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Ο Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θρακλείου Α.Ε. προκθρφςςει Ανοικτό Θλεκτρονικό Διαγωνιςμό για τθν
«ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑ ΥΡΑΙΘΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΧΕΣΑΙΑΣ
ΗΩΝΘΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 2019» που κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, και
καλεί κάκε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προςφορά κατά τισ ειδικότερεσ διατάξεισ τθσ και τθν
ιςχφουςα νομοκεςία, ιτοι:





















Το υπ’ αρ. 1472/12-03-2019 εγκεκριμζνο αίτθμα (ΑΔΑ: 68ΒΧ469ΘΞΣ-ΘΓΑ) (ΑΔΑΜ
19REQ004751705).
Τθν με αρ. πρωτ. 1073/11-02-2019 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ με τθν οποία
εγκρίκθκε θ δζςμευςθ πίςτωςθσ (ΑΔΑ: 7ΝΗΦ469ΘΞΣ-ΞΘΒ).
Τθν με αρ. πρωτ. 1472/12-03-2019, υπ’αρ. 2/5ΟΥ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΘΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥΔΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε./0703-2019 απόφαςθ με τθν οποία εγκρίκθκε θ δαπάνθ και θ διακιρυξθ του Ανοικτοφ
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ (ΑΔΑ: 68ΒΧ469ΘΞΣ-ΘΓΑ).
Το Ρ.Δ. 39/2017 «Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ
Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν» (ΦΕΚ 64/Α/4.5.2017).
Το Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016).
Τθν Υ.Α. 56902/215 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)» (ΦΕΚ 1924/Β/2.6.2017).
Το Ν.4364/2016 Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2009/138/ΕΚ του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 25θσ Νοεμβρίου 2009, ςχετικά με τθν
ανάλθψθ και τθν άςκθςθ δραςτθριοτιτων αςφάλιςθσ και ανταςφάλιςθσ, (ΦΕΚ
13/Α/5.2.2016).
Το Ρ.Δ. 80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» (ΦΕΚ 145/Α/5.8.2016).
Το Ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) − δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 143/Α/28.06.2014).
Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ.74/A/26.03.2014)Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ,
Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα – Τροποποίθςθ
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ, όπωσ ιςχφει.
Το Ν. 3863/2010 «Νζο Αςφαλιςτικό Σφςτθμα και ςυναφείσ διατάξεισ, ρυκμίςεισ ςτισ
εργαςιακζσ ςχζςεισ» και ςυγκεκριμζνα το άρκρο 68 (ΦΕΚ 115/Α/15.07.2010), όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει (ΦΕΚ Αϋ88/18.4.2013).
Το Ν. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτό διοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο –
Ρρόγραμμα Διαφγεια» (ΦΕΚ 112/Α/7.11.2000), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει με τo Ν.
4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/31-10-2014).
Το Ν. 3801/2009 «υκμίςεισ προςωπικοφ με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου
χρόνου και άλλεσ διατάξεισ οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ» (ΦΕΚ
163/Α/4.9.2009).
Το Ν.3548/2007 «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό
και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει (ΦΕΚ
68/A/20.03.2007).
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Το Ν. 3310/2005 «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων» (ΦΕΚ
30/Α/15.2.2005), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
Το Νόμο 2971/2001 «Αιγιαλόσ, παραλία και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001)»,
όπωσ ιςχφει.
Το Ν. 2932/2001 «Ελεφκερθ παροχι υπθρεςιϊν ςτισ καλάςςιεσ ενδομεταφορζσ – Σφςταςθ
Γενικισ Γραμματείασ Λιμζνων και Λιμενικισ Ρολιτικισ – Μετατροπι Λιμενικϊν Ταμείων ςε
Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ και άλλεσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. 145/Α/27.6.2001), όπωσ τροποποιικθκε
και ιςχφει, ςε ςυνδυαςμό με τθ ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ με τθν οποία το Δθμόςιο
παραχωρεί προσ τθν Ο.Λ.Θ. Α.Ε. το αποκλειςτικό δικαίωμα χριςθσ κι εκμετάλλευςθσ των
γθπζδων, κτιρίων και εγκαταςτάςεων τθσ χερςαίασ λιμενικισ ηϊνθσ του Λιμζνα Θρακλείου.
Το Ν. 2859/2000 «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ» (ΦΕΚ Αϋ248/7.11.2000),
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
Το Ν. 2362/1995 «Ρερί Δθμόςιου Λογιςτικοφ, ελζγχου των δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ
διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. Αϋ247/27.11.1995).
Το Ν.1568/1985 «Υγιεινι και αςφάλεια των εργαηομζνων» (Φ.Ε.Κ. Αϋ177/18.10.1985), όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει.
Των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν
διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ
παροφςασ, κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ,
κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και
εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω.
Τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ
ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ανακζτων Φορζασ

Τίτλοσ

Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θρακλείου Α.Ε.
Λιμάνι Θρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Θράκλειο Κριτθσ,
NUTS: EL431
Τθλ: 2810-338115-6, Fax:2810-226.110
Email: info@portheraklion.gr
website: www.portheraklion.gr
«ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑ ΥΡΑΙΘΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΩΝ
ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΧΕΣΑΙΑΣ ΗΩΝΘΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.
2019»

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ

Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά
μόνο βάςει τιμισ.

Ρροχπολογιςμόσ

198.000,00€ (πλζον αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α.).

Χρθματοδότθςθ

Κδιοι πόροι

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ

Αντικείμενο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ είναι «Υπθρεςίεσ
Κακαριςμοφ»

Τόποσ παροχισ των υπθρεςιϊν

NUTS EL431Θράκλειο Κριτθσ.

Είδοσ των υπθρεςιϊν

CPV: 90910000-9 «Υπθρεςίεσ Κακαριςμοφ»

Διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ

Ζωσ εξαντλιςεωσ των 20.000 προχπολογιηομζνων
ανκρωποωρϊν, με εκτιμϊμενο χρόνο υλοποίθςθσ το 1 ζτοσ
Επιτρζπονται προςφορζσ μόνο για το ςφνολο των υπθρεςιϊν.

Εναλλακτικζσ Ρροςφορζσ

Δεν επιτρζπονται.

Διάκεςθ εγγράφων ςφμβαςθσ

http://www.promitheus.gov.gr
http://www.portheraklion.gr

Τόποσ υποβολισ προςφοράσ

Διαδικτυακι πφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. www.promitheus.gov.gr

Καταλθκτικι
θμερομθνία 02-05-2019 θμζρα Ρζμπτθ και ϊρα 11:00 μζςω τθσ
υποβολισ προςφορϊν
Διαδικτυακισ πφλθσ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.
Γλϊςςα ςφνταξθσ προςφορϊν

Ελλθνικά.

Ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και
των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να
περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι
προςφοράσ. Ο Ο.Λ.Θ. Α.Ε. δφναται να απαιτιςει από τισ
ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ
νομικι μορφι, εφόςον τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ.

Δικαίωμα ςυμμετοχισ - Ελάχιςτα Ππωσ αναφζρονται ςτο κείμενο τθσ διακιρυξθσ.
τεχνικά και οικονομικά προςόντα
υποψθφίων
Χρόνοσ ιςχφσ προςφορϊν

180 θμζρεσ από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ
προςφορϊν.
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ΜΕΟΣ Α': ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΟΥ ΕΓΟΥ
Α.1ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΓΟΥ - ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Α.1.1

Αντικείμενο του ζργου

Γενικά
Αντικείμενο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ είναι οι εργαςίεσ κακαριότθτασ χερςαίων ςτεγαςμζνων και
υπαίκριων χϊρων (οδοί, πλατείεσ, πεηοδρόμια, χϊροι ςτάκμευςθσ, νθςίδεσ, χϊροι πραςίνου, κλπ)
του Λιμζνοσ Θρακλείου, ςυνολικισ ζκταςθσ περίπου 133 ςτρεμμάτων, όπωσ αυτοί απεικονίηονται
ςτο ςυνθμμζνο ςχζδιο ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Δ', και με λεπτομζρειεσ περιγράφονται παρακάτω.
Οι εργαςίεσ κακαριότθτασ διακρίνονται ςε προγραμματιςμζνεσ και ζκτακτεσ και ειδικότερα:
1.

Ρρογραμματιςμζνεσ επαναλαμβανόμενεσ εργαςίεσ, οι οποίεσ αποτελοφν τον κφριο όγκο
των εργαςιϊν.

2.

Ρρόςκετεσ προγραμματιςμζνεσ εργαςίεσ προγραμματιςμζνων κοινωνικϊν εκδθλϊςεων,
αφίξεισ πλοίων.

3.

Ζκτακτεσ ανάγκεσ κακαριςμοφ, οι οποίεσ απορρζουν από διάφορα περιςτατικά.

Οι μεν τακτικζσ εργαςίεσ εκτελοφνται ςφμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα που περιγράφεται ςτθν
παροφςα διακιρυξθ, αλλά και τυχόν τροποποιιςεισ αυτοφ, οι δε ζκτακτεσ εργαςίεσ εκτελοφνται από
τον ανάδοχο κατόπιν ςχετικισ εντολισ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε., όταν παραςτεί
ανάγκθ εκτζλεςθσ τουσ.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επιςκεφκοφν τουσ χϊρουσ και τα κτίρια τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. για να
λάβουν γνϊςθ των επιτόπιων ςυνκθκϊν εργαςίασ.
Οι χερςαίοι χϊροι τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. τουσ οποίουσ αφορά ο παρόν διαγωνιςμόσ περιλαμβάνουν τισ
εξισ δφο κατθγορίεσ:

ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΟΙ που περιλαμβάνουν τουσ χϊρουσ:
•

Κεντρικό κτίριο ΟΛΘ.

•

Τζντα υποδοχισ επιβατϊν κρουαηιζρασ προβλιτασ IV-V και περιβάλλοντασ χϊροσ.

•

Κτίριο Ελεφκερθσ Ηϊνθσ (ΕΗΘ).

•

Ηυγαριζσ Ι &ΙΙ.

•

Συνεργείο.

•

Κτίριο επιβατικοφ ςτακμοφ με τα πεηοδρομία και παρτζρια περιμετρικά και ζναντι
αυτοφ.

•

Κτίριο WC Μπεντενάκι, WC parking 1 & 2, WC μόλου, WC προβλιτα 4, WC καρνάγιο, WC
προβλιτα 3.

Σθμ.: Δεν περιλαμβάνονται οι χϊροι που ζχουν δοκεί με πράξθ παραχϊρθςθσ ςε τρίτουσ ζναντι
τιμιματοσ κατά τθν περίοδο παραχϊρθςισ τουσ.

ΥΡΑΙΘΙΟΙ ΧΩΟΙ που περιλαμβάνουν τισ εξισ περιοχζσ:

Διακήρυξη Ανοικτοφ Ηλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ παροχήσ υπηρεςιών «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΤΠΑΙΘΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΣΕΓΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΙΜΕΝΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΚΑΙ ΧΕΡΑΙΑ ΖΩΝΗ Ο.Λ.Η. Α.Ε. 2019»»
Σελ.7 / 49

19PROC004754968 2019-04-09
•

Ρροβλιτασ μικροφ Κοφλε – λιμεναρχείου – “cafe-restaurant ΜΑΙΝΑ” – ενετικοφ λιμζνα
– χϊρου επαγγελματιϊν αλιζων – Κοφλε. Ραραλιακισ λεωφόρου (δρόμοσ, πεηοδρόμια,
νθςίδεσ) και χωρϊν παρκινγκ ΟΛΘ (Ι) ζωσ πζτρινο τοιχίο κάκετα του κτιρίου
απεντομωτθρίου, κεατρικοφ ςτακμοφ/ΕΚΑΒ, και ανατολικότερα προσ χϊρουσ
υπεραςτικϊν ΚΤΕΛ, αςτικϊν ΚΤΕΛ, πιάτςασ ταξί, μεγάρου ΦΥΤΑΚΘ, πάρκου πράςινου,
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ – ΣΔΟΕ, πλατείασ 18 Άγγλων Μπεντενάκι ζωσ &
λιμενικό περίπτερο, περιβάλλον χϊροσ νθπιαγωγείου.

•

Ραραλιακι λεωφόροσ (δρόμοσ, πεηοδρόμια, νθςίδεσ) από παρκινγκ ΙΙ, αντλιοςτάςιο
ΔΕΥΑΘ, και δυτικά προσ δεξαμενι ΟΛΘ, κλπ., ζωσ όρια χερςαίασ ηϊνθσ λιμζνοσ περιοχι
Ν. Αλικαρναςςοφ.

•

Ανατολικά του ψυγείου, Ρροβλιτασ I, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV-V, &VI ζωσ περίφραξθ λιμζνα.

Σθμ.: Δεν περιλαμβάνονται οι υπαίκριοι χϊροι που ζχουν δοκεί με παραχϊρθςθ ςε τρίτουσ ζναντι
τιμιματοσ, κατά τθν περίοδο παραχϊρθςθσ τουσ.

ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΟΙ
Εργαςίεσ κακαριςμοφ ςτεγαςμζνων χϊρων
Ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τον άριςτο, κακθμερινό, ςυνεχι και ανελλιπι κακαριςμό των
ςτεγαςμζνων χερςαίων χϊρων (Γραφείων Ο.Λ.Θ. Α.Ε., Επιβατικοφ Στακμοφ, αποκικθσ, ηυγαριϊν 1
και 2, ςυνεργείου, κλπ) διακζτοντασ με δαπάνεσ του όλα τα μζςα και υλικά κακαριςμοφ που είναι
αναγκαία για το ςκοπό αυτό (μθχανικόσ εξοπλιςμόσ, απορρυπαντικά, απολυμαντικά κακαριςμοφ,
ςακοφλεσ απορριμμάτων, ςακοφλεσ για τα καλακάκια, ςκοφπεσ, ςφουγγαρίςτρεσ, υγρό ςαποφνι
κακαριςμοφ χεριϊν κ.λ.π.) Πλα τα είδθ απαιτείται να είναι εγκεκριμζνου τφπου από αρμόδιουσ
φορείσ (π.χ. Ε.Ο.Φ.), αρίςτθσ ποιότθτασ/ςφνκεςθσ, ςε επαρκι ποςότθτα και οικολογικά/φιλικά
προσ το περιβάλλον. Πλα τα χρθςιμοποιοφμενα είδθ πρζπει να υπακοφν ςτισ προδιαγραφζσ
αςφαλείασ CE τθσ Ε.Ε.
Οι εργαςίεσ ςτουσ παραπάνω χϊρουσ που κα γίνονται ΚΑΘΘΜΕΙΝΑ κα είναι:
•

Σάρωςθ και ςφουγγάριςμα όλων των δαπζδων των κτιρίων και επιπλζον (περιοδικι)
ςτίλβωςθ με ειδικό μθχάνθμα των δαπζδων των κτιρίων επιβατικοφ ςτακμοφ, κτιρίου
ΟΛΘ και τζντασ υποδοχισ επιβατϊν κρουαηιζρασ.

•

Κακάριςμα επίπλων και ςκευϊν, υαλοπινάκων, πινακίδων, κακρεπτϊν, λουλουδιϊν
εςωτερικοφ χϊρου, κλπ.

•

Άδειαςμα, κακάριςμα και πλφςιμο των δοχείων χάρτου και απορριμμάτων, των
ςταχτοδοχείων κλπ.

•

Κακάριςμα, πλφςιμο και απολφμανςθ των λεκανϊν WC, των καλυμμάτων τουσ, των
ουρθτθρίων, των νιπτιρων και των επιτοιχίων πλακιδίων.

•

Τακτικό κακάριςμα και πλφςιμο των τοίχων, κυρϊν, χειρολαβϊν.

Οι εργαςίεσ ςτουσ παραπάνω χϊρουσ που κα γίνονται ΜΙΑ ΦΟΑ ΤΟ ΜΘΝΑ κα είναι:
•

Μια φορά το μινα, ςτο κτίριο του επιβατικοφ ςτακμοφ και τζντασ υποδοχισ επιβατϊν
κρουαηιζρασ κα γίνεται λεπτομερισ κακαριςμόσ ςε όλουσ τουσ χϊρουσ και τα
αντικείμενα.

•

Μια φορά το μινα κακαριςμόσ υαλοπινάκων των ανωτζρω κτιρίων και φυλακίων.
Εξωτερικά, οι υαλοπίνακεσ όλων των κτιρίων, πρζπει υποχρεωτικά να κακαρίηονται είτε
με τθν χριςθ γερανοφόρου οχιματοσ είτε με τθν χριςθ ειδικοφ ςυςτιματοσ, το οποίο
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το προςωπικό κα χειρίηεται από το ζδαφοσ, για τθν αςφάλεια του και τθν αποφυγι
ατυχθμάτων. Για το λόγο αυτό ο ανάδοχοσ πρζπει να προςκομίςει ςτο φάκελο τεχνικισ
προςφοράσ υπεφκυνθ διλωςθ.
•

Μια φορά ανά δίμθνο πλφςιμο τζντασ υποδοχισ επιβατϊν κρουαηιζρασ ςτον προβλιτα
VI-V.

Ελάχιςτο πρόγραμμα κακαριςμοφ ςτεγαςμζνων χϊρων
Το παρακάτω προτεινόμενο ενδεικτικό πρόγραμμα εργαςιϊν κα λθφκεί ςαν υπόδειγμα για τθν
κατάρτιςθ τθσ διακιρυξθσ και τθσ οικονομικισ προςφοράσ από τουσ διαγωνιηομζνουσ. Θ διάρκεια 7
μθνϊν τθσ κερινισ περιόδου και 5 μθνϊν τθσ χειμερινισ περιόδου κακϊσ και οι ανκρωποϊρεσ ανά
χϊρο του ζργου, είναι ενδεικτικζσ και δφναται να αυξομειωκοφν από τθν υπθρεςία ανάλογα με τισ
ανάγκεσ τθσ. Επίςθσ κα κακορίηεται από τον ΟΛΘ ΑΕ και θ ζναρξθ τθσ κερινισ και χειμερινισ
περιόδου.
ΑΝΘΩΡΟΩΕΣ ΑΝΑ ΘΜΕΑ - ΑΝΑ ΧΩΟ ΤΟΥ ΕΓΟΥ
Α. ΘΕΙΝΘ ΡΕΙΟΔΟΣ (διάρκειασ 7 μθνϊν – ελάχιςτεσ ανκρωποϊρεσ 7.559)
1. ΚΕΝΤΙΚΟ ΚΤΙΙΟ ΟΛΘ – ΕΗΘ - ΗΥΓΑΙΕΣ - ΣΥΝΕΓΕΙΟ


Θμζρεσ εργαςίασ: από Δευτζρα ζωσ και Ραραςκευι (5 μζρεσ ανά εβδομάδα).



Ϊρεσ λειτουργίασ 07:30 π.μ -15.00 μ.μ. - ανκρωποϊρεσ απαςχόλθςθσ 5 τθν θμζρα.



25 ανκρωποϊρεσ ανά εβδομάδα.



Οι εγκαταςτάςεισ ΕΗΘ – ΗΥΓΑΙΕΣ – ΣΥΝΕΓΕΙΟ κα κακαρίηονται 2 φορζσ τθν εβδομάδα.

2. ΚΤΙΙΟ ΕΡΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ


Θμζρεσ εργαςίασ από Δευτζρα ζωσ Κυριακι (7 θμζρεσ τθν εβδομάδα).



Ϊρεσ λειτουργίασ από 06:30 π.μ -22.30 μ.μ. – ανκρωποϊρεσ απαςχόλθςθσ 16 τθν θμζρα.



112 ανκρωποϊρεσ τθν εβδομάδα.



Συνεχισ παρουςία ενόσ ατόμου για όλο το ωράριο λειτουργίασ και άμεςθ επζμβαςθ
ϊςτε ο χϊροσ να διατθρείται ΔΙΑΚΩΣ κακαρόσ.



Επιπλζον κακαριςμόσ 4 ωρϊν τισ θμζρεσ που προςεγγίηουν τα κρουαηιερόπλοια και
χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά το κτίριο του επιβατικοφ ςτακμοφ, 94
προγραμματιςμζνεσ προςεγγίςεισ.

3. ΤΕΝΤΑ ΥΡΟΔΟΧΘΣ ΕΡΙΒΑΤΩΝ ΚΟΥΑΗΙΕΑΣ


Κακαριςμόσ ςφμφωνα με το πρόγραμμα προςζγγιςθσ Κρουαηιερόπλοιων -31
προγραμματιςμζνεσ προςεγγίςεισ.



Κακαριςμόσ μια μζρα πριν τθν προςζλευςθ του πλοίου.



8 ανκρωποϊρεσ ανά θμζρα.



Ραρουςία ενόσ ατόμου κατά τισ homeport προςεγγίςεισ (7 προγραμματιςμζνεσ) ϊςτε ο
χϊροσ να διατθρείται ΔΙΑΚΩΣ κακαρόσ.

4. ΚΤΙΙΟ WC ςτο ΜΡΕΝΤΕΝΑΚΙ, WCPARKING 1 & 2, WC ΜΟΛΟΥ, WC ΡΟΒΛΘΤΑ 3 &4, WC ΚΑΝΑΓΙΟ


Θμζρεσ εργαςίασ από Δευτζρα ζωσ Κυριακι (7 θμζρεσ τθν εβδομάδα).



Ϊρεσ λειτουργίασ από 09:00 π.μ.–21.00 μ.μ. - ανκρωποϊρεσ απαςχόλθςθσ 12 τθν
θμζρα.
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84 ανκρωποϊρεσ τθν εβδομάδα.



Τα WCParking 1 & 2, Ρροβλιτα IV και Καρνάγιου κα κακαρίηονται 2 φορζσ, κατά τθ
διάρκεια του 12ωρου (πρωί - μεςθμζρι).



Τα WC Μόλου, 4 φορζσ κατά τθν διάρκεια του 12ϊρου (πρωί - μεςθμζρι - απόγευμα λιξθ βάρδιασ).



Τα WC ςτο ‘Μπεντενάκι’ πρζπει να κακαρίηονται ςυνεχϊσ (οπωςδιποτε ςτισ 09:00 και
με τθ λιξθ τθσ βάρδιασ), και το προςωπικό να ζχει τθν μζγιςτθ δυνατι ςυνεχι
παρουςία, ςφμφωνα με χρονοπρογραμματιςμό που κα κατακζςει ο ανάδοχοσ με τθ
προςφορά του.

Β. ΧΕΙΜΕΙΝΘ ΡΕΙΟΔΟΣ (διάρκειασ 5 μθνϊν – ελάχιςτεσ ανκρωποϊρεσ 3.986)
1. ΚΕΝΤΙΚΟ ΚΤΙΙΟ ΟΛΘ – ΕΗΘ – ΗΥΓΑΙΕΣ – ΣΥΝΕΓΕΙΟ
 Θμζρεσ εργαςίασ: από Δευτζρα ζωσ και Ραραςκευι (5 μζρεσ ανά εβδομάδα).
 Ϊρεσ λειτουργίασ από 07:30 π.μ -15.00 μ.μ. - ανκρωποϊρεσ απαςχόλθςθσ 6 τθν θμζρα.
 30 ανκρωποϊρεσ ανά εβδομάδα.
 Οι εγκαταςτάςεισ ΕΗΘ – ΗΥΓΑΙΕΣ – ΣΥΝΕΓΕΙΟ κα κακαρίηονται 2 φορζσ τθν εβδομάδα.
2.ΚΤΙΙΟ ΕΡΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
 Θμζρεσ εργαςίασ από Δευτζρα ζωσ Κυριακι (7 θμζρεσ τθν εβδομάδα).
 Ϊρεσ λειτουργίασ από 06:30 π.μ. -23:00μ.μ. – ανκρωποϊρεσ απαςχόλθςθσ 12 τθν θμζρα.
 84 ανκρωποϊρεσ τθν εβδομάδα.
 Συνεχισ παρουςία ενόσ ατόμου (06:30-12:30, 15:00-21:00) και άμεςθ επζμβαςθ ϊςτε ο
χϊροσ να είναι διαρκϊσ κακαρόσ.
 Επιπλζον κακαριςμόσ 4 ωρϊν τισ θμζρεσ που προςεγγίηουν τα κρουαηιερόπλοια και
χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά το κτίριο του επιβατικοφ ςτακμοφ, 41 προγραμματιςμζνεσ
προςεγγίςεισ.
3. ΤΕΝΤΑ ΥΡΟΔΟΧΘΣ ΕΡΙΒΑΤΩΝ ΚΟΥΑΗΙΕΑΣ


Κακαριςμόσ ςφμφωνα με το πρόγραμμα προςζγγιςθσ Κρουαηιερόπλοιων -27
προγραμματιςμζνεσ προςεγγίςεισ.



Κακαριςμόσ μια μζρα πριν τθν προςζλευςθ του πλοίου.



8 ανκρωποϊρεσ ανά θμζρα.



Ραρουςία ενόσ ατόμου κατά τισ homeport προςεγγίςεισ (3 προγραμματιςμζνεσ) ϊςτε ο
χϊροσ να διατθρείται διαρκϊσ κακαρόσ.

4.ΚΤΙΙΟWCΜΡΕΝΤΕΝΑΚΙ, WCPARKING 1 & 2, WC ΜΟΛΟΥ, WC ΡΟΒΛΘΤΑ 3& 4, WC ΚΑΝΑΓΙΟ
 Θμζρεσ εργαςίασ από Δευτζρα ζωσ Κυριακι (7 θμζρεσ τθν εβδομάδα).
 Ανκρωποϊρεσ απαςχόλθςθσ 8 τθν θμζρα.
 56 ανκρωποϊρεσ τθν εβδομάδα.
 Τα WCParking 1 & 2, κα κακαρίηονται 2 φορζσ τθν θμζρα.
 Τα WC Μόλου, WC Ρροβλιτασ 3 & 4 και Καρνάγιου κα κακαρίηονται 1 φορά τθν θμζρα.
 Τα WC ςτο ‘Μπεντενάκι’ κα λειτουργοφν από 09:00-14:00 & 17:00–20:00και πρζπει να
κακαρίηονται ςυνεχϊσ (οπωςδιποτε ςτισ 09:00 και πριν το κλείςιμο).

