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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Προς ΟΛΕ Α.Ε. 

Δ/σμος Δ/ξης ……………… 

Ημερομηνία ………………… 

TEXNIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 

Με την παρούσα …………………………… 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Είδος Υπηρεσίας ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την Παροχή 

έργου εξειδικευμένων υπηρεσιών διοικητικής 

υποστήριξης, από ομάδα έργου, επί θεμάτων 

άσκησης αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικής 

Μέριμνας και Οικονομικών Υπηρεσιών, του 

τμήματος Λιμενικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης 

Τεχνικών και Λιμενικών Υπηρεσιών , του Γραφείου 

Διευθύνοντος Συμβούλου, του Γραφείου Τύπου και 

Επικοινωνίας και της Γραμματειακής υποστήριξης 

του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού 

Λιμένα Ελευσίνας Α.Ε  (Ο.Λ.Ε. Α.Ε.), όπως 

αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω ανά οργανωτική 

μονάδα του Ο.Λ.Ε. Α.Ε., στο πλαίσιο εκάστης των 

οποίων θα παρασχεθούν οι οριζόμενες υπηρεσίες 

υποστήριξης από τα οικεία στελέχη της ομάδας 

έργου, σύμφωνα με τις κάτωθι ειδικότερες 

προβλέψεις περί των αρμοδιοτήτων των 

οργανωτικών μονάδων, όπως εκάστοτε 

μεταβάλλονται και ισχύουν οι σχετικές 

αρμοδιότητες και η κατανομή τους μεταξύ των 

οργανωτικών μονάδων βάσει των αποφάσεων του 

Διευθύνοντος Συμβούλου κατόπιν εισηγήσεων των 

αρμοδίων Διευθύνσεων, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στον ισχύοντα ΚΕΟΛ και ανωτέρω 

στο παρόν Παράρτημα Ι:  

Α. Για τη Διεύθυνση Διοικητικής Μέριμνας και 

Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως αποστολή 

την ανάπτυξη και εφαρμογή των Διοικητικών και των 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Οργανισμού, με σκοπό 

……..  ……………………………….. 
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την καλύτερη οργάνωση του λιμένος και την καλύτερη 

δυνατή διαχείριση των πόρων του, υποστήριξη με 

παροχή υπηρεσιών ως προς τις εξής αρμοδιότητες της 

εν λόγω Διευθύνσεως, και ειδικότερα του Τμήματος 

Διοικητικής Μέριμνας (Α1), του Τμήματος 

Οικονομικών Υπηρεσιών (Α2) και του Τμήματος 

Προμηθειών (Α3): 

Α1. Για το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας 

• Η μέριμνα για την εκπαίδευση και συνεχή 

επιμόρφωση του προσωπικού της.  

• Η διοικητική εξυπηρέτηση του προσωπικού της 

Εταιρείας, που αναφέρεται, ενδεικτικώς, στη 

χορήγηση αδειών, στην έκδοση βεβαιώσεων και 

πιστοποιητικών, στη φροντίδα έγκρισης πρόσθετης 

απασχόλησής του κ.τ.λ.  

• Η παρακολούθηση των εξελίξεων της εργατικής 

νομοθεσίας. 

• Ο έλεγχος και η φροντίδα διεκπεραίωσης της 

έγκρισης των οδοιπορικών εξόδων του προσωπικού, 

που μετακινείται.  

• Η έκδοση αποφάσεων ανάθεσης υπηρεσιακών 

καθηκόντων.  

• Η φροντίδα και ο έλεγχος θεμάτων, που αφορούν 

στα χρονικά όρια εργασίας του προσωπικού και, 

ειδικότερα, στο ωράριο εργασίας, στις αναπαύσεις, 

στο ελαστικό ωράριο, κ.τ.λ. συναφή θέματα, καθώς 

και στον έλεγχο παρουσίας του προσωπικού.  

• Η συγκέντρωση τυχόν παραπόνων ή αιτημάτων του 

προσωπικού της Εταιρείας και η διερεύνησή τους 

μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, καθώς και η 

τήρηση σχετικού αρχείου.  

• Η εξέταση και παροχή στοιχείων και πληροφοριών, 

σε αιτήματα τρίτων, που είναι συναφή με τις 

αρμοδιότητες της Διεύθυνσης.  

• Η τήρηση των διαδικασιών κεντρικής 

γραμματειακής υποστήριξης της Εταιρείας, η τήρηση 

του γενικού αρχείου της Διεύθυνσης, η 

δακτυλογράφηση των εγγράφων της Διεύθυνσης, η 

πρωτοκόλληση της αλληλογραφίας της Διεύθυνσης, ο 
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χαρακτηρισμός της, καθώς και η διεκπεραίωσή της 

προς ενέργεια.  

• Η μέριμνα συλλογής, φύλαξης και διάθεσης των 

απολεσθέντων αντικειμένων.  

• Διεκπεραίωση έντυπης και ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας (συγκέντρωση, διαλογή, ταξινόμηση, 

καταχώριση στο πρωτόκολλο, σημάνσεις, διανομή σε 

τμήματα).  

• Η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείων εισερχομένων 

και εξερχομένων εγγράφων και ηλεκτρονικών 

μηνυμάτων.  

• Ο χειρισμός τηλεφωνικού κέντρου.  

• Ο προγραμματισμός και συντονισμός συναντήσεων 

και συσκέψεων.  

• Η συμμετοχή σε διοργάνωση εκδηλώσεων, 

συνεντεύξεων τύπου, συσκέψεων.  

• Η οργάνωση μετακινήσεων στελεχών και 

υπαλλήλων της εταιρείας.  

• Η οργάνωση - διεκπεραίωση καθημερινών 

καθηκόντων.  

• Η μέριμνα για την καλή οργάνωση του γραφείου και 

τη λειτουργία των μηχανημάτων διεκπεραίωσης των 

εργασιών του γραφείου.  

• Η επιμέλεια χώρου.  

 

Α2. Για το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών: 

Η μέριμνα, για τη συγκέντρωση και επεξεργασία κάθε 

στοιχείου σχετικού με τον Ισολογισμό.  

• Η συγκέντρωση των πάσης φύσεως λογιστικών και 

απολογιστικών στοιχείων, καθώς και η διαβίβασή 

τους στις, κατά περίπτωση, αρμόδιες υπηρεσίες της 

Εταιρείας ή στα διάφορα Υπουργεία και 

Οργανισμούς.  

• Η τήρηση των επίσημων λογιστικών βιβλίων, η 

συμφωνία των μηχανογραφικών λογιστικών 
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εγγραφών, σε όλα τα στάδια της επεξεργασίας τους 

(Ημερολόγιο, Γενικό και Αναλυτικό Καθολικό, 

ισοζύγιο, κλπ.) και, γενικώς, η λογιστική απεικόνιση 

και παρακολούθηση των οικονομικών πράξεων της 

Εταιρείας.  

• Η ευθύνη για τη διεκπεραίωση όλων των 

χρηματικών δοσοληψιών της Εταιρείας και η 

παρακολούθηση της κίνησής τους, καθώς και η 

συμφωνία των λογαριασμών.  

• Η παρακολούθηση της κίνησης των λογαριασμών 

τρίτων.  

• Η βεβαίωση και είσπραξη των λιμενικών τελών, 

καθώς και κάθε είδους σχετικών εισφορών και 

δικαιωμάτων, που βαρύνουν τρίτους προς την 

Εταιρεία.  

• Η βεβαίωση και είσπραξη των δικαιωμάτων, που 

προέρχονται από την παραχώρηση σε τρίτους, που 

είναι εγκατεστημένοι στη λιμενική περιοχή, του 

δικαιώματος να εκτελούν ορισμένες 

φορτοεκφορτωτικές εργασίες με δικά τους μέσα και 

προσωπικό.  

