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1. Νόμο 2286/1995 “Προμικειεσ Δθμοςίου και ρυκμίςεισ ςυναφών κεμάτων” 

2. Σο Π.Δ.118/2007 “Κανονιςμόσ Προμθκειών Δθμοςίου” 

3. Σθν 4/Δ17α/09/5/ΦΝ436/21-01-2001 Εγκφκλιο του Τ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.   
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5. Σθν απόφαςθ  89 / 29-11-2010 του Δ.. / Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. 

6. Σουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ 

http://www.corfuport.gr/
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ΠΠ  ΡΡ  ΟΟ  ΚΚ  ΖΖ  ΡΡ  ΤΤ      ΟΟ  ΤΤ  ΜΜ  ΔΔ  

Σελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2011 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 10:30 π.κ. 

 Γεκόζην αλνηθηό δηαγωληζκό, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή γηα ηελ πξνκήζεηα δέθα νθηώ (18) θπιηλδξηθώλ 

πξνζθξνπζηήξωλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη θαηά είδνο, πνζφηεηα θαη ηερληθή 

πξνδηαγξαθή ζην άξζξν 11 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

Η πξνκήζεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε παξάδνζε ειεχζεξε θαη ε πιεξσκή ζα γίλεη ζε 

επξψ. 

Ζ δαπάλε γηα ηελ δεκνζίεπζε ηεο πξνθήξπμεο βαξύλεη ηνλ Ο.Λ.ΚΔ. Α.Δ. 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ δωξεάλ ην ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο θαηά ηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο θαη θαηά ηηο ψξεο 8.00 – 14.00 απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. 

Οη παξαιήπηεο ηεο δηαθήξπμεο ζα πξέπεη λα δειψζνπλ ππνρξεσηηθά ηα ζηνηρεία ηνπο 

(φπσο επσλπκία, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, fax, δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ) έηζη ψζηε 

ν Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε λα έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ πιήξε θαηάινγν φζσλ παξέιαβαλ ηε δηαθήξπμε. 

Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ην θείκελν ηεο δηαθήξπμεο είλαη θαηαρσξεκέλν 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε, ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.corfuport.gr. Ωζηφζν, ην 

έληππν ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο, ππεξηζρχεη ζε θάζε πεξίπησζε απφ ηελ ειεθηξνληθή ηνπ 

έθδνζε, θαζφζνλ ν Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε δελ κπνξεί λα εγγπεζεί ηελ νξζφηεηα, πιεξφηεηα θαη ηελ 

αθξίβεηα ησλ ζειίδσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ.  

 Όια ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ θαη θάζε άιιε 

δηαδηθαζία πνπ αθνξά ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ θαη ηελ δηελέξγεηα απηνχ ζπληάζζνληαη ζηελ 

Διιεληθή γιώζζα. 
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ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

ΑΝΑΘΔΣΧΝ  ΦΟΡΔΑ 
«ΟΡΓΑΝΙΜΟ  ΛΙΜΔΝΑ ΚΔΡΚΤΡΑ  Α .Δ.» 

(Ο.Λ.ΚΔ.  Α.Δ.) 

ΣΗΣΛΟ  ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
Ππομήθεια 18 κςλινδπικών 

πποζκποςζηήπων 

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΟΠΟΗΟ ΠΡΟΟΡΗΕΔΣΑΗ 

Ζ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΑ ΚΔΡΚΤΡΑ Α.Δ. 

ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 
Γεκφζηνο ανοικηόρ δηαγσληζκφο κε θξηηήξην αλάζεζεο 

ηε σαμηλόηεπη ηηκή 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ NEO ΛΙΜΑΝΙ ΚΔΡΚΤΡΑ 

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΣΡΔΙ (3) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Η  Μ Ο  

(ΑΝΧΣΑΣΟ ΟΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ) 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο 

αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 170.000,00 € ρσξίο Φ.Π.Α. 

(209.100,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 23%) 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

Η πξνκήζεηα έρεη εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

κε ηελ Απφθαζε 89 / 29-11-2010 θαη ε δαπάλε ζα 

βαξχλεη ηνλ Ο.Λ.ΚΔ. Α.Δ. 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο είλαη ε πξνκήζεηα ΓΔΚΑ 

ΟΚΣΧ (18) κςλινδπικών πποζκποςζηήπων , νη νπνίνη 

ζα παξαδνζνχλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε 

δηαθήξπμε. 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 14 / 12 / 2010 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΗ ΧΡΑ 

ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
01 / 02 / 2011 και ώπα 10:30 

ΣΟΠΟ ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
Οξγαληζκφο Ληκέλα Κέξθπξαο Α.Δ. 

Νένο Δπηβαηηθφο ηαζκφο – Νέν Ληκάλη 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΗ ΧΡΑ 

ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
01 / 02 / 2011 και ώπα 10:30 

 

 

 

 

 

 



Δηαθήξπμε αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα 18 θπιηλδξηθψλ Πξνζθξνπζηήξσλ 
 

“ Ο.Λ.ΚΕ.  Α.Ε. ”  

 

4 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ  

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ    11  ............................................................................................................................................................................................................................................................................  66 

ΓΓΙΙΚΚΑΑΙΙΧΧΜΜΑΑ,,  ΠΠΡΡΟΟΟΟΝΝΣΣΑΑ  &&  ΓΓΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΙΙΚΚΑΑ  ........................................................................................................................................................  66 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ    22  ........................................................................................................................................................................................................................................................................  1122 

ΥΥΡΡΟΟΝΝΟΟ  ΚΚΑΑΙΙ  ΣΣΡΡΟΟΠΠΟΟ  ΤΤΠΠΟΟΒΒΟΟΛΛΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΑΑ  ..........................................................................................................................................  1122 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ    33  ........................................................................................................................................................................................................................................................................  1122 

ΠΠΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΔΔ  --  ΥΥΡΡΟΟΝΝΟΟ  ΙΙΥΥΤΤΟΟ  --  ΑΑΝΝΣΣΙΙΠΠΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΔΔ  --  ΠΠΡΡΟΟΦΦΔΔΡΡΟΟΜΜΔΔΝΝΗΗ  ΣΣΙΙΜΜΗΗ  ........................................  1122 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ    44  ........................................................................................................................................................................................................................................................................  1155 

ΔΔΝΝΣΣΑΑΔΔΙΙ  ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΦΦΤΤΓΓΔΔ  ........................................................................................................................................................................................................  1155 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ    55  ........................................................................................................................................................................................................................................................................  1166 

ΑΑΠΠΟΟΦΦΡΡΑΑΓΓΙΙΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΧΧΝΝ  ........................................................................................................................................................................................................  1166 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ    66  ........................................................................................................................................................................................................................................................................  1166 

ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΧΧΝΝ  ΓΓΙΙΑΑΓΓΧΧΝΝΙΙΜΜΟΟΤΤ  ..........................................................................................................................................................  1166 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ    77  ........................................................................................................................................................................................................................................................................  1177 

ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΧΧΗΗ  ΚΚΑΑΣΣΑΑΚΚΤΤΡΡΧΧΗΗ  --  ΑΑΝΝΑΑΘΘΔΔΗΗ  --  ΤΤΜΜΒΒΑΑΗΗ  ......................................................................................................................  1177 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ    88  ........................................................................................................................................................................................................................................................................  1199 

ΔΔΓΓΓΓΤΤΗΗΔΔΙΙ  ..................................................................................................................................................................................................................................................................  1199 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ    99  ........................................................................................................................................................................................................................................................................  2200 

ΚΚΗΗΡΡΤΤΞΞΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΔΔΤΤΣΣΟΟΤΤ  ΔΔΚΚΠΠΣΣΧΧΣΣΟΟΤΤ  ..............................................................................................................................................................................  2200 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1100  ......................................................................................................................................................................................................................................................................  2211 

ΑΑΝΝΧΧΣΣΔΔΡΡΑΑ  ΒΒΙΙΑΑ  --  ΔΔΠΠΙΙΛΛΤΤΗΗ  ΓΓΙΙΑΑΦΦΟΟΡΡΧΧΝΝ  ............................................................................................................................................................................  2211 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ    1111  ....................................................................................................................................................................................................................................................................  2211 

ΣΣΔΔΥΥΝΝΙΙΚΚΔΔ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΙΙΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΔΔ  ..............................................................................................................................................................................................................  2211 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ    1122  ....................................................................................................................................................................................................................................................................  2244 

ΣΣΟΟΙΙΥΥΔΔΙΙΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΑΑ  ..........................................................................................................................................................................................................................  2244 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ    1133  ....................................................................................................................................................................................................................................................................  2266 

ΣΣΟΟΠΠΟΟ  ΚΚΑΑΙΙ  ΥΥΡΡΟΟΝΝΟΟ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΓΓΟΟΗΗ  --  ΚΚΤΤΡΡΧΧΔΔΙΙ  ΔΔΚΚΠΠΡΡΟΟΘΘΔΔΜΜΗΗ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΓΓΟΟΗΗ  ––  ΜΜΔΔΣΣΑΑΘΘΔΔΗΗ--  

ΠΠΑΑΡΡΑΑΣΣΑΑΗΗ  ....................................................................................................................................................................................................................................................................  2266 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ    1144  ....................................................................................................................................................................................................................................................................  2277 

ΔΔΛΛΔΔΓΓΥΥΟΟΙΙ  ––  ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΑΑΒΒΗΗ  ––  ΑΑΠΠΟΟΡΡΡΡΙΙΦΦΗΗ  --  ΑΑΝΝΣΣΙΙΚΚΑΑΣΣΑΑΣΣΑΑΗΗ  ................................................................................................................  2277 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1155  ......................................................................................................................................................................................................................................................................  2288 

ΣΣΡΡΟΟΠΠΟΟ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΧΧΜΜΗΗ  --  ΑΑΠΠΑΑΙΙΣΣΟΟΤΤΜΜΔΔΝΝΑΑ  ΓΓΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΙΙΚΚΑΑ  ..........................................................................................................  2288 

ΤΤΠΠΟΟΓΓΔΔΙΙΓΓΜΜΑΑΣΣΑΑ  ΔΔΓΓΓΓΤΤΗΗΣΣΙΙΚΚΧΧΝΝ  ΔΔΠΠΙΙΣΣΟΟΛΛΧΧΝΝ  ..............................................................................................................................................................  3300 

11.. ΤΤππόόδδεειιγγμμαα    ΔΔγγγγςςηηηηιικκήήρρ    ΔΔππιιζζηηοολλήήρρ    ςςμμμμεεηηοοσσήήρρ  ..........................................................................................................................  3300 

22.. ΤΤππόόδδεειιγγμμαα    ΔΔγγγγςςηηηηιικκήήρρ  ΔΔππιιζζηηοολλήήρρ    ΚΚααλλήήρρ    ΔΔκκηηέέλλεεζζηηρρ    ύύμμββααζζηηρρ  ....................................................................  3311 

33.. ΤΤππόόδδεειιγγμμαα    ΔΔγγγγςςηηηηιικκήήρρ  ΔΔππιιζζηηοολλήήρρ    ΚΚααλλήήρρ    ΛΛεειιηηοοςςππγγίίααρρ  ....................................................................................................  3322 

 

  



Δηαθήξπμε αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα 18 θπιηλδξηθψλ Πξνζθξνπζηήξσλ 
 

“ Ο.Λ.ΚΕ.  Α.Ε. ”  

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Δηαθήξπμε αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα 18 θπιηλδξηθψλ Πξνζθξνπζηήξσλ 
 

“ Ο.Λ.ΚΕ.  Α.Ε. ”  

 

6 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  ΑΡ.  1900/5.0/14-12-2010 
 

ΑΑ  ΡΡ  ΘΘ  ΡΡ  ΟΟ        11  

ΓΗΚΑΗΧΜΑ, ΠΡΟΟΝΣΑ & ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

1.1 Γηθαίωκα ζπκκεηνρήο  

Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εκεδαπήο ή 

αιινδαπήο ή Ελψζεηο ή Κνηλνπξαμίεο ή πκπξάμεηο ή πλεηαηξηζκνί απηψλ πνπ  πιεξνχλ ηνπο 

φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη παξαθάησ, ζηηο παξαγξάθνπο απφ 1.2 έσο θαη 1.5. 

