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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

(Εν συντομία ΛΤΝΧ) 

Ταχυδρομική διεύθυνση Οδός Περίδου 24 

Πόλη Χανιά 

Ταχυδρομικός Κωδικός 73100 Χανιά 

Τηλέφωνο         28210-83230 ως 39 

Φαξ                      28210-87900 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο    stelman@ltnx.gr και maurop@ltnx.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες Μαυροπούλου Όλγα 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.ltnx.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι   Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου  και αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα 
αρχή  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση στον Υποτομέα της Κεντρικής Κυβέρνησης. Διοικείται από Συλλογικό 

όργανο (την Λιμενική Επιτροπή).  

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι μη κερδοσκοπική και αφορά τη  διοίκηση, 
κατασκευή, συντήρηση και Εκμετάλλευση λιμένων, στα γεωγραφικά όρια του Νομού Χανίων (πλην του 
Παλιού Λιμένα Χανίων, Νέας Χώρας και Αγίας Κυριακής Χαλέπας), με σκοπό την διάθεση λιμενικών 
υπηρεσιών σε πλοία. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α)    Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

γ)       Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : 

 την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr ή και  στην διεύθυνση www.ltnx.gr  

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 331 παρ. 1α του Βιβλίου ΙΙ του ν. 
4412/16 κάτω των ορίων του άρθρου 235. 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων από ίδιους 
πόρους του.  Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 0419 σχετική πίστωση του 
προϋπολογισμού του παραπάνω Φορέα. 

mailto:stelman@ltnx.gr
mailto:maurop@ltnx.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.ltnx.gr/
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η Παροχή υπηρεσιών φύλαξης από Ιδιωτικές Επιχειρήσεις -κατόχους της 
αδείας του Ν.2518/1997 (ΦΕΚ Α’164) & Ν.3707/2008 (ΦΕΚ Α΄209) - όπως προβλέπεται στους Νόμους 
3622/2007 (ΦΕΚ Α’281) ,Ν.4150/2013 (ΦΕΚ Α΄102), και σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 
4434.1/02/08 (ΦΕΚ Β’1877) όπως ισχύουν-  στη Λιμενική Εγκατάσταση Σούδας Νομού Χανίων, 
αρμοδιότητας Λ.Τ.Ν.Χ.,  για δώδεκα (12) μήνες, με δικαίωμα παράτασης,  χωρίς αύξηση του οικονομικού 
αντικειμένου και μόνο σε περίπτωση μη ανάλωσης των προβλεπομένων είκοσι εννέα χιλιάδων και είκοσι 
(29.020) ανθρωποωρών και με την ίδια πάντα ενιαία τιμή ανθρωποώρας. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν 
την εφαρμογή διαδικασιών και ελέγχων και ασφαλείας για την πρόσβαση  προσώπων, οχημάτων, πλοίων 
και αντικειμένων στην εν λόγω Λιμενική Εγκατάσταση, σύμφωνα με τια απαιτήσεις του κώδικα ISPS.   Η 
σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 
μόνο βάσει τιμής,  και είναι προϋπολογισμού ύψους  διακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων και εκατόν εξήντα 
ευρώ (232.160€), πλέον ΦΠΑ πενήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων δέκαοκτώ  ευρώ και σαράντα λεπτά 
(55.718,40€). Δηλαδή συνολική αξία σύμβασης 287.878,40 € συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ και θα 
βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του ΛΤΝΧ . 
 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 79713000-5    

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του διαγωνισμού και η κατακύρωση θα γίνει σε έναν ανάδοχο. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε Δώδεκα (12)μήνες από την υπογραφή της, με δικαίωμα παράτασης,  
χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, σε περίπτωση που δεν έχει αναλωθεί το σύνολο των 
προβλεπομένων ανθρωποωρών της σύμβασης. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
«I» “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ” της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει  μόνο τιμής . 

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως1: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει σήμερα. 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265)2, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

                                                           
1 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις 

υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές 
με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας. 

2 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, όπως εκάστοτε  ισχύει.    

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως ισχύει σήμερα. 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», όπως ισχύει σήμερα.  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις”, όπως ισχύει σήμερα. 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  όπως ισχύει σήμερα. 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 
των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 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. 

 To από 9-8-1952 ΒΔ (ΦΕΚ Α231/22-8-1952) Περί συγχωνεύσεως Λιμενικών Ταμείων του   Νομού 
Χανίων, όπως ισχύει σήμερα. 

 Το Ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/01) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει σήμερα. 

  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. 

  Τον Κανονισμό (ΕΚ) 725/2004 για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και τις λιμενικές 
εγκαταστάσεις των κρατών-μελών, όπως ισχύει. 

 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. 
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 Το Νόμο 4150/2013 (Φ.Ε.Κ. 102/A/29-04-2013) Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει σήμερα. 

   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. 

   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. 

 Το άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως εκάστοτε ισχύει 

 Την ΥΑ αρ. 4241/127/19 (ΦΕΚ 173 Β/30-01-2019) : Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου 
ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, όπως ισχύει σήμερα. 

  Το εγκεκριμένο (εμπιστευτικό) Σχέδιο Ασφάλειας της Λιμενικής Εγκατάστασης Σούδας 
αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων, όπως ισχύει σήμερα. 

  Το αριθμ. 5723/17-01-2017 έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων για 
τους φορείς διαχείρισης και εκμετάλλευσης λιμένων. 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και 
του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 Την υπ’  αριθµ.  304/2019  απόφαση   Λιμενικής Επιτροπής ΛΤΝΧ , περί  διενέργειας διαγωνισµού 
για την επιλογή αναδόχου ιδιωτικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας κατά ISPS για την 
λιµενική εγκατάσταση Σούδας (ΑΔΑ: 6ΑΠΣΟΡΕ4-ΓΙΟ). 

 Την υπ. Αριθμ. 12621/19.11.19    εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με 
την οποία εγκρίθηκε η παραπάνω απόφαση   Λιμενικής Επιτροπής ΛΤΝΧ (ΑΔΑ: 6ΞΜΚΟΡ1Θ-6ΝΟ) 

 Την αριθμ. ΑΠ 305/30-10-2019  Απόφαση Ανάληψης Δαπάνης (ΑΔΑ: ΨΩΥΩΟΡΕ4-Τ05). 

 Την αρ.πρωτ:2814.4/84436/20-11-2019 έγκριση κ. ΥΝΑΝΠ ανάληψης υποχρέωσης. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 23-12-2019 και ώρα 15.00    

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr ,  την 8-1-2020  , ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 πμ.  

1.6 Δημοσιότητα 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης 
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : ………[εφόσον είναι γνωστός] 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το 
άρθρο 296 του Ν. 4412/2016 :  

1. Ημερήσια Χανίων «ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ» με ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση 6/12/.2019. 

2. Εβδομαδιαία Ν. Χανίων «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» με ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση  6/12/2019. 

 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL) :   www.ltnx.gr 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, ου έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Β΄ του βιβλίου ΙΙ του Ν.4412/16. Η τήρηση των 
παραπάνω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των 
συμβάσεων κατά την έννοια του άρθρου 339 του Ν.4412/16, καθώς και τις δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 
που ενεργούν εντός των ορίων ευθύνης και αρμοδιότητάς τους. Οι ανάδοχοι συμβάσεων εντάσσονται 
κατά προτεραιότητα στα προγράμματα επιθεωρήσεων και ελέγχων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 
(Σ.ΕΠ.Ε.), σύμφωνα με το π.δ. 113/2014 (Α΄ 180) και του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, 
Ενέργειας και Μεταλλείων, σύμφωνα με το π.δ. 100/2014 (Α΄ 167), εφόσον πληρούν τα ειδικότερα 
κριτήρια που ορίζονται στις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών  (άρθρο 
253/ν.4412/2016). 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.ltnx.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

1. η με αρ. 4879/4-12-2019 Προκήρυξη της Σύμβασης ,  

2. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] 

3. Η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της 

4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

5. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),  η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr . 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του 
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 
των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο3. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις4: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 
την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 
αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα  

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

                                                           
3 Πρβλ την Υπουργική Απόφαση με αρ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», ΦΕΚ Β΄1924/2017(άρθρο 14) 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188)5. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο..  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα6. 

2.1.5 Εγγυήσεις7 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)8, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται 
με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την 
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης , τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 

                                                           
5 Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη 

μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της 
χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης 
της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του 
Κώδικα περί Δικηγόρων. 

6 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 
7 Πρβλ. άρθρο 302 ν. 4412/2016  
8  Πρβλ.  άρθρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017)., καθώς και  άρθρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018  (ΦΕΚ Α΄ 93/31.5.2018), 
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής9 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού   
τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων σαράντα τριών ευρώ και είκοσι  λεπτών (4.643,20 ευρώ). 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής πληρούν τα αναφερόμενα στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 302 του ν.4412/16 

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 του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα 
αρχή 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. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 302 του ν. 4412/2016  όπως εκάστοτε ισχύει.  

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 
2.2.8 δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού10  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός 
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) 
ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 
ακόλουθους λόγους: 

                                                           
9 Πρβλ  άρθρο 302 του ν.4412/2016. 
10 Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017. 
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2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη11 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:  

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 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). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε  
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου12. 

