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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

 

Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού 

ΠΡ.Φ. 215/2014 

Ανοικτής Διαδικασίας 

για την επιλογή Αναδόχου του έργου 

«Προμήθεια, Εγκατάσταση και Κατασκευές ολοκληρωμένου 

συστήματος επιτήρησης και ελέγχου πρόσβασης ασφάλειας του 

κώδικα ISPS στη Λιμενική εγκατάσταση της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» 

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά 

Προϋπολογισμός: 2.500.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) 

Χρηματοδότηση: Έσοδα Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

Προθεσμία υποβολής προσφορών: …/06/2014 

Μέρος C: Παραρτήματα 
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ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. 

Προβλήτα Νο1 Λιμένος Θεσσαλονίκης, 54625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ. ................ για ευρώ....................... 

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … 

ΤΚ ………..,} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο 

διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού)….…………. με αντικείμενο την Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού 
«Προμήθεια, Εγκατάσταση και Κατασκευές ολοκληρωμένου συστήματος 
επιτήρησης και ελέγχου πρόσβασης ασφάλειας του κώδικα ISPS στη Λιμενική 
εγκατάσταση της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» με αριθμό ΠΡ.Φ …/2014, συνολικής αξίας 

(συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον 

ΦΠΑ) ..................................., σύμφωνα με την με αριθμό................... Διακήρυξή σας.  
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Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη 

συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας 

ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 

μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και 

υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 

αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, 

μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………… 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη 

δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν 

από την ημερομηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. 

Προβλήτα Νο1 Λιμένος Θεσσαλονίκης, 54625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός 

……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

…… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης 

με αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. με αντικείμενο την Διακήρυξη 

Διεθνούς Διαγωνισμού «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Κατασκευές ολοκληρωμένου 

συστήματος επιτήρησης και ελέγχου πρόσβασης ασφάλειας του κώδικα ISPS στη 

Λιμενική εγκατάσταση της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.», με αριθμό ΠΡ.Φ …/2014, συνολικής αξίας 

(συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή 

όχι τον ΦΠΑ) ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας. 
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Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και 

υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 

αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, 

μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε 

έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη 

από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. 

Προβλήτα Νο1 Λιμένος Θεσσαλονίκης, 54625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας …………………. Οδός …………………. 

Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

…… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} 

για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του …% της συμβατικής αξίας μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ευρώ ………… σύμφωνα με τη σύμβαση με 

αριθμό...................και τη Διακήρυξή σας με αριθμό………., στο πλαίσιο του 

διαγωνισμού της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) 

…………. για εκτέλεση του έργου της «Προμήθειας, Εγκατάστασης και Κατασκευών 
ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης και ελέγχου πρόσβασης ασφάλειας του 
κώδικα ISPS στη Λιμενική εγκατάσταση της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.», σύμφωνα με την ΠΡ.Φ 

…/2014 Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού, συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το 

συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) 

..................................., και μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το ποσό το 
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οποίο καλύπτει η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή) ......................... πλέον τόκων 

επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας …………… 

ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ……………… 

ή Κοινοπραξίας ……………, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε σε εφαρμογή των σχετικών 

άρθρων του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο και μόνο 

περιορίζεται η εγγύησή μας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και 

υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 

αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, 

μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε 

έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη 

από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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C1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. 

Προβλήτα Νο1 Λιμένος Θεσσαλονίκης, 54625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. ............... για ευρώ....................... 

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας …………… Οδός …………. 

Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

…… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},  

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή λειτουργία του 

αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό ……… που αφορά την «Προμήθεια, 
Εγκατάσταση και Κατασκευές ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης και 
ελέγχου πρόσβασης ασφάλειας του κώδικα ISPS στη Λιμενική εγκατάσταση της 
Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» συνολικής αξίας ……………………. σύμφωνα με την με αριθμό ΠΡ.Φ 

…/2014 Διακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και 

υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 



Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού  

«Προμήθεια, Εγκατάσταση και Κατασκευές ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης και ελέγχου 

πρόσβασης ασφάλειας του κώδικα ISPS στη Λιμενική εγκατάσταση της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» 
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αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, 

μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε 

έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη 

από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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C1.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

 Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. 

Προβλήτα Νο1 Λιμένος Θεσσαλονίκης, 54625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. ............... για ευρώ....................... 

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός 

……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

…… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση των 

υπηρεσιών συντήρησης του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό................... που 

αφορά την «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Κατασκευές ολοκληρωμένου συστήματος 

επιτήρησης και ελέγχου πρόσβασης ασφάλειας του κώδικα ISPS στη Λιμενική 

εγκατάσταση της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» συνολικής αξίας ..................................., σύμφωνα με 

τη με αριθμό ΠΡ.Φ. …/2014 Διακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και 

υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 
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αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, 

μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε 

έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη 

από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυμο:  Όνομα:  

 

Πατρώνυμο:  Μητρώνυμο:  

 

Ημερομηνία 
Γέννησης: 

__ /__ / ____ Τόπος Γέννησης:  

 

Τηλέφωνο:  E-mail:  

Fax:    

    

Διεύθυνση Κατοικίας:    

    

    

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα 
Ημερομηνία 
Απόκτησης 
Πτυχίου 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  
(στο προτεινόμενο, από τον 

υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα 

διοίκησης Έργου) 
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ΣΥΝΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

Έργο Εργοδότης 
Ρόλος

1
 και Καθήκοντα στο 

Έργο  

Απασχόληση στο Έργο 

Περίοδος (από 

– έως) 
ΑΜ 

 

 

  
__ /__ / ____ -  

__ /__ / ____ 

 

 

 

  
__ /__ / ____ -  

__ /__ / ____ 

 

 

 

  
__ /__ / ____ -  

__ /__ / ____ 

 

ΛΟΙΠΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

Έργο Εργοδότης 
Ρόλος και Καθήκοντα στο 
Έργο  

Απασχόληση στο Έργο 

Περίοδος (από 

– έως) 
ΑΜ 

 

 

  
__ /__ / ____ -  

__ /__ / ____ 

 

 

 

  
__ /__ / ____ -  

__ /__ / ____ 

 

 

 

  
__ /__ / ____ -  

__ /__ / ____ 

 

 

ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Τίτλος Περιγραφή 

  

  

  

  

                                                      
1
 Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert, 

foreman κλπ. 
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C3. Πίνακες Συμμόρφωσης 

Οδηγίες συμπλήρωσης πινάκων συμμόρφωσης: 

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή 

επεξηγήσεις για τις οποίες θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που σημαίνει υποχρεωτικό 

αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση), τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι 

υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα 

Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Για τις περιπτώσεις όπου υπάρχει «ΝΑΙ» σε τίτλο απαιτήσεων ο οποίος αναλύεται σε επιμέρους 

χαρακτηριστικά, θεωρείται ότι η απαίτηση περιλαμβάνει όλα τα επιμέρους χαρακτηριστικά και πρέπει να 

δοθεί απάντηση για το καθένα χωριστά. Η συγκεκριμένη επισήμανση δεν ισχύει όταν υπάρχει επιμέρους 

ανάλυση για την απαίτηση του κάθε ειδικού χαρακτηριστικού. 

 

Όπου υπάρχει κενό στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ», εάν ρητώς δεν αναφέρεται διαφορετικά ή από οποιοδήποτε 

άλλο σημείο των προδιαγραφών δεν προκύπτει ότι πρόκειται περί υποχρεωτικής απαίτησης, η αντίστοιχη 

προδιαγραφή δεν είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή, αλλά αποτελεί επιθυμητό – βαθμολογήσιμο 

χαρακτηριστικό. 

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η 

αντίστοιχη προδιαγραφή πληρείται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την 

ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί 

απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και 

επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί ελάχιστη απαίτηση). 

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή, ανά κελί, σε άλλα σημεία της Τεχνικής 

Προσφοράς ή σε Παράρτημα της, το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια 

κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού, λογισμικού ή του 

τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που 

κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην 

αρχή του Παραρτήματος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων του.  

Όλο το παραπάνω υλικό τεκμηρίωσης θα αποτελέσει ξεχωριστό τόμο της προσφοράς ο οποίος και θα 

είναι αριθμημένος ανά σελίδα. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, 

οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, 

κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική 

προσφορά κλπ, θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη και θα 

σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη 

προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18). Γενικές αναφορές ή ασαφείς παραπομπές δύναται να αποτελέσουν 
λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση και η αντίστοιχη παραπομπή σε όλα τα 

σημεία των πινάκων και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Ο υποψήφιος 

Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με απόλυτη ευθύνη του 

για την ακρίβεια των δεδομένων. 
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C3.1 Παρεχόμενες Υπηρεσίες 

C3.1.1 Προμελέτη Εφαρμογής 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του άρθρου 

παραγράφου Α8.1 
ΝΑΙ   

2. Λεπτομερής ανάλυση και ο πλήρης σχεδιασμός του 

συστήματος επιτήρησης με κάμερες της Λιμενικής 

Εγκατάστασης Ο.Λ.Θ. Α.Ε. σε συνδυασμό με τις 

απαιτήσεις του χώρου εγκατάστασης (περίφραξη, 

φωτισμός κλπ) και απαιτούμενων υποδομών 

(Υλικό/Hardware και τοπολογία δικτύου, κλπ) που θα 

υλοποιηθούν με ευθύνη του αναδόχου. 

Συμμόρφωση με απαιτήσεις Α5 

ΝΑΙ   

3. Λεπτομερής σχεδιασμός και επιμέτρηση υλικών 

κατασκευής νέας υποδομής (οδεύσεις κλπ), για την 

υλοποίηση του συστήματος επιτήρησης ασφάλειας. 

Συμμόρφωση με απαιτήσεις Α5.11.  

   

4. Λεπτομερής ανάλυση και πλήρης σχεδιασμός του 

συστήματος ελέγχου πρόσβασης στη Λιμενική 

Εγκατάσταση Ο.Λ.Θ. Α.Ε,. σε συνδυασμό με τις 

απαιτήσεις του χώρου εγκατάστασης και των 

απαιτούμενων υποδομών (Πύλες, Υλικό/Hardware 

και τοπολογία δικτύου, κλπ) που θα υλοποιηθούν με 

ευθύνη του αναδόχου. Συμμόρφωση με απαιτήσεις 

Α6. 

ΝΑΙ   

5. Λεπτομερής σχεδιασμός και επιμέτρηση υλικών 

κατασκευής νέας υποδομής (Πύλες, κλπ) για την 

υλοποίηση του συστήματος ελέγχου πρόσβασης 

ασφάλειας  

   

6. Μοντελοποίηση διαδικασιών ελέγχου πρόσβασης. 

Παραμετροποίηση λογισμικού (Α9.1). 

ΝΑΙ   

7. Μελέτη διαλειτουργικότητας (Α9.2) με τις 

απαιτούμενες υπάρχουσες εφαρμογές 

πληροφοριακών συστημάτων (ERP, Ο.Π.Σ. ΣΕΜΠΟ, 

κλπ)  

ΝΑΙ   

8. Συγκεντρωτικός πίνακας με τις άδειες ή εγκρίσεις 

που θα απαιτηθούν, τον αντίστοιχο φορέα/εις που 

εκδίδει την άδεια και τα απαιτούμενα στοιχεία 

(έγγραφα, μελέτες, κλπ) που πρέπει να υποβληθούν 

για την λήψη της άδειας ή έγκρισης, με σύντομο 

σχολιασμό. 

