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Γούρνες   21-7-2014 
Αριθμός πρωη. 19184 
 

4η  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ  ΠΕΡΙΟΔΟ ( 2007 -2013) 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ  ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ  2007 – 

2013» 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ  4  « ΠΡΟΕΓΓΙΗ  LEADER» 

 
 

ΜΕΣΡΟ 41 ΤΠΟΜΕΣΡΟ L313 
 

Η πίςτωςη προέρχεται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη τησ 
Ελλάδασ 2007  - 2013" με ποςοςτό ςυγχρηματοδότηςησ 95% από το 
Ε.Γ.Σ.Α.Α. και 5% από Εθνική Δαπάνη (Αριθμόσ ΑΕ082/08280000) 

 
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ    ΚΡΗΣΗ     ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ   ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ   

ΔΗΜΟ   ΦΕΡΟΝΗΟΤ 
 

Ο Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ Ννκνύ 

Ηξαθιείνπ 

 

Δ ι α κ η ρ ύ ζ ζ ε ι     όηι, 

 

Δθηίζεηαη ζε Αλνηθηό δηαγσληζκό ζε ηκήκαηα κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, 

κε θξηηήξην ηελ ρακειόηεξε πξνζθνξά, ζύκθσλα κε ηνλ ΔΚΠΟΣΑ γηα ηελ 

«Ίδρσζη Κένηροσ Σοσριζηικής πληροθόρηζης και προβολής Δήμοσ 

Υερζονήζοσ» (θσδ.ΟΠΑΑ 180790), πξνϋπνινγηζκνύ 96.825,60 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ . 

Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα 

«Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο 2007-2013» κε πνζνζηό 

ζπγρξεκαηνδόηεζεο 95% από ην Δ.Γ.Σ.Α.Α. θαη 5% από Δζληθή Γαπάλε, έρεη 

εγγξαθεί ζηε ΑΔ082/08280000 κε Κ.Α. ΟΠΑΑ 180790 θαη ε δηάζεζε 

πίζησζεο εγθξίζεθε κε ην ππ. αξηζκ. 653/31-07-2013 έγγξαθν ηεο 

Αλαπηπμηαθήο Ηξαθιείνπ ΑΑΔ ΟΣΑ.Πξνθαηαβνιή δελ ζα ρνξεγεζεί  
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Ο δηαγσληζκόο ζα γίλεη ηελ 19
η
 Ασγούζηοσ 2014 εκέξα Σρίηη θαη από 

ώξα 10.00 (έλαξμε) κέρξη 10.30 (ιήμε παξάδνζεο ησλ πξνζθνξώλ) ζην 

Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζηηο Γνύξλεο (πξώελ Ακεξηθαληθή Βάζε Γνπξλώλ)  

ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο ΔΚΠΟΣΑ. 

Σαρπδξνκηθέο πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο αιιά ζα πξέπεη λα έρνπλ 

θηάζεη ζηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ κε επζύλε ηνπ πξνζθέξνληνο από ηελ 

πξνεγνύκελε εξγάζηκε εκέξα. 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό έρνπλ, όια ηα θπζηθά θαη λνκηθά 

πξόζσπα, ελώζεηο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά (εάλ 

πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ΈΚΠΟΣΑ) θαη  ζπλεηαηξηζκνί . 

Όια ηα έγγξαθα πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ θαη 

ηελ ζπκκεηνρή ζε απηόλ ζπληάζζνληαη ζηελ Διιεληθή γιώζζα. 

Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό είλαη ην 5% επί ηεο 

ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηζζείζεο δαπάλεο ησλ ηκεκάησλ Β,Γ,Γ ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ θαη είλαη πνζό 4.841,28 επξώ ή ηκεκαηηθά γηα ην ηκήκα Β 

πνζό 2.751,51 επξώ, γηα ην ηκήκα Γ ποζό 2.028,27 επξώ θαη γηα ην ηκήκα Γ 

πνζό 61,50 επξώ θαη ζα θαηαηίζεηαη ππό κνξθή γξακκαηίνπ ηνπ Σακείνπ 

Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ή ηνπ ΣΜΔΓΔ, ή ππό κνξθή εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδαο. 

Πιεξνθνξίεο θαη ηεύρνο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη δηαθήξπμεο δίλνληαη 

ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ,  Διεπζεξίαο 50 Ληκάλη Υεξζνλήζνπ ΣΚ 70014 ηει. 