1.2 Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

Όια ηα δηθαηνινγεηηθά είλαη ππνρξεσηηθά θαη ε κε πξνζθφκηζή ηνπο ή ε κε πιεξφηεηά ηνπο 

ζπλεπάγεηαη απνθιεηζκφ ηνπ πξνζθέξνληνο απφ ηνλ Δηαγσληζκφ. 

Σα δηθαηνινγεηηθά ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο : 

α) Δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινπλ όινη νη πξνζθέξνληεο, θαη 

β) Δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιιεη κόλν ν πξνζθέξσλ, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε 

1.2.α Γηθαηνινγεηηθά πξνζθεξόληωλ 

Ο πξνζθέξσλ νθείιεη λα θαηαζέζεη, ππνρξεωηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ επί πνηλή 

απνθιεηζκνύ όια ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα : 

1. Δγγπεηηθή Επηζηνιή πκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1.5 θαη ζην 

ππφδεηγκα 1 ηεο παξνχζαο. 

2. Τπεύζπλε δήιωζε, κε ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ βεβαηψλεη φηη δελ ζπληξέρνπλ ηα θσιχκαηα 

ζπκκεηνρήο, φπσο νξίδνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, φηη δελ ππάξρνπλ ιφγνη λα πηζηεχεη φηη 

ηα θσιχκαηα απηά ζα ζπληξέμνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ησλ ηπρφλ 

παξαηάζεψλ ηεο θαη φηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα 

πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 1.2.β  ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθόζνλ επηιεγεί ωο 

πξνκεζεπηήο. 

ΗΜΕΙΩΗ : Η ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη απφ ηα ελδηαθεξφκελα θπζηθά πξφζσπα ή αλ 

πξφθεηηαη γηα λνκηθά πξφζσπα θαη αλάινγα κε ηελ λνκηθή κνξθή ηνπ ζπκκεηέρνληνο λνκηθνχ 

πξνζψπνπ: α) απφ νκφξξπζκνπο εηαίξνπο θαη δηαρεηξηζηέο Ο.Ε. θαη Ε.Ε., ή β) απφ δηαρεηξηζηέο 

Ε.Π.Ε., ή γ) απφ ηνλ Πξφεδξν θαη Δηεπζχλνληα χκβνπιν Α.Ε.  

3. Έγγξαθν παξνρήο εμνπζηνδόηεζεο, κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ 

εμνπζηνδνηνχληνο απφ ηελ εθάζηνηε αξκφδηα αξρή, εθφζνλ ν πξνζθέξσλ ππνβάιιεη ηελ 

πξνζθνξά ηνπ κέζσ αληηπξνζψπνπ. (βι. § 1.4.2). 

1.2.β Γηθαηνινγεηηθά πξνζθέξνληνο ζηνλ νπνίν πξόθεηηαη λα γίλεη θαηαθύξωζε 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθέξσλ, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 
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θαηαθχξσζε, νθείιεη λα ππνβάιεη ππνρξεσηηθά κε πνηλή απνθιεηζκνύ, ζε ζθξαγηζκέλν 

θάθειν, όια ηα θαηά πεξίπησζε έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηνπ παξαθάησ πίλαθα. 

Οη ρξεζηκνπνηνχκελεο ζπληνκνγξαθίεο ησλ ζηειψλ ηνπ πίλαθα αθνξνχλ ηηο εμήο πεξηπηψζεηο 

ππνςεθίσλ πξνκεζεπηψλ : 

Φ.Η. = Φσζικό πρόζωπο ημεδαπής 

Ν.Η. = Νομικό πρόζωπο ημεδαπής 

Ν.Α. = Νομικό πρόζωπο αλλοδαπής 

. = σνεηαιριζμοί 

Γηα ηηο Ελψζεηο ή Κνηλνπξαμίεο ή πκπξάμεηο πξνκεζεπηψλ γίλεηαη μερσξηζηή αλαθνξά ζηελ 

παξάγξαθν 1.3 

ΠΠίίλλααθθααοο  δδηηθθααηηννιιννγγεεηηηηθθώώλλ  

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ Φ.Η. Ν. Η./Α. . 

1 

Πιζηοποιηηικό ηνπ νηθείνπ επιμεληηηπίος ή βεβαίσζε ηεο 

αξκφδηαο αξρήο πεξί εγγξαθήο ηνπ ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ 

επηκειεηεξίνπ ή ζε αληίζηνηρν επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν. 

Σν πηζηνπνηεηηθφ ή ε βεβαίσζε απηή πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ 

έξι (6) μήνερ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ππνβνιήο ηνπ 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

2Α 

Απφζπαζκα ποινικού μηηπώος ή ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν 

έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή 

αξρή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο ηνπ πξνζψπνπ απηνχ, 

απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρεη θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα 

ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο θαη 

γηα ηα αδηθήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 45 § 1 ηεο νδεγίαο 

2004/18 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ. 

Σν απφζπαζκα ή ην έγγξαθν απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ 

ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ππνβνιήο ηνπ. 

ΝΑΙ   

2Β 

Απφζπαζκα ποινικού μηηπώος απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη : 

Α) νκφξξπζκνη εηαίξνη θαη δηαρεηξηζηέο Ο.Δ. θαη Δ.Δ. 

Β) δηαρεηξηζηέο Δ.Π.Δ. 

Γ) κέιε Γ.., Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο Α.Δ. θαη 

Γ) νη λφκηκνη εθπξφζσπνη θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηα 

θπζηθά πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε 

ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ησλ δξαζηεξηφηεηαο θαζψο θαη γηα 

ηα αδηθήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν  45 παξ. 1 ηεο νδεγίαο 

2004/18 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ. 

Σν απφζπαζκα απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ ηξεηο (3) κήλεο 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
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Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ Φ.Η. Ν. Η./Α. . 

πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο 

ππνβνιήο ηνπ. Διιείςεη απηνχ ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη 

απφ ηελ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο 

ή πξνέιεπζεο ηνπ  θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ , απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ή νη δηαρεηξηζηέο ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδηθήκαηα σο αλσηέξσ. 

3 

Ένοπκη βεβαίωζη θαηά ηελ § 1.4.1., ή Τπεύθςνη Γήλωζη ηνπ 

Ν.1599/1986, ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη ή δειψλεηαη φηη ν 

πξνζθέξσλ: 

α) δελ έρεη δηαπξάμεη θαλέλα ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, 

β) δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο απφ ζχκβαζε ηνπ ελ γέλεη δεκφζηνπ 

ηνκέα, 

γ) δελ έρεη ηηκσξεζεί κε απνθιεηζκφ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα, 

δ) είλαη ζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψ-

ζεσλ ζηνλ ηδησηηθφ θαη ελ γέλεη δεκφζην ηνκέα θαη 

ε) δελ έρεη θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο θαηά ηελ παξνρή 

πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη απφ ηνλ Ο.Λ.ΚΔ. Α.Δ. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

4 

Πιζηοποιηηικό αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δεν ηελεί ςπό πηώσεςζη ή αλάινγε 

θαηάζηαζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην δίθαην ηεο ρψξαο ηνπ. 

Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έξι (6) κήλεο 

πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο 

ππνβνιήο ηνπ. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

5 

Πιζηοποιηηικό αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δεν ηελεί ςπό διαδικαζία κήπςξηρ ζε 

πηώσεςζη ή αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην δίθαην ηεο 

ρψξαο ηνπ. 

Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έξι (6) κήλεο 

πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο 

ππνβνιήο ηνπ. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

6 

Πιζηοποιηηικό αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δεν ηελεί ςπό αναγκαζηική διασείπιζη ή 

αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην δίθαην ηεο ρψξαο ηνπ. 

Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έξι (6) κήλεο 

πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο 

ππνβνιήο ηνπ. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

7 

Πιζηοποιηηικό αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δεν ηελεί ςπό διαδικαζία θέζηρ ζε 

αναγκαζηική διασείπιζη, πηωσεςηικό ζςμβιβαζμό ή αλάινγεο 

θαηαζηάζεηο  πνπ πξνβιέπνληαη ζην δίθαην ηεο ρψξαο ηνπ. 

Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έξι (6) κήλεο 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
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Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ Φ.Η. Ν. Η./Α. . 

πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο 

ππνβνιήο ηνπ. 

8 

Πιζηοποιηηικό αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δεν βπίζκεηαι ζε εκκαθάπιζη ή αλάινγε 

θαηάζηαζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην δίθαην ηεο ρψξαο ηνπ. 

Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έξι (6) κήλεο 

πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο 

ππνβνιήο ηνπ. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

9 

Τπεύθςνη Γήλωζη ηνπ Ν.1599/1986 ή ένοπκη βεβαίωζη (βι. § 

1.4.1) ζηελ νπνία ζα δειψλεη φινπο ηνπο οπγανιζμούρ 

κοινωνικήρ αζθάλιζηρ ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιεη 

εηζθνξέο γηα ην απαζρνινχκελν απφ απηήλ πξνζσπηθφ.  

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

10 

Πιζηοποιηηικά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, πνπ 

δειψλεη ζηελ ππεχζπλε δήισζε ή έλνξθε δήισζε ηεο 

πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη είλαη 

ενήμεπορ σο πξνο ηηο εηζθνξέο κοινωνικήρ αζθάλιζηρ θαηά ηελ 

εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ππνβνιήο ηνπ. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

11 

Πιζηοποιηηικό αξκφδηαο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 

είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θοπολογικέρ ςποσπεώζειρ ηεο θαηά 

ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ππνβνιήο 

ηνπ. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

12 Νομιμοποιηηικά έγγπαθα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο (βι. § 1.4.3). ΝΑΙ ΝΑΙ  

13 

Ππακηικά αποθάζεων ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνπ 

Γηνηθνχληνο Οξγάλνπ κε ην νπνίν εγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζην 

δηαγσληζκφ. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

14 

Τπεύθςνη Γήλωζη ηνπ Ν.1599/1986 ή έλνξθε βεβαίσζε πεξί κε 

λενηέξαο ηξνπνπνίεζεο ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο. 

ΝΑΙ ΝΑΙ  

15 
Βεβαίωζη ηνπ επνπηεχνληνο νξγάλνπ φηη ν ζπλεηαηξηζκφο 

ιεηηνπξγεί λφκηκα. 
  ΝΑΙ 

 

1.3 Γηθαηνινγεηηθά γηα Δλώζεηο ή Κνηλνπξαμίεο ή πκπξάμεηο 

Γηα θάζε κέινο ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο ή χκπξαμεο πξέπεη ππνρξεωηηθά λα 

θαηαηεζνχλ όια ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 1.2.β αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε 

(εκεδαπφ/ αιινδαπφ λνκηθφ πξφζσπν, ζπλεηαηξηζκφο). 