ΝΑΙ   

9. Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα του έργου με φάσεις, 

παραδοτέα, προ-απαιτούμενες ενέργειες, κρίσιμα 

χρονικά ορόσημα (Α7). Γραφική απεικόνιση 

χρονοδιαγράμματος έργου με Διάγραμμα GANTΤ. 

ΝΑΙ   

10. Εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας 

που περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον το σχεδιασμό και 

την εφαρμογή διαδικασιών διαχείρισης ποιότητας, 

τον έλεγχο ποιότητας διαδικασιών για την επίτευξη 

των στόχων απόδοσης, καθώς και τις διαδικασίες 

αναθεώρησης για τη βελτίωση των εργασιών (Α8.3, 

Α9.8.3). – Επιλογή προτύπου ποιότητας.  

ΝΑΙ   
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12. Μεθοδολογία, καθορισμός και προγραμματισμός 

ενεργειών, μετάπτωσης διαδικασιών και δεδομένων 

από την πιλοτική στην παραγωγική λειτουργία. 

Καταγραφή των πιθανών κινδύνων του έργου 

καθώς και η υποβολή σχεδίου αντιμετώπισης 

αυτών (change management plan). 

ΝΑΙ   

C3.1.2 Υπηρεσίες Ανάπτυξης Υποσυστημάτων Λογισμικού 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του άρθρου Α9.1 ΝΑΙ   

2. Μέθοδος και σύνταξη τεύχους παραμετροποίησης με 

παραμέτρους για τα υποσυστήματα υποδομής πληροφοριακού 

συστήματος. 

ΝΑΙ   

3. Ανάπτυξη διεπαφών ολοκλήρωσης. ΝΑΙ   

4. Θα πρέπει να υλοποιηθεί από τον Ανάδοχο η απαραίτητη 

διαρκής διασύνδεση του συστήματος ελέγχου πρόσβασης με το 

Ο.Π.Σ. Σ.ΕΜΠΟ, με υπάρχον σύστημα συντονισμού και 

διαχείρισης πόρων Συμβατικού Λιμένα και τήρησης 

στατιστικών στοιχείων φορτίων πλοίων. 

ΝΑΙ   

5. Εκπόνηση τεύχους σεναρίων χρήσης. ΝΑΙ   

6. Δημιουργία ομάδας ελέγχου για πραγματοποίηση ελέγχων 

καλής λειτουργίας. 
ΝΑΙ   

7. Ανάπτυξη πλάνου σεναρίων ελέγχου και κατηγοριοποίηση ανά 

προτεραιότητα. 
ΝΑΙ   

8. Εκτέλεση ελέγχων (λειτουργικότητας, απόδοσης σχεδιασμού) 

για το σύνολο της προσφερόμενης λύσης. 
ΝΑΙ   

9. Αποκατάσταση δυσλειτουργιών και αποκλίσεων. ΝΑΙ   

10. Σύνταξη τεύχους ελέγχου καλής λειτουργίας. ΝΑΙ   

C3.1.4 Εκπαίδευση – Τεκμηρίωση - Πιλοτική Λειτουργία – Παραγωγική 
Λειτουργία 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
Εκπαίδευση 

1. Η λύση που θα προτείνει ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να πληροί 

κατ' ελάχιστο τις απαιτήσεις της Α9.3, Α9.4, Α9.5, Α9.6, Α9.7, 

Α9.8.  

ΝΑΙ   

2. Να περιγραφεί η μεθοδολογία και να δοθεί το χρονοδιάγραμμα 

που θα χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση. 
ΝΑΙ   

3. Προσόντα εκπαιδευτών:  

• Άνω του ενός (1) έτους εμπειρία στο αντικείμενο 

εκπαίδευσης που να αποδεικνύεται με προϋπηρεσία σε 

αντίστοιχες θέσεις.  

• Κάτοχος πτυχίου Ανώτατης ή Ανώτερης Εκπαίδευσης. 

ΝΑΙ   

4. Να δοθεί πίνακας στον οποίον θα αναφέρονται αναλυτικά 

όλες οι προσφερόμενες κατά αντικείμενο και προϊόν 

εκπαιδεύσεις, η διάρκειά τους και η διδακτέα ύλη. 

ΝΑΙ   
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5. Οι εκπαιδεύσεις θα πραγματοποιηθούν τόσο για τους 

διαχειριστές από το Τμήμα Φύλαξης και τα αρμόδια Τμήματα της 

Ο.Λ.Θ. Α.Ε., όσο και για τους βασικούς χρήστες του Λιμένα 

Θεσσαλονίκης (ναυτικούς πράκτορες, εκτελωνιστές, 

διαμεταφορείς, κλπ) σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο του 

που θα διαθέσει η Ο.Λ.Θ. Α.Ε.  

ΝΑΙ   

6. Χαρακτήρας Σεμιναρίων:  

•Τα σεμινάρια θα απευθύνονται σε ομάδες το πολύ 15 ατόμων για 

κάθε αντικείμενο.  

•Η χρονική διάρκεια της διδασκαλίας θα είναι το πολύ 6 

εκπαιδευτικές ώρες ημερησίως  

•Σε κάθε εκπαιδευόμενο θα χορηγηθούν τεχνικά εγχειρίδια και 

σημειώσεις συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα  

•Προκειμένου για την εκπαίδευση των χρηστών οι σημειώσεις για 

τα προϊόντα λογισμικού θα είναι συνταγμένες στην Ελληνική 

γλώσσα.  

•Δυνατότητα αλλαγής εκπαιδευτή αν αυτό απαιτηθεί από τους 

διδασκόμενους στη διάρκεια ενός σεμιναρίου. 

ΝΑΙ   

7. Τοπική υποστήριξη εφαρμογών: 
•Δομή και χρήση εφαρμογών σύμφωνα με την πρόταση του 

αναδόχου 

ΝΑΙ   

8. Εκπαίδευση βασικών χρηστών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. του συστήματος 

ελέγχου πρόσβασης 
>30 

ώρ/ομάδα 
  

9. Εκπαίδευση των χρηστών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. κατά τη διάρκεια της 

πιλοτικής και παραγωγικής λειτουργίας (on-the-job training) 

>6 μήνες   

10. Μεθοδολογία, διάρκεια και προϋποθέσεις εκπαίδευσης σύμφωνα με 

τα αναγραφόμενα στο άρθρο Α 9.4 της διακήρυξης. 

ΝΑΙ   

Τεκμηρίωση 
11. Το λογισμικό συστήματος θα συνοδεύεται από πλήρεις σειρές 

εγχειριδίων χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. Τα τεχνικά 

εγχειρίδια θα είναι στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. 

ΝΑΙ   

12. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει αναλυτική τεκμηρίωση 

του λογισμικού και του φυσικού σχεδιασμού του συστήματος σε 

δύο (2) τουλάχιστον αντίτυπα και σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη 

μορφή. 

ΝΑΙ   

13. Ο ανάδοχος θα παραδώσει πλήρη εγχειρίδια χρήσης των 

υποσυστημάτων και των εφαρμογών, σε δύο (2) αντίτυπα και σε 

ηλεκτρονική μορφή. Τα εγχειρίδια χρήσης των εφαρμογών 

(οδηγοί χρήσης) που θα αναπτυχθούν θα είναι στην Ελληνική 

Γλώσσα. Τα τεύχη θα είναι καταρτισμένα ανάλογα με τις 

απαιτήσεις των κατηγοριών των χρηστών. 

ΝΑΙ   

14. Απαιτείται αναλυτικό εγχειρίδιο σχετικά με τη λήψη εφεδρικών 

αντιγράφων όλων των δεδομένων του συστήματος καθώς και με 

τον τρόπο αποκατάστασης τους σε δύο (2) αντίτυπα. 

ΝΑΙ   

15. Στη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας και της περιόδου 

παραγωγικής λειτουργίας θα διατίθενται αντίτυπα όλων των 

μεταβολών ή τροποποιήσεων ή επανεκδόσεων των εγχειριδίων 

χωρίς πρόσθετο κόστος. 

ΝΑΙ   

16. Τα εγχειρίδια χρήσης των υποσυστημάτων και το αναλυτικό 

εγχειρίδιο σχετικά με τη λήψη εφεδρικών αντιγράφων όλων των 

δεδομένων του συστήματος καθώς και με τον τρόπο 

αποκατάστασης τους θα δοθούν και σε ψηφιακή μορφή. 

Ειδικότερα οι οδηγοί χρήσης που θα παραχθούν θα πρέπει να 

είναι προσβάσιμοι και μέσα από το περιβάλλον Web Browser. 

ΝΑΙ   

Περίοδος Πιλοτικής Λειτουργίας    
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17. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρουσιάσει πλάνο 

προσφερόμενων υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της πιλοτικής 

λειτουργίας. 

ΝΑΙ   

18. 0 Ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης του συστήματος 

και των χρηστών, σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στο άρθρο 

Α9.5 

ΝΑΙ   

19. Ο Ανάδοχος θα διενεργήσει ελέγχους σε επίπεδο επιμέρους 

υποσυστημάτων και εφαρμογών (unit testing). 

ΝΑΙ   

20. Ο Ανάδοχος θα διενεργήσει ελέγχους σε επίπεδο 

ολοκληρωμένου συστήματος και οριζοντίων υπηρεσιών (system 

testing). Να αναφερθεί η συχνότητα και οι τεχνικές για τη 

διεκπεραίωση των δοκιμών ελέγχου σε αυτήν την περίπτωση. 

ΝΑΙ   

21. Ο Ανάδοχος θα διενεργήσει ελέγχους αποδοχής χρηστών (user 

acceptance tests). 

ΝΑΙ   

22. Παράδοση εγχειριδίων χρήσης. ΝΑΙ   

23. Να αναφερθεί το ανώτερο χρονικό διάστημα επιμήκυνσης της 

πιλοτικής λειτουργίας που αποδέχεται ο διαγωνιζόμενος σε 

περίπτωση αιτήματος παράτασης από την Αναθέτουσα Αρχή. 

   

24. Η επιτυχής ολοκλήρωση του σταδίου πιλοτικής λειτουργίας 

αποτελεί προϋπόθεση για την προσωρινή παραλαβή του 

συστήματος και την ένταξή του σε παραγωγική λειτουργία. 

ΝΑΙ   

Περίοδος Παραγωγικής Λειτουργίας    
25. Ο Ανάδοχος καλείται να προσφέρει υπηρεσίες Επιστημονικής 

και Τεχνικής Υποστήριξης της Παραγωγικής Λειτουργίας 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Α9.7. 

ΝΑΙ   

26. 0 Ανάδοχος καλείται να παρουσιάσει πλάνο προσφερόμενων 

υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της παραγωγικής λειτουργίας. 

ΝΑΙ   

27. Τα στελέχη του Αναδόχου, που ορίζονται σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της παραγράφου Α9.4, θα παράσχουν και υπηρεσίες 

On-the-Job Training, βοηθώντας τους χρήστες στην εξοικείωση 

τους με τα νέα υποσυστήματα και λειτουργίες και 

υποστηρίζοντάς τους κατά τη διαδικασία μετάβασης και 

εισαγωγής των αρχείων τους στο νέο σύστημα. 