• Η βεβαίωση και είσπραξη των δικαιωμάτων που 

προβλέπονται από ειδικές διατάξεις επιβολής τελών, 

εισφορών, δικαιωμάτων κλπ. στα πετρελαιοειδή, στα 

τουριστικά σκάφη με ξένη σημαία, κ.α.  

• Η σύνταξη, τροποποίηση και αναπροσαρμογή των 

Κανονισμών και Τιμολογίων, για όλες τις εργασίες, 

που διεξάγονται στη λιμενική περιοχή από τρίτους με 

άδεια της Εταιρείας και με βάση σχετικές προτάσεις 

των αρμοδίων υπηρεσιών της.  

• Η παρακολούθηση, φύλαξη και επιστροφή των 

εγγυητικών επιστολών.  

• Η παρακολούθηση, η τήρηση, η συμφωνία και η 

ενημέρωση των λογαριασμών παγίων στοιχείων της 

Εταιρείας.  

• Η οργάνωση και διενέργεια των ετησίων τακτικών 

απογραφών.  

• Η παραλαβή, η κωδικοποίηση και ο έλεγχος των 

δικαιολογητικών εγγράφων, πριν από την έκδοση 
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σχετικών ενταλμάτων πληρωμής, γραμματίων 

είσπραξης και συμψηφιστικών δελτίων, σύμφωνα με 

αυτά και το λογιστικό Σχέδιο των λογαριασμών, 

καθώς και ο προληπτικός έλεγχος όλων των 

εκδιδομένων στοιχείων.  

• Η παρακολούθηση εφαρμογής των συμβάσεων της 

Εταιρείας σε τρίτους από οικονομικής άποψης.  

• Η τήρηση των διαδικασιών για την καταβολή 

αποζημιώσεων σε περιπτώσεις πρόκλησης ζημιών σε 

περιουσιακά στοιχεία τρίτων, με υπαιτιότητα της 

Εταιρείας, καθώς και η διεκδίκηση αποζημίωσης για 

πρόκληση ζημιών από τρίτους σε περιουσιακά 

στοιχεία της Εταιρείας.  

• Η μέριμνα για την τήρηση των σχετικών βιβλιαρίων 

τραπεζικής κατάθεσης και η ευθύνη για την έκδοση 

των πάσης φύσεως επιταγών της Εταιρείας. Επίσης, η 

κατάθεση των εισπράξεων στις Τράπεζες και η 

διενέργεια των αναλήψεων για την καταβολή των 

πληρωτέων ποσών.  

• Η τήρηση και συμφωνία των λογαριασμών 

προκαταβολών, δανείων, πιστωτικών υπολοίπων, 

χρεωστικών υπολοίπων, η σύνταξη 

ανακεφαλαιώσεων μισθοδοσίας και παραστατικών 

ενταλμάτων πληρωμών, γραμματίων εισπράξεων και 

συμψηφιστικών εγγράφων, η παρακολούθηση και 

συμφωνία απόδοσης των κρατήσεων υπέρ τρίτων, 

καθώς και η σύνταξη των παραστατικών 

μηχανογράφησης.  

• Η τήρηση και η συμφωνία Τραπεζών, προμηθευτών, 

πελατών και ταμείων.  

• Η διεκπεραίωση όλων των εργασιών και της 

διαδικασίας έκδοσης της μισθοδοσίας του 

προσωπικού, σύμφωνα με τα εργασιακά και 

μισθοδοτικά στοιχεία του, όπως αυτά προκύπτουν 

από τους ατομικούς φακέλους, που τηρούνται στο 

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, καθώς και ο έλεγχος της 

ορθότητας εξαγωγής της.  

• Η παρακολούθηση των μεταβολών του 

προσωπικού, συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικής 

Μέριμνας και η σύνταξη παραστατικών 
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μηχανογράφησης, για τις πάσης φύσεως μεταβολές 

(μισθών, επιδομάτων, κρατήσεων).  

• Η μέριμνα για την εμπρόθεσμη απόδοση του Φόρου 

Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) και των εισφορών ΙΚΑ 

και λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων, καθώς και η 

σύνταξη των σχετικών ονομαστικών καταστάσεων.  

• Η εμπρόθεσμη απόδοση των κρατήσεων και 

εισπράξεων υπέρ τρίτων και η υποβολή, σύμφωνα με 

τον νόμο, των φορολογικών στοιχείων.  

• Ο έλεγχος και η καταβολή όλων των τελών, που 

είναι πληρωτέα από την Εταιρεία (τελών φωτισμού, 

τηλεφώνου, ύδρευσης, ανταποδοτικών τελών κ.τ.λ.)  

• Η συγκέντρωση και ο έλεγχος των παραστατικών 

των διαφόρων δαπανών, για την καταχώρηση και την 

πληρωμή τους.  

• Η παραλαβή και παρακολούθηση απαιτήσεων από 

παραβάσεις Κ.Ο.Κ.  

 

Α3. Για το Τμήμα Προμηθειών: 

Ο σχεδιασμός της Διαχείρισης Αποθεμάτων, που θα 

εξασφαλίζουν τη διαρκή ύπαρξη στις αποθήκες της 

Εταιρείας των αναγκαίων υλικών, με τους 

οικονομικότερους όρους και σύμφωνα με το σχετικό 

Κανονισμό Προμηθειών της.  

• Ο χειρισμός θεμάτων προμηθειών υλικού και 

παροχών υπηρεσιών από τρίτους που 

περιλαμβάνονται ή όχι στο Ενιαίο Πρόγραμμα 

Προμηθειών, από το εξωτερικό ή το εσωτερικό, με 

δημόσιο διαγωνισμό ή απευθείας ανάθεση ή με 

πρόχειρο διαγωνισμό ή με συλλογή προσφορών, 

όπως προβλέπεται και από τον κανονισμό 

Προμηθειών της Εταιρείας, καθώς και της λήψης των 

σχετικών, κατά περίπτωση εγκρίσεων, μέσα στο 

πλαίσιο των αποφάσεων της Διοίκησης.  

• Η κατάρτιση των οικονομικών και λοιπών όρων των 

δημοπρατήσεων και συμβάσεων σε συνεργασία με το 

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών, η κατακύρωση των 

προμηθειών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 

διαδικασίες καθώς και η τήρηση και η 
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παρακολούθηση πιστής εφαρμογής των όρων των 

σχετικών συμβάσεων.  

• Ο προγραμματισμός και η μέριμνα προμήθειας των 

αναγκαίων για τις μονάδες της Εταιρείας επίπλων, 

μηχανών και συσκευών γραφείου, γραφικής ύλης και 

κάθε λογής υπηρεσιακών εντύπων, υλικού. κλπ.  

• Η προεκτίμηση της δαπάνης για αιτούμενα υλικά 

και η υπόδειξη πιθανών προμηθευτών, καθώς και των 

προβλεπόμενων από τον Κανονισμό, διαδικασιών 

προμήθειας (Δημόσιος Διαγωνισμός, Πρόχειρος, κλπ.)  

• Η μέριμνα, σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικών 

Υπηρεσιών, για έρευνα αγοράς, τη συνεχή διεύρυνση 

της γνώσης των πηγών διάθεσης των υλικών που 

χρησιμοποιεί η Εταιρεία, τη συντήρηση Μητρώου 

Υλικών και Προμηθευτών, καθώς και την ανάπτυξη 

και εφαρμογή Συστήματος Αξιολόγησης Προμηθειών.  

• Ο έλεγχος και η προώθηση προς το Τμήμα 

Οικονομικών Υπηρεσιών των παραστατικών των 

διαφόρων δαπανών, καθώς και των σχετικών 

τιμολογίων, για την πληρωμή τους.  

