
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε                                                          Κίσαµος 11-09-2017  
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ                                                     Αρ.πρωτ: 347   
ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ                                                                            
∆ΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ     

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ 
 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ 

 
 
                                                                                                            

ΑΠΟΦΑΣΗ 136 
 
«∆ιακήρυξη Ανοικτου ∆ιαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής, µε αντικείµενο τις «Υπηρεσίες λειτουργίας 
παραλίας Ελαφονησίου-Γραµβούσας», Αρ.Αποφ. 58/2017, εκτιµώµενης αξίας 38.936,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.» 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ Α.Ε. 
 
 Έχοντας υπόψη:  
 
1. Το Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρµογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).  
2. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - 
Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
3. Το Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων»  
4. Το Ν.3861/2010 : «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
5. Το Ν. 4013/2011 περί «Σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
(αντικαταστάθηκε το έβδοµο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 µε την παρ. 7 του άρθρου 375 του Ν. 
4412/16, κράτηση ύψους 0,06% στις συµβάσεις ύψους µεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων 
πεντακοσίων (2.500) ευρώ 
 6. Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 
45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
7. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
8. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
9. Το Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».  
10. Την 57654/22.5.2017 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ 1781/23.5.2017 τ.Β’ ) «Ρύθµιση των 
ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης.  
11. Τη µε α.α. Π.Α.Υ. 73/2017  
12. Το πρωτογενές αίτηµα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε Α∆ΑΜ 17REQ001741781 2017-
07-24 
13. Την µε αριθµό 31/2017 Απόφαση ∆ιοικητικού  Συµβουλίου για την αναγκαιότητα της εργασίας. 
14. Την µε αριθµό 32/2017 απόφαση ∆ιοικητικού  Συµβουλίου (Α∆Α :9ΟΑ1ΟΛ3Ω-Ω56) που 
αφορά στην έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού 38.936,00€ σε βάρος του προϋπολογισµού του 
2017, η οποία καταχωρήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ και έλαβε Α∆ΑΜ 17REQ001821204 2017-08-14 
(εγκεκριµένο αίτηµα) καθώς και την αποφ.58/2017 του ∆.Σ.( Α∆Α: ΨΙ88ΟΛ3Ω-2ΧΘ) η οποία 
καταχωρήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ και έλαβε Α∆ΑΜ 17REQ001926917 2017-09-11.  
15. Τις ανάγκες του ∆ήµου για τις  «Υπηρεσίες λειτουργίας παραλίας Ελαφονησίου-Γραµβούσας» 
16.Την υπ’ αριθµ. 49 απόφαση του ∆.Σ. της Ακίνητα Μονοµετοχικής Α.Ε. µε την οποία 
µαταιώθηκε η διαδικασία του διαγωνισµού µε αρ.πρωτ. 268/18-08-2017 εφόσον διαπιστώθηκαν 
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σφάλµατα και παραλείψεις και δεδοµένου ότι αυτά αποκαταστάθηκαν, προβαίνει στη συνέχιση της 
διαδικασίας µε νέο µειωµένο προϋπολογισµό καθώς ένα µεγάλο µέρος των απαιτήσεων έχει 
καλυφθεί µε απευθείας ανάθεση και έως την ολοκλήρωση της λειτουργίας των παραλιών 
Ελαφονησίου- Γραµβούσας απαιτείται το ανωτέρω ποσό. 
 
 
 
  
 

∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
∆ηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά βάσει τιµής, µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, για την παροχή υπηρεσιών  
λειτουργίας παραλίας Ελαφονησίου – Γραµβούσας της Ακίνητα Μονοµετοχικής Α.Ε του ∆ήµου 
Κισσάµου , προϋπολογισµού 38.936,00 ευρώ που θα βαρύνει τον Κωδικό Αριθµό (Κ.Α..) 64-98-08 
του έτους 2017. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής , την ∆ευτέρα 2 
Οκτωβρίου 2017 και ώρα 15:00µ.µ. στο γραφείο της εταιρείας Ακίνητα Μονοµετοχικής  του 
∆ήµου Κισσάµου, επί της οδού Πολεµιστών 1941 αρ. 2 ΤΚ 73400, Κίσσαµος. Οι ενδιαφερόµενοι 
καλούνται να υποβάλουν, επί αποδείξει, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, έγγραφη προσφορά και 
αίτηση συµµετοχής, στο  γραφείο της εταιρείας Ακίνητα Μονοµετοχικής  του ∆ήµου Κισσάµου, 
επί της οδού Πολεµιστών 1941 αρ. 2  ΤΚ 73400 , Κίσσαµος, το αργότερο µέχρι και ∆ευτέρα 2 
Οκτωβρίου 2017 και ώρα 14:00µµ. Προσφορά που κατατίθεται µετά την ώρα αυτή είναι 
εκπρόθεσµη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί. Προσφορές οι οποίες 
υποβλήθηκαν ή ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στην Ακίνητα Μονοµετοχική 
επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν. Ο διαγωνισµός θα 
διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους που περιέχονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη ως και τα 
παραρτήµατά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο µέρος αυτής. 
 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄»  
2. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄»  
3. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄»  
4. ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆΄»  
 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισµού µε 
τροποποίηση ή µη των όρων και προδιαγραφών της ∆ιακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης 
του διαγωνισµού ή της υπαναχώρησης της από την εν λόγω ανάγκη παροχής υπηρεσίας σε κάθε 
στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης εξ αυτού του λόγου στους 
Υποψηφίους. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό γίνεται µε ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού 
και µόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωµα αποζηµίωσης. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό συνεπάγεται 
πλήρη αποδοχή εκ µέρους του υποψηφίου των όρων διενέργειας του διαγωνισµού, όπως 
εξειδικεύονται στην παρούσα, στο σύνολό τους. Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την 
προετοιµασία ή/και υποβολή των Προσφορών από τους Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόµατος 
τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καµία ευθύνη για τέτοιες 
δαπάνες.  
 
Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης α΄ παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, η 
Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς 
προηγούµενη δηµοσίευση. 
 
 Κανένας υποψήφιος δε µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις 
εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά µε τους όρους του παρόντος διαγωνισµού. 
Επισηµαίνεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέµενων ερωτηµάτων υποψήφιων συµµετασχόντων 
στο διαγωνισµό, όσον αφορά στους όρους της παρούσας διακήρυξης, παρέχονται εγγράφως από 
την Υπηρεσία µας σε όσους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συµµετοχής.  
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Περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης:  
Θα δηµοσιευτεί  
1.στον Τοπικό Τύπο 
2. θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στην επίσηµη ιστοσελίδα του 
∆ήµου Κισσάµου .  
 
 
 

Η παρούσα ∆ιακήρυξη θα αναρτηθεί:  
1. στον ιστότοπο του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  
2. στην ιστοσελίδα του  ∆ήµου Κισσάµου: 
3.στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Γενικής Γραµµατείας 
Εµπορίου.  
 
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης θα καταβληθούν από τον προµηθευτή που θα 
ανακηρυχθεί ανάδοχος από τη διαγωνιστική διαδικασία. 
 
 Η διάθεση των τευχών του διαγωνισµού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. Οι 
παραλήπτες της ∆ιακήρυξης υποχρεούνται άµεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και 
εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράληψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην Ακίνητα 
Μονοµετοχικής Α.Ε και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νοµιµότητας 
της διαδικασίας διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος 
αντιγράφου της ∆ιακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η προθεσµία άσκησης της 
ένστασης κατά της διακήρυξης υποβάλλεται µέχρι και πέντε (5) ηµέρες πριν από την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, ήτοι έως την Τετάρτη 27 Σεπτεµβρίου 2017 
και ώρα 14:00 µ.µ.. Η ένσταση υποβάλλεται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στο γραφείο της 
Ακίνητα Μονοµετοχικής , επί της οδού Πολεµιστών 1941 αρ.2 , Τ.Κ. 73400, Κίσσαµος. Για το 
παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται µε την κατάθεση της ένστασης η καταβολή 
παραβόλου υπέρ του δηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης 
αξίας της σύµβασης, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 127 του 
Ν.4412/2016. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της ∆ιακήρυξης παρέχονται στο 
τηλέφωνο 2822340202, FAX 2822022121  
 
 
 
 
 
 
 
 
Συνοπτικά Στοιχεία 
 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :Ακίνητα Μονοµετοχικής Α.Ε του ∆ήµου Κισσάµου (Α.∆.Α.) 
 
 ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :∆ηµόσιος Ανοικτός ∆ιαγωνισµός  
 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει 
τιµής  
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ∆ευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 15:00 µ.µ.  
 
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ Α.Ε ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ 1941 ΑΡ.2  
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Παροχή Υπηρεσιών για την λειτουργία παραλίων 
Ελαφονησίου -Γραµβούσας 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 38.936,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και των 
νόµιµων, υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων, κρατήσεων.  
 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 120  ηµέρες  
 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ Σύµφωνα µε το Παράρτηµα Β’ 
 
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Σύµφωνα µε το Παράρτηµα Β’  
 
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Σύµφωνα µε το Παράρτηµα Β’ 
 
 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Από 15/10/2017 έως 14/11/2017.  
 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
(επιβαρύνεται µε χαρτόσηµο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.) και λοιπές κρατήσεις 
όπως εκάστοτε ισχύουν  
 
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ Κατά την πληρωµή παρακρατείται ο προβλεπόµενος φόρος 
εισοδήµατος  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄  
 
 ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο  : ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  
ΑΡΘΡΟ 2ο  : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 3ο  : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
ΑΡΘΡΟ 4ο  : ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 5ο  : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    
ΑΡΘΡΟ 6ο  : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   ΑΡΘΡΟ 7ο  : 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
ΑΡΘΡΟ 8ο  : ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ. 
ΑΡΘΡΟ 9ο : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 10ο  :ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ.  
ΑΡΘΡΟ 11ο  : ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 12ο  : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 13ο  : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
ΑΡΘΡΟ 14ο  : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ  
ΑΡΘΡΟ 15ο  : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 16ο  : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
ΑΡΘΡΟ 17ο  : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  
ΑΡΘΡΟ 18ο  : ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η΄ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 19ο : ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
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ΑΡΘΡΟ 20ο  : ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

 
 
 
 
 
 
Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β 
 
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο  : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 2ο  : ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΑΡΘΡΟ 3ο  : ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΑΡΘΡΟ 4ο  : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
ΑΡΘΡΟ 5ο  : ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 Ο ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2 Ο ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ∆ 
 
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ Σ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο  : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 2ο  : ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
ΑΡΘΡΟ 3ο  : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΑΡΘΡΟ 4ο  : ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 5ο  : ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ. 
ΑΡΘΡΟ 6ο  : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
ΑΡΘΡΟ 7ο  : ΚΑΛΥΨΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 8ο  : ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
ΑΡΘΡΟ 9ο :ΕΓΓΥΟ∆ΟΣΙΑ 
ΑΡΘΡΟ 10ο  :ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  
ΑΡΘΡΟ 11ο  : ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ . 
ΑΡΘΡΟ 12ο  : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 13ο  : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 14ο  : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
ΑΡΘΡΟ 15ο  : ΑΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ  
ΑΡΘΡΟ 16ο  : ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  
ΑΡΘΡΟ 17ο  : ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 1Ο  : ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
 
 ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 
 (α) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος 
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε 
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου ή διµερείς ή πολυµερείς σχετικές συµφωνίες µε την Ε.Ε. ή 
λοιπές διεθνείς συµφωνίες από τις οποίες δεσµεύεται η Ένωση  
(β) ενώσεις προσφερόντων, συµπεριλαµβανοµένων των προσωρινών συµπράξεων, που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά  
(γ) συνεταιρισµοί  
(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων  
Οι προαναφερόµενοι θα πρέπει να ασκούν δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της 
παρούσας διακήρυξης και να διαθέτουν Ειδική Άδεια Λειτουργίας, κατά τα ειδικότερα 
οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις και δυνάµει της νοµοθεσίας του κράτους–µέλους στο οποίο 
είναι εγκατεστηµένοι. 
 Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή 
προκειµένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να 
πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισµός εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής 
µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης. Όλα τα µέλη της ένωσης και της 
κοινοπραξίας ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε 
περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης σε αυτήν, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους 
εκτέλεσης της σύµβασης.  
Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της 
ένωσης ή της κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί, αντιστοίχως, στις υποχρεώσεις της 
ένωσης ή της κοινοπραξίας κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη 
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή και τους 
ίδιους όρους. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της 
σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την 
ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας και στις δύο 
περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου.  
Στο διαγωνισµό δε γίνονται δεκτοί (αποκλείονται) όσοι οικονοµικοί φορείς - βάσει του 
άρθρου 73 του Ν.4412/2016 – εµπίπτουν σε µια από τις ακόλουθες καταστάσεις:  
1. Έχει εκδοθεί εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα 
αναφερόµενα αδικήµατα:  
Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τροµοκρατικά εγκλήµατα ή 
εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, νοµιµοποίηση εσόδων από 
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παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες 
µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως αυτά ορίζονται στην παρ.1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 
Η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος 
του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση αυτή αφορά ιδίως: α) στις 
περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 
(Ι.Κ.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε) τους διαχειριστές και β) στις περιπτώσεις 
ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε) τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου.  
2. Εάν έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση µε τελεσίδική και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου 
είναι εγκατεστηµένοι ή την εθνική νοµοθεσία ή/και µπορεί να αποδειχθεί µε τα κατάλληλα 
µέσα από την Αναθέτουσα Αρχή. Αν ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την 
εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Το παρόν παύει να 
εφαρµόζεται όταν ο οικονοµικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση των 
δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την 
καταβολή τους.  
3. Εάν δεν τηρήσουν τις ισχύουσες υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου ( παρ. 2 του άρθρου 18 του ανωτέρω 
νόµου). 
4. Εάν τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 
ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί 
σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές του 
δραστηριότητες ή εάν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµο, υπό την επιφύλαξη της παρ. 5 
του άρθρου 73 του Ν. 4412/16.  
5. Εάν έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης. 
6. Εάν έχουν προβεί σε ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να τις προσκοµίσουν. 
7. Εάν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική διαγωγή τους βάσει 
απόφασης, η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου.  
8. Εάν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβολία την 
ακεραιότητα του που µπορεί να αποδειχθεί µε κατάλληλα µέσα από την Αναθέτουσα Αρχή, 
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ.5 του αρ.18 του Ν.4412/2016.  
9. Εάν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων του άρθρου 24 του Ν4412/2016. 
10. Εάν έχουν αποκλειστεί τελεσίδικα από διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, βάσει 
του άρθρου 74 του Ν.4412/2016. 

11. Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις 
αποκλεισµού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της. Εάν συντρέχει 
λόγος αποκλεισµού και για έναν µόνο συµµετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα 
κοινή προσφορά αποκλείεται από τον διαγωνισµό.  
Επίσης αποκλείονται κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση προσφορές που:    

• αποκλίνουν από τα όσα ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη σχετικά µε την διαδικασία 
σύναψης της παρούσας δηµόσιας σύµβασης ή υποβλήθηκε κατά παράβαση των 
απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί 
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ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη της σύµβασης. Οµοίως προσφορά που ορίζει χρόνο 
ισχύος µικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  

•   περιέχουν ατέλειες, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συµπλήρωση ή 
διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση και δεν έχουν αποκατασταθεί 
από τον προσφέροντα ενώ του ζητήθηκε γραπτώς από την αναθέτουσα αρχή, κατά τα 
προβλεπόµενα στο άρθρο 102 του Ν.4412/2016.    

• είναι αόριστες, ώστε να µην µπορεί να εκτιµηθούν ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται , µετά 
από προηγούµενη γνωµοδότηση της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού.   είναι εναλλακτικές, σε 
σχέση µε τις ζητούµενες προµήθειες ή θέτουν όρο αναπροσαρµογής.   

•  δεν περιλαµβάνουν µε σαφήνεια την προσφερόµενη τιµή ή/και εµφανίζουν οποιοδήποτε 
στοιχείο της προσφερόµενης τιµής σε οποιοδήποτε άλλο σηµείο της πλην των εντύπων της 
Οικονοµικής Προσφοράς, ή δίνουν τιµή µεγαλύτερη από τον ενδεικτικό προϋπολογισµό ή 
δε δίδουν τιµή σε ευρώ.   

•  υποβάλλονται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισµός αυτός ισχύει και στην περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων µε κοινά 
µέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν είτε αυτοτελώς 
είτε ως µέλη ενώσεων.  
Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές 
µπορούν να αποκλείουν έναν οικονοµικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται 
λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία σε µία από τις 
ανωτέρω περιπτώσεις.  
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2Ο  : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
 Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν, 
επί αποδείξει έγγραφες προσφορές, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στο Γραφείο της 
Ακίνητα Μονοµετοχής, στον 1ο όροφο, επί της οδού Πολεµιστών 1941 αρ.2, Τ.Κ. 73400, 
Κισσαµος, το αργότερο µέχρι και τη ∆ευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 14:00 µ.µ.. 
 Οι προσφορές που περιέρχονται στην εταιρεία πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην αρµόδια 
Επιτροπή, προ της εκπνοής της ηµεροµηνίας αποσφράγισης της παρούσας διακήρυξης. 
Προσφορές που κατατίθεται µετά την ώρα αυτή ή ενώ ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν 
έφθασαν στην Ακίνητα Μονοµετοχική του ∆ήµου Κισσάµου, είναι εκπρόθεσµες και 
επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως. 
 Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού 
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα 
συµφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες 
εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών 
των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόµενοι. Η Εταιρεία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που 
του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές. 
Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω 
ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες 
τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα 
της συγκεκριµένης πληροφορίας. 
 Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του 
διαγωνισµού. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
Οι προσφορές και οι αιτήσεις συµµετοχής υποβάλλονται συνταγµένες στην Ελληνική 
γλώσσα ή συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική γλώσσα και πρέπει να 
υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή σε περίπτωση 
νοµικών προσώπων, από το νοµικό εκπρόσωπο αυτών. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα 12 
και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε µε 
το Ν. 1497/1984(Α΄188).  
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Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονοµικών φορέων 
ασκείται, σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 1 του Π.∆. 28/2015. 
 Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από 
νοµίµως εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης, καθώς 
και ο εκπρόσωπος/ συντονιστής αυτής.  
Η εταιρεία Ακίνητα Μονοµετοχική του ∆ήµου Κισσάµου  µπορεί να ζητεί από 
προσφέροντες και υποψήφιους, σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την 
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας και σε συνδυασµό µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 79 του 
Ν.4412/2016.  
Η Αναθέτουσα Αρχή αµέσως µετά την λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών, θα 
υποβάλλει γραπτό αίτηµα προς την ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού του 
Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για τη χορήγηση πιστοποιητικού, από το οποίο να 
προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος εκάστου των 
υποψήφιων εργολάβων. Το πιστοποιητικό αποστέλλεται στην υπηρεσία µέσα σε δεκαπέντε 
(15) ηµέρες από την υποβολή του αιτήµατος. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της 
προθεσµίας, η υπηρεσία δικαιούται να προχωρήσει στη σύναψη της σύµβασης.  
Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να αποφασίσει να µην αναθέσει τη σύµβαση στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει 
τιµής όταν έχει διαπιστώσει ότι η προσφορά δεν τηρεί τις ισχύουσες υποχρεώσεις, όπως 
αυτές προβλέπονται στην παρ.2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο  : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 Οι προσφέροντες υποβάλλουν µε την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, κατά την 
διαδικασία των άρθρων 92, 93, 94 και 95 του Ν.4412/2016 και σύµφωνα µε τις οικείες 
διατάξεις και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τα στοιχεία που αναφέρονται στη 
συνέχεια. 
 Στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να συµπεριλαµβάνεται η αίτηση συµµετοχής 
στο διαγωνισµό, στην οποία ο προσφέρων αναφέρει τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας 
του. Σε περίπτωση που κατά τα στάδια διενέργειας του διαγωνισµού πρόκειται να 
παρασταθεί εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του, η ανωτέρω αίτηση θα πρέπει να 
αναφέρει και τα στοιχεία αυτού. Επισηµαίνεται ότι στην τελευταία περίπτωση, ο 
εκάστοτε εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος οφείλει κατά το στάδιο του διαγωνισµού που 
θα παρευρεθεί να καταθέσει ιδιοχείρως στην επιτροπή παραστατικό εκπροσώπησης.  
Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, και 
µέσα σε καλά σφραγισµέvο φάκελο, στον oπoίo θα αναγράφονται ευκρινώς :  
α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα.  
β. Η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής.  
γ. Ο τίτλος της σύµβασης.  
δ. Η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών). 
 ε. Ο αριθµός της διακήρυξης  
στ. Τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα. 
 Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής:  
α. Ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που περιέχει τα αναφερόµενα στο άρθρο 4 του παρόντος 
παραρτήµατος δικαιολογητικά συµµετοχής.  
 β. Ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο 
οποίος περιέχει τα έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 5 του 
παρόντος παραρτήµατος.  
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Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω µεγάλου όγκου, να 
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον 
κυρίως φάκελο µε τις ίδιες ενδείξεις και  
γ. Ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιλαµβάνει τα στοιχεία της οικονοµικής προσφοράς, σύµφωνα 
µε όσα αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος παραρτήµατος.  
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι καθώς και ο σφραγισµένος φάκελος των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, που υποβάλλεται από τον προσφέροντα στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, πρέπει να φέρουν και αυτοί εξωτερικώς τις ίδιες 
ενδείξεις µε τον κυρίως φάκελο της προσφοράς.  
Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εµπροθέσµως την ένσταση του άρθρου 127 του 
Ν.4412/16 κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, ή εφόσον έχει απορριφθεί η ανωτέρω 
ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 
διακήρυξης και δε δύναται, µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να 
αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους ανωτέρω όρους.  
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι 
διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνον όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο 
είτε κατά την ενώπιων του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Εταιρείας, µετά από 
σχετική γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, 
σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνον εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία 
για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο. Αποκλίσεις από τους 
απαράβατους όρους (ειδικούς και γενικούς) της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια τον 
αποκλεισµό των προσφορών. Επισηµαίνεται ότι οι Τεχνικές Προδιαγραφές και οι 
απαιτήσεις της Εταιρείας Ακίνητα Μονοµετοχικής Α.Ε αποτελούν στο σύνολό τους 
απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε µη συµµόρφωση προς αυτά συνεπάγεται την 
απόρριψη της προσφοράς (άρθρο 71 του Ν.4412/2016).  
 