1.4 Γηεπθξηλίζεηο γηα ηα δηθαηνινγεηηθά 

1.4.1 ε πεξίπησζε πνπ νξηζκέλα απφ ηα δηθαηνινγεηηθά δελ εθδίδνληαη ή δελ θαιχπηνπλ ζην 

ζχλνιφ ηνπο φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο, πξέπεη λα αλαπιεξσζνχλ κε Έλνξθε βεβαίωζε 

ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ 

νξγαληζκνχ ή ζηα θξάηε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη Έλνξθε βεβαίσζε κε Τπεχζπλε Δήισζε ηνπ, 
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ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν έρεη αλαθνηλσζεί ε θαηαθχξσζε δελ 

βξίζθεηαη ζηελ αληίζηνηρε θαηάζηαζε. Η έλνξθε απηή βεβαίσζε ή ε Τπεχζπλε Δήισζε ζα 

ππνβιεζεί, κε ηελ ίδηα αξίζκεζε πνπ έρεη ην ζρεηηθφ δηθαηνινγεηηθφ, εληφο ηνπ θαθέινπ 

δηθαηνινγεηηθψλ. 

1.4.2 ε πεξίπησζε πνπ ν ίδηνο ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ πξνζθέξνληνο δελ ππνγξάθεη 

ηελ πξνζθνξά θαη ηα ινηπά απαηηνχκελα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ ή εθφζνλ δελ πξφθεηηαη λα 

παξεπξίζθεηαη θαηά ηελ απνζθξάγηζε ηεο πξνζθνξάο, ζα πξνζθνκίζεη επηθπξσκέλν 

αληίγξαθν πξαθηηθνχ ή απφθαζεο ηνπ αξκφδηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή 

εμνπζηνδφηεζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ – ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο απφ 

δεκφζηα αξρή - κε ην νπνίν παξέρεηαη ζε ηξίην άηνκν εμνπζηνδόηεζε γηα λα ππνγξάςεη φια 

ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ηελ πξνζθνξά ή/θαη λα παξεπξίζθεηαη θαηά ηελ 

απνζθξάγηζε ηεο πξνζθνξάο ζε φια ηα ζηάδηά ηεο. 

1.4.3 Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο είλαη ην Φ.Δ.Κ. ίδξπζεο θαη νη 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (γηα δηαγσληδφκελνπο κε κνξθή εκεδαπήο Α.Ε. θαη Ε.Π.Ε), επηθπξσκέλν 

αληίγξαθν ή απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ ζπκκεηέρνληνο θαη ησλ εγγξάθσλ 

ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ (γηα εκεδαπή Ο.Ε. θαη Ε.Ε.), ζηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη 

λα πξνθχπηνπλ ηα κέιε ηνπ Δ.., θαη ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα 

δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο 

απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ, αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ 

εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. Γηα ηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα ηα αληίζηνηρα 

έγγξαθα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο. 

1.4.4 Δηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε γιψζζα άιιε, εθηφο ηεο Ειιεληθήο, ζα ζπλνδεχνληαη 

ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Ειιεληθή γιψζζα. 

1.5 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

Ο ρξόλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο είλαη ηέζζεξηο (4) κήλεο, πξνζκεηξνχκελνο απφ 

ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Η ηζρχο ηεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη, 

εθφζνλ δεηεζεί απφ ηνλ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα ίζν κε ηξεηο (3) κήλεο.  

Σν πνζό ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ζα είλαη ην 5% ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο κε 

Φ.Π.Α., αλεμάξηεηα απφ ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή, ήηνη : 10.455,00 €, δέκα τιλιάδες, 

ηεηρακόζια πενήνηα πένηε εσρώ.  

Δγγπεηηθή πνπ νξίδεη ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν ή θαη πνζό κηθξόηεξν ηνπ παξαπάλω 

αλαθεξνκέλνπ, απνξξίπηεηαη ωο απαξάδεθηε θαζώο θαη ε πξνζθνξά ηνπ.  

ηελ πεξίπησζε Έλσζεο θιπ πξνκεζεπηψλ, νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ φξν, φηη ε 

εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο θιπ. 

Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ παξαξηήκαηνο 



Δηαθήξπμε αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα 18 θπιηλδξηθψλ Πξνζθξνπζηήξσλ 
 

“ Ο.Λ.ΚΕ.  Α.Ε. ”  

 

11 

 

1.1 θαη πεξηιακβάλεη : 

α) Σελ εκεξνκελία έθδνζεο, 

β) Σνλ εθδφηε, 

γ) Σελ Τπεξεζία πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη, 

δ) Σνλ αξηζκφ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, 

ε) Σν πνζφλ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, 

ζη) Σελ πιήξε επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε 

εγγχεζε θαη  

δ) Σνπο φξνπο φηη : 

I. ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηεο 

έλζηαζεο ηεο δηδήζεσο, 

II. ην πνζφλ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηελ δηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ 

δηαγσληζκφ θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά κέζα ζε ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά 

απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε, 

III. ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγπεηηθήο, ην πνζφλ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε 

πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ θαη 

IV. ν εθδφηεο ηεο εγγπεηηθήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο 

εγγχεζεο χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο, πνπ ζα ππνβιεζεί πξηλ απφ 

ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο. 

Εθηφο ησλ αλσηέξσ ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ αξηζκφ ηεο 

ζρεηηθήο δηαθήξπμεο, ηελ εκεξνκελία δηαγσληζκνχ θαη ηελ πξνο πξνκήζεηα πνζφηεηα θαζψο 

θαη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο εγγχεζεο (ε εγγχεζε πξέπεη λα ηζρχεη 

ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο πξνζθνξάο πνπ δεηά ε δηαθήξπμε) θαη ηελ 

αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα λα θαηαβάιεη νξηζκέλν πνζφ κε κφλε ηελ 

δήισζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη. 

Έληνθα γξακκάηηα ή νκφινγα ηνπ Δεκνζίνπ γίλνληαη δεθηά σο εγγχεζε ζπκκεηνρήο. 

Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο πνπ αθνξά ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ε πξνκήζεηα, 

επηζηξέθεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνβιεπφκελεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο. Οη 

εγγπήζεηο ησλ ινηπψλ ππνςεθίσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ επηζηξέθνληαη, κεηά 

ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ππνβνιήο ηνπ, κέζα ζε πέληε (5) 

εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηε ζρεηηθή αίηεζή ηνπο.  

ηνπο πξνζθέξνληεο, ησλ νπνίσλ ε πξνζθνξά απνξξίθζεθε, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο 

επηζηξέθεηαη εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή αίηεζή ηνπο.  

Εάλ ν δηαγσληδφκελνο πνπ ζα επηιεγεί, αξλεζεί λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε θαηαπίπηεη ε 

εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ν Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε δηαηεξεί ην δηθαίσκα 
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λα επηιέμεη ηνλ ακέζσο επφκελν θαηά ζεηξά αμηνιφγεζεο δηαγσληδφκελν, ζηνλ νπνίν θαη ζα 

θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα. 

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 8. 

  

ΑΑ  ΡΡ  ΘΘ  ΡΡ  ΟΟ        22  

ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

2.1 Όζνη επηζπκνύλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά, νθείινπλ, κε πνηλή απνθιεηζκνύ, είηε 

λα ηελ θαηαζέζνπλ ζηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγωληζκνύ ηνπ Ο.Λ.ΚΔ. Α.Δ. (Νέν 

Ληκάλη Κέξθπξαο, Σ.Κ. 491 00. ΚΔΡΚΤΡΑ), ηελ εκεξνκελία θαη κέρξη ηελ ώξα έλαξμεο 

ηνπ δηαγωληζκνύ, είηε λα ηελ θαηαζέζνπλ ζην Πξωηόθνιιν ηνπ Ο.Λ.ΚΔ. Α.Δ. (Νέν Ληκάλη 

Κέξθπξαο, Σ.Κ. 491 00. ΚΔΡΚΤΡΑ) κέρξη ηηο 14:00 ηεο πξνεγνπκέλεο ηεο εκεξνκελίαο 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγωληζκνύ. 

Με ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο νη ππνβάιινληεο ζα παξαιακβάλνπλ απφδεημε ζηελ νπνία 

ζα αλαγξάθεηαη ε εκέξα θαη ψξα θαηάζεζεο. 

2.2 Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. (Νέν Ληκάλη 

Κέξθπξαο, Σ.Κ. 491 00. ΚΕΡΚΤΡΑ) κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, 

κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 2.1. ηεο παξνχζαο. 

2.3 ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ππνβαιιφκελεο ή νη ηαρπδξνκηθά απνζηειιφκελεο πξνζθνξέο 

δελ πιεξνχλ ηα νξηδφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ, δελ ιακβάλνληαη ππφςε αιιά επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ. 

2.4 Η Επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα παξαιάβεη απφ ην Πξσηφθνιιν ηνπ Ο.Λ.ΚΕ. 

Α.Ε ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, φιεο ηηο πξνζθνξέο. Όζεο πξνζθνξέο 

θαηαηέζεθαλ εκπξφζεζκα απνζθξαγίδνληαη ηελ νξηζζείζα ψξα. Οη πξνζθνξέο πνπ 

θαηαηέζεθαλ εθπξφζεζκα παξαδίδνληαη ζηελ Δηεχζπλζε Πξνκεζεηψλ γηα επηζηξνθή. 

  

ΑΑ  ΡΡ  ΘΘ  ΡΡ  ΟΟ        33  

ΠΡΟΦΟΡΔ – ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ – ΑΝΣΗΠΡΟΦΟΡΔ – ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ 

3.1 Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε εληαίν θάθειν, ζθξαγηζκέλν, ζηνλ νπνίν ζα 

αλαγξάθνληαη επθξηλψο νη παξαθάησ ελδείμεηο : 

- Η λέξη ΠΡΟΦΟΡΑ με κεθαλαία γπάμμαηα 

- Ο πλήπηρ ηίηλορ ηηρ απμόδιαρ Τπηπεζίαρ πος διενεπγεί ηον διαγωνιζμό 

- Ο απιθμόρ ηηρ διακήπςξηρ 

- Η ημεπομηνία διενέπγειαρ ηος διαγωνιζμού 
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- Σα ζηοισεία ηος αποζηολέα 

Μέζα ζηνλ εληαίν θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ηξεηο (3) επηκέξνπο αλεμάξηεηνη 

ζθξαγηζκέλνη θάθεινη σο εμήο: 

α) Όια ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ηεο παξαγξάθνπ 1.2.α, ηνπνζεηνχληαη ζε 

ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κέζα ζηνλ εληαίν θάθειν ηεο πξνζθνξάο, κε ηελ έλδεημε 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ – ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ» θαη ζε αλεμάξηεην θάθειν ηα αληίγξαθά ηνπο 

κε ηελ έλδεημε «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ – ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ». 

β) Σα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, φπσο απηά απαηηνχληαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, 

ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κέζα ζηνλ εληαίν θάθειν ηεο πξνζθνξάο, κε 

ηελ έλδεημε «ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ – ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ» θαη ζε αλεμάξηεην θάθειν ηα αληίγξαθά 

ηνπο κε ηελ έλδεημε «ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ – ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ». Όια ηα θχιια ηεο ηερληθήο 

πξνζθνξάο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ PROSPECTUS, θσηνγξαθηψλ, ηερληθψλ θπιιαδίσλ 

θιπ ζα έρνπλ ζπλερή αξίζκεζε απφ ην πξψην κέρξη ην ηειεπηαίν. 

