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          Αρ. Πρωτ: 

         
                                                                                     
              
                ΠΡΟΣ
                ANTIPOLLUTION
                ENVIROMENTAL 
                PROTECTION SERVICES

                Υπ’όψιν κας Παπαδοπούλου 
                 
                  
                                                                                    

                                     

Θέμα:  «Παροχή Διευκρινίσεων σε έγγραφη αίτηση Υποψήφιου Προσφέροντος 
Οικονομικού Φορέα επί της υπ’ αριθμ’ πρωτ’ 4595/17-07-2020 (ΑΔΑ 9Ω64469ΗΓ0-15Η & 
ΚΗΜΔΣ 20PROC007047928) Διακήρυξης Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού για την 
ανάθεση ολοκληρωμένων υπηρεσιών προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος στις 
εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής»               
                 
      

Σε απάντηση του email/αιτήματος για παροχή διευκρινίσεων της εταιρείας με την επωνυμία 
ANTIPOLLUTION ENVIROMENTAL PROTECTION SERVICES, που απέστειλε στις 22-07-2020 
& έλαβε αριθμ’ πρωτ’ εισερχ’ 4726/23-07-2020, 

Για το ερώτημα 1: «….Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 
www.promitheus.gov.gr …..»

Απάντηση

Όπως αναφέρεται σχετικά στην ως άνω διακήρυξη: 
όρος 1.5  Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 29/07/2020, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30μμ.
και όρος 2.4.2.1 «Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, 
στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς…..»

και όπως όρος 1.5
«Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κτήριο Διοίκησης, στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο 
Νεότητας Αγίου Κοσμά, Ελληνικό/Λ. Ποσειδώνος, Έδρα της <<ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ 
ΑΡΧΗΣ>>, την 30/07/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30»,

Ισχύει ο όρος 1.5 της ως άνω διακήρυξης.

Για το ερώτημα 2: Τα δικαιολογητικά της παρ. 2.2.6.2 άρθρ. 2 της σχ. διακήρυξης θα 
πρέπει να κατατεθούν κατά την υποβολή προσφοράς ή θα πρέπει να τα καταθέσει ο 
προσωρινός ανάδοχος?
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Απάντηση

Όπως αναφέρεται σχετικά στην ως άνω διακήρυξη: 
Όρος 2.2.6.2

«Α.Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά 
την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας 
παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 
παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016

 Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.6. της παρούσας, οι φορείς 
στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των 
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του 
οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για 
τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.2.1, 2.2.2.2 και 2.2.2.4.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα 
αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να 
λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία 
διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για 
την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η 
αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω 
δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον 
έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν 
απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 
2.2.2 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω 
δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.2.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού 
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική 
ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές 
οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του1. Η 
υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα 
πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό 
κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.2.1,



β) για τις παραγράφους 2.2.2.2 και 2.2.2.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται 
από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά 
το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος 
ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν Ειδικά για τις περιπτώσεις της 
παραγράφου 2.2.2.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη 
δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά 
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα 
πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό 
αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται 
από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι 
το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται 
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι 
δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα 
(ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε 
εκκαθάριση. 
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.2.2 της παρούσας, πιστοποιητικό από τη 
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών 
Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις 
επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό 
διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς.  Μι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό ικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 
αποκλεισμού.
δ) για την παράγραφο 2.2.2.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, 
εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης 
αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής 
τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]:
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του 
κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, , το 
οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,2 
καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον 
αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι 
καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες 
πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά 
το δίκαιο της έδρας της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας 
αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι 
ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε 
μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας 
με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε 
άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού 
προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες 
ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.



Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το  δίκαιο της χώρας στην οποία έχει 
την έδρα της  δεν έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης 
ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική 
πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, έγκυρη 
και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και 
αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με 
την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν 
δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που 
οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί.
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, 
ωστόσο, να  αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο 
στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της 
κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 
1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως 
τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».και
ε) για την παράγραφο 2.2.2.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του 
ν. 4412/2016.
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.3. (απόδειξη καταλληλότητας για 
την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση 
του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι 
οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, 
με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό 
επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή 
στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου 
ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο 
μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του 
αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση 
εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο.
Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες 
αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική 
αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.ιις ειδικότερες διατάξεις αυτών, 
φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Β.3. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.4 οι οικονομικοί 
φορείς προσκομίζουν 

 α) να δηλώνουν  ένα τουλάχιστον ανάλογο έργο που έχουν εκτελέσει εντός 
της τελευταίας τριετίας. Ως ανάλογο έργο νοείται έργο ανάλογου 
αντικειμένου με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο Παράρτημα Ι 
της παρούσας,  στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, με την προσκόμιση 
σχετικής βεβαίωσης.  

