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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ 

ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΙΗΗ ΠΑΛΑΙΟΤ 

ΚΑΙ ΑΥΡΗΣΟΤ  ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ 

ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ 

ΣΗΝ ΤΦΗΛΟΣΕΡΗ ΣΙΜΗ Ε ΕΤΡΧ. 

 

 

ΑΡΗΘ. ΓΗΑΚ   1308 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ : 31 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 2013 

 

ΘΔΜΑ : Δκποίεζε  Παλαιού και Άσπεζηος Μεσανολογικού εξοπλιζμού ηερ 

Ο.Λ.Κ. Α.Δ. 

Πξνϋπνινγηδόκελεο πνζόηεηαο : 223.000 θηιώλ, σο αλαθέξεηαη ζηνλ ζπλεκκέλν 

πίλαθα κίαο (1) ζειίδαο. 

Διάρηζηεο Πξνϋπνινγηδόκελεο αμίαο : 33.450,00 επξώ ρσξίο Φ.Π.Α. θαη επξώ 

41.143,50 ζπκπεξηιακβαλόκελνπ Φ.Π.Α. 23% κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ 

πςειόηεξε ηηκή ζε επξώ άλσ ηεο πξνϋπνινγηζζείζαο. 

 

ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 

ηνλ παξόληα δηαγσληζκό κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ Φπζηθά Πξόζσπα Έιιελεο ή 

Αιινδαπνί, λνκηθά πξόζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά θαη ελώζεηο πξνζώπσλ πνπ 

ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, εθόζνλ δηαζέηνπλ άδεηα δηαρείξηζεο ζηεξώλ 

απνβιήησλ,  ζύκθσλα κε ην άξζξν 8 ηεο Τ.Α. ΗΠ50910/2727 ΦΔΚ Β 1909/2003 ή 

άδεηα ιεηηνπξγίαο δηαιπηεξίνπ ή ζεκείνπ ζπιινγήο από ην Σκήκα Βηνκεραλίαο ηεο 

Ννκαξρίαο πνπ αλήθνπλ. ή  αλ πξόθεηηαη γηα αλαθπθισηέο Πηζηνπνηεηηθό 

πλεξγαζίαο κε αδεηνδνηεκέλνπο  δηαιπηέο ή ζπιιέθηεο. 

 

2. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ-ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

2.1-  Ο παξώλ πιεηνδνηηθόο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ηελ 31 Οθησβξίνπ 2013 

εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 10.00 αθξηβώο ζηνλ 1
ν
 όξνθν ηνπ θηηξίνπ ηνπ 

Οξγαληζκνύ Ληκέλνο Καβάιαο (Ο.Λ.Κ.) ζηελ Καβάια θαη ζηελ νδό Αβέξσθ 

1. 

Οη ελδηαθεξόκελνη νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ηηο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο 

ηνπο ή  αλ ηηο απνζηείινπλ κε ζπζηεκέλε ηαρπδξνκηθή επηζηνιή, πνπ ζα 
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αλαθέξεη όια ηα απαηηνύκελα, από ηελ παξνύζα ζηνηρεία   ζηελ  εμήο 

δηεύζπλζε : Οξγαληζκόο Ληκέλνο Καβάιαο Γ/λζε .Πεξηνπζίαο θαη 

Αλάπηπμεο, νδόο Αβέξσθ 1 , 1
νο   

   όξνθνο  γξαθείν 2  Σ.Κ. 65403 ΚΑΒΑΛΑ 

έγθαηξα   (κε επζύλε ηνπο). ώζηε θαηά ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία θαη ώξα  λα 

παξαιεθζνύλ από ηελ Δπηηξνπή Απνζθξάγηζεο ηνπ Οξγαληζκνύ Ληκέλνο 

Καβάιαο. 

Δλαιιαθηηθά νη ελδηαθέξνκαη κπνξνύλ λα θαηαζέζνπλ απ’ επζείαο ζηελ 

Δπηηξνπή Απνζθξάγηζεο ηνπ Οξγαληζκνύ Ληκέλνο Καβάιαο ηηο 

ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο ηνπο θαη κόλνλ θαηά ηελ αλσηέξσ πξναλαθεξζείζα 

εκεξνκελία θαη ώξα . 

2.2- Μεηά ηελ ιήμε  ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο θαη ώξαο θακία πξνζθνξά δελ ζα 

γίλεηαη δεθηή , αιιά ζα απνξξίπηεηαη, ράξηο λα απνζθξαγηζζεί, σο 

εθπξόζεζκε. 

2.3- Οη πξνζθνξέο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο, πξέπεη λα ππνβάιινληαη εληόο θαιά 

ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ, ζηνλ νπνίν ππνρξεσηηθά ζα αλαγξάθνληαη επθξηλώο , 

ηα θάησζη :  

 α.  Η ιέμεο «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα  

  β. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκό ήηνη : 

 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ  

ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΛΗΜΔΝΟ ΚΑΒΑΛΑ Α.Δ. 

ΑΒΔΡΩΦ 1 ΚΑΒΑΛΑ. 

γ. Ο αξηζκόο δηαθήξπμεο, ε εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ην 

αληηθείκελν ηεο δηαθήξπμεο . 

δ. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα (πξνζθέξνληα) , ήηνη ε πιήξεο επσλπκία, ε 

ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε , ην ηειέθσλν θαη ν αξηζκόο ΣΔLΔFAX ( σο επηινγή 

ηξόπνπ επηθνηλσλίαο). 

 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη εθόζνλ ε πξνζθνξά δελ ππνβάιιεηαη  από ηνλ ίδην ηνλ 

αλάδνρν αιιά από εμνπζηνδνηεκέλν εθπξόζσπό ηνπ, ζηνλ θπξίσο θάθειν ζα 

αλαγξάθνληαη όια ηα αλσηέξσ ζηνηρεία 2.2δ. ηεο παξνύζαο, ηόζν γηα ηνλ 

αλάδνρν όζν θαη  γηα ηνλ εθπξόζσπό ηνπ. Όια ηα αλσηέξσ ζα αλαγξάθνληαη 

θαη ζηνπο, εληόο ηνπ θπξίσο θαθέινπ, επί κέξνπο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο κε 

ηηο ελδείμεηο.: 

α. «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ»     

β. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

 

3. ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ-ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ – ΓΖΛΩΔΗ 

 

Ο πξνζθέξσλ νθείιεη  λα θαηαξηίζεη ηελ πξνζθνξά  ηνπ ζε δύν αληίηππα 

(πξσηόηππν θαη έλα  αληίγξαθν), όια ππνγεγξακκέλα από ηνλ ίδην ή από ηνλ 

(εγγξάθσο απνδεδεηγκέλα ) λόκηκν εμνπζηνδνηεκέλν εθπξόζσπό ηνπ  θαη λα 

ηελ ππνβάιιεη αθνινύζσο : 
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3.1-  Δληόο ηνπ ζθξαγηζκέλνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο πξνζθνξά ζα ηνπνζεηεζνύλ 

δύν ζθξαγηζκέλνπ θάθεινη κε ηηο ελδείμεηο.: 

α) «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» 

β) «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

θαζώο θαη όιεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ (παξ.2.3.β.γ θαη δ.) 

Δληόο ηνπ ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ (α) ζα ηνπνζεηεζνύλ όια ηα απαηηνύκελα 

από ηελ δηαθήξπμε δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ  αλαθέξνληαη ζην 

ζπλεκκέλν ζηελ παξνύζα ζρεηηθό ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α. , πνπ απνηειεί  

αλαπόζπαζην  κέξνο απηήο. 

Δληόο ηνπ ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ (β) ζα ηνπνζεηεζνύλ όια ηα απαηηνύκελα  

από ηε Γηαθήξπμε νηθνλνκηθά ζηνηρεία ήηνη :  ηηκή γηα ηε ζύλνιν ησλ 

εθπνηνπκέλσλ ε νπνία ζα είλαη θαζαξή (άλεπ Φ.Π.Α. 23%) γηα ηνλ 

Οξγαληζκό Ληκέλνο Καβάιαο. Ο Φ.Π.Α.  επηβαξύλεη ηνλ αλάδνρν πιεηνδόηε. 

Οη ζειίδεο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα είλαη αξηζκεκέλεο θαη 

ππνγεγξακκέλεο από ηνπο αλαδόρνπο ή ηνπο λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλνπο 

εθπξνζώπνπο ηνπο. 

