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ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΡΑΦΖΝΑ  Α.Δ.                Ραθήλα 4/3/2021  
Αθηή Αλδξέα Γ. Παπαλδξένπ                                       Αξ. Πξση.:1156  
19009 Ληκάλη Ραθήλαο 
Σει: 22940 23605 / 22840 
Fax: 22940 26076         
Email: grammateia@rafinaport.gr   

ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 

γηα ηελ Απεπζείαο Αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηεο:  

«πληήξεζεο Πξαζίλνπ θαη Απηόκαηνπ Πνηίζκαηνο εληόο ηεο Υεξζαίαο Εώλεο 
Ληκέλσλ Ραθήλαο θαη Αγ. Μαξίλαο». 

Ο Οξγαληζκόο Ληκέλνο Ραθήλαο Α.Δ., ζην εμήο Αλαζέησλ Φνξέαο, έρνληαο 
ππόςε, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν. 4412/16 Γεκόζηεο πκβάζεηο 
Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ 
θαη 2014/25/ΔΔ), όπσο ηζρύεη θαη ιακβάλνληαο ππόςε: 

1. Σν ππ΄αξ. πξση. 1083-2/3/2021 Αίηεκα ηπν Σκήκαηνο Ληκεληθήο 
Τπνζηήξημεο,  

2. Σελ ππ΄αξ. πξση. 1114-3/3/2021 Απφθαζε Αλάιεςε Τπνρξέσζεο,  

Πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ην έξγν ηεο «πληήξεζεο Πξαζίλνπ θαη Απηόκαηνπ 

Πνηίζκαηνο εληόο ηεο Υεξζαίαο Εώλεο Ληκέλσλ Ραθήλαο θαη Αγ. Μαξίλαο», κε 

ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν. 4412/2016, κε ηνπο 

φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα, ρξνληθήο δηάξθεηαο ελόο (1) έηνπο από ηελ 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο.  

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο απνηειεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε  
πξνζθνξά, κόλν βάζεο ηηκήο. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΡΓΟΤ  

Ο Πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ δέθα νρηώ 

ρηιηάδσλ επξώ (18.000,00€) πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ 24%, ν νπνίνο βαξχλεη 

ηνλ Αλαζέηνληα Φνξέα. 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΟΤ 

Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ είλαη ε παξνρή ππεξεζηώλ ζπληήξεζεο ησλ ρώξσλ 

πξαζίλνπ, θαζώο θαη ε ζπληήξεζε – απνθαηάζηαζε βιαβώλ ηνπ απηόκαηνπ 

πνηίζκαηνο, εληόο  Υεξζαίαο Εώλεο Ληκέλα Ραθήλαο θαη Αγ. Μαξίλαο. 

Δηδηθόηεξα, ζην πιαίζην ησλ ππεξεζηψλ πεξηιακβάλνληαη: 

 Κνχξεκα, αεξηζκφο θαη θφςηκν ριννηάπεηα φπνπ ππάξρεη  
 Βνηάληζκα δηδαλίσλ 
 Λίπαλζε 
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 Πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε αζζελεηψλ 
 θαιίζκαηα  
 Αιιαγή επνρηαθψλ θπηψλ 
 Κιάδεκα δέληξσλ θαη θνχξεκα ζάκλσλ 
 Καζαξηζκφο θαη θνπή άγξησλ ρφξησλ 
 Απνςηιψζεηο, βνηαλίζκαηα 
 Καζαξηζκφο Νεζίδσλ θαη παξηεξηψλ  
 Έιεγρνο απηόκαηνπ πνηίζκαηνο θαη απνθαηάζηαζε βιαβώλ ηνπ, πιελ 

εζθεκκέλσλ ελεξγεηώλ ή βαλδαιηζκώλ πνπ απνθέξνπλ κε ζπλεζηζκέλεο 
βιάβεο. 

 Απνκάθξπλζε θπηηθήο χιεο κε κεηαθνξηθά κέζα ηνπ Αλαδόρνπ θαη 
ελαπόζεζή ηνπο ζε ρώξνπο πνπ ζα ηνπ ππνδεηθλύεη ν Αλαζέησλ Φνξέαο.  

