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       ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΜΖΣΡΩΟ 

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΡΑΦΖΝΑ Α.Δ.                   Ζκ/ληα :    11/04/2016 

Αθηή Αλδξέα Γ. Παπαλδξένπ               Αξηζ. Πξση.: 1601   

Ληκάλη Ραθήλαο  

Σ.Κ. 19009 

ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ     

grammateia@rafinaport.gr 

       Πξνο: Κάζε Δλδηαθεξφκελν

        

 

ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ:  

Λακβάλνληαο ππφςε: 

1. Σελ ηζρχνπζα θείκελε λνκνζεζία πεξί ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 
θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4281/2014 «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο 
Διιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 
θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

2. Σν αξ. πξση. 37/04-04-2016 Αίηεκα ηνπ Σκήκαηνο Ληκεληθήο 
Τπνζηήξημεο  ηνπ  Ο.Λ.Ρ Α.Δ. (ΑΓΑΜ: 16REQ004163708). 

3. Σελ αξ. πξση. 1536/07-04-2016 Απφθαζε Αλάιεςεο Έγθξηζεο ηεο ελ 
ιφγσ δαπάλεο (ΑΓΑΜ: 16REQ004163821).  

        

             Κ  α  ι  ν  χ  κ  ε 

Κάζε ελδηαθεξφκελν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ πιεξνί ηηο 
απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο λα θαηαζέζεη ζθξαγηζκέλε 
πξνζθνξά, γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ: «Παξνρή Τπεξεζηψλ 
θαζαξηζκνχ Τπαίζξησλ θαη ηεγαζκέλσλ Υψξσλ Υεξζαίαο Εψλεο 
Ληκέλα Αγ. Μαξίλαο», δηθαηνδνζίαο Ο.Λ.Ρ. Α.Δ.» γηα έλα (1) έηνο κε CPV: 

90910000-9, ζπλνιηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ελλέα ρηιηάδεο επξψ 
(9.000,00€), κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 23% έσο θαη ηελ  
19/04/2016 θαη ψξα 10:00. 

 
 

Δίδνο δηαγσληζκνχ: 
 
Πξφρεηξνο Μεηνδνηηθφο Γηαγσληζκφο κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε 
ρακειφηεξε ηηκή πξνζθνξάο γηα φζνπο Οηθνλνκηθνχο Φνξείο πιεξνχλ ηηο 
απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο.   
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ΑΡΘΡΟ 1 
 

Πεξηγξαθή Έξγνπ 
 

Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο έξγνπ είλαη νη εξγαζίεο θαζαξηφηεηαο ησλ 
ππαίζξησλ θαη ζηεγαζκέλσλ ρψξσλ ηνπ Ληκέλα Αγ. Μαξίλαο φπσο απηνί 
απνηππψλνληαη ζην Σνπνγξαθηθφ ρεδηάγξακκα  πνπ ζπλνδεχεη ηελ 
παξνχζα, ην νπνίν νη ελδηαθεξφκελνη ζα παξαιάβνπλ απφ ηα γξαθεία 
ηνπ Ο.Λ.Ρ., Σκήκα Πξνκεζεηψλ.   

 
Α. Πεξηγξαθή ζηεγαζκέλσλ θαη ππαίζξησλ ρψξσλ-Τπεξεζίεο: 

 
1. Τπαίζξηνη ρψξνη Υ.Ε. Ληκέλα Αγ. Μαξίλαο   

 
Οη ρψξνη απηνί πεξηιακβάλνπλ δξφκνπο, πεδνδξφκηα, παξηέξηα, ρψξνπο 
ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ, ρψξνπο αλακνλήο επηβαηψλ, κφινπο, 
θξεπηδψκαηα, παξαιία,  ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 16.460η.κ.  
 
Τπεξεζίεο:  
 

 Καζαξηζκφο φιεο ηεο ρεξζαίαο δψλεο κε ηελ απνθνκηδή ζηεξεψλ 
απνξξηκκάησλ απφ ηνπο ππαίζξηνπο ρψξνπο. 

 Άδεηαζκα θάδσλ απνξξηκκάησλ – αληηθαηάζηαζε ζηηο ζαθνχιεο 
απνξξηκκάησλ ησλ θάδσλ κε θαζαξέο. 

 Πιχζηκν θαη απνιχκαλζε θάδσλ φπνηε απαηηείηαη. 
 Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ πνπ εθβξάδνληαη απφ ηελ ζάιαζζα. 
 

 
2. ηεγαζκέλνη Υψξνη (γξαθεία- ηνπαιέηεο), ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 

143 η.κ.  
 
