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1.

ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Αναθέτοντα Φορέα

Επωνυμία

Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. (ΟΛΒ ΑΕ)

Ταχυδρομική διεύθυνση

Κεντρικός Προβλήτας

Πόλη

Βόλος

Ταχυδρομικός Κωδικός

382 21

Τηλέφωνο

+30 24213 16172

Φαξ

+30 24210 31115

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

admin@port-volos.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Παπαναστασίου Νικόλαος

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.port-volos.gr

Είδος Αναθέτοντα Φορέα
Ο Αναθέτων Φορέας είναι Οργανισμός Λιμένα και ανήκει στον Δημόσιο Τομέα ως Ανώνυμη εταιρεία
σύμφωνα με τον Ν.2932/01.
Κύρια δραστηριότητα Α.Φ.
Η κύρια δραστηριότητα του Αναθέτοντα Φορέα είναι η παροχή Λιμενικών Υπηρεσιών.
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.

1.2

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο υπό διεξαγωγή διαγωνισμός είναι δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. (ΟΛΒ ΑΕ). Η
δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 62.98 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους 2020 του Φορέα.

1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η κατ' αποκλειστικότητα εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών για την
παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου των πλοίων,
που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας της ΟΛΒ ΑΕ, σύμφωνα με το εγκεκριμένο «Σχέδιο
Παραλαβής – Διαχείρισης Αποβλήτων & Καταλοίπων Φορτίου Πλοίων» της ΟΛΒ ΑΕ ή όπως ήθελε στο
μέλλον το προαναφερόμενο Σχέδιο τροποποιηθεί και εγκριθεί αρμοδίως.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : 90500000-2 (Υπηρεσίες σχετιζόμενες με απορρίμματα και απόβλητα).
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Eνδεικτικά, με βάση τα στοιχεία του Αναθέτοντα Φορέα και χωρίς ουδεμία δέσμευση του τελευταίου,
λόγω του χαρακτήρα της σύμβασης ως παραχώρησης υπηρεσιών, το συνολικό ύψος της
προϋπολογισθείσας αξίας της παραχωρούμενης υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των € 446.400,00
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 360.000,00 ΦΠΑ: € 86.400,00).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.
Τίθεται στη διακριτική ευχέρεια του Αναθέτοντα Φορέα να προβεί στην καταγγελία της σύμβασης, δίχως
να υποχρεούται σε οποιαδήποτε αποζημίωση προς την Ανάδοχο, στην περίπτωση που δημοσιευθούν τα
πρότυπα τεύχη Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος που προαπαταιτούνται της εφαρμογής του άρθρου 105
Ν.4504/2017 και κατόπιν της από μέρους του διαμόρφωσής τους, θέσεως σε διαβούλευση και
ολοκλήρωσης της διαδικασίας που προβλέπεται για την τελική αδειοδότηση των παρόχων.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι της παρούσας διακήρυξης.
Κριτήριο της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 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 ιδίως:


του ν. 4413/2016 (Α' 148) “Ανάθεση και Εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης -Εναρμόνιση με την
Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014
σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης.»



συμπληρωματικά από τις διατάξεις των άρθρων του Ν.4412/2016 (Α’147) “Δημόσιες Συμβάσεις, Έργων,
Προμηθειών ΚΑΙ Υπηρεσιών”(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24 ΕΕ και 2014/25 ΕΕ)



του ν. 4314/2014 (Α' 265), “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»,



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,



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»



του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός
των μελών τους με κλήρωση»,



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



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”,



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



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



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



της ΚΥΑ ΥΠΕΣ-ΥΠΟΙΟ-ΥΠΑΝ-ΥΠΕΧΩΔΕ-ΥΕΝΑΝΠ 8111.1/41/09 «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου σε συμμόρφωση
με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2007/71/ΕΚ οδηγίας. Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 3418/07/02 (ΦΕΚ
712 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης “Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής
αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου”» (ΦΕΚ 412 Β’/06-03-2009),



της Απόφασης Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής 3122.3-1.6/64496/2016/19-07-2016 (ΑΔΑ:
7ΕΖ24653ΠΩ-ΟΔΛ), που εγκρίνει το «Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων και Καταλοίπων
Φορτίου Πλοίων που καταπλέουν στις λιμενικές εγκαταστάσεις του Οργανισμού Λιμένος Βόλου Α.Ε.»



του Ν. 4504/17 «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού
προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 184 Α’/29-112017) και ειδικότερα του άρθρου 105 «Παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης
αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου» αυτού



της 117/2019 Απόφασης Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων «Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης κατ’ άρθρον 105
παρ. 8 του Ν. 4504/2017 (Στερεά Απόβλητα) για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και
διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων» (ΑΔΑ: Ψ61Α46Μ445-ΨΝΝ)



της 118/2019 Απόφασης Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων «Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης κατ’ άρθρον 105
παρ. 8 του Ν. 4504/2017 (Υγρά Απόβλητα) για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και
διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων» (ΑΔΑ: ΨΞΤ146Μ445-Ν7Ν)



της 119/2019 Απόφασης Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων «Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης κατ’ άρθρον 105
παρ. 10Α του Ν. 4504/2017 (Παράρτημα Ι της ΔΣ MARPOL 73/78) για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών
παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων» (ΑΔΑ: 9Φ4Χ46Μ445-0ΟΧ)



της 120/2019 Απόφασης Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων «Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης κατ’ άρθρον 105
παρ. 10Α του Ν. 4504/2017 (Παράρτημα ΙΙ της ΔΣ MARPOL 73/78) για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών
παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων» (ΑΔΑ: 9ΥΡΣ46Μ445-Λ8Ε)



της 121/2019 Απόφασης Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων «Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης κατ’ άρθρον 105
παρ. 10Α του Ν. 4504/2017 (Παράρτημα V της ΔΣ MARPOL 73/78) για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών
παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων» (ΑΔΑ: ΨΔ0Ν46Μ445-ΛΦΤ)
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του 112/18-11-2019 εγγράφου ΕΑΑΔΗΣΥ/Γραφείο Προέδρου



της Απόφασης ΔΣ ΟΛΒ ΑΕ 4755/430/21-11-2019 «Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων του άρθρου 221,
Ν. 4412/16)»



της Απόφασης ΔΣ ΟΛΒ ΑΕ 4810/434/24-12-2019 (έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού και των όρων
διακήρυξης αυτού)

1.5

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 20-01-2020 και ώρα 23:59
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 24-01-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.

1.6
Α.

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 : 83585.
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :
α) «ΜΑΓΝΗΣΙΑ», ημερομηνία αποστολής 24/12/2019
β) «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», ημερομηνία αποστολής 24/12/2019
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 καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του αναθέτοντα φορέα, στη διεύθυνση (URL):
www.port-volos.gr στην διαδρομή : «Διαγωνισμοί – Διακηρύξεις», στις 24/12/2019.

Β.

Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει: την ΟΛΒ ΑΕ.

1.7

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) κατά την εκτέλεση της σύμβασης παραχώρησης, θα τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν
από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν
θεσπισθεί μέσω διατάξεων της νομοθεσίας της Ένωσης, της εθνικής νομοθεσίας, συλλογικών συμβάσεων
ή των διεθνών διατάξεων περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου που απαριθμούνται στο
Παράρτημα X του Ν.4413/2016. Παράβαση των υποχρεώσεων αυτών επιφέρει εις βάρος του
παραχωρησιούχου τις κυρώσεις που προβλέπουν οι ως άνω διατάξεις, καθώς και κάθε άλλη κύρωση που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης παραχώρησης. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται
και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των συμβάσεων παραχώρησης και τις
αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς
τους.
β) Η εκτέλεση της σύμβασης παραχώρησης υπόκειται επίσης στην τήρηση των αρχών της αμοιβαίας
αναγνώρισης, της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, της προστασίας των δικαιωμάτων των
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ιδιωτών, της ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης, της ελευθερίας του ανταγωνισμού και της προστασίας
του περιβάλλοντος και της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης.
γ) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης,
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
δ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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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:
α) Η διακήρυξη του παρόντος διαγωνισμού με τα παραρτήματά της.
β) Το σχέδιο σύμβασης παραχώρησης με τα παραρτήματά της.
γ) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
δ) οι τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με
τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
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 πέντε (5) 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 υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Ο αναθέτων φορέας 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 περιπτώσεις:
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.
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).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική
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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.
Κάθε μορφής επικοινωνία με τον αναθέτοντα φορέα, καθώς και μεταξύ αυτού και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
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), 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) τον αναθέτοντα φορέα προς τον οποίο 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 και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Ο αναθέτων φορέας επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.

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

Σελίδα 10

19PROC006102482 2019-12-24
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 του αναθέτοντα φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
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 ευρώ
επτά χιλιάδων διακοσίων (€ 7.200,00).
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, ήτοι μέχρι 25/08/2020, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται. Ο αναθέτων φορέας 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.
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 αποκλεισμού
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:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη 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
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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 Συμβουλίου.
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 ο αναθέτων φορέας 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 τους.
ή/και
γ) ο Αναθέτων Φορέας 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
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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.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(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.
Ο αναθέτων φορέας 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 λειτουργίας,
(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 του αναθέτοντα
φορέα, 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 ο αναθέτων φορέας 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.
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) 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
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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.
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.
4412/2016.
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.
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Κριτήρια Επιλογής
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της της σύμβασης.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους.
Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου
οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, ο αναθέτων
φορέας μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω
οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την
άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα
επαγγελματικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό
ανάθεση υπηρεσία.
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν τα τελευταία δέκα (10) έτη:
μέσο γενικό κύκλο εργασιών (360.000,00) νόμισμα (ευρώ).
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν, άδειες, εξοπλισμό και προσωπικό, όπως αυτά ορίζονται
στο Μέρος Α, παρ. Β, του Παραρτήματος Ι.
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με
τα πρότυπα:
α) ISO 9001:2015 – Διαχείρισης Ποιότητας για εργασίες παραλαβής-διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων
β) ISO 14001:2015 - Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
γ) OHSAS 18001:2007 - Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία
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 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 Ν.4413/2016. 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 προσόντα που σχετίζονται με 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.
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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.
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
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 ΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές/φορείς 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: ΩΧ0ΓΟΞΤΒΑΚΗ). 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
προσφορών. Σε 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
2.2.3.1 της 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.
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 μέσα
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 105 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 2.2.3.4.
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Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που ο αναθέτων φορέας 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 ο αναθέτων φορέας που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
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 δικαιολογητικών. 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 δικαιολογητικά:
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 του. 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,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 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 του.
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 Εσόδων
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 του 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
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ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να
απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού
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’,
καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.
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) 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 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.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο
επαγγελματικό μητρώο.
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, 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 τραπεζική βεβαίωση για την πιστοληπτική ικανότητα του οικονομικού
φορέα ή για την καλή συνεργασία (ημεδαπού ή αλλοδαπού) και αποσπάσματα οικονομικών
καταστάσεων, στην περίπτωση που η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη
νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ή δήλωση περί του ολικού ύψους
του κύκλου εργασιών, για τις δέκα τελευταίες οικονομικές χρήσεις, συναρτήσει της ημερομηνίας
σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι
πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε
θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και
χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.
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Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
τις άδειες, στοιχεία για την κατοχή ή διάθεση του ζητούμενου εξοπλισμού και βιογραφικά του
προσωπικού, που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι.
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίγραφα των
πιστοποιητικών που απαιτούνται.
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. Στις λοιπές
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως 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/φορείς
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.
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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.

2.3

Κριτήρια 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 της Διακήρυξης, για
όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες ανά είδος / τμήμα.
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
[Ηλεκτρονική Διαδικασία]
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 ορίζει η
παρούσα διακήρυξη (§ 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 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 άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, ο αναθέτων
φορέας θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή του.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(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 χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.
4412/16 . 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 υπογράφονται 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 στον αναθέτοντα φορέα, 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.
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Ο αναθέτων φορέας 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
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
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. 4412/2016, 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 ΙΙ),
β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 302 του Ν.4412/2016 και 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
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από τον αναθέτοντα φορέα με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ι της
Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα
των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς
αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα
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 την τιμή - υψηλότερο ενιαίο ποσοστό (≥15%) απόδοσης
στην ΟΛΒ ΑΕ, επί όλων των τιμών-χρεώσεων που αναγράφονται στο Τιμολόγιο Παραλαβής – Διαχείρισης
Αποβλήτων & Καταλοίπων Φορτίου Πλοίων του Οργανισμού Λιμένος Βόλου ΑΕ, το οποίο παρατίθεται στο
Παράρτημα Ι.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης
που καθορίζεται από τον αναθέτοντα φορέα.
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2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6)
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 τον αναθέτοντα
φορέα, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την 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 ο αναθέτων φορέας 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, ο
αναθέτων φορέας δύναται με αιτιολογημένη απόφασή του, 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
Ο αναθέτων φορέας 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 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,
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 τον αναθέτοντα φορέα
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και
στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,
στ) η οποία είναι υπό αίρεση,
ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους αυτής.
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο του Αναθέτοντα
Φορέα (Επιτροπή Διαγωνισμού), 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 24-01-2020 και ώρα 10:00.

•

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και
ώρα που θα ορίσει ο αναθέτων φορέας.

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.
Ο αναθέτων φορέας 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 310 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών ο Αναθέτων Φορέας 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 στον αναθέτοντα φορέα, προκειμένου ο τελευταίος 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
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», στον αναθέτοντα φορέα προς έγκριση.
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Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, ο αναθέτων
φορέας 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.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών ο αναθέτων φορέας 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 προσφορές.
Στη συνέχεια εκδίδεται από τον αναθέτοντα φορέα μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα
αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («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 σταδίων.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4
της παρούσας.

3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο αναθέτων φορέας 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 από την κοινοποίηση της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης 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
οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των
δικαιολογητικών. 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,
ο αναθέτων φορέας παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί
για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.
Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που ο αναθέτων φορέας 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.
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
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Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ του αναθέτοντα φορέα 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 του αναθέτοντα φορέα 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 του αναθέτοντα φορέα η εγγύηση συμμετοχής του.
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 ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο του αναθέτοντα φορέα 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.

3.3

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Ο αναθέτων φορέας 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.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον ο αναθέτων φορέας 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 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.
Ο αναθέτων φορέας 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.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του αναθέτοντα φορέα 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.
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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 του αναθέτοντα φορέα
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 του
αναθέτοντα φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του αναθέτοντα φορέα 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.
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 παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής αυτής από την ΑΕΠΠ
μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
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, ο
αναθέτων φορέας 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, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. 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.
Για την εξέταση της προδικαστικής προσφυγής εφαρμόζεται η διαδικασία του άρ. 365 του ν.4412/2016.
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.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. 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 διαφορετικά.
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3.5

Ματαίωση Διαδικασίας

Ο αναθέτων φορέας ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαγωνιστική
διαδικασία, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 43 του ν. 4413/2016, 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.
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1

Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
302 παρ. 1 β) 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. Το περιεχόμενό της θα είναι σύμφωνο με 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 του αναθέτοντα φορέα 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 επιστρέφεται στο σύνολό της 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. 4413/2016, και συμπληρωματικά για
τα θέματα που ρητά ανωτέρω ορίζονται οι διατάξεις των άρθρων 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 X του
Προσαρτήματος Α΄.
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.
Οι ειδικοί όροι της σύμβασης αναφέρονται στο Παράρτημα Ι.

4.4

Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ.
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στον αναθέτοντα
φορέα το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
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Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στον αναθέτοντα φορέα κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών,
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση,
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στον Αναθέτοντα Φορέα, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή
εκτέλεση του τμήματος/των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον
οποίο θα γνωστοποιήσει στον αναθέτοντα φορέα κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Ο αναθέτων φορέας επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%)
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 336 του
ν. 4412/2016.

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 51 του ν. 4413/2016.
Τίθεται στη διακριτική ευχέρεια του Αναθέτοντα Φορέα να προβεί στην καταγγελία της σύμβασης, δίχως
να υποχρεούται σε οποιαδήποτε αποζημίωση προς την Ανάδοχο, στην περίπτωση που δημοσιευθούν τα
πρότυπα τεύχη Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος που προαπαταιτούνται της εφαρμογής του άρθρου 105
Ν.4504/2017 και κατόπιν της από μέρους του διαμόρφωσής τους, θέσεως σε διαβούλευση και
ολοκλήρωσης της διαδικασίας που προβλέπεται για την τελική αδειοδότηση των παρόχων.

4.6

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Ο αναθέτων φορέας 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 της παρ. 4 του άρθρου 51 του ν.
4413/2016, 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 2.3.1 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.
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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 :
Η ΟΛΒ ΑΕ θα εισπράττει από τα ελλιμενιζόμενα πλοία το πάγιο τέλος, όπως προβλέπεται στο συμβατικό
τιμολόγιο, που παρατίθεται στο Παράρτημα Ι. Όσον αφορά στις λοιπές χρεώσεις, η είσπραξη θα γίνεται
από την ΟΛΒ ΑΕ με βάση τα παραστατικά τα οποία θα προσκομίζει ο ανάδοχος (βεβαίωση παραλαβής,
έντυπο αναγνώρισης επικινδύνων αποβλήτων), με τα οποία και θα πιστοποιούνται οι παραληφθείσες
ποσότητες και η παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών.
Από τις παραπάνω εισπράξεις (πάγια τέλη + λοιπές υπηρεσίες) η ΟΛΒ ΑΕ θα παρακρατεί το ποσό που
αντιστοιχεί στο ενιαίο ποσοστό προσφοράς του αναδόχου και το υπόλοιπο θα του αποδίδεται ως αμοιβή
για την παροχή των υπηρεσιών αυτών. Η σχετική εκκαθάριση θα γίνεται ανά μήνα, με βάση τα τιμολόγια
παροχής υπηρεσιών της ΟΛΒ ΑΕ προς τα πλοία, που έχουν εκδοθεί και εισπραχθεί για την περίοδο του
μήνα και αφορούν στις υπηρεσίες αυτές. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται το πρώτο δεκαήμερο του
επόμενου μήνα, έναντι τιμολογίου που θα εκδίδει ο ανάδοχος. Ειδικά για το πρώτο μηνιαίο διάστημα της
σύμβασης, ορίζεται ότι λήγει την 1η του μεθεπόμενου μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.
Ο ανάδοχος βαρύνεται με την καταβολή όλων των νόμιμων κρατήσεων, τελών, δικαιωμάτων, εισφορών,
ανταλλαγμάτων και γενικά επιβαρύνσεων που αφορούν τη σύμβαση αυτή.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
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 παροχή των υπηρεσιών 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 επιβάλλεται
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 τον
αναθέτοντα φορέα στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
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) .
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

5.2

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος
από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του
υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές του αναθέτοντα φορέα, που είναι σύμφωνες με
την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις.
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
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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, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβαση.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
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. (Παρακολούθηση της σύμβασης),
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
Για την επίλυση τυχόν διαφορών μεταξύ του Οργανισμού και του Αναδόχου που αναφύονται κατά την
εκτέλεση της σύμβασης, εφαρμόζονται οι διαδικασίες των άρθρων 64 και 65 του Ν. 4413/2016. Αρμόδιο
δικαστήριο για την εκδίκαση των διαφορών αυτών είναι το πολιτικό εφετείο της περιφέρειας του
Αναθέτοντα Φορέα.
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6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1

Παρακολούθηση της σύμβασης

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την
Τεχνική Υπηρεσία της ΟΛΒ ΑΕ, η οποία και θα εισηγείται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΟΛΒ ΑΕ 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 και παράταση της διάρκειας
της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 337 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως
επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και
άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους
οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την
περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης,
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του
επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς
τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.

