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ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η ΟΛΠ Α.Ε. έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 παρ. 1 του Ν.
4404/2016 (ΦΕΚ Α΄ 126/8.7.2016) ενέκρινε με την υπ’ αριθ. 833/04-10-2019
απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου, τον παρόντα Κανονισμό ανάθεσης
συμβάσεων.
Ο παρών Κανονισμός διαρθρώνεται ως εξής:
Το Κεφάλαιο Α΄ περιλαμβάνει τις γενικές διατάξεις, το Κεφάλαιο Β΄
περιλαμβάνει το ρυθμιστικό πεδίο του παρόντος, το Κεφάλαιο Γ΄ περιγράφει
τις ακολουθούμενες διαδικασίες ανάθεσης και το Κεφάλαιο Δ΄ ρυθμίζει τον
συγκεκριμένο τρόπο ανάθεσης ανά κατηγορία συμβάσεων.
Επειδή στην από 24.6.2016 Σύμβαση Παραχώρησης σχετικά με τη Χρήση και
Εκμετάλλευση Ορισμένων Χώρων και Περιουσιακών Στοιχείων, η οποία
συνήφθη μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας αλλά και στον
κυρωτικό αυτής νόμο (Ν. 4404/2016, ΦΕΚ Α΄ 126/8.7.2016), γίνεται αναφορά
σε κανόνες και υποχρεώσεις της Εταιρείας σχετικά με την ανάθεση των
συμβάσεων που αφορούν στα Στοιχεία της Παραχώρησης, οι διατάξεις του
Κανονισμού αυτού συνιστούν εξειδίκευση των εν λόγω ρυθμίσεων και θέτουν
κανόνες εφαρμογής που αποσκοπούν στην παροχή σταθερού πλαισίου
αναφοράς για την Εταιρεία και τους συναλλασσομένους με αυτήν στους
ρυθμιζόμενους από αυτόν τομείς.
Mε την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού η Διοίκηση της Εταιρείας
εκπληρώνει επομένως τη ρητή από το νόμο υποχρέωσή της να τηρεί τις αρχές
της διαφάνειας, της δημοσιότητας, της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης
των διακρίσεων κατά την ανάθεση των συμβάσεων, όπως αυτή αποτυπώνεται
στη διάταξη του άρ. 8 παρ. 2 Ν. 4404/2016.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 1 – ΟΡΙΣΜΟΙ
Στον παρόντα Κανονισμό οι ακόλουθες λέξεις και φράσεις θα έχουν τις
ακόλουθες έννοιες:
1.1. «Αίτημα για προσφορές»: Η διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο
12.1.2 του παρόντος.
1.2. «Αίτημα για προσφορά από μοναδικό προμηθευτή»: Η διαδικασία που
περιγράφεται στο άρθρο 12.1.3 του παρόντος.
1.3. «Ανοικτή Πρόσκληση»: Η διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 10
του παρόντος.
1.4. «Ανταγωνιστικός Διάλογος»: Η διαδικασία που περιγράφεται στο
άρθρο 12 του παρόντος.
1.5. «Ανταγωνιστικός Διάλογος/Διαπραγμάτευση»: Η διαδικασία που
περιγράφεται στο άρθρο 12.1.1 του παρόντος.
1.6. «Αποφασίζον Όργανο»: Το εταιρικό όργανο, όπως αυτό ορίζεται στις
σχετικές εταιρικές αποφάσεις, που είναι αρμόδιο για την ανάθεση των
συμβάσεων καθώς και για τη λήψη των βασικών αποφάσεων προς
επίλυση τυχόν ζητημάτων που θα ανακύψουν σχετικά.
1.7. «Πρόσκληση σε Προεπιλεγμένους Φορείς»: Η διαδικασία που
περιγράφεται στο άρθρο 11 του παρόντος.
1.8. «Επιτροπή Διαχείρισης/Ανάδειξης Υποψήφιων Αναδόχων»: Το
εταιρικό όργανο που αποτελείται από ανώτερα στελέχη της Εταιρείας και