 
Τπεξεζίεο:  

  
 Καζαξηζκφο, πιχζηκν θαη απνιχκαλζε ησλ ιεθαλψλ wc, ησλ 

θαιπκκάησλ ηνπο, ησλ νπξεηεξίσλ θαη ησλ ληπηήξσλ. 
 Καζαξηζκφο θαη πιχζηκν ησλ θαζξεπηψλ θαη ησλ ηνίρσλ ησλ 

ηνπαιεηψλ θαη ηεο θνπδίλαο. 
 Άδεηαζκα, θαζάξηζκα θαη απνιχκαλζε ησλ θαιαζηψλ αρξήζησλ. 
 Καζαξηζκφο – ζηίιβσζε ησλ αλνμείδσησλ εηδψλ. 
 Καζαξηζκφο επίπισλ, ηξαπεδηψλ, πάγθσλ θαη ζπζθεπψλ. 
 Καζαξηζκφο ησλ πςειψλ ζεκείσλ θαη επηθαλεηψλ (π.ρ. βηβιηνζήθεο). 
 θνχπηζκα θαη ζθνπγγάξηζκα ησλ δαπέδσλ. 
 Καζαξηζκφο κεραλήκαηνο ςχθηε – θίιηξνπ λεξνχ ζηελ επάλσ θαη ζηηο 

πιατλέο πιεπξέο. 
 Καζαξηζκφο  ησλ παξαζχξσλ, πξεβαδηψλ, ζπξψλ θαη ρεηξνιαβψλ. 
 Πιχζηκν πνηεξηψλ, πηάησλ θαη δνρείσλ πνπ βξίζθνληαη ζην λεξνρχηε ή 

ζε νπνηνδήπνηε ρψξν ησλ γξαθείσλ. 
 Σνπνζέηεζε ραξηηνχ θαη ζαπνπληνχ ζε κπάληα θαη θνπδίλα. 
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 θνχπηζκα πεξβαδηψλ, ξαθηψλ θηι. 
 

Β. Πξνζσπηθφ 
 

Οη ελδηαθεξφκελνη ζα δηαζέζνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα (1) άηνκν γηα ηελ 
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ,  ην νπνίν δχλαηαη λα είλαη ν ίδηνο ν αλάδνρνο ή 
πξνζσπηθφ ηνπ. 

Ζ θαζαξηφηεηα ζα γίλεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη επηά εκέξεο ηελ εβδνκάδα 
θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 
 
Ο Αλάδνρνο ζα θξνληίδεη λα αλαπιεξψλεη ηα ξεπφ, άδεηεο, αζζέλεηεο γηα ηελ 
επίηεπμε ζπλερνχο θαη άξηζηεο παξνρήο ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ. 
 
Αλάζεζε εξγαζίαο ζε ππεξγνιάβνπο απαγνξεχεηαη θαη εάλ γίλεη ζα 
απνηειεί ζνβαξφ ιφγν θαηαγγειίαο ηεο χκβαζεο. 
 
Ζ επηζηαζία ησλ εξγαζηψλ θαζαξηφηεηαο ζα γίλεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ή απφ 
εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηφλ «ππεχζπλν θαζαξηφηεηαο», ηνλ νπνίν ζα 
γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ζηνλ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ., παξέρνληαο πιήξε ζηνηρεία 
ηαπηφηεηαο θαη ηειέθσλα επηθνηλσλίαο. Ο ππεχζπλνο θαζαξηφηεηαο ζα 
παξεπξίζθεηαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ ιηκέλα, φπνηε θξίλεηαη ζθφπηκν θαη 
νπνηεδήπνηε δεηεζεί απφ ηνλ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ.. 

 
Ο αλάδνρνο είλαη ππφινγνο απέλαληη ζηνλ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. θαη είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα αληηθαηαζηήζεη νπνηνλδήπνηε θαζαξηζηή, θαζαξίζηξηα ή 
επηζηάηε θξηζεί αθαηάιιεινο απφ ηνλ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. 

 
Σν απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ νθείιεη θαηά ηελ πξνζέιεπζε θαη αλαρψξεζή 
ηνπ λα ελεκεξψλεη ηνλ Δπφπηε ηνπ ιηκέλα θαη λα ππνγξάθεη θαζεκεξηλά ηελ 
ζρεηηθή  «αλαθνξά θαζαξηφηεηαο» (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η). 
 
Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ ζα ππάξρνπλ δχν βάξδηεο: 
 

Υεηκεξηλή Πεξίνδν (01/11-30/04): 1ε βάξδηα  06:00-10:00   
                2ε βάξδηα 17:00-19:00   
Θεξηλή Πεξίνδν (01/05-31/10):  1ε βάξδηα  06:00-11:00 

       2ε βάξδηα  16:00-20:00 
 
Πηζαλφλ ε έλαξμε θαη ε ιήμε ησλ αλσηέξσ σξαξίσλ λα ηξνπνπνηεζεί 
αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο 
ηεο ζχκβαζεο. 
 
Ο θαζαξηζκφο ησλ ηνπαιεηψλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη θαζεκεξηλά θαηά ηηο 
αθφινπζεο ψξεο:  
 

Υεηκεξηλή Πεξίνδν (01/11-30/04): 6:00, 13:00, 18:00.   
Θεξηλή Πεξίνδν (01/05-31/10):  6:00, 10:00, 13:00, 20:00. 
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Γ. Μεραληθά κέζα-Τιηθά θαζαξηφηεηαο: 
 

 Υεηξακαμίδηα νδνθαζαξηζηψλ κε κνλφ ή δηπιφ θάδν  
 θνχπεο θαζαξηζκνχ 
 Δπίπεδνη ρεηξνθίλεηνη ζπιιέθηεο (θαξάζηα) 
 Αξπάγεο ρεηξφο 
 Μεράλεκα εμσηεξηθήο πιχζεο – απνιχκαλζεο ησλ θάδσλ 

απνξξηκκάησλ ή ρεηξνθίλεην πιπζηηθφ κεράλεκα, φπνηε απαηηείηαη, ζα 
παξέρεηαη απφ ηνλ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. 

 Ζιεθηξηθή ζθνχπα 
 Καξφηζη ζθνπγγαξίζκαηνο δηπινχ ζπζηήκαηνο κε δηαθνξεηηθνχ 

ρξψκαηνο θάδνπο ζθνπγγαξίζκαηνο γηα πιχζηκν θαη μέβγαικα θαη 
δηαθνξεηηθνί θάδνη γηα wc θαη ππνινίπνπο ρψξνπο 

 μεζθνλφπαλα απνξξνθεηηθά παληά, δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο γηα 
δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο 

 γάληηα, ζθνπγγαξάθηα, ζαθνχιεο απνξξηκκάησλ θ.η.ι.  
 
Σα κεραληθά κέζα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ πιηθά θαιήο πνηφηεηαο θαη 
ζα πιέλνληαη θαη θαζαξίδνληαη απφ ηα ππνιείκκαηα θαζαξηζκνχ θαζεκεξηλά 
θαη κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ. 
 
Οη θαζαξηζηέο ζα είλαη εθνδηαζκέλνη κε ζαθνχιεο απνξξηκκάησλ, γηα ην 
άδεηαζκα ησλ θάδσλ θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο κε θαζαξέο. 
 
Ζ αμία ησλ πιηθψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζαθνπιψλ απνξξηκκάησλ, 
ηα κέζα θαζαξηζκνχ πνπ ζα απαηηεζνχλ, ζα βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν, εθηφο 
ηνπ ραξηηνχ ηνπαιέηαο θαη ηνπ ζαπνπληνχ, ηα νπνία ζα ηα παξέρεη ν Ο.Λ.Ρ. 
Α.Δ.. 
 
Σα πξντφληα θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο πνπ ζα  ρξεζηκνπνηεζνχλ 
(απνξξππαληηθά θαζαξηζηηθά δαπέδνπ, ηνίρσλ, επηθαλεηψλ, ληπηήξσλ, εηδψλ 
πγηεηλήο, επαίζζεησλ επηθαλεηψλ, θαζαξηζηηθά δχζθνισλ ξχπσλ, ρεξηψλ, 
γπαιηζηηθά κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ ή δαπέδσλ, ζαθνχιεο απνξξηκκάησλ) ζα 
είλαη εγθεθξηκέλα θαη πηζηνπνηεκέλα.  
 