6.2

Διάρκεια σύμβασης

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της, υπό την αίρεση της § 4.5.

6.3

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής μετά από σχετική εισήγηση
της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες 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 και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να
καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου Δ/νοντος Συμβούλου της ΟΛΒ ΑΕ, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων
υπηρεσιών, 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 της σύμβασης και να
συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων
ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

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, ο αναθέτων φορέας 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,
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ο αναθέτων φορέας 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, ο αναθέτων φορέας 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).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
i.
ΓΕΝΙΚΑ
1.1 Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η κατ' αποκλειστικότητα εκτέλεση των απαιτούμενων
εργασιών παραλαβής και διαχείρισης καταλοίπων πλοίων, για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών
ευκολιών υποδοχής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου των πλοίων, που προσεγγίζουν τη θαλάσσια
περιοχή αρμοδιότητας της ΟΛΒ ΑΕ. Συγκεκριμένα την εκτέλεση κατ’ αποκλειστικότητα του συνόλου των
εργασιών παραλαβής και διαχείρισης των πετρελαιοειδών καταλοίπων και μιγμάτων, αποβλήτων
λιπαντικών ελαίων, ακάθαρτου θαλασσέρματος, εκπλυμάτων δεξαμενών φορτίου πετρελαιοφόρων,
περιεχομένων υδροσυλλεκτών μηχανοστασίου πλοίων, βαρέων καταλοίπων καυσίμων πετρελαιοειδών
μιγμάτων, επιβλαβών υγρών χημικών ουσιών χύμα και συσκευασμένων, λυμάτων, επικίνδυνων υγρών
καταλοίπων, στερεών υπολειμμάτων φορτίου και υλικών συσκευασίας, στερεών αποβλήτων και
απορριμμάτων καθώς και των επικινδύνων στερεών καταλοίπων των πλοίων που προσεγγίζουν τη
θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας της ΟΛΒ ΑΕ και στη συνέχεια η μεταφορά και η τελική διάθεσή τους με
μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου, σύμφωνα με τη διεθνή σύμβαση MARPOL 73/78, τον Ν.1269/1982
που κύρωσε την προαναφερόμενη διεθνή σύμβαση, το Ν.743/1977, τον Ν.1147/1981, καθώς και το
εγκεκριμένο Σχέδιο Παραλαβής-Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοών της ΟΛΒ ΑΕ, όπως ήθελε στο μέλλον
τροποποιηθεί, επανεκτιμηθεί κλπ και εγκριθεί αρμοδίως. Το Σχέδιο Παραλαβής – Διαχείρισης Αποβλήτων
& Καταλοίπων Φορτίου Πλοίων της ΟΛΒ ΑΕ, είναι αναρτημένο στον ιστότοπο της ΟΛΒ ΑΕ στη διεύθυνση
https://www.port-volos.gr/ftp/2018/Sxedio_Paralabis_Apoblhton_Ploion.compressed.pdf.
Συνοπτικά οι απαιτήσεις της ΔΣ MARPOL 73/78, σχετικά με τις ευκολίες υποδοχής αποβλήτων πλοίων
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
Παράρτημα
MARPOL
73/78

Κατηγορίες
αποβλήτων

Έχει τεθεί
σε ισχύ

Απαίτηση
ευκολιών
υποδοχής

Είδη αποβλήτων προς παράδοση

I

Πετρελαιοειδή

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Καλύπτει όλα τα είδη αποβλήτων από τη μεταφορά του
πετρελαίου,
όπως
κατάλοιπα
μηχανοστασίου,
υπολείμματα φορτίου (εκπλύσεις δεξαμενών) καθώς και
θαλάσσερμα

ΙΙ

Επικίνδυνες ουσίες
χύδην

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Χημικά κατάλοιπα από μεταφορά χημικών χύδην
(κατάλοιπα και μίγματα που περιέχουν επικίνδυνες
ουσίες)

III

Συσκευασμένες
επικίνδυνες ουσίες

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Συσκευασμένες επικίνδυνες ουσίες και κατάλοιπα
αυτών

IV

Λύματα

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Λύματα συγκεντρωμένα σε δεξαμενές, προς απόρριψη
εκτός των 12 νμ από τις ακτές ή σε ευκολίες υποδοχής
λιμένα. Μερικά επεξεργασμένα λύματα, προς απόρριψη
εκτός 4 (6) νμ ή σε ευκολίες υποδοχής λιμένα.

V

Απορρίμματα

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Στα απορρίμματα περιλαμβάνονται, τα οικιακού τύπου
(υπολείμματα τροφών, συσκευασίας κλπ), απορρίμματα
καθώς και λειτουργικά απορρίμματα (συντήρησης,
φορτίου και διάφορα).

VI

Αέρια ρύπανση

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Υπολείμματα καθαρισμού καυσαερίων
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1.2 Τα απόβλητα και κατάλοιπα φορτίου που πρέπει να παραλαμβάνονται από τα πλοία, σύμφωνα με
την ΔΣ MARPOL 73/78, αφορούν στα ακόλουθα είδη:
•

Σεντινόνερα (bilge water), (Παρ. I MARPOL 73/78)

•

Πετρελαιοειδή κατάλοιπα (Oily residues - sludge), (Παρ. I MARPOL 73/78)

•

Πετρελαιοειδή εκπλύματα δεξαμενών (Oily tank washings), (Παρ. I MARPOL 73/78)

•

Υπολείμματα καθαρισμού δεξαμενών (Scale and sludge from tank cleaning), (Παρ. I MARPOL 73/78)

•

Ακάθαρτο έρμα (dirty ballast water), (Παρ. I MARPOL 73/78)

•

Απόβλητα λιπαντικά έλαια (waste oils), (Παρ. I MARPOL 73/78)

•

Επιβλαβείς υγρές ουσίες, χύμα μίγματα αυτών και έρμα που περιέχει τέτοιες ουσίες, (Παρ. II MARPOL
73/78)

•

Απόβλητα-κατάλοιπα από συσκευασμένες επικίνδυνες ουσίες, (Παρ. ΙΙΙ MARPOL 73/78)

•

Λύματα, (Παρ. IV MARPOL 73/78)

•

Απορρίμματα, (Παρ. V MARPOL 73/78)

•

Ουσίες που καταστρέφουν το όζον και εξοπλισμός που περιέχει τέτοιες ουσίες καθώς και
υπολείμματα καθαρισμού καυσαερίων που περιέχουν τέτοιες ουσίες (Παρ. VΙ MARPOL 73/78)

•

Άλλα επικίνδυνα ή μη κατάλοιπα φορτίου και απόβλητα πλοίων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Κεφ. 4 «Εκτίμηση Αναγκών Λιμένα» του Σχεδίου Παραλαβής – Διαχείρισης
Αποβλήτων & Καταλοίπων Πλοίων της ΟΛΒ ΑΕ, οι κατηγορίες αποβλήτων ανά Παράρτημα της ΔΣ Marpol
73/78 που αναμένεται να παραδοθούν από τα καταπλέοντα στην περιοχή ευθύνης της ΟΛΒ ΑΕ σκάφη
είναι:
Πετρελαιοειδή Απόβλητα (Παράρτημα Ι, MARPOL 73/78)
Τύπος Αποβλήτου

ΕΚΑ

Πετρελαιοκηλίδες

05 01 05*

Λάσπες περιέχουσες πετρέλαιο από λειτουργίες συντήρησης της μονάδας ή του εξοπλισμού

05 01 06*

Μη χλωριωμένα γαλακτώματα

13 01 05*

Συνθετικά έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης

13 02 06*

Συνθετικά έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας

13 03 08*

Έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας

13 04 01*

Έλαια υδρασυλλεκτών πλοίων άλλης ναυσιπλοΐας

13 04 03*

Έλαια από διαχωριστές ελαίου/νερού

13 05 06*

Ελαιώδη ύδατα από διαχωριστές ελαίου/νερού

13 05 07*

Μείγματα αποβλήτων από θαλάμους υπολειμμάτων και διαχωριστές ελαίου/νερού

13 05 08*

Καύσιμο πετρέλαιο και πετρέλαιο ντίζελ

13 07 01*

Βενζίνη

13 07 02*

Απόβλητα που περιέχουν πετρέλαιο

16 07 08*

Πετρέλαιο και συμπυκνώματα από διαχωρισμό

19 02 07*
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Υγρές Χύδην Επιβλαβείς Χημικές Ουσίες (Παράρτημα ΙΙ, MARPOL 73/78)
Τύπος Αποβλήτου

ΕΚΑ

Αγροχημικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

02 01 08*

Αγροχημικά απόβλητα εκτός εκείνων που αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση

02 01 09

Απόβλητα από προπαρασκευή και επεξεργασία κρέατος, ψαριού και άλλων τροφίμων ζωικής
προέλευσης, ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία

02 02 03

Απόβλητα προπαρασκευής κ’ κατεργασίας φρούτων, λαχανικών, δημητριακών, βρωσίμων ελαίων, 02 03 04
κακάο, καφέ, τσαγιού και καπνού, παραγωγή κονσερβών, παραγωγή ζύμης και εκχυλισμάτων
ζύμης, προπαρασκευή και ζύμωση μελάσας, ακατάλληλα κατανάλωσης ή επεξεργασίας
Απόβλητα βιομηχανίας γαλακτοκομικών, ακατάλληλα κατανάλωσης ή επεξεργασίας

02 05 01

Απόβλητα βιομηχανίας αρτοποιίας-ζαχαροπλαστικής, ακατάλληλα κατανάλωσης ή επεξεργασίας

02 06 01

Απόβλητα παραγωγής αλκοολούχων και μη ποτών (εξαιρουμένων των καφέ, κακάο και 02 07 04
τσαγιού), ακατάλληλα κατανάλωσης ή επεξεργασίας
Απόβλητα παραγωγής, διαμόρφωσης, προμήθειας και χρήσης (ΠΔΠΧ) θειικού και θειώδους οξέων

06 01 01*

Απόβλητα ΠΔΠΧ υδροχλωρικού οξέος

06 01 02*

Απόβλητα ΠΔΠΧ υδροφθορικού οξέος

06 01 03*

Απόβλητα ΠΔΠΧ φωσφορικού και φωσφορώδους οξέος

06 01 04*

Απόβλητα ΠΔΠΧ νιτρικού και νιτρώδους οξέος

06 01 05*

Απόβλητα ΠΔΠΧ άλλων οξέων

06 01 06*

Απόβλητα ΠΔΠΧ υδροξειδίου του ασβεστίου

06 02 01*

Απόβλητα ΠΔΠΧ υδροξειδίου του νατρίου

06 02 02*

Απόβλητα ΠΔΠΧ υδροξειδίου του αμμωνίου

06 02 03*

Απόβλητα ΠΔΠΧ υδροξειδίου του νατρίου και του καλίου

06 02 04*

Απόβλητα ΠΔΠΧ άλλων βάσεων

06 02 05*

Απόβλητα ΠΔΠΧ βασικών οργανικών χημικών ουσιών: οργανικών αλογονούχων διαλυτών, 07 01 03*
υγρών πλυσίματος και μητρικών υγρών
Απόβλητα ΠΔΠΧ βασικών οργανικών χημικών ουσιών: άλλων οργανικών διαλυτών, υγρών 07 01 04*
πλυσίματος και μητρικών υγρών
Απόβλητα ΠΔΠΧ πλαστικών, συνθετικού καουτσούκ και τεχνητών ινών: οργανικών 07 02 03*
αλογονούχων διαλυτών, υγρών πλυσίματος και μητρικών υγρών
Απόβλητα ΠΔΠΧ πλαστικών, συνθετικού καουτσούκ και τεχνητών ινών: άλλων οργανικών 07 02 04*
διαλυτών, υγρών πλυσίματος και μητρικών υγρών
Απόβλητα ΠΔΠΧ οργανικών βαφών και πιγμέντων: οργανικών αλογονούχων διαλυτών, υγρών 07 03 03*
πλυσίματος και μητρικών υγρών
Απόβλητα ΠΔΠΧ οργανικών βαφών και πιγμέντων: άλλων οργανικών διαλυτών, υγρών 07 03 04*
πλυσίματος και μητρικών υγρών
Απόβλητα ΠΔΠΧ οργανικών προϊόντων προστασίας φυτών, συντηρητικών υλικών ξύλου και 07 04 03*
άλλων βιοκτόνων: οργανικών αλογονούχων διαλυτών, υγρών πλυσίματος και μητρικών υγρών
Απόβλητα ΠΔΠΧ οργανικών προϊόντων προστασίας φυτών, συντηρητικών υλικών ξύλου και 07 04 04*
άλλων βιοκτόνων: άλλων οργανικών διαλυτών, υγρών πλυσίματος και μητρικών υγρών
Απόβλητα ΠΔΠΧ φαρμακευτικών προϊόντων: οργανικών αλογονούχων διαλυτών, υγρών 07 05 03*
πλυσίματος και μητρικών υγρών
Απόβλητα ΠΔΠΧ φαρμακευτικών προϊόντων: άλλων οργανικών διαλυτών, υγρών πλυσίματος 07 05 04*
και μητρικών υγρών
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Τύπος Αποβλήτου

ΕΚΑ

Απόβλητα ΠΔΠΧ λιπών, λιπαντικών, σαπουνιών, απορρυπαντικών, απολυμαντικών και 07 06 03*
καλλυντικών: οργανικών αλογονούχων διαλυτών, υγρών πλυσίματος και μητρικών υγρών
Απόβλητα ΠΔΠΧ λιπών, λιπαντικών, σαπουνιών, απορρυπαντικών, απολυμαντικών και 07 06 04*
καλλυντικών: άλλων οργανικών διαλυτών, υγρών πλυσίματος και μητρικών υγρών
Απόβλητα ΠΔΠΧ ευγενών χημικών ουσιών και προϊόντων μη προδιαγραφόμενων άλλως:
οργανικών αλογονούχων διαλυτών, υγρών πλυσίματος και μητρικών υγρών

07 07 03*

Απόβλητα ΠΔΠΧ ευγενών χημικών ουσιών και προϊόντων μη προδιαγραφόμενων άλλως:
άλλων οργανικών διαλυτών, υγρών πλυσίματος και μητρικών υγρών

07 07 04*

Απόβλητα οργανικών ουσιών χρησιμοποιούμενων ως διαλύτες, ψυκτικές ουσίες και 14 06 02*
αφρώδη/αερολυματικά προωθητικά: άλλων (εκτός χλωροφθορανθράκων, HCFC, HFC)
αλογονομένων διαλυτών και μειγμάτων διαλυτών
Απόβλητα οργανικών ουσιών χρησιμοποιούμενων ως διαλύτες, ψυκτικές ουσίες και 14 06 03*
αφρώδη/αερολυματικά προωθητικά: άλλων διαλυτών και μειγμάτων διαλυτών
Ανόργανα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

16 03 03*

Ανόργανα απόβλητα εκτός εκείνων της προηγούμενης περίπτωσης

16 03 04

Οργανικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

16 03 05*

Οργανικά απόβλητα εκτός εκείνων της προηγούμενης περίπτωσης

16 03 06

Αέρια σε δοχεία πίεσης και απορριπτόμενες χημικές ουσίες: εργαστηριακά χημικά υλικά που 16 05 06*
αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή τα οποία περιέχουν επικίνδυνες ουσίες,
περιλαμβανομένων μειγμάτων εργαστηριακών χημικών υλικών
Αέρια σε δοχεία πίεσης και απορριπτόμενες χημικές ουσίες: απορριπτόμενα ανόργανα χημικά 16 05 07*
υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή που τις περιέχουν
Αέρια σε δοχεία πίεσης και απορριπτόμενες χημικές ουσίες: απορριπτόμενα οργανικά χημικά 16 05 08*
υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή που τις περιέχουν
Απόβλητα καθαρισμού δεξαμενών μεταφοράς και αποθήκευσης καθώς και βαρελιών (εκτός 16 07 09*
αποβλήτων διύλισης πετρελαίου, καθαρισμού φυσικού αερίου και πυρολυτικής επεξεργασίας
άνθρακα και αποβλήτων ελαίων και υγρών καυσίμων): απόβλητα που περιέχουν άλλες
επικίνδυνες ουσίες (εκτός πετρελαίου)
Υδαρή υγρά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

16 10 01*

Υδαρή υγρά απόβλητα εκτός εκείνων της προηγούμενης περίπτωσης

16 10 02

Υδαρή συμπυκνώματα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

16 10 03*

Επιβλαβείς Ουσίες σε Συσκευασμένη Μορφή (Παράρτημα ΙΙΙ, MARPOL 73/78)
Τύπος Αποβλήτου

ΕΚΑ

Αγροχημικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

02 01 08*

Συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν μολυνθεί από αυτές

15 01 10*

Απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων (περιλαμβανομένων των φίλτρων ελαίου που δεν 15 02 02*
προδιαγράφονται άλλως), υφάσματα σκουπίσματος, προστατευτικός ρουχισμός, που έχουν
μολυνθεί επικίνδυνες ουσίες
Ανόργανα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

16 03 03*

Οργανικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

16 03 05*

Αέρια σε δοχεία πίεσης (περιλαμβάνονται αλόνες) που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

