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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
«Για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης 

εφαρμογών πληροφορικής του ΕΛ.Γ.Α.» 
 
Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 
1.1. Του Ν. 1790/88 (ΦΕΚ 134/Α/88) περί «Οργάνωσης και λειτουργίας του 
Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις», 
1.2. Του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ 160/Α/2010) «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης 
της αγροτικής δραστηριότητας»,  
1.3. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες 
διατάξεις», 
1.4. Του άρθρου 64 «Συντελεστές παρακράτησης φόρου» του Ν. 4172/2013 
(ΦΕΚ 167/Α/2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 
4046/2014, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», 
1.5.Του Ν.4270/14  (ΦΕΚ 143/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις»,  
1.6. Tου Ν.4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών»  
1.7. Του Ν.4549/2018 (ΦΕΚ Α' 105/14.06.2018) «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022», 
1.8. Του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες», 
2. Την έγκριση του προϋπολογισμού του ΕΛ.Γ.Α. έτους 2019 (ΦΕΚ 23/Β/15-01-
2019) όπως ισχύει, 
3. Την με αριθμ. πρωτ.4702/11-4-2019 (ΑΔΑ:642Ρ46ΨΧΞ5-74Θ) Απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε στο βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας με α/α:225, 
4. Την αριθμ.44/09-4-2019 Απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. με την οποία 
εγκρίθηκε, η προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το 
άρθρο 118 του Ν.4412/2016 για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης 
εφαρμογών πληροφορικής με την απομακρυσμένη ή/και επιτόπου παρουσία (On 
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site) εξειδικευμένου και έμπειρου προσωπικού με ειδικές γνώσεις σε θέματα 
ανάπτυξης εφαρμογών (software)  στην εταιρεία  «ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»,  
 
σας γνωρίζει ότι με την αριθμ.44/09-4-2019 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. 
εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το 
άρθρο 118 του Ν.4412/2016 για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης 
εφαρμογών πληροφορικής με την απομακρυσμένη ή/και επιτόπου παρουσία (On 
site) εξειδικευμένου και έμπειρου προσωπικού με ειδικές γνώσεις σε θέματα 
ανάπτυξης εφαρμογών (software)  στην εταιρεία  «ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ».  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

Το αντικείμενο του Έργου αφορά στην παροχή  υπηρεσιών υποστήριξης 
εφαρμογών πληροφορικής για ένα έτος με την επιτόπου παρουσία (On site) καθώς 
και την απομακρυσμένη  πρόσβαση εξειδικευμένου και έμπειρου εξωτερικού 
συνεργάτη με ειδικές γνώσεις σε θέματα ανάπτυξης εφαρμογών (software). Ο 
μέγιστος αριθμός των ανθρωποωρών  για την επιτόπου παρουσία για τη χρονική 
διάρκεια της σύμβασης θα ανέρχεται στις  350 ώρες. 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 Οι υπηρεσίες που θα παρέχει ο ανάδοχος, σε  στενή συνεργασία  με την Δ/νση 
Πληροφορικής,  είναι οι παρακάτω και αφορούν τα βασικά πληροφοριακά 
συστήματα του ΕΛΓΑ  όπως περιγράφονται στο συνημμένο Πίνακα 1: 

1. Υπηρεσίες επιμέρους ανάπτυξης/τροποποίησης/βελτίωσης λογισμικού 
εφαρμογών  

2. Σχεδιασμός και μικρής έκτασης ανάπτυξη τμημάτων διεπαφών λογισμικού 
που αφορούν  αλλαγές στις εφαρμογές, αλλαγές στον κώδικα, στη δομή των 
Βάσεων ∆εδομένων καθώς και  στην σχετική τεκμηρίωση 

3. Υπηρεσίες συλλογής και εξαγωγής δεδομένων, σχεδίασης/τροποποίησης 
φορμών και παραγωγής αναφορών, με χρήση εργαλείων που διαθέτει ο 
ΕΛΓΑ.   

4. Εκτέλεση διαφόρων queries και scripts για αναζητήσεις στοιχείων αλλά και 
μαζικές διορθώσεις λαθών εγγραφών 

5. Υπηρεσίες μετάπτωσης και ελέγχων ορθότητας  δεδομένων μετά από την 
μετάπτωση 

6. Συμβουλευτικές υπηρεσίες για περαιτέρω επεκτάσεις, βελτιώσεις και 
αξιοποίηση του πληροφοριακού συστήματος 

 
Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα παρέχονται:  
α) Οn site, με επιτόπου παρουσία του αναδόχου μετά από επικοινωνία με την 