 Καζαξηζκφο δέληξσλ θαη θνπή ηνπο, φπνηε θξίλεηαη απαξαίηεην θαη θαηόπηλ 
ζπλλελόεζεο κε ηνλ αξκόδην ππάιιειν ηνπ Αλαζέηνληα Φνξεά,ψζηε λα 
εθδίδνληαη θαη ηπρφλ απαξαίηεηεο εγθξίζεηο απφ ην Γαζαξρείν. 

 
Ζ ζπληήξεζε ζα πξέπεη είλαη ζπλερήο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο 
ζύκβαζεο έηζη ώζηε λα θαιύπηνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 
παξνύζαο. Ο Αλάδνρνο ζα παξέρεη ηηο Τπεξεζίεο ηνπ θαη’ ειάρηζηνλ κία (1) 
θνξά ηελ εβδνκάδα θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο. 
 
Οη ρώξνη θαη ηα ζεκεία ΤΝΣΖΡΖΖ είλαη: 
 
 ΛΗΜΑΝΗ ΡΑΦΖΝΑ  

 
 Σν πξαλέο θαη ην δαζχιιην πάλσ απφ ηα θαηαζηήκαηα ηνπ ιηκέλα θαη πάλσ 

απφ ηα θηήξηα ηνπ Ο.Λ.Ρ θαη ηνπ Κ.Λ.Ρ.( πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ιφθνπ 
«ΠΟΡΟΤΛΑ»), 

 Οη ρψξνη πξαζίλνπ απφ ην θηίξην ηνπ Αλαζέηνληα Φνξέα έσο θαη ηνλ Άγην 
Νηθφιαν, 

 Ο ρψξνο πεξηκεηξηθά ηεο πεξηνρήο «ΒΗΛΔ» απφ ηνλ Άγην Νηθφιαν έσο ηελ 
παξαιία «ΜΠΛΔ ΛΗΜΑΝΑΚΗ»,  

 Σν πάξθν δίπια απφ ηα γξαθεία ηνπ Αλαζέηνληα Φνξέα,  
 Σν πεδνδξφκην αλφδνπ απφ ην ιηκάλη, 
 Σν πάξθν Κπξήλεηα,  
 Ζ λεζίδα θνληά ζηελ ειεθηξνληθή ελεκεξσηηθή νζφλε, απέλαληη απφ ην 

μελνδνρείν Αχξα,  
 Ο πεξηβάιισλ ρψξνο ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ,  
 Σα παξηέξηα ζηα πεδνδξφκηα ηεο Κεληξηθήο Παξαιίαο,  
 Σν πξάζηλν (δέλδξα, θπηά, ζάκλνη) ησλ παξαιηψλ Μαξίθεο, Παλφξακα, Μπιε 

Ληκαλάθη, Πξάζηλν Ληκαλάθη,  
 Σηο δηφδνπο δεμηά θαη αξηζηεξά ζηελ πεξηνρή Κφθθηλν Ληκαλάθη. 

 
 ΛΗΜΑΝΗ ΑΓΗΑ ΜΑΡΗΝΑ 

 
 Οη ρψξνη πξαζίλνπ ζην ηξίγσλν θαζφδνπ πξνο ην ιηκάλη, 
 Οη ρψξνη πξαζίλνπ ζην πεδνδξφκην φπηζζελ ηνπ θηηξίνπ γξαθείσλ ηνπ 

Αλαζέηνληα Φνξέα, 
 Σα παξηέξηα θαη νη δαξληηληέξεο ιηκέλα απφ ηηο θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

Αλαζέηνληα Φνξέα έσο ηνλ ρψξν ζηάζκεπζεο,  
 Σα πξαλή, 
 Σν πξάζηλν έσο ην βφξεην άθξν ηεο Υ.Ε. ηνπ Ληκέλα. 
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Σα πιηθά ζπληήξεζεο ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ (φπσο ιηπάζκαηα , θ.ι.π.) θαη  ηα έμνδα 

ησλ πιηθψλ απνθαηάζηαζεο ησλ βιαβψλ ηνπ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ απφ ζπλήζεηο 

θζνξέο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν ελψ ην θφζηνο ησλ πιηθψλ απνθαηάζηαζεο βιαβψλ 

ηνπ ζπζηήκαηνο απηφκαηνπ πνηίζκαηνο νθεηιφκελν ζε  βαλδαιηζκνχο ή εζθεκκέλεο 

ελέξγεηεο θιπ βαξχλνπλ ηνλ Αλαζέηνληα Φνξέα. 