16 05 04*
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Τύπος Αποβλήτου

ΕΚΑ

Εργαστηριακά χημικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή τα οποία περιέχουν 16 05 06*
επικίνδυνες ουσίες, περιλαμβανομένων μειγμάτων εργαστηριακών χημικών υλικών
Απορριπτόμενα ανόργανα χημικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή που τις 16 05 07*
περιέχουν
Απορριπτόμενα οργανικά χημικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή που τις 16 05 08*
περιέχουν
Διαλύτες

20 01 13*

Οξέα

20 01 14*

Αλκαλικά απόβλητα

20 01 15*

Φωτογραφικά χημικά

20 01 17*

Ζιζανιοκτόνα

20 01 19*

Σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο

20 01 21*

Χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

20 01 27*

Λύματα (Παράρτημα IV, MARPOL 73/78)
Τύπος Αποβλήτου
Υδαρή υγρά απόβλητα που δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

ΕΚΑ
16 10 02

Απορρίμματα (Παράρτημα V, MARPOL 73/78)
Τύπος Αποβλήτου

ΕΚΑ

Απόβλητα ιστών ζώων

02 01 02

Αγροχημικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

02 01 08*

Αγροχημικά απόβλητα εκτός εκείνων της προηγούμενης περίπτωσης

02 01 09

Απόβλητα προπαρασκευής και επεξεργασίας κρέατος, ψαριού και άλλων τροφίμων ζωικής 02 02 03
προέλευσης, ακατάλληλα κατανάλωσης ή επεξεργασίας
Απόβλητα μελανών που δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

08 03 13

Απόβλητα τόνερ εκτύπωσης που δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

08 03 18

Προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευσης σιδηρούχων μετάλλων

12 01 01

Σκόνη και σωματίδια σιδηρούχων μετάλλων

12 01 02

Προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευσης μη σιδηρούχων μετάλλων

12 01 03

Σκόνη και σωματίδια μη σιδηρούχων μετάλλων

12 01 04

Αποξέσματα και προϊόντα τόρνευσης πλαστικών

12 01 05

Απόβλητα υλικών αμμοβολής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

12 01 16*

Απόβλητα υλικών αμμοβολής που δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

12 01 17

Στερεά υλικά από θαλάμους υπολειμμάτων και στερεά υλικά διαχωριστή ελαίου/νερού

13 05 01*

Λάσπες διαχωριστή ελαίου/νερού

13 05 02*

Λάσπες υποδοχέα

13 05 03*

Συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι

15 01 01

Πλαστική συσκευασία

15 01 02
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Τύπος Αποβλήτου

ΕΚΑ

Ξύλινη συσκευασία

15 01 03

Μεταλλική συσκευασία

15 01 04

Συνθετική συσκευασία

15 01 05

Μεικτή συσκευασία

15 01 06

Γυάλινη συσκευασία

15 01 07

Συσκευασία από υφαντουργικές ύλες

15 01 09

Απορροφητικό υλικό, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και προστατευτικός 15 02 03
ρουχισμός, που δεν έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες
Ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους

16 01 03

Μετασχηματιστές και πυκνωτές που περιέχουν PCB

16 02 09*

Απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες

16 02 11*

Απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία εκτός PCB, 16 02 13*
χλωροφθοράνθρακες και αμίαντο
Απορριπτόμενος εξοπλισμός που δεν περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία

16 02 14

Συστατικά στοιχεία, μη επικίνδυνα, που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόμενο εξοπλισμό

16 02 16

Ανόργανα απόβλητα που δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

16 03 04

Οργανικά απόβλητα που δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

16 03 06

Συσσωρευτές μολύβδου

16 06 01*

Συσσωρευτές νικελίου καδμίου (NiCd)

16 06 02*

Αλκαλικές μπαταρίες που δεν περιέχουν υδράργυρο

16 06 04

Άλλες μπαταρίες και συσσωρευτές

16 06 05

Απόβλητα καθαρισμού δεξαμενών μεταφοράς και αποθήκευσης καθώς και βαρελιών (εκτός 16 07 09*
αποβλήτων διύλισης πετρελαίου, καθαρισμού φυσικού αερίου και πυρολυτικής επεξεργασίας
άνθρακα και αποβλήτων ελαίων και υγρών καυσίμων): απόβλητα που περιέχουν άλλες
επικίνδυνες ουσίες (εκτός πετρελαίου)
Απόβλητα από περιγεννητική φροντίδα, διάγνωση, θεραπεία ή πρόληψη ασθενειών σε 18 01 01
ανθρώπους: κοπτερά εργαλεία των οποίων η συλλογή και διάθεση δεν υπόκεινται σε ειδικές
απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης
Απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση δεν υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση 18 01 04
με την πρόληψη μόλυνσης (π.χ. επίδεσμοι, γύψινα εκμαγεία, σεντόνια, πετσέτες, ρουχισμός
μιας χρήσης, απορροφητικές πάνες)
Απόβλητα από περιγεννητική φροντίδα, διάγνωση, θεραπεία ή πρόληψη ασθενειών σε 18 01 07
ανθρώπους: χημικές ουσίες που δεν αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
Φαρμακευτικές ουσίες (μη κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές)

18 01 09

Απόβλητα από καύση ή πυρόλυση αποβλήτων: πίπα φίλτρου από την επεξεργασία αερίων

19 01 05*

Στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων

19 01 07*

Εξαντλημένος ενεργός άνθρακας από επεξεργασία καυσαερίων

19 01 10*

Πτητική τέφρα που δεν περιέχει επικίνδυνες ουσίες

19 01 14

Χαρτιά και χαρτόνια

20 01 01

Γυαλιά

20 01 02

Βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης

20 01 08

Ρούχα

20 01 10

Υφάσματα

20 01 11

Σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο

20 01 21*
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Τύπος Αποβλήτου

ΕΚΑ

Απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες

20 01 23*

Βρώσιμα έλαια και λίπη

20 01 25

Χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες που δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

20 01 28

Απορρυπαντικά που δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

20 01 30

Φάρμακα (μη κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες)

20 01 32

Απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός (εκτός σωλήνων φθορισμού και 20 01 35*
άλλων αποβλήτων που περιέχουν υδράργυρο ή χλωροφθοράνθρακες) που περιέχει
επικίνδυνα συστατικά στοιχεία
Απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός (εκτός σωλήνων φθορισμού και 20 01 36
άλλων αποβλήτων που περιέχουν υδράργυρο, χλωροφθοράνθρακες ή επικίνδυνα συστατικά
στοιχεία)
Ξύλο που δεν περιέχει επικίνδυνες ουσίες

20 01 38

Πλαστικά

20 01 39

Μέταλλα

20 01 40

Ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα

20 03 01

Λάσπη σηπτικής δεξαμενής

20 03 04

Απόβλητα από τον καθαρισμό λυμάτων

20 03 06

Ογκώδη απόβλητα

20 03 07

Ουσίες που Καταστρέφουν το Όζον, CO2, NOχ (Παράρτημα VΙ, MARPOL 73/78)
Τύπος Αποβλήτου

ΕΚΑ

Χλωροφθοράνθρακες, HCFC, HFC

14 06 01*

Αέρια σε δοχεία πίεσης (περιλαμβάνονται αλόνες) που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

16 05 04*

1.3
Η περιοχή ευθύνης της ΟΛΒ ΑΕ, δηλαδή οι λιμενικές εγκαταστάσεις εφαρμογής του Σχεδίου και
παροχής υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων από τον Ανάδοχο,
είναι οι ακόλουθες:
•

Λιμένας Βόλου

•

Παράκτια Εγκατάσταση «LAFARGE – Εργοστάσιο Βόλου», στην Αγριά, Δήμου Βόλου

•

Παράκτια Εγκατάσταση ΕΛΙΝΟΪΛ ΑΕ στην Αγριά, Δήμου Βόλου

•

Λιμένας Αγριάς, Δήμου Βόλου

•

Παράκτια Εγκατάσταση ΕΚΟ ΑΒΕΕ στη Ν. Αγχίαλο, Δήμου Βόλου

•

Λιμενίσκος Νέας Αγχιάλου, Δήμου Βόλου

•

Ναυπηγείο «Γρηγόριος Π. Καρταπάνης», στα Πευκάκια, Δήμου Βόλου

•

Λιμένας Αμαλιάπολης, Δήμου Αλμυρού

•

Λιμενίσκος Παραλίας Αλμυρού, Δήμου Αλμυρού

•

Λιμενίσκος «Άγιος Ιωάννης», Δήμου Αλμυρού

•

Λιμενίσκος «Χοροστάσι – Πλατανόρεμα», Δήμου Αλμυρού

•

Ναυπηγείο «Κυριάκος-Σαράντης-Σταύρος Κούρης ΟΕ», στην Αμαλιάπολη, Δήμου Αλμυρού

•

Λιμένας Αγίου Ιωάννη, Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου
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•

Αλιευτικό Καταφύγιο Νταμούχαρης, Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου

•

Ναυπηγείο «Παιδιά Απόστολου Κούρη ΟΕ», στην Αγ. Κυριακή, Δήμου Νοτίου Πηλίου

•

Ναυπηγείο «Αφοί Κούρη ΟΕ», στην Αγ. Κυριακή, Δήμου Νοτίου Πηλίου

•

Λιμένας Πλατανιά, Δήμου Νοτίου Πηλίου

•

Αλιευτικό Καταφύγιο Κατηγιώργη, Δήμου Νοτίου Πηλίου

•

Αλιευτικό Καταφύγιο Μηλίνας, Δήμου Νοτίου Πηλίου

1.4
Η παραλαβή όλων των καταλοίπων θα γίνεται από τα πλοία με μέσα και φροντίδα του αναδόχου
οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου υπάρχει σχετικό αίτημα από πλοίο και ανεξάρτητα της μικρής ή μεγάλης
ποσότητας καταλοίπων που διαθέτουν και της περιεκτικότητας των καταλοίπων σε πετρελαιοειδή έτσι
ώστε σε καμία περίπτωση να μην προκύπτει αδικαιολόγητη καθυστέρηση στα πλοία.
Η υποχρέωση αυτή ισχύει για όλες τις εργάσιμες και μη ημέρες, Σαββατοκύριακα και αργίες.
Επίσης η προαναφερόμενη υποχρέωση ισχύει για την εξυπηρέτηση οποιουδήποτε πλοίου ανεξαρτήτως
σημαίας, τύπου και μεγέθους μέσα στη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας της ΟΛΒ ΑΕ.
Το αίτημα για την παραλαβή πρέπει να υποβάλλεται από το εξυπηρετούμενο πλοίο ή το νόμιμο
εκπρόσωπό του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 8111.1/41/09 (άρθρο 6).
Ειδικά για τα επικίνδυνα απόβλητα και για όσα από αυτά απαιτείται η έκδοση άδειας διασυνοριακής
μεταφοράς, το αίτημα για την παραλαβή τους πρέπει να υποβάλλεται από το εξυπηρετούμενο πλοίο ή τον
νόμιμο εκπρόσωπο του, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, δέκα (10) εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον προ
της εργασίας παραλαβής, για την διεκπεραίωση των διατυπώσεων από τον ανάδοχο, εκτός έκτακτων
περιπτώσεων, και θα τηρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη διεθνή, εθνική και κοινοτική
νομοθεσία (Ν. 2203/94 - ΦΕΚ 58Α, Κανονισμός 1013/2006/ΕΚ).
1.5. Η επιχείρηση που θα καταστεί Ανάδοχος δεσμεύεται ρητά να εφαρμόσει τις απαιτήσεις:
α) της Οδηγίας 2000/59/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2000 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
«σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και
καταλοίπων φορτίου που έχει δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(1332/81/28-12-2000),
β) της ΚΥΑ 8111.1/41/09 «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που
παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ.
2007/71/ΕΚ οδηγίας. Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 3418/07/02 (ΦΕΚ 712 Β΄) κοινής υπουργικής
απόφασης «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται
στα πλοία και καταλοίπων φορτίου».» (ΦΕΚ 412 Β’/06-03-2009), η οποία έχει εκδοθεί για τη
συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την ανωτέρω Οδηγία,
γ) της Διεθνούς Συμβάσεως MARPOL 73/78 και του Ν.1269/1982, όπως ισχύει σήμερα, που κύρωσε την
προαναφερόμενη διεθνή σύμβαση, καθώς και
δ) του εγκεκριμένου «Σχεδίου Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων και Καταλοίπων Φορτίου
Πλοίων» του Οργανισμού Λιμένος Βόλου ΑΕ, όπως αυτό ήθελε τροποποιηθεί, επανεκτιμηθεί και
εγκριθεί αρμοδίως, στο χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης
ε) τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις Νόμων και Υπουργικών Αποφάσεων που προβλέπονται για τις
εργασίες περισυλλογής και διάθεσης καταλοίπων από πλοία, από την Εθνική, Κοινοτική και Διεθνή
νομοθεσία
στ) των συμβολαίων υπαγωγής σε εκπτωτική κατηγορία του Τιμολογίου Παραλαβής-Διαχείρισης
Αποβλήτων Πλοίων της ΟΛΒ ΑΕ, που έχουν συναφθεί, με πλοία που καταπλέουν συχνά στην περιοχή
αρμοδιότητας της ΟΛΒ ΑΕ και βρίσκονται σε ισχύ κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού.
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2

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΜΕΣΑ

2.1 Ο Ανάδοχος για την άριστη και απρόσκοπτη εκτέλεση της σύμβασης είναι υποχρεωμένος να
διαθέσει τα κατάλληλα πλωτά, χερσαία, μηχανικά μέσα και μηχανήματα, σε είδος, ικανότητα και αριθμό,
τουλάχιστον αυτών που αναφέρονται στην §2 (Στοιχεία Μέσων & Εξοπλισμού), του άρθρου ii (Τεχνική
Επάρκεια Αναδόχου) του παρόντος Παραρτήματος Ι, που θα περιλαμβάνονται στην τεχνική προσφορά του
και θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες εξυπηρέτησης των κάθε είδους πλοίων που βρίσκονται στη
θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας του Οργανισμού Λιμένος Βόλου Α.Ε., ώστε να μην προκαλείται
αδικαιολόγητη καθυστέρηση σε αυτά.
2.2 Τα πλωτά και χερσαία μέσα του αναδόχου θα καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις της ισχύουσας
Νομοθεσίας (Νόμοι, ΠΔ, ΥΑ κλπ) σε θέματα ασφαλείας και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και
θα είναι εφοδιασμένα με τις απαραίτητες κατά περίπτωση άδειες, όπως άδεια εργασίας πλωτού μέσου
Λιμενικής Αρχής, βεβαίωση Υγειονομείου, πρωτόκολλο γενικής επιθεώρησης πλοίου σε ισχύ, άδειες
κυκλοφορίας οχημάτων και ό,τι άλλο προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Τα πλωτά μέσα, παραλαβής πετρελαιοειδών καταλοίπων του αναδόχου πρέπει επιπρόσθετα να είναι
ασφαλισμένα για κάλυψη ζημιών ρύπανσης από πετρελαιοειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις των Διεθνών
Συμβάσεων και της εθνικής νομοθεσίας.
Τα μέσα αυτά πρέπει να είναι ιδιόκτητα ή ιδίων συμφερόντων του αναδόχου, άλλως καθ' οιονδήποτε
τρόπο να ανήκουν στην αποκλειστική χρήση του αναδόχου καθ΄ όλη τη χρονική διάρκεια ισχύος της
σύμβασης.
2.3 Ο τύπος και η χωρητικότητα των εν λόγω πλωτών η χερσαίων μέσων θα πρέπει να είναι επαρκής για
την κάλυψη των εκάστοτε αναγκών των λιμενικών εγκαταστάσεων αρμοδιότητας ΟΛΒ ΑΕ, όπως θα
διαμορφώνονται αυτές σε κάθε χρονική περίοδο, ώστε να μην προκαλείται αδικαιολόγητη καθυστέρηση ή
πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση στα εξυπηρετούμενα πλοία.
2.4 Η ικανότητα της εγκατάστασης αποθήκευσης θα είναι ανάλογη των αναγκών έτσι ώστε να
καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις των πλοίων χωρίς να προκαλείται αδικαιολόγητη καθυστέρηση σε
αυτά.
2.5 Για κάθε κατηγορία αποβλήτων (επικίνδυνα ή μη, υγρά, στερεά) θα χρησιμοποιούνται ξεχωριστά
μέσα παραλαβής-μεταφοράς, τα οποία θα είναι κατάλληλα και ειδικώς αδειοδοτημένα.
2.6 Για την παραλαβή λυμάτων από τα πλοία θα χρησιμοποιείται ο απαιτούμενος ειδικός εξοπλισμός,
που πρέπει να διαθέτει ο ανάδοχος.
Η παραλαβή, μεταφορά, αποθήκευση και τυχόν επεξεργασία υγρών επιβλαβών ουσιών και μιγμάτων
αυτών, θα γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις απαιτήσεις των διατάξεων του Παραρτήματος II της
ΔΣ MARPOL 73/78 και των κωδίκων IBC/BCH.
2.7 Τα μέσα, πλωτά και χερσαία, που θα χρησιμοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της
σύμβασης, θα είναι αυτά βάσει των οποίων έχουν δοθεί οι σχετικές άδειες. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη
ότι αυτά έχουν αξιολογηθεί κατά τη φάση της Τεχνικής Αξιολόγησης των προσφορών, θα μπορούν να
αντικαθίστανται μόνο από κατ’ ελάχιστον ισοδύναμά τους και ύστερα από έγκριση της ΟΛΒ ΑΕ.
3
ΜΕΣΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση, δηλαδή γραφεία, μέσα επικοινωνίας –
τηλέφωνα, συσκευές τηλεομοιοτυπίας (fax), ασύρματη επικοινωνία, ηλεκτρονική δ/νση (e-mail) και
προσωπικό επιφυλακής, που να διατηρεί σε ετοιμότητα την άμεση ανταπόκρισή της.
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4
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Το προσωπικό που θα απασχολείται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης θα είναι τουλάχιστον το
προσωπικό που περιγράφεται στην §3 (Στοιχεία Ειδικευμένου Προσωπικού), του άρθρου ii (Τεχνική
Επάρκεια Αναδόχου) του παρόντος Παραρτήματος Ι .
Επίσης, το προσωπικό θα έχει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ανάλογα με τη θέση εργασίας του, ώστε
να γίνεται ομαλά και με το μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης, η εξυπηρέτηση των πλοίων και η προστασία του
θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Στην προσφορά θα προσκομισθούν βιογραφικά σημειώματα του επιστημονικού και συντονιστικού
προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί στο έργο, απ’ όπου θα προκύπτουν στοιχεία της εμπειρίας του.
5
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Ο τρόπος και η μεθοδολογία εκτέλεσης των εργασιών παραλαβής και διαχείρισης (μέχρι την τελική
διάθεση αυτών) των αποβλήτων και καταλοίπων από τα πλοία, αποτελεί αντικείμενο τεκμηριωμένης
μελέτης του αναδόχου, η οποία θα υποβληθεί με την προσφορά του. Ειδικότερα κάθε φάκελος τεχνικής
προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει, με ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω:
•

Λεπτομερές διάγραμμα εργασιών - μεθόδων που θα περιγράφει αναλυτικά όλες τις φάσεις
παραλαβής-μεταφοράς-αποθήκευσης-τυχόν επεξεργασίας-τελικής διάθεσης των πετρελαιοειδών
αποβλήτων, καταλοίπων φορτίου, λυμάτων, απορριμμάτων, επικινδύνων αποβλήτων των πλοίων από
τη στιγμή ειδοποίησης (λήψη κλήσης) μέχρι ολοκλήρωσης των εργασιών.

