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Αλεξανδρούπολη, 27 - 03 - 2023 
Αρ. Πρωτ.: 479   

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 01/2023 

Συστημικός Αύξοντας Αριθμός στο ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ:  187792 
 

ΠΡΟΣ: Υποψήφιους Οικονομικούς Φορείς 
 

 
ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες 

προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης 

προσφοράς βάσει τιμής για τη σύμβαση: «Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας/φύλαξης 

της λιμενικής εγκατάστασης Αλεξανδρούπολης αρμοδιότητας Ο.Λ.Α. Α.Ε.» 

 Προϋπολογισμού 200.000 € πλέον Φ.Π.Α., CPV: 79710000-4 (υπηρεσίες ασφάλειας) 

ΣΧΕΤ:  α. Το από 26/03/2023 (14:38:51) υποβληθέν μέσω ΕΣΗΔΗΣ αίτημα παροχής διευκρινί-
σεων της CRONOS SECURITY ΕΠΕ  

β.  Το από 27/03/2023 (16:10:53) υποβληθέν μέσω ΕΣΗΔΗΣ αίτημα παροχής διευκρινί-
σεων της CRONOS SECURITY ΕΠΕ 

 

Σε απάντηση σχετικών αιτημάτων διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 

Επί (α) σχετικού: 

Α. Η δαπάνη δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο, η οποία βαρύνει τον Ανάδοχο της σύμβασης, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.1.6 της διακήρυξης, ανέρχεται στο ποσό των 200,00€ 

πλέον Φ.Π.Α., ήτοι συνολικά στο ποσό των 248,00€. 

Β. Οι εγγυητικές επιστολές των παρ. 2.2.2 και 4.1 της διακήρυξης θα πρέπει να περιλαμβάνουν 

κατ’ ελάχιστο τα στοιχεία που μνημονεύει το άρθρο 2.1.5 της διακήρυξης, κατ’ αντιστοιχία με 

τα προβλεπόμενα στο άρθρο 302 του 4412/2016. Λόγω σφαλμάτων – παραλείψεων στα 

υποδείγματα εγγυητικών του Παραρτήματος IV της διακήρυξης (μη αναφορά στην 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και εσφαλμένη αναγραφή του χρόνου 

απόδοσης του ποσού εγγύησης), οι εγγυήσεις των οικονομικών φορέων θα συνταχθούν 

σύμφωνα με νέα υποδείγματα που συνοδεύουν το παρόν έγγραφο.  

Γ. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1050/19.2.2019 οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ και όπως γίνεται δεκτό από 

τη νομολογία τόσο του Δικαστηρίου της Ε.Ε. όσο και των εθνικών Δικαστηρίων, το 

εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη διεξαγωγή της διαδικασίας 

ανάθεσης μίας δημόσιας σύμβασης είναι εκείνο που ισχύει κατά τον χρόνο δημοσίευσης 

της οικείας διακήρυξης. Επομένως τυχόν νομοθετικές ή κανονιστικές μεταβολές που 

εμφιλοχωρούν, ενώ ήδη εξελίσσονται διαδικασίες ανάθεσης, δεν επηρεάζουν τις διαδικασίες 

αυτές, εκτός και αν έχουν, ρητώς, αναδρομική ισχύ.  
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 Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, ο Ο.Λ.Α. Α.Ε. θα λάβει υπόψη τις επικείμενες νομοθετικές ή 

κανονιστικές μεταβολές και σε περίπτωση αύξησης των κατώτατων αποδοχών, η σύμβαση 

με τον ανάδοχο θα διαμορφώθει / τροποποιηθεί αναλόγως.  

Δ. Με βάση και πάλι το περιεχόμενο της ως άνω υπ’αριθμ. 1050/19.2.2019 οδηγίας ΕΑΑΔΗΣΥ 

και με δεδομένο, ότι στην παρούσα φάση, ουδεμία νομοθετική ή κανονιστική μεταβολή έχει 

εμφιλοχωρήσει που να αφορά τον κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο, οι οικονομικές 

προσφορές θα συνταχθούν με βάση το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που ίσχυε 

κατά το χρόνο δημοσίευσης της διακήρυξης. 

Ε. Ο πίνακας πελατών που αναφέρεται στο Παράρτημα Ι, παρ. 5 (c), στη σελ. 66 της διακήρυξης, 

αφορά στην τριετία 2020, 2021 και 2022 (αντί της τριετίας 2019-2021 που εκ παραδρομής 

αναγράφεται στην ανωτέρω παράγραφο), σύμφωνα και με τα οριζόμενα στις παρ. 2.2.5 και 

2.2.7.2/Β.3(5). 