28973 - 40059 (αξκόδηνο ππάιιεινο Κνπξκνπιάθεο Γεκήηξηνο). 
 

 Ο Ανηιδήμαρτος 

 Οικονομικών Τπηρεζιών 

 

 

 Εμμανοσήλ Διαμανηάκης 

 

 

ΑΠΟΔΕΚΣΕ  ΠΡΟ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

1. Δζληθό Σππνγξαθείν Σεύρνο δηαθεξύμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο 

Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο. 

2. Δθεκεξίδεο Αζελώλ – Θεζζαινλίθεο 

 Γεληθή Γεκνπξαζηώλ  

 Ηκεξήζηα 

3. Δθεκεξίδεο Ννκνύ Ηξαθιείνπ 

 Νέα Κξήηε       (εκεξήζηα) 

 Παηξίδα            (εκεξήζηα) 

 Άπνςε ηνπ Νόηνπ (εβδνκαδηαία) 

 

 

ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Σκήκα Πξνκεζεηώλ ηνπ Γήκνπ 

2. Φ.Β3 

 



ΑΔΑ: 7Υ71ΩΗΜ-1Δ0 
AΔΑΜ:14PROC002185552 

 

 

 
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ  
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

 ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ 
 

ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ 
ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΔΓΣΑΑ)   

 

 

 

  

Γούρνες 21-7-2014 

Αριθμός Πρωη.19184 
 

 

 
4η  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ  ΠΕΡΙΟΔΟ ( 2007 -2013) 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ  ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ  2007 – 2013» 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ  4  « ΠΡΟΕΓΓΙΗ  LEADER» 

 
 

ΜΕΣΡΟ 41 ΤΠΟΜΕΣΡΟ L313 
 

Η πίςτωςη προέρχεται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη τησ Ελλάδασ 2007  
- 2013" με ποςοςτό ςυγχρηματοδότηςησ 95% από το Ε.Γ.Σ.Α.Α. και 5% από Εθνική 
Δαπάνη (Αριθμόσ ΑΕ082/08280000) 

 
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ    ΚΡΗΣΗ     ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ   ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ   ΔΗΜΟ   

ΦΕΡΟΝΗΟΤ 
 

ΓΓΓΙΙΙΑΑΑΚΚΚΗΗΗΡΡΡΤΤΤΞΞΞΗΗΗ   ΓΓΓΗΗΗΜΜΜΟΟΟΠΠΠΡΡΡΑΑΑΙΙΙΑΑΑ   

   
 Ο Γήκνο Υερζονήζοσ Ννκνχ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ δηαθεξχζζεη φηη εθηίζεηαη ζε 
Αλνηθηφ Μεηνδνηηθφ Γηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΠΟΣΑ (Τπ.Απνθ. 11389/93) κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε 
ρακειφηεξε ηηκή, αλά κνλάδα ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ, πνπ αλαθέξνληαη ζην 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο Γηαθήξπμεο απηήο. 
 
1. - Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ  γίλεηαη Γεκφζηα ,φπσο πεξηγξάθεηαη ζην 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Β. 
 
2. - Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ 
      Α) 'Όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 
      Β)  πλεηαηξηζκνί 
      Γ)  Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ  θνηλή πξνζθνξά 
 
 3. - Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε : 
   3.1 Σνπο πκπιεξσκαηηθνχο γεληθνχο φξνπο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β' θαη ηηο Σερληθέο 
Πξνδηαγξαθέο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ' 
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   3.2 Σνλ Δληαίν Καλνληζκφ Πξνκεζεηψλ Ο.Σ.Α. 
 
 4.- Δπηζπλάπηνληαη ηα Παξαξηήκαηα : 
  4.1 "ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΩΝ ΠΡΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ:   ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α' 
  4.2 "ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟΙ ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ 
        ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΩ    ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β' 
  4.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ     ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ' 
  4.4 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ     ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ' 
  4.5 ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣ.ΔΠΙΣ. ΤΜΜΔΣΟΥΗ"   ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ' 
 
Σα παξαξηήκαηα απηά ζεσξνχληαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δηαθήξπμεο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α' 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ 
 
 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ                                 
ΔΙΓΟΤ      

                                       
           ∆ΔΥ7/2013   λέ    

ΚΩΓΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ                                          
ΟΜΑΓΑ ΔΙΓΟΤ   

-   

ΠΟΟΣΗΣΑ                     λ                      
   ϋ  λ                       ∆ΔΥ7/2013   λέ    
                   χω        

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ     

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ                         
ΓΑΠΑΝΗ         

  96.825,60 ΔΤΡΩ 

ΥΡΟΝΟ         
ΠΑΡΑΓΟΗ               

3 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

ΣΟΠΟ          
ΠΑΡΑΓΟΗ 

                                       
           ∆ΔΥ7/2013   λέ    

ΥΡΟΝΟ      
ΠΑΡΑΛΑΒΗ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β' 
ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟΙ ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

Άρθρο 1ο 
Γαπάνη 

Η πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα είλαη 96.825,60 ΔΤΡΩ καδί κε ην 
Φ.Π.Α. 
 