έχει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που της ανατίθενται με
αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.
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1.9. «Εταιρεία»: Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος
Πειραιά Α.Ε».
1.10. «Μη Διαγωνιστική Διαδικασία»: Η διαδικασία που περιγράφεται στο
άρθρο 12 του παρόντος.
1.11. «Μητρώο Αναδόχων» ή «Μητρώο»: Ο τηρούμενος από την Εταιρεία
για κάθε επιμέρους κατηγορία σύμβασης κατάλογος που περιλαμβάνει τα
στοιχεία των εταιρειών που εξέφρασαν ενδιαφέρον για τη σύναψη
συμβάσεων της συγκεκριμένης κατηγορίας και οι οποίες πληρούν τους
εκάστοτε καθοριζόμενους από την Εταιρεία όρους και κριτήρια.
1.12. «Ομάδα Αξιολόγησης Διαγωνισμών»: Το εταιρικό όργανο που
αναφέρεται στο άρθρο 4.4 του παρόντος.
1.13. «Ομάδα Διαχείρισης Διαγωνισμών»: Το εταιρικό όργανο που
αναφέρεται στο άρθρο 4.3 του παρόντος.
1.14. «Παραγγελία»: Η διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 12.1.4 του
παρόντος.
1.15. «Πρόγραμμα Έργων και Επενδύσεων»: έχει την έννοια που του
αποδίδεται στη Σύμβαση Παραχώρησης.
1.16. «Στοιχεία Παραχώρησης»: έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στη
Σύμβαση Παραχώρησης.
1.17. «Σύμβαση Παραχώρησης»: Η από 24.6.2016 Σύμβαση Παραχώρησης
σχετικά με τη Χρήση και Εκμετάλλευση Ορισμένων Χώρων και
Περιουσιακών Στοιχείων, η οποία συνήφθη μεταξύ του Ελληνικού
Δημοσίου και της Εταιρείας και κυρώθηκε με το Ν. 4404/2016 (ΦΕΚ Α΄
126/8.7.2016).
1.18. «Υποπαραχωρήσεις Ήσσονος Σημασίας»: έχουν την έννοια που τους
αποδίδεται στη Σύμβαση Παραχώρησης.
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1.19. «Υποπαραχώρηση Υπηρεσίας» ή «Υποπαραχώρηση»: Η ανάθεση
επιχειρησιακής δραστηριότητας του ΟΛΠ σε τρίτο οικονομικό φορέα με
σκοπό αυτός να παρέχει υπηρεσίες για λογαριασμό της Εταιρείας στους
χρήστες του Λιμένα.
ΑΡΘΡΟ 2 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
2.1. Οι συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος
Κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των έργων που περιλαμβάνονται
στο Πρόγραμμα Έργων και Επενδύσεων ανατίθενται σύμφωνα με τους
κανόνες του παρόντος Κανονισμού και τους εκάστοτε τιθέμενους από την
προκήρυξη όρους και εκτελούνται σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης
που εκάστοτε υπογράφεται.
2.2. Σκοπός του Κανονισμού είναι να εξασφαλίσει τη βιώσιμη ανάπτυξη της
Εταιρείας, να εξασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση, τη διαφάνεια και την
αντικειμενικότητα των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων που εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού, να προωθήσει τον υγιή
ανταγωνισμό, να επιτύχει τη βέλτιστη διάθεση πόρων καθώς και να
ελέγξει και να αποτρέψει επαρκώς τους κινδύνους για την Εταιρεία.
ΑΡΘΡΟ 3 – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
3.1. H ανάθεση των συμβάσεων της Εταιρείας διέπεται από τις αρχές της
διαφάνειας,