Οη Γηαγσληδφκελνη  ζα πξνζθνκίζνπλ Τπεχζπλε Γήισζε ζηελ νπνία ζα 
δειψλνπλ φηη ηα πξντφληα θαζαξηζκνχ  θαη απνιχκαλζεο πιεξνχλ 
ηνπο θάησζη φξνπο: 
 

- φηη είλαη εγθεθξηκέλα απφ ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο, ηνλ 
Δζληθφ Οξγαληζκφ Φαξκάθσλ, θαη φηη έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο 
πηζηνπνηήζεηο  

- φηη  δελ ζα έρνπλ ζε θακία πεξίπησζε δπζάξεζηεο νζκέο, δελ 
ζα είλαη επηβιαβή γηα ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 
επηζθεπηψλ, αιιά θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ πξνζσπηθνχ θαζαξηφηεηαο 

- φηη δελ ζα πξνθαινχλ θζνξέο καθξνρξφληα θαη βξαρπρξφληα 
ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ.  θαη  

- φηη είλαη απνιχησο ζπκβαηά κε ηηο νδεγίεο θαη πξνδηαγξαθέο 
θαζαξηζκνχ ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο γηα ηηο  εθάζηνηε 
επηθάλεηεο (κάξκαξα, κέηαιια, δάπεδα θ.η.ι.). 
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Σα κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην έξγν (γάληηα κίαο ρξήζεσο, 
ζθνχπεο, θαξάζηα, ζθνπγγαξίζηξεο, θνπβάδεο, ζθνπγγαξάθηα, θαξφηζηα, 
ζθάιεο, θ.η.ι.), ζα πξέπεη λα είλαη θσδηθνπνηεκέλα αλάινγα κε ηελ επηθάλεηα 
γηα ηελ νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 
 
Καζεκεξηλά κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ, φια ηα είδε θαη κέζα πνπ ζα έρνπλ 
ρξεζηκνπνηεζεί, ζα πιέλνληαη, ζα θαζαξίδνληαη θαη ζα απνιπκαίλνληαη ψζηε 
λα απνθεχγεηαη ε εμάπισζε κηθξνβίσλ.  
 
Σα πιηθά ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζαθνπιψλ απνξξηκκάησλ, ηα 
κέζα θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο πνπ ζα απαηηεζνχλ, ζα βαξχλνπλ 
ηνλ αλάδνρν, εθηφο απφ ην ραξηί ηνπαιέηαο θαη ην ζαπνχλη ηα νπνία ζα 
παξέρεη ν Ο.Λ.Ρ. Α.Δ..  
 
Σα πιηθά θαη εμαξηήκαηα θαζαξηφηεηαο ζα θπιάζζνληαη ζε ρψξν πνπ ζα 
ππνδείμεη ν Ο.Λ.Ρ. Α.Δ.. 

 
ΑΡΘΡΟ 2 

 
Καηάζεζε Πξνζθνξψλ- Πιεξνθνξίεο: 

 
Οη Οηθνλνκηθέο Πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη έσο θαη ηελ 19/04/2016 θαη ψξα 
10:00 ζηα Γξαθεία ηνπ Ο.Λ.Ρ Α.Δ., ζηελ Σαρ. Γ/λζε Αθηή Αλδξέα Γ. 
Παπαλδξένπ, Σ.Κ. 19009, Ληκάλη Ραθήλαο, Τπφςε Σκήκαηνο  Πξνκεζεηψλ.  

 Οη Φάθεινη Πξνζθνξάο ππνβάιινληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν αξθεί 
λα πεξηέιζνπλ ζην πξσηφθνιιν ηεο Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. , ππφςε ηνπ Σκήκαηνο 
Πξνκεζεηψλ, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ 
αλαθέξεηαη αλσηέξσ, κε απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ ππνςεθίνπ γηα ηελ 
εκπξφζεζκε παξαιαβή ηνπ Φαθέινπ, θαζψο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ 
ηνπ. ηελ πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, νη πξνζθνξέο ζα 
πξέπεη λα παξαιεθζνχλ θαη λα πξσηνθνιιεζνχλ κέρξη ηελ 
πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ ήηνη έσο ηελ 18/04/2016. 

 Δθπξφζεζκε άθημε θαη πξσηνθφιιεζε Φαθέινπ Πξνζθνξάο έρεη σο 
απνηέιεζκα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ Πξνζθέξνληα.  

 Γελ ζα γίλνληαη δεθηέο θαη ζα απνξξίπηνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, 
πξνζθνξέο ππφ αίξεζε ή/θαη επηθχιαμε, αληηπξνζθνξέο 
νπνηαζδήπνηε θχζεο, θαζψο επίζεο θαη φπνηα πξνζθνξά δελ πιεξνί 
ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο  ή 
αληηβαίλεη ζηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.  

 Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπ Πξνζθέξνληεο γηα 
εθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο,  πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επφκελε 
εκέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 
Πξνζθνξέο πνπ αλαθέξνπλ εκεξνκελία ιήμεο πξνγελέζηεξε ηεο 
παξαπάλσ αλαθεξφκελεο, ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

 Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα έρνπλ μέζκαηα, 
ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά 
νπνηαδήπνηε δηφξζσζε ή πξνζζήθε, απηή πξέπεη λα είλαη 
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θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε 
αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ θαηά 
ηνλ έιεγρν, νθείιεη λα θαζαξνγξάςεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε, λα 
κνλνγξάςεη θαη λα ζθξαγίζεη απηή. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ 
ππάξρνπλ ζε απηήλ δηνξζψζεηο νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά 
ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο 
παξνχζαο ΑΠΠΟΡΗΠΣΟΝΣΑΗ σο ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΔ.   

 

Δθφζνλ ν πξνζθέξσλ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ κε εθπξφζσπφ ηνπ 

ζα πξνζθνκίζεη ΒΔΒΑΗΩΖ ΔΚΠΡΟΩΠΖΖ. 

 
ΑΡΘΡΟ 3 

 
Πεξηερφκελν Πξνζθνξάο: 

 
Ο θάθεινο ζπκκεηνρήο (Κπξίσο Φάθεινο) θάζε Οηθνλνκηθνχ Φνξέα ζα 
πεξηιακβάλεη ηνπο εμήο ηξεηο επηκέξνπο θιεηζηνχο θαθέινπο:  

 
 Φάθειν «Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο»  
 Φάθειν «Σερληθήο Πξνζθνξάο»  
 Φάθειν «Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο» 

 
Δπί ηνπ Κπξίσο Φαθέινπ θαζψο θαη επί ησλ επηκέξνπο θαθέισλ ζα 
αλαγξάθνληαη ηα θάησζη: 
 

 Πξνο ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΡΑΦΖΝΑ Α.Δ., Τπφςε ΣΜΖΜΑΣΟ 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ. 

 Ο ηίηινο ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ θαη ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ ηεο 
Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. 

 Ζ επσλπκία (ή νη επσλπκίεο ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο ή 
θνηλνπξαμίαο), ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, ηειέθσλν, fax, e-mail ηνπ 
πξνζθέξνληνο θαη ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο, ηα 
ζηνηρεία φισλ ησλ κειψλ ηεο. 

 Σν πεξηερφκελν (ηίηινο) ηνπ θαθέινπ (Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ 
πκκεηνρήο ή Φάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο ή Φάθεινο Οηθνλνκηθήο 
Πξνζθνξάο).   

   
Α.  Ο Φάθεινο  Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο ζα πεξηέρεη: 

 
Α1. Τπεχζπλε Γήισζε ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεη ηα ζηνηρεία ηεο 

Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο θαη ζηελ νπνία ζα δειψλεη φηη 

ηα πξντφληα θαζαξηζκνχ  θαη απνιχκαλζεο πιεξνχλ ηνπο θάησζη 

φξνπο: 
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- φηη είλαη εγθεθξηκέλα απφ ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο, ηνλ 
Δζληθφ Οξγαληζκφ Φαξκάθσλ, θαη φηη έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο 
πηζηνπνηήζεηο  

- φηη  δελ ζα έρνπλ ζε θακία πεξίπησζε δπζάξεζηεο νζκέο, δελ 
ζα είλαη επηβιαβή γηα ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 
επηζθεπηψλ, αιιά θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ πξνζσπηθνχ θαζαξηφηεηαο 

- φηη δελ ζα πξνθαινχλ θζνξέο καθξνρξφληα θαη βξαρπρξφληα 
ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ.  θαη  

- φηη είλαη απνιχησο ζπκβαηά κε ηηο νδεγίεο θαη πξνδηαγξαθέο 
θαζαξηζκνχ ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο γηα ηηο  εθάζηνηε 
επηθάλεηεο (κάξκαξα, κέηαιια, δάπεδα θ.η.ι.). 

 

Α2. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεη ηα 

ζηνηρεία ηεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο θαη ζηελ νπνία 

ζα  δειψλεη: 

 
 φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο πξφζθιεζεο θαη φηη ε πξνζθνξά ηνπ ζπληάρζεθε ζχκθσλα 
κε απηνχο  

 φηη  έρεη ιάβεη γλψζε επί ηφπνπ ησλ ρψξσλ θαη ησλ ζπλζεθψλ 
παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ θαζφζνλ ε ππνβνιή θαη κφλν ηεο 
πξνζθνξάο ηνπ πξνυπνζέηεη θαη απνηειεί απφδεημε φηη έιαβε γλψζε 
θαη απνδέρζεθε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο  

 φηη δελ έρεη απνθιεηζζεί απφ άιινπο δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ ή 
Ν.Π.Γ.Γ. γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα. 
 