Άρθρο 2ο 
Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο πξνκεζεπηέο λα ππνβάιινπλ πξνζθνξέο γηα κέξνο ή 
γηα ην ζχλνιν ησλ δεηνπκέλσλ πιηθψλ. 
 

Άρθρο 3ο 
Πληροθορίες 

Σα έγγξαθα ηεο πξνκήζεηαο ζα είλαη αλαξηεκέλα ζηε ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ 
(WWW.hersonisos.gr) θαη ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ κπνξνχλ λα δεηεζνχλ απφ ηνλ 
Γήκν Υερζονήζοσ ππεχζπλνο  Κοσρμοσλάκης Γημήηριος ηει. 28973 – 40059 
fax 28970 - 22977. Οη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζα παξέρνληαη απφ ηνλ Γήκν 
ηνπιάρηζηνλ (6) έμη εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
χκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ. 
 

Άρθρο 4ο 
Ημερομηνία παραλαβής προζθορών 

Οη πξνζθνξέο κε φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ζα ζηαινχλ ή ζα θαηαηεζνχλ ζην Γήκν 
κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο ζηε Γηεχζπλζε Γνχξλεο (πξψελ 
Ακεξηθαληθή Βάζε Γνπξλψλ)  Σ.Κ ......... θαη ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ 
ΔΚΠΟΣΑ. 
 

Άρθρο 5ο 
Ημερομηνία αποζθράγιζης προζθορών 

Ηκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή νξίδεηαη ηελ 
19η Ασγούζηοσ 2014  εκέξα Σξίηε θαη ψξα 10.00 έσο10.30. 
Καηά ηελ εκέξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα παξίζηαληαη νη λφκηκνη 
εθπξφζσπνη ησλ δηαγσληδνκέλσλ. 
Ηκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα νξηζζεί απφ ηελ 
παξαπάλσ αλαθεξφκελε επηηξνπή. 
 

Άρθρο 6ο 
Γλώζζα 

Όια ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ 
ζπκκεηνρή ζ'απηφλ ζπληάζζνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 
 

Άρθρο 7ο 
Προέλεσζη 

ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο πνπ αθνξνχλ κεραλήκαηα αιινδαπήο θαη 
εκηδαπήο πξνειεχζεσο, ηζρχνπλ γεληθά νη δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 18 
ηνπ ΔΚΠΟΣΑ. 
 

Άρθρο 8ο 
Γικαιολογηηικά ζσμμεηοτής 

   Οη δηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζηνπο δηαγσληζκνχο ππνβάιινπλ καδί κε ηελ 
πξνζθνξά ηνπο θαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

http://www.hersonisos.gr/
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 α. Οη Έιιελεο πνιίηεο. 
1.Δγγσηηική επιζηολή ζσμμεηοτής ζην δηαγσληζκφ πνπ είλαη ην 5% επί ηεο 
ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζεο  δαπάλεο ησλ ηκεκάησλ Β,Γ,Γ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 
θαη είλαη πνζφ 4.841,28 επξψ ή ηκεκαηηθά γηα ην ηκήκα Β πνζφ 2.751,51 επξψ, γηα 
ην ηκήκα Γ πνζφ 2.028,27 επξψ θαη γηα ην ηκήκα Γ πνζφ 61,50 επξψ. 
Γεληθά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ. 
2.Απόζπαζμα ποινικού μηηρώοσ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, 
απν ην νπνίν πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ 
άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. 
3.Πιζηοποιηηικό αρμόδιας δικαζηικής ή διοικηηικής αρτής απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε ,εθθαζάξηζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, 
πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ 
δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή 
αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε 
δηαδηθαζία. 
4.Πιζηοποιηηικό πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο 
εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά 
ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ 
αιινδαπή ,ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ εδαθίσλ 3 θαη 4 εθδίδνληαη κε βάζε ηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη 
ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 
5. Πιζηοποιηηικό ηοσ οικείοσ Δπιμεληηηρίοσ κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε 
εγγξαθή ηνπο ζ' απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο ή βεβαίσζε άζθεζεο 
επαγγέικαηνο απφ αξκφδηα δεκφζηα αξρή ή αξρή ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο γηα φζνπο 
αζθνχλ γεσξγηθφ ή θηελνηξνθηθφ επάγγεικα, πνπ ζα έρνπλ εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) 
κήλεο πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 
Γηα αιινδαπνχο ,ηα λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά ,νη ζπλεηαηξηζκνί ,νη 
ελψζεηο πξνκεζεπηψλ ηζρχνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 7 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ. 
 