της

δημοσιότητας,

της

ίσης

μεταχείρισης

και

της

αμεροληψίας, με σκοπό όλοι οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον πληρούν τις
προϋποθέσεις που εκάστοτε τίθενται σύμφωνα με τις ανάγκες της
Εταιρείας, να διαθέτουν ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα χωρίς διακρίσεις
σε βάρος τους.
3.2. Το κατά τη διάταξη του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού αρμόδιο
όργανο της Εταιρείας με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του δικαιούται
να ματαιώνει τη διαδικασία ανάθεσης μιας σύμβασης εν όλω ή εν μέρει,
να αναβάλει τη διενέργεια του σχετικού διαγωνισμού, να μην προβαίνει
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σε

κατακύρωση

του

κηρύσσοντάς

τον

άγονο

όταν

συντρέχει

αντικειμενικός λόγος προς τούτο ή και όταν κατά την κρίση του δεν
δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ανάπτυξης επαρκούς και υγιούς
ανταγωνισμού, χωρίς εκ του λόγου αυτού να γεννάται οποιαδήποτε
αξίωση τρίτου.
3.3. Η ΟΛΠ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα της τελικής ερμηνείας του
Κανονισμού.
ΑΡΘΡΟ 4 - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
4.1. Η Εταιρεία έχει μια διατμηματική οριζόντια εσωτερική δομή οργάνωσης
και έχει θεσπίσει μια άρτια εσωτερική διαδικασία και πολιτικές ανάθεσης
των συμβάσεών της καθώς και εσωτερικά μέτρα διαχείρισης αυτών.
4.2. Η Επιτροπή Διαχείρισης Διαγωνισμών έχει τις αρμοδιότητες που της
αποδίδονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες εταιρικές αποφάσεις.
4.3. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμών έχει τις αρμοδιότητες που της
αποδίδονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες εταιρικές αποφάσεις.
4.4. Η Επιτροπή Διαχείρισης/Ανάδειξης Υποψήφιων Αναδόχων έχει τις
αρμοδιότητες που της αποδίδονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες
εταιρικές αποφάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΑΡΘΡΟ 5 – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ο παρών Κανονισμός ισχύει για την ανάθεση των κάτωθι συμβάσεων στο
βαθμό που σχετίζονται με τα Στοιχεία της Παραχώρησης:
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α) κατασκευαστικών έργων, ιδίως προβλητών, σταθμών, κτιρίων ή
λοιπών υποδομών μόνιμα συνδεδεμένων με το έδαφος, εκσκαφών,
περιφράξεων, κατασκευής υδραυλικών και ηλεκτρολογικών δικτύων.
Στην

κατηγορία

αυτή

εντάσσονται

και

οι

προμήθειες

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και υλικών που ενσωματώνονται στο
έργο κατά την εκτέλεσή του κλπ.,
β) προμηθειών ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, ανταλλακτικών
(spreaders, καλωδίων, συρματόσχοινων, τροχών, μετασχηματιστών,
ηλεκτρολογικών πινάκων), αυτοκινούμενων μηχανημάτων (τρακτόρων,
ρυμουλκούμενων πλατφορμών, γερανών, γερανογεφυρών, γερανών
λιμένος, περονοφόρων), κλιματιστικών μονάδων, ψυκτών, πετρελαίου
κίνησης, θέρμανσης, βενζίνης κλπ.,
γ) παροχής υπηρεσιών από τρίτους προς την Εταιρεία, ιδίως
συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών (πλην των
τεχνικών), επίβλεψης έργων κατασκευών, φύλαξης κλπ.,
δ) εκπόνησης τεχνικών μελετών, ιδίως ηλεκτρομηχανολογικών μελετών,
έργων πολιτικού μηχανικού, λιμενικών έργων κλπ.,
ε) υποπαραχωρήσεων, όπως ορίζονται ανωτέρω,
στ) υποπαραχωρήσεων Ήσσονος Σημασίας, όπως ορίζονται ανωτέρω.
ΑΡΘΡΟ 6 – ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
6.1. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού δεν εφαρμόζονται στις
διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων που συνάπτει η Εταιρεία σε
περιπτώσεις:
α) κατεπείγουσας ανάγκης προκληθείσας από έκτακτα και μη
προβλεπόμενα γεγονότα με άμεση επιρροή στην ορθή λειτουργία και την
άρτια παροχή των λιμενικών υπηρεσιών στους χρήστες του λιμένα ή την
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ασφάλεια της Εταιρείας, η οποία τίθεται σε κίνδυνο σε περίπτωση
εφαρμογής των συνήθων διαδικασιών ανάθεσης,
β) μοναδικότητας του Αναδόχου ως προς τη δυνατότητα σύναψης της
συγκεκριμένης σύμβασης,
γ) συνέχιση διακοπέντος έργου λόγω έκπτωσης ή εγκατάλειψης του
έργου από τον προηγούμενο ανάδοχο,
δ) στη συνέχεια προκηρυχθείσας άγονης, ασύμφορης ή γενικότερα
ανεπιτυχούς διαγωνιστικής διαδικασίας,
ε) συμβάσεις με οικονομικό αντικείμενο έως του ποσού των 2.700 €
(άνευ τυχόν φόρων).
στ) ανάθεση επιμέρους συμβάσεων εντός των ορίων σύμβασης - πλαισίου
που έχει ανατεθεί σε συγκεκριμένο ανάδοχο κατόπιν διαγωνιστικής
διαδικασίας και έως του ποσού των 67.500,00 € (άνευ τυχόν φόρων)
συνολικά,
ζ) παροχή νομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ορκωτών λογιστών ως και
παροχή

