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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

για την κατάρτιση καταλόγου πολλαπλών παρόχων παροχής υπηρεσιών παραλαβής και 
διαχείρισης στερεών αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου που προέρχονται από πλοία, 
τα οποία προσεγγίζουν το λιμένα................,σύμφωνα με το α. 105 ν. 4504/2017 «Δια βίου 
εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της 
διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού 
προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις» (Α' 184), όπως 
τροποποιήθηκε από το Ν. 4597/2019 «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που 
έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. Διατάξεις 
για τη λειτουργία του συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 355). 
 
Έχοντας υπόψη:  
 

1. Το άρθρο 105 του Ν. 4504/2017 «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας, ... 
συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 184 Α’), όπως 
τροποποιήθηκε από το Ν. 4597/2019 «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που 
έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. 
Διατάξεις για τη λειτουργία του συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 35 Α’). 

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 352/2017 (L 57/1 - 03.03.2017) «Για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά 
την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική 
διαφάνεια των λιμένων». 

3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1013/2006 (L 190/1-12.7.2006) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 «για τις μεταφορές αποβλήτων» 

4. Την Οδηγία 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης 
Νοεμβρίου 2000, σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου 
και καταλοίπων φορτίου (ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σ. 81), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Κατευθυντήριες γραμμές για την ερμηνεία 
της Οδηγίας 2000/59/ΕΚ» (2016/C 115/05). 

6. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Λιμένες: κινητήρας οικονομικής 
μεγέθυνσης» COM (213) final της 23.05.2013 

7. Τη Διεθνή Σύμβαση (στο εξής: ΔΣ) MARPOL 73/78 για την πρόληψη της ρύπανσης της 
θάλασσας από πλοία. 

8. Τον Ν. 1269/1982 «Κύρωση της Δ.Σ. MARPOL 73/78 - πρόληψη της ρύπανσης της 
θάλασσας από πλοία 1973 και του Πρωτοκόλλου 1978» (ΦΕΚ 89 Α’) όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

9. Τον Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α’) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α’). 

10. Τον Ν. 3010/2002 "Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., 
διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 91 Α’). 

11. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών 
και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης 
Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις».  
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12. To N. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α’) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 
ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες 
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 

13. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α΄) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής». 

14. Το Π.Δ. 55/1998 (ΦΕΚ 58 Α’) «Προστασία Θαλασσίου Περιβάλλοντος». 
15. Το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α’) "Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ «Καθορισμός 

μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (ΦΕΚ 40 Β’), 
Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών 
Ελαίων". 

16. Το Π.Δ. 8/2013 (ΦΕΚ 27 Α΄) «Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα V του 
Πρωτοκόλλου του 1978 αναφορικά με τη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης 
από Πλοία, 1973 (Αναθεωρημένο Παράρτημα V της Δ.Σ MARPOL 73/78)» 

17. Την αρ. πρωτ. 114218/1997 (ΦΕΚ 1016 Β΄) Κ.Υ.Α. «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και 
γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων». 

18. Την Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β΄) Κ.Υ.Α. «Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση 
Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης». 

19. Την Αριθμ. Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383 Β΄) Κ.Υ.Α. «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη 
διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 
91/689/ΕΟΚ “για τα επικίνδυνα απόβλητα” του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. 
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 19396/1546/1997 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Μέτρα 
και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (ΦΕΚ 604 Β΄)». 

20. Την ΚΥΑ Η.Π. 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791 Β’) "Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών 
για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ' αριθμ. 
13588/725/06 ΚΥΑ «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων 
αποβλήτων κ.λπ.» (ΦΕΚ 383 Β’) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ.1) 
της Οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991".  

21. Την ΚΥΑ 8668/2007 (ΦΕΚ 287 Β’) "Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων 
Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Α) της υπ’ αριθμ. 13588/725/06 Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων 
αποβλήτων κ.λπ.» (ΦΕΚ 383 Β’) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ.1) 
της υπ’ αριθμ. 91/156/ΕΚ Οδηγίας του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991. Τροποποίηση 
της υπ’ αριθμ. 13588/725/2006 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Μέτρα όροι και 
περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων … κ.λπ.»’ (383 Β΄) και της υπ’ 
αριθμ. 24944/1159/2006 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Έγκριση Γενικών Τεχνικών 
Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων … κ.λπ.» (ΦΕΚ 791 Β’)." 

22. Το Π.Δ. 405/1996 (ΦΕΚ 272 Α') «Κανονισμός φόρτωσης, εκφόρτωσης, διακίνησης και 
παραμονής επικίνδυνων ειδών σε λιμένες και μεταφορά αυτών δια θαλάσσης». 

23. Την Υ.Α. 3231/89 (ΦΕΚ 573 Β’) «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σε πλοία και 
πλωτά ναυπηγήματα που χρησιμοποιούνται ως πλωτές ευκολίες υποδοχής 
πετρελαιοειδών καταλοίπων». 

24. Την Υ.Α. 3131/99 (ΦΕΚ 12 Β’) «Προϋποθέσεις και μέτρα ασφάλειας για τις εργασίες 
φόρτωσης ή εκφόρτωσης ή μετάγγισης χύμα πετρελαίου ή χύμα υγρών χημικών (ή και 
καταλοίπων τους) ή χύμα υγροποιημένων αερίων που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια» 

25. Την ΥΑ 2122/30/2003 (ΦΕΚ 700 Β') Έγκριση κανονισμού 34: Προϋποθέσεις και μέτρα 
ασφαλείας για την παραλαβή πετρελαιοειδών καταλοίπων από τα πλοία. 
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26. Το Π.Δ. 400/1996 «Κανονισμός πρόληψης θαλάσσιας ρύπανσης από λύματα πλοίων» 
(ΦΕΚ 268 Α')του π.δ. 82/2004 «Εναλλακτική διαχείριση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων» 
(ΦΕΚ 64 Α'). 

27. Την ΚΥΑ 8111.1/41/2009 (ΦΕΚ 412 Β’) "Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις 
παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/71/ΕΚ. Αντικατάσταση της ΚΥΑ 
3418/07/02 (ΦΕΚ 712 Β΄) «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής 
αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου»". 

28. Τη Μόνιμη Εγκύκλιο του Υπουργείου Ναυτιλίας 8136/01//13-02-2014, ως συμπληρώθηκε 
και με την ΥΑ 1000.0/68210//02-08-2016. 

29. Την αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β΄) Υπουργική Απόφαση «Κατάταξη δημόσιων και 
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το 
Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α΄)». 

30. Την ΚΥΑ 531.5-5/2013 (ΦΕΚ 139 Β’) «Αποδοχή τροποποιήσεων στα Παραρτήματα Ι,ΙΙ,ΙV, V 
και VI της Διεθνούς Σύμβασης για την πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία, 1973, όπως 
τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του 1978 που σχετίζεται με αυτή (ΔΣ MARPOL 73/78).  

31. Την Απόφαση ΡΑΛ …./2019, η οποία αφορά το πρότυπο πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. 

32. Το εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου, το οποίο 
έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα.................... 

33. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, που διενεργήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 28 
του άρθρου 105 Ν. 4504/2017 “Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα 
αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής 
συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για 
τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 184 Α'), όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 
4597/2019 «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ 
του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. Διατάξεις για τη λειτουργία 
του συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 355 Α’). 
 

 
Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε 

 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα να εκδηλώσουν, εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση της 
παρούσας, ενδιαφέρον να δραστηριοποιηθούν στην παραλαβή και διαχείριση στερεών 
αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου που προέρχονται από πλοία, τα οποία προσεγγίζουν 
τη ζώνη λιμένα αρμοδιότητας του ................, (εφεξής ΦΔΛ) σύμφωνα με το α. 105 παρ. 8 N. 
4504/2017 (184 Α'), το Παράρτημα V της ΔΣ Marpol 73/78, την παρούσα πρόσκληση και την λοιπή 
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.  
 

ΣΚΟΠΟΣ 
 
Σκοπός της παρούσας είναι η κατάρτιση καταλόγου πολλαπλών παρόχων παροχής υπηρεσιών 
παραλαβής και διαχείρισης στερεών αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου που 
προέρχονται από πλοία για το Παράρτημα V της ΔΣ Marpol 73/78, τα οποία προσεγγίζουν τη ζώνη 
λιμένα αρμοδιότητας του ................, σύμφωνα με το α. 105 παρ. 8 Ν. 4504/2017 «Δια βίου 
εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της 
διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
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Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, 
συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις» (Α' 184), όπως ισχύει. 
 
Η χρονική διάρκεια του καταλόγου, που θα καταρτιστεί, ορίζεται πενταετής.  
 

ΑΡΘΡΟ 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΑΝΝΕΧ) ΔΣ MARPOL 

1.1) Στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα τον Annex V της ΔΣ Marpol, 
 

για την παροχή υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής και διαχείρισης αποβλήτων καταλοίπων φορτίων 
των πλοίων που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης 
Λιμένα. 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΚΑ ΑΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΑΝΝΕΧ) της ΔΣ MARPOL 

Η παρούσα πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αφορά τις κάτωθι κατηγορίες αποβλήτων της 
ΔΣ Marpol (παρ 8 του άρθρου 105 του Ν. 4504/2017) : 

2.1) Στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα τον Annex V της ΔΣ Marpol, παράγραφος …………….., σελίδα 
………….. Σχεδίου Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων. 

