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ΜΕΡΟΣ A: ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

ΑΡΘΡΟ 1 – Αντικείμενο Διαγωνισμού – Κριτήριο Ανάθεσης 

1.1. Αντικείμενο Διαγωνισμού 
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια των ειδών όπως αναφέρονται στους πίνακες που 
ακολουθούν. 
   
1. Συρματόσχοινα 

S/N SPECIFICATIONS Wire length 
on drums 

Quantity  
(m) / drums 

1 Wire Rope: Ø22mm, 6x36 WS-FC, RHOL – sZ, EN 12385-04 95 190/2 

2 Wire Rope: Ø22 mm, 6x36 WS-FC, LHOL - zS, EN 12385-04 95 190/2 

3 Wire Rope: Ø22 mm, 6x36 WS-FC, LHOL - sZ, EN 12385-04  250 750/3 

4 Wire Rope: Ø28 mm, 6x36 WS-FC, RHOL - sZ, EN 12385-04 115 460/4 

5 Wire Rope: Ø28 mm, 6x36 WS-FC, LHOL - zS, EN 12385-04 115 230/2 

6 Wire Rope: Ø28 mm, 6x36 WS-FC, RHOL - sZ, EN 12385-04 120 120/1 

7 Wire Rope: Ø32 mm, 6x36 WS-FC, RHOL - sZ, EN 12385-04 103 310/3 

8 Wire Rope: Ø32 mm, 6x36 WS-FC, LHOL - zS, EN 12385-04 103 310/3 

9 Wire Rope: Ø32 mm, 6x36 WS-FC, RHOL - sZ, EN 12385-04 250 1000/4 

10 Wire Rope: Ø36 mm, 6x36 WS-IWRC, RHOL - sZ, EN 12385-04 128 768/6 

11 Wire Rope: Ø36 mm, 6x36 WS-IWRC, LHOL - zS, EN 12385-04 128 896/7 

12 Wire Rope: Ø40 mm, 8xK36 WS - EPIWRC, RHOL - sZ, EN 12385-04 247,5 247,5/1 

13 Wire Rope: Ø40 mm, 8xK36 WS - EPIWRC, LHOL - zS, EN 12385-04 247,5 247,5/1 

14 Wire Rope: Ø32 mm, 6x36 WS-IWRC, LHOL - zS, EN 12385-04 103 309/3 

15 Wire Rope: Ø32 mm, 6x36 WS-IWRC, LHOL - zS, EN 12385-04 107 321/3 

16 Wire Rope: Ø32 mm, 8xK26 WS - EPIWRC, LHOL - zS, EN 12385-04 120 360/3 

17 Wire Rope: Ø22 mm, 6xK36 WS - IWRC, RHOL - sZ, EN 12385-4 41,4 41,4/ 1 

18 Wire Rope: Ø24 mm, 8xK26 WS - EPIWRC, RHOL - sZ, EN 12385-04  31,10 155,5/5 

19 Wire Rope: Ø24 mm, 8xK26 WS - EPIWRC, LHOL - zS, EN 12385-04 31,10 155,5/5 

20 Wire Rope: Ø24 mm, 8xK26 WS - EPIWRC, RHOL - sZ, EN 12385-04 36,55 182,75/5 

21 Wire Rope: Ø24 mm, 8xK26 WS - EPIWRC, LHOL - zS, EN 12385-04  36,55 182,75/5 

22 Wire Rope: Ø28 mm, 6xK36 WS - IWRC, RHOL - sZ, EN 12385-04 250 250/1 

23 Wire Rope: Ø28 mm, 6xK36 WS - IWRC, LHOL - zS, EN 12385-04 250 250/1 

24 Wire Rope: Ø24 mm, 6x36 WS-IWRC, RHOL - sZ, EN 12385-04  50 50/1 

25 Wire Rope: Ø24 mm, 6x36 WS-IWRC, LHOL - zS, EN 12385-04 50 50/1 

 
2. Σαμπάνια  συρματόσχοινου με πλεκτές γάσες(θηλιές) και στα δύο άκρα του 

S/N SPECIFICATIONS  USE Length  Quantity 
items 

1 Wire Rope Slings:  Ø 32mm, 6x36, EN 13414  
Both ends hand sliced   

Hoisting 
slings  6m 40  

 
3. Ιμάντες  

S/N SPECIFICATIONS  USE Length   Quantity 
items 

1 Flat Webbing  SLINGS : WLL:2TN  BS EN 1492-1 Both 
ends Eyes 

Hoisting Webbing slings        5m  50  

2 
Flat Webbing  SLINGS : WLL:2TN BS  EN 1492-1 
Both ends Eyes   Hoisting Webbing slings       8m  50  
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Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της συνημμένης Τεχνικής 
Προδιαγραφής (Παράρτημα 2 και 3), vα φέρουν σήμανση CE και vα παραδοθούν συνοδευόμενα από τα 
προβλεπόμενα πιστοποιητικά. Όλα τα ζητούμενα είδη θα είναι καινούργια και άριστης ποιότητας και 
κατασκευής  και θα παρέχουν την ζητούμενη ανυψωτική ικανότητα. 
Ειδικότερα τα συρματόσχοινα,  θα παρέχουν τη μέγιστη –για τον κάθε τύπο- επιτεύξιμη ευκαμψία, η δε 
πλοκή τους θα είναι κλειστή και στερεά, κατά τρόπο που τα εξωτερικά σύρματα να μη χάνουν τη σταθερή 
τους έδραση στην εσωτερική στρώση συρμάτων.  
 
Διευκρινίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, να υποβάλλουν προσφορά για όλα ή για 
ορισμένα από τα ζητούμενα είδη. Επίσης μπορούν, για κάθε τύπο συρματόσχοινου, και 
σαμπανιού συρματοσχοίνου  πλεκτού να υποβάλλουν περισσότερες από μία προτάσεις υπό 
τον όρο ότι καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας.  
 
1.2. Κριτήριο Ανάθεσης 
Η προμήθεια θα ανατεθεί, σε έναν ή περισσότερους προμηθευτές, ανά είδος. Κριτήριο ανάθεσης είναι η 
χαμηλότερη ανά είδος τιμή, εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι της παρούσας.   

ΑΡΘΡΟ 2- Δικαίωμα Συμμετοχής  

2. Δικαιούμενοι Συμμετοχής 
2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, που ασκούν εμπορική ή 
βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι εγκατεστημένοι 
στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο.  
2.2.  Οι συμμετέχοντες θα πρέπει : 

 Να μη βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση. 
 Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα οι διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), 

ετερόρρυθμων (Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών (Ι.Κ.Ε.)και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.) και 
γενικώς τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε  περίπτωση για: 
α)  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της υπ’ 

αριθμ. 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
β)  δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (21) και στο 

άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης υπ’ αριθμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, 
γ)  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
δ)  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της υπ’αριθμ. 

91./308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες,  

ε)  υπεξαίρεση (375 Π.Κ),  
στ)  απάτη (386-388 Π.Κ.),  
ζ)  εκβίαση (385 Π.Κ.),  
η)  πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.), 
θ)  ψευδορκία (224 Π.Κ.),  
ι)  δωροδοκία (235-237 Π.Κ.),  
κ)  δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.). 
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ΑΡΘΡΟ 3 - Απόδειξη Πλήρωσης των Κριτηρίων Συμμετοχής 

Προς απόδειξη ότι οι συμμετέχοντες πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής του άρθρου 2 Δικαίωμα 
συμμετοχής, υποβάλουν με την προσφορά τους, τα ακόλουθα δικαιολογητικά συμμετοχής. 

 Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο (ημεδαποί οικονομικοί φορείς) και αντίστοιχη 
βεβαίωση/έγκριση/άδεια από τη σχετική αρχή της χώρας καταγωγής τους (αλλοδαποί οικονομικοί 
φορείς). 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι δε συντρέχουν στο πρόσωπό του οικονομικού φορέα αλλά και των νόμιμων 
εκπροσώπων αυτού οι οριζόμενοι στην παράγραφο 2.2 λόγοι αποκλεισμού και ότι δεν υπάρχουν 
λόγοι να πιστεύεται ότι τα κωλύματα αυτά θα συντρέξουν κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς 
και των τυχόν παρατάσεών της, 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, προσκομίζονται τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης ανάλογα με τη νομική μορφή του 
διαγωνιζόμενου (όπως καταστατικά, γενικό  πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η, συγκρότηση ∆.Σ.,  λοιπά έγγραφα 
δημοσιευμένα στο Γ.Ε.Μ.Η.). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή, το 
πρόσωπο που δεσμεύει µε την υπογραφή του τη συμμετέχουσα εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία τους. 
 