υπηρεσιών

που

άπτονται

εξειδικευμένων

επιστημονικών

θεμάτων.
6.2. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η Εταιρεία με απόφαση του αρμοδίου
οργάνου της δύναται να αναθέσει απευθείας τη σύμβαση σύμφωνα με το
άρθρο 12 ή να επιλέξει κατά την κρίση της οποιαδήποτε άλλη διαδικασία
ανάθεσης κρίνει πρόσφορη και συμφέρουσα.
ΑΡΘΡΟ 7 - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7.1. Ο υπολογισμός της αξίας μιας σύμβασης βασίζεται στο συνολικό
πληρωτέο ποσό, άνευ ΦΠΑ ή λοιπούς φόρους, όπως εκτιμάται από την
Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένου κάθε τυχόν δικαιώματος προαιρέσεως ή
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τυχόν παρατάσεων της σύμβασης, όπως ορίζουν ρητά τα έγγραφα της
σύμβασης.
7.2. Όταν πρόκειται για συμβάσεις οι οποίες έχουν περιοδικό χαρακτήρα ή οι
οποίες προβλέπεται να ανανεωθούν μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα, ως βάση για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης λαμβάνεται το συνολικό ποσό. Η διάταξη αυτή δεν
εφαρμόζεται

στην

περίπτωση

των

Υποπαραχωρήσεων

Ήσσονος

Σημασίας.
ΑΡΘΡΟ 8 – ΜΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
8.1. Σε περιπτώσεις μεικτών συμβάσεων οι οποίες έχουν ως αντικείμενο
διαφορετικά είδη συμβάσεων, το σύνολο των οποίων εμπίπτει στον
παρόντα Κανονισμό, ανατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις που
εφαρμόζονται στο είδος της σύμβασης που χαρακτηρίζει το κύριο
αντικείμενο της σχετικής σύμβασης.
8.2. Το κύριο αντικείμενο καθορίζεται κατ' αρχήν, σύμφωνα με το ποια από
τις εκτιμώμενες αξίες των αντίστοιχων συμβάσεων είναι η υψηλότερη,
εκτός αν συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι που δικαιολογούν τον
προεξέχοντα χαρακτήρα της σύμβασης μικρότερης αξίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 9 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Για την ανάθεση των συμβάσεων που ρυθμίζονται από τον παρόντα
Κανονισμό η Εταιρεία μπορεί να προσφεύγει στις εξής διαδικασίες:
α) Ανοικτή Πρόσκληση,
β) Πρόσκληση σε προεπιλεγμένους φορείς, και
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γ) Μη Διαγωνιστική Διαδικασία
ΑΡΘΡΟ 10 – ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
10.1