3.2-  Ο Ο.Λ.Κ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζθνξώλ  ηνπ 

παξόληνο  δηαγσληζκνύ λα θαιέζεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα παξνρή 

πιεξνθνξηώλ θαη δηεπθξηλήζεσλ πνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα 

δηαθνξνπνηνύλ ηελ αξρηθή πξνζθνξά ησλ , δελ ζα  ζπληζηνύλ δε ζπκπιήξσζε 

νπνπδήπνηε  ζηνηρείνπ ηεο  πξόζθνξα ησλ. 

3.3-  Οη όξνη ηεο δηαθήξπμεο ζεσξνύληαη νπζηώδεηο θαη απαξάβαηνη.  

 

4.- ΝΟΜΟΣΤΠΖ ΤΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΓΛΩΑ ΣΩΝ ΠΡΟΚΟΜΗΕΟΜΔΝΩΝ 

ΔΓΓΡΑΦΩΝ 

4.1-  Όια ηα έγγξαθα, πηζηνπνηεηηθά θαη δηθαηνινγεηηθά  πνπ ζπλνδεύνπλ ηηο 

πξνζθνξέο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηνλ δηαγσληζκό ζα πξέπεη λα είλαη 

ζπληαγκέλα ή επηζήκσο  κεηαθξαζκέλα ζηελ ειιεληθή γιώζζα θαη λνκίκσο 

ζθξαγηζκέλα θαη ππνγεγξακκέλα από ηα ζπκκεηέρνληα θπζηθά πξόζσπα ή ηα 

πξόζσπα πνπ εθπξνζσπνύλ ηνλ λνκηθό πξόζσπν ζηελ ρώξα εγθαηάζηαζήο 

ηνπο/ηνπ. 

Πεξαηηέξσ πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη θαη ηα επίζεκα έγγξαθα κε ηα νπνία 

δηαπηζηώλεηαη ε εμνπζία εθπξνζώπεζεο ηεο εηαηξείαο από ηα αλσηέξσ 

πξόζσπα.  

4.2- Δηδηθά γηα ηα αιινδαπά δεκόζηα έγγξαθα πνπ ζπληάρζεθαλ από δεκόζηα 

αξρή εγθαηεζηεκέλε ζε ζπκβαιιόκελε ρώξα ηεο ύκβαζε ηεο Υάγεο, 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 1497/1984 (Κύξσζε  ύκβαζεο), απαηηείηαη 

λα θέξνπλ ηελ ππνζεκείσζε apostille, θαηά ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη 

ζην  θξάηνο όπνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλε ε δεκόζηα αξρή πνπ εμέδσζε  ην 

έγγξαθν, ζπλνδεπόκελε από επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιώζζα. 

4.3- Η κε ζπκκόξθσζε ηεο πξνζθνξάο  πξνο ηα αλαθεξόκελα ζην παξόλ άξζξν 

έρεη σο ζπλέπεηα ηελ απόξξηςε απηή. 

4.4- Η αιιεινγξαθία πνπ αθνξά ηνλ δηαγσληζκό ζε όια ηνπ ηα ζηάδηα ζα γίλεηαη 

ζηελ Διιεληθή γιώζζα. 
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5. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ 

 

1.  Μεηά ηελ θαηάζεζε ησλ πξνζθνξώλ, ειέγρνληαη όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη 

εθόζνλ δηαπηζησζνύλ θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο νπζηώδεο ειιείςεηο ή 

απνθιείζεηο από ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο, απνθιείεηαη ε παξαπέξα 

ζπκκεηνρή ηνπ ελδηαθεξόκελνπ.  Πξνζθνξέο, πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο 

παξνπζηάδνπλ επνπζηώδεηο ειιείςεηο δελ απνξξίπηνληαη. 

 

2.  ηε ζπλέρεηα ζα αθνινπζήζεη ε αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ, κε ζθνπό ηελ 

επηινγή ησλ δηαγσληδόκελσλ γηα ηνπο νπνίνπο ζα αλνηρζνύλ νη νηθνλνκηθέο 

πξνζθνξέο.  Καηά ηνλ έιεγρν θαη πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε θεξεγγπόηεηα ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ, ε επαγγεικαηηθή αμηνπηζηία ηνπο, ε ρξεκαηνπηζησηηθή θαη 

νηθνλνκηθή γεληθόηεξα θαηάζηαζή ηνπο θαη νη ελ γέλεη δπλαηόηεηέο ηνπο, 

εθαξκόδνληαη αλαινγηθά όζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 8 ηνπ Π.Γ. 118/07 θαη 

εμεηάδνληαη θπξίσο: 

 

α)      Οη ηπρόλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί άζθεζεο επαγγέικαηνο ηνπ ελδηαθεξόκελνπ θαη ν 

ηπρόλ απνθιεηζκόο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε δηαγσληζκνύο ηνπ Γεκνζίνπ.  

 

β)  Δάλ έρεη ππνπέζεη ζε ζνβαξό παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηνπ δξαζηεξηόηεηαο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

γ)  Δάλ έρνπλ θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειώζεηο θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ 

πνπ ηπρόλ ηνπο δεηεζνύλ. 

 

3.   Γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ ε αξκόδηα Δπηηξνπή κπνξεί λα 

δεηήζεη νπνηνδήπνηε έγγξαθν θξίλεη ζθόπηκν από ηνλ δηαγσληδόκελν, ζύκθσλα κε ηα 

αλαθεξόκελα ζηα άξζξα 6 θαη 8 ηνπ Π.Γ. 118/07. 

 

4.  Η απνδνρή ή ε απόξξηςε ησλ πξνζθνξώλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ γίλεηαη κε 

απόθαζε ηνπ Γ../Ο.Λ.Κ. Α.Δ. ύζηεξα από εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιόγεζεο 

ησλ πξνζθνξώλ. Με ηελ παξαπάλσ απόθαζε θαζνξίδεηαη ε εκεξνκελία 

απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ θαη απνζηέιιεηαη ζρεηηθή πξόζθιεζε 

ζηνπο δηαγσληδόκελνπο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο.  Οη θάθεινη 

ησλ Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ, γηα όζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ θαηά ηελ 

αμηνιόγεζε δηθαηνινγεηηθώλ θαη ινηπώλ ζηνηρείσλ απνδεθηέο, επηζηξέθνληαη κε 

κέξηκλα ηεο Γηεύζπλζεο Πεξηνπζίαο & Αλάπηπμεο, ρσξίο λα απνζθξαγηζηνύλ. 

 

5.  Η απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ, ζα γίλεη δεκόζηα ελώπηνλ ηεο 

αξκόδηαο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, ζηελ πξνθαζνξηζκέλε από ηελ 

πξόζθιεζε εκεξνκελία θαη ώξα. Όζνη παξεπξίζθνληαη ζηε δηάξθεηα απνζθξάγηζεο 

ησλ πξνζθνξώλ, ιακβάλνπλ γλώζε ησλ ζπκκεηερόλησλ ζην δηαγσληζκό. 

  

6.  Η αξκόδηα Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζε απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ησλ νηθνλνκηθώλ 

πξνζθνξώλ θαη αλαθνηλώλνληαη νη πξνζθεξζείζεο ηηκέο.  Μεηά ηελ αλαθνίλσζε από 

ηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ ηεο πξνζθνξάο εθάζηνπ 

πιεηνδόηε , ν δηαγσληζκόο ζα ζπλερηζηεί  δηα πξνθνξηθώλ πξνζθνξώλ, κέρξη 

αλαδείμεσο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε. 
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    Η πξνθνξηθή πξνζθνξά, πξέπεη λα είλαη αλώηεξε ηεο κεγαιύηεξεο έγγξαθεο 

πξνζθνξάο, θαηά δύν ηνηο εθαηό (2%) ηνπιάρηζηνλ. 

    Αθνινπζεί αμηνιόγεζε ησλ νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξώλ από ηελ 

Δπηηξνπή θαη κεηά από απηό, ζπληάζζεηαη θαη ππνβάιιεηαη ζην Γ.. ηεο Ο.Λ.Κ. Α.Δ 

ην πξαθηηθό αμηνιόγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνύ.  

 

7.  Η πξόηαζε θαηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο πξνο ην 

Γ../Ο.Λ.Κ. Α.Δ. θαη’ αξρήλ γίλεηαη γηα ηνλ δηαγσληδόκελν ηνπ νπνίνπ ε πξνθνξά 

είλαη απνδεθηή κε βάζε ηνπο θαζνξηδόκελνπο ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε νπζηώδεο 

όξνπο θαη αμηνινγείηαη σο πξνζθνξά κε ηελ πςειόηεξε ηηκή θαηά ηα αλσηέξσ. 