Παράρτημα V της ΔΣ MARPOL 73/78 και Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (ΕΚΑ)  

Τύπος Αποβλήτου ΕΚΑ 

Απόβλητα ιστών ζώων 02 01 02 

Αγροχημικά απόβλητα που δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 02 01 09 

Απόβλητα προπαρασκευής και επεξεργασίας κρέατος, ψαριού και άλλων τροφίμων 
ζωικής προέλευσης, ακατάλληλα κατανάλωσης ή επεξεργασίας 

02 02 03 

Απόβλητα μελανών που δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 08 03 13 

Απόβλητα τόνερ εκτύπωσης που δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 08 03 18 

Προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευσης σιδηρούχων μετάλλων 12 01 01 

Σκόνη και σωματίδια σιδηρούχων μετάλλων 12 01 02 

Προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευσης μη σιδηρούχων μετάλλων 12 01 03 

Σκόνη και σωματίδια μη σιδηρούχων μετάλλων 12 01 04 

Αποξέσματα και προϊόντα τόρνευσης πλαστικών 12 01 05 

Απόβλητα υλικών αμμοβολής που δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 12 01 17 

Συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι 15 01 01 

Πλαστική συσκευασία 15 01 02 

Ξύλινη συσκευασία 15 01 03 

Μεταλλική συσκευασία 15 01 04 

Συνθετική συσκευασία 15 01 05 

Μεικτή συσκευασία 15 01 06 

Γυάλινη συσκευασία 15 01 07 

Συσκευασία από υφαντουργικές ύλες 15 01 09 

Απορροφητικό υλικό, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και προστατευτικός 
ρουχισμός, που δεν έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες 

15 02 03 
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Τύπος Αποβλήτου ΕΚΑ 

Ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους 16 01 03 

Απορριπτόμενος εξοπλισμός που δεν περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία 16 02 14 

Συστατικά στοιχεία, μη επικίνδυνα, που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόμενο 
εξοπλισμό 

16 02 16 

Ανόργανα απόβλητα που δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 16 03 04 

Οργανικά απόβλητα που δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 16 03 06 

Αλκαλικές μπαταρίες που δεν περιέχουν υδράργυρο 16 06 04 

Άλλες μπαταρίες και συσσωρευτές 16 06 05 

Απόβλητα από περιγεννητική φροντίδα, διάγνωση, θεραπεία ή πρόληψη 
ασθενειών σε ανθρώπους: κοπτερά εργαλεία των οποίων η συλλογή και διάθεση 
δεν υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης 

18 01 01 

Απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση δεν υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις 
σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης (π.χ. επίδεσμοι, γύψινα εκμαγεία, σεντόνια, 
πετσέτες, ρουχισμός μιας χρήσης, απορροφητικές πάνες) 

18 01 04 

Απόβλητα από περιγεννητική φροντίδα, διάγνωση, θεραπεία ή πρόληψη 
ασθενειών σε ανθρώπους: χημικές ουσίες που δεν αποτελούνται από ή περιέχουν 
επικίνδυνες ουσίες 

18 01 07 

Φαρμακευτικές ουσίες (μη κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές) 18 01 09 

Πτητική τέφρα που δεν περιέχει επικίνδυνες ουσίες 19 01 14 

Χαρτιά και χαρτόνια 20 01 01 

Γυαλιά 20 01 02 

Βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης 20 01 08 

Ρούχα 20 01 10 

Υφάσματα 20 01 11 

Απορρυπαντικά που δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 20 01 30 

Φάρμακα (μη κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες) 20 01 32 

Απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός (εκτός σωλήνων 
φθορισμού και άλλων αποβλήτων που περιέχουν υδράργυρο, χλωροφθοράνθρακες 
ή επικίνδυνα συστατικά στοιχεία) 

20 01 36 

Ξύλο που δεν περιέχει επικίνδυνες ουσίες 20 01 38 

Πλαστικά 20 01 39 

Μέταλλα 20 01 40 

Ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα 20 03 01 

Λάσπη σηπτικής δεξαμενής 20 03 04 

Απόβλητα από τον καθαρισμό λυμάτων 20 03 06 

Ογκώδη απόβλητα 20 03 07 

 

Αναλυτικά στατιστικά για τις παραλαβές, κωδικοί ΕΚΑ και ποσότητες ανά Παράρτημα (Annex) της 
ΔΣ Marpol 73/78 κατά τα τελευταία τρία (3) έτη παρουσιάζονται στο συνημμένο Σχέδιο 
παραλαβής αποβλήτων πλοίων του ΦΔΛ ........................................ Οι προαναφερόμενες 
ποσότητες αποτελούν ιστορικά απολογιστικά στοιχεία, είναι μη δεσμευτικές - ενδεικτικές και οι 
ενδιαφερόμενοι πάροχοι αναλαμβάνουν πλήρως τον κίνδυνο της ζήτησης. 

2.2) Ρητά εξαιρούνται από το πεδίο της παρούσας πρόσκλησης και επακόλουθης σύμβασης η 
παροχή υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων των 
Ναυπηγοεπισκευαστικών Εργασιών εντός της Ζώνης Λιμένα και η διαχείριση αποβλήτων από 
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επιχειρήσεις ναυαγιαίρεσης – απορρύπανσης, η οποία παροχή υπηρεσιών ρυθμίζεται από την 
Υ.Α. 1000.0/68210/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

3.1) Για την παρούσα πρόσκληση διεξήχθη η προβλεπόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 105 του Ν. 
4504/2017 διαδικασία προκαταρκτικής διαβούλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 47 του ν. 
4412/2016 (147 Α’), αναλογικά εφαρμοζόμενα [ισχύει μόνο για τους δημόσιους φορείς 
διαχείρισης λιμένων]. 

- δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο http://www.eprocurement.gov.gr και συμπληρωματικά στον 
ιστότοπο του ΦΔΛ για ......... (...) ημέρες προκειμένου για τη λήψη και συνεκτίμηση 
παρατηρήσεων σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 105 και με τα οριζόμενα στο Ν. 3861/2010 
(Α'112). 

- δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του ΦΔΛ για ......... (...) ημέρες προκειμένου για τη λήψη και 
συνεκτίμηση παρατηρήσεων. 

3.2) Για την παρούσα πρόσκληση διεξήχθη η προβλεπόμενη στο άρθρο 15 του Κανονισμού (ΕΕ) 
352/2017 διαδικασία διαβούλευσης, (L 57/1 - 03.03.2017) [ισχύει μόνο για τους ιδιωτικούς 
φορείς διαχείρισης λιμένων]. 

- δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του ΦΔΛ για ......... (...) ημέρες προκειμένου για τη λήψη και 
συνεκτίμηση παρατηρήσεων. 

 

3.3) Δεδομένου ότι εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος της παρ. 3, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση δραστηριοποίησης / 
εκδήλωση ενδιαφέροντος για το αντικείμενο του άρθρου 1, ως τελική ημερομηνία κατάθεσης των 
αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται η .../ .../ ... και ώρα ........ (60 ημέρες μετά τη 
δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος). 

Οι φάκελοι κατατίθενται σφραγισμένοι στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του ΦΔΛ ............................ 
(ώρες λειτουργίας ...............) και θα εξεταστούν μετά τη λήξη της προθεσμίας. 

3.4) Εντός εξήντα (60) ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων 
δραστηριοποίησης / εκδηλώσεως ενδιαφέροντος, δηλαδή έως .../ .../ ..., ο ΦΔΛ θα συνάψει 
συμβάσεις για την παραλαβή και διαχείριση των στερεών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου, 
που προέρχονται από τα πλοία που καταπλέουν στην περιοχή αρμοδιότητάς του με κάθε ένα από 
τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που πληρούν τις ορισθείσες ανωτέρω προϋποθέσεις 
(διαπιστευμένοι πάροχοι) και για την κατηγορία αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου που 
προβλέπεται στο άρθρο 1. Μετά την υπογραφή των συμβάσεων του προηγούμενου εδαφίου, ο 
ΦΔΛ θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα του και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής κατάλογο διαπιστευμένων παρόχων, για την κατηγορία που 
προαναφέρθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 105 παρ. 10 του Ν. 4504/2017. 

 
ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 



7 

 

 

4.1) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (περιλαμβανομένων ΟΤΑ και λοιπών 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου) εγκατεστημένα σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Α.Σ., 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. 
 
εφόσον είναι εγγεγραμμένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α.) του άρθρου 2 της 
4394/4026/2016 (Β' 2992) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις 
περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι του ΦΔΛ αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
 
4.2) Κάθε υποψήφιος πάροχος συμμετέχει με μία μόνο αίτηση. Εφόσον υποψήφιος, φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, υποβάλλει ατομικά αίτηση, δεν δύναται να συμμετάσχει στην παρούσα 
διαδικασία ως μέλος ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας. Σε αυτήν την περίπτωση θεωρείται 
ότι έχουν υποβληθεί δύο αιτήσεις και απορρίπτονται αμφότερες ως απαράδεκτες. 
 
4.3) Ο συμμετέχων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 
παρούσας πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να 
τους αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως. 
 
4.4) Κατά της παρούσας πρόσκλησης, επιτρέπονται τα ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται στις 
διατάξεις του άρθρου 105 Ν. 4504/2017, όπως ισχύει. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  
 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει 
στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα 
μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 
ακόλουθους λόγους: 
 
5.1) Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:  
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης 
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
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2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 
στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη 
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
αυτής,  
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε 
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, 
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το 
ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 
 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 
 
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 
κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
 
5.2) Όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και όταν ο ΦΔΛ μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα 
μέσα ότι έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 
όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
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υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  
 
5.3) Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016, οι οποίες υποχρεώσεις τυγχάνουν αναλογικής εφαρμογής στην παρούσα πρόσκληση, 
(β) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 
4412/2016, αναλογικώς εφαρμοζομένου, δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, 
λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
(γ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο άλλης δημόσιας ή αντίστοιχης σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  
(δ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει 
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.3 της παρούσας, 
(ε) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  
(στ) εάν έχει διαπράξει αποδεδειγμένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 
αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  
 
5.4) Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
παρούσας διαδικασίας, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 
 
5.5) Αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οικονομικός 
φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, εξ’ αφορμής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, η 
ποινή του αποκλεισμού από δημόσιες συμβάσεις, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 
74 του ν. 4412/2016. 
 
5.6) Αποκλείονται επίσης: οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις 
προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος τους. 
 
ΑΡΘΡΟ 6. ΣΥΝΤΑΞΗ/ΙΣΧΥΣ/ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 
Σύνταξη Αιτήσεων: 
6.1) Οι αιτήσεις πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς 
όρους, που μπορούν να αναφέρονται στην Αγγλική γλώσσα. Όπου γίνεται αναφορά στην 
παρούσα πρόσκληση σε υπεύθυνη δήλωση νοείται ως αναφορά σε υπεύθυνη δήλωση είτε με 
γνήσιο υπογραφής είτε ψηφιακά υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο. 
 
6.2) Αιτήσεις γίνονται δεκτές για τα στερεά απόβλητα και κατάλοιπα φορτίου Παραρτήματος V 
Δ.Σ. Μarpol 73/78 (α. 105 παρ. 9 ν. 4504/2017 (184 Α')), όσο και για το σύνολο των αντίστοιχων 
κωδικών του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.).  
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6.3) Μετά την κατάθεση των αιτήσεων, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της 
παρούσας ή των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Μόνο σε 
περίπτωση που ζητηθούν διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις εκ μέρους του ΦΔΛ, δύνανται οι 
οικονομικοί φορείς να παρέχουν διευκρινίσεις ή να συμπληρώσουν τα στοιχεία του φακέλου. 
 

