Υποψηφίους να “αποσαφηνίσουν” 

ή να “συμπληρώσουν” τα υποβληθέντα στοιχεία του υποφακέλου Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία.  

Ως “αποσαφήνιση” εννοείται η χορήγηση διευκρινίσεων για το περιεχόμενο εγγράφων που 

ήδη υποβλήθηκαν.  

Ως “συμπλήρωση” υποβληθέντων στοιχείων νοείται και η προσκόμιση νέων στοιχείων, 

εφόσον αποδεικνύουν σε συνδυασμό με ήδη υποβληθέντα στοιχεία του υποφακέλου 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς τη συνδρομή κάποιας από τις 

προϋποθέσεις της παρούσας.  

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης και κατακύρωσης του διαγωνισμού αποτελεί η υποβολή 

της πιο συμφέρουσας προσφοράς σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται παραπάνω, ο 

προσφέρων της οποίας ανακηρύσσεται Ανάδοχος και καλείται για την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης. 

 

Α.7  Ορισμοί-  Συντομογραφίες  

Για την κατανόηση των διατάξεων της παρούσας Προκήρυξης, δίνεται η σημασία των 

παρακάτω όρων: 

«Ενδιαφερόμενος»: Κάθε ενδιαφερόμενο νομικό πρόσωπο, που προτίθεται να λάβει μέρος 
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στην παρούσα διαδικασία  

«Υπηρεσία»: Η Υπηρεσία που διεξάγει το Διαγωνισμό Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.  

«Υποψήφιος»: Το νομικό πρόσωπο, σύμπραξη ή Κοινοπραξία που υποβάλλει Προσφορά  

«Ανάδοχος»: Ο Υποψήφιος στον οποίο θα ανατεθεί το έργο, μέσω της Σύμβασης που θα 

καταρτιστεί και θα υπογραφεί 

«Αντίκλητος»: Το πρόσωπο που ο υποψήφιος με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται 

τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός 

τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της 

Αναθέτουσας Αρχής με τον Προσφέροντα 

«Τεύχη Διακήρυξης»: Τα Τεύχη που αναρτά η Υπηρεσία και περιέχουν τους όρους και τις 

προϋποθέσεις βάσει των οποίων διενεργείται ο παρών Διαγωνισμός 

«Προσφορά»: Η προσφορά που υποβάλλουν οι Υποψήφιοι προς την Υπηρεσία στο πλαίσιο 

του παρόντος Διαγωνισμού. Περιλαμβάνει το Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς, και την 

Οικονομική Προσφορά  

«Σύμβαση»: Η έγγραφη συμφωνία (ιδιωτικό συμφωνητικό) που θα υπογραφεί μεταξύ των 

συμβαλλομένων μερών, δηλαδή του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας ΑΕ και του Αναδόχου. 

«Υπεύθυνη Δήλωση»: Η υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στα ελληνικά ή σε περίπτωση 

αλλοδαπού-χώρας μέλους ΕΕ - Υποψηφίου κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα 

με τις διατάξεις της χώρας προέλευσής του (π.χ. ένορκη δήλωση). Η Υπεύθυνη δήλωση 

υπογράφεται, σε περίπτωση νομικού προσώπου, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού ή από 

ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα νόμιμο εκπρόσωπο 

«Έργο»: Η παροχή των υπηρεσιών όπως περιγράφονται στην παρούσα  

 

Α.8  Γλώσσα Διαδικασίας  

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική.   

Η υποψηφιότητα στο Διαγωνισμό, τα έγγραφα που την συνοδεύουν ή συνυποβάλλονται, η 

Προσφορά, καθώς και κάθε παροχή πληροφορίας, αλληλογραφία, γνωστοποίηση, υποβολή 

προσφυγής, αίτησης κ.λπ. διατυπώνονται εγγράφως, στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση 

τυχόν τεχνικούς όρους που είναι δυνατό να αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα. Κείμενα 

που έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα, πλην της Ελληνικής, δεν λαμβάνονται υπόψη. 

Πρωτότυπα έγγραφα που εκδίδονται από χώρες του εξωτερικού και δεν θα συνοδεύονται 

από μετάφρασή τους στα ελληνικά, δεν λαμβάνονται υπ’ όψη.  

Όλα τα δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά που αφορούν αλλοδαπές επιχειρήσεις, 

συμπεριλαμβανομένης της Εγγυητικής επιστολής συμμετοχής - και κατόπιν αυτή της καλής 

εκτέλεσης - και που θα κατατεθούν από τους Υποψηφίους στην παρούσα διαδικασία, θα 

είναι νόμιμα επικυρωμένα, είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του διαγωνιζομένου 

( ή του δικαιολογητικού ), είτε με την επίθεση της σφραγίδας “Apostile” σύμφωνα με την 

συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η 
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γνησιότητά τους, και θα συνοδεύονται επί ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφραση 

στα Ελληνικά.  

Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ της Υπηρεσίας, και του Αναδόχου θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. 

 

Α.9  Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Ο παρών διαγωνισμός, διέπεται από: 

 Την Οδηγία 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και του Συμβουλίου της 

31ης Μαρτίου 2004 (L 134, 30/04/2004), η οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική 

Νομοθεσία με το Π.Δ. 59/2007, όπως ισχύει, συμπληρωματικά με το Π.Δ. 118/2007, 

το Ν.2362/95 Άρθρο 83 παρ.1, όπως αυτό αναθεωρήθηκε με την 

υπ’αριθμ.35130/739 ΥΑ του Υπουργού Οικονομικών ( ΦΕΚ 1291Β/11-8-2010), για το 

ύψος υπηρεσιών του συγκεκριμένου έργου, και των λοιπών κείμενων διατάξεων που 

εφαρμόζονται για το ύψος υπηρεσιών και προμηθειών του συγκεκριμένου έργου. 

 Τις διατάξεις του Ν. 4152/2013  (παρ. Ζ). 

 Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4320/15. 

 Τον Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 

διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου 

του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014). 

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

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 Την με αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος με θέμα 

«Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

 Τον Κανονισμό Ε.Ε. 1336/2013 της Επιτροπής της 13ης/12/2013. 

 Την Π1/358/27-1-1999 Υπ. Απόφαση ως ισχύει περί εξαιρέσεως από το Ε.Π.Π. 

προμηθειών που πραγματοποιούνται με την ανάδειξη προμηθευτών - χορηγητών σε 

συνδυασμό με την Π1/1280/31-7-2012 αντίστοιχη. 

 Την με αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος με θέμα 

«Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

 Το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

 Τον Κανονισμό 1336/2013 της Ευρωπαϊκής επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2013 

«για την τροποποίηση των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ όσον αφορά τα κατώτατα όρια 

εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων». 

 Τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ όπως αυτή ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο 

με το Π.Δ. 60/2007. 

 Την υπ. Αριθ. 91/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΚΕ ΑΕ περί της 

προκήρυξης του Έργου «Ανάθεση τριών θέσεων 24ωρης παροχής υπηρεσιών 
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ασφαλείας των λιμενικών εγκαταστάσεων αρμοδιότητας Οργανισμού Λιμένα 

Κέρκυρας Α.Ε., σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, για πέντε (05) μήνες». 

 το Ν. 2286/95 περί «προμηθειών του Δημόσιου τομέα και Ν.Π.Δ.Δ. και ρυθμίσεων 

συναφών θεμάτων». 

 το ν.2932/01 (ΦΕΚ 145 Α΄/27-06-01) «….Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες 

Εταιρείες και άλλες Διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

 το ν.3310/2005, ΦΕΚ Α' 30/14.2.2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και 

την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων», όπως ισχύει σήμερα. 

 το Ν. 3429/05 (ΦΕΚ 314 Α΄/27-12-2005) «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί 

(ΔΕΚΟ)». 

 το ν.3548/07 (ΦΕΚ 68/20-3-2007) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο νομαρχιακό τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις». 

 τον Ν.4053/2012 (ΦΕΚ 82/Α’/10-04-2012) «Ρυθμίσεις λειτουργίας της ταχυδρομικής 

αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις». 

 το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α’/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/07 

(πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 

διατάξεις». 

 Τις διατάξεις του Ν.1568/85 (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985), «Υγιεινή και ασφάλεια των 

εργαζομένων», όπως ισχύει μετά τις σχετικές τροποποιήσεις και συμπληρώσεις. 

 Την εγκύκλιο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας – Σώμα 

Επιθεώρησης Εργασίας με αριθμό 30440/08-05-2006 σχετική με τις συμβάσεις του 

δημοσίου με εταιρίες Security και συνεργεία καθαριότητος, καθώς και τη 

συμπληρωματικής της με Αρ. Πρωτ. 31262/16/11/2006. 

 Τις διατάξεις του Ν.2518/97 (Φ.Ε.Κ. 1164/Α/21-08-1997), «Προϋποθέσεις 

λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Προσόντα και 

υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις». 

 Τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 4434.1/02/08 (ΦΕΚ 1877/Β’), «Καθορισμός 

όρων και προϋποθέσεων έκδοσης από τις Λιμενικές Αρχές άδειας για τη διενέργεια 

από ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφάλειας των προβλεπόμενων από 

τα εγκεκριμένα Σχέδια Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΣΑΛΕ), ελέγχων 

ασφάλειας». 