 Στον φάκελο Τεχνικής Προσφοράς αρκεί η υποβολή του ανωτέρω πίνακα πελατών, απ’ όπου 

θα προκύπτουν τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι, παρ. 5 (c), στη σελ. 66 της διακήρυξης. 

 Ο προσωρινός ανάδοχος θα κληθεί εν συνεχεία (και σύμφωνα με τις παρ. 2.2.5 και 

2.2.7.2/Β.3(5) της διακήρυξης) να προσκομίσει τα πιστοποιητικά φορέων (π.χ. βεβαιώσεις, 

συμβόλαια, συμφωνητικά), από τα οποία θα προκύπτουν οι ζητούμενες συμβάσεις τριετίας 

(οι οποίες και θα περιλαμβάνονται στον υποβληθέντα με την Τεχνική Προσφορά πίνακα 

πελατών).       

ΣΤ. Αναφορικά με το στάδιο υποβολής των αποδεικτικών τεχνικής και επαγγελματικής 

ικανότητας και ειδικότερα των αναφερομένων στην παρ. 2.2.5 (σελ. 19) και στο Παράρτημα Ι, 

παρ. 5 (d) (σελ. 66-67) της διακήρυξης, ισχύει η γενική διευκρίνιση του τελευταίου εδαφίου 

του Παραρτήματος Ι (σελ.67). Δηλαδή: 

 «. .όσα πιστοποιητικά/δικαιολογητικά απαιτούνται προς απόδειξη των τεχνικών στοιχείων 

που περιγράφονται ανωτέρω στην παρούσα παρ.5 του Παραρτήματος Ι, ταυτίζονται με αυτά 

που δηλώνει με το ΕΕΕΣ ο υποψήφιος ότι κατέχει και προσκομίζονται από τον προσωρινό 

ανάδοχο προς απόδειξη των κριτηριών των παρ. 2.2.4 και 2.2.5 της Διακήρυξης, δεν 

απαιτείται να προσκομισθούν με τη τεχνική προσφορά, αρκεί ο υποψήφιος να δηλώσει 

ρητώς στην τεχνική του προσφορά ότι πληροί τις προϋποθέσεις αυτές.»   

Ζ. Αναφορικά με τη χρήση ενός περιπολικού οχήματος, που αναφέρεται στον Πίνακα «Άλλες 

Δαπάνες», στο Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς της διακήρυξης (σελ.70), διευκρινίζεται 

ότι, σε κάθε περίπτωση, το ημερήσιο πρόγραμμα και οι ανάγκες επιτήρησης καθορίζεται 

ημερησίως, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, με ευθύνη του ΥΑΛΕ της Ο.Λ.Α. Α.Ε. Κατά 

κανόνα, οι περιπολίες διεξάγονται κατά μήκος των ορίων (περίφραξης) της φυλασσόμενης 

λιμενικής εγκατάστασης, σε μέση απόσταση 1000μ, ανά τέσσερις (4) ώρες περίπου, η δε 
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χρήση οχήματος συνίσταται να γίνεται εφόσον οι καιρικές ή άλλες ειδικές συνθήκες δεν 

επιτρέπουν την πεζή περιπολία.  

 Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 του Παραρτήματος Ι της διακήρυξης, για την 

πλήρη κατανόηση των ζητούμενων υπηρεσιών ασφάλειας, οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς 

μπορούν να επισκεφτούν τη λιμενική εγκατάσταση κατόπιν επικοινωνίας με τον ΥΑΛΕ ή τον 

βοηθό ΥΑΛΕ της Ο.Λ.Α. Α.Ε.  

Η. Η ανθρωποώρα που θα προκύπτει από τον Συγκεντρωτικό Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς, 

σύμφωνα με το υπόδειγμα της σελ.71 της διακήρυξης, θα είναι το μέσο κόστος ώρας με το 

οποίο θα αμείβεται ο ανάδοχος, ανεξάρτητα από το είδος των ωρών φύλαξης που θα 

παρέχει (δηλαδή ανεξαρτήτως ημερήσιας ή νυχτερινής βάρδιας, η εργασίας σε Κυριακές και 

αργίες). 

 

Επί (β) σχετικού: 

Το δικαίωμα και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής των οικονομικών φορέων, κρίνονται κατά 

το στάδιο υποβολής προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 2.2.7.2 και 

κατά τη σύναψη της σύμβασης.  