•

Στο παραπάνω διάγραμμα θα εμφαίνονται, ανά φάση, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες
των χρησιμοποιημένων από τον ανάδοχο μέσων.

•

Μελέτη Οργάνωσης των Εργασιών Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (σύμφωνα με την ΚΥΑ Η.Π.
24944/1159/2006).
Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει τις απαιτούμενες άδειες για την συλλογή όλων των
κατηγοριών αποβλήτων (υγρά-στερεά) και να εξασφαλίζει ώστε αυτά θα διατίθενται για επεξεργασία,
αξιοποίηση ή και τελική διάθεση σε αδειοδοτημένους χώρους με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις
σχετικές διατάξεις, με ευθύνη και έξοδά του και χωρίς καμία απολύτως επιβάρυνση της ΟΛΒ ΑΕ.
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση οποιασδήποτε άδειας που απαιτείται για την εκτέλεση
της εργολαβίας του και στη φάση της τελικής διάθεσης και επεξεργασίας των αποβλήτων θα πρέπει να
συνεργάζεται με εγκεκριμένους φορείς ανά κατηγορία. Από τους φορείς αυτούς θα παίρνει βεβαιώσεις
τελικής διάθεσης ανάλογα με το είδος αποβλήτου, τις οποίες θα προσκομίζει στην ΟΛΒ ΑΕ. Πιο
συγκεκριμένα:
•

Τα οικιακά απορρίμματα, εφόσον παραλαμβάνονται διαχωρισμένα προς ανακύκλωση, θα πρέπει να
διατίθενται σε εγκεκριμένους φορείς εναλλακτικής διαχείρισης (Ν 2939/2001 & KYA ΗΠ
50910/2727/22-12-2003).

•

Η επεξεργασία και η τελική νόμιμη διάθεση των πετρελαιοειδών καταλοίπων μετά την παραλαβή τους
μπορεί να γίνεται με μέσα και εξοπλισμό του αναδόχου (ύπαρξη κατάλληλης αδειοδοτημένης
εγκατάστασης). Σε άλλη περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα πετρελαιοειδή
απόβλητα μόνο στους αποδέκτες που προβλέπει η ΥΑ Τ3293/66/05-12-1978 “Περί καθορισμού της
τελωνειακής διαδικασίας συλλογής και διακινήσεως πετρελαιοειδών ερμάτων (SLOPS)” (ΦΕΚ
1074/Β/5-12-78), δηλαδή στα διυλιστήρια της χώρας είτε σε κάθε νόμιμη βιομηχανική εγκατάσταση /
εταιρεία του εξωτερικού, που διαθέτει άδεια παραλαβής τέτοιων αποβλήτων και να υποβάλει σχετικό
συμφωνητικό.

•

Τα λύματα θα παραδίδονται σε αδειοδοτημένη μονάδα βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων.

•

Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων τα οποία θα παραλαμβάνονται από κατάλληλα βυτιοφόρα οχήματα,
θα παραδίδονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 82/04 (ΦΕΚ 64 Α’) σε εγκεκριμένα συστήματα
εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, εφόσον η σύστασή τους επιτρέπει την
περαιτέρω αξιοποίησή τους.

•

Οι χρησιμοποιημένοι ηλεκτρικοί συσσωρευτές και στήλες, τα οποία θα παραλαμβάνονται ξεχωριστά
από τα κοινά στερεά απόβλητα, θα παραδίδονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 115/04 (ΦΕΚ 80
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Α’) σε εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και
συσσωρευτών.
•

Τα απόβλητα που προέρχονται από οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων
ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων τους θα παραδίδονται,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ 81 Α’) σε εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής
διαχείρισης οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους
και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων τους.

•

Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τα οποία θα παραλαμβάνονται ξεχωριστά από
τα κοινά στερεά απόβλητα, θα παραδίδονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 117/04 (ΦΕΚ 82 Α’) σε
εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών.

•

Τα επικίνδυνα απόβλητα και κατάλοιπα θα διαχειρίζονται σύμφωνα με την ΔΣ MARPOL (ΑΝΝΕΧ ΙΙ), την
ΚΥΑ H.Π. 13588/725/2006, την Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/2006, την ΥΑ 8668/2007 και εφόσον απαιτείται
διασυνοριακή μεταφορά, το Ν. 2203/94 και τον Κανονισμό 1013/2006/ΕΚ.

Ειδικότερα:
•

Ο οποιοσδήποτε τρόπος και μέθοδος παραλαβής των αποβλήτων (υγρών και στερεών) θα γίνεται
ανάλογα με τις ανάγκες και την επιθυμία των πλοίων, εφόσον οι αντικειμενικές συνθήκες και οι
συνθήκες ασφαλείας το επιτρέπουν, είτε στις θέσεις παραβολής, πρυμνοδέτησης ή αγκυροβολίας
τους, με προσέγγιση από τη θάλασσα ή από την ξηρά με τα πλωτά ή χερσαία μέσα του αναδόχου.

•

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, μετά από αίτημα που θα δέχεται από το πλοίο για παράδοση
καταλοίπων, να φροντίζει για την άμεση εξυπηρέτηση του πλοίου, ώστε να μην δημιουργούνται
καθυστερήσεις στον απόπλου ή τις εργασίες του πλοίου.

•

Μετά το πέρας της παραλαβής ο ανάδοχος υποχρεούται να χορηγεί με ευθύνη του στο πλοίο
βεβαίωση παράδοσης, όπου μεταξύ άλλων, θα αναγράφονται η ποσότητα και το είδος των
αποβλήτων, το όνομα του πλοίου, οι ώρες έναρξης και λήξης της εργασίας, και θα υπογράφεται από
τον πλοίαρχο του παραδίδοντος πλοίου και τον υπεύθυνο του παραλαμβάνοντος μέσου του
αναδόχου. Η απόδειξη παράδοσης αυτή θα συντάσσεται τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική
γλώσσα, ενώ θα κρατείται ηλεκτρονικό αρχείο σε όλη τη διάρκεια της Σύμβασης.

•

Η Απόδειξη Παράδοσης θα κατατίθεται από τα πλοία στο Κ.Λ. Βόλου για την έκδοση άδειας απόπλου.

•

Ο ανάδοχος κατά τη διάρκεια όλων των σχετικών εργασιών, είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα
απαιτούμενα και προβλεπόμενα από την Εθνική και Διεθνή Νομοθεσία μέτρα, ώστε να μην
προκαλείται ρύπανση της θάλασσας.

•

Ο ανάδοχος υποχρεούται, σε περίπτωση που ζητηθεί από τον πλοίαρχο καταπλέοντος πλοίου η
παράδοση επικίνδυνων υγρών ή στερεών αποβλήτων, κατά τους ορισμούς των Παραρτημάτων ΙΙ, ΙΙΙ &
V της ΔΣ ΜΑRPOL, να δηλώσει το είδος αυτών άμεσα στην ΟΛΒ ΑΕ και στη συνέχεια να υποβάλλει τα
σχετικά παραστατικά στην ΟΛΒ ΑΕ, αναφορικά με την επεξεργασία και την διάθεση αυτών, σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις και το σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων.

•

Σε περίπτωση παραλαβής υγρών ή στερεών αποβλήτων θα δηλώνεται υπεύθυνα από τον πλοίαρχο
του παραδίδοντος πλοίου η σύνθεσή τους για να διαπιστώνεται εάν περιέχονται απόβλητα κατά
ΑΝΝΕΧ ΙΙ, ΙΙΙ & V της ΔΣ MARPOL και της ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/2006 και στην περίπτωση αυτή θα
διενεργείται χημική ανάλυση για την ταξινόμηση των επικίνδυνων αποβλήτων, η οποία θα
κοινοποιείται και στην ΟΛΒ ΑΕ. Σε περίπτωση παραλαβής επικίνδυνων αποβλήτων, ο ανάδοχος, μετά
την τελική διάθεσή τους θα παραδίδει στην ΟΛΒ ΑΕ πιστοποιητικό νόμιμης διάθεσης αυτών.

Σε κάθε περίπτωση, για όλες τις εργασίες παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων από τα πλοία, θα
εφαρμόζεται και το εγκεκριμένο «Σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου
πλοίων που καταπλέουν στις λιμενικές εγκαταστάσεις αρμοδιότητας του Οργανισμού Λιμένος Βόλου ΑΕ»,
όπως ήθελε στο μέλλον τροποποιηθεί, επανεκτιμηθεί κλπ και εγκριθεί αρμοδίως.
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6
ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό με την προσφορά τους θα υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισμού,
«Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης Αντιμετώπισης Περιστατικού Ρύπανσης» (CONTIΝGENCY PLAN) για την
περίπτωση ρύπανσης που θα προκληθεί κατά τη διάρκεια παραλαβής των αποβλήτων από τα πλοία ή
λόγω ατυχήματος, βλάβης ή ζημίας των μέσων του.
Το σχέδιο αυτό θα περιλαμβάνει:
•

Πίνακες ομάδων προσωπικού έκτακτης ανάγκης με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες κάθε ατόμου.

•

Χρησιμοποιούμενα μέσα επικοινωνίας.

•

Χρησιμοποιούμενα μέσα και μηχανήματα αντιμετώπισης έκτακτης ρύπανσης.

•

Πρόγραμμα ενεργειών αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για κάθε περίπτωση ρύπανσης.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης θα κατατεθεί από τον ανάδοχο το τελικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία το οποίο θα υποβληθεί προς έγκριση στην οικεία Λιμενική Αρχή και
θα πρέπει να είναι συμβατό με το δικό της σχέδιο έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.
11/2002 (ΦΕΚ 6 Α).
7.

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
Έχει εγκατασταθεί, από την ΟΛΒ ΑΕ, μηχανογραφική εφαρμογή, η οποία καλύπτει τις απαιτήσεις της
εγκυκλίου ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΔΠ 8111.1/01/04/23-01-2004. Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει
αντίγραφα όλων των παραστατικών παράδοσης-παραλαβής όλων των εργασιών που εκτελεί καθημερινά,
προκειμένου να καταχωρηθούν στο μηχανογραφικό σύστημα από υπάλληλο της ΟΛΒ ΑΕ ή δικό του και να
παρέχει κάθε στοιχείο που θα ζητείται για την εύρυθμη λειτουργία του μηχανογραφικού συστήματος. Η
εφαρμογή θα υπόκειται σε συνεχή αναβάθμιση, ανάλογα με τις απαιτήσεις που θα προκύπτουν κατά τη
λειτουργία των ευκολιών υποδοχής καταλοίπων.
Με την προσφορά τους οι συμμετέχοντες θα δηλώνουν ότι θα παρέχουν κάθε ευκολία και κάθε
συνεργασία προς την ΟΛΒ ΑΕ για τη λειτουργία του μηχανογραφικού συστήματος.

9.
ΕΛΕΓΧΟΙ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ
9.1 Η τήρηση των υποχρεώσεων του αναδόχου θα ελέγχεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του
Οργανισμού Λιμένος Βόλου ΑΕ.
Ο έλεγχος αυτός δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο, των ελέγχων στους οποίους θα υπόκειται η εργολαβία
αυτή εκ μέρους των εχόντων αρμοδιότητα λόγω της φύσης του αντικειμένου δηλαδή λιμενικών,
τελωνειακών, υγειονομικών και λοιπών Κρατικών Αρχών.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει στους αρμόδιους φορείς ελέγχου, με ευθύνη και δαπάνες
του, όλα τα απαραίτητα μέσα για τη διενέργεια των ελέγχων που προβλέπονται από τους κανονισμούς και
τη νομοθεσία.
9.2 Ο από την ΟΛΒ ΑΕ ασκούμενος έλεγχος θα συνίσταται:
- Στην πιστή τήρηση του εγκεκριμένου «Σχεδίου παραλαβής - διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων
φορτίου πλοίων που καταπλέουν στις λιμενικές εγκαταστάσεις αρμοδιότητας της ΟΛΒ ΑΕ», όπως
ήθελε στο μέλλον τροποποιηθεί, επανεκτιμηθεί κλπ και εγκριθεί αρμοδίως.
- Στην κανονική εξυπηρέτηση των πλοίων και την παραλαβή των καταλοίπων αυτών χωρίς
αδικαιολόγητες καθυστερήσεις.
- Στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από κινδύνους ρύπανσης που μπορούν να
προκληθούν από αμέλεια ή άλλους λόγους, τόσο κατά τη φάση εξυπηρέτησης των πλοίων, όσο και
κατά την μεταφορά και εκφόρτωση των καταλοίπων στις εγκαταστάσεις του αναδόχου.
- Στην δυνατότητα ελέγχου των μέσων και του μηχανικού εξοπλισμού του αναδόχου, χερσαίου και
πλωτού, για να διαπιστώνεται η καταλληλότητά τους για την ομαλή εκτέλεση των εργασιών.
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-

-

Στον έλεγχο καθαρότητας του απορριπτόμενου νερού μετά το διαχωρισμό των καταλοίπων ώστε να
τηρείται η προδιαγραφή του ανώτατου ορίου των 5 ppm απορριπτόμενου νερού, εφόσον ο ανάδοχος
διαθέτει πλωτό διαχωριστήρα προσορμισμένο σε λιμενική εγκατάσταση αρμοδιότητας ΟΛΒ ΑΕ.
Στον έλεγχο αποκομιδής των αποβλήτων από τις λιμενικές εγκαταστάσεις αρμοδιότητας ΟΛΒ ΑΕ.
Στον έλεγχο ορθής τήρησης και λειτουργίας της βάσης δεδομένων εξυπηρέτησης των πλοίων και
υποστήριξης της μηχανογραφικής εφαρμογής της ΟΛΒ ΑΕ (§7 της παρούσας).

11. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΛΒ ΑΕ
11.1 Τα τυχόν χρησιμοποιούμενα από τον ανάδοχο πλωτά μέσα επιβαρύνονται κατά περίπτωση με τα
προβλεπόμενα από το σχετικό κανονισμό της ΟΛΒ ΑΕ δικαιώματα.
11.2 Ο ανάδοχος θα εγκαταστήσει με δικά του έξοδα πινακίδες και σημάνσεις στη θέση όπου θα
βρίσκονται οι εγκαταστάσεις παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων των πλοίων, καθώς και σε καίρια
σημεία και κόμβους των λιμενικών εγκαταστάσεων εφαρμογής του Σχεδίου Παραλαβής – Διαχείρισης
Αποβλήτων Πλοίων της ΟΛΒ ΑΕ.
11.3 Ο ανάδοχος οφείλει να προμηθευτεί και τοποθετήσει με δαπάνες του, τον αναγκαίο εξοπλισμό
(δεξαμενές πετρελαιοειδών και ΑΛΕ, κάδους απορριμμάτων) στους περιφερειακούς λιμένες, που είναι
ενταγμένοι στο Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων της ΟΛΒ ΑΕ, όπως περιγράφεται στο Σχέδιο και στην §ii.2
του παρόντος Παραρτήματος Ι, σε θέσεις που θα του υποδειχθούν από την Υπηρεσία.
12. ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
12.1 Ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση των εργασιών έχει υποχρέωση να εφαρμόζει τις κείμενες διατάξεις
που αφορούν στον καθορισμό των προδιαγραφών ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων κατά την
εργασία (Ν. 1568/1985 - ΦΕΚ 177Α, Π. Δ/τα 396/1994 - ΦΕΚ 220Α, 17/1996 - ΦΕΚ 11Α, 305/1996 - ΦΕΚ
212Α, 159/1999 - ΦΕΚ157Α κλπ).
12.2 Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ποινική και αστική ευθύνη απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο,
συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού της ΟΛΒ ΑΕ για κάθε ατύχημα ή ζημιά σε πρόσωπα ή
πράγματα που τυχόν θα συμβούν κατά την εκτέλεση των εργασιών και εξ αφορμής αυτών. Ειδικότερα
κάθε ευθύνη, αστική ποινική, διοικητική προς οποιονδήποτε είτε εργαζόμενο, είτε τρίτο, είτε έναντι
αρχών, λόγω υλικών ζημιών, ατυχημάτων ή και σωματικών βλαβών που τυχόν συμβούν κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης της Σύμβασης ή/και εξ αφορμής τούτου, από υπαιτιότητα του αναδόχου, του προσωπικού του
ή/και των προστηθέντων του, βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο οποίος θα είναι αποκλειστικά
υπεύθυνος για την πληρωμή των σχετικών αποζημιώσεων και εξόδων. Σε περίπτωση δε που εναχθεί η
ΟΛΒ ΑΕ για τέτοια ζημία, ο τελευταίος κοινοποιεί το γεγονός στον ανάδοχο, ο οποίος πλέον καθίσταται
δικονομικός του εγγυητής. Ο ανάδοχος συμφωνεί ότι απαλλάσσει έναντι τρίτων την ΟΛΒ ΑΕ και τους
εργαζομένους της από και έναντι οποιασδήποτε ζημίας, εξόδων ή αξίωσης λόγω ζημίας, οι οποίες
προκαλούνται στο πλαίσιο της υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας, και με την προϋπόθεση ότι η
ως άνω αναφερόμενη ζημία ή σωματική βλάβη προκλήθηκε από σφάλμα του ή των προστηθέντων του.
12.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλίσει όλο το προσωπικό που θα απασχολεί στο έργο, στους
οικείους ασφαλιστικούς φορείς ασφάλισής του, καθώς και τα οχήματα, μηχανήματα, πλωτά μέσα,
σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
12.4. Ο Ανάδοχος πρέπει να τηρεί ενημερωμένο καθημερινά κατάλογο όλου του προσωπικού που
απασχολεί για την εκτέλεση της σύμβασης, στον οποίο θα αναγράφεται υποχρεωτικά και ο Τεχνικός
Ασφαλείας ή / και ο Γιατρός Εργασίας της επιχείρησής του. Πρέπει επίσης να ορίσει εκπρόσωπό του στον
τόπο εκτέλεσης της σύμβασης για συνεννόηση σε θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων με την
αρμόδια υπηρεσία της ΟΛΒ ΑΕ.
13. ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΕ
13.1 Για την απρόσκοπτη λειτουργία των λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής αποβλήτων από πλοία,
θα παραχωρηθεί – χωρίς χρέωση – στον ανάδοχο στο λιμένα Βόλου ο απαιτούμενος χερσαίος χώρος για
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τον εξοπλισμό του, τη στάθμευση των οχημάτων του και τις μεταφορτώσεις υγρών και στερεών
αποβλήτων από τα πλωτά προς τα χερσαία μέσα.
13.2 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος χρησιμοποιήσει πλωτές ευκολίες υποδοχής καταλοίπων, αυτές θα
παραβάλουν σε θέση που θα καθορισθεί από την ΟΛΒ ΑΕ και το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου. Ο ανάδοχος
υποχρεούται στην καταβολή των δικαιωμάτων παραβολής των πλωτών ευκολιών, σύμφωνα με το
εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο της ΟΛΒ ΑΕ.
13.3 Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη φύλαξης, καθαριότητας, ασφάλειας και ασφάλισης των
εγκαταστάσεών του, ενώ υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις σχετικές υποδείξεις της ΟΛΒ ΑΕ, που δεν
φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε φθορά των εγκαταστάσεων του αναδόχου.
13.4 Ο παραχωρούμενος χώρος θα χρησιμοποιηθεί μόνο από τον ανάδοχο, χωρίς να επιτρέπεται η
εκμετάλλευση από τρίτους με οποιαδήποτε μορφή εκχώρησης δικαιωμάτων.
13.5 Ακόμη στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι:
 Η τοποθέτηση (με δικά του έξοδα) κατάλληλης πινακίδας στο χώρο των εγκαταστάσεων που θα
αναγράφει στην ελληνική και αγγλική γλώσσα την επωνυμία του και την έκφραση «Λιμενικές
Εγκαταστάσεις Ευκολιών Υποδοχής Αποβλήτων Πλοίων».
 Η τοποθέτηση (με δικά του έξοδα) κατάλληλων πινακίδων, σε όλες τις λιμενικές εγκαταστάσεις που
έχουν ενταχθεί στο Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων της ΟΛΒ ΑΕ, που θα αναφέρουν τη
δυνατότητα παράδοσης αποβλήτων από πλοία και τα στοιχεία επικοινωνίας με την Λιμενική Αρχή, την
ΟΛΒ ΑΕ και την ανάδοχο εταιρεία.
 Η μέριμνα ώστε στις χερσαίες ή πλωτές ευκολίες που διαθέτει να υφίστανται οι κατάλληλοι
χρωματισμοί και σηματοδοτήσεις που προβλέπονται από τους διεθνείς ναυτιλιακούς κανόνες και την
ελληνική νομοθεσία (SOLAS, ΦΕΚ336Α/81 «κανονισμός προλήψεως εργατικών ατυχημάτων εις τα
πλοία», ΦΕΚ67Α/95 «Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή και υγείας στην εργασία
σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ».
13.6 Το απαιτούμενο για τον καθαρισμό χώρων και μέσων νερό που θα παρέχεται από το δίκτυο
ύδρευσης του Λιμένα Βόλου και η αναγκαία ηλεκτρική ισχύς για τη λειτουργία των ηλεκτροκινήτων μέσων
του αναδόχου, που θα παρέχεται από το δίκτυο ηλεκτροδότησης του λιμένα, θα χρεώνονται με τα
αντίστοιχα ισχύοντα τιμολόγια της ΟΛΒ ΑΕ.
14. ΡΗΤΡΕΣ - ΠΟΙΝΕΣ
14.1 Σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης ή των εγγράφων στα οποία αναφέρεται
αυτή, που αφορά την καλή εκτέλεση των εργασιών καθώς και των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας των
σχετικών με τις εργασίες παραλαβής, μεταφοράς και διάθεσης (Ν. 1269/82, Ν. 1147/81, Ν. 742/77, Ν.
743/77, καθώς και των σχετικών υπουργικών αποφάσεων), εκτός από τις άλλες κυρώσεις που
προβλέπονται από τους όρους της σύμβασης και τις σχετικές διατάξεις, επιβάλλεται και ποινική ρήτρα με
απόφαση του ΔΣ της ΟΛΒ ΑΕ.
14.2 Η ποινική ρήτρα της προηγουμένης παραγράφου για παράβαση των όρων της σύμβασης και των
εγγράφων στα οποία αναφέρεται αυτή, επιβάλλεται εφόσον η παράβαση οφείλεται σε:
- μη ικανοποιητική εξυπηρέτηση πλοίου, που θα προκύπτει από έγγραφη διαμαρτυρία του πλοίου και
αφού εξακριβωθεί το αληθές της διαμαρτυρίας
- πλημμελή εκτέλεση των εργασιών παραλαβής καταλοίπων
- μη σύμφωνη με τους όρους της διεθνούς σύμβασης MARPOL 73/78 και της εθνικής νομοθεσίας,
εκτέλεση των εργασιών παραλαβής καταλοίπων
- διαπίστωση από την αρμόδια Λιμενική Αρχή οποιασδήποτε παράβασης της νομοθεσίας προστασίας
θαλάσσιου περιβάλλοντος ή άλλες αξιόποινες πράξεις.
Η Τεχνική Υπηρεσία της ΟΛΒ ΑΕ αφού διαπιστώσει την παράβαση μετά από επιτόπιο έλεγχο, εισηγείται
στο ΔΣ την επιβολή του προβλεπόμενου προστίμου.
Την τελική απόφαση λαμβάνει το ΔΣ του Οργανισμού Λιμένος Βόλου ΑΕ.
14.3 Το ύψος της ποινικής ρήτρας καθορίζεται, ανάλογα με την σοβαρότητα της παράβασης, από χίλια
ευρώ (€ 1.000,00) έως τρεις χιλιάδες ευρώ (€ 3.000,00) για παράβαση που θα διαπιστωθεί για πρώτη
Σελίδα 48

19PROC006102482 2019-12-24
φορά, το διπλάσιο της πρώτης για παράβαση που θα διαπιστωθεί για δεύτερη φορά και το τριπλάσιο της
πρώτης για παράβαση που θα διαπιστωθεί για τρίτη φορά.
Οι ποινικές ρήτρες αυτές αφορούν μόνο παραβάσεις των όρων της σύμβασης και είναι ανεξάρτητες των
προβλεπομένων ποινών από τις εκάστοτε περί προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος και άλλες
ισχύουσες διατάξεις.
14.4 Σε περίπτωση τέταρτης παράβασης των όρων της σύμβασης και των όρων για την καλή εκτέλεση
των εργασιών παραλαβής καταλοίπων ή διαπιστωθείσας από τη Λιμενική Αρχή σοβαρής παράβασης της
ισχύουσας Διεθνούς και Εθνικής Νομοθεσίας περί προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος ή τέλεσης
άλλων αξιόποινων πράξεων, ο ανάδοχος δύναται να κηρύσσεται έκπτωτος μετά από απόφαση του ΔΣ του
Οργανισμού Λιμένος Βόλου ΑΕ ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση προς αυτόν, οπότε θα επέρχεται
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης υπέρ της ΟΛΒ ΑΕ και πέρα από αυτό
διαφυλάσσεται και το δικαίωμα του Οργανισμού Λιμένος Βόλου ΑΕ να αποζημιωθεί για κάθε θετική ή
αποθετική ζημία εξαιτίας της έκπτωσης, εκτός από την ποινική ρήτρα που θα έχει τυχόν επιβληθεί κατά τα
προαναφερόμενα. Επίσης ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται άμεσα σε οποιαδήποτε τροποποίηση
κείμενων, θέσπιση νέων διατάξεων κλπ.
14.5 Τα χρηματικά ποσά από αυτές τις ποινικές ρήτρες θα παρακρατούνται από τις μηνιαίες
εκκαθαρίσεις που ορίζει η §3 (Τρόπος Πληρωμής) του Μέρους Β’ (Οικονομικό Αντικείμενο της Σύμβασης)
του παρόντος Παραρτήματος Ι ή θα εκπίπτουν από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, την οποία
εγγυητική επιστολή ο ανάδοχος υποχρεούται να συμπληρώνει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την
ολοκλήρωση των διαδικασιών κατάπτωσης του χρηματικού ποσού, άλλως δύναται να κηρύσσεται
έκπτωτος με απόφαση του ΔΣ της ΟΛΒ ΑΕ.
15. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ο προσφέρων υποχρεούται στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία θα δηλώνει ότι στην
περίπτωση που κηρυχθεί ανάδοχος, θα συνάψει και θα διατηρεί σε ισχύ κατά τη διάρκεια της Σύμβαση
και επί τρεις (3) μήνες μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της, σύμβαση ασφάλισης Γενικής Αστικής
Ευθύνης προς Τρίτους, με εγνωσμένου κύρους ασφαλιστική εταιρεία και υπό όρους που θα εγκριθούν
προηγουμένως εγγράφως από την ΟΛΒ ΑΕ, η οποία θα συμπεριλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τους ακόλουθους
ασφαλιστικούς κινδύνους:
α.
Όρια ασφάλισης Αστικής Ευθύνης προς Τρίτους
α.1
Σωματικές Βλάβες Ομαδικό
ΕΥΡΩ
100.000
α.2
Υλικές Ζημίες
ΕΥΡΩ
750.000
α.3
Ανώτατο όριο ευθύνης στη διάρκεια ασφαλίσεως
ΕΥΡΩ 1.500.000
β.

Εργοδοτική Αστική Ευθύνη, την πέραν του ΕΦΚΑ ευθύνη του εργοδότη/εργολάβου, κατ’ άρθρα 657,
658 και 932 του ισχύοντος Αστικού Κώδικα, σύμφωνα με τα ακόλουθα υπό όρια αποζημιώσεως
β.1
Σωματικές Βλάβες/Θάνατος ανά άτομο
ΕΥΡΩ
75.000
β.2
Σωματικές Βλάβες Ομαδικό
ΕΥΡΩ 150.000
β.3
Ανώτατο όριο ευθύνης στη διάρκεια ασφάλισης
ΕΥΡΩ 150.000
Επίσης, θα δηλώνει ότι θα μεριμνήσει ώστε ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου ΑΕ να αναφέρεται ως
επιπροσθέτως ασφαλιζόμενος, για την έκταση της ευθύνης του Αναδόχου δυνάμει της παρούσας
σύμβασης, σε όλες τις προαναφερόμενες ασφαλιστικές καλύψεις που θα συναφθούν από τον ίδιο, κατά
τη διάρκεια και στο πλαίσιο της παρούσας. Διευκρινίζεται ότι το προσωπικό της ΟΛΒ ΑΕ θα θεωρούνται
τρίτοι ως προς τη σύμβαση ασφάλισης.
Τέλος, θα δηλώνει ότι απαλλάσσει έναντι τρίτων τον Οργανισμό Λιμένος Βόλου ΑΕ και τους εργαζομένους
του από και έναντι οποιασδήποτε ζημίας, εξόδων ή αξίωσης λόγω ζημίας σε περιουσία τρίτων ή λόγω
σωματικής βλάβης, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης θανάτου ή και των δύο, οι οποίες
προκαλούνται στο πλαίσιο της υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσας και με την προϋπόθεση ότι η
ως άνω αναφερόμενη ζημία ή σωματική βλάβη προκλήθηκε από σφάλμα του Αναδόχου.
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ii.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1.
ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι, με ποινή αποκλεισμού, με τις ακόλουθες κατά
περίπτωση άδειες και πιστοποιήσεις της χώρας δραστηριοποίησής τους, αντίγραφα των οποίων θα
υποβάλλουν με την τεχνική προσφορά τους:
- Άδεια λειτουργίας και έγκριση περιβαλλοντικών όρων εγκατάστασης επεξεργασίας-διαχωρισμού και
διάθεσης πετρελαιοειδών αποβλήτων ή έγγραφη σύμβαση ή συμφωνία με χερσαία ευκολία υποδοχής
πετρελαιοειδών καταλοίπων ή πλωτό διαχωριστήρα.
- Άδεια λειτουργίας πλωτής ευκολίας υποδοχής πετρελαιοειδών καταλοίπων (συμπεριλαμβανομένου
ΠΓΕ, εγγράφου εθνικότητας και πιστοποιητικού καταμέτρησης).
- Άδεια
λειτουργίας
πλωτής
ευκολίας
υποδοχής
στερεών
απορριμμάτων
πλοίων
(συμπεριλαμβανομένου ΠΓΕ, εγγράφου εθνικότητας και πιστοποιητικού καταμέτρησης).
- Άδεια (ή έγγραφη σύμβαση/συμφωνία με εταιρεία ή φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τέτοιες άδειες)
συλλογής και μεταφοράς λυμάτων.
- Άδειες κυκλοφορίας οχημάτων μεταφοράς στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων.
- Άδεια κυκλοφορίας οχήματος συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων λιπαντικών ελαίων.
- Άδειες κυκλοφορίας οχημάτων συλλογής και μεταφοράς λυμάτων.
- Άδεια συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων, τουλάχιστον για τους κωδικούς ΕΚΑ, που
αναφέρονται στο Μέρος Α’, §1.2 του παρόντος Παραρτήματος.
- Αποδεικτικό εγγραφής στο Μητρώο Φορέων Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων του ΥΠΕΝ.
- Άδεια συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων λιπαντικών ελαίων.
- Άδεια συλλογής και μεταφοράς στερεών (μη επικινδύνων) αποβλήτων, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΗΠ
50910/2727/22-12-2003, τουλάχιστον για τους κωδικούς ΕΚΑ, που αναφέρονται στο Μέρος Α’, §1.2
του παρόντος Παραρτήματος.
- Άδεια συλλογής και μεταφοράς χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών.
- Αντίγραφο φακέλου με τον σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου που έχει κατατεθεί στις αρμόδιες ελληνικές
αρχές για την αδειοδότηση των δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων που απαιτούνται για την
εκτέλεση των σχετικών εργασιών καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση πληρότητάς του σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις, για τις εταιρείες που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται σε χώρες εκτός Ελλάδος.
- Πιστοποίηση κατά ADR όλων των συλλεκτικών οχημάτων καθώς και των χειριστών αυτών, όπου έχει
εφαρμογή.
- Συμβάσεις με Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΑΛΕ, χρησιμοποιημένων συσσωρευτών κλπ).
2.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΣΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν, τον ελάχιστο αριθμό απαιτούμενων μέσων, συνολικής
ελάχιστης χωρητικότητας, όπως αναφέρεται κατωτέρω κατά περίπτωση, προκειμένου να μην
δημιουργούνται αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην παραλαβή καταλοίπων από τα πλοία.
Όλα τα μέσα, πλωτά και χερσαία, που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της εργολαβίας, θα είναι
εγκεκριμένου τύπου από τις αρμόδιες κατά νόμο αρχές σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει η Εθνική
και Διεθνής Νομοθεσία καθώς και η Διεθνής Σύμβαση MARPOL 73/78 και θα έχουν τα σχετικά κατά
περίπτωση απαιτούμενα πιστοποιητικά και άδειες λειτουργίας. Επιπρόσθετα δε θα πρέπει να
εφοδιαστούν, όπου απαιτείται, με άδειες της Λιμενικής Αρχής Βόλου. Με την προσφορά τους οι
επιχειρήσεις, θα υποβάλλουν όλα τα νόμιμα αποδεικτικά στοιχεία, από τα οποία θα προκύπτει ότι
διαθέτουν τον εξοπλισμό αυτό καθώς και ότι διαθέτουν σε ισχύ τις σχετικές πιστοποιήσεις στην χώρα
εγκατάστασης τους, όπως Έγγραφα Εθνικότητας και Πρωτόκολλα Γενικής Επιθεώρησης (ΠΓΕ) των πλωτών
μέσων, Βεβαίωση Ναυτικού Επιμελητηρίου, άδειες κυκλοφορίας οχημάτων, άδειες λειτουργίας κλπ.
Στην περίπτωση συμμετοχής στον διαγωνισμό εταιρειών που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται σε χώρα
εκτός Ελλάδας (Ευρωπαϊκή Ένωση, ή χώρες που έχουν ήδη υπογράψει και κυρώσει την Συμφωνία για τις
Δημόσιες συμβάσεις, ή χώρες που έχουν υπογράψει Ευρωπαϊκές Συμφωνίες με την ΕΕ), θα πρέπει να
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προσκομίσουν όλα τα πιστοποιητικά και τις άδειες λειτουργίας που ισχύουν στην χώρα τους για τα
χερσαία και πλωτά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της Σύμβασης. Επίσης, θα
προσκομίσουν βεβαιώσεις των αρμόδιων αρχών της χώρας προέλευσης όπου θα απαριθμούνται οι άδειες
που απαιτούνται για τον εν λόγω εξοπλισμό. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα θα συνοδεύονται από επίσημες
μεταφράσεις στην Ελληνική Γλώσσα. Επιπλέον οι ανωτέρω επιχειρήσεις (από χώρες του εξωτερικού) στην
φάση αυτή του διαγωνισμού θα προσκομίσουν αντίγραφο κατατεθέντος φακέλου αδειοδότησης στις
αρμόδιες Ελληνικές Αρχές όλων των χερσαίων και πλωτών μέσων που διαθέτουν. Ο φάκελος
αδειοδότησης θα συνοδεύεται και από υπεύθυνη δήλωση πληρότητάς του, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις ενώ θα δίνεται το δικαίωμα στον Οργανισμό Λιμένος Βόλου ΑΕ να παρακολουθεί τη διαδικασία
αδειοδότησης σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.
Υπενθυμίζεται, ότι το αργότερο είκοσι (20) ημέρες μετά την ημερομηνία πρόσκλησης για υποβολή
δικαιολογητικών του άρθρου 103 του Ν. 4412/16 οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν σε
ισχύ όλες τις απαιτούμενες από την Ελληνική Νομοθεσία άδειες. Στην περίπτωση που είκοσι (20) ημέρες
μετά την ημερομηνία πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών του άρθρου 103 του Ν. 4412/16 η
εταιρεία η οποία έχει προσκληθεί να υποβάλει δικαιολογητικά κατακύρωσης (“προσωρινός ανάδοχος”),
αδυνατεί να προσκομίσει τις εν λόγω άδειες, η ΟΛΒ ΑΕ έχει δικαίωμα να προσκαλέσει για υποβολή
δικαιολογητικών κατακύρωσης και να αναθέσει την εκτέλεση των εργασιών στον επόμενο συμμετέχοντα
που τις διαθέτει.
Ο εξοπλισμός και τα μέσα θα πρέπει να βρίσκονται στην άμεση διάθεση του αναδόχου καθ’ όλη τη
διάρκεια της σύμβασης και να είναι σε θέση να ενεργοποιηθούν άμεσα με την υπογραφή της σύμβασης.
Τα μέσα αυτά πρέπει να είναι ιδιόκτητα ή ιδίων συμφερόντων του αναδόχου, άλλως καθ' οιονδήποτε
τρόπο να ανήκουν στην αποκλειστική χρήση του αναδόχου καθ΄ όλη τη χρονική διάρκεια ισχύος της
σύμβασης.
Επίσης με την προσφορά τους θα υποβάλλουν αναλυτικές περιγραφές των μέσων και του εξοπλισμού που
διαθέτουν, καθώς και Τεχνική Έκθεση το πολύ δέκα (10) σελίδων, όπου θα περιγράφεται ο τρόπος
εκτέλεσης των εργασιών, συνοδευόμενη από αναλυτικό διάγραμμα ροής διαδικασιών.
Ο ελάχιστος εξοπλισμός και τα μέσα, επί ποινή αποκλεισμού, θα είναι:
- Μία (1) αυτοκινούμενη πλωτή ευκολία που θα ασχολείται με τη συλλογή από τα πλοία
πετρελαιοειδών καταλοίπων, ελάχιστης χωρητικότητας 300 m3. Το πλωτό μέσο θα είναι εφοδιασμένο
με ΠΓΕ σε ισχύ και άδειες παραλαβής και μεταφοράς πετρελαιοειδών καταλοίπων σύμφωνα με τον
Γ.Κ. Λιμένα αρ. 34 (Υ.Α. 2122/03/03).
- Δύο (2) κατάλληλα βυτιοφόρα οχήματα ελάχιστης χωρητικότητας 15 m 3, που θα ασχολούνται με την
περισυλλογή και μεταφορά υγρών καταλοίπων από ξηράς, εφοδιασμένα με άδειες παραλαβής και
μεταφοράς πετρελαιοειδών αποβλήτων και με πιστοποίηση κατά ADR.
- Ένα (1) κατάλληλο βυτιοφόρο όχημα ελάχιστης χωρητικότητας 15 m 3, που θα ασχολείται με την
περισυλλογή και μεταφορά υγρών καταλοίπων από ξηράς, εφοδιασμένο με άδεια παραλαβής και
μεταφοράς πετρελαιοειδών αποβλήτων, έχοντας δυνατότητα λειτουργίας με πίεση κενού και με
πιστοποίηση κατά ADR.
- Ένα (1) κατάλληλο βυτιοφόρο αυτοκίνητο ελάχιστης χωρητικότητας 15 m 3, που θα ασχολείται με την
περισυλλογή και μεταφορά αποβλήτων λιπαντικών ελαίων από ξηράς, εφοδιασμένο με άδεια
παραλαβής και μεταφοράς ΑΛΕ.
- Δύο (2) κατάλληλα βυτιοφόρα αυτοκίνητα ελάχιστης χωρητικότητας 10 m 3, για την παραλαβή από
ξηράς των βοθρολυμάτων των πλοίων, εφοδιασμένα με τις κατά νόμο απαραίτητες άδειες.
- Μία (1) αυτοκινούμενη πλωτή ευκολία για την παραλαβή στερεών αποβλήτων από θαλάσσης,
ελάχιστης χωρητικότητας 25 m3.
Η αυτοκινούμενη πλωτή ευκολία θα είναι εφοδιασμένη με τις προβλεπόμενες άδειες περισυλλογής
στερεών απορριμμάτων πλοίων σύμφωνα με την ΥΑ 181051/1090/82/13-4-82 (ΦΕΚ 266Β’/17-5-82)
περί ορίων και προϋποθέσεων αναγνώρισης πλοίων ή φορτηγίδων ή πλωτών γενικά ναυπηγημάτων
που χρησιμοποιούνται ως ευκολίες στερεών απορριμμάτων πλοίων. Στην περίπτωση που οι
συμμετέχοντες δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες από την ελληνική νομοθεσία άδειες θα
προσκομίσουν αντίγραφο κατατεθέντος φακέλου αδειοδότησης της εν λόγω φορτηγίδας, στις
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-