Ισχύς Αιτήσεων: 
6.4) Οι αιτήσεις ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 180 ημερολογιακές ημέρες 
από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων. Αιτήσεις που αναφέρουν 
χρόνο ισχύος μικρότερο των 180 ημερών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
6.5) Η ισχύς των αιτήσεων μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί εγγράφως 
από το ΦΔΛ, πριν από τη λήξη της ισχύος τους, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα εξήντα 
ημερών. 
 
6.6) Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης των αιτήσεων τα 
αποτελέσματα της πρόσκλησης ματαιώνονται, εκτός εάν ο ΦΔΛ κρίνει, κατά περίπτωση 
αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν 
την ισχύ της αίτησής τους, εφόσον τους ζητηθεί, πριν την πάροδο του προαναφερόμενου 
ανωτάτου ορίου, παράταση της αίτησής τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις αιτήσεις τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 
 
6.7) Οι οικονομικοί φορείς δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την αίτησή τους ή μέρος της μετά 
την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η αίτηση ή μέρος της αποσυρθεί, ο οικονομικός φορέας 
υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος από την παρούσα 
πρόσκληση. 
 
Υποβολή Αιτήσεων: 
6.8) Οι αιτήσεις κατατίθενται ή αποστέλλονται στ..... .................................................τηλ. 
..................................μέχρι την ................... .../.../.... και έως ώρα ........... μ.μ. (καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.) 
 
6.9) Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίγραφα μέσα σε ενιαίο και σφραγισμένο 
φάκελο (κυρίως φάκελος αίτησης) που περιέχουν τους επιμέρους τρεις (3) φακέλους που 
προβλέπονται κατωτέρω αναλυτικά.  
Ένα από τα δύο αντίτυπα είναι το πρωτότυπο της αίτησης, το οποίο υπογράφεται και 
μονογράφεται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από 
το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Το πρωτότυπο είναι επικρατέστερο σε περίπτωση διαφοράς με το 
αντίγραφο. 
 
6.10) Ο ενιαίος φάκελος της αίτησης, καθώς και οι τρεις επιμέρους σφραγισμένοι φάκελοι του 
ενιαίου φακέλου των αιτήσεων πρέπει απαραίτητα να φέρουν: 
 
α) τη λέξη «Αίτηση»,  
β) την επωνυμία του ΦΔΛ,  
γ) τον τίτλο της παρούσας πρόσκλησης,  
δ) την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης,  
ε) την επωνυμία και τη διεύθυνση καθώς και τον αριθμό τηλεφώνου, φαξ και διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του οικονομικού φορέα [σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει 
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να αναγράφονται τα στοιχεία αυτά για όλα τα μέλη της], στ) Την ένδειξη : «Να μην ανοιχθεί από 
την ταχυδρομική υπηρεσία ή από το πρωτόκολλο», ως εξής: 
 

Πρόσκληση Νο: ..../201.... 
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για την κατάρτιση καταλόγου πολλαπλών παρόχων παροχής υπηρεσιών παραλαβής και 
διαχείρισης στερεών αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου του Παραρτήματος V της ΔΣ 
Marpol 73/78 που προέρχονται από πλοία, τα οποία προσεγγίζουν τη ζώνη λιμένα αρμοδιότητας 
του ................, σύμφωνα με το α. 105 ν. 4504/2017 «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της 
αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση 
της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση 
διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις» (184 Α'), όπως αυτό ισχύει. 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ:  
.......................................................................................... 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ : ………………… 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» 

Στοιχεία οικονομικού φορέα: ……………… 

 
Δεν πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι 
δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 
 
6.11) Τα ακόλουθα πρόσωπα: 
 
α) μέλη του προσωπικού του ΦΔΛ ή του παρόχου υπηρεσιών διαδικασιών σύναψης συμβάσεων 
για λογαριασμό του ΦΔΛ, ο οποίος ενεργεί εξ ονόματος αυτού, συμπεριλαμβανομένων των 
μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων ή/και 
β) τα μέλη των οργάνων διοίκησης ή άλλων οργάνων του ΦΔΛ ή/και 
γ) οι σύζυγοι και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ 
πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού των προσώπων των περιπτώσεων α΄ και β΄, 
τα οποία: 
αα) εμπλέκονται στη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του 
σχεδιασμού και της προετοιμασίας της διαδικασίας, καθώς και της κατάρτισης των εγγράφων της 
σύμβασης ή/και 
ββ) μπορούν να επηρεάσουν την έκβασή της. 
 
υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν εγγράφως στον ΦΔΛ τυχόν σύγκρουση συμφερόντων των 
ιδίων ή των συγγενικών τους προσώπων, σε σχέση με οποιονδήποτε αιτούντα, από τη στιγμή που 
λαμβάνουν γνώση της εν λόγω σύγκρουσης. Ο ΦΔΛ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της 
συνδρομής ή μη κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων. Αν ο ΦΔΛ αποφανθεί ότι συντρέχει 
κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, λαμβάνει αμελλητί τα κατάλληλα μέτρα και προβαίνει σε 
διορθωτικές ενέργειες, προς διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και προς 
αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, στα οποία μπορεί να συμπεριλαμβάνεται η εξαίρεση 
του συγκεκριμένου προσώπου από οποιαδήποτε συμμετοχή στη σχετική διαδικασία σύναψης 
σύμβασης. Παράλληλα, τα πρόσωπα αυτά οφείλουν να απέχουν από κάθε ενέργεια σχετική με τη 
διενέργεια της παρούσας διαδικασίας. 
 
6.12) Ο ΦΔΛ παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων, ούτως ώστε όλοι οι 
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ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 
πληροφοριών για την κατάρτιση των αιτήσεων στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 
φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία 
που ορίζεται για την παραλαβή των αιτήσεων. 
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 
 
Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν 
ή των αλλαγών. 
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων αιτήσεων, δεν απαιτείται από το ΦΔΛ να παρατείνει τις προθεσμίες. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 7. ΦΑΚΕΛΟΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

7.1) Εκτός του ενιαίου φακέλου, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από: 
 
α)διαβιβαστικό έγγραφο που θα φέρει σφραγίδα του φυσικού ή νομικού προσώπου και 
υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του, για την πρωτοκόλλησή του, στο οποίο θα αναγράφεται 
οπωσδήποτε  
i) ο τίτλος της παρούσας πρόσκλησης και  
ii) ότι το σύνολο της αίτησης ισχύει και δεσμεύει αυτόν για 180 ημερολογιακές ημέρες από την 
επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αίτησης. 
 
β) παραστατικό εκπροσώπησης προς εκείνον που υποβάλλει την αίτηση, εφόσον ο αιτών 
υποβάλλει την προσφορά του μέσω αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του. Με 
το ίδιο παραστατικό μπορεί να δοθεί και εξουσιοδότηση σε αντιπρόσωπο του αιτούντος να 
παρίσταται κατά την αποσφράγιση της αίτησης και σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. 
 
Το παραστατικό εκπροσώπησης θα πρέπει να είναι: 
Φυσικά πρόσωπα: πληρεξούσιο προς εκείνον που υποβάλλει την αίτηση, είτε απλή 
εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, 
Α.Ε., Συνεταιρισμοί: απόφαση ΔΣ εκπροσώπησης για την εν λόγω πρόσκληση ή πληρεξούσιο 
εκπροσώπησης από τον οικονομικό φορέα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του. 
Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. : εταιρικό έγγραφο ορισμού του Διαχειριστή και απλή εξουσιοδότηση με 
θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης, 
Ενώσεις προσώπων/Κοινοπραξίες: η προβλεπόμενη στην περίπτωση iii της υποπαραγράφου η 
της παραγράφου 7.3) συμβολαιογραφική πράξη με την οποία εξουσιοδοτείται εκπρόσωπος και 
για την υποβολή της προσφοράς.  
 
7.2) Ο Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιέχει δύο (2) υποφακέλους, ένα φάκελο με 
τα δικαιολογητικά συμμετοχής σε πρωτότυπο και ένα φάκελο με τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
σε αντίγραφο. Τα πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής υπερισχύουν του αντιγράφου σε 
περίπτωση διαφορών μεταξύ τους. Στον υποφάκελο «Αντίγραφο» θα περιλαμβάνονται τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής και σε ηλεκτρονική μορφή (cd ή dvd μη επανεγγράψιμο).  
 
7.3) Περιεχόμενο φακέλου: Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιέχει τα κάτωθι 
έγγραφα: 
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α. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία θα αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του 
ενδιαφερόμενου, στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνα, φαξ, mail).  
 
β. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), πλήρως συμπληρωμένο μετά των 
δικαιολογητικών σε όσα πεδία του ΤΕΥΔ απαιτείται, ήτοι: 
i. Νομιμοποιητικά στοιχεία του αιτούντος (π.χ. ΦΕΚ εκπροσώπησης, ανακοίνωση ΓΕ.ΜΗ., 
καταστατικό κ.λπ.). 
ii. Εάν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, οφείλει να καταθέσει βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος 
από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις τυχόν μεταβολές του. 
iii. Τα ζητούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά των παραγράφων 7.4) και 7.5) 
 
γ. δήλωση παραλαβής και διαχείρισης στερεών αποβλήτων πλοίων και κατάλοιπων φορτίου, 
σύμφωνα με τα αντίστοιχα Παραρτήματα της Δ.Σ. Μarpol 73/78, συνοδευόμενη από αναφορά 
εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α.),για τους αντίστοιχους κωδικούς του 
Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.), με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων.  
 
δ. υπεύθυνη δήλωση συμμόρφωσης με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Α', 
 
ε. Αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 
 
στ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του 
ενδιαφερόμενου σε αυτό. 
 
ζ. δήλωση συμμόρφωσης με τα οριζόμενα στις παραγράφους 6 έως 8 του άρθρου 105 τον Ν. 
4504/2017, στην οποία επισυνάπτονται όλες οι αναγκαίες βεβαιώσεις, άδειες και πιστοποιητικά. 
 