ΑΡΘΡΟ 4 - Τρόπος & Χρόνος Υποβολής Προσφορών 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους, το αργότερο μέχρι την  10/03/2021, 
με email στο τμήμα Προμηθειών της ΟΛΘ ΑΕ, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
ptheologou@thpa.gr, με κοινοποίηση στη διεύθυνση gpapageorgiou@thpa.gr.  

ΑΡΘΡΟ 5 -  Παράταση, τροποποίηση, συμπλήρωση ή ματαίωση διαγωνισμού                          

Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει το χρόνο υποβολής προσφορών, να ακυρώσει τη 
διαδικασία ανάθεσης εν όλω ή εν µέρει, ή να αποφασίσει την επανάληψή της σε οποιοδήποτε στάδιο, 
χωρίς ευθύνη, κόστος ή κύρωση, μετά από Απόφαση του αρμόδιου οργάνου αυτής. Διατηρεί επίσης το 
δικαίωμα, µε διαφάνεια, να τροποποιήσει τους όρους της διαδικασίας.  

ΑΡΘΡΟ 6 - Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 

Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
asachindou@thpa.gr, με κοινοποίηση στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
gpapageorgiou@thpa.gr και ptheologou@thpa.gr το αργότερο πέντε ημέρες πριν την λήξη της προθεσμίας 
υποβολής προσφορών.  
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο, δεν εξετάζονται.  
Οι διευκρινίσεις αναρτώνται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΟΛΘ ΑΕ www.thpa.gr . 

ΑΡΘΡΟ 7  Περιεχόμενο Προσφορών 

Τα περιεχόμενα της προσφοράς ορίζονται ως ακολούθως: 
7. 1 -  Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν τα ακόλουθα έγγραφα: 
o Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο Υποψήφιος δηλώνει ότι έλαβε γνώση των ειδικών απαιτήσεων και 

ιδιαιτεροτήτων του Αντικειμένου του Διαγωνισμού και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της 
διακήρυξης,. 

o Τα προαναφερόμενα στο άρθρο 3- Απόδειξη Πλήρωσης των Κριτηρίων Συμμετοχής έγγραφα.  
o Ενημερωτικό έγγραφο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, κατά το Άρθρο 13 του ΓΚΠΔ 

679/2016, υπογεγραμμένο από τον Υποψήφιο.  
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7.2 -  Τεχνική Προσφορά 
Η Τεχνική προσφορά συντάσσεται βάσει του συνημμένου προτύπου (Παράρτημα 4). Τα προσφερόμενα 
είδη θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της συνημμένης τεχνικής προδιαγραφής (Παράρτημα 
2 και 3).  
Η τεχνική προσφορά θα συνοδεύεται από έντυπα που αναφέρουν τα βασικά στοιχεία των προσφερόμενων 
ειδών (χώρα προέλευσης, τύπος κλπ), βεβαιώσεις του κατασκευαστή, πιστοποιητικά καταγωγής (certificate 
of origin), πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015, ή άλλο ισοδύναμο του εργοστασίου 
κατασκευής και λοιπά επίσημα πιστοποιητικά όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στα Παραρτήματα 2 και 
3.  
7.3  - Οικονομική Προσφορά 
Η οικονομική προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με συνημμένο πρότυπο (Παράρτημα 4), με βάση το 
αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης (χαμηλότερη τιμή) και θα πρέπει: 
α) Να προσδιορίζει την τιμή ανά στροφείο, ανά μέτρο και τη συνολική προσφερόμενη τιμή ανά είδος σε 

Ευρώ,  
β) Να αναφέρει το χρόνο παράδοσης των συρματόσχοινων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13.2 της 

παρούσας 
γ) Να αναφέρει το χρόνο ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 8 της Διακήρυξης. 
δ) Να υπογράφεται από τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα.  

ΑΡΘΡΟ 8- Χρόνος Ισχύος Προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για διάστημα ενενήντα (90) 
ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους. Προσφορές που ισχύουν για μικρότερο χρονικό 
διάστημα θα  απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Ο.Λ.Θ. Α.Ε., πριν από τη 
λήξη της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με τη προβλεπόμενη από τη Διακήρυξη αρχική 
διάρκεια ισχύος της προσφοράς.  

ΑΡΘΡΟ 9 - Αντιπροσφορές  

Αντιπροσφορές ή τροποποιήσεις προσφορών ή οποιεσδήποτε προτάσεις που μπορούν να χαρακτηρισθούν 
σαν αντιπροσφορές, δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα απορρίπτονται από αρμόδιο όργανο της Ο.Λ.Θ. 
Α.Ε., ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού. 