Διακήρυξη Ανοικτοφ Ηλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ παροχήσ υπηρεςιών «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΤΠΑΙΘΡΙΩΝ ΚΑΙ
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ΥΡΑΙΘΙΟΙ ΧΩΟΙ
Εργαςίεσ κακαριςμοφ υπαίκριων χϊρων
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υπεφκυνοσ για τον άριςτο, ςυνεχι και ανελλιπι κακαριςμό των υπαίκριων
χερςαίων χϊρων του Ο.Λ.Θ. Α.Ε., διακζτοντασ με δαπάνεσ του όλα τα μζςα κακαριςμοφ που είναι
αναγκαία για το ςκοπό αυτό, τα εργαλεία και το μθχανικό εξοπλιςμό που απαιτείται για τθν
εκτζλεςθ των εργαςιϊν, κακϊσ επίςθσ το αναγκαίο ειδικευμζνο εργατικό προςωπικό και τουσ
απαραίτθτουσ χειριςτζσ μθχανθμάτων.
Ο κακαριςμόσ των χϊρων αυτϊν κα γίνεται όπωσ περιγράφεται παρακάτω:
•

Οι ελεφκεροι υπαίκριοι χϊροι (οδοί κυκλοφορίασ και χϊροι ςτάκμευςθσ οχθμάτων,
πεηοδρόμια, πεηόδρομοι, παρτζρια με φυτά κ.τ.λ.), κα κακαρίηονται από τον ανάδοχο
κακθμερινά με χριςθ τροχιλατου κάδου & ςκοφπασ, αλλά και κάκε άλλου πρόςφορου
μζςου για τθν ςυλλογι απορριμμάτων (χαρτιά, γόπεσ, κλπ).

•

Τα κιγκλιδϊματα από πλεξιγκλάσ ι γυαλί (π.χ. “Μπεντενάκι”, κλπ) κα πλζνονται με νερό
και κα ςκουπίηονται μια φορά το μινα.

•

Τα κιγκλιδϊματα από inox (π.χ. ζξω από τον επιβατικό ςτακμό, ςτο Μπεντενάκικλπ)
κακϊσ και τα τμιματα των πινακίδων από inox, κα πλζνονται με νερό και κα
επαλείφονται με ειδικι κρζμα προςταςίασ ςε τακτά χρονικά διαςτιματα.

•

Οι πλθροφοριακζσ πινακίδεσ- χάρτεσ που βρίςκονται εντόσ χερςαία ηϊνθ λιμζνα, κα
πλζνονται με νερό μια φορά το μινα.

•

Οι πινακίδεσ, τα φανάρια, οι ςτφλοι φωτιςμοφ, κλπ κα κακαρίηονται από αυτοκόλλθτα,
διαφθμιςτικά κ.τ.λ. τουλάχιςτον μια φορά τον μινα (κατά τθν χειμερινι περίοδο) και
ςυχνότερα κατά τθν κερινι.

•

Τα κολωνάκια κατά μικοσ τθσ παραλιακισ, ςτισ διαβάςεισ πεηϊν και όπου αλλοφ
υπάρχουν κα κακαρίηονται από αυτοκόλλθτα, διαφθμιςτικά κ.τ.λ. και κα πλζνονται με
νερό μια φορά το μινα.

•

Οι φωτεινοί ςθματοδότεσ κατά μικοσ τθσ παραλιακισ κα κακαρίηονται με κατάλλθλο και
αςφαλι τρόπο 1 φορά ανά δίμθνο.

Ελάχιςτο Ρρόγραμμα κακαριςμοφ υπαίκριων χερςαίων χϊρων
Το παρακάτω προτεινόμενο ενδεικτικό πρόγραμμα εργαςιϊν κα λθφκεί ςαν υπόδειγμα για τθν
κατάρτιςθ τθσ διακιρυξθσ και τθσ οικονομικισ προςφοράσ από τουσ διαγωνιηομζνουσ. Θ διάρκεια 7
μθνϊν τθσ κερινισ περιόδου και 5 μθνϊν τθσ χειμερινισ περιόδου κακϊσ και οι ανκρωποϊρεσ ανά
χϊρο του ζργου, είναι ενδεικτικζσ και δφναται να αυξομειωκοφν από τθν υπθρεςία ανάλογα με τισ
ανάγκεσ τθσ. Επίςθσ κα κακορίηεται από τον ΟΛΘ ΑΕ και θ ζναρξθ τθσ κερινισ και χειμερινισ
περιόδου.

ΑΝΘΩΡΟΩΕΣ ΑΝΑ ΧΩΟ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ
Α. ΘΕΙΝΘ ΡΕΙΟΔΟΣ (διάρκειασ 7 μθνϊν – ελάχιςτεσ ανκρωποϊρεσ 3348)
1.ΡΑΑΛΙΑΚΘ ΛΕΩΦΟΟΣ (δρόμοσ, πεηοδρόμια, νθςίδεσ), ΧΩΟΙ ΘΕΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ/ΕΚΑΒ,
ΥΡΕΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΕΛ, ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΕΛ-ΡΙΑΤΣΑΣ ΤΑΞΙ-ΜΕΓΑΟΥ ΦΥΤΑΚΘ& ΧΩΟΙ ΡΑΣΙΝΟΥ, ΚΕΝΤΙΚΟ
ΡΑΚΙΝΓΚ ΟΛΘ (Ι), ΧΩΟΙ ΡΕΙΜΕΤΙΚΑ ΚΤΙΙΟΥ “ΨΥΓΕΙΟΥ-ΙΘΑΒΙΚ”, ΡΟΒΛΘΤΑ ΜΙΚΟΥ ΚΟΥΛΕ, “caferestaurant ΜΑΙΝΑ”, ΕΝΕΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ, ΡΑΑΛΙΑΚΘΣ ΛΕΩΦΟΟΥ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ
ΚΘΤΘΣ-ΣΔΟΕ, ΡΕΙΟΧΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΕΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΕΩΣ ΦΟΥΙΟ ΚΟΥΛΕ, ΡΟΒΛΘΤΑ ΚΟΥΛΕ,
ΡΛΑΤΕΙΑ 18 ΑΓΓΛΩΝ, ΜΡΕΝΤΕΝΑΚΙ ΕΩΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΡΕΙΡΤΕΟ.
Διακήρυξη Ανοικτοφ Ηλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ παροχήσ υπηρεςιών «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΤΠΑΙΘΡΙΩΝ ΚΑΙ
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Θμζρεσ εργαςίασ: από Δευτζρα ζωσ Κυριακι (7 μζρεσ ανά εβδομάδα).



Ϊρεσ απαςχόλθςθσ από 08:00 π.μ -12.00 π.μ.&15:00μ.μ.-19:00μ.μ..



Ανκρωποϊρεσ 8 τθν θμζρα.



56 ανκρωποϊρεσ τθν εβδομάδα.

2. ΡΑΑΛΙΑΚΘ ΛΕΩΦΟΟΣ (δρόμοσ, πεηοδρόμια, νθςίδεσ) ΑΡΟ ΡΑΚΙΝΓΚ ΙΙ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΔΕΥΑΘ,
ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΡΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΟΛΘ, κλπ., ΕΩΣ ΟΙΑ ΧΕΣΑΙΑΣ ΗΩΝΘΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΕΙΟΧΘ Ν.
ΑΛΙΚΑΝΑΣΣΟΥ.


Θμζρεσ εργαςίασ από Δευτζρα ζωσ Σάββατο (6 θμζρεσ τθν εβδομάδα).



Ϊρεσ απαςχόλθςθσ από 08:00 π.μ -12.00 π.μ..



Ανκρωποϊρεσ 4 τθν θμζρα.



24 ανκρωποϊρεσ τθν εβδομάδα.

3. Ανατολικά του ψυγείου, Ρροβλιτασ I, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV-V, &VI (δρόμοι, πεηοδρόμια, νθςίδεσ κ.α.) ζωσ
περίφραξθ λιμζνα.


Θμζρεσ εργαςίασ από Δευτζρα ζωσ Κυριακι (7 θμζρεσ τθν εβδομάδα).



Ϊρεσ απαςχόλθςθσ από 08:00 π.μ -12.00 π.μ..



Ανκρωποϊρεσ 4 τθν θμζρα.



28 ανκρωποϊρεσ τθν εβδομάδα.

Β. ΧΕΙΜΕΙΝΘ ΡΕΙΟΔΟΣ (διάρκειασ 5 μθνϊν – ελάχιςτεσ ανκρωποϊρεσ 1638)
1. ΡΑΑΛΙΑΚΘ ΛΕΩΦΟΟΣ (δρόμοσ, πεηοδρόμια, νθςίδεσ), ΧΩΟΙ ΘΕΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ/ΕΚΑΒ,
ΥΡΕΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΕΛ, ΧΩΟΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΕΛ-ΡΙΑΤΣΑΣ ΤΑΞΙ-ΜΕΓΑΟΥ ΦΥΤΑΚΘ& ΧΩΟΙ ΡΑΣΙΝΟΥ,
ΚΕΝΤΙΚΟ ΡΑΚΙΝΓΚ ΟΛΘ (Ι), ΧΩΟΙ ΡΕΙΜΕΤΙΚΑ ΚΤΙΙΟΥ “ΨΥΓΕΙΟΥ-ΙΘΑΒΙΚ”, ΡΟΒΛΘΤΑ ΜΙΚΟΥ
ΚΟΥΛΕ, “cafe-restaurant ΜΑΙΝΑ”, ΕΝΕΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ, ΡΑΑΛΙΑΚΘΣ ΛΕΩΦΟΟΥ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘΣ
ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΘΤΘΣ-ΣΔΟΕ, ΡΕΙΟΧΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΕΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΕΩΣ ΦΟΥΙΟ ΚΟΥΛΕ, ΡΟΒΛΘΤΑ
ΚΟΥΛΕ, ΡΛΑΤΕΙΑ 18 ΑΓΓΛΩΝ, ΜΡΕΝΤΕΝΑΚΙ ΕΩΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΡΕΙΡΤΕΟ.
 Θμζρεσ εργαςίασ: από Δευτζρα ζωσ Σάββατο (6 μζρεσ ανά εβδομάδα).
 Ϊρεσ απαςχόλθςθσ από 08:00 π.μ -13.00 μ.μ..
 Ανκρωποϊρεσ 5 τθν θμζρα.
 30 ανκρωποϊρεσ τθν εβδομάδα.
2. ΡΑΑΛΙΑΚΘ ΛΕΩΦΟΟΣ (δρόμοσ, πεηοδρόμια, νθςίδεσ) ΑΡΟ ΡΑΚΙΝΓΚ ΙΙ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΔΕΥΑΘ,
ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΡΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΟΛΘ, κλπ., ΕΩΣ ΟΙΑ ΧΕΣΑΙΑΣ ΗΩΝΘΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΕΙΟΧΘ Ν.
ΑΛΙΚΑΝΑΣΣΟΥ.
 Θμζρεσ εργαςίασ από Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι (5 θμζρεσ τθν εβδομάδα).
 Ϊρεσ απαςχόλθςθσ από 08:00 π.μ -12.00 μ.μ..
 Ανκρωποϊρεσ 4 τθν θμζρα.
 20 ανκρωποϊρεσ τθν εβδομάδα.
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3. Ανατολικά του ψυγείου, Ρροβλιτασ I, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV-V, &VI (δρόμοι, πεηοδρόμια, νθςίδεσ κ.α.) ζωσ
περίφραξθ λιμζνα.


Θμζρεσ εργαςίασ από Δευτζρα ζωσ Κυριακι (7 θμζρεσ τθν εβδομάδα).



Ϊρεσ απαςχόλθςθσ από 08:00 π.μ -12.00 π.μ..



Ανκρωποϊρεσ 4 τθν θμζρα.



28 ανκρωποϊρεσ τθν εβδομάδα.

Ρρόςκετεσ και ελάςςονεσ εργαςίεσ
Γενικζσ ζκτακτεσ περιςτάςεισ- πρόςκετεσ εργαςίεσ: 3.469ανκρωποϊρεσ.
Οι πρόςκετεσ εργαςίεσ δφναται να εκτελεςκοφν εν μζρει ι και κακόλου, ανάλογα με τισ ανάγκεσ του
Οργανιςμοφ.
Επίςθσ ςε περιπτϊςεισ δυςμενϊν κλιματολογικϊν ςυνκθκϊν ςε ςυνεννόθςθ με το αρμόδιο τμιμα
τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Ζργων & Ρεριβάλλοντοσ τθσ ΟΛΘ ΑΕ, δφναται να μθν κακαρίηονται
τμιματα των υπαίκριων χϊρων (μόλοσ, WC Μπεντενάκι, παραλιακι κ.α.).
Για εργαςίεσ που δεν εκτελοφνται δεν κα καταβάλλονται τα αντίςτοιχα ποςά, ανά ανκρωποϊρα.
ΣΥΝΟΛΟ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΗΟΜΕΝΩΝ ΑΝΘΩΡΟΩΩΝ ΤΘΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ: 20.000. με δυνατότθτα
διάκεςθσ των 3.469 ανκρωποωρϊν από τισ πρόςκετεσ και ελάςςονεσ εργαςίεσ ςτισ
προγραμματιςμζνεσ επαναλαμβανόμενεσ εργαςίεσ, οι οποίεσ αποτελοφν και τον κφριο όγκο των
εργαςιϊν.