η. Οι Ενώσεις/Κοινοπραξίες Προμηθευτών 
 

i. Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν:  
 
α) οι Υπεύθυνες Δηλώσεις και β) τα δικαιολογητικά του παρόντος όρου 7.3 

 
ii. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε μέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας από το οποίο να 
προκύπτει η έγκρισή του για τη συμμετοχή του μέλους: 
στην Ένωση/Κοινοπραξία και 
στην παρούσα πρόσκληση 

(Στην περίπτωση συμμετοχής φυσικού προσώπου στην ένωση, το ανωτέρω πρακτικό 
αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση με αντίστοιχο περιεχόμενο.) 
 
iii. Συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της 
Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στην πρόσκληση και την 
εκπροσώπηση της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
iv. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας όπου: 
να συστήνεται η Ένωση/Κοινοπραξία, 
να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση του 
αντικειμένου της παρούσας, 
να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του αντικειμένου της παρούσας που 
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αναλαμβάνει κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας στο σύνολο της προσφοράς, 
να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της 
Ένωσης/Κοινοπραξίας (leader). 
 
v. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή αίτηση, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από 
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους 
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην αίτηση απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών. 
Με την υποβολή της αίτησης, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο και αλληλέγγυα και 
η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 
 

Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της 
ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης 
των αιτήσεων, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής αίτησης. 
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα 
μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με τους ίδιους όρους. 
 

Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. 
Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του ΦΔΛ, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου. 
 
vi. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν υπό τη μορφή Ένωσης ή Κοινοπραξίας πρέπει να 
κατατίθεται για κάθε μέλος της Ένωσης ή Κοινοπραξίας χωριστό ΤΕΥΔ. 
 
Οι δηλώσεις των περιπτώσεων 7.3) γ' και δ' υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

8.1) Ο Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει δύο (2) υποφακέλους, ένα φάκελο με την τεχνική 
προσφορά σε πρωτότυπο και ένα φάκελο με την τεχνική προσφορά σε αντίγραφο. Η πρωτότυπη 
τεχνική προσφορά υπερισχύει του αντιγράφου σε περίπτωση διαφορών μεταξύ τους. Στον 
υποφάκελο της τεχνικής προσφοράς «Αντίγραφο» θα περιλαμβάνεται και η τεχνική προσφορά σε 
ηλεκτρονική μορφή (cd ή dvd μη επανεγγράψιμο). 
 
8.2) Περιεχόμενο φακέλου: Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς περιέχει τα έγγραφα και τα 
δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την συμμόρφωση των αιτούντων με τις ελάχιστες απαιτήσεις 
του Παραρτήματος Α'. Οι αιτούντες με την αίτησή τους δεσμεύονται για την προσήκουσα 
συμμόρφωσή τους με τις ελάχιστες απαιτήσεις του Παραρτήματος Α'.  
 
Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με τις παρ. 6 και 7 α. 105 ν. 4504/2017 (184 Α'): 
 
α. οι ελάχιστες απαιτήσεις του Παραρτήματος Α' αφορούν μόνο στα εξής: α) τα επαγγελματικά 
προσόντα των υποψήφιων παρόχων, του προσωπικού τους ή των φυσικών προσώπων, τα οποία 
διαχειρίζονται πραγματικά και συνεχώς τις δραστηριότητές τους, β) την οικονομική επάρκεια των 
υποψήφιων παρόχων, γ) τον εξοπλισμό που απαιτείται για την παροχή της λιμενικής υπηρεσίας 
συλλογής των αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου υπό κανονικές και ασφαλείς συνθήκες 
και την ικανότητα διατήρησης αυτού του εξοπλισμού στο απαιτούμενο επίπεδο, δ) τη 
διαθεσιμότητα της υπηρεσίας, σε κάθε θέση πλεύρισης και χωρίς διακοπές, νυχθημερόν και καθ' 
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όλη τη διάρκεια του έτους, ε) τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ως προς την ασφάλεια των 
θαλάσσιων μεταφορών ή την ασφάλεια και προστασία του λιμένα ή της πρόσβασης σε αυτόν, 
των εγκαταστάσεών του, του εξοπλισμού και των εργατών και άλλων προσώπων, στ) τη 
συμμόρφωση με τις τοπικές, εθνικές, ενωσιακές και διεθνείς περιβαλλοντικές απαιτήσεις, ζ) τη 
συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις στον τομέα του κοινωνικού και εργατικού δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένων των όρων των εν ισχύι συλλογικών συμβάσεων, των απαιτήσεων 
επάνδρωσης και των απαιτήσεων σχετικά με τις ώρες εργασίας και ανάπαυσης των ναυτικών, 
καθώς και με τους ισχύοντες κανόνες για τις επιθεωρήσεις εργασίας, η) τα εχέγγυα αξιοπιστίας 
των υποψήφιων παρόχων, όπως καθορίζονται σύμφωνα με τη σχετική εφαρμοστέα εθνική 
νομοθεσία, λαμβανομένων υπόψη τυχόν επιτακτικών λόγων αμφισβήτησης της αξιοπιστίας 
αυτών.  
 
β. οι υποψήφιοι πάροχοι δικαιούνται να επισκεφθούν το λιμένα ...................., προκειμένου να 
λάβουν γνώση των τοπικών συνθηκών, που επικρατούν και υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ότι 
επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις του λιμένα …………………………. και είναι δυνατή η υλοποίηση του 
αντικειμένου της παρούσας πρόσκλησης στους χώρους του, καθώς και ότι διαθέτουν την 
απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για να το υλοποιήσουν αμέσως με την υπογραφή της 
σύμβασης και ανεξάρτητα από την υποδομή του ΦΔΛ. 
 
γ. οι ελάχιστες απαιτήσεις του Παραρτήματος Α' : α) είναι διαφανείς, αντικειμενικές, δεν 
εισάγουν διακρίσεις, ιδίως προς όφελος μίας επιχείρησης ή φορέα στον οποίο οι δημόσιοι ή 
ιδιωτικοί φορείς διαχείρισης λιμένων έχουν συμφέροντα, είναι αναλογικές και σχετικές με την 
κατηγορία και τη φύση της οικείας υπηρεσίας, β) πληρούνται έως ότου λήξει το δικαίωμα 
παροχής της υπηρεσίας, γ) μοναδικό σκοπό έχουν τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των 
λιμενικών υπηρεσιών, δ) δεν δημιουργούν εμπόδια στην είσοδο νέων παρόχων στην αγορά και 
στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, ε) επιτρέπουν στους υποψήφιους παρόχους να ξεκινούν 
έγκαιρα την παροχή των υπηρεσιών, στ) απαγορεύεται να επιβάλουν υποχρεωτικές κατώτατες 
τιμές ή αμοιβές για την παροχή των υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης των αποβλήτων και 
καταλοίπων φορτίου που προέρχονται από τα πλοία είτε αυτές ορίζονται ευθέως είτε 
προσδιορίζονται εμμέσως με την εφαρμογή συντελεστή κέρδους ή με άλλο ποσοστιαίο 
υπολογισμό, ζ) απαγορεύεται να επιβάλουν στους υποψήφιους παρόχους υποχρέωση να 
προσφέρουν μαζί με τη δική τους υπηρεσία, άλλες συγκεκριμένες υπηρεσίες, η) απαγορεύεται να 
περιορίζουν ή να περιορίζουν με ποινή αποκλεισμού των υποψηφίων τις ελάχιστες απαιτήσεις 
επαγγελματικών προσόντων και οικονομικής επάρκειας μόνο σε λιμένες ή σε λιμένες ενός μόνο 
κράτους.  
 
δ. Οι ελάχιστες απαιτήσεις του Παραρτήματος Α' είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα 
................................................ του ΦΔΛ. 
 
Ο φάκελος ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ πρέπει να περιέχει, τα κάτωθι: 
 
α) Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του αιτούντος:  
 
i. Επιχειρηματική δομή, που πρέπει να περιλαμβάνει κατάλληλα τμήματα υλοποίησης του 
αντικειμένου της παρούσας πρόσκλησης και διοικητική υποδομή κατάλληλη για την υλοποίησή 
του 
ii. Τομείς δραστηριότητας, από τους οποίους να συνάγεται ικανότητα του αιτούντος να 
υλοποιήσει το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης 
iii. Προϊόντα και υπηρεσίες, από τα οποία να συνάγεται ικανότητα του αιτούντος να υλοποιήσει 
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το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης 
iv. Λοιπή υλική και ανθρώπινη υποδομή, που θα πρέπει να περιλαμβάνει αναφορά του τεχνικού 
προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών, ιδίως των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας, 
περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού και των χρησιμοποιούμενων υλικών (ιδιόκτητα ή 
μισθωμένα),που απαιτείται για την παροχή της λιμενικής υπηρεσίας συλλογής των αποβλήτων 
πλοίου και καταλοίπων φορτίου υπό κανονικές και ασφαλείς συνθήκες και την ικανότητα 
διατήρησης αυτού του εξοπλισμού στο απαιτούμενο επίπεδο, συνοδευόμενη από τη νόμιμη 
αδειοδότηση (άδειες κυκλοφορίας οχημάτων, ΠΓΕ πλωτών μέσων, μισθωτήρια, συμφωνητικά 
κλπ), καθώς και των μέτρων που θα λάβει ο πάροχος για την εξασφάλιση της ποιότητας, δήλωση 
σχετικά με το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό και τον αριθμό των στελεχών της 
επιχείρησης κατά την τελευταία 3ετία.  
Σε ειδικό κεφάλαιο της αναλυτικής παρουσίασης θα αναφέρεται αναλυτικά η συμμόρφωση του 
αιτούντος με τον εξοπλισμό, που προβλέπεται στο Σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων 
πλοίων του ...........(Κεφάλαιο Χ, Εκτίμηση Αναγκών Λιμένα).  
 

Ενδεικτικά αναφερόμενα: 

Τρεις (3) Οδηγούς οχημάτων εφοδιασμένους με τη νόμιμη άδεια οδήγησης, παν στην περίπτωση 
συμμετοχής στα στερεά απόβλητα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με ADR πιστοποιητικό 
εκπαίδευσης οδηγού για τις απαραίτητες κλάσεις αποβλήτων. 

Έναν (1) χειριστή πλωτού μέσον με τη κατά νόμο προβλεπόμενη άδεια. Έναν (1) υπεύθυνο 
συντονιστή υπηρεσιών 

Έναν (1) Τεχνικό Ασφαλείας 

Έναν (1) τεχνικό - επιστημονικό υπεύθυνο των υπηρεσιών να διαθέτει δίπλωμα ή πτυχίο Χημικού 
Μηχανικού ή Χημικού ή Περιβαλλοντολόγου Μηχανικού 

Προς απόδειξη διάθεσης του ανωτέρω προσωπικού οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν 
Καταστάσεις Προσωπικού Επιθεώρησης Εργασίας ή Συμβάσεις Απασχόλησης (μη εξαρτημένη 
εργασία), ενυπόγραφα βιογραφικά σημειώματα καθώς και αντίγραφα των στοιχείων τυπικών 
προσόντων αυτών. 
 