ΆΡΘΡΟ 10 - Γλώσσα  

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και η Αγγλική. Όλα τα στοιχεία των προσφορών θα 
συντάσσονται είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα είτε (εφόσον είναι συντεταγμένα στην 
γλώσσα της χώρας προέλευσής τους) θα συνοδεύονται από μετάφραση σε µία από τις παραπάνω 
γλώσσες. Σε περίπτωση ασυμφωνίας επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η ελληνική, άλλως η αγγλική. 

ΆΡΘΡΟ 11 –  & Αξιολόγηση Προσφορών  

Κατά την αξιολόγηση των προσφορών η ΟΛΘ ΑΕ δύναται να απευθύνει αιτήματα στους συµµετέχοντες 
οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων και οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να παρέχουν τις 
διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. Μετά την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης οι συµµετέχοντες ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους και 
την έκβαση της διαγωνιστικής διαδικασίας. 
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ΆΡΘΡΟ 12 - Σύμβαση  

Μετά την κοινοποίηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού υπογράφονται μεταξύ της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και των  
επιλεγμένων οικονομικών φορέων συμβάσεις προμήθειας. Οι συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται κατά 
τη διάρκειά τους, µόνο μετά από αμοιβαία συμφωνία των αντισυμβαλλομένων.  

ΆΡΘΡΟ 13 – Ειδικοί Όροι Εκτέλεσης Προμήθειας  

13.1 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει Εγγύηση καλής εκτέλεσης της προμήθειας το ύψος της οποίας 
καθορίζεται σε ποσοστό έως πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ και κατατίθεται 
πριν ή κατά την υπογραφή της σύβασης. Η Εγγύηση εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα και καλύπτει 
συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της ΟΛΘ ΑΕ 
έναντι του Αναδόχου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  
13.2. Παράδοση 
Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν με δαπάνη και ευθύνη του προμηθευτή, στην κεντρική αποθήκη 
της ΟΛΘ ΑΕ, συνοδευόμενα από τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ φέρει τον κίνδυνο τυχαίας 
καταστροφής ή χειροτέρευσης των ειδών έως την παράδοση αυτών στην έδρα τους ΟΛΘ ΑΕ και την 
παραλαβή τους από την τελευταία. 
Ειδικότερα όλα τα είδη θα είναι απαλλαγμένα από ατέλειες, λυμένα ή κομμένα συρματίδια – 
Συρματόσχοινα , Σαμπάνια-   ή άλλα ελαττώματα και θα παραδοθούν με διαμορφωμένα άκρα όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στους πίνακες του Παραρτήματος 2 και 3  της Διακήρυξης. 
Σε περίπτωση που παραδοθούν είδη διαφορετικά από τον προδιαγεγραμμένο τύπο, τότε ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα 
είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει με δικά του έξοδα. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις τα αντίστοιχα 
τιμολόγια θα παραμένουν σε εκκρεμότητα μέχρι της πλήρους αποκαταστάσεως του προβλήματος. Σε 
περίπτωση που παραδόσεις λανθασμένων ειδών επαναληφθούν κατά εύλογο αριθμό, τότε η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 
θα διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης. 
13.3 Χρόνος Παράδοσης 
Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. δύναται να παραλαμβάνει τα υπό προμήθεια είδη τμηματικά μέσα σε ένα (1) έτος, ανάλογα 
με τις ανάγκες της.   
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να παραδώσει τα ζητούμενα είδη εντός έντεκα (11) εβδομάδων από την 
υποβολή της έγγραφης παραγγελίας.  
Κατά εξαίρεση τα παρακάτω είδη και ποσότητες θα πρέπει να παραδοθούν εντός τεσσάρων(4) εβδομάδων 
από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης. Ακολουθείται η ίδια αρίθμηση με αυτή του πίνακα του άρθρου 
1. 