 

Σν θφζηνο πξνκήζεηαο λέσλ θπηψλ πνπ ηπρφλ απαηηεζνχλ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε 

ππαξρφλησλ βαξχλνπλ ηνλ Αλαζέηνληα Φνξέα. Ζ ππεξεζίεο θχηεπζεο απνηεινχλ 

επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

Ο Αλάδνρνο επζχλεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ιηπαζκάησλ ή 

θπηνθαξκάθσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα 

ησλ πνιηηψλ θαη ησλ δψσλ, ζα είλαη πηζηνπνηεκέλα θαη εγθεθξηκέλα απφ ηνπο 

αξκφδηνπο Φνξείο. 

 

Ο εμνπιηζκφο, εξγαιεία, κηθξνεξγαιεία,  κεραλήκαηα, κεηαθνξηθά κέζα θ.η.ι., πνπ 

είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ζα ηα δηαζέηεη ν Αλάδνρνο, ν νπνίνο 

κε επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ, ζα ηα ζπληεξεί θαη ζα ηα κεηαθηλεί. 

 

Ο Αλάδνρνο ζα ηεξεί εκεξνιφγην εξγαζηψλ ζην νπνίν θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο 

ζχκβαζεο κε κέξηκλα ηνπ,  ζα θαηαγξάθνληαη ν ρξόλνο θαη ν ηόπνο εθηέιεζεο 

ησλ εξγαζηώλ θαζώο θαη ην είδνο ηεο παξερόκελεο εξγαζίαο. 

 

Σν εκεξνιφγην θαηαγξαθήο ησλ εξγαζηψλ ζα θαηαηίζεηαη από ηνλ Αλάδνρν  ζην 

Γξαθείν πξσηνθόιινπ ηνπ Αλαζέηνληα Φνξέα θάζε θνξά πνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαη νη ππεξεζίεο ζπληήξεζεο,  ζα ειέγρεηαη θαη ελ ζπλερεία 

ζα ππνγξάθεηαη από ηνλ αξκόδην ππάιιειν πνπ ζα νξηζζεί ππεχζπλνο ηεο 

παξαθνινχζεζεο ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ηεο χκβαζεο.  

 

ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ/ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ & ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ  

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά πξφζσπα κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ειεχζεξνπ 

επαγγεικαηία ή λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ (Η.Κ.Δ., Ο.Δ., Δ.Δ, Δ.Π.Δ., Α.Δ. 

θ.α.).  

ηελ πξνζθνξά ηνπο νη ππνςήθηνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο (ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ή 

λνκηθά πξφζσπα) ζα απνδεηθλύνπλ όηη αζθνύλ δξαζηεξηόηεηα ζπλαθή κε ην 

αληηθείκελν ησλ πξνο παξνρή ππεξεζηώλ π.ρ. ζπληήξεζε θήπσλ θαη ρώξσλ 

πξαζίλνπ, γεσπνληθέο επηρεηξήζεηο θιπ.  

Οη Οηθνλνκηθνί Φνξείο ζηελ πξνζθνξά ηνπο ζα δειώλνπλ ππεύζπλα 

(Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/1986) ηα αθφινπζα:  

 Όηη ζα δηαζέζνπλ  ηθαλφ αξηζκφ θαηάιιεινπ θαη εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ,  

θαζψο θαη ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ θαη κεηαθνξηθά κέζα γηα ηελ νξζή 

πινπνίεζε ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ.  
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 Όηη επηζθέθηεθαλ ηνπο ρψξνπο θαη ηα ζεκεία παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 
έξγνπ, πξηλ ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ ηνπο θαη φηη έρνπλ δηακνξθψζεη 
ηδία αληίιεςε γηα ην έξγν.  