Δ/νση Πληροφορικής όπου θα καθορίζεται το αντικείμενο των εργασιών του 
καθώς και η ακριβής ημέρα και ώρα προσέλευσής του. Οι προβλεπόμενες 
υπηρεσίες θα παρέχονται με επιτόπια παρουσία στα γραφεία της Δ/νσης 
Πληροφορικής του ΕΛΓΑ υποχρεωτικά τουλάχιστον μία ημέρα την 
εβδομάδα (ελάχιστο 5 ανθρωποώρες ανά επίσκεψη).  
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     Ο προγραμματισμός επιτόπιας παρουσίας του αναδόχου θα είναι μηνιαίος 
και θα αποφασίζεται από κοινού με τον ΕΛΓΑ. Ενδεικτικά εκτιμάται ότι η 
επιτόπια παρουσία δεν θα ξεπερνά τις τριάντα(30) ανθρωποώρες το μήνα .  

      Η παροχή των ανωτέρω θα αποδεικνύεται από τα υπογεγραμμένα από τον 
«ΠΕΛΑΤΗ-ΕΛΓΑ» δελτία τεχνικής υποστήριξης, στα οποία θα εμφανίζεται το 
αντικείμενο και η διάρκεια της  συγκεκριμένης υπηρεσίας σε ώρες. 

β) Απομακρυσμένη υποστήριξη. Ως «Απομακρυσμένη υποστήριξη» ορίζεται 
οποιαδήποτε υπηρεσία προσφέρεται τηλεφωνικά ή με OnLine σύνδεση 
μέσω ασφαλούς διαύλου επικοινωνίας  στους Η/Υ του ΕΛΓΑ  ή και τα δύο 
ταυτόχρονα 

 Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (ΔΕ-ΠΑ, 
08:00-16:00) ενώ σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να προκύψει ανάγκη παροχής 
υπηρεσιών εκτός ωραρίου εργασίας (απογευματινές ώρες  και  σε ειδικές 
περιπτώσεις και Σαββατοκύριακο) κατόπιν επικοινωνίας μεταξύ ΕΛΓΑ και  
αναδόχου. 

 
Δ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Ο Ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες υποστήριξης για ένα έτος από την 
υπογραφή της σύμβασης και μέχρις εξαντλήσεως του μέγιστου αριθμού των 
τριακοσίων πενήντα (350) ανθρωποωρών.  

Ε. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Το σταθερό μηνιαίο κόστος για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης μέσω 
απομακρυσμένης πρόσβασης εκτιμάται σε πεντακόσια ευρώ (500,00€), πλέον 
ΦΠΑ δηλ. συνολικό κόστος έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00€), πλέον ΦΠΑ.  

Το σταθερό κόστος ανά ανθρωποώρα για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης   
με επί τόπου παρουσία, εκτιμάται σε σαράντα ευρώ (40,00€) δηλ, το συνολικό 
κόστος παροχή υπηρεσιών συντήρησης με επί τόπου παρουσία διάρκειας μέχρι 
τριακοσίων πενήντα (350) ωρών εκτιμάται σε δέκα τέσσερις χιλιάδες ευρώ 
(14.000,00€), πλέον ΦΠΑ. 

Το  ποσό θα καταβάλλεται απολογιστικά για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για 
τον αριθμό των ανθρωποωρών που έχουν αναλωθεί κατόπιν αιτήματος ΕΛΓΑ 
μέσα στο διάστημα, σύμφωνα με τα δελτία τεχνικής υποστήριξης και κατόπιν 
σχετικής βεβαίωση καλής εκτέλεσης της Δ/νσης Πληροφορικής του ΕΛ.Γ.Α. 

Το σύνολο κόστος του Έργου εκτιμάται σε είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00€), 
πλέον ΦΠΑ. 

 
ΣΤ. ΕΙΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Απαραίτητα προσόντα  του προσωπικού  που θα διατεθεί είναι τα εξής :  

1. Πτυχίο Πληροφορικής ή Δίπλωμα Μηχανικών Η/Υ ΑΕΙ της ημεδαπής ή 
ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής με ειδικότητα 
Πληροφορικός Λογισμικού (Ανάλυση - Σχεδιασμός) 

 
2. Να διαθέτει αποδεδειγμένα πολυετή (τουλάχιστον 20 έτη), ειδική 

εμπειρία και γνώση : 
 

• σε πλατφόρμες ανάπτυξης και αρχιτεκτονικές αντίστοιχες με αυτές του 
περιβάλλοντος λειτουργίας των εφαρμογών του ΕΛΓΑ. Ειδικότερα 
απαιτείται  εμπειρία σε ανάπτυξη σε τεχνολογίες διαδικτύου (J2EE, JSP, 
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JavaScript, Java, HTML, XML, JOOMLA) και σε περιβάλλον ΒΔ ORACLE 
καθώς και σε εργαλεία ανάπτυξης Oracle (Oracle Forms, Reports, SQL 
Developer) 