ΝΑΙ   

28. Ο Ανάδοχος θα διαχειρίζεται τις αιτήσεις αλλαγών (change 

requests) των χρηστών βάσει προτύπου φόρμας και διαδικασίας 

που θα κοινοποιήσει στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. πριν την 

προγραμματιζόμενη έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας. 

ΝΑΙ   

29. 0 Ανάδοχος θα διενεργήσει ελέγχους σε επίπεδο επιμέρους 

υποσυστημάτων και εφαρμογών (unit testing). 

ΝΑΙ   

30. Ο Ανάδοχος θα διενεργήσει ελέγχους σε επίπεδο 

ολοκληρωμένου συστήματος και οριζοντίων υπηρεσιών (system 

testing). Να αναφερθεί η συχνότητα και οι τεχνικές για τη 

διεκπεραίωση των δοκιμών ελέγχου σε αυτήν την περίπτωση. 

ΝΑΙ   

31. Παράδοση εγχειριδίων χρήσης. ΝΑΙ   

32. Η επιτυχής παροχή των υπηρεσιών υποστήριξης της 

παραγωγικής λειτουργίας αποτελεί προϋπόθεση για την 

οριστική παραλαβή  

ΝΑΙ   

  



Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού  

«Προμήθεια, Εγκατάσταση και Κατασκευές ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης και ελέγχου 

πρόσβασης ασφάλειας του κώδικα ISPS στη Λιμενική εγκατάσταση της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» 
Μέρος C: Παραρτήματα 

 

-20-  

C3.1.5 Περίοδος Συντήρησης και Υποστήριξη Λειτουργίας 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
1. Πλήρης συμμόρφωση στις απαιτήσεις των άρθρων Α9.8. και 

Α4.  Αναλυτικό σχέδιο συντήρησης υλικού, λογισμικού.  

ΝΑΙ   

Κόστος συντήρησης 

2. Το ετήσιο κόστος συντήρησης θα αναλυθεί στην οικονομική 

προσφορά. 

ΝΑΙ   

3. Στο κόστος συντήρησης περιλαμβάνονται όλα τα 

παράπλευρα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και αμοιβής 

ανθρώπινων πόρων, αξίας ανταλλακτικών, εξαρτημάτων 

κλπ. (πλην αναλωσίμων), που κρίνονται κάθε φορά 

απαραίτητα για τη διόρθωση του αντίστοιχου προβλήματος. 

ΝΑΙ   

Υπηρεσίες συντήρησης 

4. Εγγύηση καλής λειτουργίας του λογισμικού και του 

εξοπλισμού. 

ΝΑΙ   

5. Διόρθωση σφαλμάτων στα υποσυστήματα (bug fixing) ΝΑΙ   

6. Εντοπισμός αιτιών βλαβών/ δυσλειτουργιών και 

αποκατάσταση. 

ΝΑΙ   

7. Ενημέρωση της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. για τις νέες εκδόσεις λογισμικού 

και τις δυνατότητες αναβάθμισης του εξοπλισμού. 

ΝΑΙ   

8. Παροχή και εγκατάσταση νέων εκδόσεων του 

προσφερόμενου λογισμικού (releases & versions). 

ΝΑΙ   

9. Προληπτική συντήρηση συστήματος δυο (2) φορές τον χρόνο. 

Οποιαδήποτε εργασία προληπτικής συντήρησης ή 

διαχείρισης που προϋποθέτει τη μη διαθεσιμότητα του 

συστήματος θα εκτελείται εκτός ωραρίου εργασίας. 

ΝΑΙ   

10. Παροχή άμεσης βοήθειας (HELP DESK). Να περιγραφεί 

αναλυτικά η δομή και οργάνωση του HELPDESK. 

ΝΑΙ   

11. Επιτόπου βοήθεια. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

παρέχει επιτόπιες υπηρεσίες για την αποκατάσταση 

ανωμαλιών και προβλημάτων τόσο των συστημάτων / 

υποσυστημάτων / εφαρμογών, όσο και του εξοπλισμού. 

ΝΑΙ   

12. Διαθεσιμότητα του Αναδόχου για την προσφορά των 

υπηρεσιών συντήρησης για όλο το ημερολογιακό έτος, όσον 

αφορά στην αναγγελία προβλημάτων, βλαβών κλπ. και την 

παροχή υπηρεσιών help desk. 

ΝΑΙ   

C3.1.6 Διοίκηση και Διαχείριση Έργου 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
1. Αναλυτική περιγραφή της προτεινόμενης Μεθοδολογίας 

Διοίκησης του Έργου (σχήμα διοίκησης, οργάνωση και 

προγραμματισμός του έργου, ομάδα έργου, κλπ.).- 

πλήρης συμμόρφωση Α8.2. 

ΝΑΙ   

2. Να παρουσιαστεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας στη 

διαχείριση του έργου Α8.3 

ΝΑΙ   
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C4. Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς 

Στις παρακάτω αναφερόμενες τιμές, εμπεριέχεται όλος ο ελάχιστος απαιτούμενος 

εξοπλισμός των παραγράφων Α5.15 και Α6.5, του Α’ μέρους της Διακήρυξης 

 

Α/Α Αντικείμενο 
Τιμή σε Ευρώ 
(χωρίς ΦΠΑ)  

1 Οικονομική Προσφορά Εξοπλισμού & Κατασκευών 

συστήματος επιτήρησης της ασφάλειας στη Β’ ζώνη της 

λιμενικής Εγκατάστασης της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

 

2 Οικονομική προσφορά Εξοπλισμού & Κατασκευών 

ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου πρόσβασης στη Ζώνη 

Β’ της Λιμενικής Εγκατάστασης της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

 

Σύνολο υλοποίησης έργου «Προμήθεια, Εγκατάσταση και 
Κατασκευές ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης και 
ελέγχου πρόσβασης ασφάλειας του κώδικα ISPS στη Λιμενική 
εγκατάσταση της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» (1+2), χωρίς τις υπηρεσίες 
συντήρησης 

 

3 Οικονομική προσφορά Προληπτικής και Επιδιορθωτικής 

Συντήρησης στη Λιμενική Εγκατάσταση της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

Εγγυημένη Περίοδος Καλής Λειτουργίας (δωρεάν 

Συντήρηση) διάρκειας τουλάχιστον (1) έτους και 

Προληπτική και Επιδιορθωτική Συντήρηση (3 έτη) 

 

Σύνολο οικονομικής προσφοράς (1+2+3) αριθμητικώς  

Σύνολο οικονομικής προσφοράς (1+2+3) ολογράφως  

Οι τιμές της Οικονομικής προσφοράς θα αναγράφονται έως σεντς.  

Στις τιμές της Οικονομικής προσφοράς, ΔΕΝ περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 
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C5. Σχέδιο Σύμβασης  

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την ………………………………….., ημέρα 

………………………………….., μεταξύ αφενός της ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Α.Ε., που εδρεύει στην _________, οδός _________________, Τ.Κ. __________, και 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. ..................., ………………………………….. και στο εξής 

θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου της 

………………………………….., που εδρεύει στην …………………………………..και 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον ………………………………….., βάσει [στοιχεία εγγράφου 

εξουσιοδότησης για την υπογραφή] και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα 

σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

Σε συνέχεια του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από την 

Αναθέτουσα Αρχή με την ………………………………….. απόφαση του ΔΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και 

αριθμό Διακήρυξης ΠΡ.Φ. …/2014 («η Διακήρυξη») κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο με 

την ………………………………….. απόφαση κατακύρωσης («η Κατακύρωση»), η οποία 

κοινοποιήθηκε σε αυτόν με την [στοιχεία απόφασης / κοινοποίησης της 

κατακύρωσης], η εκτέλεση του έργου «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Κατασκευές 
ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης και ελέγχου πρόσβασης ασφάλειας του 
κώδικα ISPS στη Λιμενική εγκατάσταση της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» , σύμφωνα με τους όρους 

και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 
Στη Σύμβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα 

στο παρόν άρθρο  
Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την 

Αναθέτουσα Αρχή ή την Ομάδα διοίκησης έργου στον Ανάδοχο σχετικά με την 

υλοποίηση του Έργου. 

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή 

οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων 

των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών. 

Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ): Ομάδα προσώπων, 

ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την 

Αναθέτουσα Αρχή στην εκτέλεση των υποχρεώσεων, των δικαιωμάτων ή και των 

εξουσιών που της ανήκουν δυνάμει της Σύμβασης και έχει την ευθύνη για την 

επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των 

Παραδοτέων του Έργου. 

Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Υπηρεσιών Συντήρησης (ΕΠΠΥΣ): 
Ομάδα προσώπων, ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία εξουσιοδοτείται 

να εκπροσωπεί την Αναθέτουσα Αρχή στην εκτέλεση των υποχρεώσεων, των 

δικαιωμάτων ή και των εξουσιών που της ανήκουν δυνάμει της Σύμβασης και έχει 

την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της των υποχρεώσεων για την παροχή 

υπηρεσιών συντήρησης του έργου από τον Ανάδοχο μετά την Οριστική Παραλαβή 

Έργου. 
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Έργο: Η προμήθεια και εγκατάσταση βασικού λογισμικού, η ανάπτυξη λογισμικού 

εφαρμογών συμπεριλαμβανομένης και της μετάπτωσης αρχείων, μελέτες και 

υπηρεσίες συντήρησης, όπως εξειδικεύονται στην Διακήρυξη του διαγωνισμού, 

στην προσφορά του Αναδόχου και στα επόμενα άρθρα και παραρτήματα της 

παρούσας. 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της 

Σύμβασης.  

Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα. 

Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος 

θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη 

Σύμβαση. 

Περίοδος εγγύησης: το χρονικό διάστημα που καθορίζεται στη Σύμβαση και ξεκινά 

από την επομένη της ημερομηνίας οριστικής παραλαβής του Έργου. 

Περίοδος συντήρησης: το χρονικό διάστημα που καθορίζεται στη Σύμβαση (3ετες 

σύμφωνα με τη Διακήρυξη και ξεκινά από την επομένη της ημερομηνίας λήξης της 

Περιόδου εγγύησης.  

Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που 

αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που 

ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού 

διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της 

πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος. 

Προσφορά: η από ………………………………….. προσφορά του Αναδόχου προς την 

Αναθέτουσα Αρχή με αριθμό πρωτοκόλλου [αριθμός πρωτοκόλλου]. 

Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα 

συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση του Έργου, όπως είναι δυνατό να 

τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί με τα παραρτήματά της. 

Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση του 

Έργου.  

 
ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Ο Ανάδοχος, στα πλαίσια της Σύμβασης, αναλαμβάνει την εκτέλεση του Έργου 

««Προμήθεια, Εγκατάσταση και Κατασκευές ολοκληρωμένου συστήματος 

επιτήρησης και ελέγχου πρόσβασης ασφάλειας του κώδικα ISPS στη Λιμενική 

εγκατάσταση της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.», όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στο Μέρος Α΄ 

της Διακήρυξης, στη Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου και στο Παράρτημα Α της 

παρούσας.  

Το Έργο θα υλοποιηθεί από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τον τρόπο, τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που περιγράφονται αναλυτικά (α) στην Διακήρυξη του Διαγωνισμού 

και (β) στην Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη 

της παρούσας Σύμβασης. 

