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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. 

Κανελλοπούλου 6, Τ.Κ. 19200, Ελευσίνα     Ελευσίνα, 18 -02-2021 

Τ. 210 5543755          Αρ. Πρωτ:1657 

Πληροφορίες: Φαρμάκη Βσιλική 

E-mail: grammatia@olesa.gr 

Site: www.elefsisport.gr  
  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για την ανάθεση ολοκληρωμένων υπηρεσιών προστασίας του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος για τη θαλάσσια ζώνη λιμένων δικαιοδοσίας του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. 

(Προϋπολογισμού € 7.200, 00 πλέον ΦΠΑ) 

 

Ο Οργανισμός Λιμένα Ελευσίνας Α.Ε. (Ο.Λ.Ε. Α.Ε.) έχοντας υπόψη του: 

• Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών)» (ΦΕΚ 147 Α΄/ 08-08-2016) όπως ισχύει. 

• Τις διατάξεις του ν.2252/1994 «Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης για την ετοιμότητα, 

συνεργασία και αντιμετώπιση της ρύπανσης της θάλασσας από πετρέλαιο, 1990» (ΦΕΚ 

192 Α΄ / 18-11-1994). 

• Τις διατάξεις του  Π.Δ. 55/1998 «Προστασία Θαλασσίου Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 58 Α΄ / 

20-3-1998). 

• Τις διατάξεις του Π.Δ. 11/2002 «Εθνικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση 

περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες» (ΦΕΚ 6 Α΄/ 21-1-

2001). 

• Την αριθ. πρωτ. 2261.1/144/2021/19-01-2021  έγκριση του Κεντρικού Λιμεναρχείου 

Ελευσίνας.  

• Τις αριθ. 16//338/30-06-2020 & 1//355/18-02-2021 Αποφάσεις Δ.Σ. Ο.Λ.Ε. Α.Ε. 

καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σφραγισμένη προσφορά για την ανάθεση 

ολοκληρωμένων υπηρεσιών προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος για τη θαλάσσια 

ζώνη λιμένων δικαιοδοσίας του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. 
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Η διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ της ΟΛE Α.Ε. και του Αναδόχου 

αφορά χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, με έναρξη την 01/03/2021 άλλως το χρόνο 

υπογραφής της σύμβασης στην περίπτωση που έπεται χρονικά της ανωτέρω 

ημερομηνίας. 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων 

διακοσίων ευρώ (7.200,00€), πλέον Φ.Π.Α., δηλαδή στο ποσό των διακοσίων ευρώ 

(200,00 €) μηνιαίως, πλέον Φ.Π.Α. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν τους όρους της πρόσκλησης από την ηλεκτρονική 

διεύθυνση της Ο.Λ.Ε. Α.Ε.: www.elefsisport.gr και να παραλάβουν αντίγραφό της κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 08:00 – 15:00 από τα γραφεία του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. 

Ως σύνδεσμος επικοινωνίας με τον Ο.Λ.Ε. Α.Ε., ορίζεται η Βασιλική Φαρμάκη  , τυχόν δε 

διευκρινίσεις δίνονται μέσω γραπτής επικοινωνίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

grammatia@olesa.gr  άλλως τηλεφωνικά στο τηλ. 210 5543755 . 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η επιλογή Αναδόχου για την παροχή 

ολοκληρωμένων υπηρεσιών προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος για τη θαλάσσια 

ζώνη των λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων δικαιοδοσίας Ο.Λ.Ε.  Α.Ε., όπως αυτή 

έχει καθοριστεί με την αριθ. 8322/7.3.2011 Απόφαση του Υπουργού (πρώην Θαλασσίων 

Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας - ΦΕΚ 111/2011. Α.Α.Π.) «Τροποποίηση των ορίων της 

Ζώνης Λιμένα του Οργανισμού Λιμένα Ελευσίνας Α.Ε. και των εξομοιούμενων με αυτή 

χωρών» , σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τους 

φορείς διαχείρισης λιμενικών εγκαταστάσεων. 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει: 

1.1. Να παραχωρήσει προς χρήση στον Οργανισμό ειδικό αντιρρυπαντικό εξοπλισμό, 

σκάφη και μέσα, εγκεκριμένου τύπου, σε άριστη λειτουργία και άμεσα διαθέσιμα σε 

πρώτη ζήτηση του Οργανισμού, με σκοπό την αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας 

ρύπανσης. Σε περίπτωση που το σκάφος ελλιμενίζεται σε περιοχή αρμοδιότητας του 

Ο.Λ.Ε., δεν θα καταβάλλονται τέλη ελλιμενισμού. Ο εξοπλισμός θα καλύπτει (κατ’ 

ελάχιστο) τις απαιτήσεις που έχει καθοριστεί με την με την αριθ. πρωτ. 

2261.1/144/2021/19-01-2021  έγκριση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας και θα 

περιλαμβάνει (κατ΄ ελάχιστο) τα υλικά και μέσα του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας.  