Άρθρο 9ο 
Σρόπος καηάθεζης προζθορών 

1. Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζε αλνηθηφ δηαγσληζκφ πξέπεη λα θαηαζέζνπλ 
έγγξαθεο πξνζθνξέο κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ζρεηηθή πξνθήξπμε. 
2. Οη πξνζθνξέο παξαιακβάλνληαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία πνπ δηελεξγεί ηνλ 
δηαγσληζκφ. 
3. Δάλ απφ ηελ δηαθήξπμε πξνβιέπεηαη φηη καδί κε ηελ πξνζθνξά πξέπεη λα 
θαηαηεζνχλ δείγκαηα ηνπ πιηθνχ ,απηά θαηαηίζεληαη πξηλ απφ ηνλ δηαγσληζκφ ζηελ 
ππεξεζία ,ε δε ζρεηηθή απφδεημε ππνβάιιεηαη καδί κε ηελ πξνζθνξά . 
4.Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζηελ ππεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη 
παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα 
πεξηέξρνληαη ζηελ ππεξεζία κέρξη ηελ πξνεγνπκέλε ηνπ δηαγσληζκνχ. 
5. 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. 
6. Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ ππεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πξηλ απφ ηελ 
δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ,δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηα αξκφδηα 
φξγαλα πνπ παξαιακβάλνπλ ηηο πξνζθνξέο πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο πνπ 
θαζνξίδεηαη απφ ηελ πξνθήξπμε ,πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνχλ καδί κε ηηο άιιεο 
πνπ θαηαηέζεθαλ κε ηελ πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία. Δπίζεο επηζηξέθνληαη ρσξίο 
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λα απνζθξαγηζηνχλ θαη νη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ 
ππεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν εθπξφζεζκα. 
7.ηφλ θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 
   α. Η ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ κε θεθαιαία γξάκκαηα. 
   β. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί  ηελ πξνκήζεηα. 
   γ. Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο. 
   δ. Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
   ε. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 
 

Άρθρο 10ο 
Προζθορές 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε θάθειν θαιά ζθξαγηζκέλν  ζε δχν αληίγξαθα, 
ν νπνίνο ζα θέξεη ηηο ελδείμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξαπάλσ άξζξν 8 ηεο 
παξνχζεο. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηθηέο, δελ γίλνληαη απνδεθηέο. Μέζα 
ζην θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη 
εηδηθφηεξα σο εμήο: 
α. ε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληζκφο γίλεηαη κε θξηηήξην ηελ ρακειφηεξε κφλν ηηκή, 
ζηνλ θπξίσο θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ε 
εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία 
ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ θάθειιν, κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειιν, κε 
ηελ έλδεημε << ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ >> . 
β. ε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληζκφο γίλεηαη κε θξηηήξην ηε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά, 
ζηνλ θπξίσο θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη 
ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο 
Σα ηερληθά, θαζψο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, φπσο θαηαηάζζνληαη ζηηο 
νκάδεο πνπ αλαθέξνληαη ζε παξαθάησ άξζξν ηεο παξνχζεο, ηνπνζεηνχληαη ζε 
ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε << 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ >>.Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε 
ρσξηζηά ζθξαγηζκέλν θάθειν επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε << 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ >>. 
2. Οη θάθεινη ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο 
θαθέινπ. 
3. 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. 
4. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβπζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. 
Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη 
θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ε δε επηηξνπή 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ παξαιακβάλεη θαη απνζθξαγίδεη ηηο πξνζθνξέο θαη θαηά 
ηνλ έιεγρν θαζαξνγξάθεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε θαη κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη απηή. Η 
πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ'απηή δηνξζψζεηο νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ 
αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 
5. Ο πξνζθέξσλ ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο 
φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, εθηφο εάλ θαηά πεξίπησζε ζηελ πξνζθνξά ηνπ ξεηά 
αλαθέξεη ηα ζεκεία εθείλα ηα νπνία ηπρφλ δελ απνδέρεηαη. ηελ πεξίπησζε απηή 
πξέπεη ν πξνζθέξσλ λα αλαθέξεη ζηε πξνζθνξά ηνπ ηνπο φξνπο ηεο πξνζθνξάο 
πνπ είλαη δηαθνξεηηθνί απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ,πξνθεηκέλνπ λα 
αμηνινγεζνχλ. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή αιιά 
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θάζε δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο 
δηαθήξπμεο ή ηεο πξνζθνξάο. Γηεπθξηλίζεηο δίλνληαη απφ ηνλ πξνζθεχγνληα κφλν 
φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ, είηε ελψπηνλ ηεο είηε χζηεξα απφ 