β) Έγγραφα (π.χ καταστατικό εταιρείας ή όποιο άλλο επίσημο έγγραφο κλπ) εκ 
των οποίων προκύπτει με σαφήνεια, ότι οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς 



έχουν την επίσημη έγκριση της κατ’ επάγγελμα διεξαγωγής των ζητούμενων 
εργασιών,  ως αντικείμενό τους 

           γ) να προσκομίσουν πιστοποιητικά συστήματος διαχείρισης συστήματος  
διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία 45001:2018 και ISO 14001:2015 
περιβαλλοντική   διαχείριση,

     Σχετικώς παραθέτουμε τα εξής εκ της επίσημης ιστοσελίδας του φορέα ΕΘΝΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ          
     ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α.Ε (Ε.ΣΥ.Δ):

πεδίο Εκδόσεις & Ανακοινώσεις/Ανακοινώσεις/Χρονοδιάγραμμα ενεργειών για τη 
μετάβαση της διαπίστευσης των φορέων πιστοποίησης συστημάτων υγείας & 
ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 45001:2018:

«Το Ε.ΣΥ.Δ., ως πλήρες μέλος της ΕΑ και της IAF, υιοθετεί την περίοδο μετάβασης των 
τριών (3) ετών για την πλήρη εφαρμογή του ΕΛΟΤ ISO 45001:2018. Συνεπάγεται ότι τα 
πιστοποιητικά συμμόρφωσης κατά OHSAS 18001:2007 και ΕΛΟΤ 1801:2008 δεν θα 
ισχύουν μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας (12.03.2021). 
Σημειώνεται ότι τα πιστοποιητικά που εκδίδονται κατά την διάρκεια της μεταβατικής 
περιόδου πρέπει λαμβάνουν υπόψη την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία. Για το 
σκοπό αυτό εκδόθηκε στις 18.1.2018 από το International Accreditation Forum (IAF) 
το έγγραφο IAF MD21:2018 (Requirements for the Migration to ISO 45001:2018 from 
OHSAS 18001:2007), το οποίο είναι υποχρεωτικής εφαρμογής.    

Προκειμένου να υπάρξει ομαλή μετάβαση στο ΕΛΟΤ ISO 45001:2018 και λαμβάνοντας 
υπόψη το περιεχόμενο του σχετικού εγγράφου IAF MD 21:2018, ισχύουν τα κάτωθι:

I.       Μετά την 12η Μαρτίου 2020 οι διαπιστευμένοι φορείς πιστοποίησης εκδίδουν 
πιστοποιητικά (νέες πιστοποιήσεις / επαναπιστοποιήσεις) αποκλειστικά σύμφωνα με 
το Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 45001:2018.

II.      Οι φορείς πιστοποίησης καλούνται να ενημερώσουν άμεσα τους 
πιστοποιημένους οργανισμούς που κατέχουν πιστοποιητικά συμμόρφωσης 
σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 45001:2018 ώστε να προβούν σε όλες τις 
απαραίτητες προσαρμογές του συστήματος ποιότητάς τους και να εξασφαλίσουν 
την έγκαιρη ανανέωση των         πιστοποιητικών τους πριν τη λήξη της μεταβατικής 
περιόδου.

III.      Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (12η Μαρτίου 2021), δεν επιτρέπεται η 
διατήρηση σε ισχύ διαπιστευμένων πιστοποιητικών ως προς τα Πρότυπα ΕΛΟΤ 
1801:2008 και BS OHSAS 18001:2007»).