 
ΑΡΘΡΟ 4Ο  : ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
 Εντός του φακέλου των «∆ικαιολογητικών Συµµετοχής» τοποθετούνται υποχρεωτικά τα 
αναφερόµενα κατωτέρω :  
Α. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί 
της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ - (άρθρο 72 παρ. 1 περ. α’ του 
Ν.4412/2016). 
 Οι Εγγυήσεις πρέπει να περιέχουν όλα τα αναγκαία στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 
16 της παρούσας διακήρυξης και όσα αναφέρονται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016.  
Στην εγγυητική επιστολή, θα αναφέρεται ρητά ο αριθµός της ∆ιακήρυξης.  
Στο Παράρτηµα Γ΄ της παρούσας υπάρχει υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής συµµετοχής  
Β Ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75) 
όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία θα αναγράφεται ο 
διαγωνισµός (αριθµός ∆ιακήρυξης) στον οποίο συµµετέχουν και ο χρόνος ισχύος της 
προσφορά (120 ηµέρες) και θα δηλώνεται ότι : 
 1 η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας 
έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
 2 παραιτούνται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής τους κατά των αποφάσεων της 
Αναθέτουσας Αρχής περί της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισµού ή της 
υπαναχώρησης της από την εν λόγω παροχή υπηρεσίας.  
 3 τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  
4 δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα 
αναφερόµενα στην παραγρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412 / 2016, ήτοι : 
 • Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέµηση του 
οργανωµένου εγκλήµατος. 
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 • ∆ωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών 
µελών της Ένωσης και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης- πλαίσιο 
2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της 
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο 
εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα.  
• Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρου 1 της Σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η οποία κυρώθηκε µε το N. 2803/2000.  
• Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες 
όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας ή ηθική αυτουργίας ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.  
• Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας, κατά το Άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της 
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας η οποία 
ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το N. 3691/2008.  
• Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 
2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την 
προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 
2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου, η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το 
N.4198/2013. 
 5 δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (β) της παρ. 4 του άρθρου 
73 του Ν.4412/2016 καταστάσεις, δηλ.: δεν τελούν σε πτώχευση ή δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση 
από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συµβιβασµού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες ή δεν 
βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, 
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.  
6 δεν έχουν βρεθεί σε καµία από τις λοιπές αναφερόµενες καταστάσεις της παρ.4 του 
αρθ.73 του Ν.4412/2016, για τις οποίες ένας οικονοµικός φορέας µπορεί να αποκλεισθεί 
από µια δηµόσια σύµβαση.  
7 είναι: 
 i. ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης των ιδίων και των υπαλλήλων του (για τους Έλληνες πολίτες ή όσους έχουν την 
εγκατάσταση τους στην Ελλάδα αφορά την κύρια και την επικουρική), αναφέροντας όλους 
τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κυρίας και επικουρικής ασφάλισης,  
ii. φορολογικά ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  
8 τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,  
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου ( παρ.2 άρθρου 18 του Ν.4412/2016).  
9 τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα δηλώνουν ότι είναι 
εγγεγραµµένα στα οικεία Επιµελητήρια, ορίζοντας ρητά την επωνυµία του Επιµελητηρίου 
και το αντικείµενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά κατονοµαζόµενες), προκειµένου 
για νοµικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελµά τους, προκειµένου για φυσικά πρόσωπα, µε το 
οποίο είναι εγγεγραµµένοι στο Επιµελητήριο.  
Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραµµένα σε ένα από τα 
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος µέλος εγκατάστασης τους 
(Παράρτηµα ΧΙ του Προσαρτήµατος Α΄ του Ν.4412/2016), ορίζοντας ρητά την επωνυµία 
του επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου αντίστοιχα, καθώς και το αντικείµενο των 
δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειµένου για νοµικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελµά 
τους, προκειµένου για φυσικά πρόσωπα. Στην περίπτωση που στη χώρα καταγωγής τους 
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απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι µέλη συγκεκριµένου οργανισµού για να 
µπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι τη διαθέτουν.  
10 δεν τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς βάσει Κοινής Απόφασης των Υπουργών 
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων, αρµόδιου για θέµατα καταπολέµησης διαφθοράς, καθώς και Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. Εάν η ποινή του 
αποκλεισµού επιβλήθηκε για ορισµένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαµβάνεται υπόψη για την 
απόρριψη της προσφοράς, µόνο για το χρονικό αυτό διάστηµα.  
11 ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα (αφορά µόνο συνεταιρισµούς). 
 12 δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του 
διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική τους ιδιότητα.  
 
∆ιευκρίνιση : Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση πρέπει να φέρει βεβαίωση του γνήσιου 
της υπογραφής: α) για τα ηµεδαπά φυσικά και νοµικά πρόσωπα από αρµόδια 
διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π.(βάσει του άρθρου 14 του Ν.1599/1986 (Α΄75)) και β) για 
τα αλλοδαπά φυσικά και νοµικά πρόσωπα όπως προβλέπεται στο κράτος- µέλος 
εγκατάστασης τους. Ειδικότερα για τα voµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά 
διευκρινίζονται τα εξής :  
1. η απαιτούµενη κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά στους διαχειριστές, στις 
περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα 
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις περιπτώσεις Α.Ε. και συνεταιρισµού. 
 2. η απαιτούµενη κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται αντιστοίχως απ’ 
αυτούς.  
3. η απαιτούµενη κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών 
ή κοινοπραξίας υπογράφεται από κάθε µέλος της (ανάλογα µε την νοµική τους µορφή). 
 4. η απαιτούµενη κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που ο οικονοµικός 
φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων θα πρέπει να προσκοµίζεται 
υπογεγραµµένη αντιστοίχως απ’ αυτούς (ανάλογα µε την νοµική τους µορφή).  
 Β. Ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα παροχής 
υπηρεσιών καθαριότητας, περί µη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίµου για 
παραβιάσεις της εργατικής νοµοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας που να 
καλύπτει τα αναγραφόµενα της παραγράφου 2γ του άρθρου 22 του Ν. 4144/2013(ΦΕΚ 
88/τ.Α/2013) και ειδικότερα ότι δεν έχει επιβληθεί η δεύτερη κύρωση από τους ελεγκτικούς 
µηχανισµούς του Σ.Ε.Π.Ε. και του ασφαλιστικού φορέα λόγω παραβάσεων που αφορούν 
την αδήλωτη εργασία, την παράνοµη απασχόληση αλλοδαπών ή λόγω παραβάσεων της 
εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας . 
Γ. Κατάλογο συµβάσεων παροχής υπηρεσιών για λειτουργία παραλιών , των τριών 
τελευταίων ετών 2015-2016-2017, µε χρονική διάρκεια τουλάχιστον ενός µήνα, όπου θα 
αναφέρονται: α) τα στοιχεία του πελάτη, β) όνοµα και τηλέφωνο προσώπου επικοινωνίας, 
γ) το αντικείµενο (συνοπτική περιγραφή), δ) η αξία, ε) η διάρκεια της σύµβασης και στ) η 
εβδοµαδιαία συχνότητα της παροχής της υπηρεσίας λειτουργίας παραλιών (δηλαδή πόσες 
ώρες και πόσες φορές την εβδοµάδα παρέχονταν οι υπηρεσίες). Ο κατάλογος θα πρέπει να 
έχει την εξής µορφή: 
 
Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙ

Α 
ΠΕΛΑΤΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΡΓΟΥ 

ΑΞΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΑΡΑΛΙΩΝ 

1       

2       

3       
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 Οι αναθέσεις των έργων αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι δηµόσια αρχή, µε 
πιστοποιητικά/ βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης έργου, που έχουν εκδοθεί από τις αρµόδιες 
αρχές και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, µε αντίστοιχες υπεύθυνες δηλώσεις της 
παραλήπτριας εταιρείας, ή άλλα αποδεικτικά έγγραφα, από τα οποία προκύπτουν τα 
ανωτέρω αναφερόµενα στοιχεία (πελάτης, αντικείµενο σύµβασης, αξία και διάρκεια της 
σύµβασης).  
∆. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό/ 
εκπρόσωπό τους, σύµφωνα µε το άρθρο 93 περ. δδ του Ν. 4412/2016.  
Ε. Έγκριση συµµετοχής και νόµιµος εκπρόσωπος: πρακτικά αποφάσεων του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή 
Ι.Κ.Ε ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσµεύοντος φυσικού προσώπου ή οργάνου κάθε 
προσφέροντος, για την έγκριση συµµετοχής του στο διαγωνισµό, για τον ορισµό του 
νοµίµου εκπροσώπου (εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει 
από το καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δηµοσιευθεί κατά τις κείµενες διατάξεις) καθώς 
και του τυχόν αντικλήτου του στο διαγωνισµό. Στην περίπτωση κοινοπραξίας 
προσκοµίζεται το ιδιωτικό συµφωνητικό σύστασης της κοινοπραξίας. Σε περίπτωση 
ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή 
απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) η οποία θα 
αναφέρει:  
 • την έγκριση συµµετοχής στο διαγωνισµό, 
 • την έγκριση υποβολής κοινής προσφοράς µε τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης τα οποία θα 
αναφέρονται ονοµαστικά, 
• το µέρος του συµβατικού αντικειµένου (ποσοστό συµµετοχής) που αναλαµβάνει κάθε 
µέλος της ένωσης στην εκτέλεση της προµήθειας, 
 • τον ορισµό νοµίµου εκπροσώπου για το διαγωνισµό ή τον ορισµό κοινού νοµίµου 
εκπροσώπου της ένωσης για το διαγωνισµό και τον τυχόν ορισµό αντικλήτου της ένωσης 
για το διαγωνισµό µε πλήρη στοιχεία επικοινωνίας 
 • τον Συντονιστή/ επικεφαλή της ένωσης, 
 • ότι τα µέλη της ένωσης που υπέβαλαν προσφορά ευθύνονται αλληλεγγύως, αδιαιρέτως 
και εις ολόκληρο έκαστο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής,  
• ότι σε περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχοι, θα συστήσουν, εφόσον τους ζητηθεί από 
την Αναθέτουσα Αρχή, κοινοπραξία, 
 • ότι η κοινοπραξία θα συσταθεί µε σκοπό την παροχή της υπηρεσίας που προβλέπει η 
παρούσα διακήρυξη, ή η εταιρεία θα συσταθεί µε σκοπό µεταξύ άλλων την παροχή της 
υπηρεσίας που προβλέπει η παρούσα διακήρυξη και η σύµβαση θα υπογραφεί µετά την 
έκδοση αριθµού φορολογικού µητρώου από την αρµόδια φορολογική αρχή, 
 • ότι τα µέλη της κοινοπραξίας θα είναι αλληλεγγύως, εξ ολοκλήρου και εξ αδιαιρέτου 
υπεύθυνα για την τήρηση των όρων της σύµβασης. 
 