Α.1.2. ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Διακζςιμο Ρροςωπικό
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να χρθςιμοποιιςει κατάλλθλο προςωπικό ςε εμπειρία και αρικμό,
για τθν άρτια εκτζλεςθ των εργαςιϊν κακαριότθτασ ςτουσ ςτεγαςμζνουσ και υπαίκριουσ χερςαίουσ
χϊρουσ του λιμζνα.
Το προςωπικό του αναδόχου κα είναι αςφαλιςμζνο υποχρεωτικά ςτο ΙΚΑ με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ
εργαςίασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 156/1994 και του Ν.3863/15-07-2010.
Ο ανάδοχοσ κα είναι υπόλογοσ απζναντι ςτον Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και υποχρεοφται να αντικαταςτιςει
οποιοδιποτε ςτζλεχόσ του που θ αρμόδια υπθρεςία του Ο.Λ.Θ. Α.Ε. κρίνει αιτιολογθμζνα ότι είναι
ακατάλλθλο.
Τα διατικζμενα άτομα κα είναι τα ίδια (εκτόσ των απαιτοφμενων για περιόδουσ αιχμισ ι ζκτακτθσ
ανάγκθσ), για όλουσ τουσ μινεσ τθσ ςφμβαςθσ πλθν των θμερϊν τθσ ετιςιασ άδειασ και των θμερϊν
απουςίασ λόγω αςκενείασ ι ςοβαρισ αιτίασ. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ κα αντικακίςτανται από άλλο
άτομο του αναδόχου και μόνο για τισ ςυγκεκριμζνεσ θμζρεσ απουςίασ.
Εάν υπάρχει ςοβαρόσ λόγοσ από τον ανάδοχο αντικατάςταςθσ κάποιου ατόμου, τότε κα ειδοποιεί
τον Ο.Λ.Θ. Α.Ε.
Ο Ο.Λ.Θ. Α.Ε. διατθρεί το δικαίωμα να απαιτιςει από τον ανάδοχο τθν απομάκρυνςθ των ατόμων
που δεν πλθροφν τισ απαραίτθτεσ προχποκζςεισ ςυμπεριφοράσ και αντικατάςταςι τουσ από άλλα
άτομα κατόπιν εγκρίςεωσ από τον Ο.Λ.Θ. Α.Ε.
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Ζλεγχοσ Εργαςιϊν - Επόπτθσ
Ο ζλεγχοσ τθσ κακαριότθτασ κα γίνεται κακθμερινά και ο ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφϊνεται
άμεςα με τισ υποδείξεισ του αρμόδιου υπαλλιλου και τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.
Θ επιςταςία του ζργου κακαριότθτασ κα γίνεται υποχρεωτικά από τον ανάδοχο ι από
εξουςιοδοτθμζνο από αυτόν υπεφκυνο ζργου, τον οποίο κα γνωρίςει εγγράφωσ ςτον Ο.Λ.Θ. Α.Ε.
αμζςωσ μόλισ κατακυρωκεί ο διαγωνιςμόσ με απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου και πριν τθν
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν, παρζχοντασ πλιρθ ςτοιχεία ταυτότθτασ. Ο
υπεφκυνοσ ζργου κα πρζπει να ζχει αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςτον τομζα τθσ κακαριότθτασ και είναι
υποχρεωμζνοσ να παρευρίςκεται ςτουσ χϊρουσ του Ο.Λ.Θ. Α.Ε. όποτε αυτό του ηθτθκεί.
Ο ανάδοχοσ/υπεφκυνοσ του ζργου οφείλει να επιςκζπτεται όλουσ τουσ χϊρουσ για επικεϊρθςθ και
αν παραςτεί ανάγκθ, να ενεργιςει άμεςα για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ.
Ο ανάδοχοσ/υπεφκυνοσ του ζργου κα ςυνεργάηεται με το αρμόδιο προςωπικό του Ο.Λ.Θ. Α.Ε. για
τθν εκπόνθςθ του εβδομαδιαίου προγράμματοσ κακαριότθτασ, αλλά και για τθν αντιμετϊπιςθ όλων
των κακθμερινϊν ζκτακτων και μθ αναγκϊν.
Ο ανάδοχοσ/υπεφκυνοσ του ζργου οφείλει να κατακζτει ςτα κεντρικά γραφεία του οργανιςμοφ
υπογεγραμμζνο από τουσ εκάςτοτε κακαριςτζσ (ωσ επιβεβαίωςθ τθσ πραγματοποίθςισ του), Σχζδιο
Κακθμερινισ Κακαριότθτασ (Σ.Κ.Κ.) με αναφορά ςε τυχόν προβλιματα που παρουςιάηονται.
Υγιεινι & Αςφάλεια Ρροςωπικοφ
Ο Ανάδοχοσ κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν ζχει υποχρζωςθ να εφαρμόηει τισ κείμενεσ διατάξεισ
που αφοροφν ςτον κακοριςμό των προδιαγραφϊν αςφάλειασ και υγιεινισ των εργαηομζνων κατά
τθν εργαςία (ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά αναφζρονται ο Ν.1568/1985 (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18.10.1985)
όπωσ τροποποιικθκε από τουσ Ν.2639/98 (Φ.Ε.Κ. 205/Α/02.09.98), Ν.2224/94 (Φ.Ε.Κ.
112/Α/06.07.1994) και Ν.3227/2004 (Φ.Ε.Κ. 31/Α/09.02.2004), ο Ν.3144/2003 (Φ.Ε.Κ.
111/Α/08.05.2003) όπωσ τροποποιικθκε από το Ν.3385/2005 (Φ.Ε.Κ. 210/Α/19.08.2005), το Ρ.Δ.
396/1994 (Φ.Ε.Κ. 220/Α/19.12/1994), το Ρ.Δ. 17/1996 (Φ.Ε.Κ. 11/Α/19.01.1996) όπωσ
τροποποιικθκε από το Ρ.Δ. 159/1999 (Φ.Ε.Κ. 157/Α/03.08.1999), το Ρ.Δ. 305/1996 (Φ.Ε.Κ.
212/Α/29.08.1996).
Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν αποκλειςτικι ποινικι και αςτικι ευκφνθ απζναντι ςε οποιοδιποτε τρίτο,
ςυμπεριλαμβανομζνου και του προςωπικοφ τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. για κάκε ατφχθμα ι ηθμιά ςε πρόςωπα ι
πράγματα που τυχόν κα ςυμβοφν κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν και εξϋ αφορμισ αυτϊν.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ζχει αςφαλίςει όλο το προςωπικό που κα απαςχολεί ςτο ζργο, ςτουσ
οικείουσ αςφαλιςτικοφσ φορείσ αςφαλίςεϊσ του, κακϊσ και τα οχιματα, μθχανιματα, κλπ,
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ κάκε φορά διατάξεισ.
Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν ευκφνθ να παρζχει ςε όλο το προςωπικό του τα κατάλλθλα μζςα
αυτοπροςταςίασ, κακϊσ και για τθν λιψθ των επιβαλλόμενων εκτάκτων μζτρων ρφκμιςθσ τθσ
κυκλοφορίασ και προςταςίασ των εργαηομζνων (ζνδυςθ/ςιμανςθ) ςτουσ εξωτερικοφσ χϊρουσ.
Ο Ανάδοχοσ πριν από τθν ανάλθψθ κάκε ζργου οφείλει να γνωρίςει ςτον Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και
ςυγκεκριμζνα ςτθν αρμόδια Δ/νςθ όπου κα εκτελεςκεί το ζργο, τον Τεχνικό Αςφαλείασ ι/και τον
Γιατρό Εργαςίασ τθσ επιχείρθςισ του.
Ο Ανάδοχοσ πρζπει να τθρεί ενθμερωμζνο κακθμερινά κατάλογο όλου του προςωπικοφ που
απαςχολεί ςτο ζργο, ςτον οποίο κα αναγράφεται υποχρεωτικά και ο Τεχνικόσ Αςφαλείασ ι/και ο
Γιατρόσ Εργαςίασ τθσ επιχείρθςισ του. Ρρζπει επίςθσ να ορίςει εκπρόςωπό του επί του τόπου του
ζργου, για ςυνεννόθςθ ςε κζματα αςφάλειασ και υγείασ των εργαηομζνων με τθν αρμόδια
διεφκυνςθ του Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και ο οποίοσ κα επιτθρεί τθν ορκι εφαρμογι των μζτρων αςφαλείασ.
Ο Ο.Λ.Θ. Α.Ε. με τα αρμόδια όργανά του, ζχει δικαίωμα να διενεργεί τακτικοφσ ελζγχουσ ςτισ
εκτελοφμενεσ εργαςίεσ, προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ τιρθςθ από μζρουσ του Αναδόχου των
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μζτρων αςφαλείασ. Σε περίπτωςθ που κα διαπιςτωκεί μθ ςυμμόρφωςθ του Αναδόχου με τα
προβλεπόμενα, ο Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ζχει δικαίωμα να ςταματιςει επί τόπου τισ εργαςίεσ με όλεσ τισ
προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ ςε βάροσ του Αναδόχου.
Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία, με απόφαςθ των οργάνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ρυκμιςτεί με
διαφορετικό τρόπο θ παροχι των εν λόγω υπθρεςιϊν, ιδίωσ μάλιςτα για λόγουσ διαςφάλιςθσ του
δθμοςίου ςυμφζροντοσ, θ ςφμβαςθ δφναται να περιοριςτεί κατά το μζτρο που κα επιβάλουν οι
νζεσ ςυνκικεσ, ι και να διακοπεί. Για τθ διακοπι ι τον περιοριςμό τθσ ςφμβαςθσ κα προθγείται
απαραίτθτα μθνιαία ζγγραφθ ειδοποίθςθ του Αναδόχου. Στθν περίπτωςθ αυτι ο Ανάδοχοσ δεν
δικαιοφται αποηθμίωςθσ.

Α.1.3

Διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ - Ρροχπολογιςμόσ

Θ διάρκεια παροχισ των ανωτζρω υπθρεςιϊν ορίηεται μζχρι εξαντλιςεωσ των 20.000
προχπολογιηομζνων ανκρωποωρϊν, με εκτιμϊμενο χρόνο υλοποίθςθσ το 1 ζτοσ.
Ο προχπολογιςμόσ για το ςφνολο των υπθρεςιϊν ανζρχεται ςτο ποςό των 198.000,00 € πλζον τθσ
αναλογίασ του εκάςτοτε Φ.Ρ.Α..
Ο ΟΛΘ Α.Ε. ςε καμία περίπτωςθ δεν υποχρεοφται να εξαντλιςει τθ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ
κακϊσ και το ανωτζρω προχπολογιηόμενο ποςό.
Θ χρθματοδότθςθ είναι από ίδιουσ πόρουσ, από τον προχπολογιςμό του οικονομικοφ ζτουσ 2019.
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ΜΕΟΣ Β ': ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑ Ι ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΔΙΑΓΩ ΝΙΣΜΟΥ
Β.1ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ
Β.1.1

Στοιχεία Ανακζτοντοσ Φορζα

Ανακζτων φορζασ είναι ο Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θρακλείου Α. Ε. (διακριτικόσ τίτλοσ “Ο.Λ.Θ. Α.Ε.”)
Ταχ. Δ/νςθ

:

ΛΙΜΑΝΙ ΘΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Κωδ.

:

71 110

Ταχ. κυρ.

:

1068

Τθλ.

:

2810-338115-6

Fax

:

2810-226110

E-mail

:

protokolo@portheraklion.gr

Website

:

www.portheraklion.gr

Ρλθροφορίεσ
Β.1.2

:

κ. Λυτινάκθ Χ. (Τθλ. 2810-338137)

Τρόποσ και χρόνοσ υποβολισ προςφορϊν

Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ
Θλεκτρονικϊν
Δθμοςίων
Συμβάςεων
(ΕΣΘΔΘΣ)
μζςω
τθσ
διαδικτυακισ
πφλθσ
www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ, φςτερα από κανονικι προκεςμία είκοςι δφο (22) θμερϊν,
από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ, ςφμφωνα και με το
άρκρο 331 του Ν.4412/2016. Θ Αναλυτικι Διακιρυξθ αναρτάται επίςθσ ςτθν ιςτοςελίδα του
Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Θρακλείου www.portheraklion.gr.
Καταλθκτικι θμερομθνία για τθν κατάκεςθ προςφορϊν είναι θ 02-05-2019 και ϊρα 11:00. Μετά τθν
παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα.
Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτθν παρ.3 του άρκρου 6 του Ν.4155/13 και το άρκρο 9 τθσ Υ.Α. 56902/215 «Τεχνικζσ
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)».
Β.1.3

Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
κακϊσ και όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ
χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ),
μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.grτου ωσ άνω ςυςτιματοσ.
Θ διάκεςθ τθσ διακιρυξθσ γίνεται μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr(ΚΘΜΔΘΣ –
ΕΣΘΔΘΣ) και από τον θλεκτρονικό ιςτότοπο www.portheraklion.gr ςτον οποίο ζχει αναρτθκεί.
Β.1.4

Ραροχι Διευκρινίςεων επί τθσ Διακιρυξθσ

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο οκτϊ (8)
θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο
δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του
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Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από
εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά
διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το
θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα
παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα
ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.
Ο Ο.Λ.Θ. Α.Ε. μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων
πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ :
1. Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον
οικονομικό φορζα ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν
προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν.
2. Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν
ι των αλλαγϊν.
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν
προετοιμαςία κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν.
Κανζνασ υποψιφιοσ δεν μπορεί ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ να επικαλεςκεί προφορικζσ απαντιςεισ
εκ μζρουσ του Ο.Λ.Θ. Α.Ε..
Β.1.5

Δικαίωμα Συμμετοχισ

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι
εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ - μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.)
β) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν ςυνάψει πολυμερείσ ι διμερείσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ με τθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, που προβλζπουν το αμοιβαίο άνοιγμα τθσ αγοράσ των ςυμβάςεων
παραχϊρθςθσ και ςτο μζτρο που θ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ εμπίπτει ςτο
πεδίο εφαρμογισ των ςυμφωνιϊν αυτϊν,
πλθροφν τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που κακορίηονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ και αςκοφν
εμπορικό, βιομθχανικό ι βιοτεχνικό επάγγελμα ςτθν Ελλάδα, ςφμφωνα με το αντικείμενο του
διαγωνιςμοφ.
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Ο Ο.Λ.Θ. Α.Ε.
δφναται να απαιτιςει από τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι
μορφι, εφόςον τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ.
Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ
ευκφνονται ζναντι του Ανακζτοντοσ Φορζα αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.
Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείσ που βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ του άρκρου
73 του Ν.4412/2016 για τισ οποίεσ αποκλείονται ι μποροφν να αποκλειςκοφν.
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Β.1.6

Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:
1. Τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον
επιλεγοφν, τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ,
κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του
Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ
αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ
αρμοδιότθτάσ τουσ.
2. Δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ
διαδικαςίασ ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον
επιλεγοφν.
3. Λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των
πλθροφοριϊν που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.
4. Υποχρεοφται πζραν των ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων ςε πλιρθ και πιςτι εφαρμογι τθσ
κείμενθσ Νομοκεςίασ και ιδίωσ εφίςταται θ προςοχι ςτον κανονιςμό για τθν προςταςία
των προςωπικϊν δεδομζνων όπωσ ζχει ενςωματωκεί ςτθν Εκνικι Νομοκεςία (GDPR).
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Β.2ΚΑΤΑΤΙΣΘ – ΥΡΟΒΟΛΘ ΡΟΣΦΟΩΝ
Β.2.1

Ρεριεχόμενο προςφορϊν

Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ κεωρείται ότι ο οικονομικόσ φορζασ αποδζχεται ανεπιφφλακτα
τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Επίςθσ, κεωρείται ότι θ υποβολι τθσ προςφοράσ και θ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό ζχουν εγκρικεί
από το αρμόδιο όργανο του ςυμμετζχοντοσ οικονομικοφ φορζα.
Οι Ρροςφορζσ ςυντάςςονται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.
Επιτρζπονται προςφορζσ μόνο για το ςφνολο των υπθρεςιϊν. Ρροςφορζσ για τμιμα τουσ,
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ
παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα
ςτο Ν.4412/2016 και τθν Υ.Α. 56902/215 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του
Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)».
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν
ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ και να
εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr)
ακολουκϊντασ τθν κατωτζρω διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ Υ.Α. 56902/215 «Τεχνικζσ
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)».
Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά»
ςτον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι
προςφορά ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα διακιρυξθ.
(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ
οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα
δικαιολογθτικά.
Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία
εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 257 του Ν. 4412/16. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ
εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει
ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα
τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ.
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ
προςφερόμενεσ ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που
χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςι τθσ.
Θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ και Αξιολόγθςθσ δφναται να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ
οικονομικοφσ φορείσ διευκρινιςεισ ι και ςυμπλθρϊςεισ των ανωτζρω ςτοιχείων προκειμζνου να
τεκμθριωκεί θ κάλυψθ των ελαχίςτων προχποκζςεων ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, ςφμφωνα με τισ
προβλζψεισ του άρκρου 310 του Ν.4412/2016.
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Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ τισ
αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψθφιακά και υποβάλλονται από τον
προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ
και του παραγόμενου θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να
ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται
να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf.
Β.2.2

Υποφάκελοσ Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ – Τεχνικισ Ρροςφοράσ

Β.2.2.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ
Οι προςφζροντεσ υποβάλουν θλεκτρονικά ςτον υποφάκελο Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ – Τεχνικισ
Ρροςφοράσ, επί ποινι αποκλειςμοφ,τα παρακάτω δικαιολογθτικά, ςε μορφι αρχείου .pdf, και
προςκομίηονται κατά περίπτωςθ, ςτο γραφείο πρωτοκόλλου του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Θρακλείου
Α.Ε., εντόσ (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι:
1. Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό φψουσ 3.960,00€, ποςό που αντιςτοιχεί
ςτο 2% του προχπολογιςμοφ των υπθρεςιϊν μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ
Φ.Ρ.Α., με ιςχφ 30 θμζρεσ μετά τθν λιξθ του χρόνου ιςχφσ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με το
αρκ. 302 του Ν.4412/2016 και το υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ Β, τθσ παροφςασ.
2. Το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του
άρκρου 79 του ν. 4412/2016. Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το
οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου doc, ςτθ διαδικτυακι πφλθ
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ
(Ραράρτθμα Δ),
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
Στθν περίπτωςθ που ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ
άλλων φορζων, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι
ξεχωριςτοφ ΤΕΥΔ.
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία
υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν
ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται
κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ.
Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτον Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ςε
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ τα οποία
απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον Ν.4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία
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και δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα
οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα
ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι
ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια
και όςα προβλζπεται από το Ν.4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα
των πρωτοτφπων.
Θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ και Αξιολόγθςθσ δφναται να ηθτιςει από προςφζροντεσ και
υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε
ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που ζχουν
υποβάλει θλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ .

Β.2.2.2 Τεχνικι Ρροςφορά
Θ Τεχνικι Ρροςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του
ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το
οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που
περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά
υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα
παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ
φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά
θλεκτρονικά αρχεία.
Από τον κάκε υποψιφιο ανάδοχο κα ςυμπεριλθφκοφν επί ποινι αποκλειςμοφ τα παρακάτω
δικαιολογθτικά τεχνικισ προςφοράσ:
1. Ζγγραφα από τα οποία να προκφπτει ότι ο ανάδοχοσ ζχει ακροιςτικά κφκλο εργαςιϊν
παροχισ υπθρεςιϊν ςυναφϊν με το αντικείμενο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ για τισ τρεισ
τελευταίεσ χριςεισ, ο οποίοσ κα πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ, από το 100% του
προχπολογιςμοφ του ζργου χωρίσ ΦΡΑ.
Αυτό κα αποδεικνφεται από τον ανάδοχο προςκομίηοντασ:


ι


Αντίγραφα ι αποςπάςματα ιςολογιςμϊν (ςτισ περιπτϊςεισ όπου θ δθμοςίευςθ των
ιςολογιςμϊν απαιτείται ςφμφωνα με τθν εταιρικι νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι
εγκατεςτθμζνοσ ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ) ι οικονομικϊν καταςτάςεων ι ιςοηυγίων –
από το οποίο/α κα αποδεικνφεται, με ειδικι επιςιμανςθ, θ ςυνάφεια με το
αντικείμενο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ- των τριϊν (3) τελευταίων κλειςμζνων
διαχειριςτικϊν χριςεων.
Στα ανωτζρω δικαιολογθτικά δεν πρζπει να αποτυπϊνεται περιςςότερεσ από μία
φορά αρνθτικό αποτζλεςμα για τισ τρεισ τελευταίεσ οικονομικζσ χριςεισ. Στθ
περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παραπάνω από μία ηθμιογόνεσ χριςεισ,
αποκλείεται από τθν περαιτζρω διαγωνιςτικι διαδικαςία.
Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/1986 περί του ςυνολικοφ φψουσ του ετιςιου κφκλου
εργαςιϊν κατά τισ τρεισ (3) τελευταίεσ κλειςμζνεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ,
ςυνοδευόμενθ με φωτοαντίγραφα των αντίςτοιχων Φορολογικϊν Δθλϊςεων (Ε3),
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ςε περίπτωςθ που κατά τθν τοπικι εταιρικι νομοκεςία δεν υποχρεοφται ςτθν
ζκδοςθ των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν.
2. Αντίγραφο Ριςτοποιθτικοφ Συμμόρφωςθσ εφαρμογισ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ροιότθτασ
ςτο πεδίο εφαρμογισ των εν λόγω υπθρεςιϊν με το διεκνζσ πρότυπο ISO 9001:2015 ι
αντίςτοιχο από αναγνωριςμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ, εν ιςχφ. (ΚΑΤΑ ΡΕΙΡΤΩΣΘ)
3. Αντίγραφο Ριςτοποιθτικοφ Συμμόρφωςθσ εφαρμογισ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ τθσ Υγείασ
και Αςφάλειασ ςτθν Εργαςία ςτο πεδίο εφαρμογισ των εν λόγω υπθρεςιϊν με το διεκνζσ
πρότυπο OHSAS 18001:2008 ι αντίςτοιχο από αναγνωριςμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ, εν
ιςχφ.
4. Να διακζτει πιςτοποιθτικά φορζων-επιχειριςεων (π.χ. βεβαιϊςεισ, ςυμβόλαια,
ςυμφωνθτικά) από τα οποία να προκφπτει ότι ζχει αναλάβει 2 ζργα, τα τελευταία τρία (3)
χρόνια, εργαςιϊν κακαριότθτασ κτιρίων-εγκαταςτάςεων-υπαίκριων χϊρων για λογαριαςμό
δθμοςίων ι ιδιωτικϊν νομικϊν προςϊπων φψουσ άνω των €20.000 ανά ζργο χωρίσ το ΦΡΑ.
5. Αναλυτικι κατάςταςθ του υλικοτεχνικοφ εξοπλιςμοφ που κα χρθςιμοποιθκοφν για τισ
ηθτοφμενεσ εργαςίεσ κακϊσ και αντίγραφα των ςχετικϊν εγκρίςεων και αδειϊν.
6. Υπεφκυνθ διλωςθ ότι εξωτερικά, οι υαλοπίνακεσ όλων των κτιρίων κα κακαρίηονται είτε με
τθν χριςθ γερανοφόρου οχιματοσ είτε με τθν χριςθ ειδικοφ ςυςτιματοσ, το οποίο το
προςωπικό κα χειρίηεται από το ζδαφοσ, για τθν αςφάλεια του και τθν αποφυγι
ατυχθμάτων.
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία
υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν
ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται
κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ.
Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτον Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ςε
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ τα οποία
απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον Ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία
και δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ
φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα
τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το Ν.
4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων.

Β.2.3

Υποφάκελοσ Οικονομικισ προςφοράσ

Στον υποφάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» περιλαμβάνεται επι ποινι απορρίψεωσ θ
οικονομικι προςφορά του υποψιφιου οικονομικοφ φορζα.
Θ οικονομικι προςφορά, ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα
του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το
οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που
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περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά
υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα
παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf.
Κάκε ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυμπεριλάβει επί ποινι αποκλειςμοφ ςτθν οικονομικι του προςφορά
ςυμπλθρωμζνα
1. Το ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ,
θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο και ςτο οποίο κα αναγράφονται ονομαςία και εταιρικι
επωνυμία, νόμιμθ ζδρα και Α.Φ.Μ. του προςφζροντοσ.
2. Διλωςθ με τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 1 του άρκρου 68 Ν.3863/15-07-2010 (ΦΕΚ 115/Α/1507-2010) θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ.
3. Αντίγραφο τθσ ιςχφουςασ ςυλλογικισ (ι άλλθσ νομικά κατοχυρωμζνθσ) ςφμβαςθσ εργαςίασ
ςτθν οποία υπάγονται οι εργαηόμενοι τθσ επιχείρθςθσ.
4. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποκλείςει από τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ τισ υποψιφιεσ
εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ ι/και φφλαξθσ λόγω διάπραξθσ ςοβαροφ
επαγγελματικοφ παραπτϊματοσ. Ωσ ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοείται ιδίωσ: αα)
Θ επιβολι ςε βάροσ τθσ υποψιφιασ εταιρείασ, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) ετϊν
πριν από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ προςφοράσ, τουλάχιςτον δφο (2) πράξεων
επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ
ςυνολικοφ φψουσ τουλάχιςτον δζκα χιλιάδων (10.000) ευρϊ, για παραβάςεισ τθσ εργατικισ
νομοκεςίασ, κακεμιά από τισ οποίεσ χαρακτθρίηεται ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ»
ςοβαρότθτασ κατ’ εφαρμογι τθσ υ.α. 2063/∆1 632 /2011 ι οποιαςδιποτε διάταξθσ
ρυκμίςει μελλοντικά το περιεχόμενο των παραβάςεων «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ»
ςοβαρότθτασ, ββ) θ κιρυξθ ωσ ζκπτωτθσ τθσ υποψιφιασ εταιρείασ κατ’ εφαρμογι τθσ
παραγράφου 7 του παρόντοσ, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) ετϊν πριν από τθν
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ προςφοράσ, γγ) θ επιβολι τθσ κφρωςθσ
τθσ προςωρινισ διακοπισ τθσ λειτουργίασ ςυγκεκριμζνθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ ι
τμιματοσ ι τμθμάτων τθσ επιχείρθςθσ ι εκμετάλλευςθσ κατ’ εφαρμογι τθσ παρ. 1Β του
άρκρου 24 του ν. 3996/2011, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) ετϊν πριν από τθν
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ προςφοράσ.
Λόγω του ότι ςτο ςφςτθμα δεν ζχει προβλεφκεί καταχϊρθςθ τιμισ ανκρωποϊρασ και για
λόγουσ ςφγκριςθσ των προςφορϊν από το ςφςτθμα, ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα τθσ
οικονομικισ προςφοράσ του ςυςτιματοσ, οι ςυμμετζχοντεσ κα ςυμπλθρϊςουν ωσ τιμι
προςφοράσ τθν τιμι, με δυο (2) δεκαδικά ψθφία (αρικμό), που προκφπτει από τον
πολλαπλαςιαςμό τθσ προςφερόμενθσ από αυτοφσ τιμισ ανκρωποϊρασ (χωρίσ Φ.Ρ.Α.) επί
του ςυνόλου των προβλεπόμενων από τθν διακιρυξθ ανκρωποωρϊν, που είναι 20.000 .
Ραράδειγμα: Ζςτω ότι ο ςυμμετζχων προςφζρει τιμι ανκρωποϊρασ 7,31 € (πλζον Φ.Ρ.Α.).
Στθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ του ςυςτιματοσ κα
ςυμπλθρϊςει ωσ τιμι προςφοράσ 7,31€/ϊρα X 20.000 ϊρεσ= 146.200,00€.
Κακϊσ θ οικονομικι προςφορά, δθλαδι θ προςφερόμενθ τιμι ανκρωποϊρασ, ζχει
αποτυπωκεί ζμμεςα ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων κα
επιςυνάψει ςτθν θλεκτρονικι οικονομικι προςφορά του ψθφιακά υπογεγραμμζνα και τα
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ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία, ςφμφωνα με το υπόδειγμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ του
παραρτιματοσ Γϋ, ςε μορφι pdf.
Θ προςφερόμενθ τιμι ανά ανκρωποϊρα χωρίσ τον ΦΡΑ κα είναι το κριτιριο ανάδειξθσ
μειοδότθ. Θ τιμι αυτι κα είναι ςτακερι για όλο το διάςτθμα τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ καμία
αναπροςαρμογι για οποιοδιποτε λόγο. Στθν προςφερόμενθ τιμι περιλαμβάνονται ΟΛΕΣ οι
δαπάνεσ που είναι απαραίτθτεσ για τθν αποηθμίωςθ του προςωπικοφ -εργοδοτικζσ
ειςφορζσ, επιδόματα αδειϊν και εορτϊν, κλπ παροχζσ- των κακαριςτϊν και κακαριςτριϊν,
κλπ, ςφμφωνα με τθν εργατικι νομοκεςία.
Στθν παραπάνω προςφερόμενθ τιμι ανκρωποϊρασ κα ςυμπεριλαμβάνονται τυχόν νόμιμεσ
κρατιςεισ και οι δαπάνεσ για τα υλικά κακαριότθτοσ και τα μθχανιματα όπωσ
περιγράφονται, οι δαπάνεσ για τθν λιψθ των επιβαλλόμενων εκτάκτων μζτρων ρφκμιςθσ
τθσ κυκλοφορίασ και προςταςίασ των εργαηομζνων (ζνδυςθ/ςιμανςθ) ςτουσ εξωτερικοφσ
χϊρουσ, κακϊσ και οποιεςδιποτε άλλεσ τυχόν απαιτοφμενεσ δαπάνεσ για τθν πλιρθ
εκτζλεςθ των εργαςιϊν.