Β.4. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να 
δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ 
ΓΕΜΗ)προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει 
να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του 3.  Στις 
λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε 
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του  οικονομικού φορέα), 

 



συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, 
εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό 
του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 
την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα 
νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 
αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία 
της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, 
υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα 
ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού 
φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού 
φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που 
δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του 
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β.5. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που 
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση 
από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής 
εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης. 
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η 
εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση 
και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους 
οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, 
συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις 
οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται 
στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 
Β.6. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν 
τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που 
συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 
του ν. 4412/2016.
Β.7. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες 
άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.5 για την απόδειξη ότι θα έχει στη 
διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση 
των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό»,



Όρος 2.4.2.2 & 2.4.2.3
«2.4.2.2. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:

     α) Ξεχωριστό σφραγισμένο υ π ο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 93 του ν.4412/2016 και της 
ακόλουθης παραγράφου 2.4.3. της παρούσας,

      β) Ξεχωριστό σφραγισμένο υποφάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», 
ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 94 για τις συμβάσεις που αφορά το άρθρο αυτό και της ακόλουθης 
παραγράφου 2.4.4. της παρούσας. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν 
είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως 
φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως 
φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και

     γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο υ π ο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική 
Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 95 για τις συμβάσεις που αφορά το άρθρο αυτό και 
της ακόλουθης παραγράφου 2.4.5. της παρούσας.
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του 
κυρίως φακέλου της παραγράφου 2.4.2.1.

2.4.2.3. Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές 
στοιχεία 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 5ης.10.1961, που 
κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄ 188). Τα συμπληρωματικά ενημερωτικά 
φυλλάδια μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 
μετάφραση στην ελληνική»,

νοείται η κατάθεση των δικαιολογητικών κατά το στάδιο υποβολής προσφορών βλ. 
όρος 2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών, εκ μέρους των υποψήφιων 
προσφερόντων οικονομικών φορέων.

Για το ερώτημα 3: Στο Άρθρο 2 και ειδικότερα στην παρ. 2.4.4. εδάφιο γ ζητείται να 
προσκομισθούν πιστοποιητικά συστήματος διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην 
εργασία 45001:2018 με την επισήμανση της παρ. 2.2.4.. Συνεπώς, μια συμμετέχουσα 
εταιρεία μπορεί να προσκομίσει είτε το ISO 45001:2018 είτε το OHSAS 18001:2007?

Απάντηση

Όρος « 2.2.4 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται 

α) να δηλώνουν  ένα τουλάχιστον ανάλογο έργο που έχουν εκτελέσει εντός της 
τελευταίας τριετίας. Ως ανάλογο έργο νοείται έργο ανάλογου αντικειμένου 
με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της 
παρούσας,  στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, με την προσκόμιση σχετικής 
βεβαίωσης.  

         β) να προσκομίσουν πιστοποιητικά συστήματος διαχείρισης υγείας και ασφάλειας 
στην εργασία     45001:2018 και ISO 14001:2015 περιβαλλοντική   διαχείριση,

http://www.hsppa.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art93
http://www.hsppa.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art94
http://www.hsppa.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art95


     Σχετικώς παραθέτουμε τα εξής εκ της επίσημης ιστοσελίδας του φορέα ΕΘΝΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ  ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α.Ε (Ε.ΣΥ.Δ):
     

πεδίο Εκδόσεις & Ανακοινώσεις/Ανακοινώσεις/Χρονοδιάγραμμα ενεργειών για τη 
μετάβαση της διαπίστευσης των φορέων πιστοποίησης συστημάτων υγείας & 
ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 45001:2018:

«Το Ε.ΣΥ.Δ., ως πλήρες μέλος της ΕΑ και της IAF, υιοθετεί την περίοδο μετάβασης των 
τριών (3) ετών για την πλήρη εφαρμογή του ΕΛΟΤ ISO 45001:2018. Συνεπάγεται ότι τα 
πιστοποιητικά συμμόρφωσης κατά OHSAS 18001:2007 και ΕΛΟΤ 1801:2008 δεν θα 
ισχύουν μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας (12.03.2021). 
Σημειώνεται ότι τα πιστοποιητικά που εκδίδονται κατά την διάρκεια της μεταβατικής 
περιόδου πρέπει λαμβάνουν υπόψη την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία. Για το 
σκοπό αυτό εκδόθηκε στις 18.1.2018 από το International Accreditation Forum (IAF) 
το έγγραφο IAF MD21:2018 (Requirements for the Migration to ISO 45001:2018 from 
OHSAS 18001:2007), το οποίο είναι υποχρεωτικής εφαρμογής.    