• Η μέριμνα για τη συγκρότηση Επιτροπών 

διενέργειας των Δημοσίων Διαγωνισμών και 

αξιολόγησης των σχετικών προσφορών, καθώς και 

Επιτροπών παραλαβής υλικών, επιστροφής υλικών 

και πρόχειρων διαγωνισμών, στις ειδικές περιπτώσεις 

που απαιτείται.  

• Η μέριμνα για την εκποίηση των άχρηστων υλικών 

της Εταιρείας.  

• Η τήρηση και λειτουργία του Μητρώου Δεσμεύσεων 

του Ο.Λ.Ε. Α.Ε.  

• Η αποστολή όλων των οικονομικών στοιχείων 

(μηνιαία, τριμηνιαία, ετήσια) που προκύπτουν από 

την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων προς το 

Εποπτεύον Υπουργείο και το Γενικό Λογιστήριο του 

Κράτους.  

• Η υποβολή στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ (Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων) όλων 

των απαιτούμενων εγγράφων προς δημοσίευση.  
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Β. Για τη Διεύθυνση Τεχνικών και Λιμενικών 

Υπηρεσιών, η οποία έχει ως αποστολή την εκπόνηση 

τεχνικών μελετών και την εκτέλεση έργων υποδομής 

και ανωδομής, τις πάσης φύσεως τεχνικές υπηρεσίες 

για την ανάπτυξη και συντήρηση των εν γένει 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, για την 

υποστήριξη της δραστηριότητας του λιμένα, τη 

μέριμνα για θέματα αιγιαλού και παραλίας, λιμενικών 

ζωνών, ρυμοτομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, 

επιμέλειας του πρασίνου και των χώρων αναψυχής, 

υπό το φως των κείμενων διατάξεων για την 

προστασία του περιβάλλοντος, την παραγωγή του 

«τελικού λιμενικού προϊόντος», στο οποίο 

περιλαμβάνεται το σύνολο των υπηρεσιών που 

δύναται να προσφέρει το λιμάνι σε πλοία, φορτία και 

επιβάτες, την επίβλεψη, διαχείριση και ρύθμιση της 

ενδολιμενικής κυκλοφορίας, τη μέριμνα για την 

πλοήγηση, ρυμούλκηση, παραβολή και 

αγκυροβόληση των πλοίων, τη φορτοεκφόρτωση, 

αποθήκευση και διαμετακόμιση εμπορευμάτων, την 

ανάπτυξη και συντήρηση των μηχανημάτων και του 

εν γένει εξοπλισμού φορτοεκφόρτωσης, τη διακίνηση 

επιβατών, οχημάτων και φορτίων, την εξυπηρέτηση 

του εφοδιασμού και της συντήρησης των πλοίων, τη 

μέριμνα για την καθαριότητα και την, εν γένει, 

διαχείριση καταλοίπων πλοίων και φορτίων, 

υποστήριξη με παροχή υπηρεσιών ως προς τις εξής 

αρμοδιότητες της εν λόγω Διευθύνσεως, και 

ειδικότερα του Τμήματος Λιμενικών Υπηρεσιών: 

Για το Τμήμα Λιμενικών Υπηρεσιών: 

Ο χειρισμός, εν γένει, θεμάτων διαχείρισης και 

παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης προς το επιβατικό 

κοινό, τα πλοία, τα φορτία, καθώς και προς κάθε 

χρήση των υπηρεσιών των λιμενικών εγκαταστάσεων 

της Εταιρείας.  

• Ο χειρισμός φορτοεκφόρτωσης, παραλαβής και 

παράδοσης εμπορευμάτων.  

• Ο χειρισμός θεμάτων κατά δηλωτικό μεταφορικού 

μέσου, με τα διαχειριστικά και οικονομικά στοιχεία 

των διακινουμένων, από την περιοχή ευθύνης της 

Εταιρείας, εμπορευμάτων και η καταγραφή, τήρηση 
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και υποβολή, αρμοδίως, σχετικών στατιστικών 

στοιχείων και η παροχή στοιχείων προς το Τμήμα 

Οικονομικών, για τη βεβαίωση και είσπραξη των 

ανάλογων δικαιωμάτων της Εταιρείας.  

• Ο έλεγχος και η καταγραφή των πλοίων, που 

επισκευάζονται ή βρίσκονται σε παροπλισμό ή σε 

αργία στην περιοχή ευθύνης της Εταιρείας και η 

καταγραφή, τήρηση και υποβολή, αρμοδίως, 

σχετικών στατιστικών και κοστολογικών στοιχείων 

στις αρμόδιες υπηρεσίες.  

• Η ορθολογική χρήση, η αποτελεσματική 

εκμετάλλευση και επίβλεψη της λειτουργίας των 

χώρων των επιβατικών σταθμών και η μέριμνα για τη 

διατήρησή τους σε άριστη κατάσταση λειτουργίας και 

εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού.  

• Ο χειρισμός θεμάτων Μαρίνας, καθώς και η μέριμνα 

κατάρτισης, σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες 

υπηρεσίες της Εταιρείας, των σχετικών συμβολαίων 

πελατών και η παρακολούθησή τους.  

• Η ορθολογική χρήση και η αποτελεσματική 

εκμετάλλευση και επίβλεψη της λειτουργίας των 

περιφερειακών λιμένων της χερσαίας ζώνης λιμένα 

της Εταιρείας, καθώς και η μέριμνα για τη συνεχή 

διατήρηση τους σε άριστη κατάσταση λειτουργίας και 

εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού.  

• Ο χειρισμός θεμάτων περιβαλλοντικής 

αποκατάστασης ή καθαριότητας, με δαπάνη των 

υπαιτίων της μόλυνσης.  

• Η εκπόνηση ή ανάθεση και η εφαρμογή των σχεδίων 

συλλογής και διαχείρισης των υγρών και στερεών 

καταλοίπων των πλοίων που προσορμίζουν στην 

περιοχή ευθύνης της Εταιρείας.  

• Ο έλεγχος και η φροντίδα της καθαριότητας του 

λιμένος και των κοινοχρήστων χώρων, ο 

προγραμματισμός και ο έλεγχος εργασίας των 

εντεταλμένων υπαλλήλων, καθώς και η διάθεση των 

μέσων για το εν λόγω έργο.  

• Η παρακολούθηση των πολιτικών για την προστασία 

του περιβάλλοντος, σε σχέση με τις δραστηριότητες 

της Εταιρείας, και ο χειρισμός των θεμάτων που 
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αφορούν στην λειτουργία της Εταιρείας, σε 

συμμόρφωση προς την ισχύουσα εθνική και 

ευρωπαϊκή νομοθεσία.  

• Η επιμέλεια των χώρων πρασίνου και αναψυχής, 

που κείνται στην περιοχή της Ζώνης του Λιμένος. 

 

Γ. Για το Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου, το 

οποίο έχει ρόλο συντονισμού της οργάνωσης και 

διευθέτησης θεμάτων που ανάγονται στις 

αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου, ο οποίος 

είναι προϊστάμενος όλων των Υπηρεσιών, διεύθυνσης 

του έργου του ΟΛΕ ΑΕ και λήψης αποφάσεων 

στρατηγικού επιχειρησιακού σχεδίου, υποστήριξη 

ιδίως με παροχή των εξής υπηρεσιών ως προς τις εξής 

αρμοδιότητες του εν λόγω Γραφείου: 

Για το Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου: 

• Οι υπηρεσίες του σχετίζονται με τη σύνταξη 

εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή 

εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση 

στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση 

των σκοπών της Εταιρείας, παροχή βοήθειας 

σε ειδικά θέματα που απασχολούν τις 

οργανωτικές μονάδες της Εταιρείας, ή κάθε 

άλλη εργασία που του ανατίθεται από τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο. 