-

αρμόδιες ελληνικές Αρχές. Σ’ αυτή την περίπτωση θα δίνεται το δικαίωμα στην ΟΛΒ ΑΕ να
παρακολουθεί τη διαδικασία αδειοδότησης σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.
Η αυτοκινούμενη πλωτή ευκολία θα είναι εξοπλισμένη με ειδικά διαμορφωμένους κάδους,
δεδομένου ότι απαγορεύεται κάθε είδους μεταφόρτωση χύμα απορριμμάτων από τις πλωτές
ευκολίες στις αποβάθρες προς τα απορριμματοφόρα οχήματα.
Δύο (2) ειδικά διαμορφωμένα αυτοκίνητα για φόρτωση και μεταφορά απορριμματοκιβωτίων
(CONTAINERS) τουλάχιστον 7 m3, εφοδιασμένα με άδεια κυκλοφορίας.
Δύο (2) ειδικά διαμορφωμένα αυτοκίνητα για φόρτωση και μεταφορά απορριμματοκιβωτίων
(CONTAINERS) τουλάχιστον 30 m3, εφοδιασμένα με άδεια κυκλοφορίας.
Πέντε (5) απορριμματοκιβώτια (CONTAINERS) χωρητικότητας 7 - 10 m3 για παραλαβή στερεών
αποβλήτων.
Πέντε (5) απορριμματοκιβώτια (CONTAINERS) χωρητικότητας τουλάχιστον 30 m3 για παραλαβή
στερεών αποβλήτων.
Δεκαπέντε (15) φορητές δεξαμενές χωρητικότητας 5 m3 για την απόρριψη πετρελαιοειδών αποβλήτων
στους περιφερειακούς λιμένες, που έχουν ενταχθεί στο Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων της
ΟΛΒ ΑΕ.
Δεκαπέντε (15) φορητές δεξαμενές χωρητικότητας 1 m3 για την απόρριψη ΑΛΕ στους περιφερειακούς
λιμένες που έχουν ενταχθεί στο Σχέδιο της ΟΛΒ ΑΕ.
Τριάντα έξι (36) κάδοι χωρητικότητας 1100 lt, για την απόρριψη στερεών απορριμμάτων στους
περιφερειακούς λιμένες που έχουν ενταχθεί στο Σχέδιο της ΟΛΒ ΑΕ.
Δεξαμενές (IBC) και βαρέλια πιστοποιημένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές UN (σύμφωνα με τις
διατάξεις του IMDG και ADR Code), κατάλληλα για τη συσκευασία επικίνδυνων αποβλήτων.
Δεκαπέντε (15) κάδους απορριμμάτων μεγέθους 1100 lt ο καθένας.
Σάκους και βαρέλια πιστοποιημένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές UN (σύμφωνα με τις διατάξεις του
IMDG και ADR Code) κατάλληλα για τη συσκευασία επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.

3.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(α) Επιστημονικό και συντονιστικό προσωπικό
- Ένας (1) Χημικός Μηχανικός ή Μηχανικός Περιβάλλοντος
- Ένας (1) Επόπτης Έργου
- Δύο (2) Συντονιστές Εργασιών
- Ένας (1) Τεχνικός Ασφαλείας
- Ένας (1) Σύμβουλος Ασφαλείας Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ADR)
(β) Προσωπικό υποστήριξης
- Πληρώματα και χειριστές πλωτών μέσων (όπως προβλέπονται από την οργανική τους σύνθεση).
- Οδηγοί οχημάτων (βυτιοφόρων/απορριμματοφόρων), τουλάχιστον δύο (2).
- Βοηθητικό προσωπικό, τουλάχιστον δύο (2) εργάτες ή όσοι προβλέπονται για την εφαρμογή του
Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης του Μέρους Α’, § 6, του παρόντος Παραρτήματος.
Στην Τεχνική Έκθεση περιγραφής των εργασιών θα αναφέρεται λεπτομερώς ο ρόλος του επιστημονικού
και συντονιστικού προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, απ’ όπου
θα δικαιολογείται ο αριθμός, ο ρόλος ανά ειδικότητα και θα τεκμηριώνεται η επάρκειά του. Προς τούτο
θα υπάρχει συνημμένο και οργανόγραμμα και για όσους αναφέρονται ανωτέρω, βιογραφικό σημείωμα.
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ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝ (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ) ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
1.1 Οι αρχές πάνω στις οποίες καταρτίστηκε το μικτό σύστημα χρέωσης για την παροχή υπηρεσιών
παραλαβής – διαχείρισης αποβλήτων πλοίων σε περιοχές αρμοδιότητας της ΟΛΒ ΑΕ είναι οι εξής:
- Η κάλυψη, με την είσπραξη τέλους από τα πλοία, του κόστους λειτουργίας και συντήρησης των
λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής όλων των αποβλήτων που παράγονται στα πλοία
συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας και της τελικής διάθεσής τους.
- Η δημιουργία κινήτρου, από το σύστημα κάλυψης του κόστους χρήσης των λιμενικών εγκαταστάσεων
παραλαβής αποβλήτων στα πλοία που καταπλέουν στο λιμένα ώστε να μην απορρίπτουν τα
παραγόμενα απόβλητα στη θάλασσα και να τα παραδίδουν σ’ αυτές.
−

Η συμμετοχή όλων των πλοίων που καταπλέουν και ελλιμενίζονται στο λιμένα, στην καταβολή ενός
σταθερού τέλους χρέωσης, ανεξάρτητα από τη χρήση των διατιθέμενων ευκολιών υποδοχής
αποβλήτων, με γνώμονα την κάλυψη μέρους του συνολικού κόστους λειτουργίας και συντήρησης των
μέσων εξοπλισμού και εγκαταστάσεων παραλαβής των αποβλήτων, καθώς και της αμοιβής του
απασχολούμενου για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών προσωπικού, ώστε τα επιβαλλόμενα
επιπρόσθετα τέλη που καταβάλλονται από τα πλοία που κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων να
συμπληρώνουν το πιο πάνω κόστος, να είναι δίκαια, διαφανή, να μην εισάγουν διακρίσεις και να
αντιστοιχούν στο κόστος και υπηρεσίες που προσφέρονται από τις εν λόγω εγκαταστάσεις.

−

Την απρόσκοπτη μέχρι σήμερα λειτουργικότητα του συστήματος χρέωσης τελών επί των ευκολιών
υποδοχής αποβλήτων πλοίων που εφαρμόζει η ΟΛΒ ΑΕ.
Το σταθερό τέλος χρέωσης προβλέπεται από την κοινοτική Οδηγία 2000/59/EK και την ΚΥΑ 8111.1/41/09
ως δραστικό μέσο για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων που προκύπτουν από την παροχή έργου
παραλαβής, μεταφοράς, διαχείρισης και διάθεσης των αποβλήτων των πλοίων στους λιμένες και συνεπώς
και για τη βιωσιμότητα των διατιθέμενων ευκολιών. Συγχρόνως αποτελεί σημαντικό κίνητρο για την
παράδοση των αποβλήτων που παράγονται στα πλοία στις λιμενικές εγκαταστάσεις και την αποφυγή
παράνομων απορρίψεων στην θάλασσα.
1.2 Η ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική υπηρεσιών παραλαβής - διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων
φορτίου πλοίων της ΟΛΒ ΑΕ, που αφορά την παροχή υπηρεσιών με χερσαία μέσα και εγκρίθηκε με τις ΚΥΑ
52283/ΕΓΔΕΚΟ/2706/29-11-2007 (ΦΕΚ 2341 Β’/11-12-2007) και 3113.11/31087/2016/11-04-2016 (ΦΕΚ
1111 Β’/19-04-2016). Σε περίπτωση χρήσης πλωτών μέσων ή για παραλαβή αποβλήτων που δεν
περιλαμβάνονται στα ακόλουθα, οι χρεώσεις διαμορφώνονται κατόπιν συμφωνίας.
1.3 Εξαιρέσεις από την καταβολή τελών, κοινοποίηση στοιχείων και παράδοση αποβλήτων
προβλέπονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της ΚΥΑ 8111.1/41/09.
Οι εξαιρέσεις δίνονται με απόφαση του ΔΣ της ΟΛΒ ΑΕ, η οποία κοινοποιείται στον ανάδοχο.
2.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
2.1 Τα ισχύοντα τέλη παραλαβής-διαχείρισης αποβλήτων πλοίων της ΟΛΒ ΑΕ έχουν εγκριθεί με τις ΚΥΑ
52283/ΕΓΔΕΚΟ/2706/29-11-2007 (ΦΕΚ 2341 Β’/11-12-2007) και 3113.11/31087/2016/11-04-2016 (ΦΕΚ
1111 Β’/19-04-2016).
2.2 Τα τέλη αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική της Εταιρείας, κατόπιν έγκρισης
αρμοδίως και η εφαρμογή τους άρχεται από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός
αν η εγκριτική απόφαση ορίζει διαφορετικά.
2.3 Το ποσοστό απόδοσης υπέρ της ΟΛΒ ΑΕ, που προσέφερε ο πλειοδότης στο διαγωνισμό και
καθορίζει τα δικαιώματα του Οργανισμού Λιμένος Βόλου ΑΕ, προφανώς εφαρμόζεται και στα
αναπροσαρμοσμένα τιμολόγια.
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3.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
3.1 Η ΟΛΒ ΑΕ θα εισπράττει από τα ελλιμενιζόμενα πλοία το πάγιο τέλος, όπως προβλέπεται στο
συμβατικό τιμολόγιο. Όσον αφορά στις λοιπές χρεώσεις, η είσπραξη θα γίνεται από την ΟΛΒ ΑΕ με βάση
τα παραστατικά τα οποία θα προσκομίζει ο ανάδοχος (βεβαίωση παραλαβής, έντυπο αναγνώρισης
επικινδύνων αποβλήτων), με τα οποία και θα πιστοποιούνται οι παραληφθείσες ποσότητες και η παροχή
των αντίστοιχων υπηρεσιών.
3.2 Από τις παραπάνω εισπράξεις (πάγια τέλη + λοιπές υπηρεσίες) η ΟΛΒ ΑΕ θα παρακρατεί το ποσό
που αντιστοιχεί στο ενιαίο ποσοστό προσφοράς του αναδόχου και το υπόλοιπο θα του αποδίδεται ως
αμοιβή για την παροχή των υπηρεσιών αυτών. Η σχετική εκκαθάριση θα γίνεται ανά μήνα, με βάση τα
τιμολόγια παροχής υπηρεσιών της ΟΛΒ ΑΕ προς τα πλοία, που έχουν εκδοθεί και εισπραχθεί για την
περίοδο του μήνα και αφορούν στις υπηρεσίες αυτές. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται το πρώτο
δεκαήμερο του επόμενου μήνα, έναντι τιμολογίου που θα εκδίδει ο ανάδοχος. Ειδικά για το πρώτο
μηνιαίο διάστημα της σύμβασης, ορίζεται ότι λήγει την 1η του μεθεπόμενου μήνα από την υπογραφή της
σύμβασης.
3.3 Ο ανάδοχος βαρύνεται με την καταβολή όλων των νόμιμων κρατήσεων, τελών, δικαιωμάτων,
εισφορών, ανταλλαγμάτων και γενικά επιβαρύνσεων που αφορούν τη σύμβαση αυτή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΤΕΥΔ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας του αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: [Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε.]
- Κωδικός Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99221101]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Κεντρικός Προβλήτας / Βόλος / 382 21]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Παπαναστασίου Νικόλαος]
- Τηλέφωνο: [+302421016172]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [admin@port-volos.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): [https://www.port-volos.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): [Παροχή Υπηρεσιών Παραλαβής – Διαχείρισης Αποβλήτων & Καταλοίπων Φορτίου Πλοίων
που Καταπλέουν στη Θαλάσσια Περιοχή Αρμοδιότητας ΟΛΒ ΑΕ, CPV: 90500000-2]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Υπηρεσίες]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [Δεν υφίστανται]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στο φάκελο από τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει): [Δεν
υπάρχει]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Απάντηση:

Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό
αριθμό
ταυτοποίησης,
εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;

[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςiv;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα
στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους

α) [……]

β) [……]

γ) [……]
Απάντηση:
[ ]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝv
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες
Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς,
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες,
είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον
έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι
τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε
ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει []Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;
Εάν
ναι
παραθέστε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της
συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε
υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvi
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii·
- δωροδοκίαviii,ix·
- απάτηx·
- τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxi·
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxii·
- παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiii.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxiv το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xv
Εάν ναι, αναφέρετεxvi:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης α) Ημερομηνία:[ ],
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 σημείο-(-α): [ ],
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της λόγος(-οι):[ ]
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
β) [……]
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
στην γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
καταδικαστική απόφαση:
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
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[……][……][……][……]xvii
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
xviii
(«αυτοκάθαρση») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που [……]
λήφθηκανxix:
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxx, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxi
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): xxii
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίουxxiii;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε
από
τις
ακόλουθες
xxiv
καταστάσεις :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ)
αναστολή
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους -[.......................]
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσειςxxv
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό [] Ναι [] Όχι
επαγγελματικό παράπτωμαxxvi;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.......................]
πληροφορίες:
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Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς […...........]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη [] Ναι [] Όχι
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxvii, λόγω
της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης
της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.........…]
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασηςxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [...................…]
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxix 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;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [….................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
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λήφθηκαν:
[……]
Μπορεί
ο
οικονομικός
φορέας
να [] Ναι [] Όχι
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση
τα
δικαιολογητικά
που
απαιτούνται
από
την
αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα
φορέα,
να
αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός
φορέας δηλώνει ότι:

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασήςxxx; του:
Εάν
η σχετική
τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
είναι ο εξής xxxi:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με […................................…]
τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι
διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη
περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που
ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο
οικονομικός φορέας:
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1) Ο οικονομικός φορέας διαθέτει

Απάντηση:

i.