Ως Ανοικτή Πρόσκληση ορίζεται η διαδικασία η οποία διενεργείται σε

μία ή δύο φάσεις και κατά την οποία κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να
συμμετάσχει κατόπιν ανοικτής Πρόσκλησης.
10.2 Η Πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας αλλά και σε
όποια τυχόν λοιπά μέσα δημοσίευσης κρίνονται πρόσφορα προς επίτευξη
της μεγαλύτερης δυνατής δημοσιότητας. Η Πρόσκληση για την ανάθεση
σύμβασης παραμένει αναρτημένη κατά τα ανωτέρω για εύλογο σύμφωνα
με τις περιστάσεις χρόνο.
10.3 Η Πρόσκληση περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή του ακριβούς
αντικειμένου και των βασικών όρων της εκάστοτε υπό ανάθεση
σύμβασης.
10.4 Κατόπιν παρόδου της προθεσμίας που έχει ταχθεί για την εκδήλωση
ενδιαφέροντος στην Πρόσκληση ακολουθεί η διαδικασία αξιολόγησης
και το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίνεται και επικυρώνεται από το
Αποφασίζον Όργανο.
10.5 Σε περίπτωση που υποβληθούν λιγότερες από τρεις προσφορές που
πληρούν τα κριτήρια του διαγωνισμού, ώστε να μπορούν να
αποσφραγιστούν οι αντίστοιχες οικονομικές προσφορές, η Εταιρία
διατηρεί το δικαίωμα να κηρύσσει άγονη τη διαγωνιστική διαδικασία,
εκτός αν άλλως προβλέπεται στους όρους των τευχών του Διαγωνισμού
ή/και στον Κανονισμό.
10.6 Τυχόν λεπτομέρειες της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης, όπως ιδίως
τα κριτήρια επιλογής, η διαδικασία υποβολής προσφορών, οι όροι
συμμετοχής όπως και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση καθορίζονται με
απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας, περιλαμβάνονται στην
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πρόσκληση και συνιστούν δεσμευτικό κανονιστικό πλαίσιο διενέργειας
του διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 11 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Α.

Δημιουργία Μητρώου Αναδόχων

11.1 Για τη δημιουργία του Μητρώου η Εταιρεία δημοσιεύει πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο. Η πρόσκληση αυτή
περιλαμβάνει αναλυτικά τους όρους κριτήρια και τις ελάχιστες
απαιτήσεις επάρκειας που ο ενδιαφερόμενος πρέπει να πληροί για την
εγγραφή σε κάθε κατηγορία σύμβασης, καθώς και αναλυτική περιγραφή
του ακριβούς αντικειμένου της οικείας κατηγορίας των προς ανάθεση
συμβάσεων.
11.2 Η πρόσκληση παραμένει δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
σύμφωνα με την προθεσμία που έχει τεθεί και κάθε ενδιαφερόμενος που
πληροί τα αντίστοιχα κριτήρια έχει δικαίωμα εντός του χρονικού
διαστήματος που τίθεται να εκδηλώσει ενδιαφέρον, σύμφωνα με τα
ειδικότερα οριζόμενα στην πρόσκληση.
11.3 Το Μητρώο ενημερώνεται τουλάχιστον μία φορά ετησίως από το κατά το
άρ. 4 του παρόντος κανονισμού αρμόδιο όργανο.
11.4 Τυχόν λεπτομέρειες των ως άνω διαδικασιών ανάθεσης της σύμβασης,
δημιουργίας του εκάστοτε Μητρώου και υποβολής προσφορών, τα
κριτήρια επιλογής, οι επιτροπές, οι όροι συμμετοχής όπως και κάθε άλλη
αναγκαία ρύθμιση καθορίζονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της
εταιρείας και περιλαμβάνονται με σαφήνεια στην πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
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B.