 ΣΤ. Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος ως ακολούθως :  
1. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή Ανωνύµου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας 
Περιορισµένης Ευθύνης (ΕΠΕ) : 
 α) ακριβές αντίγραφο από το τηρούµενο στην αρµόδια κατά περίπτωση διοικητική ή 
δικαστική αρχή τελευταίου ισχύοντος καταστατικού της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό 
εταιρείας, συνοδευόµενο από το αντίστοιχο ΦΕΚ.  
β) βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία 
να προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν µεταβολές που έχουν 
επέλθει στο νοµικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, µε ανάλογη µνεία στα 
αντίστοιχα ΦΕΚ.  
2. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ) :  
α) Επίσηµο αντίγραφο ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του συµφωνητικού σύστασης της 
εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ 
καταστατικού της εταιρείας. 
 β) Πιστοποιητικό περί µεταβολών της εταιρείας από την αρµόδια αρχή.  
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3. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή Ι.Κ.Ε.: 
 Αντίγραφο της ιδρυτικής πράξης της εταιρίας καθώς και οι τυχόν µεταβολές που έχουν 
επέλθει στο νοµικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, συνοδευόµενο από τα 
αντίστοιχα αποδεικτικά δηµοσιεύσεως των ανωτέρω στο Γ.Ε.Μ.Η.  
4. Για φυσικά πρόσωπα: 
 Έναρξη Επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία και τις 
µεταβολές του. 
 5. Για Αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα : 
 α) Ανάλογα µε τη µορφή τους, αντίστοιχα νοµιµοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά µε 
αυτά που αναφέρονται στις ανωτέρω υποπαραγράφους τα οποία προβλέπονται από το 
δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόµιµη 
σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόµενα µητρώα εταιριών και το 
τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται 
ανωτέρω για τους ηµεδαπούς.  
β) Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από 
αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό 
µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή, στα κράτη µέλη 
όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού 
του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη 
δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα 
έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές 
καταστάσεις. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων.  
 
ΑΡΘΡΟ 5Ο  : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισµού τα κατωτέρω:  
 
Α. Τεχνική προσφορά του προσφέροντος, µε συνοπτική Περιγραφή των τεχνικών και 
επιµέρους χαρακτηριστικών των προσφερόµενων υπηρεσιών, σύντοµο ιστορικό της 
εταιρίας που δραστηριοποιείται, άδειες κυκλοφορίας και ασφάλειες  των µηχανικών µέσων 
που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου και πιο συγκεκριµένα για τον: 
α) Καθαρισµό της ακτής µε µηχανικά ιδιόκτητα µέσα(αγροτικό µηχάνηµα), µε µηχάνηµα 
καθαρισµού ακτών ελκόµενο ή αυτοκινούµενο άνω των 100 ΗΡ λόγω της µεγάλης έκτασης 
καθαρισµού 2 φορές το µήνα. 
β) Πλύσιµο των κάδων απορριµµάτων µια φορά την εβδοµάδα µε ιδιόκτητο καδοπλυντήριο. 
Β. Ενηµερωµένη Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), 
όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνονται µε τη 
σειρά που αναφέρονται στο παρόν άρθρο τα εξής : 
 1 Ότι η εταιρεία διαθέτει επαρκή και κατάλληλο τεχνικό εξοπλισµό και προσωπικό για να 
ανταποκριθεί στην εκτέλεση του έργου (ποιοτικά και ποσοτικά) καθ’ όλη την διάρκεια του.  
2 Ότι οι προσφερόµενες υπηρεσίες θα είναι σύµφωνες µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις 
απαιτήσεις της Υπηρεσίας, καθώς και ότι η υποβληθείσα προσφορά είναι σύµφωνη µε το 
σύνολο των Ειδικών Όρων, που αναφέρονται στο Παράρτηµα Β’ της ∆ιακήρυξης, τους 
οποίους και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα. 
 Γ. Ο ανάδοχος δεν µπορεί να αναθέσει σε τρίτους υπό την µορφή υπεργολαβίας και δεν 
µπορεί να εκτελέσει την σύµβαση στηριζόµενος στις τεχνικές δυνατότητες άλλων φορέων. 

 
 Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών ή κοινοπραξίας, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να 
υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε µέλος της. Επισηµαίνεται ότι ειδικότερα για τα νοµικά 
πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά η απαιτούµενη κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση της 
τεχνικής προσφοράς υπογράφεται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε, 
Ο.Ε και Ε.Ε και τον πρόεδρο του ∆Σ και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε. 
ή τυχόν ορισθέντα αντιπρόσωπο τους. Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών ή κοινοπραξίας, 
η απαιτούµενη υπεύθυνη δήλωση της τεχνικής προσφοράς υπογράφεται από κάθε µέλος της 
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ή διαφορετικά, από τον τυχόν εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτούµενο. Σε περίπτωση 
που τα τεχνικά στοιχεία της πρoσφoράς δεν είναι δυvατόv λόγω του µεγάλου όγκου vα 
τoπoθετηθoύv στov κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζovται ιδιαίτερα και ακoλoυθoύv 
τov κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις 
του κυρίως φακέλου.  
 
Ενδεικτικός προϋπολογισµος παροχής υπηρεσιών: 
 

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

20 ΑΤΟΜΑ 21.000,00 ευρώ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΚΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

8.000,00 ευρώ 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΚΟΥΠΕΣ-ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΕΣ-
ΑΠΟΧΕΣ 

1.000,00 ευρώ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

1400,00 ευρώ 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α 31.400,00 ευρώ 

Φ.Π.Α 24% 7.536,00 ευρώ 

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ 38.936,00 ευρώ 

 
 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο  : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Στο φάκελο της Οικονοµικής προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, τα 
οικονοµικά µόνο στοιχεία της προσφοράς. πιο συγκεκριµένα: 
 • Οι προσφορές θα πρέπει να δίνονται ανά µονάδα και σε µηνιαία βάση σε ΕΥΡΩ, προ 
Φ.Π.Α. και συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
 • Η µηνιαία τιµή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 
 • Οι τιµές πρέπει να περιλαµβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (νόµιµες κρατήσεις και 
λοιπές σχετικές δαπάνες), µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 
 • Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την 
αρµόδια Επιτροπή. 
 • Η προσφερόµενη τιµή πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια από την οικονοµική προσφορά, η 
οποία πρέπει να είναι διαµορφωµένη σύµφωνα µε όσα ζητούνται από την παρούσα 
διακήρυξη, σε αντίθετη περίπτωση η Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
• Σε περιπτώσεις προϊόντων – υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην 
οικεία θέση της οικονοµικής προσφοράς η ένδειξη «∆ΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η 
αναγραφή τιµής, ακόµη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «∆ΩΡΕΑΝ», θεωρείται αµαχήτως ότι 
τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν. 
 • Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών µεταξύ των αντιτύπων της οικονοµικής προσφοράς 
κατισχύουν τα αναγραφόµενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». 
 Σε χωριστό κεφάλαιο της οικονοµικής προσφοράς, µε ποινή αποκλεισµού, πρέπει να 
υποβληθεί το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς σύµφωνα µε το υπόδειγµα 1 και τα 
στοιχεια του αρ. 68 του Ν. 3863/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, στο οποίο 
εξειδικεύονται τα εξής:  
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α. Αριθµός εργαζοµένων.  
β. Ηµέρες και ώρες εργασίας.  
γ. Συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι.  
δ. Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές 
των εργαζοµένων. 
 ε. Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. Στην 
προσφορά πρέπει να υπολογιστούν και να εξειδικευτεί το εύλογο ποσοστό διοικητικού 
κόστους παροχής υπηρεσιών, του εργολαβικού κέρδους και των νοµίµων υπέρ δηµοσίου 
και τρίτων κρατήσεων.  
Επιπροσθέτως στην προσφορά θα πρέπει να επισυνάπτεται αντίγραφο της συλλογικής 
σύµβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι.  

 
• Υπόδειγµα Πίνακα  

 

 Αριθµός εργαζοµένων 12 άτοµα 

1 Ηµέρες και ώρες εργασίας 
εβδοµαδιαίως 

Κυλιόµενο ωράριο εργασίας ∆ευτέρα –
Κυριακή 6 ηµέρες την εβδοµάδα / 40ώρες 
εργασίας/εβδοµάδα 

2 Συλλογική σύµβαση 
εργασίας 

Ανάλυση αποδοχών εργαζοµένων σύµφωνα 
µε την ισχύουσα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε µετά της Π.Υ.Σ 
µε αριθµ.6/28.02.2012 ( ΦΕΚ38Α) και την 
εγκύκλιο 4601/304/12-3-2012 Υπ.εργασίας. 

 

3 Νόµιµες αποδοχές 
εργαζοµένων ( µεικτά) 

 

4 Ασφαλιστικές εισφορές ( 
εργοδοτική εισφορά) 

 

5 Μηχανήµατα – εργολαβικό 
όφελος – ∆ιοικητικό 
κόστος-Αναλώσιµα – τυχόν 
απρόοπτα- κρατήσεις υπέρ 
τρίτων 

 

   

Συνολική δαπάνη υπηρεσίας 
χωρίς ΦΠΑ  

 

ΦΠΑ 24 %   

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1  

ΣΥΝΟΛΟ 38.936,00 ευρώ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Για παροχή υπηρεσίας µε τίτλο: 

«Παροχή υπηρεσιών και µε µηχανικά µέσα για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της 
παραλίας Ελαφονησίου-Γραµβούσας» 

Προϋπολογισµός δαπάνης: 38.936,00 Ευρώ µε ΦΠΑ 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΠΑΡΑΛΙΩΝ 
Α/Α Περιγραφή Ποσότητα  ∆ιάρκεια  Σύνολο  

1 Επάνδρωση των 
θέσεων 
υποδοχής(ταµείο) 
και έλεγχο 
εισιτηρίων και 
των υπηρεσιών 
ευπρεπισµού-
καθαριότητα 
παραλίας 

20 άτοµα 15 Οκτωβρίου- 

14 Νοεµβρίου 

 

2 Καθαρισµό της 
ακτής µε 
µηχανικό 

µέσο(αγροτικό 
µηχάνηµα) µε 
µηχάνηµα 
καθαρισµού 

ακτών ελκόµενο 
ή αυτοκινούµενο 

Σύµφωνα µε τις 
ανάγκες της 
Εταιρείας 

15 Οκτωβρίου- 

14 Νοεµβρίου 

 