S/N SPECIFICATIONS   Quantity  
3 Wire Rope: Ø22 mm, 6x36 WS-FC, LHOL - sZ, EN 12385-04 1 drum 
7 Wire Rope: Ø32 mm, 6x36 WS-FC, RHOL - sZ, EN 12385-04 1 drum 
8 Wire Rope: Ø32 mm, 6x36 WS-FC, LHOL - zS, EN 12385-04 1 drums 
9 Wire Rope: Ø32 mm, 6x36 WS-FC, RHOL - sZ, EN 12385-04 1 drums 

10 Wire Rope: Ø36 mm, 6x36 WS-IWRC, RHOL - sZ, EN 12385-04 2 drums 
11 Wire Rope: Ø36 mm, 6x36 WS-IWRC, LHOL - zS, EN 12385-04 2 drums 
15 Wire Rope: Ø32 mm, 6x36 WS-IWRC, LHOL - zS, EN 12385-04 1 drum 

1 Wire Rope SLINGS:  Ø 32mm, 6x36, EN 13414  
Both ends hand sliced  Both ends hand sliced   10 items 

 
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, επιβάλλεται πρόστιμο 1% επί της συμβατικής αξίας για κάθε 
ημέρα καθυστέρησης, με ανώτατο όριο το 5%. 
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13.3 Τρόπος Πληρωμής  
Η πληρωμή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ γίνεται έναντι έκδοσης τιμολογίου εντός εξήντα (60) ημερών από την 
προσκόμιση του στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και τη, βεβαίωση παραλαβής, επί του παραστατικού, από τη 
διαχειρίστρια της κεντρικής αποθήκης.  
Η τιμολόγηση θα πραγματοποιείται στο τέλος κάθε μήνα και θα περιλαμβάνει όλα τα Δελτία Αποστολής 
του  μήνα. 
13.4 Αναπροσαρμογή Τιμών 
Οι προσφερόμενες τιμές, θεωρούνται σταθερές και οριστικές και δεν υπόκεινται σε αναπροσαρμογή για 
οποιοδήποτε λόγο και αιτία μέχρι και την ολοκλήρωση της προμήθειας. Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή 
κάθε ενδιαφερομένου στο διαγωνισμό, συνεπάγεται τη ρητή, ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη παραίτησή 
του από κάθε, υπέρ αυτού, δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών που προσφέρθηκαν και που τυχόν 
απορρέει από άλλη σχετική διάταξη. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ :  
1. ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
3. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
5. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ                                          
 
 
 
 
 
 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ -   
 ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ 

 

 

FRANCO NICOLA CUPOLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τα Παραρτήματα 2-5 έχουν αναρτηθεί με συνημμένο 
αρχείο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Τήρηση αρχών εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας και Eνημέρωση άρθρων 12-13-14 ΓΚΠΔ.  
 
Στα πλαίσια της υπογραφείσης σύμβασης, προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων, όπως θεσπίζονται 
με τον Κανονισμό ΕΕ 679/2016 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις κείμενες σχετικές διατάξεις, 
συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα κάτωθι, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της υπογραφείσης 
σύμβασης: 
 
Α. ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: 
 
1.- ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. Κανείς συμβαλλόμενος δεν αποκτά δικαιώματα επί των πληροφοριών ή στοιχείων, τα 
οποία τυχόν του αποκαλύπτονται ή του κοινοποιούνται από τον έτερο συμβαλλόμενο κατά τη σύναψη ή κατά τη 
διάρκεια της παρούσης σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, στα πλαίσια της εκτέλεσης του αντικειμένου της ή εξ αφορμής 
αυτής, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δεδομένων ή στοιχείων πελατολογίου ή που καλύπτονται 
από επαγγελματικό, ή άλλου είδους απόρρητο ή ευαίσθητο υλικό από πλευράς ανταγωνισμού ή άλλων εμπιστευτικών 
και κάθε είδους πληροφοριών. Κατά την, για οιονδήποτε λόγο λήξη ή λύση της παρούσης σύμβασης, έκαστος 
συμβαλλόμενος οφείλει να παραδώσει στον έτερο συμβαλλόμενο το σύνολο των εμπιστευτικών πληροφοριών που 
αφορούν τον αντισυμβαλλόμενο και έχει στην κατοχή του, ακόμη κι αν έχουν κατασκευαστεί από τον ίδιο.   
 