Ειδικότερα ο εξοπλισμός που περιλαμβάνει τα πλωτά φράγματα και τις απορροφητικές 

ουσίες θα τοποθετηθεί με ευθύνη και επιμέλεια του Αναδόχου εντός 

εμπορευματοκιβωτίου (container)  ιδιοκτησίας του, σε ασφαλή χώρο που θα 

παραχωρήσει ο Ο.Λ.E. Α.Ε. εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Ελευσίνας και θα βρίσκεται 

σε άμεση ετοιμότητα χρήσης καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, καθημερινά και κατά 

mailto:grammatia@olesa.gr


                                                                                                                                        Σελίδα 3 από 17 

την διάρκεια όλου του 24ώρου, δυνάμενος να μεταφερθεί, σε εύλογο χρόνο, όπου 

απαιτηθεί με φορτηγό όχημα ή με πλοίο/σκάφος με μέριμνα του Αναδόχου.  

Ο Ανάδοχος θα μεριμνά για την τακτική επιθεώρηση και συντήρηση του εξοπλισμού, ο 

οποίος θα βρίσκεται πάντα σε άριστη κατάσταση ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμος για 

χρήση. Θα αντικαθιστά επίσης με δικές του δαπάνες και ευθύνη, τον εξοπλισμό που έχει 

ζημιές, βλάβες ή ελαττώματα. Για το σκοπό αυτό, μία φορά ετησίως θα συντάσσει και θα 

καταθέτει στον Ο.Λ.Ε. Α.Ε. και στην Λιμενική Αρχή Ελευσίνας σχετική αναφορά. 

Ο Ο.Λ.Ε. Α.Ε. απαλλάσσεται ρητά από οποιαδήποτε ευθύνη αποκατάστασης λόγω 

καταστροφής ή απώλειας ή πρόκλησης ζημιάς του εξοπλισμού ανεξαρτήτως του λόγου 

πρόκλησής της ακόμη δε και στην περίπτωση υπαιτιότητάς του. 

O Ανάδοχος δεσμεύεται να διατηρεί εν ισχύ τα ασφαλιστήρια συμβόλαια του εξοπλισμού 

του όταν τούτο επιβάλλεται από την οικεία νομοθεσία είτε ως μηχανήματα είτε ως μέσα 

και για τα ελάχιστα νόμιμα ποσά. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να μεταφέρει με ευθύνη και δαπάνες του και να παραδίδει τα 

συλλεγόμενα και τα παραγόμενα απόβλητα από τις εργασίες απορρύπανσης της  υγρά 

απόβλητα ή/και κατάλοιπα, που προέρχονται από τις υπηρεσίες αντιρρύπανσης από τη 

θαλάσσιες περιοχές ευθύνης της Ο.Λ.Ε. Α.Ε., στον εκάστοτε Ανάδοχο της Ο.Λ.Ε. Α.Ε. στον 

οποίο έχει ανατεθεί η συλλογή και διαχείριση των υγρών αποβλήτων των πλοίων, 

σύμφωνα με τον εκάστοτε τιμοκατάλογο. Ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίζει στο Τμήμα 

Ασφάλειας Λιμένος και Προστασίας Περιβάλλοντος τα σχετικά παραστατικά διαχείρισης 

αποβλήτων ανά παράδοση.  

 

Ο Ανάδοχος οφείλει να μεταφέρει με ευθύνη και δαπάνες του και να παραδίδει τα 

συλλεγόμενα στερεά απόβλητα και τα παραγόμενα απόβλητα που προέρχονται από τις 

υπηρεσίες αντιρρύπανσης από τις θαλάσσιες περιοχές ευθύνης της Ο.Λ.Ε. Α.Ε., στον 

εκάστοτε Ανάδοχο της Ο.Λ.Ε. Α.Ε. στον οποίο έχει ανατεθεί η συλλογή και διαχείριση των 

στερεών αποβλήτων των πλοίων, σύμφωνα με τον εκάστοτε τιμοκατάλογο.  Ο Ανάδοχος 

οφείλει να προσκομίζει στο Τμήμα Ασφάλειας Λιμένος και Προστασίας Περιβάλλοντος τα 

σχετικά παραστατικά διαχείρισης αποβλήτων ανά παράδοση.   

Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να τηρεί εν ισχύ κάθε άδεια προβλεπόμενη από την κείμενη 

διαδικασία και αφορώσα την άσκηση της δραστηριότητάς του ενώ φέρει κάθε ευθύνη 

για την τήρηση της ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας σε ό,τι αφορά το προσωπικό 

που απασχολεί. 

1.2. Την εκπόνηση/αναθεώρηση και έγκριση από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές, σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις, του Σχεδίου Αντιμετώπισης Περιστατικού Ρύπανσης από 

πετρελαιοειδή και άλλες επιβλαβείς ουσίες (Port Contingency Plan – P.C.P.) για τη 

θαλάσσια ζώνη λιμένων δικαιοδοσίας του Οργανισμού Λιμένα Ελευσίνας Α.Ε. 
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Το Σχέδιο θα είναι συμβατό με το Τοπικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης της Λιμενικής Αρχής 

(Local Contingency Plan – L.C.P.), όπως προβλέπεται από το Π.Δ. 11/2002 και θα 

αναθεωρείται περιοδικά λόγω της μεταβλητότητας πληροφοριών/δεδομένων και της 

ανάγκης εγκυρότητας και αποτελεσματικότητάς του. 