3 Πλύσιµο των 
κάδων 

απορριµµάτων µε 
καδοπλυντήριο 

Σύµφωνα µε τις 
ανάγκες της 
Εταιρείας 

15 Οκτωβρίου- 

14 Νοεµβρίου 

 

 Άθροισµα ∆απανών 31.400,00 ευρώ 

 ΦΠΑ 24% 7.536,00 ευρώ 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 38.936,00 ευρώ 
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 Σε περίπτωση ύπαρξης αθροιστικών λαθών στον ανωτέρω πίνακα η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
προβαίνει στη διόρθωση των αντίστοιχων αριθµητικών πράξεων. Σε περίπτωση µη 
συµπλήρωσης από τον υποψήφιο τιµών επί ορισµένου πεδίου, θεωρείται ότι η υπηρεσία του 
εν λόγω πεδίου παρέχεται δωρεάν, εφόσον αυτό δεν αντίκειται στις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 68 του ν. 3863/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητά από τους συµµετέχοντες στοιχεία 
απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών (ιδίως όταν αυτές είναι 
ασυνήθιστα χαµηλές για το αντικείµενο της προµήθειας), οι δε προµηθευτές υποχρεούνται 
να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας 
Αρχής, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 88 του Ν.4412/16. Ειδικότερα για την 
απόδειξη της συµµόρφωσης προς τις υποχρεώσεις της παρ.2 του άρθρου 18 του Ν. 
4412/2016, σύµφωνα µε την περίπτωση δ’ της παρ.2 του άρθρου 88 ο προσφέρων 
προσκοµίζει, εντός τεθείσας προθεσµίας, δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτουν οι 
νόµιµες αποδοχές των εργαζοµένων και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές τους.  
Εάν και µετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόµενες τιµές κριθούν ως 
υπερβολικά χαµηλές, η προσφορά θα απορρίπτεται. 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 
1.Η αποσφράγιση των πρoσφoρώv γίνεται δηµόσια, από το αρµόδιο συλλογικό όργανο 
διενέργειας του διαγωνισµού και της αξιολόγησης των αποτελεσµάτων αυτού (Επιτροπή), 
παρουσία των προσφερόντων/συµµετεχόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων 
εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία 
και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς .  
2.Η Επιτροπή πρoβαίvει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των πρoσφoρώv την 
ηµερoµηvία και ώρα που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.  
3. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: Μονογράφεται και αποσφραγίζεται 
ο κυρίως φάκελος. Μονογράφονται οι φάκελοι µε τις ενδείξεις "∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής", "Τεχνική Προσφορά" και "Οικονοµική Προσφορά".  
Αποσφραγίζεται ο φάκελος των «∆ικαιολογητικών Συµµετοχής» καθώς και ο φάκελος της 
«Τεχνικής Προσφοράς», µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά 
φύλλο. Η Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, τα υποβληθέντα αυτών 
δικαιολογητικά συµµετοχής και τα αποτελέσµατα του ελέγχου της πληρότητας και 
ορθότητας των δικαιολογητικών συµµετοχής σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα 
µέλη της.  
Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύµφωνα µε 
τους όρους της παρούσας διακήρυξης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη ή την 
αποδοχή των τεχνικών προσφορών όλων των συµµετεχόντων στην παρούσα διακήρυξη.  
Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση του Προέδρου της 
Ακίνητα Μονοµετοχικής του ∆ήµου Κισσάµου.  
Οι φάκελοι των «Οικονοµικών Προσφορών» δεν αποσφραγίζονται αλλά τοποθετούνται σε 
ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την αρµόδια επιτροπή, 
προκειµένου να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορισθεί µε ειδική 
πρόσκληση, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών.  
Οι φάκελοι των oικovoµικώv πρoσφoρώv, για όσες πρoσφoρές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 
κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών, δεν 
απoσφραγίζovται, αλλά επιστρέφovται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο µέσο κατά της 
απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσµία 
άσκησης ενδίκων µέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο 
µέσο.  
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 Την ορισθείσα ηµεροµηνία και ώρα η αρµόδια Επιτροπή αποσφραγίζει τους ανωτέρω 
σφραγισµένους φακέλους µε τα οικονοµικά στοιχεία των αποδεκτών προσφορών και 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών.  
Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών 
λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τιµών που 
προσφέρθηκαν.  
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση, η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση σε πρακτικό των οικονοµικών 
προσφορών και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών.  
Το αποτέλεσµα του ανωτέρω σταδίου επικυρώνεται µε απόφαση του Προέδρου της 
Ακίνητα Μονοµετοχικής του ∆ήµου Κισσάµου. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί 
ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η προθεσµία άσκησης της οποίας είναι 
πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Η 
Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί αµέσως τις αποφάσεις του Προέδρου της εταιρείας , µαζί µε 
το αντίστοιχο αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 
προσφορών, στους προσφέροντες ή στους συµµετέχοντες µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως 
µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει. Η απόφαση ανάδειξης 
προσωρινού ανάδοχου δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η Εταιρεία 
Ακίνητα Μονοµετοχική του ∆ήµου Κισσάµου  δεν την κοινοποίησε σε όλους τους 
προσφέροντες. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών η Ακίνητα Μονοµετοχική  
µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να 
συµπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, µέσα σε εύλογη 
προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 
102 του Ν.4412/2016 που αφορά την συµπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και 
δικαιολογητικών. 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο  : ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 
 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, οφείλει να υποβάλει στο  
γραφείο της εταιρείας Ακίνητα Μονοµετοχικής του ∆ήµου Κισσάµου σε σφραγισµένο 
φάκελο σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, τα αναφερόµενα 
παρακάτω δικαιολογητικά:  
Α) Μια κατάσταση, όπου θα αναφέρεται αριθµητικώς στη µία στήλη το γενικό σύνολο 
του τεχνικού εξοπλισµού και του προσωπικού της επιχείρησης και στην άλλη στήλη το 
σύνολο του τεχνικού εξοπλισµού και του προσωπικού της επιχείρησης που θα 
ασχοληθεί στην εκτέλεση του παρόντος έργου.  
Β) Τα έγγραφα ή δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, τα οποία 
αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του 
Ν. 4412/2016: 
 α. Οι Έλληνες πολίτες : 
 1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την 
ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει, 
ότι δεν έχουν εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκηµα από 
τα αναφερόµενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.  
 2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου 
τριµήνου πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, από 
το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε καµία κατάσταση της περίπτωση β’ της 
παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, ήτοι ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή δεν 
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές τους 
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δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.  
3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, 
είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  
∆ιευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας θα αφορά όλους τους 
απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συµµετέχοντος 
και όχι µόνο τους ασφαλισµένους του Ι.Κ.Α.  
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
 4.Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου ή ΓΕΜΗ, το οποίο να έχει εκδοθεί µετά την 
έγγραφη ειδοποίηση υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης µε το οποίο θα 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους. 
 Εάν δεν αποδεικνύεται η άσκηση του συγκεκριµένου επαγγέλµατος µπορεί να ζητηθεί από 
τον πάροχο υπηρεσιών να προβεί σε ένορκη δήλωση ενώπιον συµβολαιογράφου σχετικά µε 
την άσκηση του συγκεκριµένου επαγγέλµατος.  β. ΤΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΣΩΠΑ:  
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες .  
Τα απαιτούµενα κατά τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα αφορούν τους διαχειριστές, στις 
περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε, Ο.Ε. και Ε.Ε. και τα µέλη του ∆Σ και τον ∆ιευθύνοντα 
Σύµβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε..  
► ∆ιευκρίνιση: Για τις υπόχρεες για εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, 
ΕΠΕ,Ι.Κ.Ε,ΑΕ) γίνονται αποδεκτά τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις που εκδίδονται από 
αυτό.  
γ. ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:  
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά . 
 δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ:  
(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες. 

             (2) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
 ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:  
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συµµετέχει στην 
Ένωση.  
Σηµειώνεται ειδικά ότι:  
Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από αρµόδια αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω 
έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις, 
δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του 
δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή 
να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 
ή συµβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής. Στην 
κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται 
τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω 
νοµικές καταστάσεις. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες  υποψηφίων. 
Η ένορκη αυτή βεβαίωση θα συµπεριλαµβάνεται υποχρεωτικά στο σφραγισµένο φάκελο 
του υποψήφιου αναδόχου.  
Η αρµόδια επιτροπή, προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του 
αναδόχου στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, την ηµεροµηνία και ώρα που 
ορίζεται µε πρόσκληση-ανακοίνωση.  
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 
που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης και στις διατάξεις του 
παρόντος.  
Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα 
συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης 
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σε αυτόν. Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον 
αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες. Αν, 
κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, 
καταπίπτει υπέρ της εταιρείας Ακίνητα Μονιµετοχικής του ∆ήµου Κισσάµου  η εγγύηση 
συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως 
χαµηλότερη τιµή, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η 
διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.  
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα 
απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται 
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της εταιρείας Ακίνητα Μονοµετοχικής του ∆ήµου Κισσάµου η 
εγγύηση συµµετοχής και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αµέσως χαµηλότερη τιµή, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από 
τα απαιτούµενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία µαταιώνεται. 
 Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, 
αποδεικνύεται η συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/16, 
ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της  Ακίνητα 
Μονοµετοχικής του ∆ήµου Κισσάµου  η εγγύηση συµµετοχής του και µε την επιφύλαξη 
του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως 
χαµηλότερη τιµή, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα ανωτέρω 
κριτήρια, η διαδικασία µαταιώνεται.  
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη 
πρακτικού από την αρµόδια Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο 
όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για κατακύρωση της σύµβασης 
στον προσωρινό ανάδοχο, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε 
για τη µαταίωση της διαδικασίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους. Τα αποτελέσµατα του 
ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης του 
άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.  

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο  : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 
 1. Η Επιτροπή του διαγωνισµού µε εισήγησή της µπορεί να προτείνει: 
 α. Κατακύρωση της σύµβασης στον προσωρινό ανάδοχο. 
 β. Κήρυξη του προσωρινού αναδόχου έκπτωτου, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο αρ.103 
του Ν.4412/2016.  
γ. Κατακύρωση της παροχής της υπηρεσίας στον προσφέροντα που υπέβαλε την δεύτερη σε 
σειρά πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής όταν διαπιστωθεί 
κατά τον ανωτέρω έλεγχο ότι ο προσφέροντας που υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής δεν τηρεί τις ισχύουσες υποχρεώσεις, όπως αυτές 
προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 και σύµφωνα µε το άρθρο 71 του Ν.4412/2016. 
 δ. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 
103 και 106 του Ν.4412/16. 
 