γ) Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, φπσο απηά απαηηνχληαη απφ ηελ παξνχζα 

δηαθήξπμε, ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν επίζεο κέζα ζηνλ εληαίν θάθειν 

ηεο πξνζθνξάο, κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ – ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ» θαη ζε αλεμάξηεην 

θάθειν ηα αληίγξαθά ηνπο κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ – ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ». 

Οη θάθεινη ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο 

θαθέινπ. 

Σα αλαιπηηθά ζηνηρεία ηεο "ΣΕΥΝΙΚΗ" θαη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ" πξνζθνξάο αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 12. 

3.2 ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ 

φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη 

αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε "ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ" θαη ηηο ινηπέο 

ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

3.3 Όια ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ Δηαγσληζκνχ θαη ηελ ζπκκεηνρή ζ' 

απηφλ, ζπληάζζνληαη ζηελ Ειιεληθή γιψζζα. Επηηξέπεηαη ε ππνβνιή κφλν ησλ ηερληθψλ 

ζηνηρείσλ (PROSPECTUS) ηεο πξνζθνξάο ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. 

3.4 Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Εάλ 

ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη 

κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ε δε Επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πξέπεη 

θαηά ηνλ έιεγρν λα θαζαξνγξάςεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε θαη λα κνλνγξάςεη θαη λα ζθξαγίζεη 

απηή. Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ' απηή δηνξζψζεηο νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ 

θαηαθαλψο αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηεο Επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

3.5 Η Έλσζε θιπ πξνκεζεπηψλ δελ ππνρξενχηαη απφ ηνλ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. λα έρεη ηδηαίηεξε 
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λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιεη πξνζθνξά. Ωζηφζν ζηελ πεξίπησζε πνπ ηεο 

θαηαθπξσζεί ε ελ ιφγσ πξνκήζεηα, είλαη δπλαηφλ λα ηεο δεηεζεί απφ ηνλ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. λα 

απνθηήζεη νξηζκέλε λνκηθή κνξθή, εθφζνλ απηφ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο. 

3.6 Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο Έλωζεο θιπ, επζύλεηαη 

αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξν. Η επζχλε απηή ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο εμαθνινπζεί λα 

ππάξρεη κέρξη ηεο πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

3.7 Η θνηλή πξνζθνξά πνπ ππνβάιιεηαη, ζε πεξίπησζε Έλσζεο θιπ πξνκεζεπηψλ, 

ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο απηνχο πνπ απνηεινχλ ηελ Έλσζε είηε απφ 

εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. ηελ πξνζθνξά απαξαίηεηα 

πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε πνζφηεηα ηνπ είδνπο ή ην κέξνο απηνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θαζέλα 

ζην ζχλνιν ηεο πξνζθνξάο. 

3.8 ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, κέινο ηεο Έλσζεο, θιπ δελ κπνξεί λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ σο κέινπο θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηφηε 

εάλ νη ζπκβαηηθνί φξνη κπνξνχλ λα εθπιεξσζνχλ απφ ηα ελαπνκείλαληα κέιε, ε ζχκβαζε 

εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη σο έρεη θαη λα παξάγεη φια ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο κε ηελ ίδηα 

ηηκή θαη φξνπο. Η δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ απφ ηα ελαπνκείλαληα κέιε 

ζα εμεηαζζεί απφ ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. ην νπνίν θαη ζα απνθαζίζεη 

ζρεηηθά. Εάλ ην Δ.. ηνπ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. θξίλεη απνθαζίζεη φηη ηα ελαπνκείλαληα κέιε δελ 

επαξθνχλ λα εθπιεξψζνπλ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ηφηε απηά νθείινπλ λα νξίζνπλ 

αληηθαηαζηάηε κε πξνζφληα αληίζηνηρα ηνπ κέινπο πνπ αληηθαζίζηαηαη θαη αμηνινγήζεθε θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. Η ζπκκεηνρή ηνπ λένπ κέινπο ηεο Έλσζεο σζηφζν ζηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο, ηειεί ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο έγθξηζήο ηεο απφ ην Δηνηθεηηθφ 

πκβνχιην Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. 

3.9 Ο πξνζθέξσλ ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξωο θαη αλεπηθπιάθηωο όινπο ηνπο 

όξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, θάζε δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή 

απφθξνπζε φξνπ ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξνζθνξάο, δελ γίλεηαη απνδεθηή αιιά απνξξίπηεηαη 

σο απαξάδεθηε. Δηεπθξηλίζεηο επί ηεο πξνζθνξάο παξέρνληαη κόλνλ φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ 

Επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

3.10 Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ηξεηο (3) κήλεο 

πξνζκεηξνχκελνη απφ ηελ επνκέλε εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαζψο θαη γηα ην 

ρξφλν πνπ απνδέρζεθαλ λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο. Πξνζθνξέο πνπ νξίδνπλ ρξφλν 

ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ πξνβιεπφκελν ζηε δηαθήξπμε, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
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ΔΝΣΑΔΗ  ΚΑΗ  ΠΡΟΦΤΓΔ 

4.1 Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ Δηαγσληζκνχ  θαζψο θαη θαηά ησλ απνθάζεσλ ηεο Εηαηξίαο πνπ 

αθνξνχλ ζην δηαγσληζκφ θαη έσο θαη ηελ θαηαθχξσζε ή ηελ αλάθιεζή απηήο, δχλαηαη λα 

αζθεζεί έλζηαζε απφ πξνζθέξνληα ή ππνςήθην πνπ έρεη επηιεγεί γηα ππνβνιή πξνζθνξάο 

θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

4.2 Η έλζηαζε αζθείηαη εληφο ησλ αθφινπζσλ θαηά πεξίπησζε απνθιεηζηηθψλ πξνζεζκηψλ: 

α) Καηά ηεο δηαθήξπμεο : Μέζα ζην πξψην ήκηζπ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ εκέξα ηεο 

πξψηεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο έσο ηελ εκέξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ, ησλ εκεξψλ απηψλ ζπλππνινγηδνκέλσλ. Η κε έθδνζε απφθαζεο ζεσξείηαη 

ζησπεξή άξλεζε ηεο έλζηαζεο.  

β) Καηά ηεο απνδνρήο κίαο πξνζθνξάο σο ηππηθά ή ηερληθά παξαδεθηήο ή ηεο απφξξηςεο 

ηέηνηαο σο ηππηθά ή ηερληθά απαξάδεθηεο, θαηά ηεο ηερληθήο ή θαη νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο 

κίαο πξνζθνξάο, θαηά ηεο θαηαθχξσζεο θαη ηεο αλάθιεζεο ηεο θαηαθχξσζεο, κέζα ζε 

πέληε (5) εκέξεο απφ ηφηε πνπ ν εληζηάκελνο έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο.  

γ) Καηά ηεο θαηαθχξσζεο, φηαλ ε έλζηαζε αθνξά ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

ππνβιήζεθαλ απφ εθείλνλ, ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ 

ηφηε πνπ αλαθνηλψζεθε ε νξηζηηθή θαηαθχξσζε. 

4.3 Αληίγξαθν ηεο έλζηαζεο θνηλνπνηείηαη απφ ηνλ εληζηάκελν επί πνηλή απαξαδέθηνπ εληφο 

δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζε εθείλνλ, θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Ο ηειεπηαίνο 

δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη ζηελ Εηαηξία ηηο απφςεηο ηνπ γηα αληίθξνπζε ηεο έλζηαζεο. 

4.4 Ο εληζηάκελνο ππνρξενύηαη λα θαηαβάιεη ζηελ Δηαηξία ην πνζό ηωλ 1.000 επξώ γηα 

ηελ εμέηαζε ηεο έλζηαζεο. Η θαηαβνιή ζα απνδεηθλχεηαη κφλν κε γξακκάηην είζπξαμεο ηεο 

Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. ην νπνίν πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί καδί κε ηελ έλζηαζε, άιισο ε έλζηαζε 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Σν πνζφ απηφ κπνξεί λα επηζηξαθεί ζηνλ εληζηάκελν, αλ ε 

έλζηαζε γίλεη δεθηή θαη ζε θάζε πεξίπησζε επηζηξέθεηαη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο εηαηξίαο. 

4.5 ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Ν. 2854/2000 (ΦΕΚ 243/Α'/00) ή 

ηνπ Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ 178/Α'/97) δελ ρσξεί έλζηαζε, αιιά κφλν πξνζθπγή απφ ηνπο 

λνκηκνπνηνχκελνπο λα αζθήζνπλ απηή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ απηψλ.  
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ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ  ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

5.1 Η Επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 

απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ πξνθήξπμε.  

5.2 Η απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία : απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο 

πξνζθνξάο θαζψο θαη νη θάθεινη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. 

Μνλνγξάθνληαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά. Οη 

θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη, 

ζθξαγίδνληαη, ηνπνζεηνχληαη ζε έλα λέν θάθειν φινη καδί θαη παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία. 

5.3 Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ 

γλσζηνπνηείηαη ζηνπο πξνζθέξνληεο απφ ηελ Επηηξνπή Δηελέξγεηαο Δηαγσληζκνχ ηνπ Ο.Λ.ΚΕ. 

Α.Ε. θαη γηα φζεο πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ηνπο θαη ησλ ζηνηρείσλ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπο. Όζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ 

απνδεθηέο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη. 

5.4 Καηά ην άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γίλεηαη αλαθνίλσζε ησλ ηηκψλ. 
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ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ  ΠΡΟΦΟΡΧΝ  ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

6.1 Καηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ αμηνινγνχληαη κφλν νη πξνζθνξέο πνπ είλαη 

απνδεθηέο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

6.2 Όινη νη φξνη ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζεσξνχληαη 

νπζηώδεηο θαη απαξάβαηνη. Απνθιίζεηο απφ απηνχο ζπλεπάγνληαη απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

6.3 Πξνζθνξέο πνπ είλαη αφξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηεο Επηηξνπήο 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

6.4 Η Επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε γλσκνδφηεζή ηεο, κπνξεί λα πξνηείλεη: 

α) Καηαθχξσζε γηα ηελ θαζνξηζζείζα πνζφηεηα. 

β) Μαηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη επαλάιεςή ηεο κε ηνπο ίδηνπο ή ηξνπνπνηεκέλνπο φξνπο θαη 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

γ) Μαηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο. 

δ) Οξηζηηθή καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο, εθφζνλ ν Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. δελ ρξεηάδεηαη πιένλ ηα 

πξνκεζεπφκελα είδε ή ζπληξέρεη άιινο ιφγνο νξηζηηθήο καηαίσζεο. 
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6.5 ε πεξίπησζε πνπ ζηε δηαδηθαζία ππνβιήζεθε κφλν κία πξνζθνξά ή κφλν κία 

παξαδεθηή πξνζθνξά ν Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. κπνξεί λα καηαηψζεη ην Δηαγσληζκφ, ή λα κελ ηνλ 

καηαηψζεη ην Δηαγσληζκφ αλ θξίλεη φηη ζα ππνζηεί δεκία απφ ηε κε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο.    

6.7 Σελ ηειηθή απόθαζε πεξί καηαίσζεο ή ζπλέρηζεο ηνπ Δηαγσληζκνχ ιακβάλεη ην 

Δηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. 