• Η παροχή υπηρεσιών σύνταξης εκθέσεων, 

σύνταξης και υποβολής προτάσεων ή 

εισηγήσεων, επεξεργασίας και παρουσίασης 

στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση 

των σκοπών της εταιρείας, παροχής  βοήθειας 

στα  θέματα που απασχολούν τις οργανωτικές 

μονάδες της Εταιρείας και κάθε άλλη εργασία 

που ανατίθεται από τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο. 

• Η στενή συνεργασία με το προσωπικό στο 

πλαίσιο του σχεδιασμού και της 

αντιμετώπισης κοινού ενδιαφέροντος 

υποθέσεων. 

• Η πλήρης συνδρομή στην προετοιμασία των 

σχετικών αποφάσεων του Διευθύνοντος 

Συμβούλου. 
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• Η υποβοήθηση της λειτουργίας άσκησης των 

καθηκόντων του Διευθύνοντος Συμβούλου. 

• Η υποστήριξη του Διευθύνοντος Συμβούλου 

στη λήψη και υλοποίηση των αποφάσεων. 

• Ο συντονισμός  της οργάνωσης και 

διευθέτησης θεμάτων που ανάγονται στις 

αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου. 

• Η επικουρία του  Διευθύνοντα Συμβούλου 

στην άσκηση των καθηκόντων του.  

• Η οργάνωση όλων τις διαδικαστικών 

υποχρεώσεων και εκκρεμοτήτων του 

γραφείου Διευθύνοντος Συμβούλου.  

• Η επίβλεψη εφαρμογής των αποφάσεων του 

Διευθύνοντος Συμβούλου και η άμεση  

εποπτεία και παροχή της συνδρομής στην 

υλοποίησή τους.  

• Η οργάνωση όλων των διαδικαστικών 

εργασιών και υποχρεώσεων του 

Διευθύνοντος Συμβούλου.  

• Η σύνταξη των προτάσεων και εισηγήσεων 

που απαιτούνται για την πραγματοποίηση 

των σκοπών που ορίζονται στο καταστατικό 

και προβλέπονται στο Επιχειρησιακό και 

Στρατηγικό σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη και 

τις προτάσεις των λειτουργικών μονάδων της 

Εταιρείας.  

• Η ανάληψη επιτελικών πρωτοβουλιών 

κατόπιν εντολής  από τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο για την ανάπτυξη των εργασιών της 

εταιρείας.  

• Η παρακολούθηση της πορείας της εκτέλεσης 

των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου 

και η μέριμνα σύμφωνα με τις οδηγίες του 

Διευθύνοντος Συμβούλου για την υλοποίηση 

των υποχρεώσεων και δεσμεύσεων που 

απορρέουν από το καταστατικό της εταιρείας 

.  

• Η παρακολούθηση και αναφορά θεμάτων 

εφαρμογής του Κανονισμού Προσωπικού, 

σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές ή 

κανονιστικές ρυθμίσεις και των συμβατικών 

υποχρεώσεων.  

• Η παρακολούθηση της πορείας της εκτέλεσης 

των μέτρων για την αναβάθμιση, εκπαίδευση 

και αξιοποίηση του προσωπικού.  
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• Η παρακολούθηση και η μέριμνα  σύμφωνα 

με τις οδηγίες του Διευθύνοντος Συμβούλου 

επί των θεμάτων  εν γένει εύρυθμης 

λειτουργίας του Οργανισμού.  

Δ. Για το Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας, 

υποστήριξη με παροχή υπηρεσιών ως προς τις εξής 

αρμοδιότητες του εν λόγω Γραφείου: 

Για το Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας: 

• Η διατύπωση της γενικής στρατηγικής 

επικοινωνίας του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. και η μέριμνα για 

την υλοποίηση των στόχων επικοινωνίας και 

προβολής.  

• Η ευθύνη για τη διαμόρφωση της εσωτερικής και 

εξωτερικής εικόνας της Εταιρείας.  

• Η κατάρτιση και αξιολόγηση δραστηριοτήτων 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.  

• Η συστηματική προβολή του έργου και των στόχων 

της Εταιρείας.  

• Η ενημέρωση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης για 

τις δραστηριότητες του Ο.Λ.Ε. Α.Ε.  

• Η αξιολόγηση και η επιλογή αποτελεσματικών 

μεθόδων επικοινωνίας της Εταιρείας, καθώς και η 

κατάρτιση και η υλοποίηση προγραμμάτων 

επικοινωνίας με τις ομάδες – στόχους και τα Μέσα 

Μαζικής Ενημέρωσης.  

• Η μέριμνα για τη σύνθεση των προγραμμάτων 

προβολής της εταιρικής εικόνας, των προϊόντων και 

υπηρεσιών της Εταιρείας, ο καθορισμός των 

απαιτούμενων ενεργειών προβολής και ο 

συντονισμός των επιμέρους εργασιών.  

• Ο συντονισμός των διαδικασιών για τη διενέργεια 

ερευνών κοινής γνώμης.  

• Η διαχείριση και η επιμέλεια της διαμόρφωσης του 

περιεχομένου της ιστοσελίδας της Εταιρείας σε 

συνεργασία με τις Υπηρεσίες της.  

• Η στενή και συστηματική συνεργασία με τις 

Υπηρεσίες της Εταιρείας για θέματα 
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ανακοινώσεων/δημοσιεύσεων, και για τον ίδιο σκοπό 

συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, εάν απαιτείται.  

• Η παρακολούθηση και τήρηση αρχείου 

δημοσιευμάτων και ανακοινώσεων στον τύπο που 

σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Εταιρείας.  

• Η οργάνωση προγραμμάτων επισκέψεων τρίτων στη 

Λιμενική Ζώνη του Ο.Λ.Ε. Α.Ε., καθώς και εκδηλώσεων 

με σκοπό την προβολή του έργου της Εταιρείας.  

• Η διοργάνωση των εκδηλώσεων που 

πραγματοποιούνται για το προσωπικό και τους 

πελάτες της Εταιρείας.  

 

Ε. Για τη Γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Ο.Λ.Ε., με γραμματειακή υποστήριξη ιδίως με 

παροχή των εξής υπηρεσιών ως προς τις 

αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου: 

1. Υποστήριξη της λειτουργίας των Γενικών 

Συνελεύσεων: 

• Συντάσσει την Ημερήσια Διάταξη των Γενικών 

Συνελεύσεων και προωθεί τα θέματα που αυτή 

περιλαμβάνει στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση. 

• Συντάσσει την περιληπτική και την πλήρη 

Πρόσκληση προς τους Μετόχους και, αφού εγκριθούν 

από το Διοικητικό Συμβούλιο, τις προωθεί για 

δημοσίευση στα έντυπα μέσα και ανάρτηση στο 

διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, σε συνεργασία με 

την Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων της 

Διεύθυνσης Επικοινωνίας και Εταιρικών Σχέσεων. 

Επίσης αναρτά την περιληπτική Πρόσκληση στο 

διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου 

(Γ.Ε.ΜΗ.). 

• Αποστέλλει το σχετικό έντυπο υλικό των 

Γενικών Συνελεύσεων στα αρμόδια Υπουργεία, καθώς 

και συντάσσει και αποστέλλει Προσκλήσεις για τις 

Γενικές Συνελεύσεις, όπου προβλέπεται. 

• Συντάσσει και δακτυλογραφεί τις αποφάσεις 

των Γενικών Συνελεύσεων, συμπεριλαμβανομένων 

και των αποτελεσμάτων της. 
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• Συντάσσει, δακτυλογραφεί και καταχωρεί τα 

Πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων στο επίσημο 

βιβλίο της Εταιρείας, για υπογραφή από τον Πρόεδρο 

και το Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης και τέλος 

αποστέλλει αυτά, όπου προβλέπεται, εντός και εκτός 

Εταιρείας. 