Ο τρόπος οργάνωσης και διοίκησης του Έργου, η οργανωτική δομή του Αναδόχου 

και οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των μελών της Ομάδας Έργου του Αναδόχου κατά 

τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου θα είναι αυτοί που περιγράφονται στην 

Προσφορά του. 
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ΑΡΘΡΟ 3. ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η γλώσσα της Σύμβασης είναι η Ελληνική. 

Κάθε επικοινωνία μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται στην 

Ελληνική γλώσσα.  

Στην Ελληνική γλώσσα συντάσσονται επίσης και υποβάλλονται τα έγγραφα 

Παραδοτέα και όλο το υλικό τεκμηρίωσης (π.χ. οδηγίες, εκθέσεις, συστάσεις) που 

τα συνοδεύει. 

 
ΑΡΘΡΟ 4. ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ 
Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των 

συμβαλλομένων μερών για την υλοποίηση του Έργου και κατισχύει κάθε άλλου 

εγγράφου. Η Σύμβαση δύναται να τροποποιείται μόνον εγγράφως κι εφόσον 

συμφωνήσουν, προς τούτο, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.  

Συμπληρωματικά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην απόφαση κατακύρωσης του 

έργου στον ανάδοχο, στο τεύχος της Διακήρυξης και στην προσφορά του αναδόχου. 

 
ΑΡΘΡΟ 5. ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου 

(Έγγραφα, Διοικητικές εντολές) πραγματοποιείται ταχυδρομικά, τηλεγραφικά, 

τηλετυπικά ή τηλεομοιοτυπικά ή και ιδιοχείρως, ως ακολούθως:  

Για την Αναθέτουσα Αρχή: Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) 

Ταχ.Δ/νση: Κτήριο Διοίκησης, Προβλήτα Νο1 Λιμένος 

Θεσσαλονίκης 

Ταχ.κωδ.  54625    ΠΟΛΗ: Θεσσαλονίκη 

Τηλ. 2310-…………… fax 2310-…………………… 

Υπόψη: …………………………. 

Για τον Ανάδοχο:  ………………………………….. 

Ταχ.Δ/νση ………………………………….. 

Ταχ.κωδ.. …………..– ΠΟΛΗ ………………………………….. 

Τηλ. …………… fax …………………… 

Υπόψη: …………………………. 

Η αλλαγή προσώπου που ορίζεται παραπάνω αρμόδιο για την επικοινωνία από 

κάθε συμβαλλόμενο επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης του έτερου 

συμβαλλομένου. 

Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να 

εξασφαλίσει την παραλαβή του Εγγράφου και την απόδειξή της. 

Όποτε στη Σύμβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, 

έγκριση, βεβαίωση, πιστοποίηση ή απόφαση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η 

εν λόγω ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, πιστοποίηση, βεβαίωση ή 

απόφαση θα είναι γραπτή. 

 
ΑΡΘΡΟ 6. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
6.1. Η Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) ορίζεται με 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και είναι το αρμόδιο όργανο:  
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(α) για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές και τα χρονοδιαγράμματά του,  

(β) για την παραλαβή των ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων του Έργου (ενδεικτικά 

και μη περιοριστικά: της Μελέτης Εφαρμογής, κτλ.), εντός των χρονικών 

διαστημάτων που ορίζονται από το χρονοδιάγραμμα του έργου, 

(γ) για την υποβολή παρατηρήσεων, σχολίων, αιτημάτων για τροποποιήσεις επί 

ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων του Έργου προς τον Ανάδοχο, με σκοπό την 

επιτυχή ολοκλήρωσή του σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα χρονοδιαγράμματά 

του, 

(δ) για την απόφαση, αποδοχή ή απόρριψη, επί αιτημάτων του Αναδόχου που 

σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου, όπως ενδεικτικά και μη περιοριστικά: 

αίτημα για μετάθεση χρονοδιαγράμματος, αίτημα για αλλαγή του προσωπικού που 

αποτελεί την Ομάδα Έργου του Αναδόχου κτλ. 

6.2. Η Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) ασκεί τις 

αρμοδιότητες που προβλέπονται στη Σύμβαση και της ανατίθενται με την απόφαση 

συγκρότησής της.  

6.3. Η ΕΠΠΕ δεν δικαιούται να απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε 

συμβατική του υποχρέωση, εκτός εάν η Σύμβαση ορίζει διαφορετικά. 

6.4. Η ΕΠΠΕ δικαιούται, διατηρώντας σε κάθε περίπτωση την τελική ευθύνη, να 

εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την ανάθεση, κατά διαστήματα, σε εκπρόσωπο ή 

εκπροσώπους της, της άσκησης οποιασδήποτε από τις αρμοδιότητές της και την 

ανάκληση οποτεδήποτε της ανάθεσης αυτής, την αντικατάσταση εκπροσώπου ή 

εκπροσώπων. Τόσο η ανάθεση όσο και η ανάκληση ή αντικατάσταση, απαιτούν την 

έκδοση σχετικής απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής και παράγουν αποτελέσματα 

μόνο μετά την κοινοποίηση των αποφάσεων αυτών στον Ανάδοχο. 

6.5. Τα Έγγραφα που αποστέλλονται από τον εκπρόσωπο της ΕΠΠΕ προς τον 

Ανάδοχο, στα πλαίσια αυτής της ανάθεσης, παράγουν τα ίδια αποτελέσματα με τα 

Έγγραφα της ΕΠΠΕ.  

6.6. Η Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Υπηρεσιών Συντήρησης (ΕΠΠΥΣ) ή 

το αρμόδιο Τμήμα που ορίζεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής έχουν τις ως 

ανωτέρω αντίστοιχες αρμοδιότητες της ΕΠΠΕ κατά τη διάρκεια της Περιόδου 

εγγύησης και της Περιόδου συντήρησης του έργου.  

 
ΑΡΘΡΟ 7. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ  
7.1  Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί απαρέγκλιτα τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας 

για την υλοποίηση του έργου συμπεριλαμβανομένης και της περιόδου συντήρησης. 

Είναι υποχρεωμένος να εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή να παραδώσει 

κατάλογο υπεργολάβων ή φυσικών προσώπων ή τρίτων που έχουν απασχοληθεί 

στο έργο καθόλην τη διάρκεια της συμβατικής περιόδου. 

7.2 Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος 

δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος 

ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και 

πληροφορίες, των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται 

δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε 

συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Ως εμπιστευτική 
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πληροφορία θεωρείται κάθε πληροφορία ή έγγραφο που χαρακτηρίζεται ρητά και 

εγγράφως ως εμπιστευτικό από την Αναθέτουσα Αρχή. Σε περίπτωση αθέτησης από 

τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να 

απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των 

εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. 

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο 

χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε 

δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα 

Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την 

προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

7.3 Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η ΕΠΠΕ και όλα τα 

εξουσιοδοτημένα από αυτήν ή την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να μην 

ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, 

πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της 

εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους 

κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου και οι οποίες έχουν 

χαρακτηριστεί από τον Ανάδοχο ως εμπιστευτικές.  

 
ΑΡΘΡΟ 8. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
8.1 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή 

μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο 

Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους 

της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.  

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει αίτημα του Αναδόχου για μεταβίβαση ή 

εκχώρηση, μόνο στην περίπτωση που εκείνος που τον υποκαθιστά ανταποκρίνεται 

στα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. Σε περίπτωση 

υποκατάστασης, ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του σχετικά 

με το τμήμα της Σύμβασης που έχει ήδη εκτελεστεί ή το τμήμα που δεν 

εκχωρήθηκε. 

8.2 Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη 

συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη 

όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 9. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 
9.1 Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιμοποιήσει τους 

υπεργολάβους που έχει προσδιορίσει στην Προσφορά του, για το κατά περίπτωση 

αναφερόμενο στην προσφορά του τμήμα του Έργου. 

9.2 Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

9.3 Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των υπεργολάβων 

του, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις, 

παραλείψεις ή αμέλειες του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του. 

9.4 Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση 

διακοπής της συνεργασίας του με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον 
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υπεργολάβο, μόνο εφ’ όσον ο νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα 

κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης και εγκριθεί 

εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος ενημερώνει 

προηγουμένως την Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιώντας την ταυτότητα του νέου 

υπεργολάβου και το αντικείμενο που θα εκτελέσει, μαζί με την απαιτούμενη 

έγγραφη τεκμηρίωση για την απόδειξη συνδρομής στο πρόσωπό του των κριτηρίων 

επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης.  

9.5 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την 

αντικατάσταση υπεργολάβου και κάθε άλλου προσώπου εμπλεκομένου στην 

εκτέλεση του Έργου που, κατά την βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, δεν 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην 

περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε 

εύλογο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την 

εξεύρεση αντικαταστάτη. 

 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
 
ΑΡΘΡΟ 10. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
10.1 Η Αναθέτουσα Αρχή θα κοινοποιήσει αμελλητί στον Ανάδοχο και το 

αργότερο εντός δέκα ημερών από την Ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, τους 

συμμετέχοντες στην ΕΠΠΕ. 

10.2 Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει το προσωπικό που απαιτείται για τις 

ανάγκες, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας υλοποίησης του Έργου και 

τη μεταφορά τεχνογνωσίας στην Αναθέτουσα Αρχή. 

 
ΑΡΘΡΟ 11. ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
11.1 Η Αναθέτουσα Αρχή θα παρέχει στον Ανάδοχο οποιοδήποτε έγγραφο, 

σχέδιο, μελέτη, προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή 

της και που κατά την κρίση της σχετίζεται με την εκτέλεση του Έργου. 

11.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της ως άνω 

παραγράφου με την οριστική παραλαβή του Έργου ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο 

λύση της Σύμβασης. 

11.3 Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να δημιουργήσει αντίγραφα των παραπάνω 

στοιχείων χωρίς έγγραφη εξουσιοδότηση της Αναθέτουσας Αρχής. Στην περίπτωση 

που δοθεί σχετική εξουσιοδότηση, τα αντίγραφα των στοιχείων αυτών θα πρέπει να 

επιστραφούν σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο. 

 
ΑΡΘΡΟ 12. ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
12.1 Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση, σε 

όλους τους χώρους που θα εγκατασταθεί λογισμικό εφαρμογών και θα 

παρασχεθούν σχετικές υπηρεσίες, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και σε 

περίπτωση που προβλέπεται τέτοια δυνατότητα σε επιμέρους άρθρα της Σύμβασης 

και εκτός εργασίμων ημερών και ωρών. 

12.2 Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την 

προστασία και ασφάλεια του προσωπικού του Αναδόχου και των Υπεργολάβων του, 
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ιδίως δε ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των 

χώρων όπου εκτελείται το Έργο. 

12.3 Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση στις 

ήδη υπάρχουσες εφαρμογές και εξοπλισμό της που έχουν συνάφεια με το Έργο. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 13. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 
Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή της Αναθέτουσας Αρχής 

προκειμένου να διευκολυνθεί στην επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες 

αρμόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφ’ όσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή 

απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών 

του. 