                                                           
11  Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  
 Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι:  
 α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική    απόφαση” νοείται, δεδομένης της 

ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα 
στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις,  

 β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α του 
ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής 
μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο 
ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 
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Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 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 ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

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. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους13.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 14 

2.2.3.3  Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο  οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με 
την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να 
λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 
εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  
2.2.3.4. Αποκλείεται15 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις16:  

                                                                                                                                                                                                 
12 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν.   

4497/2017. 
13 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 

περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο 
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

14       Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 
15 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους 
αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, 
ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 
4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις 
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(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/201617,  

(β) εάν 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. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας18,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 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) εάν 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 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του .  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 19 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας . 

2.2.3.5. Ο αποκλεισμός οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας  

σύμβασης λόγω εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος 

                                                                                                                                                                                                 
επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), 
καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 

16  Ειδικά για τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού  πρβλ. την Κατευθυντήρια Οδηγία 20 της Αρχής (ΑΔΑ: ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5) 
17 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της 

περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017. 

18 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο 
Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.  

19 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017. Επίσης, 
πρβλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 
Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017.  
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αποκλεισμού)20, δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα λόγω ύψους του οικονομικού αντικειμένου της 

σύμβασης. 

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)21 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει 
ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός 
λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 22. 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/201623. 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. 

 

Κριτήρια Επιλογής24 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας25  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι 
παροχή υπηρεσιών  ασφαλείας (φύλαξης).  

Ειδικότερα απαιτείται:  

(α) να διαθέτουν άδεια λειτουργίας ιδιωτικής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας  (άρθρο 2 του 
Ν.2518/1997 όπως εκάστοτε ισχύει)  

                                                           
20 Ο λόγος αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.5 τίθεται στην παρούσα διακήρυξη μόνο εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση 

σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς η μη συνδρομή του 
ανωτέρω εθνικού λόγου αποκλεισμού δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού] 

21        Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017. 
22 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
23  Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 50844 (ΦΕΚ 279 τεύχος ΥΟΔΔ, 17-05-2018), με την οποία έχει συσταθεί και συγκροτηθεί η 

επιτροπή της παρ 9 του άρθρου 73 του ν.4412/2016. 
24 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη 

διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 
75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως 
απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα, 
κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική 
πρόβλεψη στη διακήρυξη.  

25 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 
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(β) στο καταστατικό τους ή τη συστατική πράξη τους, να αναφέρεται ρητά η δυνατότητα άσκησης-παροχής 
υπηρεσιών ασφάλειας λιμενικής εγκατάστασης   (βάση της ΥΑ αρ 4434.1/02/08/08 (ΦΕΚ 1877 Β/12-9-
2008) άρθρο 5). 

(γ) Ειδικά για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι 
στο οικείο επιμελητήριο. 

 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια26  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς  απαιτείται να διαθέτουν: 

 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€, σύμφωνα με το αντικείμενο του έργου 
και την ΥΑ. Αρ. 4434.1/02/08. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα27  

 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:  

α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2017, 2018 ,2019) να έχουν εκτελέσει συμβάσεις παροχής 
υπηρεσιών φύλαξης λιμενικών εγκαταστάσεων υπόχρεων στην εφαρμογή του κώδικα ISPS (Ν. 3622/07, 
Ν.4150/2013, Π.Δ. 56/2004 όπως εκάστοτε ισχύουν)   και να διαθέτουν την ανάλογη εμπειρία, για 
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μήνες συνολικά μέσα σε αυτό το διάστημα. 

                                                           
26 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται 

στο παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για 
τις συμβάσεις κάτω των ορίων), σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.1, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 
Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε 
απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα 
οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος 
εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες 
πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. 

 Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος 
καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ 
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 

27 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν 
απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους 
και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτούν ειδικότερα 
από τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις 
από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια Α.Α. μπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας δεν 
διαθέτει τις απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες εάν διαπιστώσει ότι αυτός έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που 
ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης. Στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης σύμβασης παροχής 
υπηρεσιών η επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων να παράσχουν αυτή την υπηρεσία ή να εκτελέσουν την 
εγκατάσταση ή τα έργα μπορεί να αξιολογείται βάσει της τεχνογνωσίας τους, της αποτελεσματικότητας, της εμπειρίας και 
της αξιοπιστίας τους.  
Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να 
διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των 
ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι 
υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα 
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα 
μεγέθη (π.χ. τουλάχιστον ......... συναφείς παραδόσεις/ υπηρεσίες τα 3 τελευταία έτη) κατά τρόπο αντικειμενικό, διαφανή 
χωρίς να εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των συμμετεχόντων είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις 
ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. Πρβλ. και την 
Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος 
καταλληλότητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ 
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και ειδικότερα την Ενότητα IV παρ. 1, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 
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β) να διαθέτουν  άδεια εγκεκριμένη από το ΓΕΕΘΑ που αφορά  τη χρήση στολής από το προσωπικό του 
οικονομικού φορέα. 

γ) να διαθέτουν 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.  

δ) να διαθέτουν κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό στον κώδικα ISPS (με βάση τη σχετική πρόβλεψη 

της παρ.9 του άρθρου 12 του Ν.4150/2013),  κατ΄ελάχιστον δεκαπέντε (15) άτομα. 

ε)  να διαθέτουν τουλάχιστον πέντε (5) εκ των ατόμων του προσωπικού που θα απασχοληθούν στην 

λιμενική εγκατάσταση, που να έχουν εκπαιδευτεί ή έχουν την εμπειρία χρήσης μηχανημάτων ελέγχου X-

RAY. 

στ) να έχουν ξεκινήσει διαδικασία συμμόρφωσης με τον ευρωπαϊκό κανονισμό 679/2016 (GDPR) για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να 

διαθέτουν υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων (DPO), σύμφωνα με τον κανονισμό αυτό.  

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με: 

α) Το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο στο πεδίο παροχής ασφαλείας και φύλαξης. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, τους 
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών 
και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ 
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις 
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

Η εκτέλεση των  καθηκόντων υπεύθυνου συνεννόησης (επόπτη) και του αναπληρωτή του  γίνεται 
υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή από μέλος του προσωπικού του με εξαρτημένη σχέση εργασίας ή, 
αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από τους συμμετέχοντες στην 
ένωση αυτή ή από μέλος του προσωπικού του. 

 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής  ----- 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
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δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 
Παράρτημα  ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 
Το ΤΕΥΔ28 καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 
Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε 
επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και 
(www.hsppa.gr ). 
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών29Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 
(ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση 
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 
2.2.3.1της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.30 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα31 32 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις 
περιπτώσεις του άρθρου 316 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.8). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.433. 

                                                           
28 Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 

αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV 
Κριτήρια Επιλογής, ..., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις. Επισημαίνεται ότι από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική 
υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης 
και διαχείρισης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη 
Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr. Επισημαίνεται ότι η χρήση της ως άνω υπηρεσίας για τη σύνταξη 
του ΤΕΥΔ είναι προαιρετική για τις αναθέτουσες αρχές και τους οικονομικούς φορείς, καθώς εξακολουθούν να έχουν τη 
δυνατότητα να διαμορφώσουν το .doc αρχείο που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Αρχής στη διαδρομή 
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-
dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn 

29  Πρβλ. άρθρο 315 και 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 (52 Α’) 
30 Πρβλ. ομοίως ανωτέρω υποσημειώσεις ως προς την υπογραφή του ΕΕΕΣ. 
31 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν 

μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει 
ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής 
επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας   

32  Για τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των αποδεικτικών μέσων, πρβλ και το με αρ πρωτ 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ) 
έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ.  

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 
79 παρ. 4 ν. 4412/2016.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν34. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών35. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά36: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του37. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που 
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 
στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

                                                                                                                                                                                                 
33 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους λόγους 

αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016 
34 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
35  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ 

του ν. 4605/2019. 
36 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε 

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων 

εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 
4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 
 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, 

υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί 
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν 
θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση 
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες 
(βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί 

από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης 
α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, 

εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
37  Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή  προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 

4605/2019. 
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β) για τις παραγράφους 2.2.3.238 και 2.2.3.439 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, 
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή του40   

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 
και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν 
υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 
πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται 
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί 
μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων41 

 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 
(3) μήνες πριν από την υποβολή του42 από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που 
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του 
ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να 
απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού43 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 

                                                           
38 Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν 
εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα 
εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο, 
μέσω του υποσυστήματος, στον φάκελο «δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου». 

39 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
40  Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α υποπερίπτωση αδ’ του ν. 

4605/2019. 
41 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 

42 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ 

του ν. 4605/2019. 
43  Πρβ. άρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 46 περ. α’ του ν. 4605/2019.  
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καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του 
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis). 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

ε)δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών  για την παράγραφο 2.2.3.5 δεν απαιτούνται λόγω 
ύψους οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης. 

στ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν : 

1. Άδεια λειτουργίας της Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α) του Ν.2518/97, 
όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν.3707/2008 σε ισχύ τόσο κατά την υποβολής της προσφοράς, όσο και κατά 
τη διάρκεια της σύμβασης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας η 
σύμβαση θα καταγγέλλεται αζημίως από το ΛΤΝΧ. Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας θα πρέπει να 
κατατεθεί για καθένα μέλος ξεχωριστά. 
2. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους 
εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 
τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, 
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν 
τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου 
της υπό ανάθεση σύμβασης.44 
Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο.   