• Μεριμνά για την ανάρτηση στο διαδικτυακό 

τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) των 

κατά νόμο δημοσιευτέων αποφάσεων που 

λαμβάνουν οι Γενικές Συνελεύσεις. 

2. Υποστήριξη της λειτουργίας του Διοικητικού 

Συμβουλίου: 

• Συλλέγει και προωθεί τις προς συζήτηση 

εισηγήσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου και την 

Ημερήσια Διάταξη των Συνεδριάσεων του Διοικητικού 

Συμβουλίου για υπογραφής τους από τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο και από τον Πρόεδρο του 

Διοικητικού Συμβουλίου αντίστοιχα. 

• Αποστέλλει, μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, αντίγραφα της Ημερήσιας Διάταξης 

και τις εισηγήσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου 

καθώς και κάθε άλλου έντυπου υλικού, στα Μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου και στους αρμόδιους 

Δημόσιους Φορείς (ΥΝΑΝΠ, ΤΑΙΠΕΔ, ΚΛΕ κλπ) 

• Συντάσσει και δακτυλογραφεί τις αποφάσεις 

που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο, μεριμνά για την 

υπογραφή τους από τον Πρόεδρό του, τις αναρτά σε 

συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του ΟΛΕ ΑΕ, 

στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» 

και τις διανέμει, μέσω ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, 

στους αρμόδιους Υπηρεσιακούς Παράγοντες. 

• Μεριμνά για την επιστροφή των φακέλων των 

εισηγήσεων που εισάγονται στα Διοικητικά 

Συμβούλια, στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΕ ΑΕ ή 

στα αρμόδια στελέχη. 

• Μεριμνά για την ηχογράφηση των 

Συνεδριάσεων του Δ.Σ. και την αποστολή τους προς 

απομαγνητοφώνηση, ώστε να συμπεριληφθούν στα 

Πρακτικά των Συνεδριάσεων. 
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• Συντάσσει, δακτυλογραφεί και διανέμει τα 

Πρακτικά των Συνεδριάσεων στα Μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου για έγκριση και ακολούθως 

καταχωρεί αυτά στο επίσημο βιβλίο της Εταιρείας για 

υπογραφή από τα Μέλη και το Γραμματέα του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

• Διατηρεί αρχείο εισηγήσεων, αποφάσεων, 

πρακτικών και διαφόρων άλλων εγγράφων σε έντυπη 

και ηλεκτρονική μορφή. 

• Μεριμνά για την ανάρτηση στο διαδικτυακό 

τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) και 

στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, (Φ.Ε.Κ.) 

των κατά νόμο δημοσιευτέων πράξεων. 

• Συμπληρώνει και αποστέλλει στην 

Οικονομική Υπηρεσία του ΟΛΕ ΑΕ, Καταστάσεις 

Δήλωσης Μεταβολής Στοιχείων του Ι.Κ.Α., καθώς και 

κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο, στην περίπτωση 

εκλογής νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

• Συντάσσει και αποστέλλει στην αρμόδια 

υπηρεσία (Μισθοδοσίας), Υπηρεσιακά Σημειώματα 

που αφορούν τη μηνιαία αμοιβή των Μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των Μελών της 

Επιτροπής Ελέγχου. 

• Συντάσσει και αποστέλλει ετησίως στους 

Ορκωτούς Λογιστές του ΟΛΕ ΑΕ, Υπηρεσιακό 

Σημείωμα που εμπεριέχει στοιχεία για τη σύνταξη της 

Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνοδεύει 

τις Οικονομικές Καταστάσεις κάθε έτους. 

• Μεριμνά για την έγγραφη ενημέρωση και 

αποστολή των απαραίτητων στοιχείων στα 

συνεργαζόμενα με την Εταιρεία τραπεζικά ιδρύματα, 

στις περιπτώσεις συγκρότησης/ανασυγκρότησης του 

Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα, τροποποίησης του 

Καταστατικού, καθώς και εξουσιοδότησης Στελεχών 

της Εταιρείας για εκπροσώπησή της. 

• Μεριμνά για την ενώπιον  του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας, διεξαγωγή ηλεκτρονικής 

κλήρωσης, από την οποία προκύπτουν τα μέλη των 

Επιτροπών Διαγωνισμών ανάθεσης έργων και 
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παραλαβής, προσωρινής ή οριστικής, εφόσον 

απαιτηθεί. 

 
Μεθοδολογία υλοποίησης  

Ο ανάδοχος οφείλει να παρέχει συμβατικές 

υπηρεσίες στις ανωτέρω Διευθύνσεις, Τμήματα, 

Γραφεία και λοιπές οργανωτικές μονάδες με έμπειρη 

ομάδα έργου. Ειδικότερα, οφείλει να παράσχει τις 

υπηρεσίες υποστήριξης με Ομάδα έργου 

στελεχωμένη απαραιτήτως με είκοσι ένα (21) 

στελέχη, πλήρους απασχόλησης για το σύνολο του 

συμβατικού χρόνου στις εγκαταστάσεις του 

αναθέτοντος φορέα, με συγκεκριμένα απαραιτήτως 

απαιτούμενα προσόντα για κάθε μέλος της ομάδας, 

όπως περιγράφονται ακολούθως:  

 

Α. Για τη Διεύθυνση Διοικητικής Μέριμνας και 

Οικονομικών Υπηρεσιών 

Α1. Για το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας: 

1.  Έναν (1) πτυχιούχο ΑΕΙ ή με ισότιμο τίτλο 

πανεπιστημίου της αλλοδαπής με γνώση 

χειρισμού Η/Υ και καλή γνώση της αγγλικής 

γλώσσας  και εργασιακή εμπειρία 

τουλάχιστον τρία (3) έτη σε Φορείς Γενικής 

Κυβέρνησης υπηρεσιών λιμενικού τομέα, 

ήτοι φορέα διοίκησης,  λειτουργίας και 

διαχείρισης λιμένα.  

2. Έναν απόφοιτο Λυκείου (Απολυτήριο 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) με καλή 

γνώση της αγγλικής γλώσσας.   

 

 

Α.2. Για το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών 

1. Έναν (1) πτυχιούχο ΑΕΙ ή με ισότιμο τίτλο 

πανεπιστημίου της αλλοδαπής με γνώση χειρισμού 

Η/Υ και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας ο οποίος 

επιπρόσθετα και παράλληλα θα εκτελεί καθήκοντα 

Συντονιστή της Ομάδας Έργου και ο οποίος έχει 

τουλάχιστον τρία (3) έτη εργασιακή εμπειρία σε 
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Φορείς Γενικής Κυβέρνησης υπηρεσιών «λιμενικού 

τομέα», ήτοι φορέα διοίκησης,  λειτουργίας και 

διαχείρισης λιμένα, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο 

(2) έτη με αντικείμενο υπηρεσίας σε τμήμα 

εσόδων/εξόδων ή σε Διεύθυνση Οικονομικού.  

2. Έναν (1) πτυχιούχο ΑΕΙ ή με ισότιμο τίτλο 

πανεπιστημίου της αλλοδαπής με καλή γνώση της 

αγγλικής γλώσσας  και τρία (3) έτη εργασιακή 

εμπειρία σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις.  

3. Έναν (1) πτυχιούχο ΑΕΙ ή με ισότιμο τίτλο 

πανεπιστημίου της αλλοδαπής με καλή γνώση της 

αγγλικής γλώσσας.   