      

   Η ηειηθή θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ ζα γίλεη από ην Γ../Ο.Λ.Κ. Α.Δ. κε βάζε 

ηα αλαθεξόκελα ζην παξαθάησ άξζξν θαη κεηά από εηζήγεζε ηεο Γηεύζπλζεο 

Πεξηνπζίαο & Αλάπηπμεο, ζα αλαθνηλσζεί εγγξάθσο ζηνλ αλαθεξπρζέληα πιεηνδόηε.  

 

6. ΓΗΚΑΗΩΜΑ  ΑΠΟΦΑΖ   ΔΠΗ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

 

Ο Οξγαληζκόο Ληκέλνο Καβάιαο   Α.Δ. (Ο.Λ.Κ.) δηαηεξεί ην  δηθαίσκα : 

Α. Με βάζε ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνύ  ν Οξγαληζκόο Ληκέλνο 

Καβάιαο   Α.Δ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαζέζεη ηελ εθπνίεζε ζηνλ αλάδνρν πνπ ζα 

δώζεη ηελ κεγαιύηεξε πξνζθνξά γηα νιόθιεξε ηελ πνζόηεηα θαη γηα ην ζύλνιν ησλ 

εηδώλ . 

Β. Να κελ εγθξίλεη ηελ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ Γηαγσληζκνύ, 

εθόζνλ θξίλεη απηόλ αλεπηηπρή ή λα καηαηώζεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνύ 

θαη (άξζξν 33 πεξ. γ) απνθαζίδνληαο ηελ επαλάιεςή ηνπ. 

Γ. Να καηαηώζεη ην δηαγσληζκό 

Γ. Σα δηθαηώκαηα ηνπ Οξγαληζκνύ Ληκέλνο Καβάιαο   Α.Δ  πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζην παξόλ άξζξν αζθνύληαη θαηά ηελ απνθιεηζηηθή θαη αλεμέιεγθηε 

θξίζε ηνπ, όπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη από ηα γεληθόηεξα νηθνλνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά 

ζπκθέξνληαο ηνπ Οξγαληζκνύ. 

 

7. ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΤΛΗΚΟΤ 

 

Α.  Η εθπνηνύκελε πνζόηεηα ηνπ Παιαηνύ θαη Άρξεζηνπ Μεραλνινγηθνύ 

εμνπιηζκνύ , όπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηνλ ζπλεκκέλν πίλαθα κηαο (1) ζειίδαο 

ζε πξνϋπνινγηδόκελε αμία 33.450,00 € ρσξίο Φ.Π.Α. 

Σα σο άλσ πιηθά βξίζθνληαη ζηνλ Ληκέλα «ΦΙΛΙΠΠΟ Β΄» θαη ζηνλ 

«ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΛΙΜΔΝΑ ΚΑΒΑΛΑ» σο απηά απνηππώλνληαη ζηνλ ζπλεκκέλν 

πίλαθα ζηνλ νπνίν ππάξρεη αλαιπηηθή πξνϋπνινγηδόκελε πνζόηεηα. 

Οη ελ ιόγσ αλσηέξσ πνζόηεηεο ζα παξαδνζνύλ ζηνλ Αλάδνρν από ηελ 

αξκόδηα Σξηκειή Δπηηξνπή Παξάδνζεο ηνπ Οξγαληζκνύ Ληκέλνο Καβάιαο . 

Ο Οξγαληζκόο Ληκέλνο Καβάιαο  (Ο.Λ.Κ.)  δηαηεξεί ην δηθαίσκα, γηα ηα 

ζπγθεθξηκέλα είδε, ζηηο  ζπγθεθξηκέλεο ηνπνζεζίεο πνπ είλαη ελαπνηεζεηκέλα, λα 

δηαζέζεη πνζόηεηα εμ απηώλ θαηά 20% κηθξόηεξε ηεο πξνϋπνινγηζζείζεο. ε 
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πεξίπησζε πνπ ηα ζπγθξηκέλα είδε ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ηνπνζεζίεο επξεζνύλ εθ ησλ 

δπγνινγίσλ  κεγαιύηεξνπ βάξνπο ησλ πξνϋπνινγηζζέλησλ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 

θαηαβάιεη ζηνλ  Οξγαληζκόο Ληκέλνο Καβάιαο (Ο.Λ.Κ.)  ην επηπιένλ πνζό πνπ 

αλαινγεί ζην επηπιένλ βάξνο. 

Β. Δπηζεκαίλεηαη πξνο ηνπο αγνξαζηέο όηη θαλέλα άιιν πιηθό εθηόο από απηό 

νπ αλαθέξεηαη ζηελ Γηαθήξπμε δελ ζα παξαδνζεί, έζησ θαη εάλ ζηνπο ρώξνπο 

εθπνίεζεο  ήζειε βξεζνύλ ηπρόλ άιια  πιηθά 

Γ. Η παξαιαβή ζα γίλεηαη ηηο εξγάζηκεο ήκεξεο θαη ώξεο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ 

Οξγαληζκόο Ληκέλνο Καβάιαο  (Ο.Λ.Κ.)  (7.00 – 15.00) 

Γ. Πιεξνθνξίεο ζηνπ ελδηαθεξόκελνπο αγνξαζηέο ζα δίλνληαη ζην ηειέθσλν 

: 2510  223282 θ. Κεθξόπνπιν Γξεγόξην. 

Δ. Σν δηθαίσκα ηεο ζεηξάο απνθόκηζεο ηνπ πιηθνύ αλήθεη ζηνλ Οξγαληζκό 

Ληκέλνο Καβάιαο  (Ο.Λ.Κ.). 

 

8.ΑΠΟΚΛΔΗΣΜΟ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ 

 

Α. Μεηά από αηηηνινγεκέλε πξόηαζε ηεο Δπηηξνπήο θαη κε ηελ έθδνζε 

Απόθαζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ Γηνίθεζεο, ζύκθσλα κε ην εθάζηνηε ηζρύνλ 

ζύζηεκα εμνπζηνδόηεζεο,  κπνξεί λα απνθιεηζηεί από πιεηνδνηηθνύο δηαγσληζκνύο 

θάζε πξόζσπν, θπζηθό ή λνκηθό, πνπ δελ εθπιήξσζε ζύκθσλα κε ηελ απαηηνύκελε 

ζηηο ζπλαιιαγέο ,επζύηεηα θαη θαιή πίζηε ππνρξεώζεηο πνπ είρε αλαιάβεη ζην 

παξειζόλ πξνο ηνλ Οξγαληζκό Ληκέλνο Καβάιαο  (Ο.Λ.Κ.)  ή δελ παξέρεη ηηο 

απαηηνύκελεο εγγπήζεσο όηη ζα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεώζεηο πνπ αλαιακβάλεη κε 

ηελ πξνζθνξά ηνπ. 

Β. Δλζηάζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαηά ηεο παξαπάλσ απόθαζεο 

ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζηελ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, 

κέζα ζε δέθα (10) εκεξνινγηαθέο εκέξεο (αλαηξεπηηθή πξνζεζκία)από ηελ 

δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ. 

 

9.-ΔΓΓΤΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 

9.1- Οη πξνζθνξέο  απηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκό ππέπει να 

ζςνοδεύονηαι ςποσπευηικά από εγγςεηική επιζηολή ζςμμεηοσήρ Σπαπέδερ, 

ειιεληθήο ή αιινδαπή ή Γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ Γαλείσλ  ή 

εγγύεζε  αλαγλσξηζκέλνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ηδξύκαηνο εζσηεξηθνύ ή εμσηεξηθνύ 

πνπ έρνπλ ζύκθσλα κε ηα ηζρύνληα ην δηθαίσκα λα ρνξεγνύλ εγγπεηηθέο επηζηνιέο. 

Σν ύςνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ηζνύηαη κε ην 5% ηεο 

πξνϋπνινγηδόκελεο αμίαο ηνπ εθπνηνύκελνπ πιηθνύ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

Φ.Π.Α. 

Σο ύτορ ηερ εγγςεηικήρ επιζηολήρ ζςμμεηοσήρ  ζηον παπόνηα διαγυνιζμό 

διακήπςξερ ανέπσεηαι ζε   2.057,17 εςπώ. 

Η πξνϋπνινγηδόκελε αμία έρεη εθηηκεζεί  θαη αλαθέξεηαη ζηελ δηαθήξπμε ζπλνιηθά. 
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9.2.- Σα έγγξαθα ησλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ ζπκκεηνρήο πνπ δελ είλαη δηαηππσκέλα 

ζηελ Διιεληθή γιώζζα ζα ζπλνδεύνληαη από κεηάθξαζε ηνπ ηδίνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνύ ηδξύκαηνο έθδνζεο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο. 

