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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
“ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ
ΚΩΔΙΚΑ ISPS ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΟΥΔΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΤΝΧ”
CPV:79713000-5
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ
ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:
Καθαρή αξία: 19.640 €
Συνολικός προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24%: 24.353,60€
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ:

04 / 07 / 2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 18 / 07 /2017 ,ώρα11 π.μ.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 17 / 07 / 2017 ,ώρα 2.30μμ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Χανιά, Γραφεία ΛΤΝΧ, Περίδου 24.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΕΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η σύμβαση θα έχει διάρκεια τρεις (3)
μήνες, δυνάμενη να παραταθεί πριν τη λήξη της, µονοµερώς από το ΛΤΝΧ, µετά από σχετική
απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής (αρμοδίως εγκεκριμένη), εφόσον προς τούτο συναινεί εγγράφως
ο ανάδοχος, και εφ΄όσον δεν έχει αναλωθεί το σύνολο των 2.773 ανθρωποωρών φύλαξης, με την
ίδια πάντα ενιαία τιμή ανθρωποώρας.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Περίληψη της Προκήρυξης δημοσιεύεται μία φορά σε τοπική ημερήσια Εφημερίδα
των Χανίων , καθώς και στον ιστοχώρο του προγράμματος Δι@ύγεια. Το πλήρες κείμενο της
Προκήρυξης και της Διακήρυξης με τα συνημμένα μέρη της (σε ηλεκτρονική μορφή) διατίθεται
επίσης και στο ΚΗΜΔΗΣ, αλλά και στην επίσημη ιστοσελίδα του Λιμενικού Ταμείου Ν.Χανίων
(www.ltnx.gr) για τη διαθεσιμότητα, την ορθότητα και την πληρότητα του περιεχομένου της οποίας,
ουδεμία ευθύνη φέρει η Αναθέτουσα Υπηρεσία.

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Λιμενικό Ταμείο Νομού
Χανίων (εν συντομία Λ.Τ.Ν.Χ.) έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Το από 14-1-39 Β.Δ. «Περί κωδικοποιήσεως των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων
διατάξεων» Φ.Ε.Κ. 24/19-01- 1939), όπως ισχύει σήμερα,
2. To από 9-8-1952 ΒΔ (ΦΕΚ Α231/22-8-1952) Περί συγχωνεύσεως Λιμενικών Ταμείων του
Νομού Χανίων, όπως ισχύει σήμερα.
3. Το Ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/01) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
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4. Το Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου»
(ΦΕΚ 204/Α/19-7-1974) όπως ισχύει σήμερα.
5. Το Ν. 2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και
άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σήμερα (με τους Ν.3871/2010 (Α/141), Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014), κλπ)
6. Το Π.∆.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α /2016),
όπως ισχύει σήμερα,
7. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
‘Πρόγραµµα ∆ιαύγεια’ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010), όπως ισχύει σήμερα.
8. Το Ν.
4250/2014
(ΦΕΚ 74
/Α’/26-3-2014) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις
- Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου
Τοµέα -Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις», όπως
ισχύει σήμερα.
9. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 147Α/88-2016)
10. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση
του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.
11. Τις διατάξεις του N.1876/1991 Συλλογικές Συµβάσεις εργασίας και κ.λ.π. διατάξεις»,
όπως ισχύει σήμερα.
12. Τις διατάξεις του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και
συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις», άρθρο 68 «Συµβάσεις εργολαβίας
εταιρειών παροχής υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν.4144/ 2013
(ΦΕΚ/Α/18.4.2013),
13. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.4144/13 «Αντιµετώπιση της παραβατικότητας
στην Κοινωνικής Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», όπως ισχύει σήμερα.
14. Το Π.∆. 56/2004 (ΦΕΚ 47Α 11-2-2004). «Κύρωση των τροποποιήσεων της
∆ιεθνούς Σύµβασης «περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής στην Θάλασσα», όπως ισχύει
σήμερα.
15. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 725/2004 για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και τις
λιμενικές εγκαταστάσεις των κρατών-μελών, όπως ισχύει.
16. Το Νόμο 3622/2007 (Φ.Ε.Κ. 281/Α/27-12-2007) για την «Ενίσχυση της ασφάλειας
πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων και άλλες διατάξεις», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
17. Το Νόμο 4150/2013 (Φ.Ε.Κ. 102/A/29-04-2013) Ανασυγκρότηση του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει σήμερα.
18. Την Υ.Α. 4434.1/02/08 (ΦΕΚ Β-1877 12-09-2008) περί αδειοδότησης των
εταιρειών παροχής υπηρεσιών ασφαλείας από τις κατά τόπους Λιµενικές Αρχές για την
παροχή υπηρεσιών ασφαλείας σε λιµενικές Εγκαταστάσεις, όπως ισχύει σήμερα.
19. Το Ν.2518/97 (ΦΕΚ 164 Α') «Προϋποθέσεις Λειτουργίας Ιδιωτικών Επιχειρήσεων
Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας. Προσόντα και Υποχρεώσεις του Προσωπικού αυτών και
άλλες Διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 3707/08 (ΦΕΚ 209 Α/8-10-2008) «
Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και γραφείων
ιδιωτικών ερευνών » και όπως αυτοί ισχύουν σήμερα.
20. Το εγκεκριμένο (εμπιστευτικό) Σχέδιο Ασφάλειας της Λιμενικής Εγκατάστασης Σούδας
αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων.
21. Την κατευθυντήρια οδηγία αρ. 19/8-5-2017 (ΑΔΑ: 7ΗΡ1ΟΞΤΒ-ΟΘΞ) της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
22. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς
και τις λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα
συµβατικά τεύχη της παρούσας σύµβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος,
Λ.Τ.Ν.Χ.: Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης –Συνοπτικος Διαγωνισμός
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∆ιάταγµα, Απόφαση, σχετική εγκύκλιος κ.λ.π.), που διέπει την ανάθεση και
εκτέλεση της υπηρεσίας της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά
παραπάνω.
23.Την υπ’ αριθµ. 181/2017 απόφαση Λιμ.Επιτροπής ΛΤΝΧ περί διενέργειας
διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου ιδιωτικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών
ασφάλειας κατά ISPS για την λιµενική εγκατάσταση Σούδας.
24. Την υπ. Αριθμ. 7595/22-06-2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με
την οποία εγκρίθηκε η παραπάνω υπ΄ αριθμ. 181/2017 απόφαση Λιμενικής Επιτροπής
ΛΤΝΧ.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό Διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου για την Παροχή υπηρεσιών φύλαξης
κατά ISPS της Λιμενικής Εγκατάστασης Σούδας Νομού Χανίων, αρμοδιότητας Λ.Τ.Ν.Χ. για
τρείς (3) μήνες με δικαίωμα παράτασης (cpv 79713000-5), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισμού
ύψους μέχρι δεκαεννέα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ 19.640 χωρίς ΦΠΑ, (και με ΦΠΑ
24% : 24.353,60€) και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του ΛΤΝΧ στον ΚΑΕ 0419 με
ΑΔΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: ΩΝΙΑΟΡΕ4-ΚΦΒ .
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 18/07/2017, ημέρα
Τρίτη και ώρα 11 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, που θα
συνεδριάσει στα γραφεία του Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων, Οδός Περίδου 24, Χανιά. Οι
προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν, στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Λ.Τ.Ν.Χ. μέχρι την
προηγούμενη ημέρα Δευτέρα ( 17 / 07 / 2017 ) και ώρα 2.30μμ. Προσφορές οι οποίες θα
κατατεθούν μετά την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης (17/07/2017 ), ΔΕΝ θα γίνονται
δεκτές, δεν θα πρωτοκολλούνται και θα παραδίδονται-επιστρέφονται παρ’ αυτά στον
προσκομίζοντα, ως εκπρόθεσμες.
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Α.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ
(Η μη ικανοποίηση των οποίων καθιστά απαράδεκτη μία προσφορά και την αποκλείει από
οποιαδήποτε αξιολόγηση)
Α.1.1 Γενικά:
Όλοι οι περιεχόμενοι στη Διακήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ο ί για τους
προσφέροντες. Εξαιρούνται μόνον τα σημεία όπου ρητά αναφέρεται το αντίθετο (π.χ.
επιθυμητό κ.λ.π.). Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους
υποχρεωτικούς όρους της Διακήρυξης θα απορρίπτονται, εκτός εάν οι αποκλίσεις αυτές
κριθούν επουσιώδεις από τα όργανα του Λ.Τ.Ν.Χ.
 Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού
του λόγου δεν αντλεί κανένα δικαίωμα αποζημίωσης.
 Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ
μέρους του υποψηφίου των όρων της παρούσας.
 Το Λ.Τ.Ν.Χ. δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να
την αναθέσει ή όχι, να ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο το διαγωνισμό, να
ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει αυτόν χωρίς καμιά υποχρέωση για
καταβολή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους, με τους ίδιους ή
διαφορετικούς όρους.
 Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη
και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, π.χ. Φακέλων
Προσφοράς κλπ.
 Το ΛΤΝΧ επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους
επαλήθευσης των στοιχείων που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους.
Λ.Τ.Ν.Χ.: Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης –Συνοπτικος Διαγωνισμός
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Το ΛΤΝΧ επιφυλάσσεται να απορρίψει με αιτιολογημένη απόφαση προσφορά
υποψηφίου όταν αποδειχθεί ότι τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία ή
δικαιολογητικά δεν είναι αληθή. Η απόφαση απόρριψης λαμβάνεται από το ΛΤΝΧ
ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός.
 Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ανοικτή και επί ίσοις όροις για όσους πληρούν
τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην
παρούσα και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία.
 Η Σύμβαση, που θα καταρτιστεί με τον Ανάδοχο θα έχει τους όρους, που
περιλαμβάνονται στην παρούσα διακήρυξη. Διευκρινιστικές πληροφορίες που
δίνονται προφορικά από το Λ.Τ.Ν.Χ. (πχ από υπάλληλό του) δεν έχουν ισχύ και δεν
θεμελιώνουν δικαίωμα προσφυγής των διαγωνιζομένων.
Αναλυτικά :
Προσφορά αποκλείεται – με την επιφύλαξη της παραγράφου Α.1.1 – από την αξιολόγηση
όταν:
1. Είναι αόριστη και δεν μπορεί να εκτιμηθεί ή δεν αναφέρεται στο σύνολο του
αντικειμένου της παρούσας.
2. Δεν υποβληθούν τα δικαιολογητικά που προβλέπει το άρθρο 2 της Διακήρυξης.
3. Δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
4. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται ότι δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 120
ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
5. Δεν είναι σύμφωνη με τους επιμέρους υποχρεωτικούς όρους, όπου αυτοί αναφέρονται.
Α.2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Αντικείμενο της Διακήρυξης είναι η Παροχή υπηρεσιών φύλαξης κατά ISPS της Λιμενικής
Εγκατάστασης Σούδας Νομού Χανίων, αρμοδιότητας Λ.Τ.Ν.Χ. , όπως αναλυτικά
περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, δυνάμενη να
παραταθεί πριν τη λήξη της, µονοµερώς από το ΛΤΝΧ, µετά από σχετική απόφαση της
Λιμενικής Επιτροπής (αρμοδίως εγκεκριμένη), εφόσον προς τούτο συναινεί εγγράφως ο
ανάδοχος, και εφ΄όσον δεν έχει αναλωθεί το σύνολο των 2.773 ανθρωποωρών φύλαξης, με
την ίδια πάντα ενιαία τιμή ανθρωποώρας. Ο Ανάδοχος που θα υπογράψει σύμβαση με το
Λ.Τ.Ν.Χ., θα παρέχει τις υπηρεσίες του στην Λιμενική Εγκατάσταση Σούδας Νομού Χανίων,
αρμοδιότητας Λ.Τ.Ν.Χ. (cpv 79713000-5).