3.Σύμφωνα με την ΥΑ αρ 4434.1/02/08/08 (ΦΕΚ 1877 Β/12-9-2008) άρθρο 5, προσκομίζουν απόσπασμα 
του καταστατικού τους ή της συστατικής πράξης τους,  στο οποίο αναφέρεται ρητά η δυνατότητα 
άσκησης-παροχής υπηρεσιών ασφάλειας λιμενικής εγκατάστασης. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, 
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,45 εκτός αν, 
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν :  

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. Αρ. 
4434.1/02/08. Ειδικότερα σύμφωνα με την παραπάνω ΥΑ από το ασφαλιστήριο αυτό θα προκύπτει ότι 
τουλάχιστον υπάρχει:  

                                                           
44 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά 

περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά 
Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 

45  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 α σημείο αδ’ του ν. 
4605/2019. 
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α) Ασφάλιση επαγγελματικής αποζημίωσης έναντι διεκδικήσεων του προσωπικού της για βλάβες 
αναγόμενες κατά την εκτέλεση του ανατιθέμενου έργου στη λιμενική εγκατάσταση. Στους εν λόγω 
καλυπτόμενους ασφαλιστικούς κινδύνους περιλαμβάνονται οπωσδήποτε και οι κίνδυνοι από έκνομες 
ενέργειες, κατά την έννοια που αυτοί καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 725/2004.  

β) Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, για αξιώσεις αναγόμενες στην επαγγελματική ευθύνη 
του προσωπικού της λόγω πράξεων ή παραλείψεων του κατά την εκτέλεση του έργου των ελέγχων. 

Η πληρότητα κάλυψης των παραπάνω ασφαλιστικών κινδύνων και το ύψος των καλύψεων ανά κίνδυνο, 
περιλαμβάνονται σαφώς και αναλυτικώς στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και δεν επιτρέπεται να 
υποβαθμίζονται αμέσως ή εμμέσως σε ενδεχόμενο νέο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή σε ενδεχόμενες 
τροποποιήσεις ή προσθήκες αυτού μετά την υπογραφή της σύμβασης της ιδιωτικής εταιρείας παροχής 
υπηρεσιών ασφάλειας με τη λιμενική εγκατάσταση. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

Βεβαίωση καλής εκτέλεσης σύμβασης, από φορείς διαχείρισης λιμενικών εγκαταστάσεων που να 
αποδεικνύεται ότι κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2017, 2018 ,2019) έχουν εκτελέσει συμβάσεις 
παροχής υπηρεσιών φύλαξης λιμενικών εγκαταστάσεων υπόχρεων στην εφαρμογή του κώδικα ISPS (Ν. 
3622/07, Ν.4150/2013, Π.Δ. 56/2004 όπως εκάστοτε ισχύουν)   και υπάρχει η ανάλογη εμπειρία για 
τουλάχιστον  δεκαπέντε (15) μήνες συνολικά μέσα σε αυτό το διάστημα. 

β) Την άδεια που αφορά  τη χρήση στολής από το προσωπικό του οικονομικού φορέα, εγκεκριμένη από το 
ΓΕΕΘΑ. 

γ) Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα καταλλήλως 
υπογεγραμμένη, ότι διαθέτουν σύστημα λήψης αναφορών όπου θα αναγράφουν  την διεύθυνση του 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό του Fax, τον αριθμό του τηλεφώνου και κινητού τηλεφώνου που  
θα χρησιμοποιούν για την επικοινωνία με το Λιμενικό Ταμείο η/και τον αρμόδιο ΥΑΛΕ ή Α/ΥΑΛΕ Σούδας. 

δ) Ονομαστική κατάσταση του απασχολούμενου προσωπικού, θεωρημένη από τις αρμόδιες υπηρεσίες 

του Υπουργείου Απασχόλησης  συνοδευόμενη από (Α) τα απαιτούμενα αποδεικτικά εκπαίδευσης όλου 

του εκπαιδευμένου στον ISPS προσωπικού του (κατ΄ελάχιστον 15 άτομα),  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 (B) όλα τα απαιτούμενα Αποδεικτικά έγγραφα από δημόσιο ή 

ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης (ΚΕΚ ή ΙΕΚ ή Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο)  για τον απαιτούμενο 

αριθμό ατόμων (κατ΄ελάχιστον 5 άτομα), του εκπαιδευμένου στον ISPS προσωπικού,  που έχουν 

εκπαιδευτεί στην χρήση μηχανημάτων X-RAY. 

ε) Αποδεικτικό επικοινωνίας με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με το οποίο να 

αποδεικνύεται ότι ο οικονομικός φορέας έχει ξεκινήσει διαδικασία συμμόρφωσης με τον ευρωπαϊκό 

κανονισμό 679/2016 (GDPR) για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και διαθέτει υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων (DPO), σύμφωνα με 

τον κανονισμό αυτό. 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου 2.2.7 
οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν : 

Το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο στο πεδίο παροχής ασφαλείας και φύλαξης. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ)προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, 
το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του 46.  Στις 
λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως 

                                                           
46  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ 

του ν. 4605/2019.  
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καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική 
μορφή του  οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή 
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα 
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 
υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.47 

                                                           
47 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό 

μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο 
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι «Τεχνικές 
Προδιαγραφές» της Διακήρυξης , για  όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην 
παρούσα διακήρυξη , στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον 
ν.4412/2016, και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του 
άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, 
αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα 
προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη 
δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  προηγμένης 
ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής 
υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του 
προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών.  
 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  
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(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα48. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει 
πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, 
αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf]   

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 
όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη 
των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους 
αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 
υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται 
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 
2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 
του  ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν 
επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν 
προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, 
τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να 
αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 

                                                           
48 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017  
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ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την 
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας49. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 
του ν. 4412/201650, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες 
συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου 
doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
διακήρυξης (Παράρτημα...), 

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει κάθε συμμετέχων οικονομικός φορέας πρέπει 

να περιέχει, με ποινή αποκλεισμού, τουλάχιστον τα παρακάτω: 

(i) Τρόπος - μεθοδολογία εκτέλεσης των εργασιών (Τεχνική Έκθεση): 

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

και τα στοιχεία που να τεκμηριώνουν την ευελιξία προσαρμογής του ωραρίου απασχόλησης του 
προσωπικού ασφαλείας στις ανάγκες του λιμανιού ( αύξηση ή μείωση του προσωπικού αναλόγως της 
επιβατικής και λοιπής κίνησης του λιμένα) 

Ο τρόπος, η μεθοδολογία και το σχέδιο υλοποίησης των εργασιών θα προτείνεται από τους 

προσφέροντες και θα περιέχεται αναλυτικά στην προσφορά τους, προκειμένου να αξιολογηθεί και να 

διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης μεθόδου, η επάρκεια, η ικανότητα και ευελιξία της 

Ομάδας Έργου στην αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων, στην αναδιάρθρωση των βαρδιών λόγω 

τροποποιήσεων δρομολογίων πλοίων, στην κάλυψη έκτακτης απασχόλησης και συμμετοχής σε γυμνάσια 
και ασκήσεις ασφαλείας. 

Για τον σκοπό αυτό ο φάκελος τεχνικής προσφοράς θα περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού, πλήρη και 

λεπτομερή περιγραφή των υπηρεσιών, της μεθόδου και του σχεδίου προγραμματισμού  που προτείνει να 
εφαρμόσει ο προσφέρων για την καλή εκτέλεση των ζητούμενων υπηρεσιών. 

(ii) Ομάδα Εργασίας – Προσωπικό εκτέλεσης των υπηρεσιών: 

Οι συμμετέχοντες θα υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού στοιχεία που να αποδεικνύουν την δυνατότητα 
διάθεσης αποδεδειγμένα εκπαιδευμένου προσωπικού. Για το λόγο αυτό πρέπει να επισυνάψει: 

Α) Ονομαστική κατάσταση όλου του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει η επιχείρηση παροχής 
υπηρεσιών ασφάλειας στην εν λόγω λιμενική εγκατάσταση, συνοδευόμενη από:  (Α.1)  φωτοαντίγραφα 
όλων των ατομικών αδειών εργασίας τους σε ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 
2518/1997 όπως  ισχύει,και  (Α.2) με    Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 

                                                           
49 Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν στοιχεία πρόσφορα να 

αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνει ανάλυση κόστους, περιγράφεται στο περιεχόμενο του 
υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής τους .  

50 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δημόσιες συμβάσεις κατά τα 
αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) www.eaadhsy.gr  

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
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(Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει κατάλληλα υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπό της επιχείρησης, 
στην οποία θα αναφέρεται το ονοματεπώνυμο σε περίπτωση κατακύρωσης, του υπεύθυνου συνεννόησης 
τους (επόπτης) 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 δηλώνονται τα ίδια και για 
τον αναπληρωματικό του υπεύθυνου συνεννόησης σε περίπτωση απουσίας του,  

(iii)  Δήλωση αποδοχής των Τεχνικών Προδιαγραφών και απαιτήσεων επικαιροποίησης δικαιολογητικών 
καθ΄όλη την διάρκεια της σύμβασης: 

Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας πρέπει να υποβάλλει Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του 
ν. 1599/1986 (Α΄75) όπως εκάστοτε ισχύει,  κατάλληλα υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπροσωπό του, 
στην οποία θα δηλώνει: 

1.) ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ι» «Τεχνικές Προδιαγραφές» της παρούσας διακήρυξης με τον  αριθμό πρωτοκόλλου της 
και όλους τους λοιπούς όρους και παραρτήματα της παρούσας διακήρυξης. 