9.3.- Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρύεη ηνπιάρηζηνλ επί έλα νθηάκελν, από ηελ 

εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πνπ  έρεη 

ρξόλν  ηζρύνο κηθξόηεξν ηνπ νθηακήλνπ, ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

 9.4.- Πξνζθνξέο ρσξίο εγγπεηηθή επηζηνιή  ζπκκεηνρήο, ή κε εγγπεηηθή επηζηνιή  

ζπκκεηνρήο πνπ δελ είλαη ζύκθσλε κε ην ππόδεηγκα εγγπεηηθήο  επηζηνιήο 

ζπκκεηνρήο Α1 ή κε εγγπεηηθή επηζηνιή  ζπκκεηνρήο πνπ  δελ έρεη εθδνζεί γηα πνζό 

ίζν κε ην 5%  ηεο  πξνζθεξζείζεο αμίαο ηνπ εθπνηνύκελνπ πιηθνύ απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. 

9.5.- Με ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ηελ εκέξα θαη ώξα δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνύ, πξέπεη λα θαηαηίζεληαη θαη ην θύξην ζώκα ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο  

ζπκκεηνρήο . Φσηναληίγξαθα επηθπξσκέλα ή FAX , ή νηηδήπνηε άιια έγγξαθα δελ 

γίλνληαη απνδεθηά. 

9.6.- ε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο Οίθνπ ηνπ εμσηεξηθνύ κέζσ εθπξνζώπνπ 

εγγπεηηθή επηζηνιήο ζα είλαη ππέξ ηνπ Οίθνπ θαη όρη ππέξ ηνπ εθπξνζώπνπ. 

9.7.- Οη ηίηινη ησλ εληόθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Γεκνζίνπ ή νκνιόγσλ ηνπ Γεκνζίνπ 

γίλνληαη δεθηνί ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία, σο εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό. 

9.8.- Η  εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο  ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζην 

δηαγσληζκό θαη ζηνπο νπνίνπο δελ  θαηαθπξώζεθε ν δηαγσληζκνύο επηζηξέθεηαη κεηά 

ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθύξσζεο θαη παξαιακβάλεηαη κε θξνληίδα 

απηώλ.  

 

10. ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

 

Ο πιεηνδόηεο αγνξαζηήο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη έγγξαθε θαηαθύξσζε 

ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο  εθηέιεζεο πνπ λα είλαη 

ζύκθσλε κε ην ππόδεηγκα Β1, εληόο (10) δέθα εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ 

θνηλνπνίεζε ηνπ έγγξαθνπ θαηαθύξσζεο, ην ύςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 

10% ηεο πξνϋπνινγηδόκελεο ζπκβαηηθήο αμία ρσξίο Φ.Π.Α. , άιιησο ζε  πεξίπησζε 

άξλεζεο θαηάζεζεο ηεο εγγπεηηθήο θαιήο εθηέιεζεο, ή εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζα 

θαηαπέζεη ζε όθεινο ηνπ Οξγαληζκνύ Ληκέλνο Καβάιαο , ν νπνίνο έρεη ην δηθαίσκα 

λα επαλαιάβεη ηε δεκνπξαζία. 

Η δηάξθεηα ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο  εθηέιεζεο ζα είλαη ίζε κε ην δηπιάζην 

ηνπ κεγίζηνπ ρξόλνπ παξάδνζεο θαη πάλησο όρη κηθξόηεξεο ηνπ έηνπο. 

 

 

 

 

11. ΥΡΟΝΟ ΑΠΟΚΟΜΗΖ ΣΟΤ ΔΚΠΟΗΟΤΜΔΝΟΤ ΤΛΗΚΟΤ 

 

Ο πιεηνδόηεο αγνξαζηήο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη έγγξαθε θαηαθύξσζε ππνρξενύηαη λα 

απνθνκίζεη ην εθπνηνύκελν πιηθό ηκεκαηηθά εληόο έμη (6) κελώλ από ηελ ππνγξαθή 

ηεο ύκβαζεο εθπνίεζεο κε δηθέο ηνπ δαπάλεο.  
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Οη δαπάλεο  θόξησζεο κεηαθνξάο , δύγηζεο θαη εθθόξησζεο ησλ πιηθώλ βαξύλνπλ 

ηνλ πιεηνδόηε ν  νπνίνο κε ίδηα κέζα (απηνθίλεηα, θιάξθ. γεξαλνύο θ.ι.π. ) θαη 

πξνζσπηθό πνπ ζα θξνληίζεη γηα ηελ θόξησζε θαη ηελ νινζρεξή απνκάθξπλζε ησλ 

πιηθώλ από ηηο ζέζεηο πνπ απηά βξίζθνληαη. 

 

12.ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΓΟΡΑΣΟΤ 

 

Ο πιεηνδόηεο αγνξαζηήο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη έγγξαθε θαηαθύξσζε ππνρξενύηαη : 

Α. Να πξνβεί ζηε ιήςε ησλ ελδεδεηγκέλσλ κέηξσλ γηα ηελ πξόιεςε ππξθαγηώλ θαη 

ζα  επζύλεηαη  γηα θάζε δεκία πνπ ηπρόλ πξνμελεζεί ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ  

Οξγαληζκνύ Ληκέλνο Καβάιαο , ή ζε ηξίηνπο από ην απαζρνινύκελν από απηόλ 

πξνζσπηθό ην νπνίν πξέπεη λα είλαη αζθαιηζκέλν γηα θάζε θίλδπλν (Ν. 551 θαη Α Κ) 

θαη ζα έρεη ηελ επζύλε γηα θάζε απνδεκίσζε από αηύρεκα 

Β. Να θαηαβάιεη ηελ αμία ηνπ εθπνηνύκελνπ πιηθνύ ηνηο κεηξεηνίο, πάληνηε, πξηλ 

από θάζε παξαιαβή γηα ηηο πξνϋπνινγηδόκελεο πνζόηεηεο  όπσο πεξηγξάθνληαη ζηνλ  

ζπλεκκέλν πίλαθα ηεο κίαο (1) ζειίδαο ,  πιένλ ηνπ πξνβιεπόκελνπ Φ.Π.Α. 23% ζην 

Κεληξηθό Σακείν ηνπ Οξγαληζκνύ Ληκέλνο Καβάιαο., Αβέξσθ 1 Καβάια. 

Γ. Σν πιηθό ζα παξαδίδεηαη ζηνλ πιεηνδόηε αγνξαζηή από ηελ ηξηκειή Δπηηξνπή 

παξάδνζεο ηνπ  Οξγαληζκνύ Ληκέλνο Καβάιαο . 

Γ. Γηα θάζε παξάδνζε πιηθνύ ε  ηξηκειή Δπηηξνπή παξάδνζεο ηνπ  Οξγαληζκνύ 

Ληκέλνο Καβάιαο ζα ζπληάζζεη ην ζρεηηθό Πξσηόθνιιν Παξάδνζεο θαη ζα 

ππνγξάθεηαη από ηελ  ηξηκειή Δπηηξνπή. 

Δ. Η  Δπηηξνπή παξάδνζεο  ζα απνζηέιιεη απαξαίηεηα γηα θάζε  παξάδνζε ην 

Πξσηόθνιιν Παξάδνζεο θαη ηα δπγνιόγηα ζηελ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ. 

 

13. ΠΟΗΝΗΚΖ ΡΖΣΡΑ 

 

 Ο πιεηνδόηεο αγνξαζηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξήζεη ηνλ ρξόλν απνθόκηζεο ηνπ 

εθπνηνύκελνπ πιηθνύ (όπσο νξίδεηαη ζηνλ όξν 11 ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο) , πνπ 

θαζνξίδεηαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ θαη θαη’ επέθηαζε ζηε ζύκβαζε. Δάλ γηα 

νπνηνδήπνηε ιόγν, εθηόο από αλώηεξε βία, δελ ηεξεζεί ε παξαπάλσ πξνζεζκία, ζα 

παξέρεηαη ηνλ πιεηνδόηε-αγνξάο , ρσξίο θακία άιιε εηδνπνίεζε, παξάηαζε πνπ δελ 

ζα ππεξβαίλεη ην ¼ ηνπ κεγίζηνπ ρξόλνπ απνθόκηζεο κε ηελ πξνϋπόζεζε επηβνιήο 

πνηληθήο ξήηξαο 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζόηεηαο πνπ απνθνκίζηεθε  

εθπξόζεζκα. 

Γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην ¼ ηνπ κεγίζηνπ σο άλσ ρξόλνπ απνθόκηζεο  ηνπ 

εθπνηνύκελνπ πιηθνύ ζα επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο 

ηεο πνζόηεηαο πνπ απνθνκίζηεθε  εθπξόζεζκα. 

 

Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε πνζνζηά πξνζηίκνπ ππνινγίδνληαη επη ηεο ζπκβαηηθήο 

αμίαο ρσξίο ην Φ.Π.Α. 
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Αλ ε απνθνκηδή ηνπ εθπνηνύκελνπ πιηθνύ θαζπζηεξήζεη πιένλ ησλ αλσηέξσ  

πξνζεζκηώλ ηόηε  ν  Οξγαληζκνύ Ληκέλνο Καβάιαο ,. έρεη ην δηθαίσκα κε έγγξαθε 

αλαθνίλσζή ηνπ λα θαηαγγείιεη κνλνκεξώο ηε ζύκβαζε θαη λα απαηηήζεη κε  θάζε 

λόκηκν κέζν ηελ απνθαηάζηαζε θάζε δεκίαο επειζνύζεο ζε απηόλ ιόγσ παξάβαζεο 

από κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή νηνπδήπνηε όξνπ ή όξσλ ηεο ζύκβαζεο, γηα ηελ 

θαηαγγειία δε απηή δελ ππάξρεη πξνζεζκία 

Ο  Οξγαληζκόο Ληκέλνο Καβάιαο ζηελ πεξίπησζε απηή έρεη ην δηθαίσκα λα 

παξαθξαηήζεη ην πνζό  ηεο πνηληθήο ξήηξαο από ηελ θαηαηεζείζα εγγύεζε θαιήο 

εθηέιεζεο εθ’ όζνλ δελ θαηαβάιιεη απηό κε άιιν ηξόπν (Σξαπεδηθή επηηαγή, 

πίζησζε  ινγαξηαζκνύ ηνπ ν  Οξγαληζκνύ Ληκέλνο Καβάιαο ). 

πκθσλείηαη ξεηά, όηη ε θαηάπησζε απηήο ηεο πνηληθήο ξήηξαο γίλεηαη αλεμάξηεηα 

από ην αλ δεκηώζεθε ή όρη ν  Οξγαληζκνύ Ληκέλνο Καβάιαο ,. από ηελ θαζπζηέξεζε 

απνθόκηζεο ησλ εηδώλ θαη επίζεο ζπκθσλείηαη ξεηά όηη ν  Οξγαληζκόο Ληκέλνο 

Καβάιαο , έρεη ην δηθαίσκα λα αμηώζεη ζσξεπηηθά θαη ηελ πνηληθή ξήηξα θαη ηελ 

απνθαηάζηαζε θάζε δεκίαο ηνπ από αληηζπκβαηηθέο ή παξάλνκεο πξάμεηο ή 

παξαιείςεηο ηνπ πξνκεζεπηή. 

Ο πιεηνδόηεο αγνξαζηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα γλσζηνπνηεί εγγξάθσο ζηνλ  

Οξγαληζκνύ Ληκέλνο Καβάιαο ακέζσο θαη πάλησο όρη αξγόηεξα από δέθα (10) 

εκέξεο  από ηελ εκθάληζε ηεο θάζε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο πνπ είλαη δπλαηόλ λα 

επεξεάζεη ηε ζύκβαζε, αιιηώο δελ ζα   έρεη ην δηθαίσκα λα ηελ επηθαιεζηεί. 

 

14.ΗΥΤ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Η πξνζθνξά  δεζκεύεη απηόλ πνπ ηελ ππνβάιιεη γηα 180 εκέξεο από ηελ επνκέλε ηεο 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ 

Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξόκελνπ 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 

15. ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ-ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

 

15.1 Οη πξνζθέξνληεο δελ έρνπλ δηθαίσκα λα απνζύξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ή 

κέξνπο ηεο κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο ή λα κελ απνδερζνύλ ηελ θαηαθύξσζε 

απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνύ 

ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ή κέξνπο ηεο απνζπξζεί ή ν πξνζθέξσλ δελ 

απνδερζεί ηελ θαηαθύξσζε ζ’ απηόλ ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνύ, ππόθεηηαη 

ζε θπξώζεηο θαη εηδηθόηεξα :  

- Έθπησζε θαη απώιεηα θάζε δηθαηώκαηνο γηα θαηαθύξσζε 

- Καηάπησζε ηεο εγγύεζεο ζπκκεηνρή ρσξίο άιιε δηαηύπσζε ή δηθαζηηθή 

ελέξγεηα  

15.2-Ο Οξγαληζκόο Ληκέλνο Καβάιαο , αθνύ θαηαθπξώζεη ην απνηέιεζκα ηνπ 

δηαγσληζκνύ, εηδνπνηεί κε ζρεηηθή έγγξαθε αλαθνίλσζε ηνλ Αλάδνρν , ν νπνίνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο κέζα ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο λα παξνπζηαζηεί, λα θαηαζέζεη 

εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ (Άξζξν 13 ) θαη λα ππνγξάςεη ηελ 
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ζύκβαζε. Δάλ ν αλάδνρνο δελ εμαθαληζζεί θαη δελ θαηαζέζεη ηελ λέα εγγύεζε ηόηε 

θεξύζζεηαη έθπησηνο ή δε εγγύεζε  ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ  

Οξγαληζκνύ Ληκέλνο Καβάιαο .   

15.3- ε πεξίπησζε Αλάδνρεο Δηαηξείαο , εθηόο ηεο  εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο  

εθηέιεζεο, ζα πξνζθνκίδεηαη θαη πηζηνπνηεηηθό Πνηληθνύ Μεηξώνπ ηνπ λνκίκνπ 

εθπξνζώπνπ ή ηνπ δηαρεηξηζηή απηήο, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ 

εμακήλνπ, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ έρνπλ  θαηαδηθαζηεί  γηα αδίθεκα 

ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο ή γηα ππεμαίξεζε , 

απάηε, πιαζηνγξαθία , θινπή , απηζηία, δσξνδνθία μέπιπκα ρξήκαηνο , λαξθσηηθά 

εθηόο θαη αλ ε εηαηξεία είλαη νκόξξπζκνο ή εηεξόξξπζκνο , νπόηε ζα πξνζθνκίδεηαη 

πηζηνπνηεηηθό όισλ ησλ νκνξξύζκσλ εηαίξσλ. 

15.4  Δπίζεο ζα πξνζθνκίδεηαη γηα ην λόκηκν εθπξόζσπν ή δηαρεηξηζηή απηήο εθηόο 

εάλ ε εηαηξεία είλαη νκόξξπζκνο ή εηεξόξξπζκνο , νπόηε ζα πξνζθνκίδεηαη γηα όιεο 

ηνπο νκόξξπζκνπο εηαίξνπο. 

Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο , έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ 

ηειεπηαίνπ εμακήλνπ από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ ηεινύλ ππό πηώρεπζε , 

εθθαζάξηζε , αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό ή άιιε αλάινγε 

θαηάζηαζε θαη επίζεο όηη δελ ηεινύλ ππό δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηώρεπζε έθδνζε 

απόθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνύ 

ζπκβηβαζκνύ ή ππό άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 

Αλ ν αλάδνρνο δελ πξνζθνκίζεη ηα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά ή αλ από ηα 

πξνζηαδόκελα  πξνθύπηεη θαηαδίθε γηα θάπνην από ηα αλσηέξσ αδηθήκαηα ή 

ππαγσγή ζε θαζεζηώο πηώρεπζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή εθθαζάξηζεο, ν   

Οξγαληζκόο Ληκέλνο Καβάιαο   κπνξεί λα καηαηώζεη ηνλ δηαγσληζκό ή λα αλαζέζεη 

ζηνλ δεύηεξν ππνςήθην αλάδνρν. 