1.3. Την εκπαίδευση του τεχνικού και εργατικού προσωπικού του Οργανισμού που θα 

κληθεί (βάσει του P.C.P.) να συμμετάσχει με οποιοδήποτε τρόπο στις εργασίες 

περισυλλογής πετρελαιοειδών και καθαρισμού ακτογραμμής (σε θέματα μεθοδολογίας 

καθαρισμού ακτών και θαλάσσιας περιοχής, χειρισμού του εξοπλισμού, ασφάλειας και 

υγιεινής, προσωρινή αποθήκευση πετρελαιοειδών αποβλήτων), όσο και στο διοικητικό 

προσωπικό (σε θέματα νομοθεσίας, επίβλεψης, διαχείρισης κόστους, διαχείρισης 

Μ.Μ.Ε.). 

1.4. Την οργάνωση και εκτέλεση μιας άσκησης αντιμετώπισης περιστατικού ρύπανσης 

ανά έτος, που θα βασίζεται σε σενάριο ατυχήματος που θα έχει εκπονηθεί από τον 

ανάδοχο. Στην άσκηση θα συμμετέχει το εμπλεκόμενο προσωπικό του Οργανισμού, 

παρουσία εκπροσώπου και τεχνικού του Αναδόχου και θα περιλαμβάνει ανάπτυξη 

πλωτού φράγματος με χρήση λέμβου και εικονική περισυλλογή πετρελαιοειδών με 

χρήση αντλίας. Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης θα εκπονείται σχετική αναφορά που 

θα περιλαμβάνει τους χρόνους κινητοποίησης, φωτογραφικό υλικό, προτάσεις για 

βελτίωση, παρατηρήσεις –σχόλια. 

1.5. Να διαθέσει σε ετοιμότητα Υπεύθυνο/ους Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος 

(Π.ΘΑ.Π.), εκπροσώπους του, με πλήρη στοιχεία του και τηλέφωνα επικοινωνίας, τα 

οποία θα αναφέρονται στο P.C.P. Θα αποστέλλει άμεσα τον εκπρόσωπό της (ο οποίος θα 

είναι άριστα εκπαιδευμένος σε θέματα αντιμετώπισης ρύπανσης) σε κάθε περιστατικό 

ρύπανσης, ώστε να οργανώνει και να συμβουλεύει το εμπλεκόμενο προσωπικό του 

Ο.Λ.Ε. Α.Ε. και των λοιπών αρχών που θα εμπλέκονται στην επιχείρηση. Σε περίπτωση 

απουσίας του, θα υπάρχει πάντα αντικαταστάτης, ο οποίος θα κοινοποιείται έγκαιρα 

στον Ο.Λ.Ε. Α.Ε. 

1.6. Την αντιμετώπιση τριών (3) συνολικά «μικρής κλίμακας περιστατικών ρύπανσης» 

ανά έτος εντός της χρονικής διάρκειας ισχύος της σύμβασης όπου: 

«Μικρής κλίμακας περιστατικό ρύπανσης» θεωρείται κάθε περιστατικό που η 

αντιμετώπισή του έχει διάρκεια μικρότερη των δύο ημερών. 

Η Εταιρία θα συντονίζει την αντιμετώπιση του περιστατικού και θα αποστέλλει για το 

σκοπό αυτό ομάδα αντιμετώπισης ρύπανσης που θα αποτελείται κατ’ ελάχιστον από 

έναν υπεύθυνο μηχανικό και έναν επικεφαλής τεχνικό ενώ η αντιμετώπιση θα γίνεται με 

χρήση του εξοπλισμού που βρίσκεται εντός του εμπορευματοκιβωτίου (container)  

ιδιοκτησίας του, εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Ελευσίνας.  

Στην αντιμετώπιση του περιστατικού περιλαμβάνεται επίσης η χρήση συσκευής 

περισυλλογής πετρελαιοειδών (skimmer) πλωτών φραγμάτων χωρίς χρέωση. 



                                                                                                                                        Σελίδα 5 από 17 

Στην αντιμετώπιση των «μικρής κλίμακας περιστατικών ρύπανσης», η σύμβαση δεν 

καλύπτει: 

- το κόστος των αναλώσιμων (απορροφητικά, ΜΑΠ, σακούλες κλπ) τα οποία θα 

αντικαθίστανται σε τιμή κόστους. 

- το κόστος διάθεσης των αποβλήτων που θα παραχθούν από την αντιμετώπιση του 

περιστατικού. 

- τη χρήση βυτιοφόρου οχήματος  

- τον καθαρισμό της ακτογραμμής εφόσον απαιτηθεί. 

- το κόστος του εργατικού προσωπικού που θα απασχοληθεί στο περιστατικό σύμφωνα 

και με το Contingency Plan. 

Επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του μόνο εφόσον 

ενημερωθεί σχετικά από τον Ο.Λ.Ε. Α.Ε. και του δοθεί σχετική εντολή. 