Σε περίπτωςθ διαφωνίασ μεταξφ των ενδείξεων ςε γράμματα και αρικμοφσ, κα ιςχφουν οι τιμζσ
ολογράφωσ.
Σε περίπτωςθ προςφοράσ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, αυτι πρζπει να υπογράφεται από τουσ
νόμιμουσ εκπροςϊπουσ όλων των εταιρειϊν και πρζπει να προςδιορίηονται επακριβϊσ τα μζρθ που
κα εκτελοφνται από τθν κακεμιά Εταιρεία.
Σε περίπτωςθ αςυνικιςτα χαμθλισ προςφοράσ(μεγάλο χρονικό διάςτθμα) ο Ο.Λ.Θ. Α.Ε. κα
απαιτιςει από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ
προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ
τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρκρου 313 του Ν.4412/2016.
Σε περίπτωςθ ιςοτιμίασ προςφορϊν ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 90 του Ν.4412/2016.
Β.2.4

Ιςχφσ των Ρροςφορϊν

1. Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό για 180 θμζρεσ
από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ τουσ. Ρροςφορά που ορίηει μικρότερο χρόνο
ιςχφοσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
2. Θ προςφερόμενθ τιμι ανκρωποϊρασ δεν υπόκειται ςε μεταβολι κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ
τθσ Ρροςφοράσ. Σε περίπτωςθ που ηθτθκεί παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ Ρροςφοράσ, οι
υποψιφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιοφνται, κατά τθ γνωςτοποίθςθ τθσ ςυγκατάκεςισ τουσ για
τθν παράταςθ αυτι, να υποβάλλουν νζα τιμι ανκρωποϊρασ.
3. Σε περίπτωςθ που θ κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ ανακοινωκεί μετά τθν λιξθ του χρόνου
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ ι μετά τθν λιξθ τθσ τυχόν παράταςισ τθσ, δεςμεφει τον υποψιφιο
ανάδοχο μόνον αν αυτόσ τθν αποδεχτεί.
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Β.2.5

Γλϊςςα

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια
ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με
το Ν. 1497/1984 (Αϋ188) .Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ
τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί
το ζγγραφο.
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά
εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το Ν. 1497/1984 (Αϋ188).
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ
νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το
ζγγραφο.
Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μποροφν να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν
ελλθνικι.
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα
Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Β.2.6

Εγγυιςεισ

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν,
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με
παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με
γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι
μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ
ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι
περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία
ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ
εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ
διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ
παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ
και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται
ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι
θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν , κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι)
τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι
μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο
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απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Ο Ο.Λ.Θ. Α.Ε. επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει
τθν εγκυρότθτά τουσ.
Β.2.7

Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ
επάρκειασ και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, να ςτθρίηονται ςτισ
ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν
περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν
προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.
Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ
ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του
Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του Ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν
οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι
ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ .
Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν
λόγω οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων .
Θ εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν κακαριότθτασ, όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ,
γίνεται υποχρεωτικά από τον προςφζροντα ι, αν θ προςφορά υποβάλλεται από ζνωςθ οικονομικϊν
φορζων, από ζναν από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζνωςθ αυτι.
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Β. 3 ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ
Β.3.1

Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν

Θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν πραγματοποιείται μετά και τθν προςκόμιςθ των
δικαιολογθτικϊν ςε ζντυπθ μορφι ςε θμερομθνία και ϊρα που κα ανακοινωκεί μζςω τθσ
πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ από τον Ανακζτοντα Φορζα, μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο
ςφςτθμα οργάνων του Ο.Λ.Θ. Α.Ε., εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για τθν
ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και διαδικαςιϊν.
Κατά τθν προαναφερόμενθ θμερομθνία και ϊρα γίνεται αποςφράγιςθ μόνο των θλεκτρονικϊν
Υποφακζλων «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά». Οι θλεκτρονικοί Υποφάκελοι των
οικονομικϊν προςφορϊν αποςφραγίηονται θλεκτρονικά μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο
ςφςτθμα οργάνων, ςε θμερομθνία και ϊρα που κα γνωςτοποιθκεί ςε αυτοφσ των οποίων οι
προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ μετά τθν αξιολόγθςθ των λοιπϊν ςτοιχείων αυτϊν.
Αμζςωσ μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των Υποφακζλων «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ Τεχνικι Ρροςφορά», οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό κα ζχουν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο
περιεχόμενο των προςφορϊν που αποςφραγίςκθκαν.
Θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των οικονομικϊν προςφορϊν κα γίνει ςε θμερομθνία και ϊρα που κα
ανακοινωκεί, και μόνο για τουσ οικονομικοφσ φορείσ των οποίων οι προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ
κατά το ςτάδιο δικαιολογθτικϊν – τεχνικισ προςφοράσ.
Ομοίωσ, μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των Υποφακζλων «Οικονομικι Ρροςφορά», οι
προςφζροντεσ των οποίων οι οικονομικζσ προςφορζσ αποςφραγίςκθκαν, κα ζχουν θλεκτρονικι
πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο των προςφορϊν που αποςφραγίςκθκαν προκειμζνου να λαμβάνουν
γνϊςθ των τιμϊν που προςφζρκθκαν.
Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των δικαιολογθτικϊν, τθσ τεχνικισ και τθσ οικονομικισ
προςφοράσ που υποβλικθκαν θλεκτρονικά και ςε ζντυπθ μορφι, υπεριςχφουν τα θλεκτρονικά
υποβεβλθμζνα.
Μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ επιτροπι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν
μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα μελϊν τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των
κειμζνων διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων.
Συγκεκριμζνα μζςα από το Σφςτθμα ιδίωσ:


Τα μζλθ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ που ζχει οριςκεί,
πιςτοποιθμζνοι χριςτεσ του ςυςτιματοσ, προβαίνουν ςτθ διαδικαςία ελζγχου και
αξιολόγθςθσ των κατά περίπτωςθ υποφακζλων των προςφορϊν.



Θ αρμόδια επιτροπι αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ ςυντάςςει και υπογράφει τα κατά
περίπτωςθ πρακτικά αξιολόγθςθσ των προςφορϊν.



Ο Ο.Λ.Θ. Α.Ε. εκδίδει τισ ςχετικζσ αποφάςεισ επί τθσ αξιολόγθςθσ των θλεκτρονικϊν
προςφορϊν.



Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ
προςφοράσ τουσ.
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Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ/αποφάςεισ του
αποφαινόμενου οργάνου του Ανακζτοντοσ Φορζα, θ οποία κοινοποιείται ςτουσ
προςφζροντεσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ.

Θ επιτροπι αξιολόγθςθσ διαγωνιςμοφ ι άλλοι πιςτοποιθμζνοι χριςτεσ από τον Ανακζτοντα φορζα
του διαγωνιςμοφ απευκφνουν αιτιματα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ για παροχι
διευκρινίςεων επί υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν και οι οικονομικοί φορείσ παρζχουν τισ
διευκρινίςεισ εντόσ των κατά περίπτωςθ προκεςμιϊν που τουσ ορίηονται.
Ο ΟΛΘ ΑΕ διατθρεί το δικαίωμα να μετακζτει, νωρίτερα ι αργότερα, με μονομερι απόφαςι του τθν
οποία κα κοινοποιεί ςτουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ, τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των
θλεκτρονικϊν υποφακζλων.
Β.3.2

Υποβολι δικαιολογθτικϊν οριςτικισ κατακφρωςθσ

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, κατά το άρκρο 103 του Ν.4412/2016, ο προςφζρων ςτον
οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθ ςχετικι
ειδοποίθςθ που του αποςτζλλεται θλεκτρονικά, υποβάλλει θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ, ςε
μορφι αρχείου pdf και ςε φάκελο με ςιμανςθ «Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ», τα δικαιολογθτικά
που απαιτοφνται κατά περίπτωςθ και αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα Γ.
Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται (με διαβιβαςτικό όπου κα αναφζρονται αναλυτικά τα
προςκομιηόμενα δικαιολογθτικά) από τον προςφζροντα εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από
τθν θλεκτρονικι υποβολι και ςε ζντυπθ μορφι ςτον Ο.Λ.Θ. Α.Ε..
Οι δθλϊςεισ του παρόντοσ άρκρου υπογράφονται ψθφιακά από τουσ ζχοντεσ υποχρζωςθ προσ
τοφτο και δεν απαιτείται ςχετικι κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ.
Επιςθμαίνεται ότι τα ανωτζρω δικαιολογθτικά ι τα άλλα ςτοιχεία του φακζλου «Δικαιολογθτικά
Κατακφρωςθσ» που ζχουν υποβλθκεί με τθν θλεκτρονικι προςφορά και απαιτοφνται να
προςκομιςκοφν ςτον Ο.Λ.Θ. Α.Ε. εντόσ τθσ ανωτζρω αναφερόμενθσ προκεςμίασ είναι τα
δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που δενζχουν εκδοκεί/ςυνταχκεί από τον ίδιο οικονομικό φορζα και
κατά ςυνζπεια δεν φζρουν τθν ψθφιακι του υπογραφι. Ωσ τζτοια ςτοιχεία ενδεικτικά είναι
πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από δθμόςιεσ αρχζσ ι άλλουσ φορείσ.
Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν
διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν,
παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ
πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ, μζςω του Συςτιματοσ, ειδοποίθςισ του.
OΟ.Λ.Θ. Α.Ε. μπορεί αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για
δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ, βάςει του άρκρου 313 του Ν.4412/2016.
Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που
κατατζκθκαν.
Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ
επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω
διαδικαςίασ, εάν:
i.

κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που
δθλϊκθκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι

ii.

δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα

Διακήρυξη Ανοικτοφ Ηλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ παροχήσ υπηρεςιών «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΤΠΑΙΘΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΣΕΓΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΙΜΕΝΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΚΑΙ ΧΕΡΑΙΑ ΖΩΝΗ Ο.Λ.Η. Α.Ε. 2019»»
Σελ.28 / 49

19PROC004754968 2019-04-09
πρωτότυπα ι αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι
iii.