 Όηη έρνπλ ιάβεη γλψζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο θαη 
φηη ηηο απνδέρνληαη πιήξσο. 

 Όηη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί ζηελ παξνχζα 
πξφζθιεζε.  

 Όηη δελ βξίζθνληαη ζε θάπνηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ 

Ν. 4412/2016. 

Ωο εθπξφζσπνο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα γηα ηελ ππνβνιή ηεο Τπεχζπλεο Γήισζεο, 

λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή 

ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή αίηεζεο 

ζπκκεηνρήο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ 

Οηθνλνκηθφ Φνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

Ζ ηηκή ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα είλαη ζε ΔΤΡΩ θαη ζα αλαγξαθεί 

νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθώο.  

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα 120 εκέξεο, 

πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο 

ηνπο (ζα δειώλεηαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ  Οηθνλνκηθνύ Φνξέα ν ρξόλνο ηζρύνο 

ηεο πξνζθνξάο ηνπ).  

Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξόηεξν ρξόλν ηζρύνο, απνξξίπηεηαη. 

 

ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΜΑΣΑΗΩΖ 

Ο Αλαζέησλ Φνξέαο κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ 

νξγάλνπ, κπνξεί λα καηαηψζεη ηε δηαδηθαζία ηεο αλάζεζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζην άξζξν 106 ηνπ λ. 4412/2016.  

 

ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ/ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ  

Ζ ζύκβαζε ζα ππνγξαθεί θαηόπηλ έθδνζεο ζρεηηθήο απόθαζεο από ην 

αξκόδην όξγαλν ηνπ Αλαζέηνληα Φνξέα.  

Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη εληφο είθνζη (20) εκεξψλ κεηά 
απφ ζρεηηθή εηδνπνίεζε ηνπ Αλαζέηνληα Φνξέα, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο 
πξνζθνκίδνληαο ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 

 

1. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 εθ κέξνπο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα, ζε 

πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ, ή ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ηελ ππνβνιή 

απηήο εθ κέξνπο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ, φπσο απηφο νξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε 

79Α ηνπ Ν.4412/16,  

Α) φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα ηα αδηθήκαηα 

πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 73 παξ. 1 ηνπ Ν. 4412/2016, ΦΔΚ 147/Α/8-08-2016 
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φπσο απηφο ηζρχεη θαη γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη  

Β) φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ απφ Γεκφζηεο πκβάζεηο.  

Ωο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηελ ππνβνιή ηεο Τπεχζπλεο Γήισζεο, 

λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή 

ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή αίηεζεο 

ζπκκεηνρήο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

2. Φνξνινγηθή θαη Αζθαιηζηηθή Δλεκεξόηεηα ζε ηζρύ. 

ε πεξίπησζε πνπ παξέιζεη ε πξνζεζκία ησλ είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ 

εηδνπνίεζε ηνπ Αλαζέηνληα Φνξέα, ρσξίο ν ππνςήθηνο αλάδνρνο λα έρεη 

παξνπζηαζηεί, ν Αλαζέησλ Φνξέαο απνθαζίδεη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο, ζηνλ 

ακέζσο επφκελν ζηε ζεηξά θαηάηαμεο ππνςήθην. 

 

ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΩΜΖ  

 

Σν ζπκβαηηθφ ηίκεκα ζα θαηαβάιιεηαη ζε ηζφπνζεο ηκεκαηηθέο κεληαίεο  θαηαβνιέο 

(έλαληη ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο). Γηα θάζε θαηαβνιή ζα εθδίδεηαη απφ 

ηνλ Αλάδνρν Σηκνιφγην Παξνρήο Τπεξεζηψλ θαη ε εμφθιεζε ηνπ ζα γίλεηαη εληφο 30 

εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ηνπ. 

Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα απαηηνύληαη γηα ηελ πιεξσκή είλαη ηα εμήο: 

 Σηκνιφγην Παξνρήο Τπεξεζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ, ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ν 

αξηζκφο πξσηνθφιινπ ηεο χκβαζεο. 