2.) ότι γνωρίζει τις απαιτήσεις για την έκδοση της άδειας της αρμόδιας Λιμενική Αρχή σε εφαρμογή της  ΥΑ 
4434.1/02/ 08/12.9.2008 , ΦΕΚ: 1877Β, τη οποία θα προσκομίσει σε περίπτωση κατακύρωσης, όταν κληθεί 
να υπογράψει την σύμβαση. 

3.) θα καταθέσει στο Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων, το αργότερο  μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, 
αντίγραφο της θεωρημένης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Απασχόλησης ονομαστικής 
κατάστασης εργασίας των απασχολούμενών του για τις ανάγκες της παρούσας, όπως αυτή θα έχει 
υποβληθεί στην Λιμενική Αρχή (για τις ανάγκες της ΥΑ 4434.1/02/ 08/12.9.2008 , ΦΕΚ: 1877Β) , ότι 
δεσμεύεται να τη διατηρεί επικαιροποιημένη καθ΄όλη την διάρκεια της σύμβασης και ότι όταν θα την 
καταθέσει  θα είναι υποχρεωτικά συνοδευόμενη από:  

(α) Τα αποδεικτικά εκπαίδευσης 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, όλου του ορισμένου για τις ανάγκες της παρούσας προσωπικού του,  που περιλαμβάνονται 
στην παραπάνω ονομαστική κατάσταση.  Υπενθυμίζεται ότι από τα αποδεικτικά αυτά πρέπει να προκύπτει 
ότι η επιχείρηση διαθέτει κατ΄ελάχιστον δεκαπέντε (15) άτομα εκπαιδευμένα στον κώδικα ISPS.  

(β) 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, το 
οποίο περιλαμβάνεται στην παραπάνω ονομαστική κατάσταση,  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 σύμβαση που θα 
προκύψει από την παρούσα. Επίσης ότι γνωρίζουν ότι ουδεμία εξάρτηση ή εργασιακή σχέση έχουν με το 
Λ.Τ.Ν.Χ.,  

(γ) 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 (1) έλαβαν γνώση των καθηκόντων τους όπως αυτά περιγράφονται 
στην παρούσα διακήρυξη (σύμβαση)  (2) ότι θα τηρούν όλους τους όρους εμπιστευτικότητας, κατά την 
διάρκεια και μετά την σύμβαση που θα προκύψει από την παρούσα. (3)  ότι γνωρίζουν ότι ουδεμία 
εξάρτηση ή εργασιακή σχέση έχουν με το Λ.Τ.Ν.Χ., (4) 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. 

(δ) Αποδεικτικά έγγραφα από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης (ΚΕΚ ή ΙΕΚ ή Κέντρο Διά Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Δύο)  ότι τουλάχιστον πέντε (5) εκ των ατόμων του δηλωθέντος προσωπικού που θα 
απασχοληθούν στην λιμενική εγκατάσταση, έχουν εκπαιδευτεί ή έχουν την εμπειρία χρήσης μηχανημάτων 
X-RAY. 

Σημείωση: *Αν κάποια από τα ανωτέρω ζητούμενα αποδεικτικά θα έχουν ήδη υποβληθεί σε προηγούμενο 
στάδιο πριν την υπογραφή της σύμβασης και θα βρίσκονται σε ισχύ, δεν απαιτείται να επανυποβληθούν, 
απλά μπορεί να γίνεται αναφορά σε αυτά με την παρατήρηση «έχει ήδη υποβληθεί βλ.σχετικό…..».  ** Τα 
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δικαιολογητικά αυτής της παραγράφου (iii)-3 πρέπει να προσκομιστούν επικαιροποιημένα πριν την 
υπογραφή της σύμβασης όπως αυτά υποβλήθηκαν στην Λιμενική Αρχή για την έκδοση της 
προβλεπόμενης άδειας στην  ΥΑ 4434.1/02/ 08/12.9.2008 , ΦΕΚ: 1877Β, ώστε να γίνει η διαδικασία 
ταυτοποίησης του προσωπικού που θα αναλάβει καθήκοντα , η απαραίτητη ενημέρωση των αρχείων του 
ΚΕΑΛΕ καθώς και η ενημέρωση των καθηκόντων του προωπικού από τον ΥΑΛΕ, σύμφωνα με τα στοιχεία 
που έχει εκδοθεί η παραπάνω άδεια Λιμενικής Αρχής.    

4.) 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 της Λιμ. 
Εγκατάστασης  που θα περιλαμβάνει και σημεία  από όπου θα περνάει η πιθανή περιπολία για την 
ηλεκτρονική παρακολούθησή της. 

5.) ότι στην περίπτωση που χρειαστεί τροποποίηση της σύνθεσης του προσωπικού του, θα λάβει υπ΄όψην 
του τους περιορισμούς που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι «Τεχνικές Προδιαγραφές» της παρούσας 
διακήρυξης, καθ΄όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης, και θα καταθέτει κάθε φορά πριν την εν λόγω 
τροποποίηση, αίτημα στο ΛΤΝΧ,   με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εκπαίδευσης και τις δηλώσεις 
εμπιστευτικότητας του νέου προσωπικού του  στο Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων,  το οποίο θα υλοποιείται 
μετά την έγκριση του ΥΑΛΕ, αφού προηγουμένως  θα αποδεικνύεται ότι έχει ενημερωθεί εγγράφως η 
αρμόδια Λιμενική Αρχή για την εφαρμογή της  ΥΑ 4434.1/02/ 08/12.9.2008 , ΦΕΚ: 1877Β. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν αναλυτικά τα καθήκοντα που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και αναλυτικά στοιχεία για τους υπεργολάβους που προτείνουν καθώς 
επίσης την έγγραφη συμφωνία τους και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Υπενθυμίζεται ότι εκτέλεση των  
καθηκόντων υπεύθυνου συνεννόησης (επόπτη) και του αναπληρωτή του  γίνεται υποχρεωτικά από τον 
προσφέροντα ή από μέλος του προσωπικού του με εξαρτημένη σχέση εργασίας ή, αν η προσφορά 
υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή ή από 
μέλος του προσωπικού του. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης  της 
πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψης προσφορά βάσει τιμής όπως ορίζεται κατωτέρω και 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Παραρτήματα «Ι» και «IV”της διακήρυξης:  

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 ή η τιμή 

έχει σαν αποτέλεσμα η συνολική αξία της σύμβασης να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης,  

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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• 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 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. 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.  

• Διευκρινήσεις επί της οικονομικής προσφοράς δεν γίνονται δεκτές, παρά μόνο αν ειδικώς 

ζητηθούν από το Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων. 

 [Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο 
προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική 
προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το 
υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα «IV» της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.] 

Οι συμμετέχουσες εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή φύλαξης (εργολάβοι), επί ποινή 
αποκλεισμού, υποχρεούνται να αναφέρουν στην προσφορά τους, εκτός των άλλων, τα εξής: 

α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο. 

β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας. 

γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν 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. 

Τα ανωτέρω στοιχεία, επί ποινή αποκλεισμού, εξειδικεύονται σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους.  

Πρέπει επίσης να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των 
πιθανών αναλωσίμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων 
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κρατήσεων. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής 
σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενoι. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 μηνών 
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από 
τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,51  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 
διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1.  

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά όπως ορίζεται στο άρθρο 2.4.1, 
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές . Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  
ζ)  η οποία είναι υπό αίρεση, 
η)  η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
 

                                                           
51 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών52 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού)53, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
την 8-1-2020 και ώρα 10 πμ . 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 
της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά 
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μέλη του οργάνου. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση 
γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας  και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων 
τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την 
αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών 
οικονομικών προσφορών. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και 
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 

                                                           
52 Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 16) 
53  Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες  για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 

ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/2019. 
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αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του 
προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή54 προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. [Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση και τα σχετικά αιτήματα προς τους προσφέροντες για την 
παροχή εξηγήσεων σχετικά με το αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση 
είτε της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, είτε του 
αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, κατά τη διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της 
Επιτροπής Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η κρίση της αναθέτουσας αρχής σχετικά με τις ασυνήθιστα 
χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων 
ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση] 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές55.  Τα 
αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση. 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων56 («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων57. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 
της παρούσας. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου58 - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών 59 από την κοινοποίηση της 
σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης60 και τα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 
δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και 
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής  τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). 
Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η 

                                                           
54 μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ 
55 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
56  Πρβλ. εδάφιο γ της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017 και 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43, παρ. 10, περ. α του ν.4605/2019 
57  Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του  άρθρου 33  του ν.4608/2019 
58 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016 
59 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 12, περ. α του ν.4605/2019    
60 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017. 
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οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών61. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, 
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς το 
αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με 
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, 
η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί 
για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές62 

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το 
στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.63 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά64 λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  

το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με  το Τ.Ε.Υ.Δ.,  

ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της 
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς 
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του65.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 
οριζόμενα ανωτέρω66 και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής 
για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε 
για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω 
δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

                                                           
61  Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 12 περ. ε και παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 

υποπερ. αδ και αε του ν. 4605/2019.,  
62  Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν. 4605/2019. 
63  Πρβλ. ομοίως ως ανωτέρω, άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’ του 

ν. 4605/2019. 
64  Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. δ’ του ν. 4605/2019. 
65 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3 
66  Πρβ. άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 
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3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα  που δεν έχει αποκλειστεί 
οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, ή και με κάθε πρόσφορο 
τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα 
της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν 
σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της 
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο 
εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016, 
 
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 
και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται,  
και  
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, 
στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του 
οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού 
ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη 
δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει 
τη σύμβαση. 
 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα (άρθρο 316 ν.4412/16).  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  (άρθρο 316 ν.4412/16).  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής67 η προθεσμία για την άσκηση 
της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

                                                           
67 Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης68. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά69 μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών70 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα 
αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προσφυγής, σύμφωνα με το  άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της 
σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.71  
 
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 
 
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α 
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του 
π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του 
π.δ. 39/2017. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, 
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 
εξέτασης της προσφυγής. Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την 
προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη 
διενέργεια της διαδικασίας.72 
 
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και 
δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα 
μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. 
Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής 

                                                           
68  Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016 
69 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και   

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  
70  Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού   

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 
71  Πρβ. άρθρο 364, παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 41, περ. β) του ν. 4605/2019. 
72  Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί 

από το άρθρο 43 παρ. 43 του ν. 4605/2019. 