Προκειμένου να υπάρξει ομαλή μετάβαση στο ΕΛΟΤ ISO 45001:2018 και λαμβάνοντας 
υπόψη το περιεχόμενο του σχετικού εγγράφου IAF MD 21:2018, ισχύουν τα κάτωθι:

I.       Μετά την 12η Μαρτίου 2020 οι διαπιστευμένοι φορείς πιστοποίησης εκδίδουν 
πιστοποιητικά (νέες πιστοποιήσεις / επαναπιστοποιήσεις) αποκλειστικά σύμφωνα με 
το Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 45001:2018.

II.      Οι φορείς πιστοποίησης καλούνται να ενημερώσουν άμεσα τους 
πιστοποιημένους οργανισμούς που κατέχουν πιστοποιητικά συμμόρφωσης 
σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 45001:2018 ώστε να προβούν σε όλες τις 
απαραίτητες προσαρμογές του συστήματος ποιότητάς τους και να εξασφαλίσουν 
την έγκαιρη ανανέωση των         πιστοποιητικών τους πριν τη λήξη της μεταβατικής 
περιόδου.

III.      Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (12η Μαρτίου 2021), δεν επιτρέπεται η 
διατήρηση σε ισχύ διαπιστευμένων πιστοποιητικών ως προς τα Πρότυπα ΕΛΟΤ 
1801:2008 και BS OHSAS 18001:2007»).

Και όρος 2.2.6.2 Αποδεικτικά μέσα

«Β.3. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.4 οι οικονομικοί 
φορείς προσκομίζουν 

 γ) να προσκομίσουν πιστοποιητικά συστήματος διαχείρισης συστήματος  
διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία 45001:2018 και ISO 
14001:2015 περιβαλλοντική   διαχείριση,

     Σχετικώς παραθέτουμε τα εξής εκ της επίσημης ιστοσελίδας του φορέα ΕΘΝΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ  ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α.Ε (Ε.ΣΥ.Δ):     



πεδίο Εκδόσεις & Ανακοινώσεις/Ανακοινώσεις/Χρονοδιάγραμμα ενεργειών για τη 
μετάβαση της διαπίστευσης των φορέων πιστοποίησης συστημάτων υγείας & 
ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 45001:2018:

«Το Ε.ΣΥ.Δ., ως πλήρες μέλος της ΕΑ και της IAF, υιοθετεί την περίοδο μετάβασης των 
τριών (3) ετών για την πλήρη εφαρμογή του ΕΛΟΤ ISO 45001:2018. Συνεπάγεται ότι τα 
πιστοποιητικά συμμόρφωσης κατά OHSAS 18001:2007 και ΕΛΟΤ 1801:2008 δεν θα 
ισχύουν μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας (12.03.2021). 
Σημειώνεται ότι τα πιστοποιητικά που εκδίδονται κατά την διάρκεια της μεταβατικής 
περιόδου πρέπει λαμβάνουν υπόψη την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία. Για το 
σκοπό αυτό εκδόθηκε στις 18.1.2018 από το International Accreditation Forum (IAF) 
το έγγραφο IAF MD21:2018 (Requirements for the Migration to ISO 45001:2018 from 
OHSAS 18001:2007), το οποίο είναι υποχρεωτικής εφαρμογής.    

Προκειμένου να υπάρξει ομαλή μετάβαση στο ΕΛΟΤ ISO 45001:2018 και λαμβάνοντας 
υπόψη το περιεχόμενο του σχετικού εγγράφου IAF MD 21:2018, ισχύουν τα κάτωθι:

I.       Μετά την 12η Μαρτίου 2020 οι διαπιστευμένοι φορείς πιστοποίησης εκδίδουν 
πιστοποιητικά (νέες πιστοποιήσεις / επαναπιστοποιήσεις) αποκλειστικά σύμφωνα με 
το Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 45001:2018.

II.      Οι φορείς πιστοποίησης καλούνται να ενημερώσουν άμεσα τους 
πιστοποιημένους οργανισμούς που κατέχουν πιστοποιητικά συμμόρφωσης 
σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 45001:2018 ώστε να προβούν σε όλες τις 
απαραίτητες προσαρμογές του συστήματος ποιότητάς τους και να εξασφαλίσουν 
την έγκαιρη ανανέωση των         πιστοποιητικών τους πριν τη λήξη της μεταβατικής 
περιόδου.