6.8 Γηα ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο ε Σερληθή Τπεξεζία ελεκεξψλεη φινπο ηνπο 

πξνζθέξνληεο, πνπ ε πξνζθνξά ηνπο έρεη θξηζεί παξαδεθηή. 
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ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ  ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ  –  ΑΝΑΘΔΖ  –  ΤΜΒΑΖ 

7.1 ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν θαηαθπξψλεηαη ε ζχκβαζε, απνζηέιιεηαη ζρεηηθή 

αλαθνίλωζε. Αλαθνίλσζε απνζηέιιεηαη ηαπηφρξνλα θαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο. 

Η αλαθνίλσζε πεξηιακβάλεη: 

I. Σν είδνο πνπ θαηαθπξψζεθε 

II. Σελ πνζφηεηα 

III. Σελ ηηκή 

IV. Σηο ηπρφλ απνθιίζεηο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα θαηαξηηζζεί απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο 

V. Σελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο.  Η πξνζεζκία απηή είλαη είθνζη (20) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ 

πξνζθέξνληα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 

VI. Μλεία φηη ε θαηαθχξσζε είλαη πξνζσξηλή θαη ηειεί ππφ ηνλ φξν ηεο αλάθιεζεο θαηά ηελ 

ζρεηηθή παξάγξαθν σο θαησηέξσ. 

VII.  Κάζε άιιν ζηνηρείν ρξήζηκν θαηά ηελ θξίζε ηνπ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. 

7.2 Η δηαπίζησζε ηεο εκπξφζεζκεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαζψο θαη ηεο 

πιεξφηεηάο ηνπο ζα γίλεη απφ ηελ Επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε νπνία εηζεγείηαη 

ζην φξγαλν πνπ είλαη αξκφδην λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε, νπφηε θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη 

νξηζηηθή. 

Η ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ παξέιθεη, εθφζνλ ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν θαηαθπξψλεηαη  ε 

ζχκβαζε έρεη ππνβάιεη ζην παξειζφλ ζηνλ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. φκνηα δηθαηνινγεηηθά, πνπ 

εμαθνινπζνχλ λα βξίζθνληαη ζε ηζρχ. 

Η απφθαζε νξηζηηθνπνίεζεο ηεο θαηαθχξσζεο αλαθνηλψλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν 

έγηλε ε θαηαθχξσζε, ζηνλ νπνίν ηάζζεηαη πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο θαη ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο. Η ίδηα απφθαζε 

αλαθνηλψλεηαη θαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο, πνπ ππέβαιαλ παξαδεθηή πξνζθνξά. 
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7.3 Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ πνπ πξνβιέπνπλ αλάθιεζε ηεο θαηαθχξσζεο, ε 

ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη ζπλάθζεθε κε ηελ ππνγξαθή ηεο. Σν έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο πνπ 

ππνγξάθεηαη έρεη ζπζηαηηθφ ραξαθηήξα. Ο πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν θαηαθπξψλεηαη ε 

πξνκήζεηα απνθηά δηθαηψκαηα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε δελ 

ζεκειηψλεη θαλέλα απνιχησο δηθαίσκα απφ ηελ θαηαθχξσζε ζε απηφλ ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

7.4 ε πεξίπησζε πνπ ν επηιεγείο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ή δελ 

πξνζθνκίζεη ηα αλαγθαία έγγξαθα & δηθαηνινγεηηθά θαη ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο εληφο ηεο 

ηαρζείζαο πξνζεζκίαο, o Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο Επηηξνπήο δηελεξγείαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ αλαθαιεί ηελ θαηαθύξωζε θαη ν επηιεγείο θεξχζζεηαη έθπησηνο. Αθνινχζσο ν 

Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε, εθφζνλ ην θξίλεη ζθφπηκν, κπνξεί λα θαηαθπξψζεη πξνζσξηλά ηε ζχκβαζε ζηνλ 

πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε θαηά ζεηξά αμηνιφγεζεο πξνζθνξά θαη 

επαλαιακβάλεη ηε δηαδηθαζία αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο. Εάλ θαη ν επφκελνο πξνζθέξσλ 

δελ πξνζθνκίζεη εκπξφζεζκα, θαηά ηα αλσηέξσ, ηα δηθαηνινγεηηθά ή/θαη ηελ εγγπεηηθή 

επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, ν Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε κπνξεί λα αλαθαιέζεη θαη πάιη ηελ θαηαθχξσζε θαη 

λα επαλαιάβεη ηελ ίδηα δηαδηθαζία κε ηνλ επφκελν ή ηνπο επφκελνπο δηαδνρηθά πξνζθέξνληεο. 

7.5 Η ζχκβαζε ζπληάζζεηαη ζηελ Ειιεληθή γιψζζα θαη ε αιιεινγξαθία κέρξη ηελ 

νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο γίλεηαη επίζεο ζηελ Ειιεληθή γιψζζα. 

7.6 Η ζχκβαζε ζα δηέπεηαη απφ ην Ειιεληθφ δίθαην, ζα θαηαξηηζηεί κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή θαη πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: 

α) ηνλ ηφπν θαη ρξφλν ππνγξαθήο ηεο, β) ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, γ) ην πξνο πξνκήζεηα είδνο 

θαη ηελ πνζφηεηα, δ) ην ζπκβαηηθφ ηίκεκα, ε) ηηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο, ζη) ηνλ ηφπν, 

ηξφπν θαη ρξφλν παξάδνζήο ηνπ, δ) ηηο πξνβιεπφκελεο ξήηξεο, ε) ηνλ ηξφπν επίιπζεο ησλ 

ηπρφλ δηαθνξψλ θαη ζ) ηνλ ηξφπν θαη ρξφλν πιεξσκήο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο.  

7.7 Σν έγγξαθν ηεο ηειηθήο ζχκβαζεο, θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ηνχην 

ζηεξίδεηαη, φπσο πξνζθνξά, δηαθήξπμε θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο, εθηφο 

θαηαδήισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ. 

7.8 Η ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζζεθε φηαλ : 

α) Παξαιήθζεθαλ νξηζηηθά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) νη πνζφηεηεο πνπ παξαδφζεθαλ, ζχκθσλα 

κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα. 

β) Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ ηπρφλ 

θπξψζεηο ή εθπηψζεηο. 

γ) Εθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα 

κέξε θαη απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε. 
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Δ Γ Γ Τ Ζ  Δ Η  

8.1 Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ 

ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε – κέιε ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηα 

ηζρχνληα ην δηθαίσκα απηφ. Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα 

ζηελ Ειιεληθή γιψζζα, ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε. 

8.2 Με ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή – πνπ απνηειεί απηνηειή ζχκβαζε – ην πηζησηηθφ ίδξπκα 

αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη νξηζκέλν πνζφ κε κφλε ηε δήισζε εθείλνπ πξνο 

ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη, ρσξίο λα κπνξεί λα εξεπλά, νχηε αλ πξάγκαηη ππάξρεη ή αλ είλαη 

λφκηκε ε απαίηεζε (θχξηα νθεηιή). 

8.3 Οη θαησηέξσ αλαθεξφκελεο εγγπήζεηο πξέπεη, κε πνηλή απαξαδέθηνπ, λα είλαη 

ζχκθσλεο κε ηα ζπλεκκέλα ππνδείγκαηα ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο παξνχζαο. 

8.4 Γηα ηελ εγγύεζε ζπκκεηνρήο ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζηελ §1.5 θαη ζην παξάξηεκα ηεο 

παξνχζαο. 

8.5 Γηα ηελ εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ηζρχνπλ επηπιένλ θαη ηα εμήο: 

α)  Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ή ε αλάζεζε, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη 

εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε 

πνζνζηφ 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α. 

β)  Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαηίζεηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

γ) Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα είλαη δχν (2) κήλεο επηπιένλ ηνπ ζπκβαηηθνχ 

ρξφλνπ παξάδνζεο. 

δ) Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη 

πνηνηηθή παξαιαβή φιεο ηεο πνζφηεηαο θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρψλ 

απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. Εάλ ζην πξσηφθνιιν παξαιαβήο αλαθέξνληαη 

παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε απνδέζκεπζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

θαιήο εθηέιεζεο γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε, θαηά ηα πξνβιεπφκελα, ησλ παξαηεξήζεσλ 

θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ. 

8.6 Ωο πξνο ηελ εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηζρχνπλ θαη ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 

12.1.5 

8.7  Όιεο νη εγγπήζεηο, ζηελ πεξίπησζε Έλσζεο θιπ πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή 

πξνζθνξά, ζα πεξηιακβάλνπλ ππνρξεσηηθά θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο 

ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο θιπ. 
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ΚΖΡΤΞΖ  ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ  ΔΚΠΣΧΣΟΤ 

9.1 Ο πξνκεζεπηήο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία, πνπ ηνπ νξίζηεθε λα 

ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε ή πνπ δελ πξνζθνκίδεη ηεο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηά ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε 

πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ 

Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Επηηξνπήο 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

9.2 Ο πξνκεζεπηήο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή ηελ ζχκβαζε 

φηαλ: α) Η ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ηα είδε δελ θνξηψζεθαλ ή παξαδφζεθαλ ή 

αληηθαηαζηάζεθαλ κε επζχλε ηνπ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε,  β) πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

9.3 Με ηελ απφθαζε θήξπμεο πξνκεζεπηή εθπηψηνπ απφ ηε ζχκβαζε κπνξεί λα ηνπ 

παξαζρεζεί ε δπλαηφηεηα παξάδνζεο κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ 

λένπ δηαγσληζκνχ πνπ γίλεηαη ζε βάξνο ηνπ, πέξαλ ηεο νπνίαο νπδεκία παξάδνζε ή 

αληηθαηάζηαζε απνξξηθζέληνο πιηθνχ γίλεηαη δεθηή. 

9.4 ηνλ πξνκεζεπηή πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχκβαζε, 

επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε, χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηεο Επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, νη 

παξαθάησ θπξψζεηο: 

α) Καηάπησζε νιηθή ή κεξηθή ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

θαηά πεξίπησζε, 

β) Πξνκήζεηα πξνζθξνπζηήξσλ ζε βάξνο ηνπ εθπηψηνπ πξνκεζεπηή απφ ηνπο ππφινηπνπο 

πξνκεζεπηέο πνπ είραλ ιάβεη κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ. Κάζε άκεζε ή έκκεζε πξνθαινχκελε 

δεκία ηνπ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε ή ηπρφλ δηαθέξνλ πνπ ζα πξνθχςεη, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ 

εθπηψηνπ πξνζθέξνληνο. Ο θαηαινγηζκφο απηφο γίλεηαη αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ 

πξαγκαηνπνηείηαη λέα πξνκήζεηα, θαηά ηα παξαπάλσ νξηδφκελα. ηελ πεξίπησζε απηή, ν 

ππνινγηζκφο ηνπ θαηαινγηδφκελνπ πνζνχ γίλεηαη κε βάζε θάζε ζηνηρείν, θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

αξκνδίνπ θαη κε βάζε ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ, 

γ) Πξνζσξηλφο ή νξηζηηθφο απνθιεηζκφο ηνπ πξνκεζεπηή απφ ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ 

πξνκεζεηψλ ηνπ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε κε απφθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε 

κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, 

δ) Ο θαηαινγηζκφο ζηνλ έθπησην πξνκεζεπηή πνζνχ ίζνπ κε ην 10% ηεο αμίαο ηεο πνζφηεηαο 

γηα ηελ νπνία θεξχρζεθε έθπησηνο φηαλ ηνπ δφζεθε ην δηθαίσκα λα παξαδψζεη ηελ 

πνζφηεηα κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, 

αλεμάξηεηα εάλ ηειηθά έθαλε ή φρη ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ. Σα παξαπάλσ θαηά 

πεξίπησζε πνζνζηά πξνζηίκσλ ππνινγίδνληαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα 
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παξαδνζέλησλ πνζνηήησλ, ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α.  