 Τον Κανονισμό (ΕΚ) 725/2004 για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και τις 

λιμενικές εγκαταστάσεις των κρατών-μελών. 

 Τον Ν.3622/2007 για την ενίσχυση της ασφαλείας πλοίων, λιμενικών 

εγκαταστάσεων, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 12 του Ν.4150/2013 και ισχύει. 

 Το Π.Δ. 56/2004 (ΦΕΚ 47Α 11-2-2004). «Κύρωση των τροποποιήσεων της Διεθνούς 

Σύμβασης «περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής στην Θάλασσα». 

 Τον διεθνή κώδικα ISPS για την ασφάλεια πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων. 
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 Οι σε εκτέλεση όλων των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες λοιπές (πλην των ήδη 

αναφερομένων) κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας σύμβασης παροχής υπηρεσιών και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, Π.Δ., 

Απόφασης, κ.λπ.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση 

της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

Α.10 Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία  

 Η συμμετοχή στη διαδικασία του Διαγωνισμού συνιστά τεκμήριο ότι ο Υποψήφιος, 

αλλά και κάθε μέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης ή κοινοπραξίας) 

έχει λάβει πλήρη γνώση α) της παρούσας Διακήρυξης, β) της ισχύουσας νομοθεσίας. 

 Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά τεκμήριο ότι ο Υποψήφιος, αλλά και κάθε 

μέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης ή κοινοπραξίας) αποδέχονται 

ανεπιφύλακτα τους όρους και τις διατάξεις της παρούσας. 

 Οι όροι της παρούσας ερμηνεύονται με τρόπο ώστε να μην προκύπτει αντίθεσή τους 

με κανόνες δικαίου. Σε περίπτωση σύγκρουσης όρου της παρούσας προς επιτακτικό 

κανόνα Δημοσίου Δικαίου ή προς κανόνα Δημόσιας τάξης υπερισχύει ο κανόνας 

Δικαίου ή Δημόσιας Τάξης. 

 

Α.11 Δικαιούμενοι συμμετοχής στο Διαγωνισμό  

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 

συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες και ενώσεις αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που 

είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν νόμιμα σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

σε κράτος – μέλος της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή σε κράτος – μέλος 

που έχει υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού 

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

Για τις κοινοπραξίες ή τις ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, θα πρέπει 

να τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις :  

 Στην προσφορά θα αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε 

προσώπου και το ειδικό μέρος του Έργου με το οποίο θα ασχοληθεί στο πλαίσιο της 

υλοποίησης του Έργου.  

 Όλα τα πρόσωπα της ένωσης πρέπει να καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης 

λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες 

χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου.  

Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την 

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

παρούσα έργο κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να 

ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή και η ένωση, στην περίπτωση 
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αυτή, υποχρεούται να το πράξει. 

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή μαζί με άλλα φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα στο διαγωνισμό, δεν μπορεί να μετέχει ως μέλος ή και υπεργολάβος σε 

περισσότερες της μίας προσφοράς. 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη ενασχόληση και ικανότητες, 

εξειδικευμένες γνώσεις, σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία στη φύλαξη χώρων και 

εγκαταστάσεων ή σε άλλες συναφείς δραστηριότητες με το περιεχόμενο του παρόντος 

έργου. 

 

Α.12 Προσωπική κατάσταση των Υποψηφίων  –  Λόγοι αποκλεισμού  

Στο διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και επομένως δεν γίνονται δεκτοί και 

αποκλείονται, όσοι: 

 δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, του προηγούμενου Άρθρου 

 αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ του δημοσίου 

τομέα, επειδή δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, 

 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, 

 έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη 

παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές 

διατάξεις, 

 έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους, βάσει 

απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου, 

 έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με 

οποιοδήποτε μέσο από την Αναθέτουσα Αρχή, 

 δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά την καταβολή των 

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

εγκαταστημένοι ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας της αναθέτουσας αρχής,  

 δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων 

και τελών, σύμφωνα με την ισχύουσα της χώρας της αναθέτουσας αρχής, 

 είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των 

πληροφοριών, που απαιτούνται, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 24 μέχρι 29 του ΠΔ 

118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», 

 έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις και είναι φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα της αλλοδαπής.  
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 δεν ανταποκρίνονται σε όσα προβλέπονται στο Άρθρο 13 (Α.13) «Προϋποθέσεις 

έγκυρης συμμετοχής – Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών»  

Σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας συμμετεχόντων τα παραπάνω ισχύουν για κάθε 

μέλος της. 

 

Α.13  Προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής –  Χρόνος και τρόπος υποβολής 

προσφορών  

Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 

μέσω www.eprocurement.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 

ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (ήτοι 10/07/2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 24:00 π.μ.) 

στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-

102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και συμπληρωματικά στο ΠΔ 118/2007.  

Ο φάκελος της Προσφοράς κάθε Υποψηφίου θα συμπεριλαμβάνει δυο (2) επιμέρους 

υποφακέλους, ως εξής: 

(α) Υποφάκελος «Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς» και 

(β) Υποφάκελος «Οικονομικής Προσφοράς». 

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

χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που 

έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. 

Το περιεχόμενο του καθενός από τους υποφακέλους προσφοράς περιγράφεται αναλυτικά 

στα άρθρα Α 14  έως και Α 16. 

Οι Προσφορές υποβάλλονται με τον τρόπο, τη μορφή και τις διαδικασίες που 

υποδεικνύονται στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ, και κωδικοποιούνται στην υποκεφαλίδα 

«Τεχνικές Προδιαγραφές» της με α/α ΕΣΗΔΗΣ 25720. - Διακήρυξης αρ. πρωτ. ΟΛΚΕ ΑΕ 

1669/5.0/22.06.2016 ενώ ο ΟΛΚΕ ΑΕ, δεν φέρει καμία ευθύνη για την ετοιμότητα ή επάρκεια 

του υποψηφίου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ως άνω ηλεκτρονικού συστήματος.  

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, ούτε προσφορές για μέρος του αντικειμένου 

της παρούσας, οι οποίες και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης, αντιπροσφορές 

οποιασδήποτε φύσης δεν γίνονται επίσης δεκτές. 

 

Α.14   Περιεχόμενο Φακέλων Προσφοράς –  Χρόνος Ισχύος Προσφορών  

Ο φάκελος της Προσφοράς θα περιέχει δυο (2) χωριστούς - σφραγισμένους από το ίδιο το 

ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής - υποφακέλους, στους οποίους τοποθετούνται όλα τα 

σχετικά με την Προσφορά στοιχεία, ως εξής:  

α) Στον υποφάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά, τοποθετούνται τα 
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απαιτούμενα στο Άρθρο 15 (Α.15) της παρούσας έγγραφα.  

β) Στον υποφάκελο Οικονομικής Προσφοράς, τοποθετούνται τα απαιτούμενα στο Άρθρο 

16 (Α.16) της παρούσας οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές, θα πρέπει - επί ποινή αποκλεισμού - να έχουν συνταχθεί 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας Διακήρυξης, συμπεριλαμβανομένων των 

Προσαρτημάτων της, τα οποία και επέχουν θέση υποδείγματος για τα υποβαλλόμενα 

έγγραφα έναντι των οποίων έχουν συνταχθεί.  

Επίσης, επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών του Διαγωνισμού, 

οι προσφορές κατόπιν της αποσφράγισής των (τόσο τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και η 

Τεχνική Προσφορά τεχνικές όσο και η Οικονομική Προσφορά), καθίστανται αυτόματα 

«ορατές» μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, από όλους τους συμμετέχοντες στο αυτό 

στάδιο του Διαγωνισμού. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες στο διαγωνισμό για εκατόν είκοσι 

(120) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

Προσφορές που ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο των εκατόν είκοσι (120) ημερών 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των Προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή θα 

απευθύνει σχετικό αίτημα προς τους Προσφέροντες, το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από 

τη λήξη ισχύος των Προσφορών τους. Οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε 

τρεις (3) ημέρες και, σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, να 

ανανεώσουν και τις Εγγυήσεις Συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν 

παρατάσεις.  

Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κ.τ.λ. 

Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, η οποία τυχόν εγείρει επιφυλάξεις 

αναφορικά με τη γνησιότητά της, η ΕΔΔ δύναται να ζητήσει και ο υποψήφιος να προσκομίσει 

αμελλητί, είτε αποστολή του πρωτοτύπου, είτε έγγραφη διευκρίνιση- διασάφηση που θα 

αίρει τις επιφυλάξεις της.  

Προσφορές, που κατά την κρίση της Επιτροπής είναι ελλιπείς, υπό αίρεση ή συνδυάζονται 

με προϋποθέσεις άσχετες με τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού, απορρίπτονται και 

δεν λαμβάνονται υπόψη.   