τις άδειες που προβλέπει η §ii.1 του [……..........................]
Μέρους Α’ του Παραρτήματος Ι:

ii.

τα μέσα και εξοπλισμό που προβλέπει [……..........................]
η §ii.2 του Μέρους Α’ του
Παραρτήματος Ι:

iii.

το ειδικευμένο προσωπικό που
[……..........................]
προβλέπει η §ii.3 του Μέρους Α’ του
Παραρτήματος Ι:

2) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να [....……]
αναθέσει
σε
τρίτους
υπό
μορφή
xxxii
υπεργολαβίας
το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και Απάντηση:
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να [] Ναι [] Όχι
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς
που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα [……] [……]
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να [] Ναι [] Όχι
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς
που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να [……] [……]
προσκομιστούν όσον αφορά τα πρότυπα
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να [] Ναι [] Όχι
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς
που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα
Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS
18001:2007;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε [……] [……]
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
Σελίδα 69

19PROC006102482 2019-12-24
προσκομιστούν όσον αφορά τα πρότυπα
Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]

Σελίδα 70

19PROC006102482 2019-12-24
Μέρος V: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι –
IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών
ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονταιxxxiii, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάνxxxiv.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους
σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iii

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και
των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για
στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iv

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

v

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
vi

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή
η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
vii

Όπως 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).
viii

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

ix

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 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). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
x

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xi

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
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xii

Όπως ορίζεται 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) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xiii

Όπως ορίζεται 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 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xiv

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 73 )
xv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xix

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xx

Στην περίπτωση που 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 (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxi

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός 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 παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxiii

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxiv

. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxv

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxvi

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxvii

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxviii

Πρβλ άρθρο 48.
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xxix

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxx

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
xxxi

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxii

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε
θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
xxxiii

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxxiv

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ – Σχέδιο Σύμβασης

Οργανισμός Λιμένος Βόλου ΑΕ

Σύμβαση Παραχώρησης Υπηρεσιών
Παραλαβής - Διαχείρισης Αποβλήτων & Καταλοίπων Φορτίου Πλοίων
που Καταπλέουν στη Θαλάσσια Περιοχή Αρμοδιότητας ΟΛΒ ΑΕ
(με απόδοση στην ΟΛΒ ΑΕ ποσοστού …% επί όλων των τιμών – χρεώσεων του
Τιμολογίου Παραλαβής – Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων ΟΛΒ ΑΕ)
Στο Βόλο σήμερα την …..-….-2020, ημέρα ……………………..., στα Γραφεία της
ΟΛΒ ΑΕ, μεταξύ της εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Βόλου ΑΕ» (ΟΛΒ ΑΕ), που
εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Σωκράτη Αναγνώστου, Δ/ντα Σύμβουλο και της
«………… και η οποία θα καλείται στο εξής για λόγους συντομίας "Ανάδοχος", έχουν
συμφωνηθεί και συνομολογηθεί τα ακόλουθα.
Ο πρώτος των συμβαλλομένων έχοντας υπόψη:
1) Την από …… Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού Ανάδειξης Αναδόχου για την
Παραχώρηση Υπηρεσιών Παραλαβής – Διαχείρισης Αποβλήτων & Καταλοίπων
Φορτίου Πλοίων που Καταπλέουν στη Θαλάσσια Περιοχή Αρμοδιότητας ΟΛΒ ΑΕ, οι
όροι της οποίας εγκρίθηκαν με την …… Απόφαση ΔΣ ΟΛΒ ΑΕ
2) Την από …… προσφορά που υποβλήθηκε από την Ανάδοχο στο πλαίσιο της
διαδικασίας του προαναφερόμενου διαγωνισμού
3) Την ….. Απόφαση ΔΣ ΟΛΒ ΑΕ, με την οποία κατακυρώνεται ο διαγωνισμός στον
Ανάδοχο
4) Την ….. εγγυητική επιστολή της ….., ποσού ……. για την καλή εκτέλεση των όρων της
σύμβασης
5) Το «Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης Αντιμετώπισης Περιστατικού Ρύπανσης» (Contingency
Plan), που υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο σύμφωνα με την ….. της Διακήρυξης.
6) Τις ακόλουθες άδειες και πιστοποιήσεις που προσκομίστηκαν από τον Ανάδοχο:
• Άδεια Συλλογής και Μεταφοράς Επικίνδυνων Αποβλήτων
• Άδεια Συλλογής και Μεταφοράς Στερεών (Μη Επικίνδυνων) Αποβλήτων
• Πιστοποιητικό ……………………… Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO
14001:2015
• Πιστοποιητικό ………………………………… Συμμόρφωσης Συστήματος Ποιότητας
ISO 9001:2015
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• Πιστοποιητικό ………………………………….. Συστήματος Διαχείρισης Υγιεινής και
Ασφάλειας στην Εργασία ΕΛΟΤ 1801:2008 / OHSAS 18001:2007
• (συμβάσεις με φορείς εναλλακτικής διαχείρισης – ανακύκλωσης αποβλήτων)
• ……
• Βεβαίωση Λειτουργίας Πλωτής Ευκολίας Υποδοχής Πετρελαιοειδών Καταλοίπων
• Βεβαίωση Λειτουργίας Πλωτής Ευκολίας Υποδοχής Στερεών Απορριμμάτων
Πλοίων
• (Άδειες Κυκλοφορίας βυτιοφόρου – απορριμματοφόρων)
•
• Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης

α ν α θ έ τ ε ι
στη δεύτερη συμβαλλόμενη την κατ' αποκλειστικότητα την εκτέλεση των εργασιών
παραλαβής και διαχείρισης καταλοίπων πλοίων, για την παροχή ολοκληρωμένων
υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου των πλοίων, που
προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας του Οργανισμού Λιμένος Βόλου ΑΕ, με
απόδοση στην ΟΛΒ ΑΕ ποσοστού …% επί όλων των τιμών – χρεώσεων του Τιμολογίου
Παραλαβής – Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων της ΟΛΒ ΑΕ.
Η ανάθεση γίνεται με τους ακόλουθους όρους:
Άρθρο 1: Αντικείμενο Σύμβασης
1.1 Με την παρούσα σύμβαση ο Αναθέτων Φορέας παραχωρεί στον Ανάδοχο την
εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών παραλαβής και διαχείρισης καταλοίπων πλοίων,
για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής αποβλήτων και
καταλοίπων φορτίου των πλοίων, που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας
της ΟΛΒ ΑΕ, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.
1.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει και να εκτελεί όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες,
με γνώμονα την εφαρμογή των απαιτήσεων των:
• Οδηγία 2000/59/ΕΚ του Συμβουλίου της 27 ης Νοεμβρίου 2000 των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων «σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που
παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου» που έχει δημοσιευθεί στην επίσημη
εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L332/81/28-12-2000),
• ΚΥΑ 8111.1/41/09 «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων
που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της
αριθ. 2007/71/ΕΚ οδηγίας. Αντικατάσταση της αριθ. 3418/07/02 (ΦΕΚ 712 Β΄) κοινής
υπουργικής απόφασης “Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής
αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου.”» (ΦΕΚ 412 Β’/06-03-2009)
• Σχέδιο Παραλαβής-Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων της ΟΛΒ ΑΕ, όπως ήθελε στο
μέλλον τροποποιηθεί, επανεκτιμηθεί κλπ και εγκριθεί αρμοδίως.
1.3 Η περιοχή ευθύνης της ΟΛΒ ΑΕ, δηλαδή οι λιμενικές εγκαταστάσεις εφαρμογής του
Σχεδίου και παροχής υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου
πλοίων από τον Ανάδοχο, είναι οι ακόλουθες:
• Λιμένας Βόλου
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Παράκτια Εγκατάσταση «LAFARGE – Εργοστάσιο Βόλου», στην Αγριά, Δήμου Βόλου
Παράκτια Εγκατάσταση ΕΛΙΝΟΪΛ ΑΕ στην Αγριά, Δήμου Βόλου
Λιμένας Αγριάς, Δήμου Βόλου
Παράκτια Εγκατάσταση ΕΚΟ ΑΒΕΕ στη Ν. Αγχίαλο, Δήμου Βόλου
Λιμενίσκος Νέας Αγχιάλου, Δήμου Βόλου
Ναυπηγείο «Γρηγόριος Π. Καρταπάνης», στα Πευκάκια, Δήμου Βόλου
Λιμένας Αμαλιάπολης, Δήμου Αλμυρού
Λιμενίσκος Παραλίας Αλμυρού, Δήμου Αλμυρού
Λιμενίσκος «Άγιος Ιωάννης», Δήμου Αλμυρού
Λιμενίσκος «Χοροστάσι – Πλατανόρεμα», Δήμου Αλμυρού
Ναυπηγείο «Κυριάκος-Σαράντης-Σταύρος Κούρης ΟΕ», στην Αμαλιάπολη, Δήμου Αλμυρού
Λιμένας Αγίου Ιωάννη, Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου
Αλιευτικό Καταφύγιο Νταμούχαρης, Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου
Ναυπηγείο «Παιδιά Απόστολου Κούρη ΟΕ», στην Αγ. Κυριακή, Δήμου Νοτίου Πηλίου
Ναυπηγείο «Αφοί Κούρη ΟΕ», στην Αγ. Κυριακή, Δήμου Νοτίου Πηλίου
Λιμένας Πλατανιά, Δήμου Νοτίου Πηλίου
Αλιευτικό Καταφύγιο Κατηγιώργη, Δήμου Νοτίου Πηλίου
Αλιευτικό Καταφύγιο Μηλίνας, Δήμου Νοτίου Πηλίου

1.4 Ο Ανάδοχος, για την άριστη και απρόσκοπτη εκτέλεση της σύμβασης είναι
υποχρεωμένος να διαθέσει τα κατάλληλα πλωτά, χερσαία και μηχανικά μέσα και
μηχανήματα, σε είδος, ικανότητα και αριθμό, τουλάχιστον αυτών που αναφέρονται στην
§ ii.2, του Μέρους Α’ του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης και θα ανταποκρίνονται στις
ανάγκες εξυπηρέτησης των κάθε είδους πλοίων που βρίσκονται στη θαλάσσια περιοχή
αρμοδιότητας της ΟΛΒ ΑΕ ώστε να μην προκαλείται αδικαιολόγητη καθυστέρηση σε αυτά.
Τα πλωτά και χερσαία μέσα του αναδόχου, θα καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις της
ισχύουσας Νομοθεσίας σε θέματα ασφαλείας και προστασίας του θαλάσσιου
περιβάλλοντος και θα είναι εφοδιασμένα με τις απαραίτητες κατά περίπτωση άδειες που
προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
1.5 Τα μέσα, πλωτά και χερσαία, που θα χρησιμοποιηθούν καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης
της σύμβασης, θα είναι αυτά βάσει των οποίων έχουν δοθεί οι σχετικές άδειες. Επίσης,
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά έχουν αξιολογηθεί κατά τη φάση της Τεχνικής Αξιολόγησης
των προσφορών, θα μπορούν να αντικαθίστανται μόνο από κατ’ ελάχιστον ισοδύναμά
τους και κατόπιν έγκρισης της ΟΛΒ ΑΕ.
1.6 Ο Ανάδοχος, θα πρέπει καθόλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, να διαθέτει
μόνιμη εγκατάσταση, δηλαδή γραφεία και μέσα επικοινωνίας (τηλέφωνο, συσκευή
τηλεομοιοτυπίας, ασύρματη επικοινωνία, ηλεκτρονική δ/νση) και προσωπικό επιφυλακής
που να διατηρεί σε ετοιμότητα την άμεση ανταπόκρισή της.
Το προσωπικό που θα απασχολείται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης θα είναι
τουλάχιστον το προσωπικό που περιγράφεται στην § ii.3, του Μέρους Α’ του
Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης και θα έχει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ανάλογα
με τη θέση εργασίας του, ώστε να γίνεται ομαλά και με το μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης, η
εξυπηρέτηση των πλοίων και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
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1.7 Ο τρόπος και η μεθοδολογία εκτέλεσης των εργασιών παραλαβής, μεταφοράς και
τελικής διάθεσης των καταλοίπων, θα είναι σύμφωνη με το εγκεκριμένο Σχέδιο
Παραλαβής-Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων της ΟΛΒ ΑΕ και με την μελέτη που υπέβαλε ο
Ανάδοχος με την προσφορά του, δηλαδή:
• Το λεπτομερές διάγραμμα εργασιών - μεθόδων που περιγράφει αναλυτικά όλες τις
φάσεις παραλαβής – μεταφοράς – τυχόν επεξεργασίας – τελικής διάθεσης των
πετρελαιοειδών αποβλήτων, καταλοίπων φορτίου, λυμάτων, απορριμμάτων,
επικινδύνων αποβλήτων των πλοίων από τη στιγμή ειδοποίησης (λήψη κλήσης) μέχρι
ολοκλήρωσης των εργασιών, ανά φάση και με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις
δυνατότητες των χρησιμοποιημένων, από τον Ανάδοχο, μέσων όπως αναφέρονται
στην τεχνική προσφορά του.
• Τη Μελέτη Οργάνωσης των Εργασιών Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων
(σύμφωνα με την ΚΥΑ ΗΠ 24944/1159/2006).
1.8 Επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει σε ισχύ τις απαιτούμενες άδειες για
την συλλογή όλων των κατηγοριών αποβλήτων και να εξασφαλίζει ώστε αυτά θα
διατίθενται για επεξεργασία, αξιοποίηση ή τελική διάθεση σε αδειοδοτημένους χώρους με
τη διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις, με ευθύνη και έξοδά του και
χωρίς καμία απολύτως επιβάρυνση της ΟΛΒ ΑΕ.
1.9 Ο οποιοσδήποτε τρόπος και μέθοδος παραλαβής θα γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες
και την επιθυμία των πλοίων, εφόσον οι αντικειμενικές συνθήκες και οι συνθήκες
ασφαλείας το επιτρέπουν στις θέσεις παραβολής, πρυμνοδέτησης ή αγκυροβολίας τους,
με προσέγγιση από τη θάλασσα ή από την ξηρά με τα πλωτά ή χερσαία μέσα του
Αναδόχου. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, σε σύντομο χρονικό διάστημα από το αίτημα
που θα δέχεται από πλοίο για περισυλλογή αποβλήτων, να φροντίζει για την άμεση
εξυπηρέτηση του πλοίου, ώστε να μην δημιουργούνται καθυστερήσεις στον απόπλου ή τις
εργασίες του πλοίου.
1.10 Ο Ανάδοχος κατά τη διάρκεια όλων των σχετικών εργασιών, είναι υποχρεωμένος να
λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα και προβλεπόμενα από την Εθνική και Διεθνή Νομοθεσία
μέτρα, ώστε να μην προκαλείται ρύπανση της θάλασσας.