4. Δυο (2) απόφοιτους Λυκείου (Απολυτήριο 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)  με γνώση χειρισμού 

Η/Υ, και τουλάχιστον τρία (3) έτη εργασιακή εμπειρία 

σε Φορείς Γενικής Κυβέρνησης υπηρεσιών λιμενικού 

τομέα, ήτοι φορέα διοίκησης,  λειτουργίας και 

διαχείρισης λιμένα, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο 

(2) έτη με αντικείμενο υπηρεσίας σε τμήμα 

εσόδων/εξόδων ή σε Διεύθυνση Οικονομικού.  

5. Έναν κάτοχο αδείας άσκησης οικονομολογικού 

επαγγέλματος, με επαρκή γνώση χειρισμού Η/Υ και 

τουλάχιστον τρία (3) έτη εργασιακή εμπειρία ως 

Λογιστής ή Βοηθός Λογιστή σε Φορείς Γενικής 

Κυβέρνησης υπηρεσιών λιμενικού τομέα, ήτοι φορέα 

διοίκησης, λειτουργίας και διαχείρισης λιμένα, εκ των 

οποίων τουλάχιστον δύο (2) έτη με αντικείμενο 

υπηρεσίας σε τμήμα εσόδων/εξόδων ή σε Διεύθυνση 

Οικονομικού . 

 

Α.3. Για το Τμήμα Προμηθειών 

1. Έναν (1) πτυχιούχο ΑΕΙ ή με ισότιμο τίτλο 

πανεπιστημίου της αλλοδαπής με γνώση χειρισμού 

Η/Υ και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  και 

εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τρία (3) έτη σε 

Φορείς Γενικής κυβέρνησης υπηρεσιών λιμενικού 

τομέα, ήτοι φορέα διοίκησης,  λειτουργίας και 

διαχείρισης λιμένα. 
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2. Έναν (1) πτυχιούχο ΑΕΙ ή με ισότιμο τίτλο 

πανεπιστημίου της αλλοδαπής οικονομικού 

πανεπιστημίου με γνώση χειρισμού Η/Υ.   

 

Β. Για τη Διεύθυνση Τεχνικών και Λιμενικών 

Υπηρεσιών 

Για το Τμήμα Λιμενικών Υπηρεσιών: 

1. Έναν (1) απόφοιτο  Λυκείου (Απολυτήριο 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) και εργασιακή 

εμπειρία τουλάχιστον τρία (3) έτη σε Φορείς Γενικής 

κυβέρνησης υπηρεσιών λιμενικού τομέα, ήτοι φορέα 

διοίκησης,  λειτουργίας και διαχείρισης λιμένα.  

2. Έναν (1) απόφοιτο Λυκείου (Απολυτήριο 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) με γνώση χειρισμού 

Η/Υ και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  .  

3. Δύο (2) απόφοιτους  Λυκείου (Απολυτήριο 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)  

4. Ένα (1) άτομο με  άδεια άσκησης επαγγέλματος 

αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας.      

5. Δυο  (2) απόφοιτους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.  

 

Γ. Για το Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου 

1. Έναν (1) πτυχιούχο ΤΕΙ ή με ισότιμο τίτλο της 

αλλοδαπής με γνώση χειρισμού Η/Υ και καλή γνώση 

της αγγλικής γλώσσας.   

2. Έναν (1) πτυχιούχο ΤΕ Λογιστικής , με γνώση 

χειρισμού Η/Υ και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 

και εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τρία (3) έτη ως 

βοηθός λογιστή.  

Δ. Για το Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας 

Έναν (1)  δημοσιογράφο μέλος της Ένωσης Συντακτών 

Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.), ο 

οποίος έχει εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 15έτη 

στο χώρο της Δημοσιογραφίας (Εφημερίδες – 

Τηλεόραση ή Ραδιόφωνο).  
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Ε. Για τη Γραμματεία του Διοικητικού 

Συμβουλίου  

Έναν (1) πτυχιούχο ΑΕΙ ή με ισότιμο τίτλο 

πανεπιστημίου της αλλοδαπής με γνώση χειρισμού 

Η/Υ και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και 

εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τρία (3) έτη σε 

Φορείς Γενικής κυβέρνησης υπηρεσιών «λιμενικού 

τομέα» ήτοι φορέα διοίκησης,  λειτουργίας και 

διαχείρισης λιμένα.   

 

Γενικές Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις 
Γενικές Απαιτήσεις 
Συγκεκριμένα καθήκοντα και αρμοδιότητες για 
τους ανωτέρω θα καθορίζονται σύμφωνα με τις 
τρέχουσες κάθε φορά ανάγκες του Οργανισμού, 
από τον αναθέτοντα φορέα, ο οποίος για την 
εκτέλεση της σύμβασης θα βρίσκεται σε διαρκή 
επικοινωνία με τον ανάδοχο, ο οποίος 
υποχρεούται να ορίσει ένα εκ των στελεχών του 
ως συντονιστή του έργου, πέραν των άλλων 
καθηκόντων του.  
Αντικατάσταση των στελεχών της Ομάδας Έργου 
που θα προταθούν στην προσφορά του 
αναδόχου επιτρέπεται μόνο για σπουδαίο λόγο, 
υπό την προϋπόθεση της έγκρισης του Ο.Λ.Ε Α.Ε  
και με άτομα ανάλογων προσόντων από αυτά 
που αναφέρονται στην προσφορά.  
Ο Ο.Λ.Ε Α.Ε. δικαιούται να ζητήσει από τον 
Ανάδοχο την αντικατάσταση μέλους 
εμπλεκομένου στην εκτέλεση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών  που κατά τη βάσιμη και 
αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται 
στις απαιτήσεις αυτών, ο δε Ανάδοχος 
υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να 
ανταποκριθεί άμεσα στην απαίτηση του Ο.Λ.Ε 
Α.Ε. 
 
Επίσης, ο Ανάδοχος, ο οποίος έχει την υποχρέωση 

οργάνωσης και διαχείρισης της ομάδας έργου, 

υποχρεούται στην καθημερινή παρουσία του 

επικεφαλής διαχειριστή ως υπευθύνου του 

αναδόχου, στη διάθεση εφεδρικού/ή σε επιφυλακή 

ατόμου για την συμπλήρωση, αναπλήρωση ή 

αντικατάσταση αδειούχου ή εκλείποντος ή 

απουσιάζοντος για οποιοδήποτε λόγο μέλους της 
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Ομάδας έργου Λιμενικών Υπηρεσιών (το εφεδρικό 

στέλεχος/αναπληρωτής/αντικαταστάτης πρέπει να 

πληροί αποδεδειγμένα όλα τα απαιτούμενα κατά την 

παρούσα διακήρυξη προσόντα του 

απουσιάζοντος/αδειούχου/κωλυομένου/εκλείποντος 

στελέχους), στη διάθεση των στελεχών για  ώρες 

υπερωριακής εργασίας για την κάλυψη έκτακτων 

αναγκών λειτουργίας των Υπηρεσιών του λιμένα, στην 

παροχή γνώμης ή απόψεων όταν ζητείται  από τον 

Ο.Λ.Ε. και στην αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων 

που ενδεχομένως προκύψουν. 

   
Τα στελέχη της Ομάδας Έργου που θα 

χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο για την εκτέλεση 

του έργου της παρούσας σε καμία περίπτωση δεν 

μπορεί να θεωρηθεί ότι συνδέονται ατομικώς με 

οποιαδήποτε μορφή σχέσης εργασίας ή σύμβασης 

έργου ή άλλης τινός ατομικής συμβάσεως με τον 

Ο.Λ.Ε Α.Ε και, συνεπώς, δεν γεννάται καμία 

υποχρέωση, οποιασδήποτε μορφής, του Ο.Λ.Ε Α.Ε. 