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
2.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ
2.1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι
εγκατεστημένα: α)στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή σύμφωνα με το άρθρο 25 του
Ν.4412/2016, β) σε κράτος- μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου γ) σε τρίτες χώρες
που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη συμφωνία δημοσίων συμβάσεων, και επιπλέον τα
πρόσωπα αυτά έχουν αποδεδειγμένη και τεκμηριωμένη εμπειρία και ενασχόληση και
διαθέτουν σε ισχύ τις κατά Νόμον απαιτούμενες άδειες για την παροχή υπηρεσιών
φύλαξης. Κανείς υποψήφιος δεν επιτρέπεται να μετέχει, άμεσα ή έμμεσα, με περισσότερες
από μία προσφορές.
Δεν γίνονται δεκτοί:
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1. Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στα άρθρα 73,74,75 και 76
του ν.4412/2016 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ». Ειδικότερα, αποκλείεται από το Διαγωνισμό υποψήφιοι, όταν έχει εις βάρος
τους εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, που περιέρχεται σε γνώση του ΛΤΝΧ με
οποιοδήποτε τρόπο και αφορά τα παρακάτω αδικήματα:
•
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
•
Δωροδοκία, κατά το Άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21)
και στο Άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.
•
Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρου 1 της Σύμβασης για την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
•
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το Άρθρο 1 της
Οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες.
•
Καταδίκη με δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό
με την επαγγελματική τους διαγωγή.
2. Όσοι τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών ή τελούν σε ανάλογη κατάσταση που
προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του υποψηφίου.
3. Όταν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή εκκαθάρισης ή
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια
διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους.
4. Όσοι έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο
του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα, που αποδεδειγμένα
διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει το ΛΤΝΧ.
5. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφαλίσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας
εγκατάστασης τους όσο και του Ελληνικού Δικαίου.
6. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων
και των τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις, τόσο της χώρας εγκατάστασης τους όσο και του
Ελληνικού Δικαίου.
Αποκλείονται, επίσης, από το διαγωνισμό:
Όσοι είναι ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται
σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
Υποψήφιοι για τους οποίους συντρέχει οποιοσδήποτε άλλος λόγος απόρριψης προσφοράς
οριζόμενος στην παρούσα Διακήρυξη.
Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή
Α.Ε. του Δημόσιου τομέα, γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις.
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Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με
απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου.
Όσοι έχουν με υπαιτιότητά τους αντιδικήσει ή βρίσκονται σε αντιδικία με το Λ.Τ.Ν.Χ με
ανοιγείσα δίκη ή και χωρίς δίκη.
Όσοι συμμετέχουν σε επιχείρηση ή τα μέλη των ΔΣ των επιχείρησεών τους ή συγγενικά
τους πρόσωπα α΄και β΄βαθμού μετέχουν ή διαθέτουν άλλη επιχείρηση, που
δραστηριοποιείται επαγγελματικά σε αντικείμενα εντός του λιμένα της Σούδας.

2.1.2. Το Λ.Τ.Ν.Χ. επιφυλάσσεται να απορρίψει κατά την κρίση του και ανεξάρτητα από το
στάδιο που βρίσκεται ο Διαγωνισμός, προσφορά ενδιαφερόμενου υποψηφίου που
αποδεικνύεται αναξιόπιστη ή οικονομικά ασύμφορη.

2.2. Δικαιολογητικά συμμετοχής :
Για τη συμμετοχή τους οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν ενώπιον επιτροπής τα
εξής:
2.2.1 :
1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α'75), όπως εκάστοτε
ισχύει, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται , ότι
δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους (ν.4412/2016,άρθρο 73 Λόγοι αποκλεισμού -άρθρο 57 παράγραφοι 1
έως 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) : α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή
ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της
11.11.2008 σ.42), β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της
καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο
του οικονομικού φορέα, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με
την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της
27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), δ) τρομοκρατικά
εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο
άρθρο 4 αυτής, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005,
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας
ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και
για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν.
4198/2013(α΄215)ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις
βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους
διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α'75), όπως εκάστοτε
ισχύει, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται ότι: α)
ο συμμετέχων δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία β) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος
κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του. Αν ο οικονομικός φορέας είναι
Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση.
3.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α'75), όπως εκάστοτε
ισχύει, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής: α) ότι, τηρούν τις υποχρεώσεις
τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του
ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς
τους. β) δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή
έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, γ) δεν
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού, δ) δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24
του ν.4412/2016 η οποία δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο
παρεμβατικά μέσα, ε) δεν έχει καταλογιστεί σε αυτόν στρέβλωση του ανταγωνισμού από
την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα,
λιγότερο παρεμβατικά μέσα, στ) δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη
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πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, ζ) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών
ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του ν.4412/2016, η) δεν
έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά του.
4. Εφόσον ο υποψήφιος συμμετέχει με αντιπρόσωπό του υποβάλλει μαζί με την προσφορά
και παραστατικό εκπροσώπησης.
2.2.2- Για Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά:
1. Υπεύθυνες δηλώσεις του νομίμου εκπροσώπου τους σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.2.2.1
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» του παρόντος.
2. Τα έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησής τους, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία
διενέργειας του Διαγωνισμού, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη σύσταση και
λειτουργία του υποψήφιου καθώς και τα πρόσωπα, που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με
την υπογραφή τους. Συγκεκριμένα:
(i) Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :
α. ΦΕΚ σύστασης,
β. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί
όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο
κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει), στο οποίο ρητά θα αναφέρεται η
δυνατότητα άσκησης-παροχής υπηρεσιών ασφάλειας λιμενικής εγκατάστασης,
γ. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού
προσώπου,
δ. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό,
ε. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του
καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς
(3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών
(ii) Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ι.Κ.Ε :
α. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά στο οποίο
ρητά θα αναφέρεται η δυνατότητα άσκησης-παροχής υπηρεσιών ασφάλειας λιμενικής
εγκατάστασης,
β. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων
του καταστατικού.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από
την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση τροποποίησης των αναφερόμενων ανωτέρω υπό 2(i)α,
2(i)β και 2(i)γ ή 2(ii)α και 2(ii)β νομιμοποιητικών εγγράφων των Νομικών Προσώπων
πρέπει να ενημερώνεται σχετικά, με την προσκόμιση των τροποποιήσεων, το Λ.Τ.Ν.Χ.
2.2.3. Επιπλέον όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να καταθέσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
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1. Αν η προσφορά δεν υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο, απαιτείται
συμβολαιογραφικό έγγραφο εκπροσώπησης. Αν η παράσταση κατά την αποσφράγιση των
προσφορών δεν γίνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο, απαιτείται εξουσιοδότηση του
παρισταμένου.
2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους περί
εγγραφής σε οικείο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο υπό τους όρους που προβλέπονται
στη νομοθεσία αυτή που να τους νομιμοποιεί για τη ζητούμενη παροχή υπηρεσιών.
3. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό:
Εγγύηση συμμετοχής ύψους 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, στην
προκειμένη περίπτωση 392,80€ (σύμφωνα με το άρθρ.302 του Ν.4412/2016).
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη
του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζει η Διακήρυξη. Το ΛΤΝΧ μπορεί, πριν τη
λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει ή επιστρέφεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
άρθρο 302 του Ν. 4412/2016.
4. Ευκρινές αντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας της επιχείρησης (Ν. 2518/1997 ΦΕΚ Α’
164/21- 8-1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, νομίμως επικαιροποιημένη από την
αρμόδια Αστυνομική Αρχή.
5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπου θα
αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και όπου οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα δηλώνουν
ότι,
(α) σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού δεσμεύονται οι ίδιοι, τα μέλη των
επιχειρήσεών τους και το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί ότι θα τηρήσουν όλους τους
όρους εμπιστευτικότητας όπως αυτοί απαιτούνται στο Ν. 3622/07, Ν.4150/2013, Π.Δ.
56/2004 όπως εκάστοτε ισχύουν και το ισχύον ΣΑΛΕ Λ.Ε. Σούδας, τόσο κατά την διάρκεια
εκτέλεσης της σύμβασης, όσο και μετά από αυτή.
(β) σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού πριν την υπογραφή σύμβασης, θα
προσκομιστεί ασφαλιστήριο συμβόλαιο από το οποίο να προκύπτει ότι η εταιρεία έχει
πλήρη ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης για το προσωπικό που χρησιμοποιεί καθώς
και για ζημίες έναντι τρίτων, που πηγάζουν από την άσκηση της συγκεκριμένης
δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας της λιμενικής εγκατάστασης ύψους
1.000.000€ ανά περιστατικό, σύμφωνα με το αντικείμενο του έργου και την ΥΑ.
4434.1/02/08 όπως ισχύει
(γ) σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού, το προσωπικό το οποίο θα απασχολείται
από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση της σύµβασης, θα συνδέεται µε αυτόν µε σχέση
εξαρτηµένης εργασίας ως φύλακας ή/και επόπτης και θα πρέπει να µην αντικαθίσταται ή
εναλλάσσεται χωρίς σπουδαίο λόγο και σαφώς χωρίς την έγγραφη έγκριση του ΛΤΝΧ,
μετά από σύμφωνη γνώμη του ΥΑΛΕ. Τέτοιο σπουδαίο λόγο αποτελεί ενδεικτικά η
ασθένεια ή παραίτηση ή απόλυση του µισθωτού.
6.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπου θα αναγράφονται
τα στοιχεία του διαγωνισμού και όπου οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα δηλώνουν:
α) το ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου συνεννόησης του Αναδόχου με τον εντεταλμένο
ΥΑΛΕ ή και τον ΑΥΑΛΕ του ΛΤΝΧ, για την εκτέλεση της υπό ανάθεση παροχής υπηρεσίας
φύλαξης, με τα πλήρη στοιχεία ταυτότητάς του. Επίσης θα δηλώσει τα ίδια και για τον
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αναπληρωματικό του σε περίπτωση απουσίας του, και ότι (α1)ο υπεύθυνος συνεννόησης
και ο αναπληρωματικός του μπορεί να είναι ταυτόχρονα και φύλακας της ομάδας φύλαξης,
(α2) Ο επόπτης και ο αναπληρωτής του πρέπει να είναι μόνιμα εγκατεστημένος ή να
πρόκειται να εγκατασταθεί στα Χανιά καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.
β) Θα δηλώνεται ότι τα πρόσωπα που θα οριστούν ως προσωπικό φύλαξης για τις ανάγκες
της παρούσας θα έχουν όλα λευκό ποινικό μητρώο, θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές
τους υποχρεώσεις , και θα έχουν γνώση της αγγλικής γλώσσας.
γ) Θα δηλώνει ότι αποδέχεται ότι όλα τα πρόσωπα που θα οριστούν ως προσωπικό για την
εκτέλεση της συγκεκριμένης παροχής Υπηρεσίας, θα πρέπει να εκτελούν τα καθήκοντά τους
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΥΑ 4434.1/02/08/2008 όπως ισχύει, σύμφωνα με τις
οδηγίες του ΥΑΛΕ Σούδας, ή του αναπληρωτή του, καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Σε
περίπτωση μη συμμόρφωσης κάποιου προσώπου με τα παραπάνω, από αυτά που θα
ορισθούν από τον ανάδοχο για τις ανάγκες της παρούσης, το Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων θα
έχει το δικαίωμα να ζητά από τον ανάδοχο την αντικατάστασή του, σε οποιαδήποτε χρονική
στιγμή εντός της ισχύος της σύμβασης, μετά από εισήγηση του ΥΑΛΕ. Επίσης ότι ο αριθμός
των εκπαιδευμένων ατόμων στον ISPS (κατόχων του απαιτούμενου από την παρούσα
διακήρυξη αποδεικτικού), που απασχολούνται στον ανάδοχο με εξαρτημένη εργασία, δεν
θα είναι μικρότερος των δεκατεσσάρων (14) ατόμων καθ΄ όλη την διάρκεια της σύμβασης.
δ) Θα δηλώνει ότι αποδέχεται ότι αυτός και το προσωπικό του, καθ΄ όλη την διάρκεια της
σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της, δεν θα προβαίνουν σε καμιά δημόσια δήλωση για την
συγκεκριμένη σύμβαση, ούτε και θα συμμετάσχουν σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με
τις υποχρεώσεις του απέναντι στο ΛΤΝΧ που πηγάζουν από την παρούσα και την νομοθεσία
που αφορά την συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας.
(ε) ότι σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού πριν την υπογραφή σύμβασης, θα
προσκομιστούν (ε1) ονομαστική κατάσταση του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει η
εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας στην λιμενική εγκατάσταση, θεωρημένη από την
Επιθεώρηση Εργασίας και συνοδευόμενη με φωτοαντίγραφα των ατομικών αδειών
εργασίας τους σε ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2518/1997 όπως
ισχύει σήμερα, (ε2) Τα αποδεικτικά εκπαίδευσης όλου του προσωπικού (που θα
χρησιμοποιηθεί στην Λιμενική Εγκατάσταση) στον κώδικα ISPS από δημόσιο ή ιδιωτικό
φορέα εκπαίδευσης ΚΕΚ ή ΙΕΚ ή Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, με βάση τη
σχετική πρόβλεψη της παρ.9 του άρθρου 12 του Ν.4150/2013 και (ε3) αποδεικτικά
έγγραφα από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης ΚΕΚ ή ΙΕΚ ή Κέντρο Διά Βίου
Μάθησης Επιπέδου Δύο, στα οποία να φαίνεται ότι τέσσερα (4) τουλάχιστον άτομα από το
προσωπικό που θα χρησιμοποιηθούν στην Λιμενική Εγκατάσταση, έχουν την εκπαίδευση ή
την εμπειρία χειρισμού μηχανήματος Χ-RAY.
(στ) σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού πριν από την υπογραφή της σύμβασης
δύναται και θα φροντίσει να λάβει την άδεια που προβλέπεται από την ΥΑ 4434.1/02/08/
12.9.2008 «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», όπως εκάστοτε ισχύει.
7. Βεβαίωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας περί μη επιβολής προστίμου σε βάρος
της επιχείρησης σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 68 του Ν.3863/2010 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 22 του Ν.4144/2013 ή ένορκη βεβαίωση του
νομίμου εκπροσώπου ενώπιον συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε βάρος του ιδίου και
της επιχείρησης που εκπροσωπεί, πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της
εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας» σύμφωνα με τον Ν.
4144/2013 (ΦΕΚ 88/18-4-2013 τ. Α΄) άρθρο 22 παρ. 2 . Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή
ένωσης το ίδιο ισχύει τόσο για τον εκπρόσωπό της,
όσο και για τα μέλη της.
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8. Αντίγραφο άδειας εγκεκριμένης από το ΓΕΕΘΑ για τη χρήση στολής του προσωπικού της
επιχείρησης.
9. Αποδεικτικό ότι ο προσφέρων διαθέτει πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευμένο
φορέα για τη διαχείριση της ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2000
ή ισοδύναμο.
10. Βεβαίωση από κρατικό φορέα ή φορέα Διοίκησης Λιμένα , στην οποία να αποδεικνύεται
ότι διαθέτει εμπειρία στον τομέα της φύλαξης κρατικών εγκαταστάσεων ή Λιμενικών
εγκαταστάσεων.
11. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α'75), όπως εκάστοτε
ισχύει, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία ο Υποψήφιος θα
δηλώνει:
•
Ότι η προσφορά συντάχτηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης
της οποίας έλαβαν γνώση
•
Ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και
παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση του Οργάνου Λήψης
Αποφάσεων του Λ.Τ.Ν.Χ, ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισμού.