Α3. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεη ηα 

ζηνηρεία ηεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο θαη ζηελ νπνία ζα 

δειψλεη φηη: 

κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ: 

 είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 
 είλαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην 
 φηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα 

πξνζθφκηζε ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ ζε πεξίπησζε 
θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ 

 

Όιεο νη σο άλσ Τπεχζπλεο Γειψζεηο ππνβάιινληαη απφ ηα ελδηαθεξφκελα 

θπζηθά πξφζσπα ή αλ πξφθεηηαη γηα λνκηθά πξφζσπα αλάινγα κε ηε λνκηθή 

κνξθή ηνπ ζπκκεηέρνληνο λνκηθνχ πξνζψπνπ: 

α) απφ φινπο ηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ Ο.Δ., Η.Κ.Δ., Δ.Δ. ή Δ.Π.Δ.,  

β) απφ ηνλ Πξφεδξν θαη Γηεπζχλνληα χκβνπιν ησλ Α.Δ. εθφζνλ είλαη 
δηαθνξεηηθά πξφζσπα.  
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Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξνζθνκίζνπλ αληίζηνηρα ηα θάησζη λνκηκνπνηεηηθά 

έγγξαθα: 

 Φ.Δ.Κ.  ίδξπζεο θαη Φ.Δ.Κ. ηξνπνπνηήζεσλ (γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο 
ζηνλ δηαγσληζκφ κε κνξθή Α.Δ., Δ.Π.Δ.) 

 Αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ ζπκκεηέρνληα θαη ησλ 
ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ (γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε κνξθή 
Ο.Δ.,Δ.Δ.,Η.Κ.Δ.) 

 Βεβαίσζε έλαξμεο γηα ηα θπζηθά πξφζσπα. 
 

Β. Ο Φάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο ζα πεξηέρεη: 
 

 Πεξηγξαθή ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο 
ηνπ έξγνπ κε αλαθνξά ζηνλ αξηζκφ ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ 
θαη ησλ εκεξψλ θαη σξψλ εξγαζίαο απηνχ. 

 Καηάζηαζε πξνζσπηθνχ θαηά εηδηθφηεηα πνπ ηπρφλ απαζρνιεζεί ζην 
έξγν κε αλαθνξά ησλ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ θαζαξηζκνχ αλά άηνκν. 

 Αληίγξαθν ηεο ζπιινγηθήο χκβαζεο εξγαζίαο ζηελ νπνία ζα ππάγεηαη 
ην πξνζσπηθφ ηνπ πξνζθέξνληνο. 

 Σν χςνο ησλ πάζεο θχζεσο λφκηκσλ απνδνρψλ ησλ 
απαζρνινχκελσλ ζην έξγν εξγαδνκέλσλ. 

 Σν χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ζχκθσλα κε ηηο λφκηκεο 
απνδνρέο.   

 
 

Γ. Ο Φάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζα πεξηέρεη: 
 

 Σελ πξνζθεξφκελε ηηκή ζε Δπξψ ρσξίο Φ.Π.Α., γηα ην ζχλνιν ηνπ 
έξγνπ. 

 Σν πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ (%). 
 Σνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη 

δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα  120 εκέξεο. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Ζ εθ κέξνπο ησλ ππνςεθίσλ ππνβνιή πξνζθνξάο πξνυπνζέηεη θαη 

απνηειεί απφδεημε φηη έιαβαλ γλψζε θαη απνδέρζεθαλ ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο , ηα έγγξαθα ζηα νπνία απηή αλαθέξεηαη, θαζψο θαη ηα εηδηθά 

ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ απηψλ. 

 
ΑΡΘΡΟ 4 

 
Γηαδηθαζία Απνζθξάγηζεο & Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ: 

 
1. Ζ απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 166 ηνπ Ν.4281/2014, απφ ηελ αξκφδηα ηξηκειή 
Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ, Γηεμαγσγήο Πξφρεηξσλ Γηαγσληζκψλ Πξνκεζεηψλ-
Παξνρήο Τπεξεζηψλ θαη Δξγαζηψλ/Έξγσλ Μηθξήο Κιίκαθαο ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ., 
ζε εληαίν ζηάδην, ζχκθσλα κε ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο. 