Διαδικασία ανάθεσης

11.5 Για την ανάθεση μέσω της παρούσας διαδικασίας, η πρόσκληση
αποστέλλεται σε επιλεγμένους φορείς, που έχουν συμπεριληφθεί στο
Μητρώο Αναδόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
11.6 Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 10.4, 10.5 και 10.6.
ΑΡΘΡΟ 12 – ΜΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
12.1 Ως «Μη Διαγωνιστική Διαδικασία» νοείται η διαδικασία ανάθεσης
συμβάσεων, κατά την οποία η Εταιρεία δεν εφαρμόζει τις διαδικασίες
ανάθεσης που προδιαγράφονται στα άρθρα 10 και 11 του παρόντος, αλλά
αναθέτει τη σύμβαση μέσω των εξής διαδικασιών:
12.1.1 «Ανταγωνιστικός Διάλογος / Διαπραγμάτευση» σε περίπτωση που
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 10.5 του παρόντος
Κανονισμού. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να
διαπραγματευτεί με τους συμμετέχοντες που πληρούν τις ελάχιστες
τεχνικές προϋποθέσεις (κυρίως, αλλά όχι περιοριστικά, προδιαγραφές
ποιότητας, τεχνική επάρκεια, εμπειρία κ.λπ.) και τα κριτήρια
προσωπικής κατάστασης που περιγράφονται στην Πρόσκληση (κυρίως,
αλλά όχι περιοριστικά, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα,
εγγραφή σε δημόσια μητρώα, μη καταδίκες κ.λπ.).
12.1.2 «Αίτημα για Προσφορές»: Η Εταιρεία δύναται να ζητήσει προσφορές
από επιλεγμένους φορείς κατά την κρίση της, σε περίπτωση που,
ενδεικτικά

και

όχι

περιοριστικά,

συντρέχουν

οι

ακόλουθες

προϋποθέσεις: α) κατάσταση ανάγκης σύμφωνα με το άρθρο 6 του
παρόντος Κανονισμού και/ή β) σε περίπτωση προμηθειών που
απαιτούνται για τις ανάγκες καθημερινής επιχειρησιακής λειτουργίας
της Εταιρείας (π.χ. ανταλλακτικά, υπηρεσίες επισκευής, λιπαντικά,
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καύσιμα, μηχανές, κινητήρες, καλώδια κτλ). Σε κάθε περίπτωση οι
προμηθευτές πρέπει να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο.
12.1.3 «Αίτημα για προσφορά από μοναδικό προμηθευτή»: Η Εταιρεία
δύναται να ζητήσει προσφορά από τον μοναδικό προμηθευτή, σε
περίπτωση που, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συντρέχουν οι
ακόλουθες προϋποθέσεις: α) κατάσταση ανάγκης σύμφωνα με το άρθρο
6 του παρόντος Κανονισμού και/ή β) ο προμηθευτής διαθέτει
αναντικατάστατα πρότυπα ή αποκλειστική τεχνολογία και πόρους. Σε
κάθε περίπτωση οι προμηθευτές πρέπει να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο.
12.1.4 «Παραγγελία»: διεξάγεται στο πλαίσιο μακροχρόνιων συμβάσεων
προμήθειας

οι

οποίες

έχουν

ανατεθεί

μέσω

της

εκάστοτε

εφαρμοζόμενης διαδικασία ανάθεσης.
12.2 Η Μη Διαγωνιστική Διαδικασία επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις που
ρητώς αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 13 – ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
13.1 Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 του παρόντος, αναφορικά με την
εφαρμοζόμενη διαδικασία ανάθεσης κατασκευαστικών έργων ισχύουν τα
εξής:
α) Εφόσον η αξία της σύμβασης είναι ίση ή υπερβαίνει το ποσό των
εκατόν ογδόντα χιλιάδων ευρώ (180.000€) ακολουθείται υποχρεωτικά η
Ανοικτή Πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του
παρόντος.