ΑΔΑ: 7Υ71ΩΗΜ-1Δ0 
AΔΑΜ:14PROC002185552 

έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη ζχκθσλα κε ηα 
παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ 
δεηήζεθαλ. 
 

Άρθρο 11ο 
Υρόνος ιζτύος ηων προζθορών 

1. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα 60 εκέξεο απφ ηελ 
επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη γηα ηνλ ρξφλν πνπ 
απνδέρζεθαλ λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο. 
2. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπνκέλνπ απφ ηελ 
δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
3. Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ 
ππεξεζία, πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην 
πξνβιεπφκελν απφ ηελ δηαθήξπμε 
Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλσηάηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο  
πξνζθνξάο, καηαηψλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηελ επηθχιαμε ησλ 
δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 20 παξ 5 θαη 23 παξ. 2. 
 

Άρθρο 12ο 
Ανηιπροζθορές 

ηνπο δηαγσληζκνχο δελ γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο 
ηνπο απνξξίπηνληαη, σο απαξάδεθηεο.  
 
 

Άρθρο 13ο 
Δνζηάζεις προ ηης σπογραθής ηης ζύμβαζης 

1.Δλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηαο ηνπ, 
ή ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζ'απηφλ, ππνβάιιεηαη εγγξάθσο σο εμήο: 
α. Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηελ αξκφδηα γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ 
δηαγσληζκνχ ππεξεζία, κέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ 
δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΠΟΣΑ άξζξν 15 παξ. 1α. 
β. Καηά ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο ζπκκεηνρήο ζ'απηφλ, 
κφλν απφ πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ δηαγσληζκφ ή απνθιεηζηηθά απ'απηφλ ζε 
νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ θαη γηα ιφγνπο πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ην 
αληίζηνηρν ζηάδην, ζηελ αξκφδηα γηα ηελ δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ, κέρξη θαη ηελ 
επνκέλε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ αλαθνίλσζε ηνπ αληηζηνίρνπ ζηαδίνπ. Η έλζηαζε 
απηή δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά εμεηάδεηαη θαηά ηελ 
αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ην αξκφδην φξγαλν. Σν 
φξγαλν απηφ ππνβάιιεη ηελ έλζηαζε κε αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζή ηνπ ζηε 
δεκαξρηαθή επηηξνπή πνπ απνθαίλεηαη ηειηθά. 
2. Οη αλσηέξσ απνθάζεηο ηεο δεκαξρηαθήο επηηξνπήο θαζψο θαη νη απνθάζεηο ηνπο 
γεληθά πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαθχξσζε  ηνπ δηαγσληζκνχ ειέγρνληαη γηα ηελ 
λνκηκφηεηά ηνπο θαη είλαη δπλαηή ε πξνζβνιή ηνπο ζηνλ νηθείν λνκάξρε θαηά ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Γ.Κ.Κ. φπσο απηφο ηζρχεη θάζε θνξά. 
3. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νηνπζδήπνηε άιινπο απφ ηνπο 
πξναλαθεξφκελνπο ιφγνπο, πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο δελ γίλνληαη δεθηέο. 
 