• στις ιδιαιτερότητες του περιβάλλοντος λειτουργίας RDBMS Oracle και 
εφαρμογών java και ιδιαίτερα σε βαθμό δυσκολίας, πολυπλοκότητας αλλά 
και σε ποσοτικά χαρακτηριστικά ανάλογα με το μέγεθος των 
πληροφοριακών συστημάτων του ΕΛΓΑ και ιδιαίτερα του Ο.Π.Σ. 
Ασφάλισης (μεγάλος όγκος δεδομένων, πολύπλοκες διαδικασίες και 
συναλλαγές)  

• επιχειρησιακού αντικειμένου, σχετικό προς το έργο του ΕΛΓΑ δηλ. 
γεωργικού και ασφαλιστικού αντικειμένου 

 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για το ανωτέρω έργο ανέρχεται στο ποσό των 
είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €), πλέον Φ.Π.Α 24%. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως άμεσα έως την Παρασκευή 05 
Ιουλίου 2019 να μας καταθέσετε την προσφορά σας για την υλοποίηση του 
ανωτέρω έργου στο τμήμα Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α., 2ος όροφος, γραφείο 23, 
Μεσογείων 45 Αθήνα. 
 
Τρόπος υποβολής της προσφοράς  
    Ο φάκελος της προσφοράς του Αναδόχου υποχρεωτικά περιλαμβάνει την 
τεχνική και οικονομική προσφορά του, οι οποίες υποβάλλονται σε πρωτότυπο και 
αντίγραφο.  
Με την προσφορά σας πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να 
συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για 
ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος του Φ.Π.Α.)  
 
Ισχύς της προσφοράς 
    Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον ανάδοχο για εξήντα (60) ημέρες από την 
επόμενη ημέρα της ημερομηνίας υποβολής της. Η ανακοίνωση της ανάθεσης του 
έργου στον ανάδοχο μπορεί να γίνεται και με την λήξη της ισχύος της 
προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 
 
Τιμές:  
1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ, θα αναγράφονται δε ολογράφως και 
αριθμητικώς. 
2. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή 
ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 
3. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
4. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής: 
    Ι. Τιμή μονάδας ( με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.) 
    ΙΙ. Τιμή ανά είδος ( τιμή μονάδας με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. επί ποσότητα) 
    ΙΙΙ. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος( Σε περίπτωση 
που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). 
  ΙV. Συνολικό συμβατικό τίμημα ( με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.). 
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Κρατήσεις: Ο προμηθευτής επιβαρύνεται:  
Οι κρατήσεις που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 
147/Α/2016), του Ν. 4605/2019 (προσαρμογή στην οδηγία 2016/943/Ε.Ε.) καθώς 
και του Ν.4172/2013 άρθρο 64 (ΦΕΚ167/Α/2013) βαρύνουν τον ανάδοχο και είναι οι 
εξής: 
α) Κράτηση 0,07% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. υπέρ της ενιαίας αρχής 
δημοσίων συμβάσεων, ΧΑΡΤ 3% ΟΓΑ ΧΑΡΤ. 20% 
β) Κράτηση 0,07% επί της αρχής  εξέτασης προδικαστικών προσφυγών 
γ) Φόρος 8% για παροχή υπηρεσιών. 
• Ο ΦΠΑ βαρύνει τον ΕΛ.Γ.Α. 
 
Ανακοίνωση ανάθεσης 
     Η ανάθεση του έργου γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΕΛ.Γ.Α. ύστερα από πρόταση της Τριμελούς Επιτροπής Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α. 
και ανακοινώνεται με έγγραφη ειδοποίηση στον Ανάδοχο. 
 
Υπογραφή σύμβασης 
Ο Ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωμένος μέσα σε δέκα (10) μέρες από την 
ημερομηνία επίδοσης της ανάθεσης να προσέλθει στα γραφεία του ΕΛ.Γ.Α., για 
να υπογράψει τη συμπληρωματική σύμβαση, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη 
εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. 
     Η σύμβαση με την οποία θα υλοποιηθεί το παραπάνω έργο, θα διέπεται από 
τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών».  
  