13

β) Εφόσον η αξία της σύμβασης είναι μικρότερη του ποσού των εκατόν
ογδόντα χιλιάδων ευρώ (180.000€) αλλά μεγαλύτερη ή ίση του ποσού
των εξήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (67.500€) ακολουθείται
κατ’ επιλογή της Εταιρείας είτε η Ανοικτή Πρόσκληση, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του παρόντος, είτε η Πρόσκληση σε
Προεπιλεγμένους Φορείς, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του
παρόντος.
γ) Εφόσον η αξία της σύμβασης είναι μικρότερη από το ποσό των εξήντα
επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (67.500€) ακολουθείται διαζευκτικά,
κατά την κρίση της Εταιρείας, είτε μία εκ των ως άνω διαδικασιών του
στοιχείου (β) είτε η Μη Διαγωνιστική Διαδικασία, κατά τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 12 του παρόντος.
13.2 Ειδικά για την ανάθεση συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρομηχανολογικού
εξοπλισμού και υλικών που ενσωματώνονται στο έργο κατά την εκτέλεσή
του ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Εφόσον η αξία της σύμβασης είναι ίση ή υπερβαίνει το ποσό των
εκατόν ογδόντα χιλιάδων ευρώ (180.000€) ακολουθείται υποχρεωτικά η
Ανοικτή Πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του
παρόντος.
β) Εφόσον η αξία της σύμβασης είναι μικρότερη από το ποσό των εκατόν
ογδόντα χιλιάδων ευρώ (180.000€) αλλά μεγαλύτερη ή ίση του ποσού
των εξήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (67.500€) ακολουθείται
διαζευκτικά, κατά την κρίση της Εταιρείας, είτε η Ανοικτή Πρόσκληση,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του παρόντος, είτε η
Πρόσκληση σε Προεπιλεγμένους Φορείς, κατά τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 11 του παρόντος.
γ) Εφόσον η αξία της σύμβασης είναι μικρότερη από το ποσό των εξήντα
επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (67.500€) ακολουθείται διαζευκτικά,
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κατά την κρίση της εταιρείας, είτε μία εκ των ως άνω διαδικασιών του
στοιχείου (β) είτε η Μη Διαγωνιστική Διαδικασία, κατά τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 12 του παρόντος.
13.3 Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, σε περίπτωση που οι συμβάσεις του
παρόντος άρθρου συνδέονται αναπόσπαστα με έργο συνολικής αξίας ίσης
ή μεγαλύτερης του ποσού των τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ
(4.000.000€) τότε ακολουθείται υποχρεωτικά και για τις επιμέρους
συμβάσεις αυτές η Ανοικτή Πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 10 του παρόντος.
ΑΡΘΡΟ 14 – ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
14.1 Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 του παρόντος, αναφορικά με την
εφαρμοζόμενη διαδικασία ανάθεσης προμηθειών ισχύουν τα εξής:
α) Εφόσον η αξία της σύμβασης είναι ίση ή υπερβαίνει το ποσό των
εκατόν ογδόντα χιλιάδων ευρώ (180.000€) ακολουθείται διαζευκτικά,
κατά την κρίση της εταιρείας, είτε η Ανοικτή Πρόσκληση, σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του παρόντος, είτε η Πρόσκληση σε
Προεπιλεγμένους Φορείς, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του
παρόντος.
β) Εφόσον η αξία της σύμβασης είναι μικρότερη από το ποσό των εκατόν
ογδόντα χιλιάδων ευρώ (180.000€) αλλά μεγαλύτερη ή ίση του ποσού
των δύο χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (2.700€) ακολουθείται διαζευκτικά,
κατά την κρίση της εταιρείας, είτε μία εκ των ως άνω διαδικασιών του
στοιχείου (α) είτε η Μη Διαγωνιστική Διαδικασία, κατά τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 12 του παρόντος.
14.2 Ειδικά για την ανάθεση συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρομηχανολογικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που δεν ρυθμίζεται ειδικότερα στο άρθρο
13.2, ισχύουν τα ακόλουθα:
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α) Εφόσον η αξία της σύμβασης είναι ίση ή υπερβαίνει το ποσό των
εκατόν

τριάντα

πέντε

χιλιάδων

ευρώ

(135.000€)