1.7. Να διαθέτει σε ετοιμότητα επιπρόσθετο προσωπικό και εξοπλισμό για την 

αντιμετώπιση μεγαλύτερων περιστατικών ρύπανσης στην περιοχή ευθύνης του 

Οργανισμού, 24 ώρες το 24ωρο. 

Το κόστος της αντιμετώπισης όλων των περιστατικών ρύπανσης, πέραν των 3 «μικρής 

κλίμακας» κατ’ έτος, δεν περιλαμβάνεται στην αμοιβή του Αναδόχου. Για την 

αντιμετώπιση αυτών των υπολοίπων περιστατικών, όπως και για το κόστος όσων δεν 

καλύπτονται από την αντιμετώπιση των «μικρής κλίμακας περιστατικών ρύπανσης» 

(αναλώσιμα, διάθεση αποβλήτων κλπ σύμφωνα με την παρ. 1.6 της παρούσας), ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να διεκδικήσει το οφειλόμενο αντάλλαγμα για τις παρασχεθείσες 

υπηρεσίες από τον υπαίτιο πρόκλησης της ρύπανσης. Ωστόσο, αν ο υπαίτιος είναι 

άγνωστος ή ανασφάλιστος, ο Ανάδοχος δικαιούται να λάβει την αμοιβή του από τον 

Ο.Λ.Ε. Α.Ε., παρέχοντας έκπτωση 30% επί των τιμών του ισχύοντος τιμοκαταλόγου 

αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης. 

Σε περίπτωση κατά την οποία τελικώς πιστοποιηθεί ο υπαίτιος, ο Ανάδοχος θα τον 

χρεώσει σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογό του και μετά την εξόφλησή του θα 

επιστρέψει στον Ο.Λ.Ε. Α.Ε. τα όποια από εκείνον καταβληθέντα. 

Δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφορών για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών ή η 

υποβολή εναλλακτικών προσφορών για το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης. 

 

2. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δεκτές στην πρόσκληση γίνονται εταιρείες και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 

προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος, από το καταστατικό των οποίων σαφέστατα 
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προκύπτει ότι η παροχή των ζητουμένων υπηρεσιών εντάσσεται στον εταιρικό τους 

σκοπό και οι οποίες: 

α) διαθέτουν εξειδικευμένη γνώση και αποδεδειγμένη επαγγελματική κατ’ ελάχιστο 

πενταετή εμπειρία στην παροχή των υπηρεσιών προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος 

σε λιμενικές εγκαταστάσεις. 

β) συμμορφώνονται με τα πρότυπα διασφάλισης διαχείρισης ποιότητας (π.χ. EN ISO 

9001), περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ. EN ISO 14001) και διαχείρισης της ασφάλειας 

και υγείας της εργασίας (π.χ. OHSAS 18001) 

γ) Είναι αναγνωρισμένες επιχειρήσεις αντιμετώπισης ρύπανσης και είναι εφοδιασμένες 

με όλες τις απαιτούμενες κατά περίπτωση άδειες για την εκτέλεση των εργασιών 

καθαρισμού, μεταφοράς και διάθεσης στερεών αποβλήτων και επικίνδυνων  αποβλήτων, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ήτοι: 

- Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου ή αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους 

(έκδοσης τελευταίου εξαμήνου), στο οποίο θα αναφέρεται η επαγγελματική 

δραστηριότητά του, η οποία θα πρέπει να είναι αντίστοιχη με το αντικείμενο των 

υπηρεσιών της παρούσας. 

- Καταστατικό της εταιρίας, σε ισχύ, από το οποίο να προκύπτει ότι δραστηριοποιείται 

στο αντικείμενο της παρούσας. 

- Άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων.  

- Άδεια συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων. 

- Αποδεικτικά εγγραφής Επιχείρησης στο Η.Μ.Α, καταχώρησης Δραστηριότητας Συλλογής 

& Μεταφοράς στο Η.Μ.Α και  τελευταίας υποβολής Έκθεσης Αποβλήτων στο Η.Μ.Α.  

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής, εφόσον συντρέχει στο 

πρόσωπό του ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 

2.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν 

από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης 

της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 

κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του 

άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, 

για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 
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54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 

των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 

48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 

2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 

διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την 

πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 

309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 

για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-

πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο προσφέρων αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του 

προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

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

αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ), η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν 

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

ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

2.2 Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 

διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων 

έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 

κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων 

είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

3.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Κατά την υποβολή προσφορών, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να εσωκλείσουν στο φάκελό 

τους ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη 

προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, στις 

οποίες θα δηλώνεται ότι: 

α) έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης και ότι τους αποδέχονται πλήρως 

και ανεπιφύλακτα, 

β) οι προσφερόμενες υπηρεσίες τους καλύπτουν πλήρως το αντικείμενο της παρούσας 

πρόσκλησης, όπως αυτό περιγράφεται στο Άρθρο 1 της παρούσας, 

γ) πληρούν τους όρους συμμετοχής του Άρθρου 2 της παρούσας και σε περίπτωση που 

επιλεγούν ως Ανάδοχοι, θα προσκομίσουν πριν την υπογραφή της σύμβασης τα 

δικαιολογητικά του Άρθρου 3.2 της παρούσας. 