 2. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προσφύγει στη διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς 
προηγούµενη δηµοσίευση αν στο διαγωνισµό δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά ή αίτηση 
συµµετοχής, είτε καµία από τις υποβληθείσες προσφορές ή αιτήσεις συµµετοχής δεν είναι 
κατάλληλη, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύµβασης, 
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 32 του Ν.4412/2016. 
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 3. Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει από την Ακίνητα Μονοµετοχική του ∆ήµου 
Κισσάµου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 105 του Ν.4412/2016. Υπό την επιφύλαξη 
όσων αναφέρονται κατωτέρω, µε την ανακοίνωση της κατακύρωσης η σύµβαση θεωρείται 
ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο 
χαρακτήρα. 
 
 4. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο 
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, 
όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει.  
 
ΑΡΘΡΟ 10ο  : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 
 
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης 
επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 
 α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στις κείµενες διατάξεις 
βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από 
τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο 
τελευταίος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/16, 
έπειτα από σχετική πρόσκληση.  
 
Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η Ακίνητα 
Μονοµετοχική του ∆ήµου Κισσάµου  προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την 
υπογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής 
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας: 
 
 1.την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης,  
 
2. τις εξοφλητικές αποδείξεις των δαπανών δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης 
στον Τύπο.  
 
Σχέδιο συµφωνητικού επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, στο Παράρτηµα «∆΄» 
αυτής. Η Εταιρεία  συµπληρώνει στο κείµενο του συµφωνητικού τα στοιχεία της 
προσφοράς του προµηθευτή, µε την οποία συµµετείχε αυτός στον διαγωνισµό και η οποία 
έγινε αποδεκτή µε την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού σ’ αυτόν. ∆εν 
χωρεί διαπραγµάτευση στο κείµενο του συµφωνητικού που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη 
του διαγωνισµού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς 
του προµηθευτή.  
Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 
προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική 
πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της Ακίνητα Μονοµετοχικής του ∆ήµου 
Κισσάµου  η εγγύηση συµµετοχής και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αµέσως χαµηλότερη τιµή. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει 
για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.  
 
ΑΡΘΡΟ 11ο  : ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 Η σύµβαση θα έχει ισχύ από 15-10-2017 και µέχρι τις 14-11-2017.  
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ΑΡΘΡΟ 12Ο  : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/16, β) οι όροι 
της παρούσας σύµβασης και γ) συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας. 
 Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους 
τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν 
θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α' του Ν.4412/16. 
 Επίσης ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις του ως προς τα στοιχεία ά έως στ’ της 
παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν .3863/2010 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , καθώς και τον 
ειδικό όρο της παρ.3 του ίδιου άρθρου. Τροποποίηση των όρων της σύµβασης κατά τη 
διάρκειά της µπορεί να πραγµατοποιηθεί ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής 
και σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 132 του Ν.4412/16. Ειδικότερα η 
τροποποίηση µπορεί να γίνει εάν δεν µεταβάλει τη συνολική φύση της σύµβασης, η τυχόν 
αύξηση της τιµής δεν υπερβαίνει τα οριζόµενα ποσοστά επί της αρχικής αξίας της 
σύµβασης και δεν είναι ουσιώδης κατά την έννοια της παρ.4 του ανωτέρω άρθρου, ήτοι δεν 
εισάγει διαφορετικούς όρους από τους αρχικούς, δεν αλλάζει την οικονοµική ισορροπία της 
σύµβασης, δεν επεκτείνει σηµαντικά το αντικείµενο της σύµβασης και δεν υποκαθίσταται ο 
ανάδοχος από άλλον.  
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύµφωνα µε 
το άρθρο 202 του Ν.4412/16:  
α. Οι υπηρεσίες παρασχέθηκαν στο σύνολο τους ή το αντικείµενο που παραδόθηκε 
υπολείπεται του συµβατικού, κατά µέρος που κρίνεται ως ασήµαντο από το αρµόδιο όργανο 
και έχει παρέλθει η καταληκτική ηµεροµηνία για την περαίωση της σύµβασης που έχει τεθεί 
στην διακήρυξη.  
β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν,  
γ. έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν 
κυρώσεις ή εκπτώσεις,  
δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα 
µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση.  

 
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύµβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής 
µπορεί να διενεργείται µετά από απόφαση του  Προέδρου της Ακίνητα Μονοµετοχικής του 
∆ήµου Κισάµου από την καθ’ ύλην αρµόδια εταιρεια ή αλλιώς από την υπηρεσία η οποία 
ορίζεται µε απόφαση της εταιρείας Ακίνητα Μονοµετοχικής. Για την εκτέλεση της 
παρούσας σύµβασης παροχής υπηρεσιών ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 216, 217, 218, 
219 και 220 του Ν4412/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ 13ο  : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται µετά την έκδοση τιµολογίου από τον ανάδοχο κατά 
µήνα και µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά. Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιαδήποτε 
άλλη αξία που τυχόν προκύψει από την εφαρµογή των συµβάσεων (π.χ. πρόστιµο, κλπ).  
Απαιτούµενα δικαιολογητικά για την πληρωµή του προµηθευτή είναι: 

  α) Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών υπέρ της εταιρείας.  
β) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τµήµατος που αφορά η πληρωµή της υπηρεσίας 
από την αρµόδια Επιτροπή παραλαβής της Ακίνητα Μονοµετοχικής του ∆ήµου Κισσάµου, 
σύµφωνα µε το άρθρο 219. 
 γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά.  

 
Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ανοικτού διαγωνισµού και την υπογραφή της 
σύµβασης , ο φορέας έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε διαδικασία ανάθεσης και το ποσό 
να διαµορφώνεται αναλόγως στα πλαίσια  πάντα της διακήρυξης του διαγωνισµού. 
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Η εξόφληση του τιµολογίου θα γίνει σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο 
Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 
Η αµοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται µε τον προβλεπόµενο φόρο εισοδήµατος . 

 
Η αµοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης µε κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 
Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Επί του ποσού της 
κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων διενεργείται 
κράτηση τέλους χαρτοσήµου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α..  

 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ∆ηµόσιο και αποδίδεται από τον Προµηθευτή.  

 
ΑΡΘΡΟ 14Ο  : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 
1.Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα 
του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του προέδρου της 
Ακίνητα Μονοµετοχικής, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής: 
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/16, 
 β)σε περίπτωση που δεν εκπλήρωσε τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφώθηκε 
µε τις γραπτές εντολές της εταιρείας, που είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες 
διατάξεις. Σε αυτή την περίπτωση συνδροµής λόγου έκπτωσης του αναδόχου η Ακίνητα 
Μονοµετοχική Α.Ε θα κοινοποιήσει ειδική όχληση, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 203 
του Ν. 4412/2016 και ο ανάδοχος θα κηρυχτεί έκπτωτος εντός τριάντα (30) ηµερών από την 
άπρακτη πάροδο της προθεσµίας συµµόρφωσης, µε απόφαση του  προέδρου της Ακίνητα 
Μονοµετοχικής του ∆ήµου Κισσάµου .  
2. Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 
σύµβαση όταν:  
α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση.  
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16).  
3. Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 
σύµβαση, επιβάλλεται, µε απόφαση του προέδρου της Ακίνητα Μονοµετοχικής του ∆ήµου 
Κισσαµου , ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης της σύµβασης.  
4. Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο 
των συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής 
του παρόντος νόµου κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16.  
5. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται ανωτέρω, η Ακίνητα Μονοµετοχική Α.Ε  
διατηρεί το δικαίωµα να επιβάλλει ποινικές ρήτρες βάσει του άρθρου 218 του Ν.4412/2016 
και ο προµηθευτής ευθύνεται για κάθε ζηµία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της 
Αναθέτουσας Αρχής από την µη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύµβασης. Κατά τα 
λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16.  
 
ΑΡΘΡΟ 15ο  : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η Ακινητα Μονοµετοχική του ∆ήµου Κισσάµου µπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν 
οι κείµενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, 
εφόσον:  
α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία 
σύναψης σύµβασης δυνάµει του άρθρου 132 του Ν.4412/16,  
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και ως 
εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύµβασης,  
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γ) η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 258 της ΣΛΕΕ.  
 
Η Ακίνητα Μονοµετοχική  του ∆ήµου Κισσάµου  καταγγέλλει υποχρεωτικά τη σύµβαση 
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ.5 ή της παρ.7 
του άρθρου 68 του Ν. 3863/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 
ΑΡΘΡΟ 16Ο  : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 
 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη – 
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη – µέρη 
της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, που 
κυρώθηκε µε το Ν.2513/1997 ( Α΄139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το 
δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α –Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε ή να 
παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε 
αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν 
είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση, αλλιώς η 
προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι 
εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 
µελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται αριθµητικώς και 
ολογράφως σε ευρώ (€).  
Οι Εγγυήσεις πρέπει να περιέχουν όλα τα αναγκαία στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 
της παρούσας διακήρυξης και όσων αναφέρονται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016.  
 
 Εγγύηση Συµµετοχής :  
 
Ο προµηθευτής υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση συµµετοχής στο φάκελο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής της προσφοράς που θα καλύπτει ποσό ίσο µε ποσοστό δύο 
(2%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης εκτός Φ.Π.Α ( , βάσει του άρθρο 72 παρ. 1 
περ. α’ του Ν.4412/2016). 
 
 Στην εγγυητική επιστολή, θα αναφέρεται ρητά ο αριθµός της ∆ιακήρυξης. 
 
 Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αναφέρεται στο Παράρτηµα Β΄ της παρούσας 
διακήρυξης. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η  Ακίνητα 
Μονοµετοχικής Α.Ε µπορεί πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, 
εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 
συµµετοχής. Εγγύηση µε µικρότερο χρόνο ισχύος δεν γίνεται δεκτή και έχει ως συνέπεια 
την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.  
Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες, δεν προσκοµίσει εγκαίρως 
τα προβλεπόµενα έγγραφα και δικαιολογητικά όπως ορίζονται στην παρούσα ή δεν 
προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης.  
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες µετά : α) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας 
άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της 
απόφασης κατακύρωσης και β) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης 
ασφαλιστικών µέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών. 
 Επισηµαίνεται ότι η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να περιλαµβάνει τον όρο ότι η εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. 
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 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης : 
 
 Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, o προµηθευτής υποχρεούται να καταθέσει 
πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο µε 
ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α 
(άρθρο 72 του Ν.4412/16) και θα ισχύει για τρεις (3) µήνες µετά τη λήξη της 
υπογραφείσας σύµβασης, ήτοι µέχρι και 14-02-2018. 
 Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/16, η οποία 
συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει 
πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 
5% επί του ποσού της αύξησης εκτός Φ.Π.Α. 
 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι 
του αναδόχου.  
Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προµηθευτή µετά την οριστική ποιοτική παραλαβή 
της υπηρεσίας, την εκπλήρωση όλων των συµβατικών του υποχρεώσεων και την 
εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των συµβαλλοµένων.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 
σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  
Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόµενο ποσό 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. Κατά τα λοιπά, αναφορικά µε τις 
εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16. Υποδείγµατα εγγυήσεων 
υπάρχουν στο Παράρτηµα Γ΄.  
 