Ότι ο προσφέρων ή μέλη του ΔΣ της επιχείρησής του ή συγγενικά τους πρόσωπα
α΄και β΄βαθμού, δεν μετέχουν ή δεν διαθέτουν άλλη επιχείρηση που δραστηριοποιείται
επαγγελματικά σε αντικείμενα εντός του λιμένα της Σούδας.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, το Λ.Τ.Ν.Χ. έχει το
δικαίωμα να αποκλείσει έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται
λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν, είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις
περιπτώσεις των παραγράφων 2.2.1, 2.2.2 και 2.2.3.
Διευκρινίζεται ότι:
Σε περίπτωση που η προσφορά υποβάλλεται από Νομικό Πρόσωπο (Ο.Ε, Α.Ε, Ε.Π.Ε κλπ)
απαιτείται η Υπεύθυνη Δήλωση να φέρει την υπογραφή του Νομίμου Εκπροσώπου, υπό
την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα).
- Για Ο.Ε και Ε.Ε η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται και από τους ομόρρυθμους
εταίρους και τους διαχειριστές
- Για Α.Ε. η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο
- Για Ε.Π.Ε και Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται
από τους διαχειριστές
- Για τους Συνεταιρισμούς η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον Πρόεδρο
- Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται
από τους νόμιμους εκπροσώπους του.
Η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού δύναται κατά την κρίση της να ζητήσει από τον
συμμετέχοντα – προσφέροντα επεξηγήσεις και διευκρινίσεις επί του περιεχομένου των
προσφορών, αν διαπιστώσει ότι με βάση αυτές θα προχωρήσει σε περαιτέρω αξιολόγησή
τους, υπό την προϋπόθεση ότι οι παρασχεθησόμενες διευκρινίσεις δεν θα αποτελούν
αντιπροσφορά. Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διατυπωθεί μετά από
έλεγχο, θα συνεπάγεται τον ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ του συμμετέχοντος εκείνου, του οποίου τα
δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή κατά την κρίση της αρμόδιας επιτροπή,
δυναμένης να παράσχει στον ενδιαφερόμενο εύλογη προθεσμία, στην περίπτωση
συγγνωστής έλλειψης ή ανακρίβειας και μόνο, κάποιου δικαιολογητικού.
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2.3. Δικαιολογητικά που προσκομίζει ο υποψήφιος για την κατακύρωση:
Ο υποψήφιος, ο οποίος προσφέρει την πλέον συμφέρουσα προσφορά με βάση την τιμή και
στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, πριν από την κοινοποίηση της
οριστικής απόφασης κατακύρωσης της Σύμβασης, υποχρεούται να προσκομίσει για τη
σύναψη της, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη σχετική πρόσκληση του Λ.Τ.Ν.Χ, τα
επί μέρους δικαιολογητικά και έγγραφα, που παρατίθενται παρακάτω ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ
ΦΑΚΕΛΟ. Σε αντίθετη περίπτωση ο υποψήφιος Ανάδοχος αποκλείεται, επέρχονται οι
συνέπειες που αναφέρονται παρακάτω και η Σύμβαση συνάπτεται με τον επόμενο κατά
σειρά υποψήφιο με τις ίδιες προϋποθέσεις. Τα κατά τα παραπάνω έγγραφα, που
υποχρεούται να προσκομίσει ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι τα ακόλουθα:
1.Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή
Δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης πρόσκλησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει
καταδικαστεί με απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση
της επαγγελματικής του δραστηριότητας, καθώς και με αμετάκλητη απόφαση για τα
αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, δηλαδή:
 Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 Δωροδοκία, κατά το Άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21)
και στο Άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.
 Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρου 1 της Σύμβασης για την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
 Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το Άρθρο 1 της
Οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες.
Ειδικά για το απόσπασμα ποινικού μητρώου, προκειμένου για ημεδαπά νομικά πρόσωπα,
υπόχρεοι για την προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου είναι Ομόρρυθμοι εταίροι
και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., οι Διαχειριστές Ε.Π.Ε. και ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων
Σύμβουλος για Α.Ε. Προκειμένου για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, υπόχρεοι για την
προσκόμιση του αποσπάσματος ποινικού μητρώου είναι ο/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οί
του.
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, που εκδόθηκε το πολύ έξι (6)
μήνες πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης πρόσκλησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική
διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει
κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική
διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη διαδικασία.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής,
στην οποία ο υποψήφιος ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής
ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από
αυτόν προσωπικό.
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4. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, του τελευταίου τριμήνου,
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 (κύριας και επικουρικής).
5.Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης πρόσκλησης.
6. Έγγραφο εξουσιοδότησης προς εκείνον που καταθέτει τον Φάκελο Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης.
7. Ονομαστική κατάσταση του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει η επιχείρηση παροχής
υπηρεσιών ασφάλειας στην εν λόγω λιμενική εγκατάσταση, θεωρημένη από την
Επιθεώρηση Εργασίας και συνοδευόμενη με φωτοαντίγραφα των ατομικών αδειών
εργασίας τους σε ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2518/1997 όπως
ισχύει.
8. Τα αποδεικτικά εκπαίδευσης όλου του ορισμένου για τις ανάγκες της παρούσας
προσωπικού του, στον κώδικα ISPS από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης ΚΕΚ ή ΙΕΚ
ή Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, με βάση τη σχετική πρόβλεψη της παρ.9 του
άρθρου 12 του Ν.4150/2013. Από τα αποδεικτικά αυτά πρέπει να προκύπτει ότι η
επιχείρηση πρέπει να διαθέτει κατ΄ελάχιστον δεκατέσσερα (14) άτομα εκπαιδευμένα στον
κώδικα ISPS.
9. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε
ισχύει υπογεγραμμένη από κάθε άτομο που έχει δηλώσει ως προσωπικό φύλαξης της ΛΕ,
βάση της παρούσας, περί του ότι κάθε ένας από αυτά τα άτομα έλαβε γνώση των
καθηκόντων του όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη (σύμβαση) , και ότι
θα τηρούν όλους τους όρους εμπιστευτικότητας, κατά την διάρκεια και μετά την σύμβασης
που θα προκύψει από την παρούσα. Επίσης ότι γνωρίζουν ότι ουδεμία εξάρτηση ή
εργασιακή σχέση έχουν με το Λ.Τ.Ν.Χ.
10. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε
ισχύει υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο συνεννόησης (επόπτη) και τον αναπληρωτή του
που έχει ορίσει για τις ανάγκες της παρούσας , περί του ότι (α) έλαβαν γνώση των
καθηκόντων τους όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη (σύμβαση) (β) ότι
θα τηρούν όλους τους όρους εμπιστευτικότητας, κατά την διάρκεια και μετά την σύμβαση
που θα προκύψει από την παρούσα. (γ) ότι γνωρίζουν ότι ουδεμία εξάρτηση ή εργασιακή
σχέση έχουν με το Λ.Τ.Ν.Χ., (δ) ως επόπτης (αντίστοιχα και ο αναπληρωτής του) γνωρίζουν
ότι πρέπει να είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στην περιοχή των Χανίων καθ’ όλη τη διάρκεια
ισχύος της σύμβασης.
11. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο από το οποίο να προκύπτει ότι η επιχείρηση έχει πλήρη
ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης για το προσωπικό που χρησιμοποιεί καθώς και για
ζημίες έναντι τρίτων, που πηγάζουν από την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας
παροχής υπηρεσιών ασφάλειας της λιμενικής εγκατάστασης ύψους 1.000.000€ ανά
περιστατικό, σύμφωνα με το αντικείμενο του έργου και την ΥΑ. 4434.1/02/08.
12. Αποδεικτικά έγγραφα από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης (ΚΕΚ ή ΙΕΚ ή Κέντρο
Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο) ότι τουλάχιστον τέσσερα (4) εκ των ατόμων του
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προσωπικού που θα απασχοληθούν στην λιμενική εγκατάσταση, έχουν εκπαιδευτεί ή έχουν
την εμπειρία χρήσης μηχανημάτων X-RAY.
13. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του
υποψήφιου αναδόχου θα δηλώνει ότι αμέσως μόλις ξεκινήσει η σύμβαση και καθ΄όλη την
διάρκεια ισχύος της, θα εγκαταστήσει και θα διαθέτει σύστηµα ηλεκτρονικών κλειδιών στα
οριζόµενα από τον Υ.Α.Λ.Ε., σηµεία ελέγχου από όπου θα περνάει η πιθανή περιπολία για
την ηλεκτρονική παρακολούθησή της.
ΑΡΘΡΟ 3ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Οι προσφορές πρέπει:
α) Να έχουν συνταχτεί υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα.
β)Να είναι δακτυλογραφημένες και να μην φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα,
διαγραφές, προσθήκες κ.λ.π.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες κ.λ.π., θα πρέπει να
είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και μονογραμμένες από τον υπεύθυνο της
εταιρείας. Η Επιτροπή κατά τον έλεγχο θα μονογράφει τις διορθώσεις, προσθήκες κ.λ.π. και
γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν από την αποσφράγιση των προσφορών. γ)
Προσφορά που είναι «αόριστη» και «ανεπίδεκτη εκτίμησης» ή «υπό αίρεση» απορρίπτεται
ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της αρμόδιας, για αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, επιτροπής του Λ.Τ.Ν.Χ.
3.2 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι προσφορές όσων μετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να κατατεθούν στο Γραφείο
Πρωτοκόλλου του Λ.Τ.Ν.Χ. μέχρι την ημέρα και ώρα που αναφέρει η διακήρυξη. Οι
προσφορές που θα κατατεθούν πρέπει να βρίσκονται σφραγισμένες μέσα σε φάκελο.
2. Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη
ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν μέχρι την
προθεσμία που ορίζεται στη παραπάνω παράγραφο.
3. Ο φάκελος ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που θα καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχει
χωριστεί σε τρία μέρη (με κατάλληλες ενδείξεις):
α) Το πρώτο μέρος θα περιέχει τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά με την ένδειξη
«Υποφάκελος: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και θα εσωκλείεται εντός χωριστού
φακέλου.
β) Το δεύτερο μέρος θα περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, με την ένδειξη
«Υποφάκελος: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
γ) Το τρίτο μέρος θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, με την ένδειξη
«Υποφάκελος: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και θα εσωκλείεται εντός χωριστού φακέλου.
4. Κάθε υποφάκελος της προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου (3.2.5).
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5. Στο φάκελο της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