3.2 Δικαιολογητικά πλήρωσης του δικαιώματος συμμετοχής 

Θα πρέπει να υποβληθούν από τον υποψήφιο Ανάδοχο, πριν την υπογραφή της 

σύμβασης, σε πρωτότυπα ή σε ευκρινή αντίγραφα: 
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α) Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης 

(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε 

σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από 

τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές 

τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την 

εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, 

δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 

εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 

νόμιμου εκπροσώπου. 

β) Αποδεικτικά της ζητούμενης εμπειρίας (π.χ. αντίγραφα συμβάσεων, παραστατικά 

πληρωμών, βεβαιώσεις παροχής υπηρεσιών κ.α.), από τα οποία θα είναι δυνατό να 

προκύψει με σαφήνεια το αντικείμενο και η χρονική διάρκεια παροχής υπηρεσιών σε 

λιμενικές εγκαταστάσεις. 

γ) Πιστοποιητικά ανεξάρτητων διαπιστευμένων οργανισμών, που βεβαιώνουν ότι 

υποψήφιος Ανάδοχος συμμορφώνεται με τα ζητούμενα πρότυπα διασφάλισης 

ποιότητας. 

δ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, ή, ελλείψει αυτού, 

ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

προσφέρων, από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος των προσώπων και για τους λόγους, που αναφέρονται στην παρ.2.1 

της παρούσας. 

ε) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή 

χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του προσφέροντα, όσον αφορά 

στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα. 

Τα πιστοποιητικά θα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου του 

υποψήφιου αναδόχου για τους φορείς ασφάλισης που καταβάλει εισφορές κύριας και 

επικουρικής ασφάλισης. 

στ) Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ύψους 5% επί του αντίστοιχου τιμήματος 

της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, από αναγνωρισμένο χρηματοπιστωτικό 

ίδρυμα από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή 

του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη- μέρη της ΣΔ.Σ. και έχουν, σύμφωνα με 

τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 

Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 

παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών 
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και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 

επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των υποψήφιων Αναδόχων, από έναν ή 

περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν 

κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την 

αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό 

που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του 

οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: αα) η 

εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης 

αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 

στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της 

εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το 

ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη 

ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων 

καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Ο Ο.Λ.Ε. Α.Ε. επιφυλάσσεται, να κάνει ενδεικτικό έλεγχο επαλήθευσης των στοιχείων που 

θα υποβληθούν καθώς και να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο συμπληρωματικό έγγραφο 

κριθεί απαραίτητο για την απόδειξη πλήρωσης του δικαιώματος συμμετοχής, το οποίο 

και οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν. 

Η μη προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών αποτελεί λόγο αποκλεισμού του 

ενδιαφερόμενου από τη διαδικασία επιλογής Αναδόχου. 

4. ΧΡΟΝΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

4.1. Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν προσφορά οφείλουν, με ποινή αποκλεισμού από τη 

διαδικασία επιλογής, να την πρωτοκολλήσουν στη Γραμματεία του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. με 

εκπρόσωπό τους δυνάμει σχετικής εξουσιοδότησης φέρουσας γνήσιο υπογραφής ή  

προσωπικά (Kανελλοπούλου 6, 19200 Ελευσίνα) μέχρι την 25/02/2021 και ώρα 14.00 

μ.μ. Με την κατάθεση της προσφοράς οι υποβάλλοντες θα παραλαμβάνουν απόδειξη 

στην οποία θα αναγράφεται η ημέρα και ώρα κατάθεσης. 

4.2. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στα γραφεία του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. 

(Kανελλοπούλου 6, 19200 Ελευσίνα), με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με 

απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα κατατίθενται στην 

Υπηρεσία, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4.1. της παρούσας. 

4.3. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες 

προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα των παραγράφων 4.1 και 4.2, δεν λαμβάνονται 

υπόψη αλλά επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 
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4.4. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, που θα φέρει την 

ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Ο.Λ.Ε. Α.Ε.», και θα αναγράφει ο οποίος θα 

περιλαμβάνει: 

- την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 3.1 της παρούσης, 

- την Οικονομική Προσφορά (συμπληρωμένη σύμφωνα με το Υπόδειγμα του 

Παραρτήματος Ι), που υπογράφεται και σφραγίζεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 

προσφέροντα. Προσφορά που θα υποβληθεί χωρίς σφραγίδα ή/και υπογραφή θεωρείται 

άκυρη. 

4.5. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στην πρόσκληση για 

εκατόν ογδόντα (180) μέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

Η ανακοίνωση επιλογής Αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της 

προσφοράς, δεσμεύει όμως τον υποψήφιο Ανάδοχο μόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί. 

Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος, η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά σειρά 

επιλογής. 

4.6. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται από την παρούσα πρόσκληση, συντάσσονται στην 

Ελληνική Γλώσσα. 

4.7. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. 

Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένη και με μονογραφή από τον προσφέροντα. Η προσφορά θα 

απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά 

την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

5. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάσει της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς (χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή), η οποία θα πληροί τους όρους 

συμμετοχής του Άρθρου 2 της παρούσας. 

Σε περίπτωση περισσότερων της μίας ισότιμων προσφορών η ανάθεση θα γίνει μετά από 

κλήρωση. 

Οικονομική προσφορά, η οποία θα υπερβαίνει την προϋπολογιζόμενη δαπάνη δε θα 

γίνει αποδεκτή. 

6. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
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Στον συμμετέχοντα που θα επιλεγεί ως υποψήφιος Ανάδοχος αποστέλλεται σχετική 

έγγραφη ειδοποίηση από την Ο.Λ.Ε. Α.Ε. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

προσκομίσει τα δικαιολογητικά τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 3.2 της παρούσης 

εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ειδοποίησή του και εφόσον πληρούνται οι όροι 

συμμετοχής του Άρθρου 2 της παρούσας, να προσέλθει στα γραφεία της Ο.Λ.Ε. Α.Ε για 

την υπογραφή σύμβασης. 

7. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται 6μηνιαία, σε τραπεζικό του λογαριασμό, μέσω e-

banking, με την υποβολή δελτίου παροχής υπηρεσιών. Στην αμοιβή του Αναδόχου 

περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 

O Διευθύνων Σύμβουλος Ο.Λ.Ε. Α.Ε. 

 

                                                                               Απόστολος Καμαρινάκης 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

Παράρτημα Ι: Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

Παράρτημα ΙΙ: Απαιτούμενος εξοπλισμός (μέσα και υλικά) και οργάνωση των 

εγκαταστάσεων της ζώνης λιμένα δικαιοδοσίας Ο.Λ.Ε. Α.Ε. για την αντιμετώπιση 

περιστατικών ρύπανσης (βάσει της αριθ. πρωτ. 2261.1/144/2021/19-01-2021  

Απόφασης Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Για τη σύναψη σύμβασης παροχής ανεξάρτητων ολοκληρωμένων υπηρεσιών προστασίας 

του θαλάσσιου περιβάλλοντος για τη θαλάσσια ζώνη λιμένων δικαιοδοσίας Ο.Λ.Ε. Α.Ε. 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Επωνυμία: 

Διεύθυνση Έδρας: 

Τηλ.: Fax: 

E-mail: 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Επώνυμο: 

Όνομα: Όνομα Πατρός: 

Ημ/νία Γέννησης: 

Α.ΔΤ.: 

Η οικονομική μου προσφορά για την παροχή ανεξάρτητων ολοκληρωμένων υπηρεσιών 

προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος για τη θαλάσσια ζώνη λιμένων 

δικαιοδοσίας Ο.Λ.Ε. Α.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην  αριθ. πρωτ. …/…. 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ο.Λ.Ε. Α.Ε., ανέρχεται στα: 

.................................€ (αριθμητικώς) 

...................................................................................................ευρώ (ολογράφως) 

μηνιαίως, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Η παρούσα οικονομική προσφορά ισχύει για 180 ημέρες από την καταληκτική 

ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 

. . . . . . . . . . . (Τόπος / ημερομηνία) 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(Τίθεται σφραγίδα και η υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του προσφέροντα) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Απαιτούμενος εξοπλισμός (μέσα και υλικά) και οργάνωση των εγκαταστάσεων των 

λιμένων με φορέα διαχείρισης τον Ο.Λ.E. Α.Ε., για την αντιμετώπιση περιστατικών 

ρύπανσης επί ποινή αποκλεισμού (βάσει της  αρ. πρωτ. 2261.1/144/2021/19-01-2021  

Απόφασης Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας) και επιπλέον τα ακόλουθα: 

1. Αναλυτική περιγραφή των υποχρεωτικών Μέσων και του Εξοπλισμού : 

Ο Ανάδοχος, είναι υποχρεωμένος να διαθέτει συνέχεια και σε καλή κατάσταση τα 

κατάλληλα ναυτικά και μηχανικά μέσα και εξοπλισμό σε είδος, ικανότητα και αριθμό που 

θα καθορίζει στην προσφορά του και θα αναφέρει ποια και πόσα είναι ιδιόκτητα καθώς 

και ποια και πόσα είναι μισθωμένα και θα είναι κατ’ ελάχιστον: 

1.2. Ένα ειδικό αντιρρυπαντικό σκάφος για την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης σε 

όλες τις περιοχές της Λιμενικής Ζώνης του Ο.Λ.Ε Α.Ε., το οποίο να έχει τη δυνατότητα 

περισυλλογής και αποθήκευσης τόσο υγρών όσο και στερεών αποβλήτων που 

συλλέγονται από τη θάλασσας σε περίπτωση θαλάσσιας ρύπανσης. Το παραπάνω 

σκάφος θα βρίσκεται σε συνεχή επιφυλακή και εφόσον ελλιμενίζεται σε περιοχή 

αρμοδιότητας του Ο.Λ.Ε. Α.Ε., δεν θα καταβάλλονται τέλη ελλιμενισμού, για άμεση 

κινητοποίηση σε περιστατικό ρύπανσης, εντός των ορίων δικαιοδοσίας του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. και 