2.- ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Κάθε συμβαλλόμενος: 
- δεσμεύεται να διατηρήσει την εμπιστευτική πληροφορία μυστική και εμπιστευτική, να μην την αποκαλύψει δια 
πράξεως του ή δια παραλείψεώς του και να μην γίνει αιτία να αποκαλυφθεί σε οποιονδήποτε τρίτο εμπιστευτική 
πληροφορία.  
- δεσμεύεται να λαμβάνει όλα τα αναγκαία και εύλογα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζει ότι η εμπιστευτικότητα της 
εμπιστευτικής πληροφορίας δεν θα κινδυνεύσει μέσω προφορικής ή γραπτής διάθεσης σε τρίτους.  
- δεσμεύεται να χρησιμοποιήσει την εμπιστευτική πληροφορία αποκλειστικά για τον σκοπό που του ανατέθηκε.  
- γνωρίζει και αποδέχεται ότι εμπιστευτική πληροφορία, η οποία αρχίζει να γίνεται δημόσια γνωστή με οποιονδήποτε 
τρόπο, ακόμη και χωρίς πράξη ή παράλειψη του ή ακόμη και μετά από τέτοια, θα εξακολουθήσει να είναι εμπιστευτική 
πληροφορία και ο ίδιος θα δεσμεύεται για την μη αποκάλυψή της.  
- δεσμεύεται να εκτελεί τα καθήκοντά του εκ της παρούσης σύμβασης, τηρώντας την «Πολιτική Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων» της «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.», όπως αυτή δημοσιεύεται και ενημερώνεται τακτικά στον ιστότοπο 
https://www.thpa.gr.  
- αναλαμβάνει να διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι, τα στελέχη, οι προστηθέντες και οι βοηθοί εκπληρώσεώς του είναι 
ενήμεροι για τον εμπιστευτικό ή απόρρητο κατά περίπτωση χαρακτήρα των πληροφοριών κάθε συμβαλλόμενου και ότι 
τηρούν και αυτοί απαρεγκλίτως τις υποχρεώσεις του παρόντος, ευθυνόμενος άλλως για κάθε παράβαση  από τα 
πρόσωπα αυτά.  
- δεσμεύεται να μην αλλοιώνει ούτε να αφαιρεί σήματα ή διακριτικά ταυτοποίησης, πνευματικής ή/και βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας ή κυριότητας, τα οποία δηλώνουν τον κύριο των εμπιστευτικών πληροφοριών («Ο.Λ.Θ. ΑΕ»).  
- οφείλει να ειδοποιεί αμέσως και εγγράφως την «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.», αναφορικά με περιστατικά που περιέρχονται σε γνώση 
του και σχετίζονται με κατοχή, χρήση ή γνώση εμπιστευτικών πληροφοριών, από οιοδήποτε πρόσωπο, πέραν των 
δικαιουμένων βάσει του παρόντος. 
- απαγορεύεται να τηρεί προσωπικό αρχείο ή να μεταφέρει έγγραφα, εργαλεία κλπ εκτός των εγκαταστάσεων  της 
«Ο.Λ.Θ. Α.Ε.», πλην των περιπτώσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του στα πλαίσια της κύριας σύμβασής του με 
την «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.». 
 
3.- EΓΓΡΑΦΗ ΑΡΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ: Η οποιαδήποτε ενδεχόμενη άρση του απορρήτου εμπιστευτικής πληροφορίας κατά τα 
ανωτέρω, την οποία επικαλείται αντισυμβαλλόμενος, θα πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως, αποκλειόμενου κάθε άλλου 
προς τούτο αποδεικτικού μέσου. Η ως άνω υποχρέωση εχεμύθειας και η απαγόρευση γνωστοποίησης δεν αφορά 
πληροφορίες ή δεδομένα πανομοιότυπα ή παρόμοια με τις εμπιστευτικές πληροφορίες, οι οποίες: (α) βρίσκονταν ήδη 
στη νόμιμη κατοχή του συμβαλλόμενου, πριν αυτός τα παραλάβει από τον έτερο και τούτο αποδεικνύεται εγγράφως, (β) 
παρέχονται μεταγενέστερα στο συμβαλλόμενο από τρίτους (για τους σκοπούς του παρόντος, οι συνδεδεμένες εταιρίες 
δεν θεωρούνται τρίτοι) χωρίς να υφίσταται υποχρέωση εμπιστευτικότητας έναντι των τρίτων, (γ) η αποκάλυψή τους 
γίνεται δυνάμει νομοθετικής ή ρυθμιστικής διάταξης ή δικαστικής εντολής δεσμευτικής για το συμβαλλόμενο μέρος που 
τα αποκαλύπτει  με την προϋπόθεση ότι, σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ο συμβαλλόμενος, που προβαίνει σε 
γνωστοποίηση στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ειδοποιήσει τον 
έτερο συμβαλλόμενο πριν τη γνωστοποίηση. 
 