 

Α.15  Περιεχόμενο Υποφακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής –  Τεχνικής 

 Προσφοράς  

Οι προσφέροντες υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και 

προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά, σε 

μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με τον Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α'/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ 

Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται 

κατωτέρω. 
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Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του 

προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε 

μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) 

εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που 

φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο, φέρουν ψηφιακή υπογραφή 

και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και 

απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης 

προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον 

ίδιο τον οικονομικό φορέα (Προμηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του 

υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, 

Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις 

(3) μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι υπεύθυνες 

δηλώσεις του Ν. 1599/86 πρέπει να φέρουν ημερομηνία σύνταξης από την ημερομηνία 

τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών. Η μη προσκόμιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο 

αποκλεισμού του συμμετέχοντος.  

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά 

τους, τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, στην Ελληνική γλώσσα, όπως περιγράφονται στο 

Παράρτημα Β της παρούσης, καθώς και τα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει η 

κάλυψη των  ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής, όπως περιγράφονται στην παρούσα 

παράγραφο (Α15.1 – Ζητούμενα 1 έως 10). Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός 

Ελλάδας θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 454 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Κ.Πολ.Δικ.) και του Κώδικα 

περί Δικηγόρων.  

Επίσης, θα πρέπει να συμπεριλάβουν στο «Φάκελο Δικαιολογητικών», συμπληρωμένους 

τους πίνακες που βρίσκονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Β3  - «ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), λαμβάνοντας 

υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις / οδηγίες:  

1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ», περιγράφονται τα αντίστοιχα 

δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά. 

2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι το 

αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον Υποψήφιο 

Ανάδοχο. 

3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Υποψηφίου που έχει τη 

μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι. 
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 Α 15.1  Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής  

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι που υποβάλλουν προσφορά, θα πρέπει να πληρούν και να 

τεκμηριώνουν επαρκώς, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις, με ποινή αποκλεισμού :  

1. Άδεια του Ν. 2518/1997 τόσο της Εταιρείας όσο και του προσωπικού φύλαξης που 

διαθέτει ο υποψήφιος ανάδοχος και δύναται να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της 

Λιμενικής Εγκατάστασης Κέρκυρας της Ο.Λ.Κ.Ε. Α.Ε, όπως ισχύει (κατάθεση 

θεωρημένων αντιγράφων αδείας). Επίσης τουλάχιστον τρεις (3) άδειες σε ισχύ από 

Λιμεναρχεία, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 4434.1/02/08 (ΦΕΚ 1877/Β’) για 

αντίστοιχα έργα φύλαξης λιμενικών εγκαταστάσεων, όπου αντίστοιχο θεωρείται 

έργο φύλαξης λιμενικών εγκαταστάσεων τουλάχιστον αντίστοιχου ποσού, διάρκειας 

και αριθμού απασχολουμένου προσωπικού. [Υποβολή αντιγράφων αδειών]  

2. Το προσωπικό του υποψηφίου αναδόχου που δύναται να απασχοληθεί στο έργο 

πρέπει να είναι ηλικίας άνω των 25 ετών, με προϋπηρεσία στον κλάδο ασφαλείας 

μεγαλύτερη των 3 ετών, με ικανοποιητικές γνώσεις της αγγλικής έτσι ώστε να είναι 

δυνατή η καθημερινή επικοινωνία με τους επιβάτες καθώς και εκπαίδευση από 

αναγνωρισμένα δημόσια ή ιδιωτικά εκπαιδευτικά κέντρα σύμφωνα με την ΥΑ 

4434.1/02/08 (ΦΕΚ 1877/Β’), επίσης εκπαίδευση στη διαχείριση ασφάλειας 

πλήθους, στην εξυπηρέτηση επιβατών/επισκεπτών, στην αναγνώριση εκρηκτικών 

και άλλων απαγορευμένων αντικειμένων ή ουσιών, στην αναγνώριση και ανάλυση 

συμπεριφορών και τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας. Επίσης το ως άνω προσωπικό θα 

πρέπει να διαθέτει κρατική άδεια σε ισχύ και εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών 

κατά το τελευταίο έτος στον χειρισμό ακτινοσκοπικών μηχανημάτων και 

προϋπηρεσία τουλάχιστον έξι (6) μηνών στην φύλαξη πιστοποιημένης κατά ISPS 

Λιμενικής Εγκατάστασης κατά το τελευταίο έτος, που θα αποδεικνύεται με την 

κατάθεση βεβαίωσης του αντιστοίχου φορέα της Λιμενικής Εγκατάστασης. Το ως 

άνω προσωπικό πρέπει να έχει λάβει εκπαίδευση σε θέματα πυρασφάλειας –

πυροπροστασίας και στην παροχή βασικών πρώτων βοηθειών. Το ως άνω 

προσωπικό θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι είναι μόνιμο και έμπειρο προσωπικό 

του υποψηφίου αναδόχου με την υποβολή επικυρωμένων αντιγράφων συμβάσεων 

εργασίας αορίστου χρόνου διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους και την προσκόμιση 

ονομαστικής κατάστασης προσωπικού θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας ή 

αναρτημένη στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ σύμφωνα με το νόμο. Θα πρέπει να κατατεθούν 

πλήρη αποδεικτικά των παραπάνω προσόντων. 

3. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει εκτελέσει την τελευταία πενταετία τουλάχιστον 

τρείς (3) ετήσιες συμβάσεις με φορείς διαχείρισης λιμένων ή και λιμενικών 

εγκαταστάσεων της επικρατείας με σχετικό συμβατικό αντικείμενο, μεγαλύτερο ή 

ίσο των  150.000 € (ανάλογο του προϋπολογισμού του έργου). Θα πρέπει να 

υποβάλει με την προσφορά του βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης έργων και τις 

υπογεγραμμένες συμβάσεις αντίστοιχων έργων φύλαξης λιμενικών 

εγκαταστάσεων, οι οποίες να αποδεικνύουν την τουλάχιστον τριετή (3) εμπειρία του 

υποψηφίου αναδόχου κατά την τελευταία πενταετία. 

4. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να δηλώσει προτεινόμενο/υποψήφιο Υπεύθυνο 

Έργου, ο οποίος θα πρέπει να ανήκει στο μόνιμο προσωπικό του και να είναι μόνιμα 
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εγκατεστημένος ή να πρόκειται να εγκατασταθεί μόνιμα στην Κέρκυρα καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έργου με αρμοδιότητα την ημερήσια παρακολούθηση του έργου, τον 

έλεγχο της παρουσίας και της αποδοτικότητας του προσωπικού ασφαλείας. Για τον 

προτεινόμενο υπεύθυνο έργου θα πρέπει να προσκομισθεί απόδειξη ότι διαθέτει  

εμπειρία σε αντίστοιχα έργα παροχής υπηρεσιών ασφαλείας ή φύλαξης λιμενικών 

εγκαταστάσεων που περιλαμβάνουν έλεγχο επιβατών, αποσκευών και 

χειραποσκευών με άδεια screener, ότι διαθέτει εκπαίδευση υπεύθυνου ασφαλείας 

λιμενικής εγκατάστασης καθώς και προϋπηρεσία ως «Υπεύθυνος Έργου» Λιμενικών 

Εγκαταστάσεων Κρουαζιέρας τουλάχιστον ενός (1) έτους. Θα πρέπει να κατατεθούν 

πλήρη αποδεικτικά των παραπάνω προσόντων και Βεβαίωση Προϋπηρεσίας στη 

θέση «Υπευθύνου Έργου Λιμενικών Εγκαταστάσεων Κρουαζιέρας» από Λιμενικό 

Ταμείο ή Οργανισμό Λιμένα υποδοχής κρουαζιέρας. Ο προτεινόμενος/υποψήφιος 

υπεύθυνος θα πρέπει να έχει λάβει εκπαίδευση ΥΑΛΕ και να διαθέτει βεβαίωση από 

ΚΕΚ για επιτυχή παρακολούθηση του εκπαιδευτικού σεμιναρίου IMO Model Course 

5. Ο προτεινόμενος/υποψήφιος Υπεύθυνος Έργου θα δύναται να αντικατασταθεί από 

άλλον αντίστοιχων προσόντων. 

6. Ασφαλιστικές καλύψεις του άρθρου 4 της ΥΑ 4434.1/02/08 (ΦΕΚ Β΄ 1877/12-09-

2008) ποσού 2.000.000€, που θα αποδεικνύεται με την υποβολή επικυρωμένου 

αντιγράφου συμβολαίου ή βεβαίωση ασφαλιστικών καλύψεων από ασφαλιστική 

εταιρεία Α τάξεως, ετησίως ανανεούμενου. Το ασφαλιστήριο πρέπει να καλύπτει 

την ευθύνη του Ασφαλισμένου υπό την ιδιότητά του ως εργοδότη για έκνομες 

ενέργειες τελούμενες από τους εργαζομένους του οι οποίες λόγω της φύσης ή των 

περιστάσεων, μπορούν να προκαλέσουν βλάβη σε πλοία χρησιμοποιούμενα για 

διεθνή ή εθνική ναυσιπλοΐα, τους επιβάτες ή τα φορτία τους, ή τις λιμενικές 

εγκαταστάσεις που συνδέονται με αυτά σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ 725/2004. 

7. Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στο 

πεδίο εφαρμογής παροχής ασφάλειας ή/και φύλαξης με το διεθνές πρότυπο ISO 

9001:2008 ή αντίστοιχο από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και 

Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και 

Ασφάλειας στην Εργασίας στο πεδίο εφαρμογής παροχής ασφάλειας ή/και φύλαξης 

με το διεθνές πρότυπο OHSAS 18001:2008 ή αντίστοιχο από αναγνωρισμένο φορέα 

πιστοποίησης που να καλύπτει τις υπηρεσίες ασφαλείας κατά ISPS σε λιμενικές 

εγκαταστάσεις. 

8. Θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένα (με νόμιμα παραστατικά) ηλεκτρονική 

πλατφόρμα καταγραφής αναφορών και συμβάντων σε πραγματικό χρόνο με σκοπό 

την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εκτέλεσης των εργασιών από τον ΥΑΛΕ και 

τις αρμόδιες υπηρεσίες του. 

9. Θα προσκομιστούν με τα δικαιολογητικά συμμετοχής βεβαιώσεις φορέων λιμενικών 

εγκαταστάσεων, στις οποίες θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος έχει 

συμμετάσχει σε ετήσιες ασκήσεις των λιμενικών εγκαταστάσεων που έχουν 

παραχωρήσει τον έλεγχο ασφαλείας τους σε προσωπικό ασφαλείας. 

10. Θα υποβληθεί το Καταστατικό της εταιρείας θεωρημένο από την αρμόδια αρχή 

(Γενικό Εμπορικό Μητρώο), στο οποίο να αναφέρεται η δυνατότητα παροχής 

υπηρεσιών ασφάλειας λιμενικής εγκατάστασης (κατάθεση επικυρωμένου 
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αντιγράφου) και πρόσφατη  βεβαίωση ΓΕΜΗ (τελευταίου τριμήνου) περί των 

τροποποιήσεων του καταστατικού (από την οποία να αποδεικνύεται ότι το 

κατατεθέν είναι το ισχύον καταστατικό) και περί της εκπροσώπησης της εταιρείας. 

10. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α`75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, στην οποία : 

i. Να αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης 

ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του υποψηφίου 
αναδόχου, 

- δεν έχει καταδικασθεί ο νόμιμος εκπρόσωπός του με αμετάκλητη απόφαση για 
κάποιο κακούργημα. 

- δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 

- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις τους. 

- είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο και το συγκεκριμένο του επάγγελμα. 

- δεν του έχουν επιβληθεί ποινές/ποινικές ρήτρες για πλημμελή εκτέλεση δημόσιας 
σύμβασης, κατά την τελευταία τριετία. 

- αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας ανακοίνωσης και η 

προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας ανακοίνωσης, 

των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. Επίσης η 
υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της υπηρεσίας και τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

- Παραιτείται δε από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του 
διαγωνισμού και συμμετέχει με μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο της παρούσας 
ανακοίνωσης 

Κάθε υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει τα παραπάνω, καθώς και την 
χρηματοοικονομική και τεχνική ικανότητά του, καταθέτοντας τα ακόλουθα : 

 Βιογραφικά σημειώματα για τα μέλη της ομάδας υλοποίησης του έργου, 

συνοδευόμενα από Υπεύθυνη Δήλωση για το αληθές των στοιχείων τους. Στα 

βιογραφικά να αναφέρονται μεταξύ άλλων, τα σχετικά με το Ν.2518/97 προσόντα, 

η γνώση ξένων γλωσσών και να προκύπτει η εξειδίκευση και η εμπειρία των 

στελεχών σε παρόμοια έργα, με ιδιαίτερη αναφορά στην εμπειρία στις διαδικασίες 

του Κώδικα I.S.P.S., καθώς και στις γνώσεις αναγνώρισης όπλων, πυρομαχικών, 

εκρηκτικών και εκρηκτικών μηχανισμών. 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. 



22 

 

 Αντίγραφα αδειών φύλακα σύμφωνα με το Ν.2518/97 όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει, για κάθε ένα μέλος της ομάδας φυλάκων. 

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

 Συγκεντρωτικός Πίνακας καταγραφής προσωπικού φύλαξης και λοιπών στελεχών 
του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην ομάδα του έργου, σύμφωνα με 
το ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α/Α Ονοματεπώ
νυμο 

μέλους 

Σχέση 
εργασίας με 

Ανάδοχο 

 

Ύπαρξη 
δήλωσης 

συνεργασία
ς 

(ΝΑΙ/ ΟΧΙ) 

Θέση στην 
ομάδα 
έργου 

Αρμοδιό
τητες / 

καθήκον
τα 

Απασχόλη
ση στο 
έργο σε 

ανθρωπο
μήνες 

       

 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 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

% ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ 
(ΟΤΑΝ ΑΦΟΡΑ 

ΣΕ ΕΝΩΣΕΙΣ 
ΕΤΑΙΡΙΩΝ / 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ
) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Σ ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΟΥΣ
Α ΦΑΣΗ 

       

 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.  

 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. 

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

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

κοινοπραξίας. 
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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. 

 

Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς 

Υποβάλλονται τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, η οποία υποχρεωτικά και με ποινή 

αποκλεισμού, περιέχει όλα τα στοιχεία για την περιγραφή της υλοποίησης του έργου από 

τον Ανάδοχο. 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 

μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα 

στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 

παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 

αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 

παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν 

αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο 

προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως 

την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του). 

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, στοιχεία που να τεκμηριώνουν την ευελιξία προσαρμογής 

του ωραρίου απασχόλησης των φυλάκων στις ανάγκες του λιμανιού (μείωση ή 

αύξηση του προσωπικού αναλόγως  της επιβατικής και τουριστικής κίνησης). 

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, η ικανότητα και ευελιξία της Ομάδας Έργου, 

άλλα σχετικά τεχνικά στοιχεία που αφορούν την καταλληλότητα του Αναδόχου, 

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 
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του προγράμματος που προτείνει να εφαρμόσει ο προσφέρων για την καλή 

εκτέλεση των εργασιών. 

2. Ομάδα Εργασίας – Προσωπικό εκτέλεσης των εργασιών: 

Οι Υποψήφιοι 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 

(επικεφαλής ομάδας φύλαξης) καθώς και του λοιπού προσωπικού φύλαξης 

(φύλακες), τα οποία ο Υποψήφιος θα συμπεριλάβει στην Ομάδα Εργασίας που θα 

ασχοληθεί με το αντικείμενο της υπόψη σύμβασης.  

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

Οι Υποψήφιοι θα υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού στοιχεία που να 

αποδεικνύουν τα ακόλουθα: 

 Τεχνική Υποδομή και οργάνωση που διαθέτει ο Υποψήφιος για την υποστήριξη 

των εργασιών (προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού, κλπ). 

 Διάθεση επάρκειας έμπειρου και εξειδικευμένου προσωπικού για την εκτέλεση 

εργασιών του έργου. 

 Διάθεση ενός τουλάχιστον στελέχους μόνιμα εγκατεστημένου στην Κέρκυρα, με 

αρμοδιότητα ελέγχων παρουσίας και αποτελεσματικότητας των φυλάκων. 

 Μέτρα που εφαρμόζει ο Υποψήφιος για την διασφάλιση της ποιότητας των 

παρεχομένων υπηρεσιών (συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα σειράς ISO 

9001:2000) καθώς και για την υγιεινή και την ασφάλεια. 

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 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 

ό,τι 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». 

 

Α.16 Περιεχόμενο Υποφακέλου Οικονομικής Προσφοράς  

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του οικονομικού φορέα (Προμηθευτή). Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται 

ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η 
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οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 

μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα 

στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 

παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 

αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 

παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να αφορά στην παροχή των υπηρεσιών που 

περιγράφονται στο φάκελο «Τεχνική Προσφορά» 

Οι Υποψήφιοι θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού, να περιλαμβάνουν στην Οικονομική 

Προσφορά τα ακόλουθα σημεία: 

1. Ονομασία και εταιρική επωνυμία, νόμιμη έδρα, Α.Φ.Μ. 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. Δήλωση με  τα κάτωθι στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 68 του Ν.3863/2010 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 22 του Νόμου 4144/2013: 

 Τον αριθμό των εργαζομένων 

 Τις μέρες και τις ώρες εργασίας 

 Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι 

 Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες 

αποδοχές αυτών των εργαζομένων 

 Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 

Οι Οικονομικές Προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με το υπόδειγμα του  παραρτήματος 

Β. 

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

νόμιμους εκπροσώπους όλων των εταιρειών και πρέπει να προσδιορίζονται επακριβώς οι 

υπηρεσίες και οι σχετικές εργασίες που θα εκτελούνται από την καθεμιά Εταιρεία. 

 

Α.16.1 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 Υποψήφιοι 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. 
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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.  

6. Ο Ο.Λ.ΚΕ., σύμφωνα με το άρθρο 48 του ΠΔ 59/2007, για προσφορές οι οποίες 

φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο, πριν απορρίψει τις 

προσφορές αυτές, ζητεί γραπτώς τις διευκρινίσεις για τη σύνθεση της προσφοράς τις 

οποίες τυχόν κρίνει σκόπιμες. 