 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
ΑΡΘΡΟ 14. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
14.1 Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση 

υποχρεώσεις του με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια και τις αρχές της καλής 

πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

 
ΑΡΘΡΟ 15. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 
15.1. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης ο Ανάδοχος κατέθεσε 

εγγύηση που καλύπτει το 10% της Συμβατικής Τιμής χωρίς Φ.Π.Α. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο της 

συμβατικής ημερομηνίας οριστικής παραλαβής κατά δύο (2) μήνες και 

επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή, ύστερα από την εκκαθάριση των 

τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλομένους, και αφού ο Ανάδοχος 

καταθέσει την προβλεπόμενη στο άρθρο 15.2 της παρούσας Εγγύηση Καλής 

Λειτουργίας.  

15.2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, μετά την οριστική παραλαβή του Έργου, πριν από 

την επιστροφή σ’ αυτόν της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκειμένου να 

επιστραφεί αυτή, να καταθέσει εγγύηση για την καλή λειτουργία του 

συστήματος κατά το χρονικό διάστημα της δωρεάν συντήρησης του 

(Περίοδος Εγγύησης), η αξία της οποίας θα ανέρχεται στο 2,5% της 

συμβατικής του αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο από την 

Περίοδο Εγγύησης κατά τρεις (3) μήνες.  

15.3. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, ως προς τη συντήρηση του 

συστήματος, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, πριν από την επιστροφή σε 

αυτόν της εγγύησης καλής λειτουργίας, να καταθέσει εγγύηση που να 

καλύπτει το 10% της τριετούς αξίας της συντήρησης της προσφοράς, χωρίς 

Φ.Π.Α. 

15.4. ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
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Εφόσον ο Ανάδοχος επιθυμεί να λάβει προκαταβολή, υποχρεούται να 

καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής ισόποση µε το ποσό 

προκαταβολής. Η εγγυητική αυτή Επιστολή θα είναι αόριστης διάρκειας, 

εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών του Αναδόχου και καλύπτει τον 

Ανάδοχο και την ευθύνη του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Η Επιστολή 

αυτή επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την οριστική παραλαβή του Έργου 

και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών αμοιβαίων απαιτήσεων μεταξύ 

των συμβαλλομένων. Η προκαταβολή είναι έντοκη και για τον υπολογισμό 

του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων 

γραμματίων του Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την 

ημερομηνία καταβολής της προκαταβολής, προσαυξημένο κατά 0,25% 

μονάδες.  

 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ε.Ε. και έχουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία 

των κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα. 

Εάν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, το πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό 

πρόσωπο που εξέδωσε εγγύηση περιέλθει σε αδυναμία να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις του, ο Ανάδοχος οφείλει να την αντικαταστήσει με νέα εγγύηση με 

τους ίδιους όρους αμέσως μόλις λάβει γνώση ότι ο εκδόσας την εγγυητική επιστολή 

έχει περιέλθει σε αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του, άλλως το αργότερο 

εντός δέκα (10) ημερών από την λήψη της σχετικής όχληση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Εάν ο Ανάδοχος δεν παράσχει νέα εγγύηση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να 

καταγγείλει τη Σύμβαση. 

Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. εκτός της Ελλάδας, θα 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

 
ΑΡΘΡΟ 16. ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
16.1 Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζημία ή απώλεια των προϊόντων που 

θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή σε εκτέλεση της σύμβασης, μέχρι την 

ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους, υποχρεούμενος σε περίπτωση ζημίας, 

φθοράς ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση ή ακόμη και αντικατάστασή τους. 

Μετά την οριστική παραλαβή, ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή. 

16.2 Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, 

πραγμάτων (υλικών ή άϋλων), ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του 

προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας 

που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου από 

τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη 

αυτών ή σε ελάττωμα του λογισμικού εφαρμογών. 

16.3
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το 

προσωπικό του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια 

εκτέλεσης του Έργου και μεριμνά όπως οι υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο. 

 
ΑΡΘΡΟ 17. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
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17.1 Ο Ανάδοχος αποζημιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση τρίτων 

από την εκτέλεση του Έργου, η οποία απορρέει από μη νόμιμη χρήση διπλωμάτων 

ευρεσιτεχνίας, αδειών, σχεδίων, υποδειγμάτων και εργοστασιακών ή εμπορικών 

σημάτων εκ μέρους του, η οποία αναφέρεται στη Σύμβαση ή την Προσφορά. 

17.2 Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε ζημία που 

ενδεχομένως προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των 

προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν για την υλοποίηση του Έργου. 

17.3 Ο Ανάδοχος συνδράμει με δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή, 

αναλαμβάνοντας το κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, που 

οφείλεται αποκλειστικά στην εκ μέρους του αδυναμία ή πλημμελή εκπλήρωση των 

συμβατικών του υποχρεώσεων εκ της παρούσας Σύμβασης 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 
ΑΡΘΡΟ 18. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
18.1 Εντός τριάντα (30) ημερών από την Ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ο 

Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλει στην ΕΠΠΕ λεπτομερές πρόγραμμα 

εκτέλεσης της Σύμβασης, στο οποίο θα εμφανίζονται όλες οι δραστηριότητες του 

Έργου και οι πραγματικές ημερομηνίες έναρξης και λήξης τους.  

18.2 Το αναλυτικό πρόγραμμα καταρτίζεται σε συμφωνία με το συνολικό 

χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου που εμφανίζεται στο Παράρτημα Α της 

Σύμβασης και περιέχει, τουλάχιστον, τα ακόλουθα: 

α) τη σειρά κατά την οποία ο Ανάδοχος σκοπεύει να εκτελέσει όλες τις επιμέρους 

δραστηριότητες που του αντιστοιχούν, συμπεριλαμβανομένων των επί μέρους 

χρονικών διαστημάτων υλοποίησης 

β) τις προθεσμίες για την υποβολή και την έγκριση των ενδιάμεσων και τελικών 

προϊόντων του Έργου 

γ) επαρκείς λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τη χρονική ή γενικότερη 

εξάρτηση μεταξύ των επί μέρους δραστηριοτήτων του Έργου 

δ) άλλες πληροφορίες τις οποίες μπορεί εύλογα να ζητήσει η ΕΠΠΕ 

Η έγκριση του προγράμματος από την ΕΠΠΕ δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις. 

18.3 Ουδεμία ουσιώδης μεταβολή του προγράμματος επιτρέπεται χωρίς την 

έγκριση της ΕΠΠΕ. Αν πάντως η εκτέλεση της Σύμβασης δεν προχωρεί σύμφωνα με 

το πρόγραμμα, η ΕΠΠΕ μπορεί να δώσει στον Ανάδοχο την εντολή να το 

αναθεωρήσει και να της υποβάλει το αναθεωρημένο αυτό πρόγραμμα προς 

έγκριση. 

18.4. Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης για την ανάθεση στον Ανάδοχο 

νέων Προμηθειών και Υπηρεσιών που θα συνίστανται στην επανάληψη παρομοίων 

προμηθειών και υπηρεσιών εντός των πρώτων 12 μηνών από την υπογραφή της 

σύμβασης. Η αμοιβή του Αναδόχου για τις προαναφερθείσες Προμήθειες και 

Υπηρεσίες θα προκύψει βάσει των τιμών της Σύμβασης, σε περίπτωση δε που 

πρόκειται για Προμήθειες ή Υπηρεσίες, για τις οποίες δεν προβλέπεται αμοιβή στη 

Σύμβαση, κατόπιν διαπραγμάτευσης, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν την αντίστοιχη αμοιβή 

για παρόμοιες προμήθειες ή υπηρεσίες της Οικονομικής Προσφοράς, την Τεχνική 
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Προσφορά και τη φύση και το μέγεθος των πρόσθετων υπηρεσιών. Σε κάθε 

περίπτωση, η αμοιβή των υπηρεσιών αυτών δεν θα υπερβαίνει το 50% της 

Οικονομικής Προσφοράς του Αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 19. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
19.1 Ο Ανάδοχος παρέχει στην ΕΠΠΕ πληροφορίες σχετικές με την υλοποίηση του 

Έργου, οποτεδήποτε του ζητηθεί. Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος συντάσσει 

περιοδικές εκθέσεις ενημέρωσης επί της πορείας υλοποίησης του Έργου, τις οποίες 

υποβάλλει, ανά εξάμηνο, στην ΕΠΠΕ.  

Συντάσσει επίσης και υποβάλλει στην ΕΠΠΕ, ειδικές εκθέσεις για τυχόν έκτακτες 

δυσκολίες στην εκτέλεση του Έργου ή απαιτούμενες τροποποιήσεις του 

προγράμματος εκτέλεσης. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής δεν επιφέρει 

κυρώσεις για τον Ανάδοχο, εφόσον αυτός αποδεικνύει κατόπιν προσκλήσεως από 

την Αναθέτουσα Αρχή την καλή και εμπρόθεσμη πορεία υλοποίησης του Έργου. 

Ο Ανάδοχος τηρεί ακριβείς και συστηματικούς λογαριασμούς και αρχείο για τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες που προετοιμάζει, υλοποιεί ή παραδίδει σε εκτέλεση 

της Σύμβασης, και επιτρέπει στην ΕΠΠΕ να επιθεωρεί, οποιαδήποτε λογική στιγμή, 

το αρχείο και τους λογαριασμούς ή/και να παίρνει αντίγραφά τους. 

 
ΑΡΘΡΟ 20. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
20.1 Η προθεσμία εκτέλεσης του Έργου αρχίζει από την Ημερομηνία Υπογραφής της 

Σύμβασης και δε δύναται να υπερβεί τους …………………………. ημερολογιακούς μήνες. 

20.2 Το χρονοδιάγραμμα που εμφανίζεται στο Παράρτημα Α της Σύμβασης 

απεικονίζει την προθεσμία του Έργου και κάθε επί μέρους τμήματός του, με την 

επιφύλαξη των επομένων άρθρων. 

 
ΑΡΘΡΟ 21. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
21.1 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του 

χρονοδιαγράμματος του Έργου ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή 

δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, για 

συνολικό χρονικό διάστημα επιπλέον τριάντα (30) ημερών και στις περιπτώσεις 

αυτές η ΕΠΠΕ θα ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για την αναθεώρηση του 

προγράμματος εκτέλεσης της Σύμβασης, την συγκεκριμένη δραστηριότητα που 

τυχόν αφορά, καθώς και για τους λόγους που επιβάλλουν την μετάθεση του 

χρονοδιαγράμματος. 

21.2 Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του 

Έργου, στην περίπτωση που η εκτέλεση της Σύμβασης ή επί μέρους 

δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν 

ανάγονται σε περιοχές ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση 

αυτή ο Ανάδοχος συνυποβάλλει πλήρη και λεπτομερή στοιχεία για την τεκμηρίωση 

του αιτήματός του και το αίτημα εξετάζεται από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία 

αποφασίζει εάν δικαιολογείται να δοθεί μετάθεση και πόση, είτε για το μέλλον είτε 

με αναδρομική ισχύ και ειδοποιεί σχετικά γραπτώς τον Ανάδοχο.  

 

ΑΡΘΡΟ 22. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
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22.1 Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του 

Έργου, στην περίπτωση που η εκτέλεση της Σύμβασης ή επί μέρους 

δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους 

αποκλειστικής του ευθύνης, για μέγιστο συνολικά χρονικό διάστημα τριών (3) 

μηνών. Το αίτημα εξετάζεται από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία αποφασίζει για την 

αποδοχή του ή την απόρριψή του.  