4.- ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ: Ο αντισυμβαλλόμενος της «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» αναγνωρίζει ότι  η άνευ εγκρίσεως από την «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» 
αποκάλυψη πληροφορίας ή η χρήση αυτής από τον ίδιο ή προστηθέντες του θα προκαλέσει βλάβη στην «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.», 
για την οποία η «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» θα  δικαιούται αποζημίωσης από αυτόν. Ο αντισυμβαλλόμενος ενημερώνεται, 
αναγνωρίζει, συμφωνεί και δεσμεύεται, διά του παρόντος, ότι υποχρεούται σε αποζημίωση και σε επανόρθωση 
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οποιασδήποτε ζημίας τυχόν υποστεί η «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» (κόστος, έξοδα, άλλες συνέπειες, θετική, αποθετική τοιαύτη) σε 
περίπτωση που αποτύχει να τηρήσει τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει δια του παρόντος. 
 
5.- ΑΝΑΣΤΟΛΗ-ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Οι υποχρεώσεις εκ του παρόντος παραρτήματος της σύμβασης είναι 
αυτοτελείς και διατηρούνται σε ισχύ ακόμη και μετά την λήξη της σύμβασης που συνοδεύουν και την για οποιονδήποτε 
λόγο και τρόπο λήξη της συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Ο αντισυμβαλλόμενος της «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» 
αναγνωρίζει ότι οι υποχρεώσεις και οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνει με το παρόν θα εξακολουθούν να ισχύουν και σε 
περίπτωση που θα λήξει, θα αντικατασταθεί, θα είναι ανίσχυρη ή θα κηρυχθεί ανίσχυρη η κύρια σύμβαση για 
οποιοδήποτε λόγο.  
 
Β. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 
 
1.- Προσωπικά δεδομένα: Η «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» (με ειδικότερα στοιχεία αυτά που αναφέρονται στην κύρια σύμβαση)  
δηλώνει προς κάθε αντισυμβαλλόμενό της σε αυτήν, που συνοδεύει το παρόν, ότι, στο πλαίσιο της συναλλακτικής τους 
σχέσης, επεξεργάζεται πληροφορίες που τον αφορούν, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που τον εκπροσωπούν (νόμιμος 
εκπρόσωπος, διοικητικό συμβούλιο, διαχειριστής/ές κλπ), δηλαδή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. 
   
2.- Σκοποί/Νομικές βάσεις επεξεργασίας: Τα δεδομένα αυτά τυγχάνουν επεξεργασίας από την «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» μόνο 
στον βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για: (α) τους σκοπούς εκπλήρωσης της παρούσης συμβατικής σχέσης (6 παρ.1β’ 
ΓΚΠΔ), (β) τη συμμόρφωσή της με τις υποχρεώσεις της βάσει της φορολογικής και εν γένει κείμενη νομοθεσίας, (γ) 
τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» (6 παρ.1στ’ ΓΚΠΔ), (δ) την επικοινωνία μαζί 
του, και (ε) την προάσπιση των δικαιωμάτων της και την θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη και εκτέλεση των νομικών της 
αξιώσεων.  
 
3.- Παροχή των δεδομένων: Η «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» επεξεργάζεται τα δεδομένα που της παρέχει κάθε αντισυμβαλλόμενος 
της παρούσης κατά τη διάρκεια της μεταξύ τους συνεργασίας. Η παροχή τους είναι αναγκαία για την εκτέλεση της 
σύμβασης. Τυχόν άρνηση ή παράλειψη κάθε αντισυμβαλλόμενου να παραχωρήσει αυτά τα δεδομένα, θα έχει ως 
συνέπεια την αδυναμία της «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» να εκτελέσει τη σύμβαση.  
 
4.- Αποδέκτες των δεδομένων: Σε ορισμένες περιπτώσεις, η «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» κοινολογεί τα δεδομένα σε τρίτα μέρη, η 
δε κοινολόγηση αυτή γίνεται μόνο εφόσον είναι αναγκαία για την εκτέλεση της παρούσης σύμβασης ή εφόσον είναι 
αναγκαία για τη συμμόρφωσή της με τις έννομες υποχρεώσεις της ή εφόσον είναι αναγκαία για την προάσπιση των 
δικαιωμάτων της, τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη και εκτέλεση των νομικών της αξιώσεων. Περισσότερες 
πληροφορίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.»: www.thpa.gr. Κάθε αντισυμβαλλόμενος της 
παρούσης δηλώνει ότι αποδέχεται ότι τα στοιχεία  του μπορεί να σταλούν σε συνεργαζόμενες εταιρείες καθώς και σε 
συνεργάτες της «ΟΛΘ ΑΕ», που αναλαμβάνουν εργασίες σχετικές με τη λειτουργία της σύμβασης. Πρόσβαση στα 
στοιχεία του, κάθε αντισυμβαλλόμενος της παρούσης γνωρίζει και συναινεί να έχουν οι εξουσιοδοτημένοι εξωτερικοί 
συνεργάτες της  «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» και τα  στοιχεία του να  ανταλλάσσονται με τα πρόσωπα αυτά, εφόσον η ανταλλαγή είναι 
απαραίτητη για την ορθή εκπλήρωση της σύμβασης.  
  