15.5.-Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ή κεηέπεηηα ν Αλάδνρνο νξίδεη ηνλ 

εθπξόζσπν αληίθιεην ηνπ ν νπνίνο ζα ελεξγεί  γηα ινγαξηαζκό ηνπ θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο θαη ζηνλ νπνίν ζα θνηλνπνηνύληαη ηα νπνηαδήπνηε έγγξαθα 

ηεο αιιεινγξαθίαο κεηαμύ ησλ δύν  ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ. Αιιαγή ηνπ 

εθπξνζώπνπ, ηνπ Αλαδόρνπ, ζα γλσζηνπνηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ, εγγξάθσο, ζην 

άιιν ζπκβαιιόκελν κέξνο 

Ο παξαπάλσ εθπξόζσπνο θαη αληίθιεηνο ηνπ Αλαδόρνπ ζα πξέπεη λα θαηνηθεί ή 

δηακέλεη ζηελ Καβάια 

Οπνηεζδήπνηε θνηλνπνηήζεηο εγγξάθσλ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα ζύκβαζε ή 

πξνθύςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε απηήο ζα απεπζύλνληαη ζηνλ εμνπζηνδνηεκέλν 

εθπξόζσπν αληίθιεην ηνπ Αλαδόρνπ κε ζπζηεκέλε επηζηνιή κε απόδεημε 

παξαιαβήο, ή κε ηειενκνηνηππία (FAX) πνπ ζα επηβεβαηώλεηαη κε ζπζηεκέλε 

επηζηνιή ή απιή επηζηνιή απόδεημε παξαιαβήο. Κάζε επηζηνιή ζα απνζηέιιεηαη ζηε 

δηεύζπλζε ηνπ ζπκβαιιόκελνπ κέξνπο πνπ αλαγξάθεηαη ζηε ζύκβαζε, ή ζ άιιε 

δηεύζπλζε πνπ ζα έρεη γλσζηνπνηεζεί εγγξάθσο. 

 

16. ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΔΓΓΤΖΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΟΛΩΝ 

 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο θαη θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθνληαη : 
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1. ηνλ πιεηνδόηε ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθύξσζε, ε εγγπεηηθή επηζηνιήο 

ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο 

εθηέιεζεο  

Η ηειεπηαία επηζηξέθεηαη κεηά ηελ πιήξε νινθιήξσζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ 

πιεηνδόηε. 

Θα θαηαπίπηεη δε απηή ζε όθεινο ηνπ Οξγαληζκνύ  Ληκέλνο Καβάιαο ιόγσ πνηληθήο 

ξήηξαο θαη απνδεκίσζε  θαη απηό κε απιή πξνο ηνλ πιεηνδόηε έγγξαθε εηδνπνίεζε  

ηνπ Οξγαληζκνύ  Ληκέλνο Καβάιαο ζε πεξίπησζε  θαηά ηελ νπνία παξαβηαζηεί 

νπνηνζδήπνηε από ηνπο ζπκθσλεζέληεο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο απηήο θαη ηεο 

ζύκβαζεο.  

2. ε πεξίπησζε κε δηαθαλνληζκνύ ηεο αμίαο ηνπ πιηθνύ ηνπ Οξγαληζκνύ  Ληκέλνο 

Καβάιαο  έρεη ην δηθαίσκα λα ιύλεη κνλνκεξώο ηελ κεηά ηνπ πιεηνδόηνπ πθηζηάκελε 

ζρέζε απαιιαζζόκελνο από θάζε δέζκεπζε θαη δηθαηνύκελνο λα πξνβεί ζηελ 

επαλάιεςε ηεο εθπνίεζεο ηνπ πιηθνύ, ε δε εγγύεζε ζα θαηαπίπηεη ζε όθεινο ηνπ 

Οξγαληζκνύ  Ληκέλνο Καβάιαο. 

 

17.ΔΝΣΣΑΔΗ-ΠΡΟΦΤΓΔ 

 

Δλζηάζεηο-πξνζθπγέο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιόγνπο θαη κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ 

πξνβιέπεηαη από ην Π.Γ. 118/2003. 

Αξκόδηα γηα ηελ επίιπζε ηπρόλ δηαθνξώλ είλαη ηα Γηθαζηήξηα ηεο Καβάιαο  

 

18.ΔΞΟΓΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 

 

Θα βαξύλνπλ ηνλ πιεηνδόηε-αγνξαζηή ηνπ δηαγσληζκνύ 

 

19. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

 

19.1- Ο  Οξγαληζκόο  Ληκέλνο Καβάιαο κπνξεί λα θαηαγγείιεη νπνηεδήπνηε ηελ 

ζύκβαζε αδεκίσο θαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ θαη ρσξίο λα έρεη ν Αλάδνρνο θαλέλα 

δηθαίσκα θαηά ηνπ  Οξγαληζκνύ  Ληκέλνο Καβάιαο.ηελ πεξίπησζε απηή ν 

Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη  θαηαβάιεη ζηνλ Οξγαληζκό  Ληκέλνο Καβάιαο 

νηηδήπνηε αληηζηνηρεί ζηα εθπνηνύκελα πιηθά, σο εθείλε ηελ ρξνληθή ζηηγκή. 

19.2.- Οη έγγξαθεο πξνζθνξέο ησλ κεηερόλησλ ζηνλ δηαγσληζκό δελ πξέπεη λα 

θέξνπλ μύζκαηα, ζβεζίκαηα, ππνζεκεηώζεηο ή πζηεξόγξαθα, παξεηζγξαθέο, θελά θαη 

ζπγθνπέο κε θαλνληθά επηθπξσκέλεο 

19.3.- Οη δηνξζώζεηο, δηαγξαθέο θαη πξνζζήθεο ιέμεσλ γξάθνληαη θαζαξά  ζηα 

πεξηζώξην, ηζρύνπλ δε εθ’ όζνλ θέξνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ πξνζθέξνληνο. 

19.4.- Πξνζθνξά κε αίξεζε ή κε ζύκθσλε κε όξνπο ηεο δηαθήξπμεο απνξξίπηεηαη 

ζαλ απαξάδεθηε. 

19.5.- Πξνζθνξά γηα κέξνο ηεο πνζόηεηαο ζα απνξξίπηεηαη. 
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19.6.- Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξείηαη όηη έρνπλ 

απνδερηεί αλεπηθύιαθηα ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ : 1308/3-10-2013 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 

Δληόο ηνπ ζρεηηθνύ ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο ζα ηνπνζεηεζνύλ ηα 

θάησζη δηθαηνινγεηηθά επί πνηλή απνθιεηζκνύ : 

Α.  ΦΤΗΚΑ ΠΡΟΩΠΑ 

1. Έιιελεο Αλάδνρνη 

1.1.-  Απόζπαζκα Πνηληθνύ Μεηξώνπ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ 

εμακήλνπ, από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθό 

κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο. 

1.2.- Πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο , έθδνζεο ηειεπηαίνπ κήλα 

1.3.- Πηζηνπνηεηηθό αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο , έθδνζεο ηειεπηαίνπ κήλα 

1.4.- Πηζηνπνηεηηθό πεξί εγγξαθήο ηνπο ζηα κεηξώα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ 

ηειεπηαίνπ κήλα 

1.5.- Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο , ζύκθσλα κε ηνλ όξν 9 ηεο δηαθήξπμεο 

1.6.- Γήισζε πεξί γεληθήο θαη αλεπηθύιαθηεο απνδνρήο όισλ ησλ όξσλ ηνπ 

δηαγσληζκό θαη εηδηθόηεξα όζνλ αθνξά ηνλ αηηνύκελν ρξόλν ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο. 

1.7.- Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο  βεβαίσζεο εθπξνζώπεζεο ηνπ αγνξαζηή ζε 

πεξίπησζε πνπ απηόο ζπκκεηέρεη κε εθπξόζσπό ηνπ (ην πξσηόηππν ζα δνζεί από ηνλ 

εθπξόζσπν ηνπ ζπκκεηέρνληαο ζηελ επηζηξνθή πξηλ λα αξρίζεη ε δηαδηθαζία 

απνζθξάγηζεο) 

1.8.- Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ 

ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ ηεινύλ ππό πηώρεπζε , 

εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό ή δηαδηθαζία 

ζπλδηαιιαγήο ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ πησρεπηηθνύ θώδηθα ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε 

αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο (πηζηνπνηεηηθό Ννκαξρίαο) ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή 

πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή ππό άιιε αλάινγε δηαδηθαζία .ηελ πεξίπησζε πνπ 

θάπνην από ηα δεηνύκελα πηζηνπνηεηηθά δελ εθδίδεηαη από ηηο αξκόδηεο αξρέο, απηά 

ζα πξέπεη ζ’ απηήλ ηελ πεξίπησζε λα αληηθαζίζηαληαη από έλνξθε βεβαίσζε ελώπηνλ 

αξκόδηαο αξρήο. 

1.9.- Άδεηα δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ ζύκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηνπ ΦΔΚ 

1909/22-12-20113 ΑΡΘΡΟ 8 ή άδεηα ιεηηνπξγίαο δηαιπηεξίνπ ή ζεκείνπ ζπιινγήο 

από ην Σκήκα Βηνκεραλίαο ηεο Ννκαξρίαο πνπ αλήθνπλ. ή  αλ πξόθεηηαη γηα 

αλαθπθισηέο Πηζηνπνηεηηθό πλεξγαζίαο κε αδεηνδνηεκέλνπο  δηαιπηέο ή 

ζπιιέθηεο. 