Άρθρο 2: Διάρκεια Σύμβασης
2.1 Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης είναι δώδεκα (12) μηνών
2.2 Τίθεται στη διακριτική ευχέρεια του Αναθέτοντα Φορέα να προβεί στην καταγγελία της
σύμβασης, δίχως να υποχρεούται σε αποζημίωση της Αναδόχου, στην περίπτωση που
δημοσιευθούν τα πρότυπα τεύχη Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος που προαπαταιτούνται της
εφαρμογής του άρθρου 105 Ν.4504/2017 και κατόπιν της από μέρους του διαμόρφωσής
τους, θέσεως σε διαβούλευση και ολοκλήρωσης της διαδικασίας που προβλέπεται για την
τελική αδειοδότηση των παρόχων.
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Άρθρο 3: Τιμολόγια - Αναπροσαρμογή Τιμολογίων - Οικονομικοί Οροί
3.1 Η ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική υπηρεσιών παραλαβής - διαχείρισης αποβλήτων
και καταλοίπων φορτίου πλοίων της ΟΛΒ ΑΕ, που αφορά στην παροχή υπηρεσιών με
χερσαία μέσα εγκρίθηκε με τις ΚΥΑ 52283/ΕΓΔΕΚΟ/2706/29-11-2007 (ΦΕΚ 2341 Β’/1112-2007) και 3113.11/31087/2016/11-04-2016 (ΦΕΚ 1111 Β’/19-04-2016). Σε περίπτωση
χρήσης πλωτών μέσων ή για παραλαβή αποβλήτων που δεν περιλαμβάνονται στα
ακόλουθα, οι χρεώσεις διαμορφώνονται κατόπιν συμφωνίας.
3.2 Τα τέλη αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική της Εταιρείας,
κατόπιν έγκρισης αρμοδίως και η εφαρμογή τους άρχεται από τη δημοσίευσή τους στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν η εγκριτική απόφαση ορίζει διαφορετικά.
3.3 Το ποσοστό απόδοσης υπέρ της ΟΛΒ ΑΕ (…%), που προσέφερε ο Ανάδοχος στο
διαγωνισμό και καθορίζει τα δικαιώματα της ΟΛΒ ΑΕ, προφανώς εφαρμόζεται και στα
αναπροσαρμοσμένα τιμολόγια.
3.4 Η είσπραξη των τελών και η απόδοση της αμοιβής στον Ανάδοχο θα γίνεται με τη
διαδικασία που προβλέπει η § 3 του Μέρους Β’ του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης.
Ειδικότερα:
3.4.1 Η ΟΛΒ ΑΕ θα εισπράττει από τα ελλιμενιζόμενα πλοία το πάγιο τέλος, όπως
προβλέπεται στο Τιμολόγιο Παραλαβής Αποβλήτων Πλοίων. Όσον αφορά στις λοιπές
χρεώσεις, η είσπραξη θα γίνεται από την ΟΛΒ ΑΕ με βάση τα παραστατικά τα οποία θα
προσκομίζει ο ανάδοχος (βεβαίωση παραλαβής, έντυπο αναγνώρισης επικινδύνων
αποβλήτων), με τα οποία και θα πιστοποιούνται οι παραληφθείσες ποσότητες και η
παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών.
3.4.2 Από τις παραπάνω εισπράξεις (πάγια τέλη + λοιπές υπηρεσίες) η ΟΛΒ ΑΕ θα
παρακρατεί το ποσό που αντιστοιχεί στο ενιαίο ποσοστό προσφοράς του αναδόχου και το
υπόλοιπο θα του αποδίδεται ως αμοιβή για την παροχή των υπηρεσιών αυτών. Η σχετική
εκκαθάριση θα γίνεται ανά δίμηνο, με βάση τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών της ΟΛΒ ΑΕ
προς τα πλοία, που έχουν εκδοθεί και εισπραχθεί για την περίοδο του διμήνου και
αφορούν στις υπηρεσίες αυτές. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται το πρώτο δεκαήμερο
του 3ου μήνα, έναντι τιμολογίου που θα εκδίδει ο ανάδοχος. Ειδικά για το πρώτο δίμηνο της
σύμβασης, ορίζεται ότι αυτό λήγει την 1η του επόμενου μήνα από την παρέλευση διμήνου
από την υπογραφή της σύμβασης.
3.4.3 Ο ανάδοχος βαρύνεται με την καταβολή όλων των νόμιμων κρατήσεων, τελών,
δικαιωμάτων, εισφορών, ανταλλαγμάτων και γενικά επιβαρύνσεων που αφορούν τη
σύμβαση αυτή.
3.4.4 Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να προσκομίζει στον Αναθέτοντα φορέα προκειμένου να του
καταβληθεί η αμοιβή του (α) αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, (β) αποδεικτικό
ασφαλιστικής ενημερότητας (γ) με τυχόν λοιπά δικαιολογητικά σύμφωνα με την κείμενη
ισχύουσα νομοθεσία.
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Άρθρο 4: Υποχρεώσεις Αναδόχου
4.1. Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση,
τη Διακήρυξη και από το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και να τηρεί τους
όρους της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς που υπέβαλε και βάσει της οποίας του
ανατέθηκε η σύμβαση.
4.2. Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση και προσωπικό επιφυλακής που
να διατηρεί σε ετοιμότητα για άμεση ανταπόκριση κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών.
4.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης κατά τη διάρκεια της παροχής της υπηρεσίας, να
λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα, ώστε οι δραστηριότητές του να μην προκαλούν
ρύπανση της θάλασσας και να είναι συμβατές με τα περιβαλλοντικά κριτήρια που θέτει η
κοινοτική, εθνική και διεθνής νομοθεσία.
4.4. Κατά την εκτέλεση των εργασιών του, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εφαρμόζει
τις κείμενες διατάξεις που αφορούν στον καθορισμό των προδιαγραφών ασφαλείας και
υγιεινής των εργαζομένων κατά την εργασία, καθώς επίσης και να τηρεί τους όρους για την
ασφάλιση του απασχολούμενου προσωπικού καθώς και τα οχήματα, μηχανήματα και
πλωτά μέσα.
4.5 Κατά το χρόνο παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με την παρούσα, ο Ανάδοχος έχει την
αποκλειστική ποινική και αστική ευθύνη απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο,
συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού της ΟΛΒ ΑΕ για κάθε ατύχημα ή ζημιά σε
πρόσωπα ή πράγματα που τυχόν θα συμβούν κατά την εκτέλεση των εργασιών και εξ
αφορμής αυτών. Ειδικότερα κάθε ευθύνη, αστική, ποινική, διοικητική προς οποιονδήποτε
είτε εργαζόμενο, είτε τρίτο, είτε έναντι αρχών, λόγω υλικών ζημιών, ατυχημάτων ή και
σωματικών βλαβών που τυχόν συμβούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης ή / και
εξ αφορμής τούτου, από υπαιτιότητα του Αναδόχου, του προσωπικού του ή / και των
προστηθέντων του, θα βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο, ο οποίος θα είναι αποκλειστικά
υπεύθυνος για την πληρωμή των σχετικών αποζημιώσεων και εξόδων. Σε περίπτωση δε
που εναχθεί η ΟΛΒ ΑΕ για τέτοια ζημία, η τελευταία κοινοποιεί το γεγονός στον Ανάδοχο,
ο οποίος πλέον καθίσταται δικονομικός του εγγυητής. Ο Ανάδοχος συμφωνεί ότι
απαλλάσσει έναντι τρίτων την ΟΛΒ ΑΕ και τους εργαζομένους της από και έναντι
οποιασδήποτε ζημίας, εξόδων ή αξίωσης λόγω ζημίας, οι οποίες προκαλούνται στο
πλαίσιο της υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσας, και με την προϋπόθεση ότι η ως
άνω αναφερόμενη ζημία ή σωματική βλάβη προκλήθηκε από σφάλμα του ή των
προστηθέντων του. Για τους λόγους αυτούς υποχρεούται να διατηρεί σε ισχύ Συμβόλαιο
Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης, όπως προβλέπεται στην § i.15 του Μέρους Α’ του
Παραρτήματος Ιτης Διακήρυξης.
4.6 Επίσης, ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται άμεσα σε οποιαδήποτε τροποποίηση
κείμενων ή θέσπιση νέων διατάξεων.
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4.7 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλίσει όλο το προσωπικό που θα απασχολεί
για την εκτέλεση της σύμβασης, στους οικείους φορείς ασφάλισής του, καθώς και τα
οχήματα, μηχανήματα και πλωτά μέσα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
4.8 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει με όλα του τα μέσα και να προσκομίζει
εγκαίρως στο Γραφείο Ευκολιών Υποδοχής Αποβλήτων Πλοίων της ΟΛΒ ΑΕ, όλα τα
απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται για την οργάνωση της Μηχανογραφικής Εφαρμογής
και την τήρηση του αρχείου.
4.9 Ο Ανάδοχος οφείλει, στο πλαίσιο υλοποίησης της σύμβασης να υποβάλει στους
εκπροσώπους της Αναθέτουσας Αρχής, των αρμόδιων εθνικών αρχών και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όποτε του ζητηθεί, οποιοδήποτε αποδεικτικό της ομαλής εξέλιξης
της σύμβασης, όπως ενδεικτικά, φορολογικά στοιχεία και δικαιολογητικά δαπανών,
στοιχεία που αφορούν την πορεία της σύμβασης κλπ.
4.10- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσαρμόζει τις εφαρμογές σύμφωνα με τις υποδείξεις
της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
4.11. - H Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τους όρους του Άρθρου 335 του Ν. 4412/2016 (άρθρο
87 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ), το οποίο έχει ως εξής:
«1. Οι αναθέτοντες φορείς επιβάλλουν τον όρο ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο
ανάδοχος
τηρεί
τις
υποχρεώσεις
στους
τομείς
του
περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί από 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΄. Οι όροι της παρούσας παραγράφου αναφέρονται στα έγγραφα
της σύμβασης.
2. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να επιβάλλουν και άλλους ειδικούς όρους σχετικά με
την εκτέλεση της σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι συνδέονται με το αντικείμενο της
σύμβασης κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 311 και επισημαίνονται στην προκήρυξη
διαγωνισμού ή στα έγγραφα της σύμβασης. Οι εν λόγω όροι μπορούν να περιλαμβάνουν
οικονομικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές παραμέτρους ή παραμέτρους που αφορούν την
καινοτομία και την απασχόληση.
3. Οι κοινωνικές παράμετροι αφορούν ιδίως:
α) την απασχόληση ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού κατά την
έννοια της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4019/2011 (Α΄ 216),
β) τη διευκόλυνση της κοινωνικής ή /και εργασιακής ένταξης ατόμων που προέρχονται από
ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού,
γ) την καταπολέμηση των διακρίσεων και
δ) την προαγωγή της ισότητας ανδρών και γυναικών.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Οικονομικών καθορίζονται:
α) το ελάχιστο ποσοστό απασχόλησης εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του
πληθυσμού και
β) οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρ. 3.»
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4.12 Για τη σωστή παρακολούθηση της σύμβασης (τεχνικό και οικονομικό αντικείμενο), ο
Ανάδοχος οφείλει:
α) Να επιτρέπει τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων από τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά
όργανα, να συνεργάζεται στη διενέργεια ελέγχων και να προετοιμάζει και επεξεργάζεται
όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την ομαλή διεξαγωγή του ελέγχου της Υπηρεσίας.
β) Να διαθέτει με δική του ευθύνη και δαπάνες όλα τα απαραίτητα μέσα για τη διενέργεια
των ελέγχων αυτών.
γ) Να τηρεί ενημερωμένο καθημερινά κατάλογο όλου του προσωπικού που απασχολεί για
την εκτέλεση της σύμβασης, στον οποίο θα αναγράφεται υποχρεωτικά και ο Τεχνικός
Ασφαλείας ή / και ο Γιατρός Εργασίας της επιχείρησής του. Πρέπει επίσης να ορίσει
εκπρόσωπό του στον τόπο εκτέλεσης της σύμβασης για συνεννόηση σε θέματα
ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων με την αρμόδια υπηρεσία της ΟΛΒ ΑΕ.
4.13 Ακόμη στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι:
- Η τοποθέτηση (με δικά του έξοδα) κατάλληλης πινακίδας στο χώρο των
εγκαταστάσεων που θα αναγράφει στην ελληνική και αγγλική γλώσσα την επωνυμία
του και την έκφραση «Λιμενικές Εγκαταστάσεις Ευκολιών Υποδοχής Αποβλήτων
Πλοίων».
- Η τοποθέτηση (με δικά του έξοδα) κατάλληλων πινακίδων, σε όλες τις λιμενικές
εγκαταστάσεις που έχουν ενταχθεί στο Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων της
ΟΛΒ ΑΕ, που θα αναφέρουν τη δυνατότητα παράδοσης αποβλήτων από πλοία και τα
στοιχεία επικοινωνίας με την Λιμενική Αρχή, την ΟΛΒ ΑΕ και τον Ανάδοχο.
- Η μέριμνα ώστε στις χερσαίες ή πλωτές ευκολίες που διαθέτει να υφίστανται οι
κατάλληλοι χρωματισμοί και σηματοδοτήσεις που προβλέπονται από τους διεθνείς
ναυτιλιακούς κανόνες και την ελληνική νομοθεσία (SOLAS, ΦΕΚ336Α/81 «κανονισμός
προλήψεως εργατικών ατυχημάτων εις τα πλοία», ΦΕΚ67Α/95 «Ελάχιστες
προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση
με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ».
4.14 Ο Αναθέτων Φορέας, προκειμένου να διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα και την
ορθή υλοποίηση της σύμβασης, διενεργεί ελέγχους στα μέσα-μηχανήματα και τις
εκτελούμενες εργασίες. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Αναδόχου, η ΟΛΒ ΑΕ έχει
δικαίωμα να απαγορεύσει την είσοδο στους χώρους εργασίας μηχανήματος-συσκευής ή να
σταματήσει επιτόπου τις εργασίες με κυρώσεις σε βάρος του Αναδόχου, όπως αυτές
περιγράφονται στα άρθρα 7 της παρούσας και 19 της Διακήρυξης.
4.15 Ο ασκούμενος έλεγχος από την ΟΛΒ ΑΕ θα συνίσταται επίσης:
• Στην κανονική εξυπηρέτηση των πλοίων και την παραλαβή των αποβλήτων αυτών
χωρίς καθυστερήσεις.
• Στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από κινδύνους ρύπανσης που
μπορούν να προκληθούν από αμέλεια ή άλλους λόγους, τόσο κατά τη φάση
εξυπηρέτησης των πλοίων, όσο και κατά τη μεταφορά και εκφόρτωση των αποβλήτων
στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου.
• Στον έλεγχο των μέσων και του μηχανικού εξοπλισμού του αναδόχου, χερσαίου και
πλωτού, για να διαπιστώνεται η καταλληλότητά τους για την ομαλή εκτέλεση των
εργασιών.
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•

Στον έλεγχο λειτουργίας του μηχανογραφικού συστήματος, στο τομέα ευθύνης του
Αναδόχου.

Άρθρο 5: Υποχρεώσεις Αναθέτοντα Φορέα
5.1 Για την απρόσκοπτη λειτουργία των λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής
αποβλήτων από πλοία, θα παραχωρηθεί – χωρίς χρέωση – στον ανάδοχο στον Προβλήτα
Νο 3 Λιμένα Βόλου ο απαιτούμενος χερσαίος χώρος (~1.800 m2) για τον εξοπλισμό του,
τη στάθμευση των οχημάτων του και τις μεταφορτώσεις υγρών και στερεών αποβλήτων
από τα πλωτά προς τα χερσαία μέσα. Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη φύλαξης,
καθαριότητας, ασφάλειας και ασφάλισης των εγκαταστάσεων του, ενώ υποχρεούται να
συμμορφώνεται με τις σχετικές υποδείξεις της ΟΛΒ ΑΕ, που δεν φέρει καμία ευθύνη για
οποιαδήποτε φθορά των εγκαταστάσεων του Αναδόχου. Ο παραχωρούμενος χώρος θα
χρησιμοποιηθεί μόνο από τον ανάδοχο, χωρίς να επιτρέπεται η εκμετάλλευση από τρίτους
με οποιαδήποτε μορφή εκχώρησης δικαιωμάτων.
5.2 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος χρησιμοποιήσει πλωτές ευκολίες υποδοχής
καταλοίπων, αυτές θα παραβάλουν σε θέση που θα καθορισθεί από την ΟΛΒ ΑΕ και το
Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή των δικαιωμάτων
παραβολής των πλωτών ευκολιών, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο της ΟΛΒ ΑΕ.
5.3 Το απαιτούμενο για τον καθαρισμό χώρων και μέσων νερό που θα παρέχεται από το
δίκτυο ύδρευσης του Λιμένα Βόλου και η αναγκαία ηλεκτρική ισχύς για τη λειτουργία των
εγκαταστάσεων και ηλεκτροκινήτων μέσων του αναδόχου, που θα παρέχεται από το
δίκτυο ηλεκτροδότησης του λιμένα, θα χρεώνονται με τα αντίστοιχα ισχύοντα τιμολόγια της
ΟΛΒ ΑΕ.
Άρθρο 6: Λύση Σύμβασης
6.1 Η Σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν παρέλθει η ως άνω διάρκεια αυτής

6.2 Πρόωρη λύση της σύμβασης επέρχεται σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 7 της παρούσας και στα άρθρα …και … της
Διακήρυξης, καθώς και στην περίπτωση που αναφέρεται στην § 2.2 της παρούσας.
6.3. Τίθεται στη διακριτική ευχέρεια της ΟΛΒ να προβεί, δίχως να υποχρεούται σε
οποιαδήποτε αποζημίωση προς την Ανάδοχο, στην καταγγελία της σύμβασης στην
περίπτωση που δημοσιευθούν τα πρότυπα τεύχη Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος που
προαπαταιτούνται της εφαρμογής του άρθρου 105 Ν.4504/2017 και κατόπιν της από
μέρους του διαμόρφωσής τους, θέσεως σε διαβούλευση και ολοκλήρωσης της διαδικασίας
που προβλέπεται για την τελική αδειοδότηση των παρόχων.
6.4. Η ΟΛΒ ΑΕ 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 Ν.4412/2016, που
θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
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β) 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.
Άρθρο 7: Πλημμελής Εκτέλεση Σύμβασης – Ποινικές Ρήτρες – Έκπτωση
Σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας, της Διακήρυξης, καθώς και των
διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας των σχετικών με τις εργασίες παραλαβής, μεταφοράς
και διάθεσης αποβλήτων πλοίων (Ν. 1269/82, Ν. 1147/81, Ν. 742/77, Ν. 743/77) και του
συναφούς κανονιστικού πλαισίου (υπουργικές αποφάσεις κλπ), εκτός από τις άλλες
κυρώσεις που προβλέπονται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις,
επιβάλλεται και ποινική ρήτρα με απόφαση ΔΣ ΟΛΒ ΑΕ, σύμφωνα με την § i.14, του
Μέρους Α’, του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης.
Στην περίπτωση που η ανάδοχος κηρυχτεί ως έκπτωτη, η Εγγυητική καλής εκτέλεσης
καταπίπτει υπέρ της Ο.Λ.Β. Α.Ε.
Κατά τα λοιπά, σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις ή τυχόν ποινικές ρήτρες ισχύουν τα οριζόμενα
από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τους όρους της υπ’ αρίθμ. 3/2019 Διακήρυξης.
Άρθρο 8: Τροποποιήσεις- Εκχώρηση- Μεταβιβάσεις

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται μόνο στο μέτρο που δεν θα υπάρξει
μεταβολή των ουσιωδών όρων αυτής και σύμφωνα πάντα με τους όρους του
Ν.4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του σχετικού οργάνου .
Η Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει ολικά ή μερικά την
παρούσα Σύμβαση ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις της προς
οιονδήποτε.
Άρθρο 9: Ανωτέρα βία

Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνεται για παράλειψη
εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών του και επομένως δεν
επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις, αν η παράλειψη αυτή είναι
απόρροια ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα
βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς.
Το συμβαλλόμενο μέρος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε
δέκα (10) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την
ανωτέρα βία, να τα αναφέρει στο άλλο μέρος εγγράφως και να προσκομίσει
τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη στερείται του δικαιώματος να
επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας, αν μέσα στην ανωτέρω δεκαήμερη
προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία και
δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία.
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Άρθρο 10: Εμπιστευτικότητα
1. Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της ΟΛΒ η Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει
εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την
υλοποίηση της παρούσας Σύμβασης, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες
των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε
το προσωπικό του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση.
Σε περίπτωση αθέτησης από την Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής της, η ΟΛΒ δικαιούται
να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των
εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.
2. Η Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη Σύμβαση
Υπηρεσιών χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της ΟΛΒ, ούτε να συμμετέχει σε
δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις της απέναντι στην ΟΛΒ και δεν
δεσμεύει την ΟΛΒ, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.
3. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η ΟΛΒ και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ’ αυτήν
πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανέναν, παρά μόνο στα πρόσωπα που
δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με
την ευκαιρία της υλοποίησης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της
Αναδόχου ή μεθόδους υλοποίησης του Έργου.
4. Η Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ενημερώνει το προσωπικό της για το περιεχόμενο
της υποχρέωσης εχεμύθειας, όπως αυτή προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη και να
ενημερώνει αμέσως την ΟΛΒ για κάθε απώλεια ή μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή και
χρήση στοιχείων που θα υποπέσει στην αντίληψή της.
Άρθρο 11: Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών
8.1 Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
8.2 Κάθε διαφορά που θα προκύψει από την ερμηνεία και εφαρμογή της παρούσας
σύμβασης θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια του Βόλου.

Η παρούσα εκδίδεται σε τέσσερα (4) αντίτυπα, από τα οποία ένα (1) έλαβε ο
Ανάδοχος, ένα (1) θα κατατεθεί στην Εφορία και δύο (2) θα διατηρηθούν στο αρχείο της
Υπηρεσίας.

Ο Ι

Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι

Για την ΟΛΒ ΑΕ
ο Διευθύνων Σύμβουλος

Για την …
ο εκπρόσωπος

Σωκράτης Αναγνώστου

…..
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