 

Σελίδα 36 

κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της 
προσφυγής.73 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 
ΑΕΠΠ74. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της 
ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου75. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων 
ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική 
προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται 
ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση 
πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως 
έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.  
 
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 
 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής76. Για την άσκηση της 
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 
 
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά77. 

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της 
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016. 

 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 317 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

                                                           
73  Πρβλ. άρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 42 του ν. 4605/2019. 
74  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον 

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
75  Πρβλ. Άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016. 
76  Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 45 του ν. 4605/2019. 
77 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
302) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός 
ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης ή  και τα οριζόμενα στο άρθρο 302 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα XIV του 
Προσαρτήματος Β΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

   
Επειδή η παρούσα αφορά  παροχή υπηρεσιών φύλαξης, περιλαμβάνονται, επιπλέον του όρου του 
πρώτου εδαφίου, και τα στοιχεία που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως στ΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και ο ειδικός όρος τη ς 
παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου] 
 
Επιπλέον, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος καθ΄ όλη την διάρκεια της σύμβασης να τηρεί την 
λιμενική,  φορολογική καθώς και κάθε νομοθεσία άπτεται των καθηκόντων του εντός της λιμενικής 
περιοχής, πέραν των αναφερομένων στο Παράρτημα <Ι> «Τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας.  





 

Σελίδα 38 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω πιθανής 
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους.  

1. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 253 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει 
την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

2. Το ΛΤΝΧ δεν θα καταβάλλει απευθείας στον υπεργολάβο την οφειλόμενη αμοιβή του για την εκτέλεση 
της  υπηρεσίας ,  δυνάμει σύμβασης υπεργολαβίας με τον ανάδοχο.  

3. Οι παράγραφος 1 και 2, καθώς και το άρθρο 287 του Ν.4412/16 , δεν αίρουν την ευθύνη του αναδόχου.  

4. Στις υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν στην Λιμενική Εγκατάσταση Σούδας, μετά την ανάθεση 
της σύμβασης και το αργότερο κατά την έναρξη της εκτέλεσής της, ο ανάδοχος οφείλει να αναφέρει στον 
αναθέτοντα φορέα το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στα εν λόγω έργα και υπηρεσίες, εφόσον είναι γνωστά τη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ο ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιεί στον αναθέτοντα φορέα κάθε αλλαγή 
των ως άνω πληροφοριών κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες 
σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο τον οποίο ο ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στα εν λόγω έργα και 
υπηρεσίες.. 

5. Προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 253  του Ν.4412/16  ο 
αναθέτων φορέας που είναι αναθέτουσα αρχή δύναται να επαληθεύσει τη μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού στο πρόσωπο του υπεργολάβου, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74 του ίδιου νόμου. Στην 
περίπτωση αυτή:  

α) απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την επαλήθευση 
προκύπτει ότι υπάρχουν υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού.  

β) μπορεί να απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την 
επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν δυνητικοί λόγοι αποκλεισμού του.  

6. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου, αν το τμήμα της σύμβασης, το οποίο ο ανάδοχος 
είχε αναφέρει στην προσφορά του, κατά το άρθρο 287 του Ν.4412/16 είτε κατά την έναρξη εκτέλεσης της 
σύμβασης είτε κατά τη διάρκεια αυτής, σύμφωνα με την παρ. 4 ότι προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 
σύμβασης, όπως έχει τροποποιηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 337, του ανωτέρω νόμου, το ΛΤΝΧ:  

α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, σύμφωνα με 
τα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/16  και  

β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως 
άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του.  

7. Στις περιπτώσεις επαλήθευσης των λόγων αποκλεισμού των υπεργολάβων, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 5 και 6, οι απαιτούμενες πληροφορίες συνοδεύονται από τις υπεύθυνες δηλώσεις των 
υπεργολάβων, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.4412/16  . Ωστόσο, όταν οι υπεργολάβοι παρουσιάζονται 
μετά την ανάθεση της σύμβασης, προσκομίζουν τα πιστοποιητικά και λοιπά σχετικά δικαιολογητικά αντί 
της υπεύθυνης δήλωσης. 

8. . Υπενθυμίζεται ότι εκτέλεση των  καθηκόντων υπεύθυνου συνεννόησης (επόπτη) και του αναπληρωτή 
του  γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή από μέλος του προσωπικού του με εξαρτημένη σχέση 
εργασίας ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από τους 
συμμετέχοντες στην ένωση αυτή ή από μέλος του προσωπικού του. 
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4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 337 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας, η οποία ορίζεται με 
απόφαση της Α.Α.78 

Ρητά αναφέρεται ότι σε περίπτωση μη ανάλωσης των προβλεπομένων συνολικών 29.020 ανθρωποωρών 
κατά την διάρκεια των 12 μηνών που θα ισχύει η σύμβαση, μπορεί να παραταθεί ο χρόνος ισχύος της, 
χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου με την ίδια πάντα τιμή ανθρωποώρας που αναγράφεται σε 
αυτήν την σύμβαση. 

 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια  του άρθρου 337 του ν. 4412/2016, 
που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

 

                                                           
78 Πρβλ άρθρο 216 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται κατά ημερολογιακό μήνα, μετά την έκδοση εγκεκριμένου 

εντάλματος πληρωμής.  

2. 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 για το ΛΤΝΧ τον ΥΑΛΕ ή Α/ΥΑΛΕ του ΛΤΝΧ ή σε αδυναμία τους άλλον 

ορισμένο υπεύθυνο από το ΛΤΝΧ), που θα αναφέρει τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν (βλ. παρακάτω στο 

6.1) .Το τίμημα είναι αυτό, που θα προκύπτει από τις παρεχόμενες τακτικές και έκτακτες υπηρεσίες της 

συγκεκριμένης μηνιαίας περιόδου,  μετρημένες σε ανθρωποώρες, 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, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

5. Πριν από κάθε πληρωμή θα πρέπει να έχει υποβληθεί ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, 

μηνιαία Βεβαίωση από το αρμόδιο ΕΦΚΑ (Α.Π.Δ.), για την απόδειξη της ασφάλισης του απασχολούμενου 

προσωπικού και αποδεικτικό κατάθεσης μισθοδοσίας στους ατομικούς τραπεζικούς λογαριασμούς των 

απασχοληθέντων υπαλλήλων στην εν λόγω φύλαξη για την συγκεκριμένη περίοδο. Κάθε τιμολόγιο του 

ανάδοχου υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις που τον βαρύνουν αποκλειστικά . 

6. Ο ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει την απαίτησή του σε τρίτον, χωρίς σχετική έγγραφη 

συναίνεση από το Λ.Τ.Ν.Χ. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται79  

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/201680 

                                                           
79  Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4605/2019. 
80 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 

εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
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γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)81 . 

δ) Σε περίπτωση επιθυμίας  του αναδόχου να μην  παραλαμβάνει από το Λ.Τ.Ν.Χ ο ίδιος ή νόμιμα 
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, την επιταγή εξώφλησης του εκάστοτε παραστατικού, θα υποδεικνύει 
τραπεζικό λογαριασμό  που επιθυμεί να κατατίθενται το ποσό εξώφλησης και θα επιβαρύνεται με τα 
τραπεζικά έξοδα. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ….% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ ….%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας στο εκ του νόμου εκάστοτε ισχύον ποσοστό  % επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος82 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις  ( ενδεικτικά βλ. Παράρτημα Ι-Τεχνικές Προδιαγραφές)  ή δεν συμμορφωθεί 
με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες 
διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων 
υπόψη των παρατάσεων . 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική 
όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) 
ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή 
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
β) Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 
αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.  

 
5.2.2.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να 
επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης83. 
 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται λαμβάνοντας υπ΄όψιν τα αναφερόμενα στο άρθρο 218 του ν.4412/16 σε 
συνδυασμό με τα αναφερόμενα έγγραφα της σύμβασης και ιδιαιτέρως στο Παράρτημα Ι με τίτλο 
«Τεχνικές Προδιαγραφές». 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.  
 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 

                                                           
81  Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας 

παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς 
και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”. 