πρέπει να διαθέτει σε ισχύ και να κατατεθούν τα κάτωθι  έγγραφα –πιστοποιητικά 

αξιοπλοΐας του: 

α. Πιστοποιητικό από ανεγνωρισμένο Νηογνώμονα, είτε  Πιστοποιητικό ή έγγραφο από  

άλλη κρατική Αρχή από τα οποία θα αποδεικνύεται η κατηγορία του πλοίου για την 

δυνατότητα περισυλλογής και αποθήκευσης τόσο των υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων 

όσο και των στερεών αποβλήτων/απορριμμάτων από τη θάλασσα. 

β. Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεωρήσεως (ΠΓΕ) κατ ελάχιστο για πλόες "εντός και πέριξ 

λιμένος" η "πλόες εσωτερικού" με θεωρημένες όλες τις οφειλόμενες επιθεωρήσεις 

(δεξαμενισμός και ετήσιες)  

γ. Πιστοποιητικό Γραμμών Φορτώσεως (ΠΓΦ) με θεωρημένες όλες τις οφειλόμενες 

ετήσιες επιθεωρήσεις.  

δ. Έγγραφο Εθνικότητος/ Ελληνική Σημαία ή Ε.Ε 

ε. Πιστοποιητικό Καταμέτρησης. 

Σε ότι αφορά τη μηχανική περισυλλογή και αποθήκευση υγρών αποβλήτων 

(πετρελαιοειδών κ.λπ.) θα πρέπει το σκάφος να διαθέτει μηχανισμό συλλογής 

πετρελαιοειδών, που είτε βρίσκεται εν κινήσει, είτε εν στάση, να επιτρέπει: 

• τη σάρωση επιφανειών κατευθύνοντας τη ρύπανση στο σημείο περισυλλογής, 
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• την περισυλλογή πετρελαιοειδών με μεγάλο εύρος ιξώδους (από diesel 

συμπεριλαμβανομένου μέχρι Heavy Fuel Oil) συμπεριλαμβανομένων και 

πετρελαιοειδών ειδικών προδιαγραφών. 

• την προσωρινή αποθήκευση κατ’ ελάχιστον ποσότητας πετρελαιοειδών >10m³. 

Αναφορικά με την μηχανική περισυλλογή και αποθήκευση στερεών αποβλήτων 

(απορριμμάτων κ.λπ.) θα πρέπει τα σκάφος να διαθέτει τέτοιο μηχανισμό, που είτε 

βρίσκεται εν κινήσει, είτε εν στάση, να επιτρέπει: 

• τη συγκέντρωση και περισυλλογή αποβλήτων βαρέως τύπου (ελαστικά, παλέτες, 

κάβοι, μαδέρια, πλαστικά κιβώτια κ.λπ..) με μηχανικό τρόπο,  κατάλληλο για 

συνεχή χρήση  και  

• τη δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης κατ’ ελάχιστον ποσότητας 

απορριμμάτων >3m³, διαθέτοντας κατάλληλο σύστημα αποστράγγισης και 

συγκράτησης στραγγισμάτων (π.χ. πετρελαιοειδή).  

Δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης με παρόμοιο σκάφος σε περιπτώσεις έκτακτης 

ανάγκης ή εργασιών συντήρησης ή βλάβης του τακτικού αντιρρυπαντικού σκάφους.  

1.3  Μία (1) μηχανοκίνητη λέμβος, κατάλληλη για τη μεταφορά μέσων και υλικών 

απορρύπανσης καθώς και για τη πόντιση / ανάκτηση / έλξη πλωτού φράγματος  η οποία 

θα διαθέτει και θα κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα - άδειες πλόων.  

1.4.  Έκταμα πεντακοσίων δέκα (510) μέτρων πλωτά φράγματα συγκεντρωμένα σε 

αποθηκευτικό χώρο εντός του λιμένα Ελευσίνας, ύψος εξάλων τουλ. 0,30μ, βύθισμα 

τουλ. 0,60μ, εγκεκριμένου τύπου σύμφωνα με την Υ.Α.3221.2/1/99 (ΦΕΚ76Β/1999) 

(συνοδευόμενο από τα προβλεπόμενα εξαρτήματα για την ασφαλή χρησιμοποίησή του 

άγκυρες- τσαμαδούρες, ναυτικά κλειδιά, σχοινιά, κλπ). Τα πλωτά φράγματα θα 

τοποθετηθούν με ευθύνη και επιμέλεια του Αναδόχου εντός εμπορευματοκιβωτίου 

(container)  ιδιοκτησίας του, σε ασφαλή χώρο που θα παραχωρήσει ο Ο.Λ.E. Α.Ε. εντός 

της χερσαίας ζώνης λιμένα Ελευσίνας. 

1.5. Ένα (1) βυτιοφόρο όχημα μεταφοράς υγρών επικίνδυνων αποβλήτων για το οποίο θα 

υποβληθεί η σχετική άδεια κυκλοφορίας και η πιστοποίηση κατά ADR. 