Οι αιτούντες υποχρεούνται να καταθέσουν περιγραφή του εξοπλισμού που απαιτείται (παρ. 6γ 
του άρθρου 105 του Ν. 4504/2017) για την παροχή της λιμενικής υπηρεσίας συλλογής των 
αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου υπό κανονικές και ασφαλείς συνθήκες και την 
ικανότητα διατήρησης αυτού του εξοπλισμού στο απαιτούμενο επίπεδο, ήτοι: 
 
(1) Πλήρη και λεπτομερή περιγραφή των μηχανημάτων – εξοπλισμού που θα προσδιορίζει 
ακριβώς το είδος και τον τρόπο λειτουργίας τους. 
(2) Εγχειρίδια χρήσης και συντήρησης, τεχνικά φυλλάδια και απεικονίσεις των μηχανημάτων - 
εξοπλισμού, η αυθεντικότητα των οποίων να μπορεί να βεβαιώνεται, εφόσον ζητείται από το 
ΦΔΛ.  
(3) Πιστοποιητικά, δηλώσεις συμμόρφωσης ή άλλα κατάλληλα έγγραφα, με τα οποία 
πιστοποιείται η καταλληλότητα και ασφάλεια των μηχανημάτων - εξοπλισμού,  
(4) Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και κάθε άλλου είδους έγγραφα που αποδεικνύουν τη 
συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης.  
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Η επιτροπή αξιολόγησης του ΦΔΛ δύναται κατά την κρίση της να ζητήσει από τους αιτούντες 
διευκρινίσεις επί των αναγραφομένων στην αίτησή τους, για την πληρέστερη διαπίστωση των 
τεχνικών χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων του εξοπλισμού ή ακόμα και την επίδειξη σε 
λειτουργία του εξοπλισμού, χωρίς καμία απαίτηση των αιτούντων.  
 
Περαιτέρω, οι αιτούντες υποχρεούνται να καταθέσουν διαφημιστικό βιβλιάριο ή φυλλάδιο της 
εταιρείας (prospectus) για τα συγκεκριμένα μηχανήματα – εξοπλισμό που θα περιέχει τα γενικά 
τεχνικά χαρακτηριστικά τους. 
 

Ενδεικτικά αναφερόμενα: 

-Μία (1) αυτοκινούμενη απορριμματοφόρος φορτηγίδα για στερεά 25m3 . 

-Ένα (1) φορτηγό όχημα μεταφοράς skiplift για container (7-12m3) 

-Δύο (2) φορτηγά σχήματα hooklift για container (30-35m3) 

-Ένα (1) απορριμματοφόρο φορτηγό όχημα με συμπιεστή απορριμμάτων 

-Container 7-12 m3, τεμ 4 

-Container 30-35 m3, τεμ 8 

- Κάδους απορριμμάτων 1100 lt, τεμ 20 

Το σύνολο του ανωτέρω εξοπλισμού θα πρέπει να φέρει τη νόμιμη αδειοδότηση και τεκμηρίωση 
διαθεσιμότητας. Ο ανωτέρω εξοπλισμός προβλέπεται ως αναγκαίος στο Εγκεκριμένο Σχέδιο 
παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου (σύμφωνα με το οικείο 
Κεφάλαιο …….., Εκτίμηση Αναγκών Λιμένα). Δεν επιτρέπεται επίκληση απαιτήσεως μεγαλύτερων 
των προβλεπομένων στο ως άνω Σχέδιο. 

Ο συμμετέχων οφείλει να προσκομίσει σχετικά έγγραφα (άδειες κυκλοφορίας οχημάτων, ΠΓΕ 
πλωτών μέσων, μισθωτήρια, συμφωνητικά, υπεργολαβικά κλπ) προκειμένου να αποδείξει τη 
διαθεσιμότητα του προσφερόμενου απαιτούμενου εξοπλισμού. 

Προς απόδειξη της διαθεσιμότητας ο προσφερόμενος εξοπλισμός και μέσα μπορεί να είναι 
ιδιόκτητος ή μισθωμένος ή ιδίων συμφερόντων είτε ακόμη προερχόμενος από κατάλληλο 
υπεργολάβο συμβεβλημένο με τον συμμετέχοντα.  

Σε περίπτωση υπεργολαβίας πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο και η έκταση 
αυτής. Υποβάλλεται αίτηση του οικονομικού φορέα, ότι θα έχει στη διάθεσή του τα αναγκαία 
προς τούτο μέσα, προσκομίζοντας έγγραφη δέσμευση των επιχειρήσεων αυτών ότι θα θέσουν 
στη διάθεσή του τα αναγκαία μέσα και θα εκτελέσουν κάθε απαιτούμενη εργασία, τότε θα 
πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις 
συνεργασίας: 
 

Περιγραφή τμήματος 
Έργου που προτίθεται 
ο αιτών να αναθέσει 

σε Υπεργολάβο 

Επωνυμία 
Υπεργολάβου 

Ημερομηνία 
Δήλωσης 

Συνεργασίας 
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Τα στοιχεία τεκμηρίωσης της επιχειρηματικής δομής που ζητούνται για τους αιτούντες θα πρέπει 
να δίνονται και για τους υπεργολάβους. 
 
Σε περίπτωση που ο αιτών αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία: - τα απαιτούμενα στην παρούσα 
παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να υποβάλλονται ανάλογα με τη φύση τους χωριστά 
για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά για την Ένωση / Κοινοπραξία - 
επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα Μέλη της, αρκεί όμως συνολικά να 
καλύπτονται όλες.  
 
Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
 
Η αναλυτική παρουσίαση του παρόντος όρου πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει: 
 
-Αναλυτική πρόταση προσέγγισης του αντικειμένου της παρούσας πρόσκλησης, η οποία θα 
περιλαμβάνει οπωσδήποτε τη μεθοδολογία, τις αναγκαίες πληροφορίες και τα στοιχεία, από τα 
οποία συνάγεται διαθεσιμότητα της υπηρεσίας, σε κάθε θέση πλεύρισης και χωρίς διακοπές, 
νυχθημερόν και καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, τα ενδεχόμενα προβλήματα που προβλέπεται να 
προκύψουν καθώς τον τρόπο που προτείνεται να αντιμετωπισθούν, και τα εργαλεία υποστήριξης 
για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας πρόσκλησης 
 
-Αναλυτική περιγραφή του οργανωτικού σχήματος, του προτεινόμενου τρόπου οργάνωσης, της 
υλικοτεχνικής υποδομής και του προσωπικού, που διασφαλίζουν συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 
ως προς την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών ή την ασφάλεια και προστασία του λιμένα ή 
της πρόσβασης σε αυτόν, των εγκαταστάσεών του, του εξοπλισμού και των εργατών και άλλων 
προσώπων (ιδίως την περιγραφή καθηκόντων σε σχέση την ασφάλεια των θαλάσσιων 
μεταφορών ή την ασφάλεια και προστασία του λιμένα ή της πρόσβασης σε αυτόν, των 
εγκαταστάσεών του, του εξοπλισμού και των εργατών και άλλων προσώπων)  
 
β) Εφόσον υποχρεούνται από την κείμενη νομοθεσία να διαθέτουν Τεχνικό Ασφαλείας, Ιατρό 
Εργασίας και ΣΑΜΕΕ, οι αιτούντες υποβάλλουν ακριβή και επικυρωμένα αντίγραφα των 
αντίστοιχων συμβάσεων.  
 
γ) Οι αιτούντες πρέπει να διαθέτουν τις κάτωθι πιστοποιήσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας, 
την προστασία του περιβάλλοντος, την διασφάλιση υγιεινής και ασφάλειας αλλά και ειδικότερα 
την εκτέλεση υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων (είτε ισοδύναμα αυτών): 

- Πιστοποιητικό για τη διασφάλιση της ποιότητας ISO 9001,  

- Πιστοποιητικό για τη διασφάλιση προστασίας του περιβάλλοντος ISO14001ή EMAS (Κανονισμός 
1221/2009 ΕΚ), 

- Πιστοποιητικό για τη διασφάλιση υγιεινής και ασφάλειας OSHAS 18001ή ΕΛΟΤ 1801 

- Πιστοποιητικό για την εκτέλεση υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων, ISO 
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16304, 

Ή άλλα πιστοποιητικά αντίστοιχα αυτών, 

από τις οποίες να συνάγεται η συμμόρφωσή τους με τις τοπικές, εθνικές, ενωσιακές και διεθνείς 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις. 
 
δ) Οι αιτούντες υποχρεούνται να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση συμμόρφωσης με τους όρους 
των εν ισχύ συλλογικών συμβάσεων, των απαιτήσεων επάνδρωσης και των απαιτήσεων σχετικά 
με τις ώρες εργασίας και ανάπαυσης των ναυτικών, καθώς και με τους ισχύοντες κανόνες για τις 
επιθεωρήσεις εργασίας. 
 
ε) Οι αιτούντες υποχρεούνται να καταθέσουν:  
i) Υπεύθυνη δήλωση συμμόρφωσης με το σύνολο της Εθνικής και Ενωσιακής Νομοθεσίας για το 
περιβάλλον, τα εργασιακά, την ασφάλεια και υγιεινή.  
ii) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει επιβληθεί, εξ’ αφορμής διαδικασίας σύναψης δημόσιας 
σύμβασης, η ποινή του αποκλεισμού από δημόσιες συμβάσεις, με την κοινή υπουργική απόφαση 
του άρθρου 74 του ν. 4412/2016.  
 