β) Ο πλήρης τίτλος : «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ISPS ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΟΥΔΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΤΝΧ »
γ) Ο αριθμός Πρωτοκόλλου της Διακήρυξης.
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.
3.3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:
Η τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει:
1) Την έγγραφη δήλωση συμμόρφωσης και αποδοχή όλων των αναγραφομένων στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ του παρόντος.
2) Το σχέδιο που έχει αναπτύξει ο υποψήφιος ανάδοχος σύμφωνα με το οποίο θα
υλοποιούνται οι έκτακτες ανάγκες της Λιμενικής Εγκατάστασης όπως αυτές εξηγούνται στο
Παράρτημα Α του παρόντος.
3.4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΤΙΜΕΣ
3.4.1.Οι διαγωνιζόμενοι, κατά την σύνταξη της οικονομικής προσφοράς τους θα πρέπει να
λάβουν υπόψη τα παρακάτω:
•
Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή παροχής υπηρεσιών ανά ώρα
(ανθρωποώρα). Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε Ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των
όποιων κρατήσεων. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε Ευρώ ή που καθορίζουν σχέση
Ευρώ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
•
Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα
δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου). Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά
ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και
προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.
•
Σε περίπτωση που προκύπτει (από την προσφορά) ότι η προσφερόμενη τιμή
ανθρωποώρας δεν περιλαμβάνει εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους, εργολαβικού
κέρδους, νόμιμων υπέρ δημοσίου και τρίτων κρατήσεων, κλπ, ή ο υποψήφιος δεν παρέχει
πλήρη και αναλυτική αιτιολόγηση του συγκεκριμένου όρου, ή τίθενται προϋποθέσεις, είναι
δυνατό να ζητηθούν διευκρινήσεις οι οποίες αν δεν δοθούν εγκαίρως, η οικονομική
προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
•
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής, αναθεώρησης ή προσαύξησης της
τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
•
Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή δεν
προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, εφόσον
δεν παρασχεθούν διευκρινήσεις, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της αρμόδιας
επιτροπής Διαγωνισμού και απόφασης της Λιμενικής Επιτροπής. Οι σχετικές αποφάσεις της
Λιμενικής Επιτροπής είναι υποχρεωτικές για τον Ανάδοχο.
•
Η τιμή θα δοθεί σε Ευρώ (χωρίς τον ΦΠΑ) ανά ανθρωποώρα, για όλες τις υπηρεσίες
ενιαία. Ιδιαίτερα, κατά την σύνταξη της οικονομικής προσφοράς, πρέπει να ληφθεί υπόψη
ότι η παροχή Υπηρεσιών Ασφαλείας γίνεται σύμφωνα με : τον Ν.3622/2007 «Ενίσχυση της
ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων και άλλες διατάξεις», τον
Ν.4150/2013, το Π.Δ. 56/2004 και ΕΚ 725/2004, όπως εκάστοτε ισχύουν, με στόχο τη
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βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και στις λιμενικές εγκαταστάσεις και ότι ο λιμένας
Σούδας δύναται να λειτουργεί επί εικοσιτετραώρου βάσεως, καθημερινά.
•
Η τιμή θα είναι σταθερή για όλο το διάστημα της σύμβασης χωρίς καμία
αναπροσαρμογή για οποιοδήποτε λόγο. Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται όλες
οι δαπάνες που είναι απαραίτητες για την αποζημίωση του προσωπικού των εργαζομένων
στην παροχή υπηρεσιών ασφάλειας και φύλαξης (εργοδοτικές εισφορές - επιδόματα
αδειών και εορτών, νυχτερινή εργασία κλπ) σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική
νομοθεσία.
•
Η παροχή των υπηρεσιών ασφάλειας θα γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
Ν.3622/2007, Ν.4150/2013, Π.Δ. 56/2004 και το ισχύον ΣΑΛΕ, στην λιμενική εγκατάσταση
Σούδας. Για τον λόγο αυτό, στην διακήρυξη γίνεται αναφορά σε εκτιμώμενες απαιτήσεις
ανά ανθρωποώρα, χωρίς να προσδιορίζεται η ακριβής χρονική περίοδος παροχής των
υπηρεσιών. Επίσης ζητείται η τιμή να δοθεί σε Ευρώ (χωρίς τον ΦΠΑ) ανά ανθρωποώρα,
για όλες τις υπηρεσίες. Διευκρινίζεται ότι στα πλαίσια της διαφάνειας για τον ακριβή
προσδιορισμό της συμβατικής αξίας απαιτείται η τιμή προσφοράς για την παροχή
υπηρεσιών ασφάλειας ανά ανθρωποώρα, στο περιβάλλον λειτουργίας της λιμενικής
εγκατάστασης, να είναι μία συγκεκριμένη τιμή χωρίς καθόλου προσαυξήσεις, ανεξάρτητα
από τον τύπο της υπηρεσίας, δηλαδή φύλαξη, περιπολία, κλπ και σταθερή καθ όλη την
διάρκεια της σύμβασης ανεξάρτητα από το χρόνο (ημέρα, νύχτα, αργία κλπ) παροχής της
υπηρεσίας.
•
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται ανά μήνα.
•
Με ποινή κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, το προσωπικό
θα πρέπει να διατίθεται από τον ανάδοχο, εντός μίας ώρας από την λήψη του σχετικού
αιτήματος.
•
Διευκρινήσεις επί της οικονομικής προσφοράς δεν γίνονται δεκτές, παρά μόνο αν
ειδικώς ζητηθούν από το Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων.
3.4.2. Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς.
«Στοιχεία Υποψηφίου
Οικονομική προσφορά προς το Λιμενικό Ταμείο Ν.Χανίων για τον διαγωνισμό «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ISPS ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΟΥΔΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΤΝΧ», με αρ.πρωτ. διακήρυξης ….
Α. Η προσφερόμενη ενιαία τιμή κάθε ανθρωποώρας χωρίς ΦΠΑ, για τον παραπάνω αναφερόμενο διαγωνισμό
παροχής υπηρεσιών φύλαξης, ανέρχεται στο ποσό των (ολογράφως)…………………………….…ευρώ
(αριθμητικά………… €), χωρίς ΦΠΑ .
Β. Δηλαδή η συνολική τιμή (άνευ ΦΠΑ)για τις 2.773 ανθρωποώρες θα είναι
2.773 ανθρωποώρες Χ ……………€/ανθρωποώρα = ……………€ χωρίς ΦΠΑ
Γ. Ο συνολικός ΦΠΑ 24% που αναλογεί στο σύνολο των 2.773 ανθρωποωρών είναι …………………………………€
Δ. ‘Αρα η συνολική αξία της σύμβασης που θα προκύψει σε περίπτωση επιλογής μας θα είναι (Β+Γ=)
………………….. € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η παραπάνω ενιαία τιμή ανθρωποώρας θα είναι σταθερή για όλο το διάστημα της σύμβασης, χωρίς καμία
αναπροσαρμογή για οποιοδήποτε λόγο και ανεξάρτητα από την χρονική στιγμή του εικοσιτετραώρου ή της
εβδομάδας που παρέχονται οι προσφερόμενες υπηρεσίες.
Η ισχύς της παραπάνω προσφοράς μας είναι (ολογράφως)…………………………….… (αριθμητικά……… ), ημέρες από
την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.
Ημερομηνία / /
Ο Προσφέρων Υποψήφιος..»
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3.4.3. Στην οικονομική προσφορά οι υποψήφιοι, σε χωριστό κεφάλαιο, θα πρέπει να
δηλώνουν υπεύθυνα εκτός των άλλων, τα εξής (ν.3863/10 ,άρθρο 68 παρ.1):
α) Τον αριθμό των εργαζομένων.
β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας.
γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι.
δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές
αυτών των εργαζομένων.
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. Οι εταιρείες
παροχής υπηρεσιών φύλαξης (εργολάβοι) πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύουν
σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα ως άνω στοιχεία. Στην προσφορά τους πρέπει
να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των
αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων
κρατήσεων. Επιπροσθέτως, οφείλουν να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της
συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι.
3.5. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Η ισχύς των προσφορών πρέπει να είναι το λιγότερο ΕΚΑΤΟΝ
ΕΙΚΟΣΙ (120) ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 4ο : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
4.1. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
1. Η Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη Διακήρυξη.
Προσφορές που υποβάλλονται στην παραπάνω Επιτροπή μετά την ώρα λήξης της
προθεσμίας που ορίζεται από τη διακήρυξη δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην
Υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται
δημόσια με την παρακάτω διαδικασία:
α) Αποσφραγίζεται ο κύριος φάκελος και στη συνέχεια ο φάκελος των δικαιολογητικών.
Μονογράφονται όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο. Ακολουθεί η φάση του ανοίγματος
των τεχνικών προσφορών όσων εκ των συμμετεχόντων τα δικαιολογητικά είναι τυπικά και
νομικά εντάξει από την Επιτροπή. Μετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, θα
ακολουθήσει το τελευταίο στάδιο του ανοίγματος των οικονομικών προσφορών και της
αξιολόγησης.
β) Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές
κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.
Για όλα τα παραπάνω η Επιτροπή τηρεί πρακτικά.
2. ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών , ακολουθεί έκδοση της απόφασης της Λιμενικής
Επιτροπής ΛΤΝΧ μετά από πρόταση της Επιτροπής του Διαγωνισμού για την ανάδειξη
προσωρινού αναδόχου, και γνωστοποίηση της απόφασης στους συμμετέχοντες.
Ακολούθως, καλείται ο προσωρινός Ανάδοχος, στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση , να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο, τα δικαιολογητικά, τα οποία
αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.3 της παρούσας, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από το Λ.Τ.Ν.Χ.
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β) Αντιπροσφορές (διαφοροποίηση οικονομικής προσφοράς, τεχνικής λύσης, κλπ) δε
γίνονται δεκτές σε καμία φάση του διαγωνισμού και σε καμία περίπτωση.
4.2. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που
προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.
4.3. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Με την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή
αποκρούσεις όρων της διακήρυξης ή της προσφοράς δεν γίνονται δεκτές. Η Επιτροπή του
Διαγωνισμού όμως έχει το δικαίωμα και αφού το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από το
συμμετέχοντα την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του.
Στην περίπτωση αυτή, η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική και δε θεωρείται
αντιπροσφορά.
2. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να δώσουν με την προσφορά τους πληροφορίες που δεν
καλύπτονται από τους όρους ή τις τεχνικές προδιαγραφές που περιέχονται στη διακήρυξη
αυτή και που κατά την εκτίμησή τους κρίνονται ουσιώδεις.
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
1. Η αξιολόγηση των προσφορών (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών
στοιχείων) γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας.
2. Η επί του προσωρινού αποτελέσματος του διαγωνισμού, απόφαση, λαμβάνεται μετά
από πρόταση της Επιτροπής του Διαγωνισμού από την Λιμενική Επιτροπή του Λ.Τ.Ν.Χ. και
δύναται να αναφέρεται είτε στην προσωρινή κατακύρωση του διαγωνισμού, είτε στην
επανάληψή του, είτε στην ακύρωσή του , είτε στη ματαίωση του. Ακολούθως, καλείται ο
προσωρινός Ανάδοχος, να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο, τα δικαιολογητικά, τα οποία
αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.3 της παρούσας, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από το Λ.Τ.Ν.Χ.