Εγγυήσεις 
     Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ) που να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών 
χωρίς Φ.Π.Α. 
     Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά τη 
λήξη της σύμβασης και ύστερα από την εκκαθάριση ενδεχομένων απαιτήσεων 
από τους συμβαλλόμενους. 
     Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει εν όλω ή εν μέρει υπέρ του ΕΛ.Γ.Α. με 
απόφαση του Δ.Σ. για ικανοποίηση αξίωσης που γεννάται από τη μη εκτέλεση της 
σύμβασης εν όλω ή εν μέρει από την προσκόμιση και λειτουργία ελαττωματικών 
ειδών που έχουν πραγματικά ελαττώματα που αναιρούν ή μειώνουν την αξία ή 
την χρησιμότητά τους. 
     Σε περίπτωση αθέτησης από τον ανάδοχο οιουδήποτε όρου της σύμβασης 
δικαιούται ο ΕΛ.Γ.Α. με μονομερή του δήλωση (απόφαση Δ.Σ.) που θα 
απευθύνεται στον ανάδοχο, να τον κηρύξει έκπτωτο. Σε αυτήν την περίπτωση 
καταπίπτει, λόγω ποινικής ρήτρας ολόκληρο το ποσό της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης υπέρ του ΕΛ.Γ.Α. 
     Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης πρέπει να προβλέπει ότι 
σε περίπτωση κατάπτωσής της το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το 
τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου. 
  
Τρόπος πληρωμής 
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     Η πληρωμή του τιμήματος του προαναφερόμενου έργου στον ανάδοχο  θα 
πραγματοποιείται ανά τρίμηνο μετά από σχετική βεβαίωση της Δ/νσης 
Πληροφορικής του ΕΛ.Γ.Α. και μετά από την κατάθεση των απαραίτητων 
δικαιολογητικών που είναι : 
α. Τιμολόγιο 
β. Βεβαίωση του αρμόδιου Ασφαλιστικού Ταμείου ή Οργανισμού ότι έγινε η 
καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του προηγούμενου μήνα για το 
προσωπικό που απασχολεί. 
γ. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. από το οποίο προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως 
προς τις υποχρεώσεις του. 
 
Επίλυση διαφορών 
1. Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 
2. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την 
ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ εφαρμογής της, ο 
ΕΛ.Γ.Α. και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή 
τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 
συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου 
συμφέροντος. 
3. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά 
αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη αυτά των Αθηνών. 
 
Λοιποί όροι 
Εκχώρηση υποχρεώσεων και δικαιωμάτων 
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο των 
υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα 
συναφθεί μεταξύ αυτού και του ΕΛ.Γ.Α. 
Προσωπικό 
Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νομοθεσίας, ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για 
την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε 
παράβασης ή ζημιάς που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς 
αποκατάστασή της. 
 
Ανωτέρα βία 
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον 
Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τότε 
που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία να τα αναφέρει 
εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία. 
Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους 
όρους της πρόσκλησης, εκτός αν ρητά αναφέρει στην προσφορά του τα σημεία 
εκείνα τα οποία δεν αποδέχεται. 
Για όσους όρους δεν αναφέρονται ανωτέρω θα εφαρμόζονται ανάλογα οι 
διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
ΣΥΝ/ΝΑ: - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
                - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
                                                                                        
                                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            
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                                                                                   ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΟΥΡΕΜΠΕΣ  
                                                                                      

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
 

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α  Ι 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας……………………………………………………….. 
Κατάστημα…………………………………………………………………… 
Ημερομηνία Έκδοσης………………………. 
Ευρώ……………………………………………………. 
Προς  
Τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) 
Τμήμα Προμηθειών  
Μεσογείων 45 
115 10 ΑΘΗΝΑ 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΑΡ………………ΕΥΡΩ………………............. 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως του ποσού των ……………………………………………………. ευρώ υπέρ 
της Εταιρείας ……………………………. Δ/νση ………………………………………… 
για τη συμμετοχή της στον διενεργούμενο διαγωνισμό της 
……………………………… για την προμήθεια 
……………………………………………… σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 
…………………… Διακήρυξή σας.  
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας που 
απορρέουν από τη συμμετοχή της στον ανωτέρω διαγωνισμό καθ΄ όλο τον χρόνο 
ισχύος της.  
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά 
χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρείς (3) ημέρες από την απλή έγγραφη 
ειδοποίηση σας.  
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο 
της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας 
υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………………… 
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί 
στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν 
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο 
Οικονομικών για την Τράπεζά μας.    
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Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α  Ι Ι 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 
 
Ημερομηνία έκδοσης........................... 
 
Προς: Τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) 
Τμήμα Προμηθειών  
Μεσογείων 45  
11510, Αθήνα 
 
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ. ................ για ευρώ 
…………………......................... 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως,  
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός ……….…. 
αριθμός …. ΤΚ ………..,} 
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  
α) …….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
β) ……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
γ) ………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας} 
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της 
σύμβασης με αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με 
αντικείμενο …….………..…… συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με 
αριθμό πρωτ............. Πρόσκληση υποβολής προσφοράς σας. 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και 
υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, 
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε 
έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας 
απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
 
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν 
δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, 
δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο 
Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
 
 
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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