ακολουθείται

υποχρεωτικά η Ανοικτή Πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 10 του παρόντος.
β) Εφόσον η αξία της σύμβασης είναι μικρότερη του ποσού των εκατόν
τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (135.000€) ακολουθείται διαζευκτικά, κατά
την κρίση της Εταιρείας, είτε η Ανοικτή Πρόσκληση, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του παρόντος, είτε η Πρόσκληση σε
Προεπιλεγμένους Φορείς, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του
παρόντος, είτε η Μη Διαγωνιστική Διαδικασία, κατά τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 12 του παρόντος.
ΑΡΘΡΟ 15 – ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 του παρόντος, αναφορικά με την
εφαρμοζόμενη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ισχύουν
τα εξής:
α) Εφόσον η αξία της σύμβασης είναι ίση ή μεγαλύτερη του ποσού των
εκατόν ογδόντα χιλιάδων ευρώ (180.000€) ακολουθείται διαζευκτικά,
κατά την κρίση της Εταιρείας, είτε η Ανοικτή Πρόσκληση, σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του παρόντος, είτε η Πρόσκληση σε
Προεπιλεγμένους Φορείς, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του
παρόντος.
β) Εφόσον η αξία της σύμβασης είναι μικρότερη του ποσού των εκατόν
ογδόντα χιλιάδων ευρώ (180.000€) ακολουθείται διαζευκτικά, κατά την
κρίση της Εταιρείας, είτε μία εκ των ως άνω διαδικασιών του στοιχείου
(α) είτε η Μη Διαγωνιστική Διαδικασία, κατά τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 12 του παρόντος.
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ΑΡΘΡΟ 16 – ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
16.1 Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 του παρόντος, αναφορικά με την
εφαρμοζόμενη διαδικασία ανάθεσης εκπόνησης μελετών ισχύουν τα
εξής:
α) Εφόσον η αξία της σύμβασης είναι ίση ή μεγαλύτερη του ποσού των
εξήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (67.500€) ακολουθείται
υποχρεωτικά η Ανοικτή Πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 10 του παρόντος.
β) Εφόσον η αξία της σύμβασης είναι μικρότερη του ποσού των εξήντα
επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (67.500€) ακολουθείται διαζευκτικά,
κατά την κρίση της Εταιρείας, η Ανοικτή Πρόσκληση, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του παρόντος, είτε η Πρόσκληση σε
Προεπιλεγμένους φορείς, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του
παρόντος, είτε η Μη Διαγωνιστική Διαδικασία, κατά τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 12 του παρόντος.
16.2 Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω σε περίπτωση που οι συμβάσεις του
παρόντος άρθρου συνδέονται αναπόσπαστα με έργο συνολικής αξίας
μεγαλύτερης ή ίσης του ποσού των τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ
(4.000.000€) τότε ακολουθείται υποχρεωτικά και για τις συμβάσεις αυτές
η Ανοικτή Πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του
παρόντος.
ΑΡΘΡΟ 17 – ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ
Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 του παρόντος, αναφορικά με την
εφαρμοζόμενη διαδικασία ανάθεσης Υποπαραχωρήσεων ισχύουν τα εξής:
α) Εφόσον η αξία της σύμβασης είναι ίση ή μεγαλύτερη του ποσού των
εξακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (675.000€) ακολουθείται
διαζευκτικά, κατά την κρίση της Εταιρείας, η Ανοικτή Πρόσκληση,
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σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του παρόντος, είτε η
Πρόσκληση σε Προεπιλεγμένους Φορείς, κατά τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 11 του παρόντος.
β) Εφόσον η αξία της σύμβασης είναι μικρότερη του ποσού των εξακοσίων
εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (675.000€) ακολουθείται διαζευκτικά,
κατά την κρίση της Εταιρείας, είτε η Ανοικτή Διαδικασία, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του παρόντος, είτε η Διαδικασία Επιλογής από
το Μητρώο, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος, είτε η Μη
Διαγωνιστική Διαδικασία, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του
παρόντος.
ΑΡΘΡΟ 18 – ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ
ΣΗΜΑΣΙΑΣ
18.1 Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 του παρόντος, αναφορικά με την
εφαρμοζόμενη διαδικασία ανάθεσης

Υποπαραχωρήσεων Ήσσονος

Σημασίας, ακολουθείται πάντα η Ανοικτή Διαδικασία, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του παρόντος, εκτός από τις περιπτώσεις
όπου η συνολική αξία των συμβάσεων δεν ξεπερνά ετησίως τις σαράντα
χιλιάδες ευρώ (40.000,00 €) άνευ τυχόν φόρων, οπότε και οι σχετικές
συμβάσεις εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος
Κανονισμού.
18.2 Οι διαδικασίες που εφαρμόζονται για τη διαχείριση, την καταγγελία και
την ανανέωση των συμβάσεων Υποπαραχωρήσεων Ήσσονος Σημασίας,
καθώς και οι σχετικοί, ενδεικτικοί συμβατικοί όροι δημοσιεύονται στην
ιστοσελίδα της ΟΛΠ Α.Ε.
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