22.2 Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος, η παράταση της προθεσμίας ή των 

προθεσμιών εκτέλεσης του Έργου, έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή στον Ανάδοχο 

ρήτρας, η οποία εισπράττεται με κατάθεση του απαιτούμενου ποσού ή με 

παρακράτηση από το συμβατικό αντάλλαγμα του Αναδόχου ή, σε περίπτωση 

ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης και υπολογίζεται ως εξής: 

� Καθορίζεται μέση ημερήσια αξία της Σύμβασης, η οποία προκύπτει από τη 

διαίρεση της αμοιβής του Αναδόχου (χωρίς τον αναλογούντα ΦΠΑ) με τις 

ημερολογιακές ημέρες που αντιστοιχούν στον χρόνο παροχής υπηρεσιών, 

όπως προβλέπεται στη Σύμβαση. 

� Για υπέρβαση κάθε επιμέρους προθεσμίας που τίθεται σύμφωνα με τους 

όρους της Σύμβασης ή για υπέρβαση του χρόνου παροχής υπηρεσιών, 

όπως ορίζεται στη Σύμβαση, κατά ποσοστό έως και 20% της προθεσμίας ή 

του χρόνου αντίστοιχα, καταπίπτει ποινική ρήτρα η οποία υπολογίζεται 

ανά ημέρα καθυστέρησης και σε ποσοστό ίσο με 10% της μέσης ημερήσιας 

αξίας της Σύμβασης. 

� Για υπέρβαση των ανωτέρω προθεσμιών ή του χρόνου παροχής υπηρεσιών 

κατά ποσοστό μεγαλύτερο από 20% και έως και 30%, καταπίπτει ποινική 

ρήτρα η οποία υπολογίζεται ανά ημέρα καθυστέρησης και σε ποσοστό ίσο 

με 20% της μέσης ημερήσιας αξίας της Σύμβασης. 

� Σε περίπτωση κατά 1/3 υπέρβασης του χρόνου παροχής υπηρεσιών καθώς 

και σε περίπτωση υπέρβασης κατά ½ οποιασδήποτε επιμέρους προθεσμίας 

καθορίζεται σύμφωνα με τη Σύμβαση, η Αναθέτουσα Αρχή κηρύσσει τον 

Ανάδοχο έκπτωτο.  

Οι ανωτέρω ρήτρες θα επιβάλλονται και στην περίπτωση κατά την οποία έχει 

παραδοθεί μέρος του λογισμικού αλλά είναι αδύνατον να χρησιμοποιηθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή λόγω καθυστερημένης μεταγενέστερης παράδοσης απαραίτητου 

για τη λειτουργία λογισμικού. 

Το σύνολο των ποινικών ρητρών για υπέρβαση επιμέρους προθεσμιών δεν θα 

υπερβαίνει συνολικά ποσό ίσο με το 5% της αμοιβής του Αναδόχου (χωρίς ΦΠΑ). 

Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά υπολογίζονται επί του Συμβατικού 

Τιμήματος χωρίς Φ.Π.Α. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 
ΑΡΘΡΟ 23. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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23.1 Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παραδοθούν ή να 

παρασχεθούν στα πλαίσια της Σύμβασης καθώς και ο τρόπος παράδοσης ή 

εκτέλεσής τους, πρέπει να συμφωνούν, από κάθε άποψη, με τα οριζόμενα στα 

Παραρτήματα της Σύμβασης. 

23.2 Για οποιαδήποτε προσωρινή ή ενδιάμεση παραλαβή προβλέπεται στα 

Παραρτήματα της Σύμβασης, θα πρέπει να υποβάλλεται αίτηση από τον Ανάδοχο 

στην Αναθέτουσα αρχή. Στην αίτηση θα αναγράφεται η περιγραφή των προϊόντων ή 

υπηρεσιών που προτείνονται για παραλαβή, σύμφωνα με τη Σύμβαση και ο τόπος 

όπου θα γίνει η παραλαβή, ανάλογα με την περίπτωση.  

 
ΑΡΘΡΟ 24. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
24.1 Τα δικαιώματα επί του Λογισμικού που ο Ανάδοχος εγκαθιστά στον εξοπλισμό, 

παραμένουν στους νόμιμους δικαιούχους. Με την οριστική παραλαβή, η 

Αναθέτουσα Αρχή αποκτά τη μη αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη περαιτέρω 

άδεια χρήσης τους, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που έχει νομίμως θέσει ο 

κατά περίπτωση κατασκευής τους.  

24.2 Όλο το έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από 

τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, όπως διαγράμματα σχέδια, 

προδιαγραφές κ.λπ. είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της 

Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, 

παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος 

μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν 

επιτρέπεται να τα χρησιμοποιήσει για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς 

την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.  

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει την ευθύνη για την διαφύλαξη από 

αντιγραφές των προϊόντων λογισμικού που έχει στην κατοχή του κατά τους όρους 

της παρούσας.  

24.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούνται να προβεί με δικές του δαπάνες και μέσα στις 

αναγκαίες τεχνολογικές ή άλλες μεταβολές, αντικαταστάσεις λογισμικού και σε 

κάθε άλλη απαραίτητη ή πρόσφορη ενέργεια όταν αυτές επιβάλλονται για την 

προστασία των δικαιωμάτων τρίτων προσώπων, που αποδεδειγμένα ισχυρίζονται 

πως έχουν δικαίωμα επ’ αυτών ή όταν η Αναθέτουσα Αρχή εμποδίζεται στην χρήση 

τους λόγω αποδεδειγμένης ύπαρξης δικαιωμάτων τρίτων προσώπων επ’ αυτών, 

παρέχοντας προϊόντα ίδιας αξίας, απόδοσης και λειτουργίας.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας.  

24.4Σε περίπτωση άσκησης ενδίκου βοηθήματος ή μέσου κατά της Αναθέτουσας 

Αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί του λογισμικού, 

η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, 

δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του 

τρίτου. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία 

θα κληθεί να καταβάλει στον τρίτο η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, 

συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, 

αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή 
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αποθετική ζημιά που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής 

ή του ένδικου μέσου.  

 
ΑΡΘΡΟ 25. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
25.1 Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεσθεί 

σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης και ότι το έργο θα 

εκτελεστεί όπως προβλέπεται στη Σύμβαση αυτή και θα ανταποκρίνονται στις 

προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές 

προδιαγράφονται στην Προκήρυξη ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν από την 

Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλεση του Έργου.  

25.2 Για χρονικό διάστημα ______________ μηνών από την ημερομηνία οριστικής 

παραλαβής του Έργου, που θα καλείται στο εξής «περίοδος εγγύησης καλής 

λειτουργίας», ο Ανάδοχος εγγυάται ότι θα παρέχει υπηρεσίες συντήρησης χωρίς 

καμία οικονομική επιβάρυνση για την Αναθέτουσα Αρχή. 

25.3 Ο Ανάδοχος εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα λειτουργία του 

λογισμικού κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας.  

Είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση και με δικά του έξοδα αποκατάσταση 

κάθε ελαττώματος που αναφαίνεται κατά την περίοδο αυτή, εκτός αν μπορέσει να 

αποδείξει ότι τα ελαττώματα προέρχονται από αιτία που δεν έχουν σχέση με 

σφάλματα στην κατασκευή, στα υλικά, στη σχεδίαση ή στην υλοποίηση.  

Αν τα ελαττώματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής συνεπάγονται την 

αχρηστία μέρους ή του συνόλου του λογισμικού, ο Ανάδοχος προβαίνει σε 

αντικαταστάσεις σε τέτοιο βαθμό ώστε να διατηρηθεί το επίπεδο που καθορίζεται 

στη Σύμβαση, χωρίς επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.  

Η Αναθέτουσα Αρχή πληροφορεί τον Ανάδοχο ως προς το είδος και την έκταση κάθε 

ελαττώματος μόλις αυτό γίνει εμφανές. Αν ο Ανάδοχος δεν αποκαταστήσει το 

ελάττωμα χωρίς καθυστέρηση, η αναθέτουσα Αρχή μπορεί να φροντίσει για την 

αποκατάσταση του ελαττώματος από τρίτον, με κίνδυνο και δαπάνη του Αναδόχου.  

 
ΑΡΘΡΟ 26. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
26.1 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει δωρεάν υπηρεσίες 

συντήρησης του κάθε είδους λογισμικού που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο του 

Έργου, για χρονικό διάστημα ______________(##) μηνών από την ημερομηνία 

Οριστικής Παραλαβής τους. 

26.2 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσφέρει τις υπηρεσίες 

Προληπτικής και Επιδιορθωτικής Συντήρησης σύμφωνα με τα αναφερόμενα, στην 

προσφορά του και τη Διακήρυξη για περίοδο τριών (3) ετών από την επομένη της 

λήξης της Περιόδου Εγγύησης.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
 
ΑΡΘΡΟ 27. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
27.1 Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει 

υπόψη όλο τα αναγκαία στοιχεία για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση 
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της Σύμβασης και συνεπώς, στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά 

με την υλοποίηση του Έργου έξοδα, όπως: 

α) τα έξοδα παραγωγής σχεδίων, εκθέσεων, μελετών, αναφορών και κάθε είδους 

εγγράφων που προβλέπονται στη Σύμβαση 

β) τα έξοδα της προμήθειας ή παραγωγής εγχειριδίων και οδηγιών. 

γ) τα έξοδα μετακίνησης και παραμονής εκτός της έδρας της εταιρίας του. 

27.2 Για κάθε πληρωμή, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, εις 

τριπλούν, γραπτή αίτηση πληρωμής καθώς και αναλυτική κατάσταση, μαζί με 

αποδείξεις, τιμολόγια, παραστατικά πληρωμών ή άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά 

έγγραφα για το ποσά που πρέπει να πληρωθούν κατά περίπτωση. 

27.3 Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε Ευρώ με την προσκόμιση των φορολογικών 

στοιχείων που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ και των λοιπών νομίμων 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο 

πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία 

για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων, ο οποίος πάντως δεν θα 

υπερβαίνει τις σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες από τα κατά περίπτωση 

χρονικά σημεία που καθορίζονται στη Σύμβαση. 

Σε περίπτωση που από τον Κ.Β.Σ απαιτείται έκδοση τιμολογίου η εξόφληση του 

οποίου, σύμφωνα με την Σύμβαση, γίνεται σε επόμενη διαχειριστική περίοδο από 

αυτήν της έκδοσης, δεν απαιτείται νέο τιμολόγιο. 

 
ΑΡΘΡΟ 28. ΤΙΜΗΜΑ 
28.1 Το Συμβατικό Τίμημα για την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο 

ανέρχεται στο ποσό των …………………………. χιλιάδων Ευρώ (ΧΧΧ.ΧΧΧ,ΧΧ €). 

28.2 Στο Συμβατικό Τίμημα δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. που αναλογεί, ο 

οποίος βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.  

28.3 Επί του συμβατικού τιμήματος επιβάλλεται κράτηση 2% υπέρ του Ταμείου 

Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (ΤΠΠΟΛΘ) και επί της ανωτέρω κράτησης 

επιβάλλεται 2% τέλος χαρτοσήμου καθώς και 20% υπέρ ΟΓΑ, επί του τέλους 

χαρτοσήμου (χαρτόσημο + ΟΓΑ = 2,4% επί του 2%). Το σύνολο των κρατήσεων επί 

του συμβατικού τιμήματος είναι 2,048%. 