στ) Οι αιτούντες υποχρεούνται να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τη σαφή και 
απαρέγκλιτη υποχρέωσή τους να πληρούν τις απαιτήσεις του εκάστοτε ισχύοντος σχεδίου 
παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων, ιδίως αναφορικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις 
παραλαβής, τα χρησιμοποιούμενα στο συγκεκριμένο λιμένα συλλεκτικά μέσα, το 
χρησιμοποιούμενο στο συγκεκριμένο λιμένα εξοπλισμό και τον αριθμό του αναγκαίου 
εξειδικευμένου προσωπικού, που θα απασχολείται στο συγκεκριμένο λιμένα, στην οποία θα 
αναφέρονται επίσης, επί ποινή αποκλεισμού:  
i) Ο αριθµός των εργαζοµένων, στο συγκεκριμένο λιμένα,  
ii) Οι ηµέρες και ώρες εργασίας των εν λόγω εργαζοµένων στο συγκεκριμένο λιμένα,  
iii)τα μέσα και ο εξοπλισμός, που θα χρησιμοποιούνται στο συγκεκριμένο λιμένα 
 
ζ) Οι αιτούντες υποχρεούνται να κατέχουν και να διατηρούν σε ισχύ τις αναγκαίες άδειες (παρ. 
8στ του άρθρου 105 του Ν. 4504/2017) συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων κατά περίπτωση, τις 
οποίες προσκομίζουν, και να καταθέσουν τις αναγκαίες συμβάσεις νόμιμης τελικής διάθεσης των 
αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου, καθώς και τις συμβάσεις ή δηλώσεις συνεργασίας με τα 
συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και τις κατά περίπτωση απαραίτητες άδειες του 
τελικού αποδέκτη, λαμβανομένων υπόψη και των οριζόμενων στο ν. 2939/2001 (179 Α'), 

Ειδικότερα προσκομίζει τις κάτωθι εν ισχύ άδειες, συμβάσεις, βεβαιώσεις κλπ: 

Ενδεικτικά αναφερόμενα παραδείγματα: 

•Άδεια συλλογής και μεταφοράς στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων 

•Βεβαίωση εγγραφής στο ΗΜΑ ως συλλέκτης -μεταφορέας μη επικινδύνων αποβλήτων 

•Συμβάσεις ή δηλώσεις συνεργασίας με Συστήματα Συλλογής Εναλλακτικής Διαχείρισης 

•Συμβάσεις συνεργασίας με τελικούς αποδέκτες των αποβλήτων. 

 
Αν ο αιτών δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών 
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χρήσεων, καταθέτει τα στοιχεία τεκμηρίωσης της χρηματοοικονομικής του ικανότητας για το 
χρονικό διάστημα της λειτουργίας του.  

Οι ελάχιστες απαιτήσεις της προηγούμενης παραγράφου αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΦΔΛ 
.............................................. με σκοπό την εκ των προτέρων ενημέρωση των υποψήφιων 
αναδόχων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 6 του ευρωπαϊκού κανονισμού 352/2017. 

 
ΑΡΘΡΟ 9. ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 
 

9.1) Ο Φάκελος «ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ» περιέχει δύο (2) υποφακέλους, 
ένα φάκελο σε πρωτότυπο και ένα φάκελο σε αντίγραφο. Το πρωτότυπο υπερισχύει του 
αντιγράφου σε περίπτωση διαφορών μεταξύ τους. Στον υποφάκελο «Αντίγραφο» θα 
περιλαμβάνονται τα κάτωθι σε ηλεκτρονική μορφή (cd ή dvd μη επανεγγράψιμο). 
 
9.2) Περιεχόμενο φακέλου: Στον επιμέρους φάκελο «ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ» περιλαμβάνονται τα κατωτέρω: 
 

α) υπεύθυνη δήλωση ότι δεσμεύονται ρητά και απαρέγκλιτα, κατά την υπογραφή της αντίστοιχης 
σύμβασης, να καταθέσουν τις παρακάτω αναλυτικά αναφερόμενες εγγυήσεις:  
 
i) εγγύηση καλής λειτουργίας, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ……… ευρώ (…...000€) και δεν 
μπορεί να υπολείπεται του 8% του συνόλου των τελών του άρθρου 8 της 8111.1.41/2009 κοινής 
υπουργικής απόφασης που αντιστοιχούν στο προηγούμενο από τη δημοσίευση της πρόσκλησης 
οικονομικό έτος εκτός Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση. Η εγγύηση καλής λειτουργίας 
καταπίπτει, σε κάθε περίπτωση ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή ζημιών που προκαλούνται από 
τη μη προσήκουσα παροχή υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων 
φορτίου που προέρχονται από τα πλοία. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας πρέπει 
να είναι μεγαλύτερος από πέντε (5) έτη. Η εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται εξήντα (60) 
ημέρες μετά τη δημοσίευση της επόμενης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
 
i) εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε …………….. ευρώ (…...000€ ), και 
δεν μπορεί να υπολείπεται του 5% του συνόλου των τελών του άρθρου 8 της ανωτέρω κοινής 
υπουργικής απόφασης, που αντιστοιχούν στα πέντε (5) προηγούμενα από τη δημοσίευση της 
πρόσκλησης οικονομικά έτη εκτός Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση. Η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης καταπίπτει, σε κάθε περίπτωση παράβασης της κείμενης νομοθεσίας, όπως ενδεικτικά 
της 8111.1/41/2009 κοινής υπουργικής απόφασης, της 4394/4026/2016 απόφασης των 
Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του 
σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι 
μεγαλύτερος από πέντε (5) έτη. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται εξήντα (60) ημέρες, 
μετά τη δημοσίευση της επόμενης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Κατά τα λοιπά, 
εφαρμόζονται αναλογικά τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/ 2016.  
 
Οι εγγυήσεις της παρούσας περίπτωσης αποτελούν δικαιολογητικό υπογραφής της σύμβασης. 
 
Αμφότερες οι ανωτέρω εγγυήσεις θα είναι σύμφωνες με τα υποδείγματα του Παραρτήματος Β' 
της παρούσας πρόσκλησης. 
 
β) τα κάτωθι ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής και περιβαλλοντικής ευθύνης:  
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.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 
 

γ) Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί σε ισχύ τα κάτωθι αναγκαία 
ασφαλιστήρια συμβόλαια (παρ. 8ε του άρθρου 105 του Ν. 4504/2017) αστικής και 
περιβαλλοντικής ευθύνης με τα αναφερόμενα όρια: 

Ενδεικτικά παραδείγματα: 

Σύμβαση ασφάλισης Γενικής Αστικής Ευθύνης προς τρίτους, με εγνωσμένου κύρους ασφαλιστική 
εταιρεία και υπό όρους που θα εγκριθούν προηγουμένως εγγράφως από τον Οργανισμό, η οποία 
θα συμπεριλαμβάνει κατ' ελάχιστον τους ακόλουθους ασφαλιστικούς κινδύνους: 

Α. Όρια ασφάλισης Αστικής Ευθύνης προς τρίτους: 

A1. Σωματικές Βλάβες Ομαδικό ΕΥΡΩ ……..000 

Α2. Υλικές Ζημίες τρίτων ΕΥΡΩ …….000  

Α3. Ανώτατο όριο ευθύνης στη διάρκεια ασφάλισης ΕΥΡΩ …….000 

Β. Εργοδοτική Αστική Ευθύνη την πέραν τον ΙΚΑ ευθύνη τον εργοδότη Ι Αναδόχου, κατ' άρθρα 
657, 658 και 932 τον ισχύοντος Αστικού Κώδικα, σύμφωνα με τα ακόλουθα υπο-όρια 
αποζημίωσης: 

B1. Σωματικές Βλάβες / Θάνατος ανά άτομο ΕΥΡΩ …...000 

Β2. Σωματικές Βλάβες Ομαδικό ΕΥΡΩ …...000 

Β3. Ανώτατο όριο ευθύνης στη διάρκεια ασφάλισης ΕΥΡΩ …...000 

Γ. Σύμβαση Ασφάλισης Περιβαλλοντικής Ευθύνης, με εγνωσμένου κύρους ασφαλιστική εταιρεία 
και υπό όρους που θα εγκριθούν προηγουμένως εγγράφως από τον Οργανισμό, σύμφωνα με τα 
ακόλουθα υπο-όρια αποζημίωσης: 

Γ1. Ανώτατο όριο ευθύνης στη διάρκεια ασφάλισης ΕΥΡΩ …...000 

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ   
 
Εντός εξήντα (60) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων οι αιτούντες, που 
πληρούν τους όρους της παρούσας πρόσκλησης καλούνται να συνάψουν συμβάσεις για την 
παραλαβή και διαχείριση των στερεών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου, που προέρχονται 
από πλοία για το Παράρτημα V της ΔΣ Marpol 73/78, τα οποία προσεγγίζουν τη ζώνη λιμένα 
αρμοδιότητας του ................, 
  
Μετά την υπογραφή των συμβάσεων του προηγούμενου εδαφίου, ο ΦΔΛ αναρτά στην 
ιστοσελίδα του και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
κατάλογο διαπιστευμένων παρόχων. Οι αιτούντες, με τους οποίους πρόκειται να καταρτιστούν οι 
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προαναφερόμενες συμβάσεις, καλούνται εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, να προσκομίσουν τα επιμέρους δικαιολογητικά, 
όπως αποτυπώνονται παρακάτω.  
Τα εν λόγω Δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, σε ένα πρωτότυπο και ένα 
αντίγραφο. Το πρωτότυπο θα είναι επικρατέστερο του αντίγραφου, σε περίπτωση ασυμφωνίας. 
 
10.1) Οι Έλληνες πολίτες : 
 
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση 
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι:  
i. δεν έχουν καταδικασθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, για τα αδικήματα συμμετοχής σε 
εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα 
με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 
ii. δεν έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής και δεν έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές. 
iii. δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά τους. 
 
β. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή, από το οποίο να προκύπτει 
ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Προσκομίζεται επίσης υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με 
τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο πάροχος έχει την εγκατάστασή 
του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει 
να καταβάλει εισφορές. 
 
γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 
ότι είναι φορολογικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την πληρωμή των 
φόρων και τελών.  
 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
περιπτώσεων β, και γ, εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
 
10.2) Οι αλλοδαποί :  
 
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α 
της παραγράφου 10.1.  
 
β. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 
 
γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 
ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την πληρωμή των φόρων και 
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τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασης του όσο και της ισχύουσας 
ελληνικής νομοθεσίας.  
 
10.3) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:  
Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 10.1 και 10.2, αντίστοιχα. 
 
Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους 
Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. τον Πρόεδρο και τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όταν το νομικό 
πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, τους νόμιμους 
εκπροσώπους του. 
 
10.4) Οι συνεταιρισμοί :  
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση 
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου του συνεταιρισμού δεν έχει καταδικασθεί με τελεσίδικη δικαστική 
απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της παραγράφου 10.1).  
β. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 10.1), εφόσον πρόκειται για 
ημεδαπούς συνεταιρισμούς, και των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 10.2), εφόσον 
πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα. 
 
γ. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
 
10.5) Προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα είτε με γνήσιο υπογραφής είτε 
ψηφιακά υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο που να δηλώνει ότι δεν εμπίπτει στους 
Λόγους Αποκλεισμού. 
 
10.6) Ενώσεις ή κοινοπραξίες συμμετεχόντων που υποβάλουν κοινή προσφορά:  
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε συμμετέχοντα οικονομικό φορέα στην 
Ένωση ή Κοινοπραξία. 
 