από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν
αποδεικνφονται οι όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα
Β.2.2.1 και Β.2.2.2 τθσ παροφςασ,

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ του Ο.Λ.Θ. Α.Ε. για μεταβολζσ ςτισ
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πλθροί, οι οποίεσ
επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ
ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ
μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ του Ο.Λ.Θ. Α.Ε. θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα
ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια
ποιοτικισ επιλογισ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται
Β.3.3

Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ φακζλου «δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ»

Θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του φακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ» του προςφζροντοσ ςτον
οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ μετά και τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν ςε ζντυπθ
μορφι, φςτερα από ςχετικι ειδοποίθςθ των ςυμμετεχόντων που δικαιοφνται να λάβουν γνϊςθ των
δικαιολογθτικϊν που υπεβλικθςαν. Θ αποςφράγιςθ γίνεται μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων
ςτο ςφςτθμα οργάνων του Ο.Λ.Θ. Α.Ε., εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για
τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και διαδικαςιϊν.
Αμζςωσ μετά τθν ανωτζρω θλεκτρονικι αποςφράγιςθ, οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό κα ζχουν
θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο του φακζλου των Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ που
αποςφραγίςκθκε.
Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των δικαιολογθτικϊν οριςτικισ κατακφρωςθσ, που υποβλικθκαν
θλεκτρονικά και ςε ζντυπθ μορφι, υπεριςχφουν τα θλεκτρονικά υποβεβλθμζνα.
Ο ΟΛΘ ΑΕ διατθρεί το δικαίωμα να μετακζτει, νωρίτερα ι αργότερα, με μονομερι απόφαςι του τθν
οποία κα κοινοποιεί ςτουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ, τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των
θλεκτρονικϊν υποφακζλων.
Β.3.4

Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και
ζχει ι είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ
νομοκεςίασ, δικαιοφται να αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ
πράξθσ ι παράλειψθσ του ανακζτοντοσ φορζα, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και
πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ του
Ο.Λ.Θ. Α.Ε. θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι:
1. δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι
2. δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ
3. δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που
βλάπτει τα ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.
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Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν
πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ.
Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι
δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ .
Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του
ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ
«Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ
αρχείου PDF, το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ
θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016, ςτο
άρκρο 19 παρ. 1.1, ςτο άρκρο 7 τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α. και ςτο άρκ. 5 του Ρ.Δ. 39/17.
Το παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ
προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ,
ο Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ανακαλζςει τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβεί ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ
τθσ ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα
λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ
διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016.
Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ:
•

κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα
προβλεπόμενα ςτθν περ. α του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν.
4412/2016.

•

διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα
ςτθν περ. β του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.

Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και
νομικϊν ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν του ανακζτοντοσ φορζα και, ςε περίπτωςθ
παρζμβαςθσ, των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν
προςφυγι με απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν
από τθν θμζρα εξζταςθσ τθσ προςφυγισ .
Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ
από τθν ΑΕΡΡ .
Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων
βοθκθμάτων τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016
κατά των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν.
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν
από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ
αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν.
4412/2016.
Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι
διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά
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Β.3.5

Ματαίωςθ διαγωνιςμοφ

Ο Ο.Λ.Θ. Α.Ε. διατθρεί το δικαίωμα να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθν διαδικαςία
ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 317 του Ν.4412/2016 μετά από γνϊμθ τθσ
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου,
να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να
αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.
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Β.4ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Β.4.1

Κατάρτιςθ, υπογραφι, διάρκεια ςφμβαςθσ – Εγγυιςεισ

1. Μεταξφ του Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και του Αναδόχου κα υπογραφεί ςφμβαςθ με χρόνο υλοποίθςθσ μζχρι
εξαντλιςεωσ του προχπολογιηομζνου αρικμοφ ανκρωποωρϊν (20.000) με εκτιμϊμενο χρόνο
υλοποίθςθσ το ζνα ζτοσ και οικονομικό αντικείμενο 198.000,00€ πλζον Φ.Ρ.Α..
2. Θ ςφμβαςθ κα καταρτιςτεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα με βάςθ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και τθν
προςφορά του αναδόχου, κα διζπεται από το ελλθνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιζχει όρουσ
αντίκετουσ προσ το περιεχόμενο τθσ παροφςασ.
3. Ο Ανάδοχοσ ςτον οποίο κα γίνει θ οριςτικι κατακφρωςθ του Διαγωνιςμοφ υποχρεοφται να
προςζλκει μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν θμερομθνία ανακοίνωςθσ τθσ οριςτικισ
κατακφρωςθσ, για υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ προςκομίηοντασ εγγυθτικι επιςτολι καλισ
εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% του ςυμβατικοφ τιμιματοσ μθ
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α., ςφμφωνα και με τα οριηόμενα ςτο αρκ. 302 του
Ν.4412/2016 και του Ραραρτιματοσ Β τθσ παροφςασ.
4. Αν περάςει θ προκεςμία των δζκα θμερϊν χωρίσ ο ανάδοχοσ να ζχει παρουςιαςτεί για να
υπογράψει τθ ςφμβαςθ, ι προςζλκει αλλά δεν κατακζςει εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ςφμβαςθσ,
κθρφςςεται ζκπτωτοσ, χωρίσ άλλθ διαδικαςτικι ενζργεια. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, ο Ο.Λ.Θ. Α.Ε.
αποφαςίηει τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ ςτον επόμενο κατά ςειρά κατάταξθσ διαγωνιηόμενο. Θ
απόφαςθ αυτι λαμβάνεται εισ βάροσ του εκπτϊτου και κα αφορά κάκε μζτρο για τθν
αποκατάςταςθ κάκε ηθμιάσ του Ο.Λ.Θ. Α.Ε.
5. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ επιςτρζφεται μετά τθν λιξθ τθσ
ςφμβαςθσ, εφόςον και κατά το μζτρο που δεν υπιρξαν ςχετικζσ παραβιάςεισ του Αναδόχου,
οπότε χωρεί ςχετικι εκκακάριςθ.
6. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία, με απόφαςθ των οργάνων του Ανακζτοντοσ Φορζα, ρυκμιςτεί με
διαφορετικό τρόπο θ παροχι των εν λόγω υπθρεςιϊν, ιδίωσ μάλιςτα για λόγουσ διαςφάλιςθσ
του δθμοςίου ςυμφζροντοσ, θ ςφμβαςθ δφναται να περιοριςτεί κατά το μζτρο που κα
επιβάλουν οι νζεσ ςυνκικεσ, ι και να διακοπεί. Για τθ διακοπι ι τον περιοριςμό τθσ ςφμβαςθσ
κα προθγείται απαραίτθτα μθνιαία ζγγραφθ ειδοποίθςθ του Αναδόχου. Στθν περίπτωςθ αυτι ο
Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται αποηθμίωςθσ.
Β.4.2

Τρόποσ Ρλθρωμισ – Κρατιςεισ

Θ πλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται ανά θμερολογιακό μινα και ςφμφωνα με τισ ανκρωποϊρεσ
που πραγματοποιικθκαν, μετά από ςχετικι πιςτοποίθςθ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ παρακολοφκθςθσ
τθσ ςφμβαςθσ τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε..
Θ παραπάνω πιςτοποίθςθ αποτελεί ςτοιχείο πλθρωμισ για τον ανάδοχο.
Θ πλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ του ςχετικοφ Ραραςτατικοφ κατά ΚΦΑΣ,
που κα ςυνοδεφεται υποχρεωτικά:
1. με ζγγραφα Τράπεηασ (εξτρζ λογαριαςμοφ, πρωτότυπα κατακετιρια, κλπ.) που κα
αποδεικνφουν τθν κατάκεςθ τθσ μθνιαίασ αμοιβισ του απαςχολθκζντοσ προςωπικοφ,
ςυμπεριλαμβανομζνων υπερωριϊν, αργιϊν κλπ., εντόσ του πρϊτου δεκαπενκθμζρου του
μινα που ακολουκεί το μινα παροχισ των υπθρεςιϊν. Θ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. διατθρεί το δικαίωμα
να ηθτά κατά περίπτωςθ και επιπλζον ςτοιχεία.
2. με αποδεικτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ.
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3.
4.
5.
6.

με αποδεικτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ.
με τυχόν λοιπά δικαιολογθτικά ςφμφωνα με τθν κείμενθ ιςχφουςα νομοκεςία.
Με μθνιαία μιςκοδοτικι κατάςταςθ προςωπικοφ που εργάςτθκε ςτο ζργο.
Με μθνιαία κατάςταςθ αςφάλιςθσ προςωπικοφ (ΑΡΔ).

Θ πλθρωμι υπόκειται ςτισ παρακάτω κρατιςεισ:




0,06% υπζρ Α.Ε.Ρ.Ρ. ςφμφωνα με το Άρκρο 350 παρ.3Ν.4412/2016 (πλζον Χαρτοςιμου και
ΟΓΑ Χαρτοςιμου).
0,06% υπζρ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ ςφμφωνα με το Άρκρο 375 παρ.7Ν.4412/2016 (πλζον Χαρτοςιμου
και ΟΓΑ Χαρτοςιμου).
0,02% υπζρ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με το
Άρκρο 36 παρ.6Ν.4412/2016 επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ τον ΦΡΑ, πλζον
Χαρτοςιμου και ΟΓΑ χαρτοςιμου επί του χαρτοςιμου, υπό τθν προχπόκεςθ ζκδοςθσ τθσ
προβλεπόμενθσ ΚΥΑ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα
αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016.

(Σθμ.: Από κάκε Ραραςτατικό εκδόςεωσ του Αναδόχου κα γίνονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ,
ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κάκε φορά Νόμουσ και ςχετικζσ Εγκυκλίουσ των αρμόδιων
Υπουργείων).
Τα τιμολόγια κα εξοφλοφνται εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν κατάκεςι τουσ. Για το
απαιτοφμενο χρονικό διάςτθμα από τθν κατάκεςι τουσ μζχρι τθν εξόφλθςθ αυτϊν από το
λογιςτιριο του Ο.Λ.Θ. Α.Ε., ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να εγείρει αξίωςθ αποηθμιϊςεωσ.
Β.4.3

Εφαρμοςτζο Δίκαιο – Διαιτθςία

Ο ανάδοχοσ και ο Ο.Λ.Θ. Α.Ε. κα προςπακοφν να ρυκμίηουν βάςει τθσ καλισ πίςτθσ και των
ςυναλλακτικϊν θκϊν κάκε διαφορά, που τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθν
διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί.
Επί διαφωνίασ, κάκε διαφορά κα λφνεται από τα ελλθνικά δικαςτιρια και ςυγκεκριμζνα τα
δικαςτιρια του Θρακλείου, εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι το Ελλθνικό και το Κοινοτικό.

Ο Ρρόεδροσ & Δ/νων Σφμβουλοσ
Ο.Λ.Θ. Α.Ε.
Απόλλων Φιλιππισ
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Γ' ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ
Γ.1 ΡΑΑΤΘΜΑ Α' : ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ
ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑ ΥΡΑΙΘΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΧΕΣΑΙΑΣ
ΗΩΝΘΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 2019»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ
……………………………………
……………………………………
……………………………………

Ρροςφερόμενθ τιμι ανκρωποϊρασ (ολογράφωσ):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Αρικμθτικϊσ: ……………………………….

Στθν παραπάνω τιμι δεν περιλαμβάνεται Φ.Ρ.Α.
Θ παροφςα προςφορά ιςχφει για 180 θμζρεσ από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ
προςφορϊν.
Ζλαβα γνϊςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ και τουσ αποδζχομαι ανεπιφφλακτα.

Θράκλειο,

/ / 2019,

Ο ΡΟΣΦΕΩΝ
(Σφραγίδα-Υπογραφι)
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Γ.2 ΡΑΑΤΘΜΑ Β' : ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ
Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ
ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.))
Θμερομθνία ζκδοςθσ: ……………………………..
Ρροσ: Οργανιςμό Λιμζνοσ Θρακλείου Α.Ε.
Λιμάνι Θρακλείου, 71202, Θράκλειο Κριτθσ

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ 3.960,00ευρϊ.

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και
ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ
μζχρι του ποςοφ των ευρϊ ………………………… υπζρ του
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) .............................., ΑΦΜ:
................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ)
.......................…………………………………..
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ)
.......................…………………………………..
γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ)
.......................…………………………………..1
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ
τθσ ιδιότθτασ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ,
για τθ ςυμμετοχι του/τθσ/τουσ ςφμφωνα με τθν με αρ. πρωτ. 1991/08-04-2019 Διακιρυξθ Ανοικτοφ
Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ με τίτλο: «ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑ ΥΡΑΙΘΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΩΝ
ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΧΕΣΑΙΑΣ ΗΩΝΘΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 2019».
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτθν ανωτζρω απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ
του/τθσ (υπέρ ου η εγγφηςη) κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ.
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από

1

Συμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ.

Διακήρυξη Ανοικτοφ Ηλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ παροχήσ υπηρεςιών «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΤΠΑΙΘΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΣΕΓΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΙΜΕΝΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΚΑΙ ΧΕΡΑΙΑ ΖΩΝΗ Ο.Λ.Η. Α.Ε. 2019»»
Σελ.35 / 49

19PROC004754968 2019-04-09
μζρουσ μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ
απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν…………………….
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον
πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου.
Αποδεχόμαςτε να παρατείνομε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ,
μετθνπροχπόκεςθότιτοςχετικόαίτθμάςασκαμασυποβλθκείπριναπότθνθμερομθνίαλιξθστθσ.
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ
και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να
εκδίδουμε.

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι)
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ
Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ
ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Θμερομθνία ζκδοςθσ ……………………………..
Ρροσ: Οργανιςμό Λιμζνοσ Θρακλείου Α.Ε.
Λιμάνι Θρακλείου, 71202, Θράκλειο Κριτθσ

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ…………………………………….ευρϊ2.

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και
ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των
ευρϊ………………………………………………………………………..3
υπζρ του:
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) .............................., ΑΦΜ:
................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................
γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται
με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ)
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ
τθσ ιδιότθτασ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ,

2
3

Ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΡΑ.
Ππωσ υποςθμείωςθ 3.
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για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ υπ. αρικ πρωτ. ……. ςφμβαςθσ «ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑ ΥΡΑΙΘΙΩΝ ΚΑΙ
ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΧΕΣΑΙΑΣ ΗΩΝΘΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 2019», ςφμφωνα με
τθν με αρ. πρωτ. 1991/2019 Διακιρυξθ Ανοικτοφ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ.
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από
μζρουσ μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ
απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ
ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ
εγγυοδοςίασ μασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον
πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου.
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ
και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να
εκδίδουμε4.