82 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016. 
83  Πρβλ. άρθρο 218 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 25, υποπαρ. α του ν. 4605/2019.  
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5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων84   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να 
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα 
σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί 
της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 
οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς 
απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής 
προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν 
απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί 
εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/201685. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, 
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

 

                                                           
84 Πρβλ. άρθρο 205 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 23 του ν. 4605/2019 
85   Πρβ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης θα διενεργείται ως προς τα καθήκοντα και τις 
υποχρεώσεις που απαιτούν οι διατάξεις του ISPS [Ν. 2518/97 (ΦΕΚ 164Α) και Ν. 3707/08 , ΥΑ 
4434.1/02/08/12.9.2008 (ΦΕΚ 1877/β’), Ν.3622/2007, Ν.4150/2013, ΠΔ 56/2004, και ισχύον ΣΑΛΕ 
Σούδας], από τον εκάστοτε Υπεύθυνο Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης Σούδας αναπληρούμενο από 
τον Α/ΥΑΛΕ, ο οποίος θα εισηγείται στην Αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης. Ο έλεγχος της σύμβασης 
διενεργείται από την Υπηρεσία του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων ,όπου μέσω της  Αρμόδιας 
Επιτροπής Παρακολούθησης θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο που είναι η Λιμενική 
Επιτροπή ΛΤΝΧ  για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της 
σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων 
λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του 
αντικειμένου της σύμβασης. 

6.1.2. Για την καθημερινή παρακολούθηση της σύμβασης  ορίζεται υπεύθυνος ο Υπεύθυνος Ασφάλειας 
Λιμενικής Εγκατάστασης Σούδας αναπληρούμενος από τον Α/ΥΑΛΕ. Ενδεικτικά θα παρακολουθεί:  

 Την πιστή τήρηση των υποχρεώσεων του Αναδόχου σε θέματα ασφαλείας που πηγάζουν από την 
νομοθεσία και την εν λόγω σύμβαση 

 Την επίβλεψη και την καταλληλότητα του προσφερομένου προσωπικού του Αναδόχου για τις 
ανάγκες της εν λόγω σύμβασης. 

 Την εμφάνιση, την χρήση προβλεπόμενης στολής και την συμπεριφορά του προσωπικού 
ασφαλείας στην λιμενική Εγκατάσταση 

  Την γνώση και την συμμόρφωση του προσωπικού ασφαλείας σε θέματα ασφάλειας αλλά και την 
εναρμόνισή του με οδηγίες που λαμβάνουν μέσω του ΥΑΛΕ σε οδηγίες από άλλες αρχές και 
Υπηρεσίες σε θέματα λιμενικής,  αστυνομικής, τελωνειακής φύσεως, κλπ. 

 Για την εκπαίδευση του προσωπικού ασφαλείας σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία 
και το ΣΑΛΕ της συγκεκριμένης Εγκατάστασης. 

Με εισήγηση του ΥΑΛΕ (ή σε αδυναμία του, άλλον ορισμένο υπεύθυνο από το ΛΤΝΧ), το ΛΤΝΧ μπορεί να 
απευθύνει έγγραφες οδηγίες προς τον Ανάδοχο που αφορούν την εκτέλεση της Σύμβασης. 

6.1.3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο 
στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή 
απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που 
σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον υπεύθυνο 
συνεννόησης (επόπτη) του Αναδόχου και τον ΥΑΛΕ ή τον Α-ΥΑΛΕ όπου ο τελευταίος μπορεί να σημειώσει 
επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης 
της υπηρεσίας. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 
από την επιτροπή παραλαβής, με τους περιορισμούς εμπιστευτικών θεμάτων ασφαλείας που τίθεται από 
το νομικό πλαίσιο του κώδικα ISPS. 
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6.2  Διάρκεια σύμβασης86  

6.2.1.  Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της. 

Σε περίπτωση που δεν έχει αναλωθεί το σύνολο των προβλεπομένων ανθρωποωρών της σύμβασης, 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, μέχρι την ανάλωση όλων των 
29.020 ανθρωποωρών που αφορούν την παρούσα, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, με την 
ίδια πάντα τιμή ανθρωποώρας, ανεξαρτήτως της χρονικής στιγμής του εικοσιτετραώρου ή της εβδομάδας 
που αυτές οι ανθρωποώρες θα παρασχεθούν.  

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 87 

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο 6.1 
και στο Παράρτημα <Ι> Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας.  

6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η 
επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι 
απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για 
την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα 
με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.  

6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, 
που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι 
αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων 
και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση 
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη 
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της 
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση.  

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη 
των οριζομένων στο άρθρο 220.  

6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
του παραδοτέου (όπως ορίζεται στα έγγραφα της παρούσης) από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει 
εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, 
θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι 
εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων 

                                                           
86 Άρθρο 217 του ν. 4412/2016. 
87  Πρβλ. άρθρο 219 του ν.4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43, παρ. 26 του ν.4605. 
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από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε 
από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 11 περ. δ’ του άρθρου 22188του ν. 4412/2016.89  

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση90  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιώ, με έκπτωση επί της 
συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των 
υπηρεσιών αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής 
διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, 
σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης 
παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.5 Αναπροσαρμογή τιμής91  

Αναπροσαρμογές τιμών δεν επιτρέπονται ακόμη και σε περίπτωση παράτασης της σύμβασης . Σε κάθε 
περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4412/16.  

6.6  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου  

6.6.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  
 
6.6.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 
η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  
 
6.6.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της 
συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του 
εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει 
ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης)92.  
 

                                                           
88  Πρβλ. παρ. 27 περ. β του άρθρου 43 του ν.4605/2019, καθώς και παρ. 7 του άρθρου 33  του ν.4608/2019, με τις οποίες 

τροποποιήθηκε η παρ.11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016. 
89 Πρβλ και παρ. 5 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 
90 Άρθρο 220 του ν. 4412/2016. 
91 Άρθρο 53 παρ. 10 του ν. 4412/2016. 
92  Πρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  

Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο 
ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).  
Επισημαίνεται ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. να συμπεριλάβει ή όχι, στο παρόν σημείο της Διακήρυξης, 
τη ρήτρα υποκατάστασης του αναδόχου (άρθρο 6.6.3)  ή να διαμορφώσει τη σχετική ρήτρα με διαφορετικούς όρους. Σε 
κάθε περίπτωση, οι εν λόγω όροι θα πρέπει να είναι ρητοί και σαφείς και να κείνται εντός του υφιστάμενου νομοθετικού 
πλαισίου και ιδίως των σχετικών επιλογών που παρέχει το άρθρο 132 του ν. 4412/2016. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –    ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  (ΜΕΡΟΣ Α & Β) 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

Το Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με σκοπό λειτουργίας την 
Διοίκηση, Λειτουργία και Εκμετάλλευση λιμένων  για κοινωφελή σκοπό. Στην αρμοδιότητά του ανήκει και 
η Λιμενική Εγκατάσταση Σούδας Νομού Χανίων αποτελούμενη από το Εμπορικό και Επιβατικό Τμήμα της, 
ευρισκόμενα εκατέρωθεν του βορείου άκρου της πλατείας Σούδας . 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

Οι χώροι ευθύνης του αναδόχου καθορίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες του 
κώδικα ISPS της Λιμενικής Εγκατάστασης Σούδας, αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων και 
βρίσκονται τόσο στο Εμπορικό όσο και στο επιβατικό λιμάνι Σούδας. Τα κυριότερα σημεία είναι οι χώροι 
που βρίσκονται στα περιφραγμένα κρηπιδώματα του Πολυχρηστικού Προβλήτα, ο Σταθμός Επιβατών 
Κρουαζιέρας, οι χώροι του Προβλήτας ΑΔΡΙΑΣ, το ΚΕΑΛΕ και σε έκτακτες περιπτώσεις διάφοροι χώροι 
εντός λιμένα Σούδας γύρω πχ από υπόχρεα πλοία). 

Το Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό, όπως κλειστό κύκλωμα CCTV, 
ακτινοσκοπική συσκευή, φορητούς ανιχνευτές, δίκτυο επικοινωνίας με φορητούς ασυρμάτους, κλπ. 