3. Ο προσωρινός ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της
μετά την κατάθεσή της και κατά τη διάρκεια ισχύος της. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί
οποιαδήποτε προσφορά, ο εν λόγω ανάδοχος υπόκειται σε νόμιμες κυρώσεις (κατάπτωση
εγγυητικής επιστολής κ.λ.π.).
4. Σε περίπτωση που ο προσωρινός Ανάδοχος δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα
έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, καλείται ο
υποψήφιος με την αμέσως χαμηλότερη τιμή και ούτω καθεξής.
5. Ακολούθως η αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης και στην συνέχεια εισηγείται στην Λιμενική Επιτροπή Λ.Τ.Ν.Χ. η οποία εκδίδει
απόφαση για την οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού.
Στην συνέχεια, η ανακοίνωση της οριστικής κατακύρωσης θα γίνει εγγράφως προς τους
συμμετέχοντες, με κάθε πρόσφορο τρόπο.
ΑΡΘΡΟ 6ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού είναι
υποχρεωμένος να προσέλθει το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε εργάσιμες (15) ημέρες από
την ημερομηνία κοινοποίησης της κατακύρωσης για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης,
προσκομίζοντας
(α) την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης (άρθρο 7, εδαφ.1) και
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(β) την προβλεπόμενη Αδεια Λιμενικής Αρχής του άρθρου 1 της ΥΑ 4434.1/02/08/08 (ΦΕΚ
1877 Β/12-9-2008).
2. Ο Ανάδοχος που δε θα προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει
τη σχετική Σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση και από το
δικαίωμα που απορρέει από αυτή με απόφαση του Λ.Τ.Ν.Χ., ύστερα από γνωμοδότηση της
αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού. Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας τους οποίους κρίνει ανελέγκτως η αρμόδια επιτροπή του
Λ.Τ.Ν.Χ.
3. Αν ο διαγωνισμός κατακυρωθεί σε Εταιρεία, ο νόμιμος εκπρόσωπος που θα υπογράψει
τη σύμβαση, πριν την υπογραφή της, θα πρέπει να έχει καταθέσει έγγραφα σχετικά με τη
νομιμοποίηση του ως εκπρόσωπος της Εταιρείας.
4. Η σύμβαση της ανάθεσης του έργου θα έχει ισχύ τρεις (3) μήνες, δυνάμενη να
παραταθεί πριν τη λήξη της, µονοµερώς από το ΛΤΝΧ, µετά από σχετική απόφαση της
Λιμενικής Επιτροπής (αρμοδίως εγκεκριμένη), εφόσον προς τούτο συναινεί εγγράφως ο
ανάδοχος, και εφ΄όσον δεν έχει αναλωθεί το σύνολο των 2.773 ανθρωποωρών φύλαξης,
με την ίδια, πάντα, ενιαία τιμή ανθρωποώρας.
ΑΡΘΡΟ 7ο : ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί η ανάθεση είναι υποχρεωμένος να καταθέσει
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε
ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.
2. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της Σύμβασης και επιστρέφεται μετά
την τελευταία εκκαθάρισης και πληρωμή του αναδόχου που ακολουθεί την λήξη των
συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου.
3. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόμιμα στα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με τα
ισχύοντα αυτό το δικαίωμα συνοδευόμενες από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική.
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΛΗΡΩΜΗ
1. H εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΥΑ
4434.1/02/08 άρθρο 1, του Ν. 3622/2007, Ν.4150/2013 και του ισχύοντος ΣΑΛΕ, θα
παρακολουθείται καθημερινά από τον ΥΑΛΕ ή Α-ΥΑΛΕ. Ο Ανάδοχος, δια του ορισμένου
υπευθύνου του (ή του αναπληρωτή του σε περίπτωση απουσίας του τακτικού
αναπληρωτή), θα συμπληρώνει καθημερινά τυποποιημένο έντυπο (βαρδιολόγιο) που θα
παραδίδεται στον ΥΑΛΕ ή Α- ΥΑΛΕ. Στο δελτίο αυτό, εκτός των άλλων θα αναφέρονται
ονομαστικά οι φύλακες, οι βάρδιες και οι υπηρεσίες που προσφέρθηκαν και οι ενδεχόμενες
παρατηρήσεις ή οτιδήποτε άλλο πρέπει να ληφθεί ειδικά υπόψη από τον ΥΑΛΕ. Το έντυπο
θα υπογράφεται από τον ΥΑΛΕ / Α-ΥΑΛΕ και τον ορισμένο Υπεύθυνο του Αναδόχου και θα
είναι το αποδεικτικό, βάση του οποίου η επιτροπή παραλαβής θα βεβαιώνει, μηνιαίως, την
ορθή εκτέλεση της σύμβασης και ακολούθως θα γίνεται η μηνιαία τιμολόγηση και
εξόφληση των παρασχεθέντων υπηρεσιών.
2. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται κατά ημερολογιακό μήνα, μετά την έκδοση
εγκεκριμένου εντάλματος πληρωμής. Στοιχείο πληρωμής για τον Ανάδοχο θα είναι η
παράδοση του συνόλου των ημερήσιων τυποποιημένων έντυπων ανά μήνα (βαρδιολόγιο)
υπογεγραμμένο καθένα από αυτά από τους αρμόδιους (υπεύθυνο συνεννόησης του
Αναδόχου και ΥΑΛΕ ή Α/ΥΑΛΕ του ΛΤΝΧ), που θα αναφέρει τις υπηρεσίες που
παρασχέθηκαν. Το τίμημα είναι αυτό, που θα προκύπτει από τις παρεχόμενες τακτικές και
έκτακτες υπηρεσίες της συγκεκριμένης μηνιαίας περιόδου, μετρημένες σε ανθρωποώρες,
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σύμφωνα με την μοναδική ενιαία τιμή ανθρωποώρας που έχει υποβάλλει ο ανάδοχος με
την προσφορά του.
3. Σημειώνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών δεν μπορεί να γίνει προ
της ημερομηνίας παράδοσης του συνόλου των ημερήσιων τυποποιημένων έντυπων ανά
μήνα (βαρδιολόγιο) για την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας
Διακήρυξης και η εξόφληση του θα γίνεται εντός των προβλεπόμενων από το νόμο
προθεσμιών.
4. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται
στις κείμενες διατάξεις και την Διακήρυξη
5. Πριν από κάθε πληρωμή θα πρέπει να έχει υποβληθεί ασφαλιστική και φορολογική
ενημερότητα, μηνιαία Βεβαίωση από το αρμόδιο ΙΚΑ (Α.Π.Δ.), για την απόδειξη της
ασφάλισης του απασχολούμενου προσωπικού. Κάθε τιμολόγιο του ανάδοχου υπόκειται
στις νόμιμες κρατήσεις που τον βαρύνουν αποκλειστικά (πχ., ν.4013/2011).
6. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επιθυμεί να κατατίθεται η επιταγή πληρωμής σε
λογαριασμό του, θα επιβαρύνεται με τα έξοδα εμβάσματος στην τράπεζα της επιλογής του.
7. Ο ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει την απαίτησή του σε τρίτον, χωρίς
σχετική έγγραφη συναίνεση από το Λ.Τ.Ν.Χ.
ΑΡΘΡΟ 9ο : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η αξιολόγηση των προσφορών θα ακολουθήσει τα
παρακάτω στάδια:
α) Έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής των συμμετεχόντων και απόρριψη όσων δεν
έχουν υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,
β)Έλεγχος του περιεχομένου του φακέλου Τεχνικής Προσφοράς και απόρριψη των
προσφορών που τυχόν δεν τηρούν ΟΛΕΣ τις προϋποθέσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών
του Παραστήματος Α, ή δεν έχουν υποβάλλει σχέδιο υλοποίησης των έκτακτων αναγκών
της Λιμενικής Εγκατάστασης που αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές του
Παραστήματος Α της παρούσας,
γ) Άνοιγμα οικονομικών προσφορών. Απόρριψη των προσφορών που τυχόν δεν τηρούν
οικονομικούς όρους της διακήρυξης ή είναι ασαφής στα σχετικά θέματα (ή και ασύμφορες).
Ανάδειξη της πλέον συμφέρουσας προσφοράς με βάση μόνο την τιμή.
ΑΡΘΡΟ 10: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : Το Λ.Τ.Ν.Χ. δικαιούται να καταγγείλει τη
Σύμβαση χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση σε κάθε περίπτωση παράβασης
των όρων αυτής από τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης, το ΛΤΝΧ
αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς
τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και η Εγγυητική
Επιστολή καταπίπτει. Το ΛΤΝΧ δικαιούται να ζητήσει πλήρη αποζημίωση από τον Ανάδοχο
για όλες τις ζημίες και τα έξοδα που προκλήθηκαν στις παρεχόμενες υπηρεσίες και την ίδια,
τα οποία προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από παράλειψη του Αναδόχου ή του προσωπικού
του, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων για τη διαδικασία λύσης. Αυτή η αποζημίωση είναι
ανεξάρτητη από την κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής, όπως προβλέπεται παραπάνω.
Επίσης, το Λ.Τ.Ν.Χ. έχει μονομερές δικαίωμα καταγγελίας και λύσης της Σύμβασης
οποιαδήποτε στιγμή προγενέστερη της οριζόμενης παραπάνω ημερομηνίας λήξης της,
συμπεριλαμβανομένων και τυχόν χρονικών επεκτάσεων, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη
υπαίτιας παράβασης των συμβατικών του υποχρεώσεων εκ μέρους του Αναδόχου. Στην
παραπάνω περίπτωση μοναδική υποχρέωση του Λ.Τ.Ν.Χ. προς τον Ανάδοχο είναι η
εξόφληση των υπηρεσιών που έχουν εκτελεστεί και θα αντιστοιχούν σε εντολές εκτέλεσης
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υπηρεσιών της, μέχρι και την ημερομηνία διακοπής της Σύμβασης. Η μονομερής
καταγγελία και λύση της Σύμβασης πραγματοποιείται με απλή έγγραφη ειδοποίηση του
Λ.Τ.Ν.Χ., η οποία θα αποστέλλεται στον Ανάδοχο το αργότερο δεκαπέντε (15) εργάσιμες
ημέρες προ της σκοπούμενης ημερομηνίας λύσης.
ΑΡΘΡΟ 11: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Καθ΄όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται
στενά με το ΛΤΝΧ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις
της σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την
Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρο υπεύθυνα έναντι του ΛΤΝΧ για
την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη σύμβαση υποχρεώσεών τους. Τυχόν
υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον
στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι
του ΛΤΝΧ ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του
άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση της σύμβασης.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της
εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας
ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί
στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης
της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.
Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής
εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον ανάδοχο , η Σύμβαση εξακολουθεί να
υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα
μέλη του ανάδοχου , μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη
δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια
του αρμοδίου οργάνου του ΛΤΝΧ. Σε αντίθετη περίπτωση, το ΛΤΝΧ δύναται να καταγγείλει
τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης
κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον προμηθευτή, η συνέχιση ή όχι της
Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του ΛΤΝΧ. Σε περίπτωση λύσης ή
πτώχευσης του προμηθευτή, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της
περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την
ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του
ΛΤΝΧ και οι Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που προβλέπονται στη Σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 12: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την
ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης που θα προκύψει ή εξ' αφορμής
της, το ΛΤΝΧ και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους,
σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για
κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα,
αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στα Χανιά.
Ο Πρόεδρος ΛΤΝΧ
Μανωλικάκης Κων/νος