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι)

4

Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν
ςτθν Ελλάδα κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ
του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ
διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι.
Διακήρυξη Ανοικτοφ Ηλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ παροχήσ υπηρεςιών «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΤΠΑΙΘΡΙΩΝ ΚΑΙ
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Γ.3ΡΑΑΤΘΜΑ Γ' : ΡΙΝΑΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ
Οι Ζλλθνεσ Ρολίτεσ
Α/Α

ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ

1.

Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο να πιςτοποιείται θ εγγραφι του
υποψθφίου ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ι βεβαίωςθ αρμόδιασ αρχισ με τθν οποία
να πιςτοποιείται θ άςκθςθ του επαγγζλματόσ του. Το πιςτοποιθτικό ι θ βεβαίωςθ αυτι
πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία διενζργειασ του
Διαγωνιςμοφ.

2.

Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου εν ιςχφ, από το οποίο να προκφπτει από το οποίο
προκφπτει ότι πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016.

3.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 6μινου,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ.

4.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 6μινου,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ δεν τελεί υπό διαδικαςία
κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ.

5.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 6μινου,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ δεν τελεί υπό αναγκαςτικι
διαχείριςθ.

6.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 6μινου,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ δεν τελεί υπό διαδικαςία κζςθσ
ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ.

7.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 6μινου,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ δεν τελεί υπό εκκακάριςθ

8.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 6μινου,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ δεν τελεί υπό διαδικαςία
ζκδοςθσ απόφαςθσ αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ.

9.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 6μινου,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ δεν τελεί υπό πτωχευτικό
ςυμβιβαςμό.

10.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 6μινου,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ δεν τελεί υπό διαδικαςία
ζκδοςθσ απόφαςθσ πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ.

11.

Θεωρθμζνθ από αρμόδια αρχι κατάςταςθ του προςωπικοφ που απαςχολεί ο υποψιφιοσ
Ρρομθκευτισ κατά ειδικότθτα και για το οποίο ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ ζχει υποχρζωςθ
πλθρωμισ ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. Εφόςον δεν είναι δυνατι θ κεϊρθςθ τζτοιασ
κατάςταςθσ από δθμόςια αρχι, κα υποβάλλεται κατάςταςθ που θ ακρίβειά τθσ κα
βεβαιϊνεται από τον υποψιφιο.

12.

Υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986, ςτθν οποία ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ κα δθλϊνει
όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει
ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό.

13.

Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ που ο υποψιφιοσ
Ρρομθκευτισ δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα
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Α/Α

ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ
οποία να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ
κοινωνικισ αςφάλιςθσ κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ.

14.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ
είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ
του Διαγωνιςμοφ.

Σε περίπτωςθ που οριςμζνα από τα πιο πάνω δικαιολογθτικά δεν εκδίδονται ι δεν καλφπτουν ςτο
ςφνολό τουσ όλεσ τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ, πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να αναπλθρωκοφν με
Ζνορκθ Διλωςθ του υποψθφίου ενϊπιον ςυμβολαιογράφου ι Ειρθνοδίκθ ςτθν οποία κα
βεβαιϊνεται ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ δεν βρίςκεται ςτθν αντίςτοιχθ κατάςταςθ. Θ Ζνορκθ
αυτι Διλωςθ κα υποβλθκεί υποχρεωτικά μαηί με τθν προςφορά του Υποψθφίου εντόσ του
«Φακζλου Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ».
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Τα θμεδαπά Νομικά Ρρόςωπα
Α/Α

ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ

1.

Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο να πιςτοποιείται θ εγγραφι του
υποψθφίου ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ι βεβαίωςθ αρμόδιασ αρχισ με τθν οποία
να πιςτοποιείται θ άςκθςθ του επαγγζλματόσ του. Το πιςτοποιθτικό ι θ βεβαίωςθ αυτι
πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία διενζργειασ του
Διαγωνιςμοφ.

2.

Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου εν ιςχφ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται οι
προχποκζςεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του
ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ
οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.

3.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 6μινου,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ.

4.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 6μινου,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ
ςε πτϊχευςθ.

5.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 6μινου,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ δεν τελεί υπό αναγκαςτικι
διαχείριςθ.

6.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 6μινου,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ δεν τελεί υπό διαδικαςία κζςθσ ςε
αναγκαςτικι διαχείριςθ.

7.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 6μινου,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ δεν τελεί υπό εκκακάριςθ.

8.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 6μινου,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ δεν τελεί υπό διαδικαςία ζκδοςθσ
απόφαςθσ αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ.

9.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 6μινου,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ δεν τελεί υπό πτωχευτικό
ςυμβιβαςμό.

10.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 6μινου,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ δεν τελεί υπό διαδικαςία ζκδοςθσ
απόφαςθσ πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ.

11.

Θεωρθμζνθ από αρμόδια αρχι κατάςταςθ του προςωπικοφ που απαςχολεί ο υποψιφιοσ
Ρρομθκευτισ κατά ειδικότθτα και για το οποίο ζχει υποχρζωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ. Εφόςον δεν είναι δυνατι θ κεϊρθςθ τζτοιασ κατάςταςθσ από
δθμόςια αρχι, κα υποβάλλεται κατάςταςθ που θ ακρίβειά τθσ κα βεβαιϊνεται από τον
νόμιμο εκπρόςωπο του υποψθφίου.

12.

Υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986, ςτθν οποία ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του υποψθφίου κα
δθλϊνει όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ ο υποψιφιοσ
Ρρομθκευτισ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό.
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13.

Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ που ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ
δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα οποία να
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ
αςφάλιςθσ κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ.

14.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ
είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ
του Διαγωνιςμοφ.

Σε περίπτωςθ που οριςμζνα από τα πιο πάνω δικαιολογθτικά δεν εκδίδονται ι δεν καλφπτουν ςτο
ςφνολό τουσ όλεσ τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ, πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να αναπλθρωκοφν με
Ζνορκθ Διλωςθ του υποψθφίου ενϊπιον ςυμβολαιογράφου ι Ειρθνοδίκθ ςτθν οποία κα
βεβαιϊνεται ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ δεν βρίςκεται ςτθν αντίςτοιχθ κατάςταςθ. Θ Ζνορκθ
αυτι Διλωςθ κα υποβλθκεί υποχρεωτικά μαηί με τθν προςφορά του Υποψθφίου εντόσ του
«Φακζλου Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ».
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1.

Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ του υποψθφίου περί εγγραφισ του ςτα μθτρϊα
του οικείου επιμελθτθρίου ι ςε αντίςτοιχο επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο. Το
πιςτοποιθτικό ι θ βεβαίωςθ αυτι πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν
θμερομθνία διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ.

2.

Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ιςοδφναμο ζγγραφο αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ
αρχισ εν ιςχφ, από το οποίο να προκφπτει ότι πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ παρ. 1 του
άρκρου 73 του Ν.4412/2016.

3.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 6μινου,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ ι
ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του.

4.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 6μινου,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ
ςε πτϊχευςθ ι ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του.

5.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 6μινου,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ δεν τελεί υπό αναγκαςτικι
διαχείριςθ ι ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του.

6.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 6μινου,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ δεν τελεί υπό διαδικαςία κζςθσ ςε
αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του.

7.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 6μινου,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ δεν τελεί υπό εκκακάριςθ ι
ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του.

8.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 6μινου,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ δεν τελεί υπό διαδικαςία ζκδοςθσ
απόφαςθσ αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ ι ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ
χϊρασ του.

9.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 6μινου,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ δεν τελεί υπό πτωχευτικό
ςυμβιβαςμό ι ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του.

10.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 6μινου,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ δεν τελεί υπό διαδικαςία ζκδοςθσ
απόφαςθσ πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ
χϊρασ του.

11.

Θεωρθμζνθ από αρμόδια αρχι κατάςταςθ του προςωπικοφ που απαςχολεί ο υποψιφιοσ
Ρρομθκευτισ κατά ειδικότθτα και για το οποίο ζχει υποχρζωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ. Εφόςον δεν είναι δυνατι θ κεϊρθςθ τζτοιασ κατάςταςθσ από
δθμόςια αρχι, κα υποβάλλεται κατάςταςθ που θ ακρίβειά τθσ κα βεβαιϊνεται από τον
υποψιφιο.

12.

Υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 ι ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ αρχισ ι
ςυμβολαιογράφου ι, αν ςτθ χϊρα του υποψθφίου δεν προβλζπεται ζνορκθ διλωςθ,
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υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου
επαγγελματικοφ οργανιςμοφ, ςτθν οποία ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ κα δθλϊνει όλουσ τουσ
οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ οφείλει να
καταβάλει ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό.

13.

Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ που ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ
δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα οποία να
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ
αςφάλιςθσ κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ.

14.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ
είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ
του Διαγωνιςμοφ.

Σε περίπτωςθ που ςτθ χϊρα του υποψθφίου οριςμζνα από τα πιο πάνω δικαιολογθτικά δεν
εκδίδονται ι δεν καλφπτουν ςτο ςφνολό τουσ όλεσ τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ, πρζπει επί ποινι
αποκλειςμοφ να αναπλθρωκοφν με ζνορκθ βεβαίωςθ του υποψθφίου ι, ςτα κράτθ όπου δεν
προβλζπεται Ζνορκθ Βεβαίωςθ, με υπεφκυνθ διλωςθ του υποψθφίου ενϊπιον δικαςτικισ ι
διοικθτικι αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιο επαγγελματικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ του
υποψθφίου ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ δεν βρίςκεται ςτθν
αντίςτοιχθ κατάςταςθ. Θ Ζνορκθ αυτι Βεβαίωςθ κα υποβλθκεί υποχρεωτικά μαηί με τθν προςφορά
του Υποψθφίου εντόσ του «Φακζλου Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ».
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1

Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ του υποψθφίου περί εγγραφισ του ςτα μθτρϊα
του οικείου επιμελθτθρίου ι ςε αντίςτοιχο επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο. Το πιςτοποιθτικό
ι θ βεβαίωςθ αυτι πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία
διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ.

2

Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ιςοδφναμο ζγγραφο αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ
εν ιςχφ, από το οποίο να προκφπτει ότι πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 73
του Ν.4412/2016. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και τα μζλθ του
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα
που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό

4

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 6μινου, από το
οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ανάλογθ κατάςταςθ
που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του.

5

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 6μινου, από το
οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι
ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του.

6

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 6μινου, από το
οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ανάλογθ
κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του.

7

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 6μινου, από το
οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία κζςθσ ςε αναγκαςτικι
διαχείριςθ ι ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του.

8

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 6μινου, από το
οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό εκκακάριςθ ι ανάλογθ κατάςταςθ
που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του.

9

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 6μινου, από το
οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ
αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ ι ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του.

10

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 6μινου, από το
οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι
ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του.

11

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 6μινου, από το
οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του.

12

Θεωρθμζνθ από αρμόδια αρχι κατάςταςθ του προςωπικοφ που απαςχολεί ο υποψιφιοσ
Ανάδοχοσ κατά ειδικότθτα και για το οποίο ζχει υποχρζωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ. Εφόςον δεν είναι δυνατι θ κεϊρθςθ τζτοιασ κατάςταςθσ από δθμόςια αρχι, κα
υποβάλλεται κατάςταςθ που θ ακρίβειά τθσ κα βεβαιϊνεται από τον νόμιμο εκπρόςωπο του
υποψθφίου.

13

Υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 ι ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ αρχισ ι
ςυμβολαιογράφου ι, αν ςτθ χϊρα του υποψθφίου δεν προβλζπεται ζνορκθ διλωςθ, υπεφκυνθ
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Α/Α

ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ
διλωςθ ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ
οργανιςμοφ, ςτθν οποία ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του υποψθφίου κα δθλϊνει όλουσ τουσ
οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να
καταβάλει ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό.

14

Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ
δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα οποία να προκφπτει ότι
ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ κατά τθν
θμερομθνία διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ.

15

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι
ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του
Διαγωνιςμοφ.

Σε περίπτωςθ που ςτθ χϊρα του υποψθφίου οριςμζνα από τα πιο πάνω δικαιολογθτικά δεν
εκδίδονται ι δεν καλφπτουν ςτο ςφνολό τουσ όλεσ τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ, πρζπει επί ποινι
αποκλειςμοφ να αναπλθρωκοφν με ζνορκθ βεβαίωςθ του υποψθφίου ι, ςτα κράτθ όπου δεν
προβλζπεται Ζνορκθ Βεβαίωςθ, με υπεφκυνθ διλωςθ του υποψθφίου ενϊπιον δικαςτικισ ι
διοικθτικι αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιο επαγγελματικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ του
υποψθφίου ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ δεν βρίςκεται ςτθν
αντίςτοιχθ κατάςταςθ. Θ Ζνορκθ αυτι Βεβαίωςθ κα υποβλθκεί υποχρεωτικά μαηί με τθν προςφορά
του Υποψθφίου εντόσ του «Φακζλου Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ».
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Οι Ενϊςεισ / Κοινοπραξίεσ
Α/Α
1.

ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ
Για κάκε Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ / Κοινοπραξίασ πρζπει να κατατεκοφν όλα τα Δικαιολογθτικά,
ανάλογα με τθν περίπτωςθ (θμεδαπό/ αλλοδαπό φυςικό πρόςωπο, θμεδαπό/ αλλοδαπό
νομικό πρόςωπο, ςυνεταιριςμόσ).
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Γ.4 ΡΑΑΤΘΜΑ Δ' : ΤΕΥΔ
(Ανικει ςτθν με αρ. πρωτ. 1991/2019 Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ)
Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ
(βλζπε ςυνθμμζνο αρχείο Word και PDF, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ)
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Γ.5 ΡΑΑΤΘΜΑ Ε' : ΣΧΕΔΙΑΓΑΜΜΑ ΡΕΙΟΧΩΝ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ
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