 
ΑΡΘΡΟ 29. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Η καταβολή της Συμβατικής Τιμής του Έργου θα γίνει με τον ακόλουθο τρόπο: 

…………………………. 

 

Σε περίπτωση Ένωσης: Κάθε πληρωμή προς στα μέλη της ένωσης θα γίνεται 

ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο έργο με την προσκόμιση τιμολογίων 

καθώς και κάθε δικαιολογητικού (ιδίως πιστοποιητικών φορολογικής, ασφαλιστικής 

ενημερότητας και μη πτώχευσης) που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις κατά 

το χρόνο πληρωμής 

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την 

ενδεχόμενη αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών 
ενταλμάτων. 
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ΑΡΘΡΟ 30. ΠΛΗΡΩΜΗ – ΦΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  
Η παραλαβή των παραδοτέων του Έργου, προσωρινή και οριστική, θα γίνεται από 

την Αναθέτουσα Αρχή εντός των χρονικών διαστημάτων που καθορίζονται στο 

Παράρτημα Α της παρούσας, και σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία: 

30.1 Για οποιαδήποτε παραλαβή ενδιάμεσων παραδοτέων ή / και του συνόλου του 

έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει σχετική αίτηση, πέντε ημέρες πριν την 

εκάστοτε προκαθορισμένη ημερομηνία παραλαβής στην Αναθέτουσα Αρχή. Στην 

αίτηση θα αναγράφεται η περιγραφή των προϊόντων ή υπηρεσιών που 

προτείνονται για παραλαβή, σύμφωνα με τη Σύμβαση και ο τόπος όπου θα γίνει η 

παραλαβή, ανάλογα με την περίπτωση.  

30.2 Η αναθέτουσα αρχή εντός είκοσι (20) ημερών, βάσει σχετικής εισήγησης της 

Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής του Έργου, είτε εγκρίνει τα παραδοτέα 

είτε, σε περίπτωση που τα Παραδοτέα παρουσιάζουν αποκλίσεις από την Σύμβαση, 

κοινοποιεί εγγράφως τις παρατηρήσεις της στον Ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, οι 

παρατηρήσεις θεωρούνται δεσμευτικές για τον Ανάδοχο, ο οποίος οφείλει να 

προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις στα παραδοτέα και την εκ νέου υποβολή τους 

εντός προθεσμίας που ορίζεται κατά περίπτωση από την Αναθέτουσα Αρχή. 

30.3 Εάν η προθεσμία των είκοσι ημερών του άρθρου 30.2 παραπάνω παρέλθει 

άπρακτη, τότε τα Παραδοτέα θεωρούνται ότι έχουν παραληφθεί.  

30.4. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τις τυχόν παρατηρήσεις της 

Αναθέτουσας Αρχής, συμπεριλαμβανομένης και της αποκατάστασης ή 

τροποποίησης του Παραδοτέου.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 
ΑΡΘΡΟ 31. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Η παραλαβή των παραδοτέων του Έργου θα γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή 

εντός των χρονικών διαστημάτων που καθορίζονται στη Διακήρυξη, στην Τεχνική 

Προσφορά του Αναδόχου και στο Παράρτημα …. της παρούσης. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΑΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
ΑΡΘΡΟ 32. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
32.1 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε 

από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά 

τις προς τούτο οχλήσεις της ΕΠΠΕ, και τη μη συμμόρφωση του Αναδόχου εντός 

προθεσμίας 15 ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν ρητής έγγραφης όχλησης 

και πρόσκλησης προς συμμόρφωση, 

β) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί 

ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής 

εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών 

του στοιχείων. 
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32.2 Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον 

Ανάδοχο της εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Η Αναθέτουσα Αρχή 

υποχρεούται να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, 

οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της 

ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως 

προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. 

32.3 Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής: 

α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής 

υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην 

εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και 

εγκαταστάσεων. 

β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο 

ή εργασία (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς 

και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να 

μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. 

γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε λογισμικό, υλικά ή άλλα αγαθά που 

αφορούν άμεσα ή έμμεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, 

εγγυώμενος ότι οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο. 

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η ΕΠΠΕ βεβαιώνει την 

αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του 

Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας. 

32.4 Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού 

πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των 

μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. 

32.5 Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, στις συμβατικές τιμές, τις 

παρασχεθείσες υπηρεσίες που δεν έχει ακόμα πληρώσει. Σε περίπτωση που η 

Αναθέτουσα Αρχή αγοράσει υλικά και αντικείμενα ή υπηρεσίες από άλλον 

προμηθευτή και όχι από τον Ανάδοχο και προκύψει επιβάρυνση από την προμήθεια 

αυτή, επειδή η τιμή που κατεβλήθη στον τρίτο είναι υψηλότερη της συμβατικής 

τιμής, η διαφορά βαρύνει τον Ανάδοχο. 

32.6 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο 

αποζημίωση για κάθε ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού της Συμβατικής 

Τιμής που αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος του Έργου που δεν μπορεί, λόγω 

πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο 

σκοπό. 

 

ΑΡΘΡΟ 33. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
33.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των 

συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται 

σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

33.2 Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης 

υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει 

να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς 

λόγους και περιστατικά εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που 
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συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε κάθε 

περίπτωση, η μετάθεση των ημερομηνιών παράδοσης των ενδιάμεσων 

παραδοτέων ή του συνόλου του έργου για λόγους ανωτέρας βίας, θα περιοριστεί 

στο χρόνο που διήρκεσε το περιστατικό ανωτέρας βίας που εμπόδισε τον Ανάδοχο 

να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ 34. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
34.1 Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και το κοινοτικό δίκαιο των 

δημοσίων συμβάσεων. 

34.2 Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη 

φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει 

μεταξύ τους ή μεταξύ της ΕΠΠΕ και του Αναδόχου σχετικά με την ερμηνεία ή την 

εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, σύμφωνα με τους 

κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών 

34.3 Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε 

χρονική προθεσμία τριών (3) μηνών από την έγγραφη επί αποδείξει πρόσκληση 

προς τούτο του ενός μέρους προς το άλλο, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής 

νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια που εδρεύουν στην Θεσσαλονίκη. 

Η σύμβαση αυτή μετά την ανάγνωση και βεβαίωση υπογράφεται σε _____ (#) 

όμοια πρωτότυπα και παίρνει ένα κάθε μία από αφετέρου συμβαλλόμενες 

εταιρείες (σε περίπτωση ένωσης), που αποτελούν τον Ανάδοχο και (2) η 

Αναθέτουσα Αρχή 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
 
 
 
 
 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. …………..) 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. ………………….) 
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C6. Διαγράμματα και Σχέδια Συστήματος επιτήρησης της ασφάλειας στη Β’ 
ζώνη της λιμενικής Εγκατάστασης της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

C6.1 Τοπογραφικό διάγραμμα Ζωνών Α’, Β’ και Γ’ Λιμενικής εγκατάστασης  
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C6.2 Τοπογραφικό δωμάτιου Κέντρου Ασφάλειας & Ελέγχου (ΚΕΑΛΕ)  
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C7. Υπόδειγμα σύμβασης εμπιστευτικότητας 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την…/…/2014 μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων : 

 

Αφενός μεν : 

της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ 

(ΟΛΘ ΑΕ)», η οποία εδρεύει στο δήμο Θεσσαλονίκης (Κτήριο Διοίκησης, Προβλήτας 

Νο1, Εντός Λιμένος Θεσσαλονίκης, 54625 Θεσσαλονίκη) και εκπροσωπείται νόμιμα 

για την υπογραφή του παρόντος από τον κ………., Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο,  

 

Αφετέρου δε : 

α) του κ. …… , κατοίκου ……………., οδός .. αρ….. , αριθμ. αστυν. ταυτοτ…. … 

λειτουργούντος ως εκπροσώπου της εταιρίας……… ή 

β) της εταιρίας ……….η οποία εδρεύει …. και εκπροσωπείται νόμιμα για την 

υπογραφή του παρόντος από τον κ…………………,  

γ) της ένωσης εταιρειών ή κοινοπραξίας ……….. η οποία και εκπροσωπείται νόμιμα 

για την υπογραφή του παρόντος από τον κ…………………,  

 

συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα : 

 

- Η αφενός συμβαλλόμενη προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο την 

πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την «Προμήθεια, 
Εγκατάσταση και Κατασκευές ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης και 
ελέγχου πρόσβασης ασφάλειας του κώδικα ISPS στη Λιμενική εγκατάσταση της 
Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» (Διακήρυξη ΠΡ. Φ. …/2014), και καλεί τους ενδιαφερόμενους να 

υποβάλουν προσφορά για την επιλογή Αναδόχου.  

 

- Ο/Η αφετέρου συμβαλλόμενος(η) αποτελεί νομικό πρόσωπο που 

δραστηριοποιείται στον τομέα της ……….. 

 

Με το παρόν τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν την πρόθεσή τους, η αφενός 

συμβαλλόμενη να παρέχει στα πλαίσια διεξαγωγής του παρόντος διαγωνισμού 

συμπληρωματικές της Διακήρυξης πληροφορίες για τις διαδικασίες και τον 

εξοπλισμό συστήματος επιτήρησης και ελέγχου πρόσβασης ασφάλειας του κώδικα 

ISPS στη Λιμενική εγκατάσταση της Ο.Λ.Θ. Α.Ε και που είναι απαραίτητες για την 

υποβολή προτάσεων από τους ενδιαφερόμενους σε Γραφείο Δεδομένων (Data 

Room) και ο/η αφετέρου συμβαλλόμενος(η) να λάβει γνώση των τεχνικών, 

οικονομικών και λοιπών εν γένει στοιχείων που σχετίζονται με το έργο-αντικείμενο 

του παρόντος διαγωνισμού και είναι διαθέσιμα για το σκοπό αυτό στο εν λόγω 

Γραφείο προκειμένου να καταρτίσει την προσφορά του.  

 

Α. Στο πλαίσιο του ανωτέρω διαγωνισμού λειτουργεί Γραφείο Δεδομένων (Data 

Room), σύμφωνα με το άρθρο Β1.8 Μέρος Β της Διακήρυξης (ΠΡ.Φ. …/2014), όπου 
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παρέχονται, σχετικές μελέτες και στοιχεία σχετικά με το αντικείμενο του 

διαγωνισμού.  