Ακολουθούν τα παραρτήματα Α’, Β’και Γ’ τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας:
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ .
“ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ κατά ISPS της Λιμενικής Εγκατάστασης Σούδας αρμοδιότητας
Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων”
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ & ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
1. Σύμφωνα με τις νομοθετικές ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί σε Διεθνές, Κοινοτικό και
Εθνικό Επίπεδο σχετικά με τον Διεθνή Κώδικα ISPS, πρέπει να υπάρχει συνεχής μέριμνα για
την ασφάλεια από έκνομες ενέργειες κατά των πλοίων και των λιμενικών εγκαταστάσεων
που τα υποδέχονται και τα εξυπηρετούν.
Για το λόγο αυτό υπάρχει Σχέδιο Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ)
Σούδας αρμοδιότητας ΛΤΝΧ (εμπιστευτικό), το οποίο εγκρίθηκε και αναθεωρείται
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σε αυτό, περιγράφονται από τον συντάκτη του
Υπεύθυνο Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΥΑΛΕ ή Α/ΥΑΛΕ), όλα τα απαιτούμενα
μέτρα, μέσα και διαδικασίες στο πλαίσιο εφαρμογής της νομοθεσίας που αφορά τον
κώδικα ISPS.
Αντικείμενο της ζητούμενης παροχής Υπηρεσίας από την παρούσα διακήρυξη, είναι
η ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης της Λιμενικής Εγκατάστασης
Σούδας αρμοδιότητας ΛΤΝΧ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.3622/2007, Ν.4150/2013
και ΠΔ 56/2004, στην ισχύουσα Υπουργική Απόφαση 4431.1/02/08 (ΦΕΚ 1877/β΄) όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και στο εκάστοτε ισχύον ΣΑΛΕ Σούδας κατά ISPS, για:
 τον έλεγχο πρόσβασης προσώπων, οχημάτων και αντικειμένων στους χώρους της
εν λόγω Λιμενικής Εγκατάστασης (ΛΕ),
 την επιτήρηση των χώρων της εν λόγω Λιμενικής Εγκατάστασης (ΛΕ) με την
βοήθεια, όπου απαιτείται, ειδικών οπτικών και άλλων συσκευών ή συστημάτων,
καθώς και την διενέργεια περιπολιών,
 την καταγραφή και τήρηση των απαιτούμενων βιβλίων,
 την διενέργεια ειδικών γυμνασίων σύμφωνα με το ΣΑΛΕ και τις οδηγίες του ΥΑΛΕ
Σούδας,
 την αναφορά έκτακτων περιστατικών στον ΥΑΛΕ ή και στην Διοίκηση της εν λόγω
ΛΕ,
 την εφαρμογή των πιθανών οδηγιών από τον υπεύθυνο ΥΑΛΕ και την Διοίκηση της
ΛΕ Σούδας με σκοπό την εφαρμογή του εκάστοτε ισχύοντος ΣΑΛΕ και της εκάστοτε
ισχύουσας νομοθεσίας.
Όλα τα παραπάνω θα διενεργούνται χωρίς να προκαλούνται καθυστερήσεις στην
αποβίβαση και επιβίβαση επιβατών, οχημάτων και εμπορευμάτων στα πλοία καθώς και
διατάραξη στην εύρυθμη λειτουργία της εν λόγω Λιμενικής Εγκατάστασης.
2. Επίσης, λόγω της πολυπλοκότητας της λειτουργίας των Λιμενικών Εγκαταστάσεων,
δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν και να περιγραφούν όλα τα πιθανά περιστατικά
εκτάκτου ανάγκης στην παρούσα φάση. Ως εκ τούτου είναι δυνατόν να ανατεθούν
εργασίες στον Ανάδοχο, που αφορούν την ασφάλεια της Λιμενικής Εγκατάστασης και
είναι συνδεδεμένες με αυτά τα περιστατικά. Ακόμα, δύναται να του ανατεθούν
παρεμφερείς εργασίες σχετικές με τη φύλαξη όπως η καταγραφή στοιχείων ή και
διαδικασιών για την είσπραξη τυχόν τελών, εκπαιδεύσεις, υποχρεωτική συμμετοχή του
προσωπικού φύλαξης σε τουλάχιστον μία άσκηση και έως 4 γυμνάσια, όπως αυτό
προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία (κανονισμό ΕΚ 725/2004, κλπ) και ό,τι άλλο
σχετικό με την ασφάλεια της Λιμενικής Εγκατάστασης και των περιουσιακών της
στοιχείων ζητηθεί από τον ΥΑΛΕ, τον αναπληρωτή του. Συνεπώς η γνώση του αναδόχου
στις κείμενες διατάξεις για την ασφάλεια των λιμενικών εγκαταστάσεων και η σχετική
εκπαίδευση του προσωπικού του, είναι σημαντική και ουσιαστική για την επιτυχή
υλοποίηση της συγκεκριμένης παροχής Υπηρεσίας.
3. Η φύλαξη των ορισμένων σημείων και των χώρων της Λιμενικής Εγκατάστασης
Σούδας αρμοδιότητας Λ.Τ.Ν.Χ., καθώς και οι περιπολίες θα γίνονται από το προσωπικό
του Αναδόχου που θα φέρει στολή και τον προβλεπόμενο εξοπλισμό σύμφωνα με τον
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Ν. 2518/97 (ΦΕΚ 164Α) και Ν. 3707/08 όπως κάθε φορά ισχύουν καθώς και: την ΥΑ
4434.1/02/08/12.9.2008 (ΦΕΚ 1877/β’), τον Ν.3622/2007, τον Ν.4150/13, ΠΔ. 56/2004,
το ισχύον ΣΑΛΕ Σούδας και τις οδηγίες του ΥΑΛΕ.
4. Η επιτήρηση των χώρων θα γίνεται καθημερινά σύμφωνα με το καθημερινό
πρόγραμμα φύλαξης καθ΄όλο το εικοσιτετράωρο, στις θέσεις της εν λόγω Λιμενικής
Εγκατάστασης και τις ώρες που ορίζονται σε αυτό, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες
σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΑΛΕ.
5. Οι θέσεις και οι ώρες φύλαξης σύμφωνα με το παρόν παράρτημα μπορούν να
αλλάζουν με ευθύνη του ΥΑΛΕ, στα πλαίσια του γενικού συνόλου ανθρωποωρών του
ακόλουθου ενδεικτικού πίνακα.
6. Οι ενδεικτικές απαιτήσεις και θέσεις φύλαξης, καθώς και τα απαιτούμενα σημεία
ελέγχου περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:

Ενδεικτική Θέση

1. ΚΕΑ
2. Πύλη
Πολυχρηστικού

Ενδεικτική Χρήση
Συνεχής για όλο το
διάστημα των 90ημερών
(90 ημέρες Χ 8 ώρες Χ 3
άτομα (βάρδιες)
Πρωινή βάρδια 20 ημέρες
Χ 8 ώρες ή/ και
Απογευματινή βάρδια 20
ημέρες Χ 4 ώρες

Ενδεικτικός Αριθμός
φυλάκων ανά
βάρδια

Ενδεικτικές ανθρωποώρες/θέση
2160

1 άτομο
240

1 άτομο
3. Αίθουσα

30 ημέρεςΧ 4ώρες

4. Φορητό
Φυλάκιο
5. ΠΛΟΙΑ Ε/Γ-Ο/Γ
καθημερινά 6-8
πμ &7-9 μμ ή
όποτε χρειαστεί ή
άλλες έκτακτες
ανάγκες
6. Προβλ.ΑΔΡΙΑ
(Ε)

3 ημέρεςΧ4 ώρεςχ2
άτομα
12 ημέρες Χ 4 ώρες

120

1 άτομο

24
2 άτομα
48

1 άτομο
8 μέρες Χ 8 ώρες =64
ανθρωποώρες
ή/και

128
1 άτομο

απογευματινή βάρδια
8 μέρες Χ 8 ώρες =64
ανθρωποώρες

7. Λιμενική
Εγκατάσταση

Μία άσκηση ή και
γυμνάσιο

Όλο το προσωπικό
παροχής υπηρεσιών
φύλαξης

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΩΝ

53

2.773

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω θέσεις παροχής υπηρεσιών φύλαξης (1) έως (7) και οι
εξειδικευμένες ανά θέση, ανάγκες του παραπάνω πίνακα, είναι οι ενδεικτικά
απαιτούμενες, σύμφωνα με τις υπάρχουσες σήμερα γνωστές συνθήκες και είναι
ενδεικτικές για λόγους σύγκρισης και αξιολόγησης των προσφορών. Οι πραγματικές
συνθήκες παροχής φύλαξης για την ασφάλεια των Λιμενικών Εγκαταστάσεων είναι
δυναμικές και δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν περιοριστικά στην παρούσα φάση
ανά άτομο, ανθρωποώρες, και θέση φύλαξης. Κατά την διάρκεια υλοποίησης της
σύμβασης, η παροχή υπηρεσίας φύλαξης θα προγραμματίζεται σε εβδομαδιαία ή
δεκαπενθήμερη βάση σε συνεργασία με τον ΥΑΛΕ ή/και την Διοίκηση του ΛΤΝΧ, με
δικαίωμα του ΛΤΝΧ ή/και του ΥΑΛΕ όταν αναλωθούν οι ανθρωποώρες από μία από τις
παραπάνω αναφερόμενες ενδεικτικές θέσεις, να χρησιμοποιηθούν ανθρωποώρες σε
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άλλη θέση και είδος υπηρεσίας φύλαξης του πίνακα. Το γενικό άθροισμα των
ανθρωποωρών από τις θέσεις (1) έως (7) του παραπάνω πίνακα δεν μπορούν να
υπερβαίνουν τον αριθμό των 2.773 ωρών καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
7. Υποχρεώσεις προσωπικού φύλαξης (ομάδα φύλαξης):
Οι φύλακες, των οποίων η περιοχή εργασιακής ευθύνης είναι οι χώροι που υπόκεινται
σε εφαρμογή των μέτρων του ΣΑΛΕ Σούδας, πρέπει:
α. Να φέρουν μαζί τους απαραιτήτως τις συσκευές επικοινωνίας και φακό.
β. να φέρουν στολή και τον προβλεπόμενο εξοπλισμό σύμφωνα με τον Ν. 2518/97 (ΦΕΚ
164Α) και Ν. 3707/08 όπως κάθε φορά ισχύουν καθώς και: την ΥΑ
4434.1/02/08/12.9.2008 (ΦΕΚ 1877/β’), τον Ν.3622/2007, τον Ν.4150/2013, ΠΔ
56/2004 το ισχύον ΣΑΛΕ Σούδας.
γ. Να υπακούουν στις οδηγίες-εντολές του ΥΑΛΕ ή Α/ΥΑΛΕ που αφορούν την εκτέλεση
των καθηκόντων τους με σκοπό την εφαρμογή του ΣΑΛΕ.
δ. Να ελέγχουν τα άτομα, οχήματα και αντικείμενα που εισέρχονται στην περιοχή
ευθύνης τους σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΑΛΕ ή Α/ΥΑΛΕ, με σκοπό την αποφυγή
έκνομων ενεργειών στην Λιμενική Εγκατάσταση. Επίσης να πραγματοποιούν με
ευγένεια σωματικό έλεγχο ή έλεγχο οχημάτων ή αντικειμένων, σύμφωνα με τις οδηγίες
του ΥΑΛΕ ή Α/ΥΑΛΕ, στην περίπτωση που αυτό απαιτείται, χωρίς να δημιουργούνται
καθυστερήσεις ή άλλο πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία της Λιμενικής
Εγκατάστασης.
ε. Να τηρούν τα απαιτούμενα βιβλία π.χ. συμβάντων, στα οποία να καταγράφουν ό,τι
απαιτείται σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΑΛΕ ή Α/ΥΑΛΕ, ο οποίος θα υποδεικνύει αν οι
καταγραφές αυτές θα γίνονται εγγράφως ή ηλεκτρονικά με μέσα της Λιμενικής
Εγκατάστασης.
ζ. Να συμπεριφέρονται με ευγένεια στους ελεγχόμενους και γενικότερα στους χρήστες
του λιμένα και να αναφέρουν κάθε μη σύνηθες περιστατικό στον ΥΑΛΕ ή Α/ΥΑΛΕ.
η. Να συμμετέχουν στα γυμνάσια και τις ασκήσεις που ορίζονται από τον ΥΑΛΕ ή/και
την Διοίκηση του ΛΤΝΧ.
θ. Να μεριμνούν για την προστασία και την καλή χρήση των μέσων που τους παρέχει το
Λιμενικό Ταμείο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και την προστασία των
περιουσιακών στοιχείων της Λιμενικής Εγκατάστασης.
ι. Να τηρούν όλους τους όρους εμπιστευτικότητας που ορίζονται από τον Ν.3622/2007
όπως κάθε φορά ισχύει, τόσο κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης όσο και μετά
από αυτήν.
κ. Να μεριμνούν για την συνεχή βελτίωση των γνώσεών τους στον χειρισμό και
προστασία των διατεθέντων από το Λ.Τ.Ν.Χ. μέσων επιτήρησης της Λιμενικής
Εγκατάστασης.
8. Υποχρεώσεις υπεύθυνου συνεννόησης τον οποίο θα ορίσει ο Ανάδοχος:
α. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ορίσει υπεύθυνο συνεννόησης της ανατεθείσας
παροχής υπηρεσίας, ο οποίος θα ελέγχει το προσωπικό φύλαξης του Αναδόχου, θα
υπάγεται και θα συνεργάζεται με τον ΥΑΛΕ και τον Α/ΥΑΛΕ με σκοπό την εφαρμογή του
ΣΑΛΕ. Επίσης, διαθέτοντας σύστημα επικοινωνίας (κινητό τηλέφωνο, κλπ), θα είναι ο
ενδιάμεσος συντονισμού της σωστής εκτέλεσης της ανατεθείσας παροχής Υπηρεσίας
μεταξύ του Αναδόχου και της Λιμενικής Εγκατάστασης (δηλαδή του ΥΑΛΕ ή Α/ΥΑΛΕ
ή/και της Διοίκησης του ΛΤΝΧ), και θα είναι διαθέσιμος 24 ώρες κάθε μέρα κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης . Ακόμα ο υπεύθυνος συνεννόησης θα υπογράφει
όλα τα απαραίτητα έγγραφα όπως απαιτείται από την παρούσα και θα τηρεί όλους
τους όρους εμπιστευτικότητας που ορίζονται από τον Ν.3622/2007 όπως κάθε φορά
ισχύει τόσο κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης όσο και μετά από αυτήν.
Επιπλέον θα συμμετέχει σε συναντήσεις που τυχόν θα απαιτούνται, για την επίλυση
ζητημάτων φύλαξης και ασφάλειας, θέματα αμοιβαίας ενημέρωσης και παραλαβή και
παράδοση εγγράφων.
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β. Ο υπεύθυνος συνεννόησης μπορεί να είναι ταυτόχρονα και μέλος της ομάδας
φύλαξης (φύλακας) . Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ορίσει και αναπληρωματικό
υπεύθυνο συνεννόησης σε περίπτωση απουσίας του τακτικού υπεύθυνο συνεννόησης.
γ . Ο επόπτης και ο αναπληρωτής του πρέπει να είναι μόνιμα εγκατεστημένος ή να
πρόκειται να εγκατασταθεί στα Χανιά καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
9. Υποχρεώσεις αναδόχου.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει:
1. Να διαθέτει ομοιόμορφη ενδυμασία (στολή) για το προσωπικό του και ίδια από
πλευράς ποιότητας και χρώματος ώστε η εμφάνισή του να είναι άριστη και
σύμφωνα με την νομοθεσία και να του διαθέτει ασύρματο επικοινωνίας, φακό
και σφυρίχτρα.
2. Να διαθέτει σύστημα λήψης αναφορών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, Fax,
τηλέφωνο και κινητό τηλέφωνο για την επικοινωνία με το Λιμενικό Ταμείο
η/και τον ΥΑΛΕ ή Α/ΥΑΛΕ.
3. Να τηρεί όλους τους Νόμους τους σχετικούς με την εργατική νομοθεσία και τις
διατάξεις για αμοιβές , ωράριο εργασίας , κοινωνικών παροχών ,
αποζημιώσεων , φόρων , καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη και
ασφαλισμένου) κλπ ευθυνόμενος έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση
κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές .
4. Να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Δημόσιο , στους
ασφαλιστικούς οργανισμούς και σε κάθε τρίτο φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο .
5. Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι προβλεπόμενες από τη διακήρυξη
υποχρεώσεις , το Λ.Τ.Ν.Χ. διατηρεί το δικαίωμα να του επιβάλλει πρόστιμο με
απόφαση της Λιμενικής του Επιτροπής ή/και να καταγγείλει τη σύμβαση.
6. Να παρέχει στο προσωπικό του τις νόμιμες άδειες , ρεπώ κλπ και να καλύπτει
τα κενά από ασθένειες ή αδικαιολόγητες απουσίες , για την εκπλήρωση των
αναλαμβανομένων υποχρεώσεων έναντι του Λ.Τ.Ν.Χ .
7. Να είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημιάς ή βλάβης που
θα προκληθεί στο προσωπικό της Λιμενικής Εγκατάστασης ή σε οποιονδήποτε
τρίτο εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα δική του ή των υπαλλήλων του
Αναδόχου .
8. Να χρησιμοποιεί προσωπικό ειδικευμένο , υγιές , άψογο από πλευράς
συμπεριφοράς απέναντι σε τρίτους , ιδίως στους χρήστες της Λιμενικής
Εγκατάστασης και στο προσωπικό του Λ.Τ.Ν.Χ .
9. Να τηρεί τα απαιτούμενα βιβλία και τα βιβλία επικοινωνίας με τους αρμόδιους
του Λ.Τ.Ν.Χ.
10. Να αποκαθιστά αμέσως κάθε έλλειψη ή παράλειψη ή πλημμελή εργασία που
θα παρατηρείται και θα γνωστοποιείται σε αυτόν από τους υπεύθυνους του
Λ.Τ.Ν.Χ. Εάν ο Ανάδοχος δεν φροντίζει σύμφωνα με τα ανωτέρω για την
αποκατάσταση της έλλειψης ή παράλειψης ή πλημμελούς εργασίας , θα
ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρούσα σύμβαση στο άρθρο για τις κυρώσεις.
11. Να γνωστοποιεί εγγράφως και με απόδειξη παράδοσης, στο απασχολούμενο
από αυτόν προσωπικό ότι (α) ουδεμία εξάρτηση ή εργασιακή σχέση έχουν με το
Λ.Τ.Ν.Χ, και (β) πρέπει να τηρούν όλους τους όρους εμπιστευτικότητας που
ορίζονται από τον Ν.3622/2007 όπως κάθε φορά ισχύει, τόσο κατά την
διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης όσο και μετά από αυτήν.
12. Να διαθέτει υπεύθυνο συνεννόησης (επόπτη) και τον αναπληρωτή του για
επίβλεψη του έργου και επικοινωνία με τους αρμόδιους του Λ.Τ.Ν.Χ. (ΥΑΛΕ,
Α/ΥΑΛΕ κ.λ.π.) που έχουν οριστεί ειδικά για την εποπτεία και τον έλεγχο της
φύλαξης των χώρων. Ο υπεύθυνος συνεννόησης του Αναδόχου και ο
αναπληρωτής του πρέπει να έχουν διαθέσιμο σύστημα επικοινωνίας (κινητό
τηλέφωνο, κλπ), καθ΄ όλο το διάστημα ισχύος της σύμβασης και καθ΄ όλο το
εικοσιτετράωρο. Ο επόπτης και ο αναπληρωτής του πρέπει να είναι μόνιμα
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εγκατεστημένος ή να πρόκειται να εγκατασταθεί στα Χανιά καθ’ όλη τη
διάρκεια του έργου.
Να έχει ασφαλίσει όλο το προσωπικό του στο ΙΚΑ. Το Λ.Τ.Ν.Χ δεν θα επιτρέπει
σε κανένα εργαζόμενο του Αναδόχου να εργάζεται εάν δεν είναι ασφαλισμένος,
με υποχρέωση του να προσκομίζει στο Λ.Τ.Ν.Χ τα σχετικά επίσημα έγγραφα.
Να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων του
διότι είναι ο αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για
ατύχημα που τυχόν συμβεί στο προσωπικό του. Για τυχόν ατυχήματα των
εργαζόμενων, αποκλειστική ευθύνη έχει ο ανάδοχος και όχι το ΛΤΝΧ.
Να εγγυηθεί ότι η εργασία θα εκτελείται με προσοχή και επιμέλεια και να
είναι υπεύθυνος έναντι του Λ.Τ.Ν.Χ για την φύλαξη των χώρων που υπόκεινται
στων κώδικα ISPS σύμφωνα με το οικείο ΣΑΛΕ, για όλο το χρόνο ισχύος της
σύμβασης και για όλες τις ημέρες της εβδομάδας και φέρει κάθε αστική και
ποινική ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος λόγω πλημμελούς φύλαξης των
χώρων, ή κακής χρήσης από το προσωπικό του των μέσων που θα
παρασχεθούν από το ΛΤΝΧ για τις ανάγκες αυτής της σύμβασης.
Να διαθέτει καθ΄όλη την διάρκεια της σύμβασης τουλάχιστον τέσσερα (4)
άτομα στο προσωπικό του, τα οποία θα έχουν στην κατοχή τους αποδεικτικό
εκπαίδευσης ή εμπειρίας χρήσης μηχανημάτων X-RAY (από δημόσιο ή ιδιωτικό
φορέα εκπαίδευσης ΚΕΚ ή ΙΕΚ ή Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο).
Το προσωπικό το οποίο θα απασχολείται από τον ανάδοχο κατά την
εκτέλεση της σύµβασης, θα πρέπει να συνδέεται µε αυτόν µε σχέση
εξαρτηµένης εργασίας στην υπηρεσία φύλαξης και θα πρέπει να µην
αντικαθίσταται ή εναλλάσσεται χωρίς σπουδαίο λόγο και σαφώς χωρίς την
έγκριση του ΛΤΝΧ, μετά από σύμφωνη γνώμη του ΥΑΛΕ. Τέτοιο σπουδαίο
λόγο αποτελεί ενδεικτικά: η ασθένεια ή η παραίτηση ή η απόλυση του
µισθωτού.
Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέσει και να εγκαταστήσει σύστηµα ηλεκτρονικών
κλειδιών στα οριζόµενα από τον Υ.Α.Λ.Ε. σηµεία ελέγχου από όπου θα περνάει η
πιθανή περιπολία, για την ηλεκτρονική παρακολύθησή της.
Σε περίπτωση που θα διαπιστώνεται ακαταλληλότητα του απασχολούμενου
προσωπικού, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβαίνει στην
αντικατάστασή του, σύμφωνα με υποδείξεις του ΛΤΝΧ κατόπιν υποδείξεως
του ΛΤΝΧ.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει η Άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο
Δημοσίας Τάξεως (σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ν. 2518/1997 (ΦΕΚ Α
164) «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
ασφαλείας. Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες
διατάξεις», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί από το Ν. 3206/2003 ( ΦΕΚ Α 298)
και τον Ν. 3707/2008 να είναι σε ισχύ καθ΄ολη τη χρονική διάρκεια της
σύμβασης. Σε περίπτωση λήξης της ισχύος της κατά τη διάρκεια της σύμβασης
είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει την ανανέωση αυτής.
Απαγορεύεται απολύτως η εκχώρηση μέρους ή του συνόλου των εργασιών
υπηρεσιών φύλαξης, σε άλλη όμοια ή σχετική εταιρεία του κλάδου.
Ο αριθμός των εκπαιδευμένων ατόμων στον ISPS (κατόχων του απαιτούμενου
από την παρούσα διακήρυξη αποδεικτικού), που απασχολούνται στον
ανάδοχο με εξαρτημένη εργασία, δεν θα είναι μικρότερος των δεκατεσσάρων
(14) ατόμων καθ΄ όλη την διάρκεια της σύμβασης.

Οι παραπάνω προϋποθέσεις θα αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης ανάθεσης
έργου με τoν ανάδοχο .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
1.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής

Ονομασία Τράπεζας ......................……............

Κατάστημα.......…...............................
Ημερομηνία έκδοσης ..................................