 

 

2.Αλλοδαποί Ανάδοσοι 

 

2.1.- Απόζπαζκα Πνηληθνύ Μεηξώνπ ηζνδπλάκνπ εγγξάθνπ αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο Αξρήο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ 
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εμακήλνπ, θαηά ηα ππό ηεο δηαθεξύμεσο εηδηθόηεξα νξηδόκελα από ην νπνίν λα 

πξνθύπηεη όηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο 

2.2.- Πηζηνπνηεηηθό  ηεο θαηά πεξίπησζε αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο 

ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο  από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη δελ ζπληξέρνπλ νη  

πεξηπηώζεηο ηεο αλσηέξσ παξ. 1.2, έθδνζεο  ηειεπηαίνπ εμακήλνπ 

2.3.- .- Πηζηνπνηεηηθό  ηεο θαηά πεξίπησζε αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο 

ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο  από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη δελ ζπληξέρνπλ νη  

πεξηπηώζεηο ηεο αλσηέξσ παξ. 1.3, έθδνζεο  ηειεπηαίνπ εμακήλνπ 

2.4.- Πηζηνπνηεηηθό πεξί εγγξαθήο ηνπο ζηα κεηξώα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ 

ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ 

2.5.- Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο , ζύκθσλα κε ηνλ όξν 9 ηεο δηαθήξπμεο 

2.6.- Γήισζε πεξί γεληθήο θαη αλεπηθύιαθηεο απνδνρήο όισλ ησλ όξσλ ηνπ 

δηαγσληζκό θαη εηδηθόηεξα όζνλ αθνξά ηνλ αηηνύκελν ρξόλν ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο 

2.7.- Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο  βεβαίσζεο εθπξνζώπεζεο ηνπ αγνξαζηή ζε 

πεξίπησζε πνπ απηόο ζπκκεηέρεη κε εθπξόζσπό ηνπ (ην πξσηόηππν ζα δνζεί από ηνλ 

εθπξόζσπν ηνπ ζπκκεηέρνληαο ζηελ επηζηξνθή πξηλ λα αξρίζεη ε δηαδηθαζία 

απνζθξάγηζεο) 

2.8.  Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ 

ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ ηεινύλ ππό πηώρεπζε , 

εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό ή δηαδηθαζία 

ζπλδηαιιαγήο ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ πησρεπηηθνύ θώδηθα ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε 

αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο (πηζηνπνηεηηθό Ννκαξρίαο) ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή 

πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή ππό άιιε αλάινγε δηαδηθαζία .ηελ πεξίπησζε πνπ 

θάπνην από ηα δεηνύκελα πηζηνπνηεηηθά δελ εθδίδεηαη από ηηο αξκόδηεο αξρέο, απηά 

ζα πξέπεη ζ’ απηήλ ηελ πεξίπησζε λα αληηθαζίζηαληαη από έλνξθε βεβαίσζε ελώπηνλ 

αξκόδηαο αξρήο, όπσο νξίδεηαη ζην παξαθάησ άξζξν Δ ηνπ παξαξηήκαηνο. 

2.9.- Άδεηα δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ ζύκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηνπ ΦΔΚ 

1909/22-12-20113 ΑΡΘΡΟ 8 

 

Β. ΝΟΜΗΚΑ ΠΡΟΩΠΑ  ((Ζμεδαπά ή Αλλοδαπά) 

 

1. Δηαιπείερ  

Όια  ηα αλσηέξσ (παξάγξαθν Α1 θαηΑ2 αληίζηνηρα) δηθαηνινγεηηθά εθ ησλ 

νπνίσλ ηα ηεο πεξηπηώζεσο 1.1ή 2.1 αληίζηνηρα αθνξνύλ ηνπο λόκηκνπο 

εθπξνζώπνπο ησλ εηαηξηώλ. 

2. ςνεηαιπιζμοί 

Όια  ηα αλσηέξσ παξάγξαθν Α1 θαηΑ2 αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά  πιελ απηώλ  

ηεο πεξηπηώζεσο 1.1ή 2.1  θαη επηπιένλ :  

Α) Βεβαίσζε ηεο Δπνπηεύνπζαο αξρήο  όηη ν πλεηαηξηζκόο ιεηηνπξγεί λόκηκα 

θαη 

Β) Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο απόθαζεο ηνπ Γ.. γηα ηε ζπκκεηνρή θαη 

εθπξνζώπεζή  ηνπο ζηνλ δηαγσληζκό. 
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3. Δνώζειρ Αναδόσυν 

      Όια  ηα αλσηέξσ (παξάγξαθν Α1 θαηΑ2 αληίζηνηρα) δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε     

ζπκκεηέρνληα. 

εκεηώλεηαη όηη θάζε κέινο ηεο έλσζεο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά 

ηεο παξαγξάθνπ Α1 πεξίπησζεο 1.1, 1.2,1.3 ή ηεο παξαγξάθνπ Α2 πεξίπησζεο 

2.1,2.1,2.3 αληίζηνηρα εθόζνλ πξόθεηηαη γηα θπζηθά πξόζσπα θαη πξνθεηκέλνπ πεξί 

λνκηθώλ πξνζώπσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ Α1 πεξίπησζεο 1.1. ή Α2 

πεξίπησζε 2.1πνπ ζα αθνξνύλ ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο απηώλ. 

Γ. Όπνηα από ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά θαηαηεζνύλ ζε θσηναληίγξαθα πιελ ηεο 

Δγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ν Πξόεδξνο ηεο Δπηζηξνθήο Απνζθξάγηζεο ηα 

επηθπξώλεη,, κε ηελ επίδεημε ηνπ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟΤ εθ κέξνπο ηνπ ππνβάιινληαο ηελ 

πξνζθνξά. 

 

Γ. Δάλ ζε θάπνηα Υώξα δελ εθδίδνληαη  ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή δελ θαιύπηνπλ όιεο 

ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο, απηά ζα πξέπεη ζ’ απηήλ ηελ πεξίπησζε λα 

αληηθαζίζηαληαη από έλνξθε βεβαίσζε, ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο αξρήο θαη, ζε 

πεξίπησζε κε εθδόζεώο ηεο, εθόζνλ ε ρνξήγεζε ηεο δελ πξνβιέπεηαη από ην δίθαην 

ηεο ρώξα, από ππεύζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή, ελώπηνλ Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο 

αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρώξαο απηήο.  

 

     Καβάια 3 Οθησβξίνπ  2013 

     ΑΠΟ ΣΖΝ Ο.Λ.Κ.  Α.Δ. 
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ (Α1) 

(Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζε πιεηνδνηηθό δηαγσληζκό  

Δθπνίεζεο άρξεζηνπ πιηθνύ ) 

 

                                               ΠΡΟ: ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ  ΚΑΒΑΛΑ 

                                                             Καβάια ………………………………………..  

Αξηζκόο εγγπεηηθήο επηζηνιήο Νν……………………. 

Γειώλνπκε κε απηή ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή καο όηη εγγπόκαζηε ζ’ εζάο 

αλεπηθύιαθηα θαη σο απηνθεηιέηεο γηα ηνλ …………………………………………… 

πνπ είλαη θάηνηθνο ……………………………………………….(ακριβή Διεύθπλζε) 

γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ πιεηνδνηηθό δηαγσληζκό πνπ ζα γίλεη ζηηο 

………………..    (Γηα……………………….) γηα ηελ εθπνίεζε 

………………………………………(είδος σλικού), ππνζρόκαζηε δε θαη είκαζηε 

ππνρξεσκέλνη λα θαηαβάιινπκε ζ’ εζάο κε απιή έγγξαθε πξόζθιεζεο ζαο θάζε 

ρξεκαηηθό πνζό κέρξη λα εμαληιεζεί ην πνζό ησλ 

€……………….......................................................................... (ολογράθως και 

αριθμηηικά), ζην νπνίν πεξηνξίδεηε ε εγγπεηή καο θαη ην νπνίν εζείο θαηά ελ 

αλεμέιεγθηε θαη απεξηόξηζηε θξίζε ζαο  ζα ζέιαηε λα νξίζεηε σο νθεηιόκελν ζ’ εζάο 

από ηελ θαηάπησζε ηνπ ζπλόινπ ή κέξνπο ηεο εγγύεζεο  ιόγσ κε εθηέιεζεο ησλ 

ππνρξεώζεσλ απηνύ  πνπ απνξξένπλ από ηελ πην πάλσ Γηαθήξπμε ζαο θαη κάιηζηα 

από ηε κε πξνζθόκηζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο θαη από ηε κε 

απνδνρή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο-αλαγγειίαο θαηαθύξσζεο.   