10.7) Εάν κάποια Χώρα δεν εκδίδει τέτοια έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή όπου το έγγραφο ή 
πιστοποιητικό δεν καλύπτει όλες τις ζητούμενες περιπτώσεις, δύνανται να αντικαθίσταται από 
ένορκη βεβαίωση, ή στα κράτη-μέλη ή στις χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα ως άνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα δεν 
καλύπτουν όλες τις ζητούμενες περιπτώσεις. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες και 
μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis), κατ’ ανάλογη εφαρμογή του 
άρθρου 81 του Ν. 4412/2016. 
 
10.8) Αν κανένας από τους αιτούντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει 
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 
της παρούσας πρόσκλησης, η διαδικασία ματαιώνεται. 
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10.9) Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 
1497/1984 (188 Α`). 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
Ειδικότερα, η διαδικασία και τα κριτήρια για την εξέταση των αιτήσεων προσδιορίζονται ως εξής:  
 
11.1) Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων 
Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από τριμελή (3) ή πενταμελή (5) Επιτροπή που συγκροτείται 
εντός του ΦΔΛ. Ειδικότερα, η Επιτροπή έχει την ευθύνη της παραλαβής, αποσφράγισης, ελέγχου 
της καταλληλότητας των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους και αξιολόγησης 
των αιτήσεων. Η Επιτροπή συντάσσει τα Πρακτικά της και εισηγείται την αποδοχή ή τον 
αποκλεισμό των υποψηφίων παρόχων από τη διαδικασία προς το ΦΔΛ για την υπογραφή της 
σύμβασης. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη αξιολόγησης των 
αιτήσεων, στο δε στάδιο της εκτέλεσης της σύμβασης γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που ανακύπτει 
από τη σύμβαση. 
 
Οι αιτούντες δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να παρευρίσκονται κατά την αποσφράγιση των 
αιτήσεων μέσω των νομίμων εκπροσώπων τους ή εξουσιοδοτημένων προς τούτο εκπροσώπους 
τους. 
 
11.2) ∆ιαδικασία Εξέτασης 
Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και 
του φακέλου εγγυήσεων και ασφαλιστηρίων συμβολαίων θα γίνει σε μία δημόσια συνεδρίαση. 
Η διαδικασία εξέτασης περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
 
Διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής.  
Μετά την αποσφράγιση των αιτήσεων η Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και 
συντάσσει πρακτικό που περιλαμβάνει πίνακα στον οποίο εμφανίζονται όλοι οι αιτούντες και το 
υπογράφει. Σε κάθε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών 
συμμετοχής απορριφθούν αιτήσεις η αρμόδια επιτροπή στο πρακτικό τεκμηριώνει την απόρριψη 
με βάση τις τεθείσες προϋποθέσεις και η αίτηση αποκλείεται από τη συνέχεια της διαδικασίας. 
 
Αξιολόγηση που βασίζεται στο περιεχόμενο του φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
 
Η Επιτροπή ελέγχει και αξιολογεί τις αιτήσεις που έγιναν τελικά αποδεκτές (βάσει των 
δικαιολογητικών συμμετοχής) και λαμβάνοντας υπ’ όψη τις τεχνικές απαιτήσεις και τους λοιπούς 
όρους της παρούσας πρόσκλησης, συντάσσει Πρακτικό αποδοχής ή αιτιολογημένης απόρριψης 
αιτήσεων. 
 
Αξιολόγηση που βασίζεται στο περιεχόμενο του φακέλου «ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ». 
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Η Επιτροπή ελέγχει και αξιολογεί τις αιτήσεις που έγιναν τελικά τεχνικά αποδεκτές και 
λαμβάνοντας υπ’ όψη τις απαιτήσεις και τους λοιπούς όρους της παρούσας πρόσκλησης, 
συντάσσει Πρακτικό αποδοχής ή αιτιολογημένης απόρριψης αιτήσεων. 
 
Τα πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των εγγυήσεων και ασφαλιστηρίων 
συμβολαίων εγκρίνονται από το ΦΔΛ με την έκδοση πράξης, η οποία κοινοποιείται σε κάθε 
αιτούντα. 
 
11.3) Αξιολόγηση Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  
Μετά την πρόσκληση για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης και την υποβολή του 
φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης, η Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό με το οποίο εισηγείται 
σχετικά. Το πρακτικό της Επιτροπής σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, εγκρίνεται από το ΦΔΛ με την έκδοση πράξης, η οποία κοινοποιείται σε κάθε 
προσφέροντα.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 12. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
 
Στην προκειμένη περίπτωση εφαρμόζεται η παρ. 26 του άρθρου 105 Ν. 4504/2017, τα 
προβλεπόμενα εκ του Κανονισμού (ΕΕ) 352/2017 και οι διατάξεις των άρθρων 113-114 του Ν. 
4389/2016, όπως ισχύει. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 13. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
 
13.1) Ο ΦΔΛ με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, 
ματαιώνει την παρούσα διαδικασία: 
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής αίτησης είτε λόγω απόρριψης όλων 
των αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των αιτούντων,  
 
β) στην περίπτωση κανένας από τους αιτούντες-οικονομικούς φορείς δεν προσέλθει για την 
υπογραφή της σύμβασης 
 
13.2) Ματαίωση της παρούσας διαδικασίας μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 
 
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας, 
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης 
άλλαξαν ουσιωδώς, 
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, 
δ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος. 
ε) Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της παρούσας διαδικασίας, 
ο ΦΔΛ μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να 
αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο 
που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
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στ) Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις ως άνω 
παραγράφους 1 και 2, ο ΦΔΛ ακυρώνει τη διαδικασία για ολόκληρο το αντικείμενό της ή, αν οι 
λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της παρούσας πρόσκλησης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον 
επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων αιτήσεων. 
 
 ΑΡΘΡΟ 14. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
14.1) Εντός εξήντα (60) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, συνάπτονται 
συμβάσεις για την παραλαβή και διαχείριση των στερεών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου, 
που προέρχονται από τα πλοία για το Παράρτημα V της ΔΣ Marpol 73/78, τα οποία προσεγγίζουν 
τη ζώνη λιμένα αρμοδιότητας του ................, με κάθε ένα από τα φυσικά και νομικά πρόσωπα 
που πληρούν τις ορισθείσες ανωτέρω προϋποθέσεις (διαπιστευμένοι πάροχοι).  
Μετά την υπογραφή των συμβάσεων του προηγούμενου εδαφίου, ο ΦΔΛ αναρτά στην 
ιστοσελίδα του και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
κατάλογο διαπιστευμένων παρόχων για κάθε μία από τις κατηγορίες της παραγράφου 9 του α. 
105 ν. 4504/2017. 
 
Κάθε ένας από τους διαπιστευμένους παρόχους υποχρεούται να υπογράψει το σχετικό 
συμφωνητικό, το οποίο έχει αποδεικτικό χαρακτήρα, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από 
την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προκειμένου να προσέλθει για την 
υπογραφή. Το συμφωνητικό συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα και υπογράφεται από τον 
νόμιμο εκπρόσωπο του παρόχου ή νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του παρόχου και τον 
ΦΔΛ. 
 
14.2) Ο πάροχος είναι υποχρεωμένος εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης να προσέλθει στην ΦΔΛ για την υπογραφή της Σύμβασης 
προσκομίζοντας τις εγγυητικές επιστολές της παρ. 8 του α. 105 ν. 4504/2017. 
 
14.3) Σε περίπτωση που ο πάροχος δεν προσέλθει εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου για να 
υπογράψει την σχετική Σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
ισχύουσα νομοθεσία, λαμβάνεται κάθε μέτρο για την αποκατάσταση ζημίας του ΦΔΛ και 
επιβάλλονται σε βάρος του οι νόμιμες κυρώσεις.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 15. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΙ ΦΔΛ 
 
15.1) Ο ΦΔΛ μεριμνά, ώστε στο έντυπο κοινοποίησης, το οποίο αποστέλλουν τα πλοία πριν 
προσεγγίσουν το λιμένα αρμοδιότητάς του, να αναφέρουν υποχρεωτικά και τον διαπιστευμένο 
πάροχο στον οποίο θα παραδώσουν τα απόβλητα ή κατάλοιπα φορτίου, που προέρχονται από το 
πλοίο και στον οποίο υποχρεούνται να έχουν κοινοποιήσει το αναφερόμενο, στην παρ. 1 του 
άρθρου 6 της 8111.1/41/2009 κοινής υπουργικής απόφασης, έντυπο. 
 
15.2) Άρνηση διαπιστευμένου παρόχου για την παροχή λιμενικής υπηρεσίας συλλογής των 
αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου, που προέρχονται από πλοία, επιφέρει τις κυρώσεις του 
άρθρου 18 της 8111.1/41/2009 κοινής υπουργικής απόφασης. 
 
15.3) Αδυναμία διαπιστευμένου παρόχου για την παροχή λιμενικής υπηρεσίας συλλογής 
αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου που προέρχονται από πλοία, επιφέρει τις κυρώσεις του 
άρθρου 18 της 8111.1/41/2009 κοινής υπουργικής απόφασης. 
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15.4) Οι διαπιστευμένοι πάροχοι υποχρεούνται να παραλαμβάνουν τα απόβλητα και κατάλοιπα 
φορτίου, σαφώς διαχωρισμένα και χωριστά. Η διαχείριση των αποβλήτων και καταλοίπων 
φορτίου του προηγούμενου εδαφίου γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας περί διαχείρισης αποβλήτων, περιλαμβανομένης και της 
νομοθεσίας περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. 
 
15.5) Οι διαπιστευμένοι πάροχοι υποχρεούνται να τηρούν όλους τους προβλεπόμενους κανόνες 
ασφαλείας και τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας για το προσωπικό, τον εξοπλισμό και τα 
υλικά που θα χρησιμοποιήσουν.  
 