Προς Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Περίδου 24
Τ.Κ.: 73100 ΧΑΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ ….......... ΕΥΡΩ .…..……........
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ
(σε περίπτωση μεμονωμένης
εταιρείας)
Της Εταιρείας..............……..................Δ/νση.. .....................................
ή (σε περίπτωση ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης) των Εταιρειών :
1. …………………………..Δ/νση ……………………………………………………..
2. …………………………..Δ/νση ……………………………………………………………..
3. …………………………..Δ/νση …………………………………………………..
μελών της Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης και
μέχρι του ποσού των ………………………….. ευρώ, για την συμμετοχή στον διενεργούμενο διαγωνισμό
της … / …. /…… «Για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης σύμφωνα με τον κώδικα ISPS της
Λιμενικής Εγκατάστασης Σούδας, αρμοδιότητας ΛΤΝΧ».
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της, μόνο τις από την συμμετοχή στον
ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της (σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας) εν λόγω
Εταιρείας ή (σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης) των εταιρειών της Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης
ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της
ιδιότητας τους ως μελών της Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3)
ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας,
με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την

............/........../...............

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του
χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ/ξη).
Βεβαιούται (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ) υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν
δοθεί στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη
υπογραφή)

2.

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης

Ονομασία Τράπεζας ......................……............

Κατάστημα.......…...............................
Ημερομηνία έκδοσης ..................................

Προς Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Περίδου 24
Τ.Κ. : 73100 ΧΑΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ ….......... ΕΥΡΩ ....…..……........
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Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ
(σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας)
Της Εταιρείας..............…….................. Δ/νση.. ………........... ....... ........ .......
ή (σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης) των Εταιρειών :
1.
…………………………..Δ/νση ………………………………………..
2.
…………………………..Δ/νση …………………………………………………………..
3.
…………………………..Δ/νση …………………………………………………………..
μελών της Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης και μέχρι
του ποσού των ………………………….. ευρώ, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης που αφορά στο
διαγωνισμό της … / …. /…… «Για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης σύμφωνα με τον
κώδικα ISPS της Λιμενικής Εγκατάστασης Σούδας, αρμοδιότητας ΛΤΝΧ», συνολικής αξίας ……………........
ευρώ.
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.
Βεβαιούται (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ) υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών
που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά
μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ ……………………….€
Στα Χανιά, σήμερα την …………………….ημέρα……………….του έτους 20....., στα γραφεία του ΛΤΝΧ
(Διεύθυνση ……………….....................................) μεταξύ αφ’ ενός του ………… ……………………., ενεργών
ως εκπρόσωπος του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων (εν συντομία ΛΤΝΧ) σύμφωνα με τις διατάξεις
του ……………………. και αφετέρου η εταιρεία ………………………………. με
ΑΦM…………………………..ΔΟΥ………………… ………,την οποία εκπροσωπεί ο/η ………………………
……………………… …………………………… του …………………. συναποδέχθηκαν τα διαλαμβανόμενα σε όλα τα
άρθρα της παρούσης ύστερα από διαγωνισμό που διενεργήθηκε με βάση την αριθ………Διακήρυξη
και την αριθ . …………… απόφαση κατακύρωσης (ΑΔΑ…….), εγκεκριμένη με την αρ……………
Αποκ,Δ/σης Κρήτης.
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών φύλαξης των
λιμενικών εγκαταστάσεων Σούδας που υπόκεινται στις υποχρεώσεις του Διεθνή Κώδικα ISPS
αρμοδιότητας του ΛΤΝΧ, χρονικής διάρκειας μέχρι …… (..) μήνες από την υπογραφή της, δηλαδή
μέχρι ……./ ….. /…….., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας, όπως αναλυτικά
περιγράφονται στην με αριθμό πρωτ….………... Διακήρυξη και στην προσφορά της Αναδόχου που
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας (ως Παράρτημα (Ι) η αριθμ……Διακήρυξη & ως
Παράρτημα (ΙΙ) το σύνολο της προσφοράς της………………..)
ΑΡΘΡΟ 2
ΤΙΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 2.1. Η προϋπολογιζόμενη αξία για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης μέχρι …. (..)
μήνες από την υπογραφή της, βάσει της προσφοράς της Αναδόχου, ανέρχεται στο ποσό των
#.........#€ συνολικά χωρίς ΦΠΑ δηλ. (με τιμή ανά ανθρωποώρα … Ευρώ χωρίς ΦΠΑ Χ ……
ανθρωποώρες ). Το καταβαλλόμενο ποσό αντιστοιχεί στις πραγματικά προσφερθείσες υπηρεσίες,
εκφρασμένες σε ανθρωποώρες, σύμφωνα με τα διαβαλλόμενα στο Παράρτημα (Ι) της παρούσας. Το
ανωτέρω ποσό βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ………, προϋπολογισμού του ΛΤΝΧ.
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2.2. Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος …% επί της καθαρής συμβατικής αξίας
των προσφερομένων υπηρεσιών (αφαιρουμένων κρατήσεων και ΦΠΑ , σύμφωνα με τις διατάξεις της
ισχύουσας νομοθεσίας και χορηγείται σχετική βεβαίωση από την Υπηρεσία).
2.3 Η προσφερόμενη τιμή ανά ανθρωποώρα για την παροχή υπηρεσιών, δεν υπόκειται σε
αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση καθ όλη την διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και ανεξάρτητα από την
χρονική στιγμή του εικοσιτετραώρου ή της εβδομάδας που παρέχονται οι προσφερόμενες
υπηρεσίες.
2.4. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλα τα έξοδα ασφάλισης προσωπικού και αστικής ευθύνης σύμφωνα
με την αριθμ……. Διακήρυξη η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 3 ΠΛΗΡΩΜΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
3.1 Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται κατά ημερολογιακό μήνα. Στοιχείο πληρωμής για τον
Ανάδοχο θα είναι η παράδοση του συνόλου των ημερήσιων τυποποιημένων έντυπων ανά μήνα
(βαρδιολόγιο) υπογεγραμμένο καθένα από αυτά από τους αρμόδιους (υπεύθυνο συνεννόησης του
Αναδόχου και ΥΑΛΕ ή Α/ΥΑΛΕ του ΛΤΝΧ), που θα αναφέρει τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν. Το
τίμημα είναι αυτό, που θα προκύπτει από τις παρεχόμενες τακτικές και έκτακτες υπηρεσίες της
συγκεκριμένης μηνιαίας περιόδου, μετρημένες σε ανθρωποώρες, σύμφωνα με την ενιαία τιμή
ανθρωποώρας που έχει υποβάλλει ο ανάδοχος με την προσφορά του.
3.2 Σημειώνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών δεν μπορεί να γίνει προ της
ημερομηνίας παράδοσης του συνόλου των ημερήσιων τυποποιημένων έντυπων ανά μήνα
(βαρδιολόγιο) για την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της με αριθμ……. Διακήρυξης
και η εξόφληση του θα γίνεται εντός των προβλεπόμενων από το νόμο προθεσμιών. Στο βαρδιολόγιο
θα αναγράφονται λεπτομερώς οι προσφερόμενες υπηρεσίες.
3.3 Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στις
κείμενες διατάξεις και την Διακήρυξη.
ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4.1 Η διάρκεια της σύμβασης παροχής υπηρεσιών συμφωνείται μέχρι πέντε μήνες από την
υπογραφή της, δηλαδή από / /
έως / / . Στην περίπτωση που δεν αναλωθεί το σύνολο των
…….. ανθρωποωρών στο διάστημα των ….. μηνών και το Λ.Τ.Ν.Χ. κρίνει για λόγους ασφάλειας ότι
απαιτείται η παράταση της σύμβασης, αυτή θα μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Λιμενικής
Επιτροπής αρμοδίως εγκεκριμένη, για όσες μέρες κριθεί ότι απαιτείται μέχρι την ανάλωση όλων των
……….. ανθρωποωρών που αφορούν την παρούσα.
4.2 Ο τόπος παροχής Υπηρεσιών είναι οι Λιμενικές Εγκαταστάσεις Σούδας, αρμοδιότητας ΛΤΝΧ που
υπόκεινται στην εφαρμογή του κώδικα ISPS.
ΑΡΘΡΟ 5
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΡΓΟΥ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 5.1 Το ΛΤΝΧ, διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει
από τον ανάδοχο την απομάκρυνση των ατόμων που δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις
εμφάνισης ( στολή εργασίας με την επωνυμία της εταιρείας ) , συμπεριφοράς και αντικατάστασης
τους από άλλα άτομα.
5.2 Σε περίπτωση που οι προσφερόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της
Διακήρυξης ο Ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτος ή / και θα καταπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης. Επίσης το ΛΤΝΧ έχει το δικαίωμα, (λόγω της ιδιαίτερης σημασίας που έχει η εφαρμογή
των μέτρων και διαδικασιών ασφαλείας στη Λιμενική Εγκατάσταση), σε περίπτωση που ο Ανάδοχος
δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του, να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες παροχής υπηρεσιών ασφάλειας
και φύλαξης με προσωπικό της Λιμενικής Εγκατάστασης, ή να αναθέσει αυτές τις υπηρεσίες απ'
ευθείας σε άλλο εργολάβο, καταλογίζοντας σε βάρος του Αναδόχου το αναλογούν κόστος, το οποίο
θα εκπίπτεται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό πληρωμής του Αναδόχου ή και από την
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Ακόμα το ΛΤΝΧ έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση
που ο Ανάδοχος δεν αποκαθιστά αμέσως κάθε έλλειψη ή παράλειψη ή πλημμελή εργασία που θα
παρατηρείται και θα γνωστοποιείται σε αυτόν από τους υπεύθυνους να επιβάλλει σε αυτόν ποινική
ρήτρα ποσού όσο είναι η αποτίμηση πέντε (5) ανθρωποωρών, παρακρατούμενη από τη μηνιαία
αμοιβή του . Σε περίπτωση υποτροπής, η πιο πάνω ρήτρα διπλασιάζεται, ενώ το Λ.Τ.Ν.Χ. διατηρεί το
δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης ή/και κήρυξης του Αναδόχου εκπτώτου.
ΑΡΘΡΟ 6
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΕΚΧΩΡΗΣΗ
Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ : Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης σύμφωνα με την
Διακήρυξη, ο Ανάδοχος κατέθεσε στο ΛΤΝΧ την με αριθ ………… …..….. εγγυητική επιστολή ποσού
…….. € της Τράπεζας…..… και καλύπτει το 5% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. Η ανωτέρω εγγύηση
επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση
των όρων της παρούσας σύμβασης.
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Β. ΕΚΧΩΡΗΣΗ Δεν επιτρέπεται στον ΑΝΑΔΟΧΟ , η εκχώρηση των απαιτήσεων του που απορρέουν
από την παρούσα σύμβαση, οι οποίες συμφωνείται ότι είναι ανεκχώρητες.
ΑΡΘΡΟ 7
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 7.1 Όπου δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, ισχύει ως έχει η Διακήρυξη και οι
απαιτήσεις της Υπηρεσίας σε συνδυασμό με την προσφορά του Αναδόχου, τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 7.2 Για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης για κάθε διαφορά
που τυχόν προκύψει, αρμόδια δικαστήρια θα είναι τα Δικαστήρια των Χανίων. 7.3 Ο Ανάδοχος δεν
έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει σε οποιονδήποτε τρίτο και για οποιαδήποτε αιτία τα δικαιώματα και
τις υποχρεώσεις της από την παρούσα σύμβαση.
Ρητά συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος υποχρεούται στην απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της
εργατικής νομοθεσίας και ιδιαίτερα στη καταβολή των νομίμων αποδοχών, τήρηση του νομίμου
ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων κ.λπ. Σε περίπτωση
δε, που διαπιστωθεί οιαδήποτε παράβαση των προηγουμένων, το ΛΤΝΧ δικαιούται αμέσως και
αζημίως να καταγγείλει την παρούσα .
Σε βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε και
υπογράφεται όπως ακολουθεί και από τους δύο συμβαλλόμενους σε τρία (03) όμοια πρωτότυπα σε
απλό φύλλο χαρτιού, εκ των οποίων τα μεν δύο (02) παρέμειναν στην αρμόδια Υπηρεσία του ΛΤΝΧ
το δε άλλο έλαβε ο εκπρόσωπος της αναδόχου που δηλώνει ότι ενεργεί για λογαριασμό της.
Για το ΛΤΝΧ
Για τον Ανάδοχο
Τέλος σχεδίου σύμβασης.
Τέλος παραρτημάτων

Ο Πρόεδρος ΛΤΝΧ
Μανωλικάκης Κων/νος
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