7. Για την ανάλυση των τιμών της προσφοράς τους οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να 

συμπληρώσουν τους Πίνακες του Παραρτήματος Β.  

8. 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. 

9. 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. 

10. Προσφορές που το συνολικό τίμημα τους (χωρίς Φ.Π.Α.) υπερβαίνει την 

προϋπολογισθείσα δαπάνη (χωρίς Φ.Π.Α.), απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

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 

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

ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει 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 

 

Α.16.2 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. 
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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. 

 

Α.17  Εγγυήσεις  

Οι εγγυήσεις θα πρέπει να συνταχθούν σύμφωνα με τα υποδείγματα του  παραρτήματος 

της παρούσας.  

  

17.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό  

Κάθε προσφορά στο διαγωνισμό συνοδεύεται υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από 

αυτόν από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% επί της συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., συνεπώς συνολικού 

ποσού τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) και απευθύνεται στον Οργανισμό Λιμένος 

Κέρκυρας Α.Ε. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά 

πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν 

σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα. 

Η εγγυητική επιστολή που έχει εκδοθεί σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός 

Ελλάδας, συνοδεύεται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα 

από κρατική αρχή ή εξουσιοδοτημένα από τη νομοθεσία άτομα. Σε περίπτωση που η 

απόδοση όρου της ξενόγλωσσης εγγυητικής επιστολής διαφέρει από την απόδοσή του στην 

ελληνική, η μετάφρασή του στην ελληνική θα υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον ένα (1) μήνα 

περισσότερο από τη χρονική διάρκεια της προσφοράς και να εκδίδεται υπέρ του 

Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε. 

Σε περίπτωση ένωσης φυσικών ή νομικών προσώπων, η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να 

καλύπτει όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Είναι δε 

δυνατόν η εγγύηση συμμετοχής να καλύπτεται από μία ή περισσότερες εγγυητικές 

επιστολές, που θα έχουν άθροισμα το συνολικό ποσό και θα αναφέρεται σε όλα τα μέλη της 

ένωσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία : 

 την ημερομηνία έκδοσης της,  

 τον εκδότη της, 

 την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται, δηλαδή: Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας 

Α.Ε. - Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα 

 τον αριθμό της εγγύησης,  
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 το ακριβές ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

 το χρόνο ισχύος της εγγύησης, 

 την πλήρη επωνυμία και διεύθυνση του διαγωνιζόμενου, υπέρ του οποίου εκδίδεται 

η εγγύηση,  

 τον αριθμό της διακήρυξης, την ημερομηνία διαγωνισμού και τον τίτλο του έργου, 

για το οποίο εκδίδεται η εγγύηση, για το έργο  «ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 24ΩΡΗΣ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ (05) ΜΗΝΕΣ» 

 την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, 

 ότι παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως,  

 ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της υπηρεσίας που διενεργεί τον 

διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από 

απλή έγγραφη ειδοποίηση, 

 ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου,  

 ότι ο εκδότης υποχρεούται να παρατείνει την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλή 

αίτηση της υπηρεσίας, που διενεργεί το διαγωνισμό. 

Η εγγύηση συμμετοχής του διαγωνιζόμενου που θα επιλεγεί ως ανάδοχος επιστρέφεται 

μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και εντός πέντε (5) 

εργάσιμων ημερών. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των υπολοίπων διαγωνιζομένων 

επιστρέφονται σε αυτούς εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της 

κατακύρωσης του διαγωνισμού, έπειτα από αίτηση των διαγωνιζομένων προς την 

Αναθέτουσα Αρχή, στην οποία θα δηλώνεται η παραίτησή των από την άσκηση κάθε 

ένδικου μέσου αναφορικά με τον εν λόγω Διαγωνισμό. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος στον οποίον θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός δεν προσκομίσει 

εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά του σταδίου κατακύρωσης, αρνηθεί να υπογράψει 

εμπροθέσμως τη σύμβαση ή να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης κατά την 

υπογραφή της σύμβασης ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, 

που απορρέει από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η 

εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Ο.Λ.ΚΕ. ΑΕ. 

 

Α 17.2 Εγγύηση Καλής εκτέλεσης της σύμβασης   

Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος το αργότερο 

κατά την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των 

όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% (μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) επί της συνολικής συμβατικής αξίας. 
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα 

στοιχεία, που αναφέρονται παραπάνω για την εγγύηση συμμετοχής. Επιπλέον, τον αριθμό 

της σχετικής σύμβασης και τον όρο ότι το ποσό της εγγύησης καλύπτει και την καταβολή 

τόκων, σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή μη παράδοσης του έργου. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) 

μήνες από το συμβατικό χρόνο παράδοσης του έργου, σε κάθε περίπτωση η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την εκκαθάριση του συνόλου των 

απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και την οριστική ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή του όλου έργου με σχετική Απόφαση της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών – 

Υπηρεσιών του ΟΛΚΕ Α.Ε. 

Α.18  Αποσφράγιση & Αξιολόγησης προσφορών –  Ενστάσεις –  Προσφυγές  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο 

άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και συμπληρωματικά το ΠΔ 118/2007. 

 

Α 18.1 Διαδικασία αποσφράγισης -  αξιολόγησης προσφορών και 

ανακοίνωση τιμών  

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την επομένη της καταληκτικής 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 11η Ιουλίου 2016, ημέρα  Δευτέρα και 

ώρα 11:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της 

Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την 

ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των 

ηλεκτρονικών (υπό) φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 

Μετά την αποσφράγιση, το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην καταχώριση των 

προσφερόντων, των δικαιολογητικών που αυτοί υπέβαλαν και των αποτελεσμάτων του 

ελέγχου τους σε πρακτικό το οποίο συντάσσει και υποβάλει προς έγκριση στο Δ.Σ.. 

Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά 

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

θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την 

αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», 

οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν  

προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα, η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, 

που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της (πιστοποιημένοι χρήστες του 

συστήματος), προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση 

φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

 

18.2  Περιγραφή διαδικασίας Αξιολόγησης  

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα Προσφορά. Για την 
επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω: 

- Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές 
πληρούνται οι απαιτήσεις της Διακήρυξης. 

- Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί 
σε προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης 

- Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς με 
βάση τον ακόλουθο τύπο : 

Λi = 80 * (Βi/Βmax) + 20 * (Kmin/Ki), όπου: 

Λi: συνολική βαθμολογία της προσφοράς i, το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά 

ψηφία. 

Βmax: η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά 

Βi: η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 

Kmin: το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή 

Κi: Το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i 

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ. 

Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά 

περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

 Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των 

ηλεκτρονικών προσφορών.   

 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη 

της προσφοράς τους. 

 Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την 

αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες 

χρήστες - οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων 

δικαιολογητικών και οι χρήστες - οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις 

εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. 
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18.3 Τεχνική Αξιολόγηση  

Για τις ανάγκες της τεχνικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα ακολουθήσει την 

παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία: 

I. Θα ελέγξει το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών, προκειμένου να διαπιστώσει εάν 

ικανοποιούν τους όρους της Διακήρυξης και θα καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό της, τυχόν 

προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε μία από αυτές, τους 

ακριβείς λόγους απόρριψης. 

II. Εφόσον σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας υπάρχουν τέτοιες απορριπτέες προσφορές, η 

Επιτροπή Διαγωνισμού θα διαβιβάσει το πρακτικό απόρριψης στην Αναθέτουσα Αρχή για 

την έκδοση των σχετικών αποφάσεων απόρριψης. 

III. Θα προχωρήσει στη βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς  των αποδεκτών προσφορών 

σύμφωνα με τα “Κριτήρια Αξιολόγησης”, όπως αυτά προσδιορίζονται στον  παρακάτω 

πίνακα: 

Κριτήρια αξιολόγησης τεχνικών προσφορών 

Για την τεχνική βαθμολόγηση των προσφορών που θα κριθούν αποδεκτές και δεν θα 

απορριφθούν για οποιοδήποτε λόγο σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας διενέργειας, 

θα χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω πίνακες κριτηρίων και αναλυτικής βαθμολογίας με τους 

αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας. 

Πίνακας κριτηρίων Αξιολόγησης 

 

Πίνακας Αναλυτικής Βαθμολογίας 

Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης Συντελεστής Βαρύτητας 

Α.1 Μεθοδολογία εκτέλεσης των εργασιών 30% 

Α.2 Ομάδα Εργασίας – Προσωπικό εκτέλεσης των 
εργασιών 

35% 

Α.3. Εμπειρία, Οργάνωση και υποδομή του Υποψήφιου 
για την εκτέλεση του έργου 

45% 

Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης 
Συντελεστής 
Βαρύτητας 

Βαθμολογία 
Σταθμισμένη 
Βαθμολογία 

Α.1.1 Ικανότητα / ευελιξία 
προσαρμογής ωραρίου 
απασχόλησης φυλάκων 
στις ανάγκες του 
Οργανισμού 

30% 

  

Α.2.1 Εμπειρία επικεφαλής 15%   

Α.2.2 Εμπειρία προσωπικού 
φύλαξης στη φύλαξη 

20%   
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Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. 

Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων των προσφορών: 

 είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές 

προδιαγραφές (υποχρεωτικές [ως απαράβατοι όροι] και μη υποχρεωτικές) 

 αυξάνεται έως 120 όταν υπερκαλύπτονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους 
συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται 
στα 2 δεκαδικά ψηφία και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα 
των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η ομάδα κριτηρίων που αφορά στην αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς έχει 

συντελεστή βαρύτητας 80%. 

Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης, θα διαβιβάσει στην Αναθέτουσα Αρχή το/α 

πρακτικό/ά της, για την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης της διαδικασίας 

αξιολόγησης, το οποίο θα κοινοποιηθεί με επιμέλεια της Αναθέτουσας Αρχής στους 

προσφέροντες. 

18.4 Οικονομική Αξιολόγηση  

Οι Οικονομικές Προσφορές (βλέπε Πρότυπο Οικονομικής Προσφοράς στο Παράρτημα) θα 

αποσφραγισθούν μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης της διαδικασίας τεχνικής 

αξιολόγησης από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Η ημερομηνία, ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγισθούν οι Οικονομικές Προσφορές θα 

γνωστοποιηθεί, σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την 

αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 

κατά το προηγούμενο στάδιο, δεν αποσφραγίζονται. 

Η αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών θα γίνει μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών το αρμόδιο πιστοποιημένο στο 

σύστημα συλλογικό όργανο αποσφράγισης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού (επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης διαγωνισμού) προβαίνει στην 

λιμενικών εγκαταστάσεων 
υποκείμενων στα μέτρα 
και διαδικασίες ασφαλείας 
του Κώδικα ISPS 

Α.3.1 Εμπειρία εταιρείας  20%   

Α.3.2 Καταλληλότητα 
Υποψηφίου για την παροχή 
υπηρεσιών φύλαξης 
(πιστοποιητικά έγκρισης / 
αναγνώρισης) 

15% 
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αξιολόγηση προσφορών εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την 

ανάθεση δημοσίων συμβάσεων. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα διαβιβάσει στην Αναθέτουσα Αρχή το/α πρακτικό/ά της, το 

οποίο θα κοινοποιηθεί με επιμέλεια της Αναθέτουσας Αρχής στους προσφέροντες.  

Το κριτήριο που αφορά στην αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς έχει συντελεστή 

βαρύτητας 20%. 

 

18.5 Ενστάσεις –  Προσφυγές  

Ενστάσεις κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής υποψηφίου σ’ αυτόν και 

της νομιμότητας της διενέργειας του έως και της κατακυρωτικής Απόφασης υποβάλλονται 

σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007. 

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του, ή της 

συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος και 

επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή 

υπογραφή από τους οικονομικούς φορείς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ως εξής: 

Η  ένσταση κατά της διακήρυξης κατατίθεται μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος   από 

την δημοσίευση της διακήρυξης  στο ΦΕΚ και της υποβολής των προσφορών.  

Οι ενστάσεις κατά της δημοπρασίας, κατατίθενται μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της 

διεξαγωγής της δημοπρασίας ή της επομένης της ανακοινώσεως του αποτελέσματος. 

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά 

την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή, η οποία 

υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην Οικονομική Επιτροπή η 

οποία τελικά αποφασίζει. 

Η ένσταση κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από 

τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 

H ένσταση κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την 

κατακυρωτική απόφαση, υποβάλλεται μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων 

ημερών αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της 

Αναθέτουσας Αρχής. Η ένσταση κοινοποιείται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την 

υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από την αρμόδια 

Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία εισηγείται σχετικά στην Αναθέτουσα Αρχή και το αποφασίζον 

όργανο εκδίδει τη σχετική απόφαση το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες από την λήξη της 

προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις, μετά από απόφαση του αρμόδιου για τη Διοίκηση του Φορέα οργάνου.  

Ενστάσεις που υποβάλλονται αναρμοδίως και για οποιοδήποτε άλλο λόγο, πλην των 

αναφερόμενων παραπάνω, καθώς και χωρίς την συνοδεία του ισχύοντος παραβόλου, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Σε κάθε περίπτωση, οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση των 

σχετικών αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής με δική τους μέριμνα. 
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Α.19  Ολοκλήρωση –  Ακύρωση –  Μερική επανάληψη –  Κατακύρωση  

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του 

οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές 

προδιαγραφές ουσιώδεις όρους και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης με γνωμοδότηση της προς το Δ.Σ. που αποφασίζει σχετικά, 

προτείνει: 

1. Ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με τροποποίηση ή μη των όρων και 

των τεχνικών προδιαγραφών. 

2. Κατακύρωση του έργου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07, ο προσφέρων 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη 

σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του 

συστήματος, σε μορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο με  σήμανση  «Δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται 

ακολούθως. 

Διαφορετικά, θα αποκλεισθεί και θα εκπέσει η Εγγύηση Συμμετοχής στον Διαγωνισμό την 

οποία έχει καταθέσει με την Προσφορά του. Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή θα 

έχει το δικαίωμα να καλέσει τον επόμενο κατά σειρά βαθμολόγησης Διαγωνιζόμενο με τις 

ίδιες προϋποθέσεις, προκειμένου να συνάψει την Σύμβαση μαζί του.  

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται  από τον προσφέροντα  εντός τριών (3) εργασίμων 

ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές 

αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. Όταν υπογράφονται από 

τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις 

του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και 

δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1 του παρόντος 

συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψήφιου Αναδόχου από τον διαγωνισμό. Δεν θα γίνει 

αποδεκτό να υποβληθούν τα δικαιολογητικά εντός προθεσμίας που θα οριστεί στις αιτήσεις 

των υπόχρεων προς τις αρμόδιες αρχές για έκδοση των δικαιολογητικών αυτών.  

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του 

προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιμες ημέρες 

μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική 

ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών 

που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο 

σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων 

διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  

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

έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 
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Α 19.1  Ανακοίνωση Κατακύρωσης  

Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί, αμέσως, την απόφαση κατακύρωσης μαζί με αντίγραφο των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε 

προσφερόμενο και με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, επί αποδείξει. 

Ο ανάδοχος συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις της προσφοράς του μέχρι την έγκριση του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού. Υποχρεούται δε, σε προθεσμία εντός είκοσι (20) ημερών 

από την κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης των υποβληθέντων δικαιολογητικών 

κατακύρωσης και της κατακύρωσης του διαγωνισμού σε αυτόν από τον ΟΛΚΕ, να προσέλθει 

για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης αυτών, οι όποιες θα είναι ίσες προς πέντε επί τοις εκατό (5%) επί 

του καθαρού συμβατικού ποσού. 

Α 19.2  Κατακύρωση  

Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΚΕ.  

Α 19.3  Κήρυξη αναδόχου ως  εκπτώτου  

Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού 

Προσώπου ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης σε περίπτωση που: 

α) Δεν προσέλθει μέσα στο χρονικό διάστημα που του ορίστηκε, να υπογράψει την σχετική 

σύμβαση. 

β) Με την ίδια διαδικασία κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση εάν δεν παραδώσει το 

έργο εντός του συμβατικού χρόνου ή στον χρόνο παράτασης. 

Α 19.4  Επίλυση διαφορών  

Η παρούσα Διακήρυξη και η σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση αυτή, θα διέπεται 

αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά - διένεξη πάνω στους όρους της 

παρούσας Διακήρυξης και στην εκτέλεση της σύμβασης, αρμόδια για την επίλυση τους είναι 

τα Δικαστήρια της Έδρας της Αναθέτουσας Αρχής [Κέρκυρας]. 

Α.20  Δικαιολογητικά κατακύρωσης μειοδότη  

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο Διαγωνιζόμενος, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, οφείλει να υποβάλει κατά περίπτωση (ανάλογα με τη 

νομική του μορφή), σε σφραγισμένο φάκελο, τα παρακάτω έγγραφα και δικαιολογητικά. 

(Σημ.: Για όλες τις κατηγορίες τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ποινικού μητρώου 

αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από την Ε.Δ.Δ. (ν. 3242/04 -ΦΕΚ 102A΄και ν.3448/2006 -ΦΕΚ 

57Α), με τη συνδρομή – εφόσον απαιτηθεί – των υποψηφίων). 

Α) Έλληνες Πολίτες 
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1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή του Διαγωνιζόμενου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας 

αρχής με την οποία να πιστοποιείται αφενός η άσκηση του επαγγέλματός του κατά την 

ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού, αφετέρου, ότι εξακολουθεί να παραμένει 

εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου 

πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

Διαγωνιζόμενος δεν τελεί υπό πτώχευση και δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Σε 

περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση 

την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται 

το σχετικό πιστοποιητικό.  

3. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, ο Διαγωνιζόμενος 

είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση εγκατάστασής του 

στην αλλοδαπή, τα εν λόγω πιστοποιητικά εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της 

χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά. 