 Βεβαίσζε Καιήο Δθηέιεζεο απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ αξκφδηνπ Σκήκαηνο 

ηνπ Αλαζέηνληα Φνξέα γηα ηηο ηκεκαηηθέο κεληαίεο θαηαβνιέο έλαληη ηνπ 

πλνιηθνχ ηηκήκαηνο θαη Πξσηφθνιιν Οξηζηηθήο Παξαιαβήο απφ ηελ 

Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο Παξαιαβήο γηα ηελ εθθαζάξηζε ηνπ ζπλνιηθνχ 

ηηκήκαηνο ηεο χκβαζεο. 

 Αζθαιηζηηθή θαη Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα ζε θάζε θαηαβνιή. 

 Κάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 

 

Ο Αλάδνρνο βαξχλεηαη γηα ζπκβάζεηο άλσ ησλ €2.500 πνπ ππάγνληαη ζην Ν. 

4412/2016: 

 

α) κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4013/2011, ήηνη 0,07% 

ππέξ ηεο ΔΝΗΑΗΑ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ ΑΡΥΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΤΜΒΑΔΩΝ (επ’ απηνχ 

3% ραξηνζήκνπ θαη επ’ απηνχ 20% ΟΓΑ ραξηνζήκνπ β) ππέξ ηεο ΑΡΥΖ 

ΔΞΔΣΑΖ ΠΡΟΓΗΚΑΣΗΚΩΝ ΠΡΟΦΤΓΩΝ 0,06 % (επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο), 

3% ππέξ ραξηνζήκνπ επί ηνπ πνζνχ ηεο θξάηεζεο ππέξ ΑΔΠΠ θαη 20% ππέξ ΟΓΑ 



Σελ. 6 

 

επί ηνπ πνζνχ ηεο θξάηεζεο ππέξ ραξηνζήκνπ θαζψο θαη κε  θάζε άιιε λόκηκε 

θξάηεζε ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. 

ΔΚΥΩΡΖΖ/ΜΔΣΑΒΗΒΑΖ 

Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε χκβαζε ή κέξνο απηήο 
ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ Αλαζέηνληα Φνξέα. 

ΣΟΠΟ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟ ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

Οη ελδηαθεξφκελνη δύλαληαη λα θαηαζέζνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζε 
ζθξαγηζκέλν θάθειν απηνπξνζψπσο, ηαρπδξνκηθά (κε ζπζηεκέλε επηζηνιή) ή 
κέζσ εηαηξίαο ηαρπκεηαθνξψλ (courier), κέρξη ηελ 12/3/2021, εκέξα Παξαζθεπή 
θαη 12:00 π. κ. ζηε Γξακκαηεία  ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Ραθήλαο Α.Δ,  επί ηεο 
νδνχ Αθηή Αλδξέα Γ. Παπαλδξένπ, ΣΚ 19009, Ληκάλη Ραθήλαο.  
 

ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ/ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

Ζ παξνχζα αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Αλαζέηνληα Φνξέα, ζηελ ειεθηξνληθή 
δηεχζπλζε www.rafinaport.gr.  

Γηα πεξαηηέξσ δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ην Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ, νη ελδηαθεξφκελνη 
κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ην Σκήκα ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ή κε ην Σκήκα 
Πξνκεζεηψλ ζην ηειέθσλν 22940 22840 ή λα απνζηέιινπλ ειεθηξνληθφ κήλπκα ζην 
grammateia@rafinaport.gr 

Οη πξνζθνξέο πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ απνδεθηέο πξέπεη λα θαιύπηνπλ ην 

ζύλνιν ηνπ έξγνπ, λα έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ Διιεληθή γιώζζα θαη ζύκθσλα 

κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξνύζα. 

 

Γηα ηνλ Οξγαληζκό Ληκέλνο Ραθήλαο Α.Δ. 

Ζ Γηεπζύλνπζα ύκβνπινο 

 

Γέζπνηλα Γθηθάθε 

http://www.rafinaport.gr/