   

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), καθώς και την επιτήρηση των χώρων της ΛΕ,  με την βοήθεια, όπου 
απαιτείται, ειδικών οπτικών και άλλων συσκευών ή συστημάτων που υπάρχουν στην Λιμενική 
Εγκατάσταση, (πχ.κλειστό κύκλωμα CCTV, χρήση ακτινοσκοπικής συσκευής, μαγνητική πύλη, 
σύστημα επικοινωνίας με ασυρμάτους, κλπ),  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 στον ΥΑΛΕ και την Διοίκηση της εν λόγω ΛΕ, 

 την εφαρμογή των πιθανών οδηγιών από τον υπεύθυνο ΥΑΛΕ και την Διοίκηση της ΛΕ Σούδας 
μέσω του ΥΑΛΕ, 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. 
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2. Επίσης, λόγω της πολυπλοκότητας της λειτουργίας των Λιμενικών Εγκαταστάσεων, δεν είναι 
δυνατόν να προβλεφθούν με ακρίβεια οι αριθμοί ελλιμενιζόμενων πλοίων ούτε 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 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. Σε ειδικές περιπτώσεις, 
λόγω της φύσης της Λιμενικής Εγκατάστασης, ενδέχεται να ζητείται από το ΛΤΝΧ, επιπλέον η 
καταγραφή αριθμών επιβατών, πλοίων, οχημάτων, κλπ,  με σκοπό τη βεβαίωση νομίμων τελών 
χρήσης των Λιμενικών Εγκαταστάσεων από τους υπόχρεους χρήστες, υπέρ του Λ.Τ.Ν.Χ. 
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 Ενδεικτική Χρήση 

Ενδεικτικός 
Αριθμός ατόμων 

ανά ημερήσια 
βάρδια 

Ενδεικτικός 
Αριθμός ατόμων 

νυχτερινή 
βάρδια 

Ενδεικτικές 
ανθρωποώρες 

 ανά θέση 

1. ΚΕΑ 

Συνεχής για όλο το 
διάστημα των 12 

μηνών 
      

(365 ημέρες Χ 8 ώρες 
Χ 3 άτομα)  

1 άτομο 1 άτομο 8760 

2. Πολυχρηστικό 
κρουαζιέρα 

Πρωινή βάρδια  ή /και 
απογευματινή βάρδυα 

έως 5 άτομα   

  

(200 ημέρες Χ έως 8 
ώρες  χ έως 5 άτομα) 

8000 

3. ΑΔΡΙΑ 
Κρουαζιέρα 

(Μέχρι 20 ημέρες Χ 
έως 8 ώρες Χ 3 

άτομα) 
2 ή 3 άτομα   480 

4. Φορητό 
Φυλάκιο ή X-RAY   

(Μέχρι 20 ημέρες χ 3 
άτομα χ 4 ώρες) 

2 ή3 άτομα 
 

 

240 

5. ΠΛΟΙΑ Ε/Γ-Ο/Γ  
365 ημέρες Χ 4 

απογευματινές ώρες χ 
4 άτομα      ή/και 

έως 4 άτομα έως 1 άτομο   
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 μέχρι  50 ημέρες 
ημερήσια πλοία  χ 4 
ημερήσιες ώρες χ4 

άτομα  

  

η/και 1 ατομο 
εξάωρη νυχτερινή 
βάρδυα μέχρι 90 
ημέρες  

7180 

6.Φορτηγά πλοία 
ή και υποκείμενα 
θαλαμηγά 

Μέχρι 100 μέρες Χ 3 
άτομα χ 8 ώρες 

1 άτομο 
  

2400 

εως 1 άτομο 

7. Λιμενική 
Εγκατάσταση 

Μία άσκηση ή και 
έως 4 γυμνάσια  

Όλο το 
προσωπικό 
υπηρεσίας   
φύλαξης 

  880 

8. Λιμενική 
Εγκατάσταση 

Έκτακτες ανάγκες 
που δεν είναι δυνατόν 
να προβλεφθούν. (45 
ημέρες Χ έως 3 άτομα 

χ8 ώρες) 

έως 2 άτομα έως 1 άτομο 1080 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΩΝ 

      29.020 

 
 
Σημειώνεται ότι οι παραπάνω θέσεις παροχής υπηρεσιών φύλαξης (1) έως (8) 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, διότι εκτός των άλλων δεν είναι δυνατόν να γίνει 
ακριβής πρόβλεψη ούτε για τον χρόνο και αριθμό των πλοίων που πρόκειται να ελλιμενιστούν, ούτε 
και για την ακριβή θέση ελλιμενισμού σε σχέση με το είδος του πλοίου. 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  άλλη θέση και είδος υπηρεσίας φύλαξης του πίνακα. Το γενικό 
άθροισμα των ανθρωποωρών από τις θέσεις (1) έως (8) του παραπάνω πίνακα δεν μπορούν να 
υπερβαίνουν τον αριθμό των 29.020 ανθρωποωρών 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. Ακόμα να διαχειρίζονται υπεύθυνα τα κλειδιά που βρίσκονται στην κλειδοθήκη του 
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ΚΕΑΛΕ και να καταγράφουν κάθε παραλαβή παράδοσή τους καθώς και κάθε υλικό που θα ενταλθούν 
αρμοδίως να παραδώσουν ή να παραλάβουν για λογαριασμό του ΛΤΝΧ. 
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 άμεσα 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 (επόπτη)  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. Επιπροσθέτως θα ειδοποιεί τον ΥΑΛΕ σε κάθε 
περίπτωση ανάγκης. 
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 και να 
παρέχει τους φύλακές του εντός 12 ωρών από την ώρα που θα ειδοποιηθεί από τον ΥΑΛΕ ή 
Α/ΥΑΛΕ στις έκτακτες περιπτώσεις (π.χ έκτακτη αναγγελία άφιξης πλοίου). 

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. 
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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 εγκατεστημένος 
ή να πρόκειται να εγκατασταθεί στα Χανιά καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.  

13. Να έχει ασφαλίσει όλο το προσωπικό του στον ΕΦΚΑ (πρώην 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. 

14. Να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την υγεία, την ασφάλεια των εργαζομένων του 
καθώς και την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου, 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. 

15. 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. 

16. Να διαθέτει καθ΄όλη την διάρκεια της σύμβασης τουλάχιστον  πέντε (5) 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). 

17. 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. 

18. 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 παρακολούθησή της. 

19. Σε περίπτωση που θα διαπιστώνεται ακαταλληλότητα του απασχολούμενου προσωπικού, ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβαίνει στην αντικατάστασή του, σύμφωνα με 
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υποδείξεις του ΛΤΝΧ κατόπιν υποδείξεως του ΛΤΝΧ.  
20. 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. 

21. 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 δεκαπέντε (15) ατόμων, σε καμία περίπτωση,  καθ΄ όλη 
την διάρκεια της σύμβασης.  Επίσης ο ανάδοχος θα μεριμνά για την συνεχή εκπαίδευση του 
προσωπικού του. 

22. Απαγορεύεται απολύτως η εκχώρηση μέρους ή του συνόλου των εργασιών-υπηρεσιών 
φύλαξης, σε άλλη όμοια ή σχετική εταιρεία του κλάδου, που δεν έχει συμπεριληφθεί στα 
έγγραφα της σύμβασης.   

23. Ο Ανάδοχος καθ΄όλη την διάρκεια της σύμβασης δεν θα συνάπτει σχέσεις που αντίκειται στις 
απαιτήσεις του άρθρου 262 του Ν.4412/2016 προς αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων. 
Κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων συντρέχει ιδίως όταν μέλη του προσωπικού της 
αναθέτουσας αρχής ή παρόχου υπηρεσιών για τη σύναψη σύμβασης που ενεργεί εξ 
ονόματος της αναθέτουσας αρχής, τα οποία εμπλέκονται στη διεξαγωγή της διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης ή μπορούν να επηρεάσουν την έκβασή της σύμβασης έχουν, άμεσα ή 
έμμεσα, χρηματοοικονομικό, οικονομικό ή άλλο προσωπικό συμφέρον, κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του παραπάνω άρθρου 262, το οποίο θα μπορούσε να 
εκληφθεί ως στοιχείο που θίγει την αμεροληψία και την ανεξαρτησία τους στο πλαίσιο της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης. 

24. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα τηρεί τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν 
από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, 
που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Β΄ του βιβλίου ΙΙ του 
Ν.4412/16. 

25.  Ο Ανάδοχος καθ΄όλη την διάρκεια της σύμβασης θα εφαρμόζει διαδικασίες συμμόρφωσης 
με τον ευρωπαϊκό κανονισμό 679/2016 (GDPR) για την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και θα διαθέτει υπεύθυνο 
επεξεργασίας δεδομένων (DPO), σύμφωνα με τον κανονισμό αυτό. 
 

 
Οι παραπάνω προϋποθέσεις θα αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης ανάθεσης έργου με τoν 
ανάδοχο . 
 
ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων από ίδιους πόρους 
του.  Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 0419 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του 
του παραπάνω Φορέα. 

Η εκτιμώμενη αξία σύμβασης για συνολικά 29.020 ανθρωποώρες υπηρεσιών όπως περιγράφηκαν  στο 
μέρος Α του παρόντος, είναι ύψους διακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων και εκατόν εξήντα ευρώ (232.160€) 
πλέον ΦΠΑ πενήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων δέκαοκτώ  ευρώ και σαράντα λεπτών (55.718,40€), 
Δηλαδή συνολικά 287.878,40 € συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ, και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό 
του ΛΤΝΧ. 
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Σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν  παραπάνω, η τιμή ανά ανθρωποώρα θα είναι σταθερή για όλο το διάστημα 
της σύμβασης, χωρίς καμία αναπροσαρμογή και ενιαία ανεξάρτητα από την χρονική στιγμή του 
εικοσιτετραώρου ή της εβδομάδας που παρέχονται οι προσφερόμενες υπηρεσίες. Το σύνολο των 
ανθρωποωρών που είναι αντικείμενο της παρούσας δεν μπορούν να υπερβούν τον αριθμό των 29.020 για 
χρονικό διάστημα 12 μηνών. Η τιμή  ανθροποώρας θα διατηρηθεί  ακριβώς η ίδια και στην περίπτωση 
παράτασης,  λόγω μη ανάλωσης του συνόλου των 29.020 ανθρωποωρών εντός των 12 αυτών μηνών, 
εφ΄όσον το Λιμενικό Ταμείο αποφασίσει την παράταση αυτή. 

 Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει  μόνο τιμής. 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

Οι αναλυτικές υποχρεώσεις του Αναδόχου και όλου του προσωπικού του,  έχουν ήδη αναφερθεί στο 
Παράρτημα <Ι> με τίτλο «Τεχνικές Προδιαγραφές». 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI –ΤΕΥΔ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)-  

Συνημμένο αρχείο word με το ΤΕΥΔ, προς συμπλήρωση από τους οικονομικούς φορείς. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

«Στοιχεία Υποψηφίου  

Οικονομική προσφορά προς το Λιμενικό Ταμείο Ν.Χανίων για τον διαγωνισμό «ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ISPS ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΟΥΔΑΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΤΝΧ», με αρ.πρωτ. διακήρυξης …… 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ (1).  

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 29.020 ανθρωποώρες θα είναι 

29.020 ανθρωποώρες  Χ ……………€/ενιαία ανά ανθρωποώρα =   ……………€ χωρίς ΦΠΑ 

Γ. Ο συνολικός ΦΠΑ 24% που αναλογεί στο σύνολο των 29.020 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, ακόμα και 
σε περίπτωση χρονικής  παράτασής της (βλ. παρ. 6.2 της διακήρυξης για την διάρκεια της σύμβασης),  
χωρίς καμία αναπροσαρμογή 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……… ), μήνες 
από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ (2).  
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Οι συμμετέχουσες εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή φύλαξης (εργολάβοι), επί ποινή 
αποκλεισμού, υποχρεούνται να αναφέρουν στην προσφορά τους, εκτός των άλλων, τα εξής: 

α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο. 

β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας. 

γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν 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. 

Τα ανωτέρω στοιχεία, επί ποινή αποκλεισμού, εξειδικεύονται σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους.  

Πρέπει επίσης να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των 
πιθανών αναλωσίμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων 
κρατήσεων. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής 
σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενoι. 

Ημερομηνία    /    /                                                                                              Ο Προσφέρων Υποψήφιος..» 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Σχέδιο Σύμβασης  

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ……………………….€ 

 Στα Χανιά, σήμερα την …………………….ημέρα……………….του έτους 20....., στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου Ν. 
Χανίων (Διεύθυνση ……………….....................................) μεταξύ αφ’ ενός του ………… ……………………., ενεργών ως 
εκπρόσωπος του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων (εν συντομία ΛΤΝΧ) σύμφωνα με τις διατάξεις του ……………………. 
και αφετέρου επιχείρηση με την επωνυμία …………………. ……………………………….(εν συντομία Ανάδοχος), 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, με αριθμό ΕΑ Δέσμευσης :... 

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 σύμβασης,  όπως αναλυτικά περιγράφονται (α) στην με  αριθμό πρωτ….………... Διακήρυξη με 
τα παραρτήματά της και (β)στην προσφορά της Αναδόχου που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας  ως  
Παράρτημα (Α) η αριθμ……Διακήρυξη με τα παραρτήματά της  και  ως Παράρτημα (Β)  το σύνολο της προσφοράς του 
Αναδόχου.  

ΑΡΘΡΟ 2       ΤΙΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

2.1. Η προϋπολογιζόμενη αξία για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο 
άρθρο 4 της παρούσας,  βάσει της προσφοράς της Αναδόχου,  ανέρχεται στο ποσό των #.........#€ συνολικά χωρίς 
ΦΠΑ δηλ.  (με ενιαία  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 (Α) της παρούσας. Το ανωτέρω ποσό βαρύνει τις πιστώσεις του 
ΚΑΕ………, προϋπολογισμού του ΛΤΝΧ.  

2.2. Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος ……% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των 
προσφερομένων υπηρεσιών (αφαιρουμένων κρατήσεων και ΦΠΑ , και χορηγείται σχετική βεβαίωση από την 
Υπηρεσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/23.07.2013 τ.Α’), όπως εκάστοτε 
ισχύει).  

2.3 Η προσφερόμενη τιμή ανά ανθρωποώρα για την παροχή υπηρεσιών, δεν υπόκειται σε αναπροσαρμογή ή 
αναθεώρηση καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της Σύμβασης ή τυχόν παρατάσεις της 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 
παραπάνω αναφερόμενη Διακήρυξη η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  
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2.5 Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις αναφερόμενες στην αναλυτική διακήρυξη 
κρατήσεις (βλ.  5.1.2 της διακήρυξης ) 

Τον ανάδοχο επιβαρύνουν τα έξοδα δημοσίευσης της απλοποιημένης προκήρυξης της παρούσας διακήρυξης στον 
τοπικό τύπο. 

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  Για την έκδοση του εντάλματος πληρωμής απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

1. Το σύνολο των  ημερήσιων τυποποιημένων έντυπων, ανά μήνα  (βαρδιολόγια) όπως αναφέρεται στο 3.1 του 
παρόντος άρθρου. 

2. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών του αναδόχου για εργασίες δεδουλευμένες για το χρονικό διάστημα που 
εκκαθαρίζεται. 

3. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας 
4. Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας 
5. Αντίγραφο της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) για το χρονικό διάστημα που 

εκκαθαρίζεται, και που αφορά τους απασχολούμενους στην σύμβαση φύλλαξης υπαλλήλους του αναδόχου, 
καθώς επίσης και το σχετικό βεβαιωτικό έγγραφο που αφορά στην πληρωμή των εισφορών.  

6. Αποδεικτικό κατάθεσης μισθοδοσίας στους ατομικούς τραπεζικούς λογαριασμούς των απασχοληθέντων 
υπαλλήλων στην εν λόγω φύλαξη για την συγκεκριμένη περίοδο. 

7. Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών για το χρονικό 
διάστημα που εκκαθαρίζεται, το οποίο συντάσσεται από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του ΛΤΝΧ. 

8. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 
και την πληρωμή της δαπάνης. 

Άλλως το ΛΤΝΧ διατηρεί το δικαίωμα να μην προωθήσει το ένταλμα προς πληρωμή, μέχρι να υποβληθούν τα 
ανωτέρω και μέχρι τότε η παράδοση των Υπηρεσιών να μην θεωρηθεί πλήρης. 

ΑΡΘΡΟ 4    ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

4.1 Η διάρκεια της σύμβασης παροχής υπηρεσιών συμφωνείται μέχρι δώδεκα (12) μήνες  από την υπογραφή της, 
δηλαδή από    /   /       έως    /     /   . Στην περίπτωση που δεν αναλωθεί το σύνολο των …………….. ανθρωποωρών στο 
διάστημα των δώδεκα (12)  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 ……………(…αριθμητικα….) 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 ή της 
παρούσας σύμβασης, ο Ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτος 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 
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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 σύμφωνα με το άρθρο 218 του 
ν.4412/16. Το Λ.Τ.Ν.Χ. διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης ή/και κήρυξης του Αναδόχου εκπτώτου με 
δικαίωμα να ζητήσει την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολή καλής εκτέλεσης του Αναδόχου. 

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. 

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:   

7.1 Για την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε την αρ…………………………..……………. ………….. 
προβλεπόμενη Αδεια Λιμενικής Αρχής του άρθρου 1 της ΥΑ 4434.1/02/08/08 (ΦΕΚ 1877 Β/12-9-2008), την οποία 
δηλώνει ότι θα ενημερώνει καθ΄όλη την διάρκεια της σύμβασης όπως προβλέπεται στην εν λόγω ΥΑ. 

7.2 Επίσης για την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε την από    ….. / …… /…… επικαιροποιημένη 
θεωρημένη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Απασχόλησης κατάσταση εργασίας των απασχολούμενων 
του για τις ανάγκες της παρούσας σύμβασης- την οποία  κατάσταση δεσμεύεται ότι θα τη διατηρεί επικαιροποιημένη 
καθ΄όλη την διάρκεια της σύμβασης-, συνοδευόμενη κάθε φορά από τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.4.3.2 
παράγραφος (iii) περίπτωση 3 της παραπάνω αναφερόμενης διακήρυξης του διαγωνισμού, που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 8 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:  8.1 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.   8.2 Για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει, αρμόδια 
δικαστήρια θα είναι τα Δικαστήρια των Χανίων.   8.3 Ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει σε 
οποιονδήποτε τρίτο και για οποιαδήποτε αιτία τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που δεν έχουν συμπεριληφθεί 
στα έγγραφα της παρούσας σύμβασης.  

8.4. 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.  

8.5 Επίσης ο Ανάδοχος δεσμεύεται ο ίδιος, τα μέλη των επιχειρήσεών του και το προσωπικό που θα χρησιμοποιηεί 
για τις ανάγκες της παρούσας, 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. 

8.6 Ακόμα, ο Ανάδοχος δηλώνει ότι το προσωπικό το οποίο θα απασχολεί για τις ανάγκες της παρούσας, κατά την 
διάρκεια εκτέλεσής της, 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. 

8.7 Επιπλέον, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα τηρεί τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις 
διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού 
και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Β΄ του βιβλίου ΙΙ του 
Ν.4412/16 

8.8 Τέλος, ο Ανάδοχος δηλώνει ότι καθ΄όλη την διάρκεια της σύμβασης δεν θα συνάπτει σχέσεις που αντίκειται στις 
απαιτήσεις του άρθρου 262 του Ν.4412/2016 περί σύγκρουσης συμφερόντων. 

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 
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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.  

Παράρτημα (Α): η αριθμ……Διακήρυξη ΛΤΝΧ με τα παραρτήματά της   

Παράρτημα (Β):  το σύνολο της προσφοράς του Αναδόχου.  

Για το ΛΤΝΧ        Για τον Ανάδοχο       

………………………………………………………. 

Ο Πρόεδρος ΛΤΝΧ 

 

Ιωάννης Ζερβός 
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