III.      Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (12η Μαρτίου 2021), δεν επιτρέπεται η 
διατήρηση σε ισχύ διαπιστευμένων πιστοποιητικών ως προς τα Πρότυπα ΕΛΟΤ 
1801:2008 και BS OHSAS 18001:2007»)»,

ισχύουν οι ως άνω όροι.

Για το ερώτημα 4: Σε περίπτωση εκτάκτου περιστατικού που η «Αναθέτουσα Αρχή» 
δεν μπορεί να εξυπηρετήσει με δικά της μέσα και προσωπικό, θα αναλαμβάνει ο 
ανάδοχος του έργου με χρέωση προς τον ρυπαίνοντα?

Απάντηση

Σε περίπτωση που το περιστατικό ρύπανσης προκειμένου να αντιμετωπιστεί σωστά 
απαιτεί  περαιτέρω δαπάνη από τον φορέα , θα καλυφθούν από το ΕΑΚΝ/ΑΚ και στην 
συνέχεια σύμφωνα με τον όρο 1.3 θα απαιτηθούν από τον ρυπαίνοντα.

Όρος 1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

«-προετοιμασία φακέλου προς Δημόσιες Υπηρεσίες κλπ για εκταμίευση στον Φορέα 
τυχόν αποζημιώσεων προς την <<Αναθέτουσα Αρχή>> από περιπτώσεις υπαίτιας από 
τρίτους ρύπανσης,



- άμεση επέμβαση στα πλαίσια της υποχρέωσης της <<Αναθέτουσας Αρχής>> να 
μεριμνά με δικά της μέσα και προσωπικό για την πρόληψη και τυχόν καταστολή 
περιστατικών ρύπανσης στο λιμένα ευθύνης ΕΚΙΠ»,

νοείται η εφαρμογή των διατάξεων του ν.4412/16 περί Δημοσίων συμβάσεων κλπ για 
τις διαδικασίες που προβλέπονται κατά περίπτωση για την ανάθεση έργων, παροχής 
υπηρεσιών κλπ.

Σε συνέχεια του αιτήματός σας για παράταση κατά μία (1) εβδομάδα της προθεσμίας 
υποβολής προσφορών επί της διαγωνιστικής διαδικασίας της ως άνω διακήρυξης, θα 
θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι εφόσον η ταχθείσα προθεσμία είναι εντός των ορίων 
που θέτουν οι σχ. διατάξεις του ν. 4412/16 περί δημοσίων συμβάσεων έργου, παροχής 
υπηρεσιών, προμηθειών, για τη διεξαγωγή συνοπτικών διαγωνισμών και δεν 
υφίστανται λόγοι για να τεθούν σε εφαρμογή οι  διατάξεις της παρ.3 περ. α) & β) του 
άρθρ. 60 ν. 4412/16, δεν δυνάμεθα να προβούμε σε παράταση της προθεσμίας 
υποβολής προσφορών επί της ως άνω διακήρυξης.

Με την παρούσα, θα θέλαμε να ενημερώσουμε, ότι για λόγους απαρτίας του οργάνου 
αποσφράγισης (επιτροπή διαγωνισμού), η κατά τον όρο 3.1.1 Αποσφράγιση 
προσφορών, της ως άνω διακήρυξη, ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών,  
μετατίθεται από την 30/07/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30. 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ’ πρωτ’ 4767/24-07-2020 (ΑΔΑ ΩΜ68469ΗΓ0-ΟΑ5) 
απόφαση Προέδρου Επ. Διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής 

Νέα ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών για την επιλογή αναδόχου για την 
ανάθεση παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών προστασίας θαλασσίου 
περιβάλλοντος  (πρόληψη-καταστολή θαλάσσιας ρύπανσης στις εγκαταστάσεις 
της «Αναθέτουσας Αρχής», ενώπιον του αρμόδιου οργάνου (επιτροπή 
διαγωνισμού), ορίζεται η 10η Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30πμ.

  
            Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμ’ πρωτ’ 4595/17-07-2020 (ΑΔΑ 

9Ω64469ΗΓ0-15Η & ΚΗΜΔΣ 20PROC007047928) Διακήρυξης Πρόχειρου 
(Συνοπτικού) Διαγωνισμού για την ανάθεση ολοκληρωμένων υπηρεσιών προστασίας 
θαλασσίου περιβάλλοντος στις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής.

                                                                     Για την Αναθέτουσα Αρχή

                                                           Η Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΕΑΚΝ Αγίου Κοσμά

                                                                                Αννίτα Πάλμου
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