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 βεβαίωση του Διαγωνιζόμενου, ενώπιον συμβολαιογράφου ή 

Ειρηνοδίκη, στην οποία θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα 

συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στον Διαγωνιζόμενο οι ανωτέρω νομικές 

καταστάσεις. Η ένορκη αυτή βεβαίωση, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την 

κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με τα 

παραπάνω δικαιολογητικά μετά τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση. 

Β) Αλλοδαποί Πολίτες 

1. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης του Διαγωνιζόμενου, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου, ή σε 

ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού και 

εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης. 

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου 

πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

Διαγωνιζόμενος δεν τελεί υπό πτώχευση και δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Σε 

περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση 

την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται 

το σχετικό πιστοποιητικό. 

3. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, ο Διαγωνιζόμενος 

είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση εγκατάστασής του 
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στην αλλοδαπή, τα εν λόγω πιστοποιητικά εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της 

χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά. 

Σε περίπτωση που στη χώρα του Διαγωνιζόμενου 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 Διαγωνιζόμενου ή, στα 

κράτη όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του Διαγωνιζόμενου 

ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 

Οργανισμού της χώρας του, στην οποία θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν 

εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν για τον Διαγωνιζόμενο οι 

ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η ένορκη αυτή βεβαίωση, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου 

πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί 

με τα παραπάνω δικαιολογητικά μετά τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση. 

Γ) Ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα 

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή του Διαγωνιζόμενου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας 

αρχής με την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του κατά την ημέρα 

διενέργειας του Διαγωνισμού, αφετέρου, ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος 

μέχρι της επίδοσης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου 

πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

Διαγωνιζόμενος δεν τελεί υπό πτώχευση και δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου 

πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

Διαγωνιζόμενος δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, 

ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπως ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις 

και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των 

ανωτέρω νομοθετημάτων. Τα εν λόγω πιστοποιητικά εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 6 

παρ. 2 εδ. γ’ παρ. (4) του Π.Δ. 118/2007. 

4. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, ο Διαγωνιζόμενος 

είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

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 βεβαίωση του Διαγωνιζόμενου, ενώπιον συμβολαιογράφου ή 

Ειρηνοδίκη, στην οποία θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα 

συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στον Διαγωνιζόμενο οι ανωτέρω νομικές 

καταστάσεις. Η ένορκη αυτή βεβαίωση, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την 

κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με τα 

παραπάνω δικαιολογητικά μετά τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση.  
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Δ) Συνεταιρισμοί 

1. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου 

πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

Διαγωνιζόμενος δεν τελεί υπό πτώχευση και δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Σε 

περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση 

την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία εκδίδεται το 

σχετικό πιστοποιητικό. 

2. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, ο Διαγωνιζόμενος 

είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση εγκατάστασής του 

στην αλλοδαπή, το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της 

χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

3.  Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, ότι ο Διαγωνιζόμενος λειτουργεί και εκπροσωπείται 

νόμιμα.  

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 βεβαίωση του Υποψηφίου Αναδόχου, ενώπιον 

συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν 

εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στον Διαγωνιζόμενο οι 

ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η ένορκη αυτή βεβαίωση, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου 

πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί 

με τα παραπάνω δικαιολογητικά μετά τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση. 

Ε) Ενώσεις - Κοινοπραξίες 

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: 

i. να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους 

της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στην Ένωση / Κοινοπραξία και το ειδικό μέρος του Έργου – 

παραδοτέο, το οποίο αυτό θα αναλάβει στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου στο σύνολο 

της Προσφοράς, 

ii. να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών 

της Ένωσης / Κοινοπραξίας, 

iii. 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 έγκρισή του για τη συμμετοχή του μέλους:  

 στην Ένωση/ Κοινοπραξία 
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 στο Διαγωνισμό  

4. Συμβολαιογραφική πράξη ορισμού κοινού εκπροσώπου της Ένωσης / Κοινοπραξίας με 

την οποία να εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί τον Διαγωνιζόμενο ενώπιον της Αναθέτουσας 

Αρχής και να υπογράψει για λογαριασμό των μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας τη Σύμβαση. 

Α.21  Σύμβαση, Εκτέλεση και Παραλαβή εργασιών  

Α 21.1  Υπογραφή Σύμβασης  

Μετά την έκδοση απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο, ο 

προμηθευτής θα κληθεί για την υπογραφή της σύμβαση και συγκεκριμένα με τον ΟΛKE. Η 

σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη 

συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για 

την κατάρτισή της με την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος. 

Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση 

θα γίνει σε έγγραφο του κάθε φορέα υλοποίησης και θα υπογραφεί από το νόμιμο 

εκπρόσωπο του αναδόχου προμηθευτή και τους νόμιμους εκπροσώπους του κάθε φορέα. 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται μόνο στο μέτρο που δεν θα υπάρξει μεταβολή των 

ουσιωδών όρων αυτής και δύνανται να παραταθεί ανάλογα με πιθανές παρατάσεις 

υλοποίησης του προγράμματος από τη Διαχειριστική Αρχή. 

Α.22  Αμοιβή Αναδόχου –  Κρατήσεις  

Α 22.1  Αμοιβή Αναδόχου  

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών 

που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής. 

Οι ανωτέρω τρόπος πληρωμής δύναται να τροποποιηθεί για τις ανάγκες του Έργου κατά τη 

διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης, με βάση τα ορόσημα του Έργου, υπό την προϋπόθεση 

ότι η εκάστοτε πληρωμή δεν θα υπερβαίνει το αντικείμενο του Έργου που θα έχει 

παραληφθεί. Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται κατά το νόμο. 

22.2  Κρατήσεις  

Κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβαρύνει τον 

ανάδοχο. (Παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.4013/15-9-2011). 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται.  

Α.23  Αναπροσαρμογή τιμών  

Οι προσφερόμενες τιμές θεωρούνται σταθερές και οριστικές και δεν υπόκεινται σε 

αναπροσαρμογή για οποιοδήποτε λόγο και αιτία μέχρι και την λύση της Σύμβασης. Για το 

λόγο αυτό η συμμετοχή στο Διαγωνισμό κάθε ενδιαφερομένου συνεπάγεται ρητή, 

ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη παραίτησή του από κάθε υπέρ αυτού δικαίωμα 

αναπροσαρμογής των τιμών που προσφέρθηκαν, και που τυχόν απορρέει από άλλη σχετική 
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διαταγή. 

Α.24  Εγγυήσεις –  Υποχρεώσεις  

Α 24.1  Εγγυητική ευθύνη –  Υποχρεώσεις Αναδόχου  

Ο Ανάδοχος με την υποβολή της προσφοράς του δεσμεύεται και εγγυάται προς τον ΟΛΚΕ 

ότι θα παρέχει τις ζητούμενες υπηρεσίες σύμφωνα με το σχετικό ρυθμιστικό νομικό πλαίσιο, 

τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας, τους τεχνικούς κανόνες (νόρμες) και τα 

διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα που ισχύουν, και θα πληροί όλες τις προδιαγραφές, 

λειτουργίες, ιδιότητες και χαρακτηριστικά που απορρέουν τόσο από την παρούσα 

Διακήρυξη, ή θα διαμορφωθούν από την Αναθέτουσα Υπηρεσία κατά την ανέλιξη παροχής 

υπηρεσιών του εν λόγω έργου. 

Ο Ανάδοχος θα είναι σε διαρκή διαβούλευση με τις υπηρεσίες του ΟΛKE, με στόχο τη 

συμβουλευτική στήριξη και τεχνική υποστήριξη σε ότι αφορά την εκπόνηση των ως άνω 

παραδοτέων – μελετών. Ειδικότερα ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τις εξής υποχρεώσεις: 

 Συμμετοχή σε όλες τις απαραίτητες συναντήσεις εργασίας, εφόσον αυτές ζητηθούν 

εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή  με στόχο την καταγραφή της υφιστάμενης 

κατάστασης και τις  διαχειριστικές ανάγκες του λιμανιού. 

 Προγραμματισμό, σχεδιασμό και υλοποίηση του ποιοτικού αποτελέσματος των 

παραδοτέων. 

Α 24.3  Εμπιστευτικότητα  

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν 

αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά 

την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων 

λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό 

του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω 

υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η 

Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την 

παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. 

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την 

προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες 

ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει 

την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

Α.25  Τροποποίηση Σύμβασης –  Εκχωρήσεις –  Μεταβιβάσεις  

Η Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται όταν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη, εξαιρουμένης ρητώς οποιασδήποτε τροποποίησης συνεπάγεται 

υπέρβαση της διατιθέμενης για το έργο πίστωσης.  

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει ολικά ή μερικά την παρούσα 

Σύμβαση ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του προς οιονδήποτε.  
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην αντικατάσταση φυσικού προσώπου εμπλεκομένου στην 

εκτέλεση του Έργου, εφόσον αυτό ζητηθεί από την Υπηρεσία με την παράθεση απολύτως 

αιτιολογημένου σκεπτικού. 