απέναντί τους. Όλα τα στελέχη της Ομάδας Έργου με 

τα οποία θα παρέχονται οι συμβατικές υπηρεσίες 

προς τον Οργανισμό κατά τη διάρκεια της σύμβασης 

θα είναι παρόντα στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού 

ή σε όποιον χώρο απαιτείται για την παροχή των 

αναγκαίων υπηρεσιών, σύμφωνα με την κρίση των 

αρμοδίων οργάνων του Οργανισμού, χωρίς τα 

στελέχη της Ομάδας Έργου να τελούν σε οποιαδήποτε 

ατομική έννομη σχέση με τον Οργανισμό, ο οποίος 

τελεί σε συμβατική σχέση μόνο με τον ανάδοχο, 

αδιαφόρως των εσωτερικών εννόμων σχέσεων του 

αναδόχου με το καθένα από τα στελέχη της Ομάδας 

Έργου βάσει της οποίας αυτά διατίθενται από τον 

ανάδοχο για την παροχή των υπηρεσιών της 

παρούσης συμβάσεως προς τον Οργανισμό. Η 

οποιαδήποτε παύση, κατάργηση ή μεταβολή της 

έννομης σχέσης που συνδέει τα μέλη της Ομάδας 

Έργου με τον ανάδοχο και στα οποία βασίζεται η 

παροχή των συμβατικών υπηρεσιών δια της Ομάδας 

Έργου ουδόλως επηρεάζει τις εκ της συμβάσεως 

υποχρεώσεις του αναδόχου προς τον Οργανισμό για 

την παροχή των συμβατικών υπηρεσιών με την 

Ομάδα έργου για τον σκοπό αυτό. 
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Τα στελέχη της Ομάδας Έργου υποβάλλουν 
Υπεύθυνη Δήλωση προς τον Ο.Λ.Ε. Α.Ε., με την 
οποία δηλώνουν ότι τα στοιχεία που έχουν 
υποβάλει είναι ακριβή και αληθή, αποδέχονται 
ότι θα απασχοληθούν στο έργο, υπάρχει 
συμφωνία συνεργασίας για όλη την 
προβλεπόμενη διάρκεια του παρόντος έργου, 
δεν συμμετέχουν σε άλλη προσφορά στο πλαίσιο 
της παρούσας Διακήρυξης και δέχονται τους 
όρους του παρόντος διαγωνισμού πλήρως και 
ανεπιφύλακτα. 
 
Γενικές Υποχρεώσεις: 
Ο ανάδοχος της παροχής των υπηρεσιών αυτών 

υποχρεούται σε: 

Υποβολή προς έγκριση από την Υπηρεσία 

χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης εργασιών με σκοπό τη 

βελτιστοποίηση της διαχείρισης του διατιθέμενου 

προσωπικού. Συνεχής παρακολούθηση της προόδου 

του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης. 

Μηνιαία πληρωμή των οργανισμών κοινωνικής 

ασφάλισης στους οποίους υποχρεούται να 

καταβάλλει εισφορές του προσωπικού που διαθέτει 

(στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει 

την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά 

Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) 

Υποχρέωση αποδοχής του εκδιδόμενου από τον 

Ο.Λ.Ε. Α.Ε. (εάν απαιτηθεί) χρονοδιαγράμματος 

εκτέλεσης εργασιών με σκοπό τη βελτιστοποίηση της 

διαχείρισης του διατιθέμενου προσωπικού. Συνεχής 

παρακολούθηση της προόδου του φυσικού 

αντικειμένου της σύμβασης. 

Λήψη κατάλληλων μέτρων για την ελαχιστοποίηση 

δυσμενών επιπτώσεων στη λειτουργική πορεία της 

σύμβασης, στην κατεύθυνση της έγκαιρης επέμβασης 

και αποτροπής καθυστερήσεων σύμφωνα με τις 

οδηγίες του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. 

Αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων που 

ενδεχομένως θα προκύψουν σε όλη τη διάρκεια της 

παροχής υπηρεσίας με τις οδηγίες του ΟΛΕ Α.Ε. 

Εντοπισμό και επίλυση τυχόν προβλημάτων που θα 

ανακύψουν κατά την εκτέλεση των εργασιών με βάση 
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τις ειδικές επιτόπιες συνθήκες και τη διαθεσιμότητα 

υλικών και πόρων με τις οδηγίες του Ο.Λ.Ε. Α.Ε.. 

Χρησιμοποίηση εξοπλισμού γραφείου, μηχανημάτων 

και οχημάτων, ιδιοκτησίας του Ο.Λ.Ε. Α.Ε., με όλα τα 

απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα. 

Υποβολή εκτάκτων αναφορών και εκθέσεων, κατ’ 

απαίτηση του ΟΛΕ Α.Ε. ή λόγω συγκεκριμένης 

ανάγκης. 

Υποβολή προτάσεων και παρατηρήσεων με σκοπό 

βελτιωτικές παρεμβάσεις. 

Διασφάλιση ότι οι απαιτούμενοι για την υλοποίηση 

της υπηρεσίας πόροι του Αναδόχου είναι διαρκώς 

διαθέσιμοι.  

Διασφάλιση ότι η πρόοδος που συντελείται στην 

κατεύθυνση του αποτελέσματος παραμένει σταθερή 

και συνεπής με τις απαιτήσεις του Αναθέτοντος 

Φορέα.  

Διασφάλιση της σωστής εφαρμογής των διαδικασιών, 

ώστε οι υπηρεσίες να ικανοποιούν τις απαιτήσεις που 

τίθενται. 

Ο Ανάδοχος, θα έχει την αρμοδιότητα και την ευθύνη 

παροχής των υπηρεσιών σε καθημερινή βάση. Κύρια 

αρμοδιότητά του είναι να διασφαλίζει ότι οι 

υπηρεσίες παρέχονται, με το απαιτούμενο επίπεδο 

ποιότητας και στα πλαίσια των προκαθορισμένων 

περιορισμών χρόνου και κόστους.  

Ο Ανάδοχος είναι ειδικότερα, αν και ενδεικτικώς, 

υπεύθυνος για τα εξής:  

Την παροχή μελών της Ομάδας Έργου με την 

κατάλληλη εξειδίκευση και τις κατάλληλες δεξιότητες, 

την καθοδήγησή τους και τη διοίκησή τους.  

Τον έλεγχο και την παρακολούθηση των υπηρεσιών.  

Την ανάληψη της ευθύνης για τη συνολική πρόοδο 

των παρεχόμενων υπηρεσιών και τις διορθωτικές 

ενέργειες, εφόσον είναι αναγκαίες.  

Την επίλυση όλων των θεμάτων που επηρεάζουν ανά 

πάσα στιγμή την υλοποίηση των υπηρεσιών.  
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Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος:  

• να χρησιμοποιεί ειδικευμένο και έμπειρο 

προσωπικό, σύμφωνα με τα ειδικότερον οριζόμενα 

στην παρούσα διακήρυξη.  

• να συμμορφώνεται άμεσα με τις υποδείξεις του 

Ο.Λ.Ε. Α.Ε. 

 • να παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την 

ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί και για την 

προστασία της υγείας και ασφάλειας των 

εργαζομένων.  

Το πάσης φύσεως και ειδικότητας προσωπικό για την 

παροχή των υπηρεσιών, εντέλλεται, αμείβεται και 

ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον Ανάδοχο. 

Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση 

ανασφάλιστου προσωπικού.  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να απασχολεί 

ομάδα έργου απαρτιζόμενη από στελέχη με τα 

προσόντα τεχνικής ικανότητας που ορίζονται στην 

παρούσα διακήρυξη και να αντικαθιστά άμεσα 

οποιοδήποτε μέλος της δεν ανταποκρίνεται, κατά την 

κρίση του Αναθέτοντος Φορέα, επαρκώς στο 

αντικείμενο των ανατεθειμένων υπηρεσιών.  

Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί 

προσωπικό ασφαλείας προς αντικατάσταση τυχόν 

προσωρινά απουσιαζόντων μελών της ομάδας έργου 

από τις οριζόμενες θέσεις εξυπηρέτησης. 

 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκφράζει γνώμη 

επί όλων των θεμάτων επί των οποίων ζητείται η 

άποψή του από τον Ο.Λ.Ε Α.Ε.. Ο χρόνος 

γνωμοδότησης θα ορίζεται ανάλογα με την 

σπουδαιότητα και το επείγον κάθε θέματος. 

 
 
Εκτέλεση Σύμβασης, Όργανα και Τρόποι Παροχής 
Υπηρεσιών του Αναδόχου. 
Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του 
σε καλή και πλήρη συνεργασία με τις Υπηρεσίες 
του Ο.Λ.Ε Α.Ε. Το σύνολο των απαιτούμενων 
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ηλεκτρονικών υπολογιστών και του αναγκαίου 
λογισμικού ανήκει στον Ο.Λ.Ε Α.Ε., ο οποίος 
βαρύνεται με το κόστος λειτουργίας και 
συντήρησής τους. 
Ο νόμιμος Εκπρόσωπος του Αναδόχου ή ο 
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του ενεργεί για 
όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση, 
και σε όλα τα θέματα και διευθετεί για 
λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά 
προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση. 
 
Μέσα και Προσωπικό  
Ο Ο.Λ.Ε. Α.Ε. έχει το δικαίωμα να δίνει εντολή στον 

Ανάδοχο να απομακρύνει οποιονδήποτε υπάλληλο, 

επιστήμονα ή μη, ο οποίος αποδεικνύεται 

ακατάλληλος για τον σκοπό που απασχολείται, και να 

τον αντικαθιστά με στέλεχος όμοιων προσόντων, 

σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη. Η ανωτέρω 

απομάκρυνση θα γίνεται απροφασίστως μέσα σε 

δέκα ημέρες από την ειδοποίηση του Αναδόχου. 

  
Σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης ή 
πρόσληψης νέου προσωπικού αυτή θα πρέπει να 
γίνεται με προσωπικό ανάλογων προσόντων με 
αυτά που αναφέρονται παραπάνω 
(Μεθοδολογία Υλοποίησης). Κάθε νέο πρόσωπο 
που θα έρχεται για να εργαστεί στο αντικείμενο 
της Σύμβασης, θα είναι ενημερωμένο για το 
ιστορικό του αντικειμένου με το οποίο θα 
απασχοληθεί και δεν δικαιολογείται 
απασχόληση για ενημέρωσή του. 
 
Τόπος υλοποίησης/παροχής υπηρεσιών 

Η παροχή της υπηρεσίας θα υλοποιηθεί στις 

(εσωτερικές και εξωτερικές) εγκαταστάσεις και 

χώρους του αναθέτοντος φορέα στον Κεντρικό Λιμένα 

Ελευσίνας ή, αναλόγως των εκάστοτε αναγκών, σε 

άλλον τόπο κατά την κρίση και καθ’ υπόδειξη των 

αρμοδίων οργάνων του Οργανισμού προς τον 

ανάδοχο. 

Τμήμα των παρεχόμενων υπηρεσιών μπορεί κατά 

περίπτωση να υλοποιείται και στις εγκαταστάσεις του 

αναδόχου οικονομικού φορέα, εφ’ όσον υπάρχει ρητή 

σύμφωνη γνώμη του Ο.Λ.Ε. Α.Ε.  
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Στην περίπτωση που ο αναθέτων φορέας υποδείξει 

ότι τμήμα της παρεχόμενης υπηρεσίας πρέπει να 

υλοποιηθεί εκτός Κεντρικού Λιμένα Ελευσίνας, έξοδα 

μετακίνησης και διατροφής/διαμονής θα 

επιβαρύνουν τον Ο.Λ.Ε. Α.Ε.  

Παραδοτέα – Διαδικασία 

Παραλαβής/Παρακολούθησης 

-Μηνιαίες αναφορές προόδου των συμβατικού 

αντικειμένου, οι οποίες θα παραδίδονται κατά το 

πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα.  

-Ειδικές αναφορές για βελτιώσεις και προτάσεις. 

 -Μηνιαία παρουσιολόγια για την επιβεβαίωση της 

φυσικής παρουσίας των μελών της Ομάδας Έργου 

στις εγκαταστάσεις του Ο.Λ.Ε. Α.Ε., σύμφωνα με τα 

οριζόμενα από τη σύμβαση.  

-Τελική Αναφορά Πεπραγμένων στην οποία θα 

συνοψίζονται οι εργασίες που υλοποιήθηκαν 

συνολικά, τα προβλήματα που προέκυψαν και ο 

τρόπος αντιμετώπισής τους.  

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΙ 

Το προσωπικό του αναδόχου που θα παρέχει τις 

υπηρεσίες, δεν συνάπτει κανενός είδους σχέση 

εξαρτημένης εργασίας ή έργου ή υπηρεσιών το ίδιο 

με τον Ο.Λ.Ε. Α.Ε. , αλλά στο σύνολό τους παραμένουν 

καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης μισθωτοί ή 

συνεργάτες της αναδόχου εταιρείας, η οποία και 

φέρει την ευθύνη για την καταβολή των μισθών τους, 

των εν γένει αποδοχών τους και των ασφαλιστικών 

εισφορών και λοιπών επιβαρύνσεων, για τις οποίες η 

ανάδοχος εταιρεία ευθύνεται ως εργοδότρια. Επί του 

θέματος αυτού σημειώνεται ότι ο Ο.Λ.Ε. Α.Ε. 

επιφυλάσσεται πριν από την κατακύρωση να ζητήσει 

από τους διαγωνιζόμενους να δηλώσουν αναλυτικά 

τον τρόπο υπολογισμού των αμοιβών του 

προσωπικού του αναδόχου, και εφόσον διαπιστωθεί 

ότι με τον τρόπο αυτό δεν τηρούνται οι 

προβλεπόμενοι κατά περίπτωση όροι της κείμενης 

σχετικής νομοθεσίας, ο Ο.Λ.Ε. Α.Ε. διατηρεί το 
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δικαίωμα απόρριψης της προσφοράς χωρίς 

υποχρέωση αποζημίωσης του προσφέροντος. 

Απαιτούμενη ικανότητα (γνώση αντικειμένου – 

υποδομή – στελέχωση –εχεμύθεια κλπ) 

Διευκρινίζεται ότι ο ανάδοχος που θα ανακηρυχθεί 

από το διαγωνισμό θα πρέπει να παράσχει στον 

Ο.Λ.Ε. Α.Ε. όλες τις αναγκαίες διασφαλίσεις για την 

κατά νόμο υλοποίηση των ανατιθεμένων σε αυτόν 

υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό ο ανάδοχος πέρα από 

την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης ανάθεσης του υπόψη έργου, με την 

υπογραφή της σύμβασης θα αναλάβει την 

υποχρέωση να τηρήσει όλους τους κανόνες 

εχεμύθειας ως προς τη διαχείριση των όσων τίθενται 

υπόψη των Υπηρεσιών του κατά τη διάρκεια 

υλοποίησης του έργου. Επίσης θα αναλάβει τη 

δέσμευση να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε 

αξιοποίηση των παραπάνω στοιχείων, χωρίς την 

προηγούμενη έγγραφη άδεια του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. 

 
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Να μην αναφερθούν στοιχεία ΚΟΣΤΟΥΣ !!! 

…………………………………………………………………………………………….. 

Έλαβα γνώση των ορών της Διακήρυξης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα,  

 

Ο προσφέρων  

Σφραγίδα /Υπογραφή 

 