9 
 

2. Ζ απνζθξάγηζε  ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο ζα γίλεη δεκφζηα, παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσο 
εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο. Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζα πξνβεί 
θαη’ αξράο ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαηά ζεηξά 
κεηνδνζίαο. ε επφκελε θιεηζηή ζπλεδξίαζε, πνπ ζα δηελεξγεζεί είηε επζχο 
ακέζσο κεηά ην πέξαο ηεο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο είηε ζε επφκελε εκέξα, ζα 
απνζθξαγηζζεί θαη ειεγρζεί ε πιεξφηεηα θαη ε θαλνληθφηεηα ηεο ηερληθήο 
πξνζθνξάο ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ ππέβαιε ηε ρακειφηεξε ηηκή, εθφζνλ ν 
έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο πνπ ππέβαιε απέβε ζεηηθφο. Αλ ε 
ηερληθή πξνζθνξά θξηζεί πιεκκειήο ή κε θαλνληθή, ζα απνζθξαγηζζεί θαη ζα  
ειεγρζεί θαηά ηα αλσηέξσ ε ηερληθή πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ 
ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε ηηκή θαη νχησ θαζ’ εμήο. 
3. Μεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο παξαγξάθνπ 2, ε Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνχ ζα πξνβεί ζηελ θαηαρψξεζε ζε πξαθηηθφ ησλ πξνζθεξφλησλ, 
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ 
απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζήο ηνπο θαη ηεο ηερληθήο 
πξνζθνξάο πνπ απνζθξαγίζζεθαλ θαη ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ ειέγρνπ ηεο 
πιεξφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο απηψλ, θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο. 
4. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
ζπκκεηνρήο, ηεο αμηνιφγεζεο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη ηνπ ειέγρνπ 
ηεο πιεξφηεηαο θαη ηεο θαλνληθφηεηαο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε 
ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, ν αλαζέησλ θνξέαο ζα πξνζθαιέζεη 
εγγξάθσο ηνλ πξψην ζε θαηάηαμε κεηνδφηε, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 
θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν») λα ππνβάιεη ηα δηθαηνινγεηηθά 
θαηαθχξσζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 5. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
 
 

Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο/Τπνγξαθή χκβαζεο: 
 
1. Ο Ο.Λ.Ρ.  Α.Δ. ζα εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ηνλ Πξνζθέξνληα  ζηνλ νπνίν 
πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, λα ππνβάιεη εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ 
ηελ θνηλνπνίεζε ηεο εηδνπνίεζεο, ηα απαηηνχκελα  
δηθαηνινγεηηθά/πηζηνπνηεηηθά θαηαθχξσζεο. 
2. Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζα πξνβεί ζηνλ έιεγρν ησλ αλσηέξσ 
δηθαηνινγεηηθψλ κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πξνζθφκηζή ηνπο. 
Δθφζνλ δηαπηζησζεί ε πιεξφηεηα θαη θαλνληθφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
θαηαθχξσζεο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ νινθιεξψλεη ηε δηαδηθαζία κε ηε 
ζχληαμε ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ. 
3. Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο πνπ θαηαηέζεθαλ. 
4. Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζα θνηλνπνηήζεη, κε απφδεημε, ην πξαθηηθφ 
θαηαθχξσζεο ζε θάζε πξνζθέξνληα κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν. 
5. ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζα πξνζθαιέζεη ηνλ αλάδνρν λα 
πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 
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ΑΡΘΡΟ 6 
 

Παξαιαβή Έξγνπ-Πιεξσκή: 
 
Α. Ζ παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή 

Παξαιαβήο ηνπ Ο.Λ.Ρ  Α.Δ.  

Β. Ζ πιεξσκή ησλ ππεξεζηψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά ζε ηζφπνζεο κεληαίεο 

δφζεηο κε ηελ έθδνζε ηηκνινγίσλ. 

 Ζ έθδνζε ησλ ηηκνινγίσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ην ηειεπηαίν δεθαήκεξν 
ηνπ ηξέρνληνο κελφο . 

 Ζ εμφθιεζή ηνπο ζα πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ηνπ 1νπ δεθαεκέξνπ ηνπ 
επφκελνπ κήλα. 
Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά: 

 Σηκνιφγην ηνπ αλαδφρνπ, πνπ λα αλαθέξεη ηελ έλδεημε ΔΞΟΦΛΖΘΖΚΔ. 
 Δμνθιεηηθή απφδεημε ηνπ αλαδφρνπ, εάλ ην ηηκνιφγην δελ θέξεη ηελ 

έλδεημε ΔΞΟΦΛΖΘΖΚΔ. 
 Αζθαιηζηηθή & θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα. 
 Πίλαθα πξνζσπηθνχ, ζεσξεκέλνο απφ ηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο θαη 

ηηο αηνκηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο πνπ έρνπλ γλσζηνπνηεζεί ζε απηήλ. 
 Κάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
 

Λνηπνί φξνη 
 

 Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ζα απαζρνιεζεί απφ ηνλ αλάδνρν, ζα 
πξέπεη  λα είλαη επαξθέο, λα έρεη φια ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά 
πξνζφληα, λα νκηιεί επαξθψο ηελ Διιεληθή γιψζζα, λα είλαη έκπεηξν 
θαη θαηάιιειν γηα ηελ επηηπρή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ εμαζθάιηζε 
ζηαζεξνχ απνηειέζκαηνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο.  