15.6) Το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί ο πάροχος δεν θα τελεί σε σχέση ή οποιαδήποτε 
εξάρτηση υπηρεσιακή από τον ΦΔΛ, παρά μόνο από τον ίδιο, που θα τυγχάνει ο μοναδικός 
εργοδότης του ως άνω προσωπικού και θα υπέχει αποκλειστικά όλες τις από τη σύμβαση 
εργασίας και οποιασδήποτε φύσης υποχρεώσεις και ευθύνες, αστικές και ποινικές. Απαράβατος 
βασικός όρος είναι η υποχρέωση κάθε παρόχου για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της 
Εργατικής Νοµοθεσίας, δηλαδή καταβολή των νοµίµων αποδοχών, οι οποίες σε καµία περίπτωση 
δεν µπορεί να είναι κατώτερες των προβλεποµένων από την κείµενη Εργατική και Ασφαλιστική 
Νοµοθεσία, την οικεία ΣΣΕ ή και κάθε άλλη κατά νόµο ισχύουσα (π.χ. επιχειρησιακή) Σύµβαση 
Εργασίας, τήρηση του νόµιµου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής των εργαζοµένων 
κ.τ.λ. Σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση του ανωτέρω όρου, καταγγέλλεται η 
σύµβαση µε τον πάροχο και κηρύσσεται έκπτωτος. Ο κάθε πάροχος σε κάθε περίπτωση είναι 
υποχρεωµένος να καταβάλει όλες τις αποδοχές, επιδόµατα, προσαυξήσεις κ.λ.π. που δικαιούται 
ο κάθε εργαζόµενος, σύµφωνα µε την προϋπηρεσία του και την οικογενειακή του κατάσταση, να 
χορηγεί κατά τους καλοκαιρινούς µήνες το σύνολο της άδειας αναψυχής, τυχόν κόστος 
αντικατάστασης αδείας και το επίδοµα αδείας σε όσους εργαζοµένους το δικαιούνται. Το 
στοιχείο αυτό είναι υποχρεωτικό και σε περίπτωση µη τήρησης ο πάροχος κηρύσσεται έκπτωτος.  
 
15.7) Ο κάθε πάροχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε μέτρο ασφαλείας και προστασίας για την 
αποτροπή ζημιάς, φθοράς ή βλάβης σε πράγματα και σε εγκαταστάσεις του λιμένα και είναι 
υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημιάς, φθοράς ή βλάβης σε πράγματα και σε 
εγκαταστάσεις του λιμένα που θα προκληθούν από πράξεις ή παραλείψεις των υπαλλήλων του ή 
ακόμα και από ελαττωματικό εξοπλισμό, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, χωρίς να δικαιούται 
να προβάλει αξίωση για οποιαδήποτε δική του αποζημίωση. 
 
15.8) Ο κάθε πάροχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε μέτρο ασφάλειας και προστασίας των 
εργαζομένων του, του προσωπικού του λιμένα και τρίτων κατά την εκτέλεση της σύμβασης και 
ευθύνεται πλήρως, ποινικά και αστικά, για τις βλάβες στην υγεία των παραπάνω προσώπων που 
τυχόν θα προκληθούν, κατά την εκτέλεση της παρούσας.  
 
15.9) Ο κάθε πάροχος έχει την υποχρέωση να μεριμνά για τη φύλαξη των υλικών, μηχανημάτων, 
εργαλείων, κ.λ.π. που ανήκουν σε αυτόν ή σε τρίτους που έχουν σχέση με την εκτέλεση του 
αντικειμένου της παρούσας και βρίσκονται στο χώρο του λιμένα και να παίρνει όλα τα 
προβλεπόμενα μέτρα. Οι απαιτούμενες προσωρινές εγκαταστάσεις (αποθήκευση υλικών κ.λ.π.), 
για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας θα δημιουργηθούν με μέριμνα, δαπάνη και 
ευθύνη του κάθε παρόχου σε θέσεις που θα επιτρέψει ο ΦΔΛ. 
 
15.10) Ο κάθε πάροχος οφείλει να εξασφαλίσει την αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών του σε 
περίπτωση απεργιών του προσωπικού του η άλλων φορέων (π.χ. μεταφορικά μέσα...). 



28 

 

 
15.11) Ο κάθε πάροχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί τις οδηγίες 
και τις υποδείξεις του ΦΔΛ.  
 
15.12) Προς δημιουργία, ανάπτυξη και διατήρηση του επιπέδου ενδολιμενικού ανταγωνισμού 
μεταξύ των διαπιστευμένων παρόχων, ο κάθε πάροχος συνάπτει μονοετείς κάθε φορά συμβάσεις 
με τους χρήστες που εξυπηρετεί. 
 
ΑΡΘΡΟ 16. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΕΥΘΥΝΗ 
 
Ο ΦΔΛ δύναται ιδίως να προβεί σε μονομερή λύση της Σύμβασης εφόσον συντρέχουν οι 
προβλεπόμενες από το άρθρο 133 του ν.4412/2016 προϋποθέσεις, οι οποίες ισχύουν αναλογικά 
εφαρμοζόμενες, καθώς και σε κήρυξη του παρόχου εκπτώτου, εφόσον συντρέχουν τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 203 του ν. 4412/2016, τα οποία ισχύουν αναλογικά εφαρμοζόμενα. Σε 
περίπτωση αποδεδειγμένης ζημίας του ΦΔΛ, ισχύουν τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. 
 
ΑΡΘΡΟ 17. ΚΥΡΩΣΕΙΣ  
 
Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, σε περίπτωση παραβάσεων των συμβατικών 
υποχρεώσεων των παρόχων επιβάλλονται επιπλέον οι κυρώσεις του άρθρου 18 της 
8111.1/41/2009 κοινής υπουργικής απόφασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 18. ΕΚΧΩΡΗΣΗ 
 
Ο πάροχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει την σύμβαση ή μέρος της ή 
οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτήν χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 
συναίνεση του ΦΔΛ. Ο εκδοχέας υπέχει θέση υπεργολάβου, έχει δε τις υποχρεώσεις που 
αναφέρονται ανωτέρω στα τμήματα της παρούσας. 
 
ΑΡΘΡΟ 19. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
 
19.1) Τα συμβαλλόμενα μέρη (Μέρη) δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 
 
19.2) Ο πάροχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 
γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει εγγράφως να γνωστοποιήσει και 
να επικαλεσθεί προς τον ΦΔΛ τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός είκοσι (20) ημερών 
από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, προσκομίζοντας τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Ο ΦΔΛ υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα εντός 
εύλογου διαστήματος από λήψεως της σχετικής γνωστοποίησης του παρόχου. 
 
19.3) Ενόσω υφίσταται και διαρκεί ο λόγος της ανωτέρας βίας κατά τα ανωτέρω, τα Μέρη έχουν 
την υποχρέωση να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό των ζημιών που τυχόν 
προκύψουν και να πραγματοποιούν κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να άρουν χωρίς 
καθυστέρηση τα αποτελέσματα οποιασδήποτε κατάστασης ανωτέρας βίας και επίσης να 
αναζητούν εύλογες εναλλακτικές μεθόδους για την επίτευξη ισοδύναμων αποτελεσμάτων 
σύμφωνα με τη Σύμβαση. 
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19.4) Σε κάθε δε περίπτωση, λόγοι ανωτέρας βίας δεν απαλλάσσουν τα Μέρη από τις συμβατικές 
υποχρεώσεις τους, αλλά συνιστούν λόγο αναστολής εκπλήρωσης αυτών για όσο χρονικό 
διάστημα διαρκεί το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία. 
 
19.5) Το χρονικό διάστημα που διαρκεί το γεγονός της ανωτέρας βίας δεν περιλαμβάνεται στο 
χρόνο εκτελέσεως των δια της παρούσας αναλαμβανομένων υποχρεώσεων των Μερών. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 20. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 
 
20.1) Ο ΦΔΛ και οι πάροχοι υποχρεούνται να ρυθμίζουν καταρχήν φιλικά κάθε διαφορά που θα 
προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης. 
 
20.2) Οι Συμβάσεις θα διέπονται από την Ελληνική και Ενωσιακή Νομοθεσία και οποιαδήποτε 
διαφορά, διένεξη ή διαφωνία που ενδεχομένως ανακύψει μεταξύ των μερών από την εφαρμογή 
τους αφορά την ερμηνεία ή την εκτέλεση όρων αυτών και την έκταση των εξ αυτής δικαιωμάτων 
και υποχρεώσεων των μερών, υπάγεται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων του ........................... . 
 
20.3) Ρητά συμφωνείται ότι οι προβλεπόμενες διαδικασίες προσφυγής εναντίον αποφάσεων της 
Διοίκησης ή η άσκηση των ενδίκων μέσων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, δεν 
αναστέλλουν την εκτέλεση της Σύμβασης, πλην περιπτώσεως δικαστικής αποφάσεως ή 
διατάξεως. Συνεπώς, αμφότερα τα μέρη συνεχίζουν, με καλή πίστη, να ασκούν τα δικαιώματά 
τους και να εκτελούν τις υποχρεώσεις τους, με βάση τη Σύμβαση. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 21. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
21.1) Σε περίπτωση μη προσκόμισης όλων των απαιτούμενων στην παρούσα πρόσκληση 
στοιχείων και δικαιολογητικών, ή στην περίπτωση τυχόν ελλείψεων στα ήδη υποβληθέντα, 
παρέχεται στον υποψήφιο ανάδοχο προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, προκειμένου να τα προσκομίσει ή συμπληρώσει. Ο ΦΔΛ μπορεί 
να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς, και κατ' ανώτατο 
όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  
 
21.2) Για θέματα που δεν επιλύονται στην παρούσα, έχουν κατ' αναλογία εφαρμογή οι διατάξεις 
του ν. 4412/2016 (Α'147). 
 
Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην πλατφόρμα της Διαύγειας και στον ιστότοπο του Φορέα 
Διαχείρισης Λιμένα. 
 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης:  

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΙΜΕΝΑ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/-ΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/-ΤΑ (Annexes) 

της ΔΣ Marpol 73/78: ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΚΑ  
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ' 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΤΕΛΗ ΦΔΛ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥ 

 
(Τεύχος τελών και τιμολογίων ΦΔΛ για την παραλαβή και διαχείριση αποβλήτων πλοίων και 
καταλοίπων φορτίου (Εγκεκριμένων μέσω ΥΑ ........... ΦΕΚ ................... για Δημόσιους ΦΔΛ ή 
Απόφασης ΔΣ για ΙΦΔΛ ).  
 
Οι τιμές παροχής υπηρεσιών αποτελούν τις ανώτατες επιτρεπτές τιμές. Αφού αφαιρεθούν τα 
τέλη προς το ΦΔΛ καταβαλλόμενα απευθείας από τους χρήστες, αναφέρονται οι ανώτερες τιμές 
τιμολογίων που είναι αποδεκτές και ο Πάροχος δύναται να προβεί σε εκπτώσεις επί αυτών για 
την λειτουργία του υγιούς ενδολιμενικού ανταγωνισμού. 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
(Σημείωση: το πλήρες Σχέδιο βρίσκεται αναρτημένο στον ιστότοπο του λιμένα και στη ΓΓΛΛΠΝΕ 

του ΥΝΑΝΠ). 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ' 
ΤΕΥΔ 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 

 
 
 

 


