
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ  ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ   

 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. (Ο.Λ.Ε. Α.Ε.) 

 
Ταχυδρομική διεύθυνση : ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 6 

Πόλη :  ΕΛΕΥΣΙΝΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός:   19200 

Χώρα:  ΕΛΛΑΔΑ 

τηλέφωνο:  2105543755 

Φαξ : 2105548351 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:  grammatia@olesa.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες: ΦΑΡΜΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)  http://www.elefsisport.gr/ 

 

Α.Δ.Α.:  
 

Ελευσίνα, 06/10/2020 
Α.Π : 9221 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΛΕ Α.Ε. 

 
Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.. (Ο.Λ.Ε. Α.Ε.)  προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό 

με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση παροχής υπηρεσιών λογιστικής 

υποστήριξης της οικονομικής λειτουργίας της  ΟΛΕ Α.Ε, με  το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας 

από οικονομική άποψη προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και το  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ι αυτής  –Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης -Περιγραφή 

παρεχόμενων υπηρεσιών (ανάλυση αντικειμένου διαγωνισμού), του προϋπολογισμού του Ο.Λ.Ε. 

Α.Ε. οικονομικών ετών 2020 και 2021 υπό τον Κ.Α. 61.00 με τίτλο: «Αμοιβες & εξοδα 

ελευθ.επαγγ.υποκ. σε παρακρ.φορου εισοδηματος», αναλυτικός Κ.Α 61.00.06.000 με τίτλο: 

«Αμοιβές & έξοδα λογιστών», ποσού : 25.000,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24%   6.000,00 ευρώ, 

συνολικού ποσού  31.000,00 ευρώ, και με διάρκεια  12 μήνες με έναρξη από την ημερομηνία 

υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού. 

 Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από το ακόλουθο θεσμικό πλαίσιο:   

- το ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει, ιδίως των διατάξεων του άρθρου 117 αναφορικά με τις συμβάσεις κάτω των 

ορίων, στις οποίες εμπίπτει και η παρούσα σύμβαση. 

- το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», και 

του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» στο βαθμό που 

συγκεκριμένες διατάξεις αυτού, δύναται να τύχουν αναλογικής εν προκειμένω 

εφαρμογής. 
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- το Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α  ́

204), όπως ισχύει, 

- το ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 

π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

- το ν. 4144/2013 (Α’ 88) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην κοινωνική Ασφάλιση 

και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» , 

- την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 

στις εμπορικές συναλλαγές», 

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

- το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», καθώς και τις 

διατάξεις της ΥΑ 57654/2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') «Ρύθμιση ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

- το ν. 3863/2010 (Α΄ 115) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις 

στις εργασιακές σχέσεις» , 

- το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

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

- το ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

- το ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα”, 

- το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία”, 

- το ν. 4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές 

διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με 

αναπηρίες και άλλες διατάξεις», 

- το π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 

Α.Ε.Π.Π.» 

- την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας 

και Ανάπτυξης» 

- την με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

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

- την με αρ.Π1 2380/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 3400) «Ρύθμιση των 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων», 

- το Ν. 3698/Β/16-11-2016 «Έγκριση ’’Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης’’ 

(ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ.4 του Ν. 4412/2016(Α’147), για τις διαδικασίες σύναψης 

δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
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- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 

της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 

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

- το πρωτογενές αίτημα που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ «20REQ007389923»  

- την  8935/29-09-2020 εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού Λιμένος 

Ελευσίνας ΑΕ σχετικά με τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης της οικονομικής 

λειτουργίας του Ο.Λ.Ε. Α.Ε 

- την αριθ. 27  απόφαση της 345ης Συνεδρίας στις  30-09-2020 του Δ.Σ. του Οργανισμού 

λιμένος Ελευσίνας Α.Ε., με την οποία εγκρίθηκε: 

✓ η πραγματοποίηση της δαπάνης σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 61.00 

(61.00.06.000) του προϋπολογισμού εξόδων του Οργανισμού λιμένος Ελευσίνας 

Α.Ε η οποία ταυτόχρονα αποτέλεσε το τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη (άρθρο 4, 

παρ. 1α του Π.Δ. 80/2016) για την κατάρτιση της σχετικής Α.Α.Υ. 

✓ η διενέργεια συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών λογιστικής 

υποστήριξης της οικονομικής λειτουργίας του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε. 

και οι όροι της διακήρυξης. 

- Την εκδοθείσα Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) ύψους 5.200.,00 Ευρώ 

(δημοσιονομική δέσμευση) η οποία έλαβε αριθμό πρωτ 9188/06-10-2020, 

καταχωρήθηκε με α/α ΑΠΟΦ-0387 στο Μητρώο Δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2020 

και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ λαμβάνοντας ΑΔΑ: «9ΡΣΩ469ΗΞΔ-ΞΞΩ», 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016, την εγκύκλιο 2/100018/0026/30-12-2016 

(Α.Δ.Α: ΨΒΞBΗ-ΔΤΗ). 

 

Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα την 23 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11: 00 πμ  στα 

γραφεία της Ο.Λ.Ε. Α.Ε. (Κανελλοπούλου 6, Ελευσίνα, ισόγειο, αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ.), 

ενώπιον Επιτροπής, η σύνθεση της οποίας έχει οριστεί με την υπ' αρίθμ. 8 (Πρακτικό  329/23-12-

2019)  Απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Ε. Α.Ε Οι προσφορές θα κατατίθενται στο γραφείο πρωτοκόλλου 

της Αναθέτουσας Αρχής, απ’ όπου θα λάβουν τον σχετικό αριθμό επί αποδείξει,   μέχρι και την 

προηγουμένη ημέρα , δηλαδή μέχρι και την 22 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 14: 00μμ.   

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών 

φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-

μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και 

κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα 

Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I 

της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της 

παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε 

θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης έχει δημοσιευθεί νόμιμα και θα αναρτηθεί στην επίσημη 

ιστοσελίδα  του Ο.Λ.Ε. ΑΕ : http://www.elefsisport.gr/ .  

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΕ ΑΕ 

Απόστολος Καμαρινάκης 
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