ΑΡΘΡΟ 17Ο  : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 
Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού επιτρέπεται ένσταση, η οποία υποβάλλεται µέχρι 
πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, ήτοι          
έως Τετάρτη 27  Σεπτεµβρίου  2017 και ώρα 14:00 µ.µ.. 
 Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησης της 
είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον 
ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.  
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της εταιρείας Ακίνητα Μονοµετοχικής του ∆ήµου 
Κισσάµου , η οποία αποφασίζει, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη 
πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης 
ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του 
∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. 
Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της 
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο (άρθρο 
127 του Ν.4412/2016). 
 Ο οικονοµικός φορέας µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του 
κυρώσεις δυνάµει των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 του ανωτέρω νόµου, να 
υποβάλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη 
σύµβαση, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία που 
έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο 
αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Οι 
προσφεύγοντες λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης, σώµα της οποίας τους 
κοινοποιείται µε δική τους φροντίδα. 
 Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή.  
∆ιοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους 
λόγους που αναφέρονται ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται.  
Επί των ενστάσεων και προσφυγών, αποφασίζει το αρµόδιο για τη διοίκηση του φορέα 
όργανο, ήτοι ο  Πρόεδρος της Ακίνητα Μονοµετοχικής Α.Ε ύστερα από γνωµοδότηση του 
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αρµόδιου συλλογικού οργάνου, ήτοι η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών 
της  Εταιρείας. Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στο ∆ήµο Κισσάµου  , 
προκειµένου να πρωτοκολληθούν και να κατατεθεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται. 
Κατά τα λοιπά ισχύει η κείµενη νοµοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία κατά το 
στάδιο που προηγείται της σύναψης σύµβασης κρατικών προµηθειών. 

 
ΑΡΘΡΟ 18Ο  : ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η΄ 
ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα µεταβολής του χρονοδιαγράµµατος του 
διαγωνισµού, της επαναπροκήρυξης του διαγωνισµού µε τροποποίηση ή µη των όρων και 
προδιαγραφών της ∆ιακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισµού ή της 
υπαναχώρησης της από την εν λόγω ανάγκη παροχής υπηρεσίας σε κάθε στάδιο της 
διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης εξ αυτού του λόγου στους 
Υποψηφίους. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό γίνεται µε ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ 
αυτού και µόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωµα αποζηµίωσης. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό 
συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ µέρους του υποψηφίου, των όρων διενέργειας του  
διαγωνισµού, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα, στο σύνολό τους. Οποιεσδήποτε δαπάνες 
αναλήφθηκαν για την προετοιµασία ή/και υποβολή των Προσφορών από τους Υποψήφιους 
ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόµατος τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η Αναθέτουσα Αρχή 
δε φέρει καµία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.  
 
ΑΡΘΡΟ 19Ο  : ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
 
Η παρούσα σύµβαση διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και κάθε 
διαφορά που θα προκύψει µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία θα 
αφορά στην εκτέλεση, την εφαρµογή η γενικά τις σχέσεις που δηµιουργούνται από αυτή, θα 
λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νοµό Χανίων αρµόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν 
από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συµβαλλόµενα µέρη θα καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόµενα να αναφύονται µεταξύ 
τους. 
 
ΑΡΘΡΟ 20ο  : ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
 1. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για τυχόν µέτρα που θα ληφθούν από 
οποιαδήποτε δηµόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.  
2. Μετά την υπογραφή της σύµβασης ο προµηθευτής δεν έχει δικαίωµα να εκχωρήσει σε 
οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση 
της Ακίνητα Μονοµετοχικής Α.Ε.  
3. Κανένας από τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση 
να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Ακίνητα ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΉΣ Α.Ε. 
 . 4. Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρµόζονται οι περί 
προµηθειών του ∆ηµοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β΄ 
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ 

 
ΑΡΘΡΟ 1Ο  : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα  120 
ηµερών, που υπολογίζεται από την εποµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, 
καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν οι συµµετέχοντες να παρατείνουν την προσφορά 
τους. Σε περίπτωση αιτήµατος για παράταση της ισχύος της προσφοράς απο την εταιρεία 
Ακίνητα Μονοµετοχική Α.Ε, σύµφωνα µε την περίπτωση α ' της παραγράφου 1 του άρθρου 
72 του Ν.4412/16, για τους οικονοµικούς φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη 
λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσµεύουν για το 
επιπλέον αυτό χρονικό διάστηµα.  
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την παρούσα 
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
3. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς µπορεί να λαµβάνει χώρα κατ ' ανώτατο όριο για 
χρονικό διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη από τα έγγραφα της σύµβασης αρχική διάρκεια 
ισχύος της προσφοράς, ήτοι 120 µέρες. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου 
χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης 
µαταιώνονται, εκτός αν η Ακίνητα Μονοµετοχικής Α.Ε  κρίνει, κατά περίπτωση, 
αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι 
οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να 
παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η 
διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 
οικονοµικοί φορείς.  
4. Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστηµα 
ενδεχοµένως ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισµού ή εµποδιστεί η πρόοδος αυτού, 
συνεπεία άσκησης διοικητικής προσφυγής ή ενδίκου µέσου ή βοηθήµατος κατά πράξεων ή 
παραλείψεων των αρµοδίων οργάνων της Εταιρείας, που αφορούν τον διαγωνισµό. Στην 
περίπτωση αυτή οι προσφέροντες υποχρεούνται να µεριµνούν για την παράταση, 
αντιστοίχως, της ισχύος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής.  
5. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την προσφορά τους ή µέρος 
αυτής µετά την κατάθεση της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή µέρος αυτής αποσυρθεί, ο 
υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:  
•έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση και •κατάπτωση της Εγγύησης 
Συµµετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.  
 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο  : ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Αντικείµενο της παρούσας διακήρυξης είναι η παροχή υπηρεσιών λειτουργίας παραλιών 
Ελαφονησίου –Γραµβούσας  της Ακίνητα Μονοµετοχικής Α.Ε του ∆ήµου Κισσάµου για το 
χρονικό διάστηµα από 15/10/2017 έως 14/11/2017.  
 
 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο  : ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Η παροχή υπηρεσιών λειτουργίας παραλιών θα πραγµατοποιηθεί επί των κάτωθι παραλιών :  
1.παραλία ελαφονησιου ΤΚ Βάθης  
2 παραλία Γραµβούσας ΤΚ Γραµβούσας 
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ΑΡΘΡΟ 4ο  : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
Η παροχή των υπηρεσιών λειτουργίας παραλιών  θα πραγµατοποιείται από 20 άτοµα µε 
κυλιόµενο ωράριο εργασίας ∆ευτέρα – Κυριακή  6 ηµέρες την εβδοµάδα 40 ώρες εργασίας 
/εβδοµάδα. 
α .για την κάλυψη των αναγκών των παραλιών µε θέσεις υποδοχής – ταµείου, θέσεις 
λειτουργίας καντίνας , θέσεις ευπρεπισµού-καθαριότητας  και θέσεις υπευθύνων 
λειτουργίας και αναλυτικότερα για: 
 
Τις ανάγκες κάλυψης στο Ελαφονήσι ζητούνται: 
Α)Θέσεις υποδοχής –ταµείου: 3 άτοµα 
Β)Θέσεις λειτουργίας καντίνας : 3 άτοµα 
Γ)Θέσεις ευπρεπισµού- καθαριότητας: 5 άτοµα  
∆)Θέσεις Υπευθύνων λειτουργίας : 1 άτοµο 
 
Τις ανάγκες κάλυψης στη Γραµβούσα ζητούνται: 
Α) Θέσεις υποδοχής –ταµείου:3 άτοµα 
Β)Θέσεις λειτουργίας καντίνας : 2 άτοµα 
Γ)Θέσεις ευπρεπισµού- καθαριότητας: 3 άτοµα 
 
Μηχανικά Μέσα: 
Α) Καθαρισµός της ακτής µε µηχανικά ιδιόκτητα µέσα(αγροτικό µηχάνηµα), µε µηχάνηµα 
καθαρισµού ακτών ελκόµενο ή αυτοκινούµενο άνω των ΗΡ λόγω της µεγάλης ‘εκτασης 
καθαρισµού 2 φορές το µήνα. 
Β)Πλύσιµο των κάδων απορριµµάτων µια φορά την εβδοµάδα µε ιδιόκτητο καδοπλυντήριο. 
Τα παραπάνω µηχανικά µέσα πρέπει να είναι ιδιόκτητα και θα διατίθενται ανά πάσα ώρα 
και στιγµή(πέραν των προκαθορισµένων ηµερών) κατόπιν συνεννοήσεως µε την δηµοτική 
Μονοµετοχική Α.Ε.  
 
 Ο ανάδοχος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του πρέπει να λάβει υπόψη του τα 
ακόλουθα:  
α. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται από ιδιόκτητα µηχανικά µέσα τα οποία θα διαθέτει  ανά 
πάσα ώρα του ζητηθεί από την εταιρεία  για την λειτουργία των παραλιών  
β. Η λειτουργία των παραλιών  , θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις γενικά παραδεκτές 
τεχνικές, µεθόδους, διαδικασίες και τα τεχνικά µέσα, καθώς και τις οδηγίες που µπορεί να 
δίνει η αναθέτουσα αρχή.  
γ. Ο ανάδοχος αναγνωρίζει ότι επισκέφθηκε τις παραλίες της αναθέτουσας αρχής, έλεγξε τις 
εγκαταστάσεις και βεβαιώθηκε ότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για απρόσκοπτη, 
αποτελεσµατική και ασφαλή εργασία του προσωπικού του, σε περίπτωση δε ατυχήµατος θα 
είναι ο µόνος υπεύθυνος.  
δ. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συνεργάζεται µε την αναθέτουσα αρχή για την 
τήρηση της σύµβασης. 
ε. Το προσωπικό έχει υποχρέωση να µη θίγει, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, τα 
ατοµικά και συλλογικά δικαιώµατα των πολιτών. Οφείλει επίσης να µη χρησιµοποιεί µέσα 
και µεθόδους που µπορούν να προκαλέσουν ζηµία, βλάβη ή ενόχληση σε τρίτους ή να 
θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών. 
στ. Το προσωπικό θα τηρεί βιβλίο στο οποίο θα υπογράφουν κατά την αλλαγή της βάρδιας, 
τόσο οι απερχόµενοι όσο και οι αναλαµβάνοντες καθήκοντα, και θα φαίνεται και η ακριβής 
ώρα που έγινε η αλλαγή, σύµφωνα µε το άρθρο 216 του Ν.4412/2016. Αλλαγή στο ωράριο 
εργασίας µπορεί να γίνει ύστερα από συνεννόηση της Ακίνητα Μονοµετοχικής Α.Ε µε τον 
«ΑΝΑ∆ΟΧΟ».  
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ΑΡΘΡΟ 5Ο  : ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 
1.Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί πάντοτε:  
• Τις εκάστοτε κείµενες διατάξεις σχετικά µε την υγιεινή των εργαζοµένων, την ασφάλεια 

τους, ιδίως σε περίπτωση εργατικού ατυχήµατος. 
• Τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του 
Προσαρτήµατος Α' του Ν.4412/16. 