 
 Ο Αλάδνρνο ζα θξνληίδεη γηα ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ 

ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, δειαδή, θαηαβνιή ησλ λνκίκσλ απνδνρψλ 
ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηφλ νη νπνίεο ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα είλαη 
θαηψηεξεο ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ νηθεία (θιαδηθή) ..Δ., ζα 
ππάξρεη ζπλερήο ηήξεζε ηνπ λνκίκνπ σξαξίνπ, αζθαιηζηηθή θάιπςε, 
φξνη πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ. Δπηπιένλ ζα θνηλνπνηεί 
ζηνλ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. ηελ ππνβιεζείζα ζηελ Δπηζεψξεζε εξγαζίαο 
θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ θαζψο θαη ηηο παληφο είδνπο ρξεκαηηθέο 
απνδεκηψζεηο θαη ζα ηνλ βαξχλνπλ νη θξαηήζεηο εξγνδφηε γηα ηελ 
θχξηα θαη επηθνπξηθή ζχληαμε θαζψο θαη ηελ πγεηνλνκηθή αζθάιηζε ηνπ 
ηδίνπ πξνζσπηθνχ. 

 
 Γηα θάζε πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ Αλαδφρνπ επζχλεηαη ν ίδηνο. 

Δηδηθφηεξα ν Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. δελ ζα θέξεη θακία επζχλε ζε πεξίπησζε 
εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο. Ωζαχησο, δελ ζα θέξεη θακία απνιχησο αζηηθή 
ή πνηληθή επζχλε ζε πεξίπησζε πξφθιεζεο αηπρήκαηνο ζε ηξίηνπο 
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(επηβαηηθφ θνηλφ, επηζθέπηεο ιηκέλα θ.η.ι.), επζχλε ηελ νπνία 
αλαπιεξψλεη θαζ’ νινθιεξίαλ ν αλάδνρνο. 

 
 Γηα ιφγνπο αζθαιείαο ν Αλάδνρνο ζα ελεκεξψλεη ηνλ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. γηα 

ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιείηαη κε ηελ ππνβνιή θαηάζηαζεο 
πξνζσπηθνχ κε ηα πιήξε ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ή άδεηαο εξγαζίαο. 
Δπίζεο ελεκέξσζε ζα πξέπεη  λα γίλεηαη ζε πεξίπησζε ηπρφλ 
αιιαγψλ πξνζσπηθνχ πξηλ ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηνπ. Ζ αιιαγή 
πξνζσπηθνχ ζα γίλεηαη θαηφπηλ έγγξαθεο ελεκέξσζεο θαη έγθξηζεο 
ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ.. Ο Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. δηθαηνχηαη λα αξλεζεί αηηηνινγεκέλα ηελ 
αιιαγή ή ηξνπνπνίεζε ηεο νκάδαο έξγνπ. ε πεξίπησζε άπξαθηεο 
παξέιεπζεο πελζεκέξνπ απφ ηελ έγγξαθε ελεκέξσζε ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. 
σο πξνο ην ζέκα απηφ, ζα ηεθκαίξεηαη απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο ηνπ 
Αλαδφρνπ. 

 
 
 

Ζ Πξφζθιεζε ζα αλαξηεζεί ζηελ δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Κεληξηθνχ 

Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ), ηνπ ΓΗΑΤΓΔΗΑ, 

ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. θαζψο θαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ 

Ο.Λ.Ρ. Α.Δ.. 

 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο, νη Οηθνλνκηθνί Φνξείο κπνξνχλ 

λα δεηνχλ ζηα γξαθεία ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ., Σκήκα Πξνκεζεηψλ θαζψο θαη ζηα 

εμήο ηει.: (22940) 23605,22840 (εζσηεξηθά 102 θαη 125). 

 

Δπηζπλάπηεηαη: 

Έληππν  Αλαθνξάο  (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η) 

 

Γηα ηνλ Οξγαληζκφ Ληκέλνο Ραθήλαο  ΑΔ   

      Ο Πξφεδξνο & Γ/λσλ χκβνπινο 

       

 

    ΓΔΩΡΓΗΟ ΟΡΚΟΠΟΤΛΟ   
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