Άρθρο 14ο 
 Προζθερόμενη ηιμή 

1. Με ηελ πξνζθνξά ε ηηκή ηνπ πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ δίλεηαη αλά κνλάδα, φπσο 
θαζνξίδεηαη ζηελ δηαθήξπμε. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ηπρψλ ππέξ ηξίησλ 
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θξαηήζεηο σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, εθηφο απφ ην Φ.Π.Α. γηα παξάδνζε ηνπ 
πιηθνχ ζην Γήκν πνπ πξνβιέπεηαη ζηε δηαθήξπμε. 
2. Η πξνζθεξφκελε ηηκή ζα είλαη ζε ΔΤΡΩ. 
3. Δάλ ε πξνζθεξφκελε ηηκή είλαη ζε άιιν λφκηζκα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΠΟΣΑ 
πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 16. 
 

Άρθρο 15ο 
Αποζθράγιζη ηων προζθορών και ανακοίνωζη ηιμών 

1.Σν αξκφδην Όξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ πξνβαίλεη ζηελ 
έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ 
νξίδεηαη απφ ηελ ζρεηηθή πξνθήξπμε .Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζην παξαπάλσ 
φξγαλν κεηά ηελ έλαξμε δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά 
παξαδίδνληαη ζηελ ππεξεζία γηα επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο. 
Η απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 
Ο δηαγσληζκφο γίλεηαη κε θξηηήξην ηε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά, απνζθξαγίδεηαη ν 
θπξίσο θάθεινο θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο,κνλνγξάθνληαη δε θαη 
ζθξαγίδνληαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν φια δηθαηνινγεηηθά θαη ηα ζηνηρεία ηεο 
ηερληθήο πξνζθνξάο θαηά θχιιν. Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ 
απνζθξαγίδεηαη αιιά κνλνγξάθεηαη θαη ζθξαγίδεηαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν κέρξη 
λα θξηζεί ε πξνζθνξά εάλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο δηαθήξπμεο. 
2. Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ην παξαπάλσ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ 
θαηαρψξεζε απηψλ πνπ ππνβάιινπλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
πνπ ππέβαιαλ ζε πξαθηηθφ ην νπνίν ππνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη. ε λέα ζπλεδξίαζε ηεο 
επηηξνπήο πνπ ε εκεξνκελία ηεο αλαθέξεηαη ζηε δηαθήξπμε αλνίγνληαη νηθνλνκηθέο 
πξνζθνξέο .Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 19 ηνπ 
ΔΚΠΟΣΑ. 
 

Άρθρο 16ο 
Γαζμοί 

 Οη δηαγσληδφκελνη πξέπεη λα έρνπλ ππφςηλ ηνπο φηη ν Γήκνο απαιιάζζεηαη ηεο 
θαηαβνιήο δαζκψλ θαηά ηνλ εθηεισληζκφ ησλ πιηθψλ πνπ εηζάγνληαη απφ άιιεο 
ρψξεο . 
 

Άρθρο 17ο 
Γημοζίεσζη 

Η πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο πνπ έρεη ζπληαρζεί κε ην ππφδεηγκα πξνθήξπμεο 
δηαγσληζκνχ πνπ ππάξρεη ζηνλ ΔΚΠΟΣΑ θαη δεκνζηεχεηαη κία θνξά ζε νηθνλνκηθφ ή 
εκεξήζην ηχπν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ. 
Η δαπάλε γηα ηελ δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ζηνλ Διιεληθφ ηχπν βαξχλεη ηνλ 
αλάδνρν, ζηε δε Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηεησλ, ηηο θνηλφηεηεο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ' 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ 

 
 

1. ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, φηαλ γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή 
είλαη θξηηήξην ε ρακειφηεξε ηηκή, ιακβάλνληαη ππφςε θπξίσο ηα παξαθάησ ζηνηρεία. 
 
- Η ζπκθσλία ηεο πξνζθνξάο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 
δηαθήξπμεο θαη ηεο πξφζθιεζεο. 
 
- Ο αληαγσληζκφο πνπ αλαπηχρζεθε. 
 