Η Επηηξνπή πξηλ ηε ζχληαμε ηεο γλσκνδφηεζεο γηα ηελ επηβνιή ησλ αλσηέξσ θπξψζεσλ, 

θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο αθξφαζεο θαη  γηα παξνρή 

εμεγήζεσλ 

 

ΑΑ  ΡΡ  ΘΘ  ΡΡ  ΟΟ        1100  

ΑΝΧΣΔΡΑ  ΒΗΑ  –  ΔΠΗΛΤΖ  ΓΗΑΦΟΡΧΝ 

10.1 Ο πξνκεζεπηήο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη κέζα ζε πέληε (5) 

εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα 

βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία ηα απαξαίηεηα 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

10.2 Κάζε δηαθνξά σο πξνο ηε δηαθήξπμε θαη ζχκβαζε ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ 

δηθαζηεξίσλ ηεο Κέξθπξαο. 

  

ΑΑ  ΡΡ  ΘΘ  ΡΡ  ΟΟ        1111  

Σ Δ Υ Ν Η Κ Δ     Π Ρ Ο Γ Η Α Γ Ρ Α Φ Δ  

 
11.1.  ΔΗΓΖ – ΠΟΟΣΖΣΔ 

 

11.1.1. Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε πξνκήζεηα ΓΔΚΑΟΚΣΧ (18) θπιηλδξηθώλ 

πξνζθξνπζηήξωλ. Θα είλαη πιήξεηο κε φια ηα απαηηνχκελα πιηθά αλάξηεζεο απφ ηηο κπίληεο 

ηεο πξνβιήηαο. Θα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ ΠΡΟΖΝΔΜΟ ΜΧΛΟ γηα πξνζηαζία θαηά ηελ 

πξφζδεζε ησλ θξνπαδηεξνπινίσλ.  

Όινη νη πξνζθξνπζηήξεο (θαη ηα πιηθά αλάξηεζεο) πξέπεη απαξαίηεηα λα είλαη θαηλνχξγηνη θαη 

ακεηαρείξηζηνη, αξίζηεο πνηφηεηαο ρσξίο θαλέλα ειάηησκα ή αηέιεηα, ηεο απφιπηεο αξεζθείαο 

ηνπ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. θαη λα είλαη θαηάιιεινη γηα ηνλ ζθνπφ πνπ πξννξίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ 

παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή. 
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11.2.  ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΤΛΗΝΓΡΗΚΧΝ ΠΡΟΚΡΟΤΣΖΡΧΝ 

Σα απαηηνχκελα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα Α. 

 

 Π Ι Ν Α Κ Α     Α 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ  

ΚΤΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΠΡΟΚΡΟΤΣΗΡΩΝ 

1 Σφποσ Κυλινδρικοί 

2 Εξωτερικι / εςωτερικι διάμετροσ 1500 / 750 χιλιοςτά 

3 Κακαρό μικοσ προςκρουςτιρα 2000 χιλιοςτά 

4 Ελάχιςτθ διατομι αλυςίδασ ανάρτθςθσ 30 χιλιοςτά 

5 Ελάχιςτθ διατομι μπάρασ ανάρτθςθσ 90 χιλιοςτά 

6 Χρώμα ΜΑΤΡΟ 

7 Μθχανικζσ ιδιότθτεσ : 1. Μεγάλησ ενζργειασ απορρόφηςησ: 
= ή > 250 kNm  

2. Μικρήσ δφναμησ αντίδραςησ: 
< 900 kN 

8 Αντοχι και ςυνκικεσ λειτουργίασ : Η αντοχή και τα τεχνικά χαρακτηριςτικά 
των προςκρουςτήρων θα πρζπει να 
παραμζνουν ίδια με αυτά των 
πιςτοποιητικών που θα εκδοθοφν. 

 

 
 
11.3  ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΓΗΑΒΡΧΖ ΜΔΣΑΛΛΗΚΧΝ ΜΔΡΧΝ ΠΡΟΚΡΟΤΣΖΡΧΝ ΚΑΗ 

 ΤΛΗΚΧΝ ΣΖΡΗΞΖ ΑΤΣΧΝ 

Σν κεηαιιηθφ κέξνο θαηαζθεπήο ησλ πξνζθξνπζηήξσλ (άμνλαο θιπ), θαζψο θαη ηα πιηθά 

ζηήξημεο απηψλ (αιπζίδεο, λαπηηθά θιεηδηά, αζθάιεηεο θιπ) ζα είλαη γαιβαληζκέλα  ελ ζεξκώ 

(χζηεξα απφ νπνηαδήπνηε κεραλνπξγηθή θαηεξγαζία) γηα λα είλαη αλζεθηηθά ζην έληνλα 

δηαβξσηηθφ ζαιάζζην πεξηβάιινλ (pitting resistance). Επίζεο, φια ηα κεηαιιηθά κέξε ζα 

πξέπεη λα είλαη πξνζηαηεπκέλα απφ θζνξά θαη νμείδσζε (galling) ζηα ζεκεία πεξηζηξνθήο θαη 

ζχζθημεο (θνριίεο, πεξηθφριηα, αιπζίδεο, λαπηηθά θιεηδηά θιπ) 

 

11.4  ΜΔΛΔΣΖ – ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΗ 

Η κειέηε θαη επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ κεγέζνπο πξνζθξνπζηήξα θαζψο θαη ε απνξξνθoχκελε 

απφ απηνχο ελέξγεηα ζα ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ πθηζηάκελσλ Δηεζλψλ θαλνληζκψλ ζχκθσλα 

κε ηνπο νπνίνπο γίλεηαη ν ζρεδηαζκφο ηνπο φπσο : 

 BS 6349 (British Standards) 

 EAU 2004 (German Standards) 

 JIS (Japanese standards) 

θαζψο επίζεο θαη ηηο ζπζηάζεηο ηηο PIANC (έθδνζε 2002) 

Οη ππνινγηζκνί, ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα δηαγξάκκαηα πξέπεη λα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά. 
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11.5.  ΠΑΡΔΛΚΟΜΔΝΑ – ΟΓΖΓΗΔ 

Οη πξνζθξνπζηήξεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ : 

1 Όια ηα απαξαίηεηα κηθξνυιηθα ζηήξημεο (λαπηηθά θιεηδηά , αζθαιηζηηθνί θνριίεο θιπ) 

2 Εηδηθά εξγαιεία ηνπνζέηεζεο (εάλ απαηηνχληαη) 

3 Οδεγίεο ρξήζεο – ηνπνζέηεζεο  

4 Απαηηνχκελα πιηθά θαη εξγαιεία γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ πξνζθξνπζηήξα θαη ησλ πιηθψλ 
ζηήξημεο γηα ηνλ πξψην ρξφλν εγγχεζήο ηνπο. 

 

 

11.6  ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΡΟΚΡΟΤΣΖΡΧΝ ΚΑΗ ΤΛΗΚΧΝ ΣΖΡΗΞΖ 

Θα δνζεί πξφγξακκα, ηξφπνο θαη πιηθά ζπληήξεζεο ησλ πξνζθξνπζηήξσλ θαζψο θαη ησλ 

πιηθψλ ζηήξημεο απηψλ. Σα πιηθά ζπληήξεζεο δελ πξέπεη λα επηβαξχλνπλ ην πεξηβάιινλ (ζε 

πεξίπησζε πγξήο κνξθήο). 

 

11.7  ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ – ΔΓΓΤΖΖ 

11.7.1 Οη πξνζθξνπζηήξεο ζα ζπλνδεχνληαη θαηά ηελ παξάδνζή ηνπο απφ Πηζηνπνηεηηθφ 

Νενγλψκνλα πνπ ζα αθνξά ζηε ζπγθεθξηκέλε παξάδνζε θαη ην νπνίν ζα αλαγξάθεη ηελ 

πνζφηεηα, ηνλ ηχπν ησλ πξνζθξνπζηήξσλ, ην έξγν γηα ην νπνίν πξννξίδεηαη θαη ζα 

παξαδίδεηαη ζε πξσηφηππε κνξθή. 

11.7.2 Θα πξνζθνκηζζνχλ κε ηελ πξνζθνξά πηζηνπνηεηηθά ISO.9001 θαη ISO.14001 ησλ 

εξγνζηαζίσλ θαηαζθεπήο.    

11.7.3 Θα πξνζθνκηζζεί έγγξαθε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ πξνζθξνπζηήξσλ 

ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εηψλ φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 12.1.5 

 

11.8.  ΣΗΜΖ  

Η  πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 170.000,00 € ρσξίο Φ.Π.Α. (αλψηαηε 

ηηκή).  

11.9.  ΥΡΟΝΟ  ΠΑΡΑΓΟΖ 

11.9.1 Οη πξνζθξνπζηήξεο  ζα παξαδνζνχλ ζην ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΚΤΡΑ έηνηκνη γηα ρξήζε 

εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 

11.10.  REFERENCE LIST (ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΔΛΑΣΧΝ) 

Θα δνζεί κε ηελ πξνζθνξά αλαιπηηθφο θαηάινγνο πειαηψλ, παξφκνησλ πξνζθξνπζηήξσλ ησλ 

ηειεπηαίσλ πέληε εηψλ (απφ ην 2005) (έηνο θαηαζθεπήο, πειάηεο, ιηκάλη, ηχπνο 

πξνζθξνπζηήξα), θσηνγξαθηθφ πιηθφ θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο πειαηψλ. 
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ΑΑ  ΡΡ  ΘΘ  ΡΡ  ΟΟ        1122  

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

12.1 ΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Οη πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα είλαη εκπεξηζηαησκέλεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ : 

12.1.1 Πξνέιεπζε, εξγνζηάζην θαηαζθεπήο. Ο πξνζθέξσλ εθφζνλ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ην 

ηειηθφ πξντφλ ππνρξενχηαη κε πνηλή απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο λα δειψλεη ηελ επηρεηξεκαηηθή 

κνλάδα θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο. 

Όηαλ νη πξνζθέξνληεο δελ ζα θαηαζθεπάζνπλ νη ίδηνη ην ηειηθφ πξντφλ, ζε δηθή ηνπο 

επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ πξνζθνξά ηνπο δειψλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ 

νπνία ζα θαηαζθεπαζζεί ην πξνζθεξφκελν πξντφλ θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο. Επίζεο 

ζηελ πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα επηζπλάςνπλ θαη ππεχζπλε δήισζή ηνπο πξνο ηνλ θνξέα φηη 

ε θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζα γίλεη απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθεη ή ε νπνία 

εθκεηαιιεχεηαη νιηθά ή κεξηθά ηε κνλάδα θαηαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη φηη ν λφκηκνο 

εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο απηήο έρεη απνδερζεί έλαληί ηνπο, κε γξαπηή ζπκθσλία, ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή ππέξ 

ηνπ νπνίνπ έγηλε ε απνδνρή. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρνπλ νη αλσηέξσ δειψζεηο ζα 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Εάλ δηαπηζησζεί απφ ηελ Τπεξεζία αλππαξμία ηεο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο πνπ δειψζεθε κε 

ηελ πξνζθνξά, θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ Δηαγσληζκνχ, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. 

Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θαη φηαλ ζηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα πνπ 

δειψλεηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο έρεη επηβιεζεί πνηλή απνθιεηζκνχ απφ 

ηνπο δηαγσληζκνχο ησλ Φνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Ν.2286/1995, ε 

νπνία ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Πξηλ θαη κεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, θαηαξρήλ, δελ επηηξέπεηαη ε αιιαγή ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο πνπ δειψζεθε κε ηελ πξνζθνξά θαη κε βάζε ηελ νπνία έγηλε ε 

θαηαθχξσζε. Καη’ εμαίξεζε, πξηλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα εγθξηζεί ε αλσηέξσ 

αιιαγή κφλν ιφγσ αλσηέξαο βίαο ή δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δεισζέληνο εξγνζηαζίνπ γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν ελψ, κεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα εγθξηζεί ε αλσηέξσ αιιαγή, 

κεηά απφ αηηηνινγεκέλν αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή. ε θάζε πεξίπησζε απαηηείηαη απφθαζε ηνπ 

αξκνδίνπ απνθαζίδνληνο νξγάλνπ, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ.    

12.1.2 Σερληθά θπιιάδηα, prospectus, θσηνγξαθίεο, ζρέδηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ 

πξνζθξνπζηήξσλ θαη γεληθά θάζε άιιν ρξήζηκν ζηνηρείν γηα ηελ απφθηεζε πιήξνπο θαη 

ζαθνχο γλψκεο γηα ηα πξνζθεξφκελα είδε. 

12.1.3 Σερληθή πεξηγξαθή ζηελ Διιεληθή γιψζζα κε πιήξε, ζαθή θαη αλαιπηηθά ηερληθά 

ζηνηρεία γηα ηα πξνζθεξφκελα είδε γηα λα είλαη δπλαηή ε αμηνιφγεζε ηνπ παξφληνο 

δηαγσληζκνχ, ρσξίο αλάγθε αίηεζεο ππφ ηεο νηθείαο Επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 
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ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ 

12.1.4 Αλαιπηηθέο θαη ζαθείο απαληήζεηο (ρσξίο παξαπνκπέο ή αφξηζηα «ζπκθσλψ», «λαη», 

θιπ) ζε θάζε παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 11 κε ηελ ίδηα αξίζκεζε. Εάλ δελ γίλεη πέξα απφ ηελ 

ηερληθή πεξηγξαθή ε αλσηέξσ αλάιπζε κε αλαθνξά ζεκείνπ πξνο ζεκείν ε πξνζθνξά ζα 

απνξξίπηεηαη. 

ηα εδάθηα πνπ ππάξρνπλ απαηηήζεηο κε ζπγθεθξηκέλα αξηζκεηηθά κεγέζε ζα δνζνχλ ηα 

πξνζθεξφκελα κεγέζε πνπ ζα πξέπεη λα ζπκθσλνχλ κε φζα αλαγξάθνληαη ζηα prospectus 

12.1.5 Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο  

12.1.5.1. Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα δψζεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο δύν εηώλ  

ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή γηα αληηθαηάζηαζε ρσξίο ρξέσζε νιφθιεξνπ ηνπ 

πξνζθξνπζηήξα ή εμαξηεκάησλ ηνπ εθφζνλ πξνβεί ν ίδηνο ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ επηκέξνπο 

ζηνηρείσλ: α) γηα θζνξέο πνπ δελ νθείινληαη ζηνλ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. β) γηα αζηνρία πιηθψλ.  

Πξνο ηνχην νη ζπκκεηέρνληεο ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ ην ρξφλν εγγχεζεο θαιήο 

ιεηηνπξγίαο θαη κε Τπεχζπλε Δήισζε Ν.1599/86 λα δειψζνπλ φηη ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο 

ζα θαηαζέζνπλ κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θαη πξηλ απφ ηελ πιεξσκή ηνπο, ζρεηηθή εγγπεηηθή 

επηζηνιή θαιήο ιεηηνπξγίαο, ε αμία ηεο νπνίαο ζα είλαη ίζε κε ην 10% ηεο θαηαθπξωζείζαο 

ηηκήο ρωξίο Φ.Π.Α. θαη ε δηάξθεηά ηεο δχν (2) έηε. 

 

12.2  ΦΑΚΔΛΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Όιεο νη ηηκέο πνπ ζα δνζνχλ ζα είλαη ππνρξεσηηθά ζε επξψ θαη ζα πεξηέρεη ηελ παξαθάησ 

αλάιπζε: 

12.2.1. Σελ ηηκή ελφο πξνζθξνπζηήξα ρσξίο Φ.Π.Α. γηα ειεχζεξε παξάδνζε ζηνλ                 

Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. 

12.2.2. Σελ ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο ελφο πξνζθξνπζηήξα ρσξίο Φ.Π.Α. γηα ειεχζεξε 

παξάδνζε ζηνλ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. 

12.2.3. Σελ ηηκή ελφο πιήξνπο πξνζθξνπζηήξα (πξνζθξνπζηήξαο + ζχζηεκα αλάξηεζεο) 

ρσξίο Φ.Π.Α. 

12.2.4 Σελ ζπλνιηθή ηηκή φιεο ηεο πνζφηεηαο ησλ πιήξσλ πξνζθξνπζηήξσλ ρσξίο Φ.Π.Α. 

12.2.5 Σνλ Φ.Π.Α. ζε πνζνζηφ επί ηνηο εθαηφ (%) θαη ζε πνζφ. 

12.2.6 Σε ζπλνιηθή ηηκή φιεο ηεο πνζφηεηαο ησλ πιήξσλ πξνζθξνπζηήξσλ κε Φ.Π.Α. 

12.2.7 ηηο αλσηέξσ πξνζθεξφκελεο ηηκέο πεξηιακβάλνληαη : 

12.2.7.1.Σα εηδηθά εξγαιεία πνπ πηζαλφλ απαηηνχληαη γηα ηελ ζπλαξκνιφγεζε ηνπο. 

12.2.7.2.Σα βηβιία νδεγηψλ ηνπνζέηεζεο θαη ζπλαξκνιφγεζεο 

12.2.7.3.Γεληθά θάζε έμνδν πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ παξάδνζε ησλ πξνζθξνπζηήξσλ 

ζην ρψξν ηνπ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. πνπ ζα ππνδεηρζεί. 

12.2.8 Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ησλ παξαπάλσ ηηκψλ απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. 
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12.2.9  Εθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη ζαθψο ε πξνζθεξφκελε ηηκή φπσο 

πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε κε απφθαζε ηνπ Δ.. ηνπ 

Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.      

 

ΑΑ  ΡΡ  ΘΘ  ΡΡ  ΟΟ        1133  

ΣΟΠΟ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ – ΚΤΡΧΔΗ ΔΚΠΡΟΘΔΜΖ ΠΑΡΑΓΟΖ – 

ΜΔΣΑΘΔΖ – ΠΑΡΑΣΑΖ 

13.1.1 Η πξνκήζεηα ζα παξαδνζεί ζηνλ ρψξν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηνλ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. κέζα 

ζην ρξφλν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 11.12 θαη ζηε ζχκβαζε πνπ ζα 

ππνγξαθεί. 

13.1.2 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ Δηεχζπλζε Πξνκεζεηψλ θαη ηελ Επηηξνπή 

παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ηνπο πξνζθξνπζηήξεο, 

ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα. 

13.1.3 Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί κε απφθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. θαη κε ηελ επηθχιαμε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ λα ιχζεη κνλνκεξψο ηε ζχκβαζε, λα 

κεηαηίζεηαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο.  Μεηάζεζε ηνπ ρξφλνπ 

παξάδνζεο γίλεηαη κφλν ζε πεξίπησζε ζνβαξνηάησλ ιφγσλ πνπ ζπληζηνχλ αληηθεηκεληθή 

αδπλακία εκπξφζεζκεο παξάδνζεο ησλ πξνζθξνπζηήξσλ ή ζε πεξηπηψζεηο πνπ ζπληξέρνπλ 

ιφγνη πνπ ζπληζηνχλ αλσηέξα βία (άξζξν 10). ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο κεηάζεζεο ηνπ 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο. 

13.1.4  Με απφθαζε ηνπ Δ.. ηνπ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. κπνξεί ε ζπκβαηηθή πξνζεζκία παξάδνζεο 

ησλ εηδψλ λα παξαηείλεηαη εθφζνλ ζπληξέρεη αληηθεηκεληθφο ιφγνο πνπ δηθαηνινγεί ηελ 

παξάηαζε θαη χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ, πνπ ππνβάιιεηαη πξηλ ηε ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο. 

13.2 ε πεξίπησζε εθπξόζεζκεο παξάδνζεο επηβάιινληαη θπξψζεηο σο αθνινχζσο: 

13.2.1 ε πεξίπησζε πνπ ε παξάδνζε ησλ πξντφλησλ γίλεη κεηά ηε ιήμε ηεο αληίζηνηρεο 

πξνζεζκίαο, φπσο απηή δηακνξθψλεηαη χζηεξα απφ ηπρφλ κεηάζεζε, αιιά πξηλ ηε ιήμε ηεο 

παξαηάζεσο πνπ ηπρφλ ρνξεγήζεθε, επηβάιιεηαη πξφζηηκν, ππνινγηδφκελν σο εμήο: 

Γηα θαζπζηέξεζε πνπ δελ ππεξβαίλεη ην ¼ ηνπ κέγηζηνπ ρξφλνπ παξάηαζεο, πνζνζηφ 1% ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε θαζπζηεξεκέλα. 

Γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην ¼, αιιά φρη θαη ην ½ ηνπ κέγηζηνπ ρξφλνπ παξάηαζεο, 

πνζνζηφ 3% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε θαζπζηεξεκέλα. 

Γηα πεξαηηέξσ θαζπζηέξεζε, πνζνζηφ 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ 

παξαδφζεθε θαζπζηεξεκέλα. 

13.2.2 Σν παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε, πνζνζηφ πξνζηίκνπ ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο 
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αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ εηδψλ ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α. 

13.2.3 Η είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην ιαβείλ ηνπ πξνκεζεπηή ή 

ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο 

εθηέιεζεο, εθφζνλ ν πξνκεζεπηήο δελ θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν πνζφ ζην Σακείν ηνπ Ο.Λ.ΚΕ 

13.2.4 ε πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη αλαινγηθά 

ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο, θαηά ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο ζε απηήλ. 

13.3 Ο πξνκεζεπηήο έρεη ηελ απνθιεηζηηθή αζηηθή θαη πνηληθή επζχλε απέλαληη ζε 

νπνηνλδήπνηε ηξίην, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε γηα 

νπνηαδήπνηε δεκία ή απαηηήζεηο, νη νπνίεο ζα πξνέιζνπλ απφ δηθέο ηνπ, ή ησλ πξνζηηζέλησλ 

ηνπ, ελέξγεηεο ή παξαιείςεηο νθεηιφκελεο ζε δφιν ή ακέιεηα, θαηά ηελ κεηαθνξά θαη παξάδνζε 

ηεο πξνκήζεηαο.  

  

ΑΑ  ΡΡ  ΘΘ  ΡΡ  ΟΟ        1144  

ΔΛΔΓΥΟΗ  –  ΠΑΡΑΛΑΒΖ  –  ΑΠΟΡΡΗΦΖ  –  ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ 

14.1 Γηα ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ πξνζθξνπζηήξσλ ζα νξηζζεί ηξηκειήο 

Επηηξνπή Παξαιαβήο απφ ππαιιήινπο ηνπ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. 