Α.26  Δημοσιότητα –  Πληροφόρηση  

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί : 

1. Στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. 

2. Σε δύο τοπικές εφημερίδες 

3. Σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες 

4. Στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

5. Στο ΚΜΗΔΗΣ (Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων) 

6. Στην ιστοσελίδα του ΟΛΚΕ ΑΕ (www.corfuport.gr)  

Α 27 Πληροφορίες   

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από τον ΟΛΚΕ, ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 

και ώρες 11:00 ως 14:00: 

Ταχ. Δ/νση:  Νέος Επιβατικός Σταθμός, Νέο Λιμάνι – Κέρκυρα  

Ταχ. Κώδικας: 49100 

Πληροφορίες: Αριστείδης Μπατσούλης 

Email :  aris.batsoulis@corfuport.gr 

Τηλ.:  2661045551 

FAX:  2661037173 

Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν εμπρόθεσμα έγγραφα και συμπληρωματικές 

πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο έργο, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες 

πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. 

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες 

ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Όταν επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσμία 

αυτή ανεφάρμοστη, τότε μπορεί να ορισθεί σε τέσσερις (4) ημέρες, πριν από την 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Τα αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Για να υποβληθούν αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινήσεων, 

οι οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα δηλαδή να διαθέτουν 

σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). 

Το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένο. 

Κέρκυρα  22  Ιουνίου 2016 

http://www.corfuport.gr/
mailto:aris.batsoulis@corfuport.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
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Για τον ΟΛΚΕ Α.Ε. 

        ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ 

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

Β. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

 

Β.1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ   

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

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

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

Προς:  Τον  Οργανισμό Λιμένα Κέρκυρας Ανώνυμη Εταιρεία 

Νέος Επιβατικός Σταθμός - Νέο Λιμάνι Κέρκυρας 

ΤΚ 491 00 

ΚΕΡΚΥΡΑ  

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ. ............... για  τρείς χιλιάδες ευρώ (3.000,00 €). 

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……………… 

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 τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €), για τη συμμετοχή στο 

διενεργούμενο διαγωνισμό του ΟΛΚΕ Α.Ε. για την εκτέλεση του έργου «Ανάθεση τριών 

θέσεων 24ωρης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας των λιμενικών εγκαταστάσεων 

αρμοδιότητας Οργανισμού Λιμένα Κέρκυρας Α.Ε., σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, 

για πέντε (05) μήνες» συνολικής αξίας 150.000 πλέον ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τη με αριθμό 

1669/5.0/22-06-2016 Διακήρυξή σας.  

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

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

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

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

Προς:  Τον  Οργανισμό Λιμένα Κέρκυρας Ανώνυμη Εταιρεία 

Νέος Επιβατικός Σταθμός - 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. …………… 
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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 του ΟΛΚΕ Α.Ε. για εκτέλεση 
του έργου «Ανάθεση τριών θέσεων 24ωρης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας των λιμενικών 
εγκαταστάσεων αρμοδιότητας Οργανισμού Λιμένα Κέρκυρας Α.Ε., σύμφωνα με το ισχύον 
νομικό πλαίσιο, για πέντε (05) μήνες» συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό 
1669/5.0/22-06-2016 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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Β2 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Υπηρεσίες Φύλαξης  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωποώρες*1 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 
[€] Φ.Π.Α. 

[€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 
[€] 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1       

2       

3       

…       

ΣΥΝΟΛΟ      

 
 
Άλλες Δαπάνες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ 
[€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 
[€] 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1       

2       

3       

…       

ΣΥΝΟΛΟ    
 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

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 Φύλαξης    

2 Άλλες Δαπάνες    

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)    

 

                                           

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

μέγιστο βαθμό ανάλυσης επί ποινής αποκλεισμού 
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Β3  : ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 

Οι Έλληνες Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1.  
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα  
στην παράγραφο Α17  της παρούσας. 

ΝΑΙ  

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. 

ΝΑΙ  

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. 

ΝΑΙ  

4.  

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 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. 

ΝΑΙ  

5.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. 

ΝΑΙ  

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.  

ΝΑΙ  

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. 

ΝΑΙ  

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. 

ΝΑΙ  

9.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό εκκαθάριση 

ΝΑΙ  

10.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το οποίο να προκύπτει 

ΝΑΙ  



47 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

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. 

ΝΑΙ  

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. 

ΝΑΙ  

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.  

ΝΑΙ  

14.  

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία ο 
υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς 
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει 
εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ  

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.  

ΝΑΙ  

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. 

ΝΑΙ  

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 . 

ΝΑΙ 2  

 

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».  

                                           

2 Εφόσον ο υποψήφιος υποβάλει την προσφορά του μέσω αντιπροσώπου.  
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Οι Αλλοδαποί Πολίτες 

 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1.  
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα 

  Στην παράγραφο Β.2.4 του παρόντος Κεφαλαίου. 
ΝΑΙ  

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. 

ΝΑΙ  

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. 

ΝΑΙ  

4.  

Υπεύθυνη 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 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. 

ΝΑΙ  

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. 

ΝΑΙ  

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. 

ΝΑΙ  

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. 

ΝΑΙ  

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 

ΝΑΙ  
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Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

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. 

ΝΑΙ  

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. 

ΝΑΙ  

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. 

ΝΑΙ  

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. 

ΝΑΙ  

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. 

ΝΑΙ  

14.  

Υπεύθυνη 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 οποίους ο 
υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ  

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.  

ΝΑΙ  

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. 

ΝΑΙ  
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Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

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 . 

ΝΑΙ 3  

 

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». 

  

                                           

3 Εφόσον ο υποψήφιος υποβάλει την προσφορά του μέσω αντιπροσώπου.  
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Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1.  
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα 

   Στην παράγραφο Β.2.4 του παρόντος Κεφαλαίου 
ΝΑΙ  

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. 

ΝΑΙ  

3.  

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 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. 

ΝΑΙ  

4.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι 
ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση.  

ΝΑΙ  

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. 

ΝΑΙ  

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. 

ΝΑΙ  

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. 

ΝΑΙ  

8.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι 
ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό εκκαθάριση.  

ΝΑΙ  

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. 

ΝΑΙ  

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.  

ΝΑΙ  

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. 

ΝΑΙ  
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

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.  

ΝΑΙ  

13.  

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, 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.  

ΝΑΙ  

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.  

ΝΑΙ  

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. 

ΝΑΙ  

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. 

ΝΑΙ  

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 

ΝΑΙ  

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 . 

ΝΑΙ 4  

 

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 

                                           

4 Εφόσον ο υποψήφιος υποβάλει την προσφορά του μέσω αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος 

εκπρόσωπός του.  



53 

 

αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Δήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την 

προσφορά του Υποψηφίου εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών». 



54 

 

Οι συνεταιρισμοί 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

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. 

ΝΑΙ  

2.  
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα 

  Στην παράγραφο Β.2.4 του παρόντος Κεφαλαίου 
ΝΑΙ  

3.  
Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος λειτουργεί νόμιμα.  

ΝΑΙ  

4.  

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 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. 

ΝΑΙ  

5.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. 

ΝΑΙ  

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. 

ΝΑΙ  

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. 

ΝΑΙ  

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. 

ΝΑΙ  

9.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
έκδοσης του τελευταίου 6μήνου, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό εκκαθάριση.  

ΝΑΙ  

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. 

ΝΑΙ  

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.  

ΝΑΙ  

12.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, ΝΑΙ  
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

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.  

ΝΑΙ  

14.  

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, 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.  

ΝΑΙ  

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. 

ΝΑΙ  

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. 

ΝΑΙ  

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. 

ΝΑΙ  

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) εξουσιοδότηση για να υπογράψει όλα τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά και την προσφορά 

ΝΑΙ  

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 . 

ΝΑΙ 5  

 

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 

                                           

5 Εφόσον ο υποψήφιος υποβάλει την προσφορά του μέσω αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος 

εκπρόσωπός του.  
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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 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1.  
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα  
Στην παράγραφο Α.17 του παρόντος Κεφαλαίου 

ΝΑΙ  

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. 

ΝΑΙ  

3.  

Υπεύθυνη 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 
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. 

ΝΑΙ  

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. 

ΝΑΙ  

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. 

ΝΑΙ  

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. 

ΝΑΙ  

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. 

ΝΑΙ  

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.  

ΝΑΙ  
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

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. 

ΝΑΙ  

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.  

ΝΑΙ  

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. 

ΝΑΙ  

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.  

ΝΑΙ  

13.  

Υπεύθυνη 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 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.  

ΝΑΙ  

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. 

ΝΑΙ  

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. 

ΝΑΙ  

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. 

ΝΑΙ  

17.  
Απόφαση του αρμοδίου σύμφωνα με το καταστατικό, 
οργάνου, για την συμμετοχή του φορέα στο Διαγωνισμό.   που 

ΝΑΙ  
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

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 . 

ΝΑΙ 6  

 

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». 

  

                                           

6 Εφόσον ο υποψήφιος υποβάλει την προσφορά του μέσω αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος 

εκπρόσωπός του.  
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Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

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). 

ΝΑΙ  

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. 

ΝΑΙ  

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. 

ΝΑΙ  
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