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                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

          
                                                                                                                      
Ταχυδ. Δ/νση:  Κανελλοπούλου 6    Ελευσίνα:13-02-2023 
  192 00, Ελευσίνα    Αρ. Πρωτ.:1775 
Πληροφορίες:  Οικονομοπούλου Ανθή 
Τηλέφωνο:  210 - 5548622 
Αρ.ΓΕΜΗ: 122603307000   
e-mail:   grammatia@olesa.gr 
Web:  www.elefsisport.gr 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την  

ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ)  

για την: 

«Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλείας/Φύλαξης από Ιδιωτική Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών 
Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α ) κατά την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 725/2004 και της 
Οδηγίας (ΕΚ) 2005/65, όπως αυτή έχει ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο με το ν. 

3622/2007, στη Λιμενική Εγκατάσταση του Κεντρικού Λιμένα ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ και στην 
ευρύτερη περιοχή Λιμένα Ελευσίνας αρμοδιότητας και ευθύνης του Οργανισμού 

Λιμένος ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε» 

 

Ο προϋπολογισμός των ανωτέρω υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 195.421,12€ (Εκατό 
ενενήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια είκοσι ένα  ευρώ και δώδεκα λεπτά) μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και μη συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος  
προαίρεσης (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 195.421.12€ και  ΦΠΑ 24%: 46.901,07€)   
Κωδικοί CPV: 79710000-4 - Υπηρεσίες ασφαλείας 
 
Συνοπτική Περιγραφή φυσικού αντικειμένου σύμβασης: 
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας στην Λιμενική Εγκατάσταση 
του Κεντρικού Λιμένα Ελευσίνας αρμοδιότητας Οργανισμού Λιμένα Ελευσίνας Α.Ε. για την 
εφαρμογή του κώδικα ISPS σε αυτή από Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών 
Ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ) σύμφωνα με το σχεδιασμό που προβλέπεται στην εγκεκριμένη από την 
αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας,  μελέτη του Σχεδίου Ασφαλείας Λιμενικής 
Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ) του Κεντρικού Εμπορικού Λιμένα ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ για τη μείωση της 
τρωτότητας της έναντι σκόπιμων παράνομων ενεργειών και προκειμένου η Εγκατάσταση 
αυτή να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Κανονισμού 725/2004. 
 
Δικαίωμα Προαίρεσης.  
Στη σχετική σύμβαση με την ανάδοχο ιδιωτική εταιρία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας θα 
υπάρχουν όροι πρόβλεψης προαίρεσης της αναδόχου: για την από μέρους της υποχρέωση 
να διαθέσει πρόσθετο προσωπικό ασφαλείας σε τυχόν προκύπτουσα κατά τη διάρκεια της 
συμβατικής υποχρέωσης  ανάγκη αύξησης του προσωπικού ασφαλείας  για χρονικό 
διάστημα έως 10 ημέρες και έως 3 άτομα ημερησίως και συνολικά σε 720 ανθρωποώρες (10 
ημέρες χ 24 ώρες χ 3 άτομα = 720 ανθρωποώρες) με την μέση προσφερθείσα τιμή 
ανθρωποώρας και μέγιστο εκτιμώμενο κόστος 6.840,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ. 
 
Δικαίωμα συμμετοχής: 
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν : 
1. φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη 
αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 



ΑΔΑ: 67Υ2469ΗΞΔ-2ΥΗ



2 

 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς.  H Α.Α. μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να 
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 
 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
4. Συνεταιρισμοί που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ενώσεις μεταξύ των 
ανωτέρω φυσικών προσώπων ή ενώσεις ή κοινοπραξίες μεταξύ των ανωτέρω νομικών 
προσώπων ή ενώσεις μεταξύ των ανωτέρω κοινοπραξιών υπό τις κάτωθι σωρευτικά 
απαιτούμενες προϋποθέσεις: η προσφορά που θα υποβάλλεται θα είναι κοινή και θα 
υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους όσους αποτελούν την ένωση/κοινοπραξία, είτε από 
εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. 
Τόπος παροχής υπηρεσιών:  Λιμενική Εγκατάσταση του Κεντρικού Λιμένα Ελευσίνας και 
στην ευρύτερη περιοχή Λιμένα Ελευσίνας αρμοδιότητας και ευθύνης του Οργανισμού Λιμένος 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  Α.Ε.. 
 
Διεξαγωγή Διαγωνισμού: 
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην υπ’ αριθμό 1771/ 
13-02-2023 Διακήρυξη του Οργανισμού Λιμένα Ελευσίνας και στα παραρτήματά της, που 
αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
Η πρόσβαση στη Διακήρυξη, αλλά κυρίως η κατάρτιση, υποβολή προσφορών εκ μέρους 
των ενδιαφερομένων και η αποσφράγιση αυτών, θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά μέσω 
της διαδικτυακής πύλης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στον 
ιστότοπο www.eprocurement.gov.gr. Για τον λόγο αυτόν, οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον δεν 
το έχουν ήδη πράξει με αφορμή την συμμετοχή τους σε άλλους Διαγωνισμούς, θα πρέπει να 
εγγραφούν στην εν λόγω πύλη (ως οικονομικοί φορείς) και να λάβουν γνώση μέσω των 
εγχειριδίων χρήσης για ότι θα αποβεί χρηστικό για την όλη διαδικασία κατάρτισης και 
υποβολής των προσφορών των. 
 
Ημερομηνία & Ώρα Έναρξης υποβολής των Προσφορών: 
Ημερομηνία: 14/02/2023 
Ημέρα: Τρίτη - Ώρα: 08:00 π.μ 
Ημερομηνία & Ώρα Λήξης υποβολής των Προσφορών: 
Ημερομηνία:24/02/2023,   
Ημέρα: Παρασκευή -Ώρα: 09:00 π.μ 
  
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι  δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της 
διενέργειας του διαγωνισμού.   
 
Γλώσσα προσφορών η Ελληνική. Κατ’ εξαίρεση τεχνική περιγραφή, σήµατα κλπ, δύνανται 
να είναι στην αγγλική γλώσσα συνοδευόμενα από μετάφραση στην ελληνική.   
 
Προσφυγές: Για διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται 
ή συντελούνται, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα 
Διακήρυξη, συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων της, για όλες τις περιγραφόμενες 
υπηρεσίες. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 
 
Απαιτείται Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να 
καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης, άνευ ΦΠΑ, ήτοι ποσό 3.908,42€ 
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Διάρκεια της σύμβασης : Η διάρκεια της σύμβασης είναι για δώδεκα (12) μήνες, άρχεται δε 
από την 01-04-2023 (ή το όποιο μεταγενέστερο αυτής της ημερομηνίας χρονικό σημείο 
υπογραφής της σύμβασης) 
 
Για οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία και διευκρίνιση για το Διαγωνισμό, οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο 
Οργανισμό Λιμένα Ελευσίνας Α.Ε. (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού) στα τηλέφωνα της 
Αναθέτουσας Αρχής  210 - 5548622 
                                                                                                            
 
 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Λ.Ε. ΑΕ 
 
 

Απόστολος Καμαρινάκης 
Υποναύαρχος ΛΣ (εα) – Πολιτικός Μηχανικός 
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