14.2 Ο πνηνηηθφο έιεγρνο ησλ εηδψλ γίλεηαη κε νπνηνλδήπνηε ελδεηθλπφκελν ηξφπν θαηά ηελ 

θξίζε ηεο Επηηξνπήο Παξαιαβήο. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο θαιείηαη λα παξαζηεί, 

εθφζνλ ην επηζπκεί, ν πξνκεζεπηήο θαη δηελεξγείηαη πνζνηηθφο έιεγρνο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο 

απφ ηελ Επηηξνπή Παξαιαβήο. 

14.3 Αλ απφ ηα απνηειέζκαηα θάπνηνπ ειέγρνπ πξνθχςνπλ απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ έρνπλ δεισζεί απφ ηνλ πξνκεζεπηή θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ έρνπλ 

ηα πξνκεζεπφκελα είδε, κπνξνχλ φκσο απηά λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., δηφηη 

θξίλεηαη φηη νη απνθιίζεηο απηέο είλαη επνπζηψδεηο, θαηά ηελ θξίζε ηεο Επηηξνπήο Παξαιαβήο, 

ηφηε ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε, εγθξίλεη ηελ παξαιαβή αθνχ κεηψζεη αλάινγα 

ηελ ηηκή, θαηφπηλ ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηεο Επηηξνπήο Παξαιαβήο. 

ε πεξίπησζε πνπ πξνθχςνπλ νπζηψδεηο απνθιίζεηο, ε Επηηξνπή Παξαιαβήο εηζεγείηαη ηελ 

απφξξηςε ησλ πξνζθξνπζηήξσλ, θαη εθφζνλ ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. 

απνξξίςεη ηειηθψο ηα πξνκεζεπφκελα είδε ηφηε, εθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ νξίδεη ν Νφκνο, 

ζα θαηαπέζεη σο πνηλή ππέξ ηνπ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε, θαη ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πνπ έρεη 

θαηαηεζεί, θαηφπηλ ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

14.4 Σν Δ.. ηνπ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. κπνξεί λα επηηξέςεη ηελ αληηθαηάζηαζε είδνπο, πνπ 

παξαδφζεθε θαη απνξξίθζεθε νιηθά ή κεξηθά απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, κε άιιν πνπ είλαη 

ζχκθσλν κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, φπσο νξίδεηαη 

ζηνλ Καλνληζκφ ηνπ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.. 
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14.5 Μεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα επηζηξαθεί ζε απηφλ 

θαη ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο. 

14.6 Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηελ Επηηξνπή Παξαιαβήο, θνηλνπνηνχληαη 

ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ πξνκεζεπηή. 
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ΣΡΟΠΟ  ΠΛΖΡΧΜΖ  –  ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ  ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

15.1 Σξόπνο πιεξωκήο 

Η πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ηεο πξνκήζεηαο ησλ πξνζθξνπζηήξσλ ζα γίλεη απφ ην Σακείν ηνπ 

Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., εληφο ελφο (1) κελφο απφ ηελ έθδνζε ηηκνινγίνπ εμφθιεζεο. 

15.2 Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά 

Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη είλαη ηα εμήο : 

15.2.1 Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο. 

15.2.2 Θεσξεκέλν απνδεηθηηθφ εηζαγσγήο ηεο πξνκήζεηαο ζηνλ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. 

15.2.3 Τπνγεγξακκέλν ηηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή, 

15.2.4 Κάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο πνπ 

δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 

 

 

 

Για τθν Σεχνικι Τπθρεςία 
Ο   υντάξασ 
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ΤΤ  ΠΠ  ΟΟ  ΓΓ  ΔΔ  ΗΗ  ΓΓ  ΜΜ  ΑΑ  ΣΣ  ΑΑ        ΔΔ  ΓΓ  ΓΓ  ΤΤ  ΖΖ  ΣΣ  ΗΗ  ΚΚ  ΧΧ  ΝΝ        ΔΔ  ΠΠ  ΗΗ    ΣΣ  ΟΟ  ΛΛ  ΧΧ  ΝΝ  

11..  ΤΤππόόδδεεηηγγκκαα    ΔΔγγγγππεεηηηηθθήήοο    ΔΔππηηζζηηννιιήήοο    ππκκκκεεηηννρρήήοο  

Ολνκαζία Σξάπεδαο ......................……............       Καηάζηεκα.......…............................... 

   Ηκεξνκελία έθδνζεο .................................. 

Ππορ Ο.Λ.ΚΔ. Α.Δ. 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ  

Σαρ. Γ/λζε : Νέν Ληκάλη 

Σ.Κ. : 491 00 – ΚΔΡΚΤΡΑ  

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  Αξ. ……….......... ΔΤΡΧ  ............…..……........ 

  Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυώμεκα δια τθσ παροφςασ επιςτολισ ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιώματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ υπζρ 

(ςε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρείασ) 

τθσ Εταιρείασ ..............…….................. Δ/νςθ.. .....………………........................................  

ι (ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ ι φμπραξθσ) 

των Εταιρειών : 

1. ……………………………………………………………………… Δ/νςθ ……………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………… Δ/νςθ ……………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………… Δ/νςθ ……………………………………………………………………….. 

μελών τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ ι φμπραξθσ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ 

ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτασ τουσ ωσ μελών τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ ι φμπραξθσ 

και μζχρι του ποςοφ των ………………………….. ευρώ, για τθν ςυμμετοχή ςτον διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ 01-

02-2011 για τθν προμικεια ΔΕΚΑΟΚΣΩ (18) κυλινδρικών προςκρουςτήρων ςφμφωνα με τθν υπ'. αρικ. 

1900/5.0/14-12-2010 Διακιρυξι ςασ.  

  Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει κακ' όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ, μόνο τισ από τθν ςυμμετοχι ςτον 

ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ υποχρεώςεισ τθσ (ςε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρείασ) εν λόγω 

Εταιρείασ ι (ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ ι φμπραξθσ) των εταιρειών τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ ι 

φμπραξθσ ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ 

ιδιότθτασ τουσ ωσ μελών τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ ι φμπραξθσ. 

  Σο παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςθ ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από 

μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ 

από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

  ε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 

πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 

  Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Τπθρεςίασ ςασ, 

με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν  ................................................... 

(ΗΜΕΙΩΗ: Για τθν Σράπεηα ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ κατά ζνα (1) μινα του χρόνου 

ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, όπωσ ςχετικά αναφζρεται ςτθ Δ/ξθ). 

  Βεβαιώνεται (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΙ ΕΛΛΘΝΙΚΕ ΣΡΑΠΕΗΕ) υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικών μασ 

επιςτολών που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν 

υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί από το Τπουργείο Οικονομικών για τθν Σράπεηά μασ. 

 

(Εξουςιοδοτημένη υπογραφή) 
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2. ΤΤππόόδδεεηηγγκκαα    ΔΔγγγγππεεηηηηθθήήοο  ΔΔππηηζζηηννιιήήοο    ΚΚααιιήήοο    ΔΔθθηηέέιιεεζζεεοο    ύύκκββααζζεεοο 

Ολνκαζία Σξάπεδαο ......................……............       Καηάζηεκα.......…............................... 

   Ηκεξνκελία έθδνζεο .................................. 

Ππορ Ο.Λ.ΚΔ. Α.Δ. 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ  

Σαρ. Γ/λζε : Νέν Ληκάλη 

Σ.Κ. : 491 00 – ΚΔΡΚΤΡΑ  

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ Αξ. ……….......... ΔΤΡΧ  ............…..……........ 

  Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυώμεκα δια τθσ παροφςασ επιςτολισ ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιώματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ υπζρ 

(ςε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρείασ) 

τθσ Εταιρείασ ..............…….................. Δ/νςθ.. .....………………........................................  

ι (ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ ι φμπραξθσ) των Εταιρειών : 

1. ……………………………………………………………………… Δ/νςθ ……………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………… Δ/νςθ ……………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………… Δ/νςθ ……………………………………………………………………….. 

μελών τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ ι φμπραξθσ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ 

ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτασ τουσ ωσ μελών τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ ι φμπραξθσ 

και μζχρι του ποςοφ των ………………………….. ευρώ, για τθν καλή εκτζλεςη τησ ςφμβαςησ που αφορά ςτο 

διαγωνιςμό τθσ 01-02-2011 με αντικείμενο τθν προμικεια δεκαοκτώ (18) κυλινδρικών προςκρουςτήρων 

ςυνολικισ αξίασ ……………........ ευρώ, ςφμφωνα με τθν υπ'. αρικ. 1900/5.0/14-12-2010 διακιρυξι ςασ. 

  Σο ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ 

καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το 

βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

  Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι 

μποροφμε να κεωριςουμε τθν Σράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. 

  ε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 

πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 

  Βεβαιώνεται (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΙ ΕΛΛΘΝΙΚΕ ΣΡΑΠΕΗΕ) υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικών μασ 

επιςτολών που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν 

υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί από το Τπουργείο Οικονομικών για τθν Σράπεηά μασ. 

(Εξουςιοδοτημένη υπογραφή) 



Δηαθήξπμε αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα 18 θπιηλδξηθψλ Πξνζθξνπζηήξσλ 
 

Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.  
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3. ΤΤππόόδδεεηηγγκκαα    ΔΔγγγγππεεηηηηθθήήοο  ΔΔππηηζζηηννιιήήοο    ΚΚααιιήήοο    ΛΛεεηηηηννππξξγγίίααοο 

Ολνκαζία Σξάπεδαο ......................……............       Καηάζηεκα.......…............................... 

   Ηκεξνκελία έθδνζεο .................................. 

Ππορ Ο.Λ.ΚΔ. Α.Δ. 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ  

Σαρ. Γ/λζε : Νέν Ληκάλη 

Σ.Κ. : 491 00 – ΚΔΡΚΤΡΑ  

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ Αξ. ……….......... ΔΤΡΧ  ............…..……........ 

  Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυώμεκα δια τθσ παροφςασ επιςτολισ ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιώματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ υπζρ (ςε περίπτωςθ 

μεμονωμζνθσ εταιρείασ) τθσ Εταιρείασ ..............……………............... Δ/νςθ.. .....………………........................................  

ι (ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ ι φμπραξθσ) των Εταιρειών : 

1. ……………………………………………………………………… Δ/νςθ ……………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………… Δ/νςθ ……………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………… Δ/νςθ ……………………………………………………………………….. 

μελών τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ ι φμπραξθσ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ 

ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτασ τουσ ωσ μελών τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ ι φμπραξθσ 

και μζχρι του ποςοφ των …………………….. ευρώ, για τθν καλή λειτουργία που αφορά ςτθν προμικεια ΔΕΚΑΟΚΣΩ 

(18) κυλινδρικών προςκρουςτήρων ςυνολικισ αξίασ ………........ ευρώ, ςφμφωνα με τθν υπ'. αρικ. 1900/5.0/14-

12-2010 Διακιρυξι ςασ. 

  Σο ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ 

καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το 

βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

  Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι 

μποροφμε να κεωριςουμε τθν Σράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. 

  ε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 

πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 

  Βεβαιώνεται (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΙ ΕΛΛΘΝΙΚΕ ΣΡΑΠΕΗΕ) υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικών μασ 

επιςτολών που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν 

υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί από το Τπουργείο Οικονομικών για τθν Σράπεηά μασ. 

(Εξουςιοδοτημένη υπογραφή) 