- Η πξνζθεξφκελε ηηκή ζε ζρέζε κε ηηκέο πνπ πξνζθέξζεθαλ ζε πξνεγνχκελνπο 
δηαγσληζκνχο θαη ηελ ηξέρνπζα ζηελ αγνξά ηηκή, γηα φκνην ή παξεκθεξέο πιηθφ. Η 
θαηαθχξσζε, ηειηθά, γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή, ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά είλαη 
απνδεθηή κε βάζε ηνπο θαζνξηδφκελνπο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηε δηαθήξπμε 
νπζηψδεηο φξνπο, πνπ πξνζθέξεη ηελ ρακειφηεξε ηηκή. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ' 
 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
 

                                      χ     ω                  
∆ΔΥ7/2013   λέ   ,          λ ί                             ύ    
       ξ  . 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ε' 

 
          ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
Ολνκαζηα Σξαπεδαο........................................... 

Καηαζηεκα................................................... 

 

 Ηκεξνκεληα εθδνζεο................. 

 

 ΔΤΡΩ............................ 

 

Πξνο 

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

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

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

 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΑΡ................ΔΤΡΩ.................. 

 

  Δρνπκε ηελ ηηκε λα ζαο γλσξηζνπκε νηη εγγπσκεζα δηα ηεο 

παξνπζαο επηζηνιεο αλεθθιεηα θαη αλεπηθπιαθηα,παξαηηνπκελνη 

ηνπ δηθαησκαηνο ηεο δηαηξεζεσο θαη δηδεζεσο κερξη ηνπ πνζνπ 

ησλ ΔΤΡΩ...............ππεξ ηεο           Δηαηξεηαο.......... 

.........................Γ/ΝΗ.............................. 

ζπκκεηνρε ηεο εηο ηνλ δηελεξγνπκελν δηαγσληζκν ηεο.......... 

......................γηα ηελ πξνκεζεηα..................... 

......................ζπκθσλα κε ηελ ππ'αξηζ................ 

Γ/με ζαο. 

 

  Η παξνπζα εγγπεζε θαιππηεη κνλν ηηο απν ηελ ζπκκεηνρε εηο 

ηνλ αλσηεξσ δηαγσληζκν απνξξενπζεο ππνρξεσζεηο ηεο ελ ινγσ 

Δηαηξεηαο θαζ'νιν ηνλ ρξνλν ηζρπνο ηεο. 

  Σν παξαπαλσ πνζν ηεξνπκε ζηε δηαζεζε ζαο θαη ζα θαηαβιεζεη 

νιηθα ε'κεξηθα ρσξηο θακκηα απν κεξνο καο αληηξξεζε ε'ελζηα- 

ζε θαη ρσξηο λα εξεπλεζεη ην βαζηκν ή κε ηεο απαηηεζεο κεζα 

ζε ηξεηο (3) εκεξεο απν απιε εγγξαθε εηδνπνηεζε ζαο. 

  ε πεξηπησζε θαηαπησζεο ηεο εγγπεζεο ηα πνζα ηεο θαηαπησζεο 

ππνθεηηαη ζην εθαζηνηε ηζρπνλ παγηα ηεινο ραξηνζεκνπ. 

  Απνδερνκαζηε λα παξαηεηλνκε ηελ ηζρπ ηεο εγγπεζεο πζηεξα 

απν απιν εγγξαθν ηεο Τπεξεζηαο ζαο,κε ηελ πξνππνζεζε νηη ην 

ζρεηηθν αηηεκα ζαο ζα καο ππνβιεζεη πξηλ απν ηελ εκεξνκεληα 

ιεμεο ηεο. 

  Η παξνπζα ηζρπεη κερξη θαη ηελ............................ 

   (ΗΜΔΙΩΗ:Γηα ηελ Σξαπεδα ν ρξνλνο ηζρπνο πξεπεη λα εηλαη 

κεγαιπηεξνο ελα (1) κελα ηνπ ρξνλνπ ηζρπνο ηεο πξνζθνξαο, 

νπσο ζρεηηθα αλαθεξεηαη ζηε Γ/με). 

  Βεβαηνπηαη ππεπζπλα νηη ην πνζν ησλ εγγπεηηθσλ καο  επηζην- 

ισλ πνπ ερνπλ δνζεη ζην Γεκνζην θαη ηα ΝΠΓΓ, ζπλππνινγηδνληαο 

θαη ην πνζν ηεο παξνπζαο,δελ ππεξβαηλεη ην νξην ησλ εγγπεζεσλ 

πνπ ερεη θαζνξηζζεη απν ην Τπνπξγεην Οηθνλνκηθσλ γηα ηελ 

Σξαπεδα καο. 
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