1.6. Ένα (1) φορτηγό μεταφοράς στερεών αποβλήτων ή φορτηγό μεταφοράς κάδων 

containers  και θα υποβληθεί και η  σχετική άδεια κυκλοφορίας.  

1.7. Ειδικά εγκεκριμένα φορητά συστήματα άντλησης και μηχανικές διατάξεις 

εγκλωβισμού και ανάκτησης πετρελαιοειδών (skimmers) με ικανότητα αναρρόφησης 

τουλάχιστον 20 m3/h 

1.8. Πλυστικό μηχάνημα ατμού υψηλή πίεσης, συνοδευόμενο με φυλλάδιο τεχνικών 

προδιαγραφών, το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί. 
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ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ – ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

1.9. Εγκεκριμένα απορροφητικά μέσα (πετσέτες, booms κλπ). των οποίων να κατατεθούν 

τα σχετικά εγκριτικά έγγραφα. 

• Ογδόντα (80) κιλά απορροφητικά μαξιλάρια εγκεκριμένου τύπου, με 

απορροφητική ικανότητα τουλάχιστον  δεκαπέντε (15) φορές το βάρος τους σε 

πετρελαιοειδή 

• Εκατόν ογδόντα (180) μέτρα απορροφητικό φράγμα (ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ) , εγκεκριμένου 

τύπου, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 1218.91/97 (ΦΕΚ 951 Β 1997), με απορροφητική 

ικανότητα τουλάχιστον  δεκαπέντε (15) φορές το βάρος τους σε πετρελαιοειδή 

• Ογδόντα (80) κιλά προσροφητικές περούκες με απορροφητική ικανότητα 

τουλάχιστον  εξήντα (60) φορές το βάρος τους σε πετρελαιοειδή 

• Ογδόντα (80) κιλά απορροφητικές πετσέτες εγκεκριμένου τύπου, με 

απορροφητική ικανότητα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) φορές το βάρος τους σε 

πετρελαιοειδή 

• Ογδόντα (80) κιλά απορροφητικά ρολά εγκεκριμένου τύπου, με απορροφητική 

ικανότητα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) φορές το βάρος τους σε πετρελαιοειδή 

1.10. Βαρέλια 3 (200 λτ) συνολικά 900, Χημικές Διασκορπιστικές Ουσίες εγκεκριμένου 

τύπου 3ης γενιάς και συσκευή εκτόξευσης – ψεκασμού. 

ΜΕΣΑ – ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΩΝ  

1.11. Πέντε (5) τεμάχια εργαλείων  χειρός, καθένα αποτελούμενο από: φτυάρι, σκούπα, 

φαράσι, απόχη, τσουγκράνα.  

1.12. Δέκα (10) τεμάχια προσωπικού εξοπλισμού, το καθένα αποτελούμενο από: φόρμα, 

κράνος, μάσκα, ζεύγος γαντιών, ζεύγος ειδικών υποδημάτων. 

1.13. Διακόσιες (200) πλαστικές σακούλες, φύλλα πολυαιθυλενίου. 

1.14. Ψεκαστικό Μηχάνημα. 

Τα ανωτέρω υλικά και απορροφητικές ουσίες που περιλαμβάνονται στις παραγράφους 

1.8 έως και 1.14 θα τοποθετηθούν με ευθύνη και επιμέλεια του Αναδόχου εντός 

εμπορευματοκιβωτίου (container) ιδιοκτησίας του, σε ασφαλή χώρο που θα 

παραχωρήσει ο Ο.Λ.E. Α.Ε. εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Ελευσίνας 

2. Αναλυτική περιγραφή του στελεχικού δυναμικού.  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει  έμπειρο, εξειδικευμένο και επαρκές 

σε αριθμό προσωπικό για την εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού των θαλασσίων 

χώρων της Λιμενικής Ζώνης του Ο.Λ.Ε. 
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2.1 Ο Ανάδοχος οφείλει για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών ρύπανσης να 

καταθέσει σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτου περιστατικού ρύπανσης στη θάλασσα από 

πετρελαιοειδή και άλλες επιβλαβείς ουσίες (Contingency Plan). 

2.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται μία φορά το χρόνο, με ευθύνη και δαπάνες του, να 

προβαίνει σε άσκηση ετοιμότητας για την αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας 

ρύπανσης σε οποιοδήποτε χώρο της Λιμενικής Ζώνης του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. 

2.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει εκπαίδευση στο προσωπικό του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. μια 

φορά τον χρόνο. Ο ανάδοχος πρέπει να είναι πιστοποιημένος για την παροχή 

εκπαίδευσης αναφορικά με την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. 

3. Ύπαρξη εγκεκριμένου σχεδίου έκτακτης ανάγκης εγκατάστασης (Facility Contingency 

Plan ή Port Contingency Plan), συμβατού με το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης Λιμενικής 

Αρχής Ελευσίνας (Local Contingency Plan), όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του 

Π.Δ.11/2002 (ΦΕΚ6Α/2002). 


		2021-02-18T14:12:31+0200