Βάσει των ανωτέρω, τα δικαιολογητικά, οι άδειες κλπ έγγραφα της παρ. 2.2.7.2 (Β.3) της 

διακήρυξης, περιλαμβανομένων και των επικυρωμένων αντιγράφων συμβάσεων εργασίας, 

αποτελούν σημαντικό στοιχείο αξιολόγησης της ικανότητας του υποψηφίου για την υλοποίηση 

της σύμβασης και θα πρέπει να υποβληθούν από τους προσωρινούς αναδόχους, προς 

τεκμηρίωση των κριτηρίων της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της παρ. 2.2.5 της 

διακήρυξης. 

Σε κάθε ωστόσο περίπτωση και σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της διακήρυξης, ο οριστικός 

ανάδοχος δύναται να προβεί σε τροποποίηση της ομάδας έργου, υπό συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις και με προσθήκη ατόμων με καλύτερα ή αντίστοιχα προσόντα από αυτά των 

ατόμων που αρχικά θα δηλωθούν. 

 

Η παρούσα αναρτήθηκε την 27-03-2022 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 

(www.promitheus.gov.gr) και στην ιστοσελίδα του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Α.Ε. (www.ola-sa.gr) και συνοδεύεται από Υποδείγματα εγγυήσεων που αντικαθιστούν τα 

αντίστοιχα υποδείγματα του Παραρτήματος IV της διακήρυξης 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
Ο.Λ.Α. Α.Ε. 

 
 

Κωνσταντίνος Χατζηκωνσταντίνου 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.ola-sa.gr/


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε.   | Εμπορικός Λιμένας, Αλεξανδρούπολη 68132 

Τ: 2551026251- 2551028463| F: 2551026485 |  E: secretary@ola-sa.gr | W: www.ola-sa.gr 

Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

 

1. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 

 

Ονομασία Τράπεζας ......................……............    

Κατάστημα.......…............................... 

Ημερομ. έκδοσης ............................ 

 

Προς Ο.Λ.Α. Α.Ε. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Εμπορικός Λιμένας, Αλεξανδρούπολη 

ΤΚ 68132 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΡ  ….......... ΕΥΡΩ ............…..……........ 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ (σε περίπτωση 

μεμονωμένης εταιρείας) της Εταιρείας ..............…….................. Δ/νση …………….... 

.....………………........................................ ή (σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης) των 

Εταιρειών : 

1.   ………………………….. Δ/νση ……………………………………………………………………….. 

2.   ………………………….. Δ/νση ……………………………………………………………………….. 

3.    ………………………….. Δ/νση ……………………………………………………………………….. 

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

εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή 

Σύμπραξης και μέχρι του ποσού των ………………………….. ευρώ, για την  συμμετοχή στον διενεργούμενο 

διαγωνισμό της Ο.Λ.Α. Α.Ε. για την εκτέλεση της Σύμβασης Υπηρεσιών «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ», συνολικής αξίας …………………..€, πλέον ΦΠΑ 24%, με καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών την . . . . , σύμφωνα με την υπ'. αριθ. …/2023 διακήρυξή σας,. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της, μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω 

διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της (σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας) εν λόγω Εταιρείας ή 

(σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης) των εταιρειών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή 
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Σύμπραξης ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ 

της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος 

μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες 

από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με 

την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ................................................... 

( ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ/ξη). 

Βεβαιούται (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ) υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών 

που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν 

υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά 

μας. 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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2. Υπόδειγμα Εγγυητικής  Επιστολής  Καλής  Εκτέλεσης Σύμβασης 

 

Ονομασία Τράπεζας ......................……............   Κατάστημα.......…............................... 

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

 

Προς Ο.Λ.Α. Α.Ε. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Εμπορικός Λιμένας, Αλεξανδρούπολη 

ΤΚ 68132 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ  ….......... ΕΥΡΩ ............…..……........ 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ (σε περίπτωση 

μεμονωμένης εταιρείας) της Εταιρείας ..............…….................. Δ/νση.. .....………………..................................... 

ή (σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης) των Εταιρειών : 

1.    ………………………….. Δ/νση ……………………………………………………………………….. 

2.    ………………………….. Δ/νση ……………………………………………………………………….. 

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

εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή 

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

με    αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της διαγωνισμό της Ο.Λ.Α. Α.Ε. για την εκτέλεση της 

Σύμβασης Υπηρεσιών «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ», συνολικής αξίας …………….€, πλέον ΦΠΑ 

24%,  με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την . . . . , σύμφωνα με την υπ'. αριθ. …/2023 

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 αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) 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. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε.   | Εμπορικός Λιμένας, Αλεξανδρούπολη 68132 

Τ: 2551026251- 2551028463| F: 2551026485 |  E: secretary@ola-sa.gr | W: www.ola-sa.gr 

Βεβαιούται (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ) υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών 

που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν 

υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά 

μας. 
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