 

Β. Ο/η αφετέρου συμβαλλόμενος(η), προκειμένου να εισέλθει στο Γραφείο 

Δεδομένων και να αποκτήσει πρόσβαση στο υλικό που βρίσκεται στο γραφείο για 

να καταρτίσει την προσφορά του, δεσμεύεται να τηρήσει απόλυτα μυστικές και να 

μην κοινοποιήσει σε κανένα τρίτο πρόσωπο (με εξαίρεση τα πρόσωπα που 

εμπλέκονται άμεσα στην προαναφερόμενη διαδικασία, π.χ. υπαλλήλους, 

συμβούλους, εξαρτημένους ή ανεξάρτητους, προστηθέντες και συνδεδεμένα 

πρόσωπα, υπό την προϋπόθεση ότι στα πρόσωπα αυτά έχει ανατεθεί από τον 

αφετέρου συμβαλλόμενο η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό ή εν γένει 

πράξεων σχετιζόμενων άμεσα με τον ανωτέρω διαγωνισμό, και με αποκλειστικό 

σκοπό τη χρησιμοποίηση στα πλαίσια και για τους σκοπούς του ως άνω 

διαγωνισμού), τις κάτωθι πληροφορίες: 

1. Συστήμα ελέγχου πρόσβασης στη Λιμενική Εγκατάσταση  

2. Τοπογραφικά διαγράμματα της Λιμενικής εγκατάστασης  

3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός εξοπλισμού & κατασκευών Συστήματος 

επιτήρησης της ασφάλειας στη Β’ ζώνη της λιμενικής Εγκατάστασης της Ο.Λ.Θ. 

Α.Ε. 

3.1 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Έργου  

3.2 Προϋπολογισμός Έργων Πολιτικού Μηχανικού  

3.3 Προμέτρηση διαδρομής με φρεάτια  

4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός εξοπλισμού & κατασκευών ολοκληρωμένου 

Συστήματος ελέγχου πρόσβασης στη ζώνη Β’ της λιμενικής Εγκατάστασης της 

Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

4.1 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Έργου 

4.2 Ενδεικτικός προϋπολογισμός για Ορύγματα, Εκσκαφές, Φρεάτια και 

σωληνώσεις για τα ασθενή και ισχυρά ρεύματα 

4.3 Ενδεικτικός προϋπολογισμός για τη Διαμόρφωση της Πυλών πρόσβασης  

κάθε άλλη πληροφορία τεχνικής, επιχειρησιακής, νομικής ή άλλης φύσεως, της 

οποίας έλαβε γνώση με αφορμή τη λειτουργία της του Γραφείου Δεδομένων και 

των οργανωμένων παρουσιάσεων που θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το 

άρθρο Β1.8 Μέρος Β’ το οποίο αφορά στο αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού. 

 

Γ. Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου που θα 

εξουσιοδοτήσει ο αφετέρου συμβαλλόμενος για τη συμμετοχή του στον παρόντα 

διαγωνισμό και την κατάρτιση της προσφοράς του, για να λάβουν γνώσει του 

πληροφοριακού υλικού, θα πρέπει:  

1) Σε περίπτωση κατά την οποία τελούν σε σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον αφετέρου 

συμβαλλόμενο (π.χ. υπάλληλοι) να προσκομίσουν: α) εξουσιοδότηση εκπροσώπησης και β) 

υπεύθυνη δήλωση, ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι όροι αποκλεισμού φυσικών 

προσώπων από το διαγωνισμό που προβλέπονται στα άρθρα Β.2.2.1 και Β.2.2 της 

διακήρυξης, ότι έχουν μελετήσει και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της σύμβασης 

εμπιστευτικότητας που έχει υπογράψει ο αφετέρου συμβαλλόμενος, καθώς επίσης ότι 
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σύμβαση με όμοιο περιεχόμενο έχουν υπογράψει και οι ίδιοι με τον αφετέρου 

συμβαλλόμενο.  

2) Σε περίπτωση κατά την οποία δεν τελούν σε σχέση εξαρτημένης εργασίας (πχ σύμβουλοι 

παροχής υπηρεσιών) με τον αφετέρου συμβαλλόμενο, αλλά είναι τρίτοι, να προσκομίσουν 

εξουσιοδότηση εκπροσώπησης και να υπογράψουν όμοια σύμβαση εμπιστευτικότητας με 

την ΟΛΘ ΑΕ, ενώ τα φυσικά πρόσωπα που τυχόν εξουσιοδοτήσουν αυτοί, θα πρέπει να 

προσκομίσουν όμοια ως άνω εξουσιοδότηση και υπεύθυνη δήλωση με το ανωτέρω 

περιεχόμενο σε σχέση με τον τρίτο, από τον οποίο εξουσιοδοτήθηκαν. 

Επιπλέον, κάθε αφετέρου συμβαλλόμενος δεσμεύεται όπως διατηρεί κατάλογο των 

προσώπων που έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες της ανωτέρω παραγράφου, τον οποίο 

και θα διαθέτει ανά πάσα στιγμή προς την ΟΛΘ ΑΕ, καθώς και τις συμβάσεις 

εμπιστευτικότητας που έχει υπογράψει αυτός μαζί τους. Σε περίπτωση άρνησης επίδειξής 

τους, συντρέχει λόγος αποκλεισμού του αφετέρου συμβαλλόμενου. 

Η εισαγωγή στην αίθουσα του Data Room, κινητών τηλεφώνων, φωτογραφικών μηχανών, ή 

άλλων ηλεκτρονικών συσκευών, απαγορεύεται ρητά. 

Δ. Περαιτέρω ο/η αφετέρου συμβαλλόμενος αναλαμβάνει τις ακόλουθες 

υποχρεώσεις: 

• Να κάνει χρήση των ως άνω αναφερομένων πληροφοριών αποκλειστικά και 

μόνο εφόσον και στο βαθμό που αυτό απαιτείται για την κατάρτιση της 

προσφοράς του για τον παρόντα διαγωνισμό και με σκοπό αποκλειστικά και 

μόνο την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού. 

• Να μην προβεί σε οποιαδήποτε άλλη χρήση αυτών πλην της ανωτέρω 

αναφερόμενης, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Οργανισμός 

Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ. 

• Να μην αποκαλύψει αυτές σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, πλην των προσώπων 

που αναφέρονται στην παράγραφο Γ της παρούσας. 

• Μετά από σχετική αίτηση της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ να 

επιστρέψει ή να καταστρέψει άμεσα οποιοδήποτε έγγραφο περιλαμβάνει τέτοια 

πληροφορία, δεδομένο ή στοιχείο κλπ. το οποίο έλαβε από το Γραφείο 

Δεδομένων, καθώς και οποιοδήποτε αντίγραφο τέτοιου εγγράφου ή απόσπασμα 

αυτού το οποίο ο/η αφενός συμβαλλόμενος(η) θα έχει τυχόν αναπαράγει με 

οποιονδήποτε τρόπο. 

• Να μην αναπαράγει οποιοδήποτε έγγραφο ή απόσπασμα αυτού το οποίο θα 

περιλαμβάνει πληροφορία, δεδομένο ή στοιχείο κλπ. το οποίο θα του έχει τυχόν 

προμηθεύσει η Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ χωρίς την προηγούμενη 

έγγραφη έγκριση της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ και πάντως μόνο 

υπό τους όρους τους οποίους θα καθορίσει η τελευταία. 

• Ειδικά τα διαθέσιμα πληροφοριακά υλικά (1,2,3 και 4) απαγορεύεται ρητά να 

φωτογραφηθούν ή φωτοτυπηθούν από το Data Room οι δε σημειώσεις που 

ενδεχόμενα θα κρατηθούν από τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους 
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απαγορεύεται ρητά να δοθούν σε τρίτους και να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς 

άλλους πέραν της προετοιμασίας της Τεχνικής Προσφοράς του συμβαλλόμενου. 

Τυχόν παράβαση των ανωτέρω υποχρεώσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο 

υπάλληλο ή μη του/της αφετέρου συμβαλλόμενου το οποίο απασχολεί στα πλαίσια  

ή αναφορικά με τη διεξαγωγή του παρόντος διαγωνισμού θα θεωρείται παράβαση 

των εν λόγω υποχρεώσεων από τον/την ίδιο/ίδια αφετέρου συμβαλλόμενο, ο 

οποίος θα ευθύνεται πλήρως έναντι της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ. 

 

Ε. Σημειώνεται ότι μελέτες και τεχνικές εκθέσεις, επί τόπου επισκέψεις και εν γένει 

οι πληροφορίες που περιέχονται στο Γραφείο Δεδομένων, έχουν σκοπό να 

υποβοηθήσουν τους ενδιαφερόμενους στην έρευνά τους για να σχηματίσουν ιδία 

άποψη για το αντικείμενο του Διαγωνισμού. Παρέχονται, δε, για ενημερωτικούς και 

μόνο λόγους και δεν συνιστούν εγγυημένο πλαίσιο για τα στοιχεία του αντικειμένου 

του Διαγωνισμού ή δεσμευτικά κείμενα για την προσφορά που καλείται να 

καταθέσει έκαστος των διαγωνιζομένων. Επιπλέον, η ΟΛΘ Α.Ε. και οι σύμβουλοί της 

για την κατάρτιση και συγκέντρωση των πληροφοριών αυτών δεν ευθύνονται για 

τυχόν λάθος ή παράλειψη των πληροφοριών που θα δίδονται στο Γραφείο 

Δεδομένων. 

 

Στ. Οι ανωτέρω δεσμεύσεις θα ισχύουν για το χρονικό διάστημα διεξαγωγής του 

παρόντος διαγωνισμού σύμφωνα με τη Διακήρυξη για το χρόνο λειτουργίας Data 

Room.  

 

Ζ. Η παραπάνω υποχρέωση εχεμύθειας δεν ισχύει για πληροφορίες  

α) που είναι ήδη δημόσιες κατά τη στιγμή της πρόσβασής τους από οποιοδήποτε 

μέρος ή περιέλθουν σε δημοσιότητα μετά από αυτή τη χρονική στιγμή, αλλά χωρίς 

την ευθύνη του αφετέρου συμβαλλομένου, ή  

β) που ήταν ήδη γνωστές στον αφετέρου συμβαλλόμενο, όχι, όμως, κατά παράβαση 

υποχρέωσης εχεμύθειας, ή 

γ) που γνωστοποιήθηκαν στον αφετέρου συμβαλλόμενο από τρίτο μέρος, το οποίο 

δεν έλαβε τις σχετικές πληροφορίες από το αντισυμβαλλόμενο μέρος είτε άμεσα 

είτε έμμεσα, ή 

δ) που θα ζητηθούν επισήμως από οποιαδήποτε διοικητική, αστυνομική, 

φορολογική, δικαστική ή άλλη αρχή, στα πλαίσια επίσημης έρευνας.  

 

Η. Οποιαδήποτε παράβαση των υποχρεώσεων εχεμύθειας που απορρέουν από το 

παρόν συμφωνητικό θεμελιώνει αξίωση αποζημίωσης της ΟΛΘ ΑΕ χωρίς ανάγκη 

προηγούμενης απόδειξης υπαιτιότητας του αντισυμβαλλομένου. 

 

Θ. Οποιαδήποτε τροποποίηση, συμπλήρωση ή κατάργηση των όρων του παρόντος 

συμφωνητικού μπορεί να πραγματοποιηθεί και να αποδειχθεί μόνο εγγράφως 

αποκλειόμενου παντός άλλου αποδεικτικού μέσου και αυτού του όρκου. 
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ι. Σε πίστωση των όσων συμφωνήθηκαν, συντάχθηκε το παρόν συμφωνητικό σε δύο 

(2) πρωτότυπα και υπογράφεται νομίμως ως έπεται, καθένα δε από τα 

συμβαλλόμενα μέρη έλαβαν από ένα υπογεγραμμένο πρωτότυπο αυτού. 

 

Θεσσαλονίκη, …/../ 2014 

 

Για την ΟΛΘ Α.Ε. Για τον (συμβαλλόμενο) 
  

 