5.- Χρονικό διάστημα επεξεργασίας δεδομένων: Η «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» επεξεργάζεται τα δεδομένα μόνο για όσο χρονικό 
διάστημα είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν. Μετά τη λήξη ή την καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης που συνοδεύει το παρόν, η «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» δύναται να εξακολουθήσει να 
επεξεργάζεται τα δεδομένα που βρίσκονται στην κατοχή της μέχρι είκοσι (20) επιπλέον έτη (απώτατη παραγραφή του 
ΑΚ). 
 
6.- Δικαιώματα αντισυμβαλλόμενου της «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.»: Κάθε αντισυμβαλλόμενος της «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» στην παρούσα 
σύμβαση έχει τα εξής δικαιώματα: δικαίωμα υποβολής αιτήματος για πρόσβαση-ενημέρωση, διόρθωση, περιορισμό 
επεξεργασίας των δεδομένων που τον αφορούν, αντίταξη στην επεξεργασία καθώς και για τη διαγραφή και τη 
φορητότητα, πάντα υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας (πχ 20 παρ.3 ΓΚΠΔ). Τα 
δικαιώματα αυτά ασκούνται είτε με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης-φόρμας, που υπάρχει διαθέσιμη στα 
γραφεία «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» είτε με αποστολή επιστολής στη διεύθυνση:  «ΟΛΘ ΑΕ», εντός του Λιμένα, Προβλήτα 1, Τ.Θ. 
10467, Τ.Κ. 54025, Θεσσαλονίκη, είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση:  dpo@thpa.gr. Σχετικές πληροφορίες για 
την ενέργεια που πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος, παρέχεται δυνάμει των άρθρων 15 έως 22 ΓΚΠΔ, χωρίς 
καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να 
παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του 
αριθμού των αιτημάτων (βλ. αναλυτικότερα: άρθρο 12 παρ. 3-4 ΓΚΠΔ). Επίσης, για τυχόν καταγγελία, ο 
αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, είτε 
εγγράφως (δνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα (www.dpa.gr).  
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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α: 
(α) Το παρόν τίθεται σε εφαρμογή από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μεταξύ των συμβαλλομένων μερών 
και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής, σε περίπτωση δε παραβίασης των όρων του παρόντος θα επέρχονται οι έννομες 
συνέπειες που προβλέπονται στη σύμβαση, ενώ καταργεί τυχόν προηγούμενη έγγραφη ή προφορική συμφωνία μεταξύ 
των συμβαλλομένων μερών που να αφορά στα θέματα που ρυθμίζονται στο παρόν.   
(β) Για οποιαδήποτε διαφωνία τυχόν προκύψει αναφορικά με το παρόν, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης 
και εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό. 
(γ) Στοιχεία επικοινωνίας Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων (dpo) της «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» ως «υπευθύνου επεξεργασίας»: 
Θωμάς Δημητρίου και Στυλιανός Μαυρίδης, email: dpo@thpa.gr.   
(δ) Στοιχεία επικοινωνίας Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (dpo)  του αντισυμβαλλόμενου: _____@_______.___. 
(ε) Το παρόν ισχύει συμπληρωματικά στη σύμβαση που συνοδεύει και υπερισχύει αυτής μόνον κατά τα σημεία που 
ρυθμίζονται στο παρόν, ενώ σε καμία περίπτωση δεν περιορίζει οιαδήποτε υποχρέωση από την σύμβαση, ούτε μπορεί να 
ερμηνευθεί ότι επιτρέπει την επεξεργασία κατά τρόπο ο οποίος απαγορεύεται από τη σύμβαση. 
(στ) Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος του παρόντος κηρυχθεί ανίσχυρος ή ανεφάρμοστος, οι υπόλοιποι όροι 
παραμένουν σε πλήρη ισχύ παράγοντας δικαιώματα και υποχρεώσεις. 
 

                                                         ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ     
Για την «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.»:                                          Για τον/την Αντισυμβαλλόμενο/η: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