Η αλεμέιεγθηε απηή, όπσο αλαθέξζεθε  απόθαζή ζαο, είλαη απόιπηα ππνρξεσηηθή 

γηα καο, πνπ είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα θαηαβάινπκε ακέζσο, ζε ηπρόλ πξόζθιεζή 

ζαο, ην πνζό γηα ην νπνίν ε εληνιή ζαο, ρσξίο λα δηθαηνύκαζηε λα ιάβνπκε ππόςε 

ελδερόκελα, ηπρόλ αληηξξήζεηο ή ελζηάζεηο ηνπ πιεηνδόηε γηα ηνλ νπνίν εγγπόκαζηε 

θαη παξαηηνύκαζηε από ηα επεξγεηήκαηα δηαίξεζεο θαη δίδεζεο, θαζώο θαη από ηα 

δηθαηώκαηά καο πνπ απνξξένπλ από ηα άξζξα 853,855,862,863,867 θαη 868 ηνπ 

Αζηηθνύ Κώδηθα. 

Βεβαηώλνπκε ππεύζπλα όηη, ηα πνζά πνπ ρνξεγήζεθαλ ζην Γεκόζην. ΝΠΓΓ θαη 

Γεκόζηεο Δπηρεηξήζεηο , κε πξνγελέζηεξεο επηζηνιέο ζαλ εγγπήζεηο θαη ζηα νπνία 

ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην πνζό , γηα ην νπνίν εθδίδεηαη θαη απηή ε εγγπεηηθή 

επηζηνιή , δελ ππεξβαίλνπλ ζην ζύλνιν, ην θαζνξηζκέλν , γηα ηελ Σξάπεδα καο από 

ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, αλώηαην  όξην εγγύεζεο.   

Από απηή ηελ εγγύεζε ζα απαιιάμνπκε ηνλ πην πάλσ ελδηαθεξόκελν πειάηε καο κε 

ηελ επηζηξνθή ηεο παξνύζαο θαη κε ηελ έγγξαθε, γη’ απηό ην ιόγν, ζρεηηθή εληνιή 

ζαο. 

 

                                                                         ………………………………………… 

                                                                         …………………………………………. 
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ (Β1) 

(Για ηεν καλή εκηέλεζε ζύμβαζερ-αναγγελίαρ 

καηακύπυζερ εκποίεζερ άσπεζηος ςλικού  

με πλειοδοηικό διαγυνιζμό. ) 

 

                                              ΠΡΟ : ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ  ΚΑΒΑΛΑ 

                                                             Καβάια ………………………………………..  

Αξηζκόο εγγπεηηθήο επηζηνιήο Νν……………………. 

Γειώλνπκε κε απηή ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή καο όηη εγγπόκαζηε ζ’ εζάο 

αλεπηθύιαθηα θαη σο πξσηνθεηιέηεο γηα ηνλ ……………………………… 

πνπ είλαη θάηνηθνο ……………………………………………….(ακριβή Διεύθσνζη) 

θαη έρεη αλαδεηρηεί  ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ζηνλ πιεηνδνηηθό δηαγσληζκό 

(Αξηζ………………………) πνπ έγηλε  ζηηο   ……………………… γηα ηελ από 

κέξνο ηνπ πιεηνδόηε απηνύ εκπξόζεζκε θα ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο πνπ έρνπλ 

ζπκθσλεζεί εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο, πνπ ζπλάθζεθε κε ηελ αλαθνίλσζε ζ’ απηόλ  

ηεο θαηαθύξσζεο γηα ηελ εθπνίεζε ……………………………………(είδος σλικού), 

ππνζρόκαζηε δε θαη είκαζηε ππνρξεσκέλνη, λα θαηαβάινπκε ζ’ εζάο κε απιή 

έγγξαθε πξόζθιεζε  ζαο θάζε ρξεκαηηθό πνζό κέρξη λα εμαληιεζεί ην πνζό ησλ 

€……………………………………….(ολογράθως και αριθμηηικά), ζην νπνίν 

πεξηνξίδεηε ε εγγύεζή καο θαη ην νπνίν εζείο θαηά ελ αλεμέιεγθηε θαη απεξηόξηζηε 

θξίζε ζαο  ζα ζέιαηε λα νξίζεηε σο νθεηιόκελν ζ’ εζάο από ηελ θαηάπησζε ηνπ 

ζπλόινπ ή κέξνπο ηεο εγγύεζεο  ιόγσ παξάβαζεο όξνπ ή όξσλ ηεο ζύκβαζεο-

αλαγγειίαο θαηαθύξσζεο.   

Η αλεμέιεγθηε απηή, όπσο αλαθέξζεθε  απόθαζή ζαο, είλαη απόιπηα ππνρξεσηηθή 

γηα καο, πνπ είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα θαηαβάινπκε ακέζσο, κε ηελ πξόζθιεζή ζαο, 

ην πνζό ηεο εληνιήο ζαο, ρσξίο λα δηθαηνύκαζηε λα ιάβνπκε ππόςε , ηπρόλ 

αληηξξήζεηο ή ελζηάζεηο ηνπ πιεηνδόηε γηα ηνλ νπνίν εγγπόκαζηε θαη παξαηηνύκαζηε 

από ηα επεξγεηήκαηα δηαίξεζεο θαη δίδεζεο, θαζώο θαη από ηα δηθαηώκαηά καο πνπ 

απνξξένπλ από ηα άξζξα 853,855,862,863,867 θαη 868 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα. 

Βεβαηώλνπκε ππεύζπλα όηη, ηα πνζά πνπ ρνξεγήζεθαλ ζην Γεκόζην. ΝΠΓΓ θαη 

Γεκόζηεο Δπηρεηξήζεηο , ζαλ εγγπήζεηο κε πξνγελέζηεξεο επηζηνιέο θαη ζηα νπνία 

ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην πνζό , γηα ην νπνίν εθδίδεηαη θαη απηή ε εγγπεηηθή 

επηζηνιή , δελ ππεξβαίλνπλ ζην ζύλνιν, ην θαζνξηζκέλν , γηα ηελ Σξάπεδα καο από 

ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, αλώηαην  όξην εγγύεζεο.   

Από απηή ηελ εγγύεζε ζα απαιιάμνπκε ηνλ πην πάλσ ελδηαθεξόκελν πειάηε καο κε 

ηελ επηζηξνθή ηεο παξνύζαο θαη κε ηελ έγγξαθε, γη’ απηό ην ιόγν, ζρεηηθή εληνιή 

ζαο. 

Η παξνύζα εγγύεζε δηέπεηαη από ην Διιεληθό Γίθαην θαη εκπίπηεη ζηε δηθαηνδνζία 

ησλ Διιεληθώλ Γηθαζηεξίσλ  

εκείσζε : Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή εθδίδεηαη ζην ίδην λόκηζκα ζην νπνίν έρεη 

ζπκθσλεζεί λα γίλεη ε πιεξσκή  

      ………………………………………….. 

                                                                        ………………………………………… 
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ΠΗΝΑΚΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ 

 

 

1.  Έλα  (1)  ζάξσζξν θαζαξηόηεηαο     Βάξνπο  700 kg 

2. ‘Έλα   (1) θνξησηή international            6.410 kg 

3. Σξηώλ γεξαλώλ (3) εθ ησλ νπνίσλ :  

    α)  American  8450              97.000 kg 

    β) Jones  971             45.700  kg 

    γ) Jones  15-25             29.300  kg 

    δ) δηθηπσηόο γεξαλόο                                                     13.000  kg 

4. Σεζζάξσλ  (4) πεξνλνθόξσλ  : 

    α) Balkan car                5.460 kg 

    β) Balkan car               4.600 kg 

    γ) Balkan car               4.600 kg  

    δ) Toyota                4.360 kg 

5. Έλα (1)  θνξηεγό  Mercedes 813             3.735 kg 

6. Έλα (1)  θνξηεγό  VW              1.300 kg 

 Καη δηαθόξσλ παιαηώλ κεηαιιηθώλ πιηθώλ ζπλνιηθνύ βάξνπο πεξίπνπ 10.000 kg. 

 

Η εθηίκεζε ηνπ βάξνπο έγηλε βάζεη ησλ επίζεκσλ εγγξάθσλ ηνπ αξρείνπ  

Σν πξαγκαηηθό βάξνο ησλ κεραλεκάησλ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξν ιόγσ θζνξάο 

ηνπο.     

 

 