• Τις υποχρεώσεις του ως προς τα στοιχεία ά έως στ’ της παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν 
.3863/2010 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τον ειδικό όρο της παρ.3 του ίδιου 
άρθρου.  

 
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
Ελληνικής Εργατικής Νοµοθεσίας όπως αυτές ισχύουν ανά πάσα χρονική στιγµή και να τηρεί 
την εκάστοτε ισχύουσα Συλλογική/Κλαδική Σύµβαση Εργασίας για το προσωπικό που 
απασχολεί. Αλλοδαποί µπορούν να εργάζονται µόνο εφόσον έχουν τις απαραίτητες άδειες 
παραµονής και εργασίας στην Ελλάδα και είναι ασφαλισµένοι στο αρµόδιο ασφαλιστικό 
ταµείο. Σε περίπτωση που προσωπικό του Αναδόχου δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας 
Νοµοθεσίας, αυτός υποχρεούται να το ασφαλίσει έναντι ατυχηµάτων σε ασφαλιστικές 
εταιρείες. Η εφαρµογή όλων των ανωτέρω είναι ευθύνη του αναδόχου, ο οποίος θα πρέπει να 
εξασφαλίσει ότι τηρούνται και από τους πάσης φύσεως συµβούλους, συνεργάτες   και 
υπεργολάβους αυτού. Η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής δεν ευθύνεται για τις υποχρεώσεις 
του Αναδόχου προς το προσωπικό του, δικαιούται όµως να ελέγχει την τήρηση της 
ασφαλιστικής και λοιπής νοµοθεσίας και να καταγγέλλει τις παραβάσεις της. 

 
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται µετά την υπογραφή της Σύµβασης να προσκοµίσει κατάσταση 
προσωπικού που θα αναλάβει τη  λειτουργία παραλιών  θεωρηµένη από την Επιθεώρηση 
Εργασίας, κατάσταση µισθοδοσίας για το συγκεκριµένο προσωπικό και αναλυτική περιοδική 
δήλωση που υποβάλλει στο ΙΚΑ καθώς και τις ατοµικές συµβάσεις εργασίας. Στην περίπτωση 
που διαπιστωθεί ότι ο Ανάδοχος απασχολεί ανασφάλιστο προσωπικό, τότε η Εταιρεία  
καταγγέλλει υποχρεωτικά τη σύµβαση.  
4. το προσωπικό θα πρέπει να έχει  λευκό ποινικό µητρώο και να είναι γνώστες της ελληνικής 
γλώσσας.  
5. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφεροµένου στην Προσφορά του 
προσωπικού, το οποίο πρέπει να διαθέτει την απαιτούµενη εµπειρία και ικανότητα, ώστε να 
ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της Σύµβασης.  
Οι εργαζόµενοι  οφείλουν να είναι άψογοι στη συµπεριφορά τους προς το λοιπό προσωπικό της 
Αναθέτουσας Αρχής και τα όργανα του, τόσο προς αυτούς που συναλλάσσονται µαζί τους όσο 
και προς τους τρίτους. Επίσης οφείλουν να συµµορφώνονται κατά την εργασία τους µε τα 
ενδεικνυόµενα µέτρα Ασφαλείας και Υγιεινής, Πυρασφάλειας κλπ που πρέπει να τηρούνται. Η 
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση µέλους της Οµάδας Έργου του 
Αναδόχου ως ακατάλληλο για ανάρµοστη συµπεριφορά ή για οποιονδήποτε λόγο, οπότε ο 
Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση άµεσα και χωρίς αντιρρήσεις µε άλλο πρόσωπο, 
ανάλογης εµπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση µέλους της Οµάδας Έργου του Αναδόχου, 
κατόπιν αιτήµατός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει µετά από 
έγκριση της Αναθέτουσα Αρχής και µόνο µε άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή 
εµπειρίας. 
6. Ο ανάδοχος θα πρέπει να µεριµνά για την έγκαιρη ανάληψη υπηρεσίας από τους υπαλλήλους 
του και να είναι υπεύθυνος για τον καταµερισµό εργασίας του απασχολούµενου προσωπικού, 
ώστε να εκπληρώνονται οι συµβατικές υποχρεώσεις. Πρέπει να αποκαθιστά αµέσως κάθε 
έλλειψη ή παράλειψη ή πληµµελή εργασία που θα παρατηρείται και θα γνωστοποιείται σε 
αυτόν από τους υπεύθυνους της Αναθέτουσας Αρχής.  
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7. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει επίσης την υποχρέωση να µεριµνήσει, ώστε να αποφύγει 
περίπτωση κενών στο προσωπικό του, τα οποία θα πρέπει να φροντίζει να αναπληρώνει 
αµελλητί και µε οποιοδήποτε τρόπο, κατά την περίοδο διακοπών, σε τυχόν περίπτωση απεργίας 
του προσωπικού του, κ.λ.π. 
 8 . Ο ανάδοχος θα ασκεί συχνούς ελέγχους στους εργαζόµενους κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους και θα συντονίζει τις ενέργειές τους. Οι εργαζόµενοι θα προσέρχονται για 
ανάληψη υπηρεσίας την κανονική ώρα, θα φροντίζουν για την άριστη εκτέλεση των 
καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους και δεν θα εγκαταλείπουν τη θέση τους 
αν δεν ενηµερωθούν και αναλάβουν υπηρεσία οι αντικαταστάτες τους.  
9. Το προσωπικό, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πρέπει να είναι σε θέση να 
αντιµετωπίζει έκτακτες ανάγκες 
10. Σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών και εφόσον ζητηθεί γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή 
δύναται η παροχή επιπλέον υποστήριξης στην ίδια προσφέρουσα ωριαία τιµή. 
11. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής ο 
Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικά και να µη γνωστοποιήσει σε 
τρίτους (συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του Ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς 
την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή 
πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 
12. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε το Έργο, χωρίς την 
προηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες 
ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δε δεσµεύει την 
Αναθέτουσα Αρχή µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή της συναίνεση. Κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτηµένα απ’ αυτήν 
πρόσωπα οφείλουν να µην ανακοινώνουν σε κανέναν, παρά µόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται 
να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και µε την ευκαιρία της 
υλοποίησης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα του Αναδόχου ή 
µεθόδους υλοποίησης του Έργου.  
Η Αναθέτουσα Αρχή θα διενεργεί έλεγχο λειτουργίας των παραλιών από τον Ανάδοχο. Η 
εποπτεία και ο έλεγχος της λειτουργίας  των παραλιών  καθώς και ο έλεγχος απασχόλησης του 
απαραίτητου προσωπικού, θα διενεργείται από την αρµόδια Επιτροπή ή τους εντεταλµένους για 
το σκοπό αυτό υπαλλήλους, σε ηµεροµηνίες που θα καθορίζει η ∆ιοίκηση και χωρίς 
προειδοποίηση (αιφνιδιαστικά) κατά την κρίση τους. Η  Ακίνητα Μονοµετοχική Α.Ε  ουδεµία 
άλλη ευθύνη ή υποχρέωση έχει, παρά µόνο την καταβολή της συµφωνηθείσας αµοιβής.  
Από την εκτέλεση του Έργου της Σύµβασης καµία έννοµη σχέση δε δηµιουργείται µεταξύ της 
Ακίνητα Μονοµετοχικής Α.Ε και του προσωπικού του Αναδόχου που απασχολείται στο Έργο.  
Τα ανωτέρω αποτελούν απαράβατους όρους καλής συνεργασίας αναδόχου και Αναθέτουσας 
Αρχής και η παρέκκλιση από αυτούς συνιστά λόγο καταγγελίας της σύµβασης.  

 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄» 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1Ο 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ………………………  
∆/ΝΣΗ: ……………….., Τ.Κ. …………  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ………………………………………… 
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ……………………  
ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  
 
ΠΡΟΣ  
ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε  
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 ∆ηµου Κισσάµου  
Πολεµιστών 1941 αρ.2  
ΤΚ 73400 Κισσαµος  
 
Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ1. Έχουµε την τιµή 
να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των 
……………. € (και ολογράφως) ……………………… υπέρ του  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) .............................., 
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή  

(ii)   [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: 
...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή  

(iii)  ) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων  
α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................…………………………………..  
β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................…………………………………..  
γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................…………………………………..2 ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της 
ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συµµετοχή του/της/τους σύµφωνα µε την (αριθµό/ηµεροµηνία) 
..................... ∆ιακήρυξη.....................................................3 της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Αττικής, για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύµβασης: 
«……………………..(τίτλος σύµβασης)» Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη 
συµµετοχή στον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) 
καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της.  

 
1 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης σε 
συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό και ισούται το 2% της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. 
Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ 
(άρθρο 72 παρ. 1 περ. α’ του Ν.4412/2016). 
 2 Συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
 3 Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών / υπηρεσιών, κλπ σύµφωνα µε την 
παρούσα διακήρυξη.  
 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία 
από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 
απαίτησης σας µέσα σε πέντε(5) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ……………………….  
 
(Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ηµέρες του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς, όπως αναφέρεται στη παρούσα ∆ιακήρυξη). Σε περίπτωση κατάπτωσης 
της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου. Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο 
της Εταιρεία σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την 
ηµεροµηνία λήξης της. 
 Βεβαιούνται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 
των εγγυήσεων που έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 
 
 
 (Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)  
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2ο 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ………………………  
∆/ΝΣΗ: ……………….., Τ.Κ. …………  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ………………………………………… ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ……………………  
ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  
 

ΠΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε  
 ∆ηµου Κισσάµου  
Πολεµιστών 1941 αρ.2  
ΤΚ 73400 Κισσαµος  

Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ4. 
 
 Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού 
των ευρώ……………………………………………………………………….. υπέρ του: (i) [σε 
περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) .............................., ΑΦΜ: 
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή  
(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή (iii) [ σε περίπτωση ένωσης ή 
κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων  
α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................  
β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. 
(συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) ατοµικά και για κάθε µία από 
αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως 
µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης “( τον τίτλο 
της σύµβασης)”, σύµφωνα µε την (αριθµό/ηµεροµηνία) ........................ ∆ιακήρυξη της Ακίνητα 
Μονοµετοχικής Α.Ε του ∆ήµου Κισσάµου.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της υπηρεσίας σας. 
 Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία 
από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 
απαίτησης σας µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα 
ισχύει µέχρι και την 31-03-2018. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. Βεβαιώνουµε υπεύθυνα 
ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της 
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε. 
 
 (Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)  
 
4 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.  
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α «∆΄» 
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 
 Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών λειτουργίας Παραλιών Ελαφονησίου –Γραµβούσας – 
Φαλασάρνων της Ακίνητα Μονοµετοχικής του ∆ήµου Κισσάµου  
 
Στην Κίσσαµο σήµερα ....................., ήµερα ..................., οι υπογράφοντες, την παρούσα, 
αφενός η Ακίνητα Μονοµετοχική του ∆ήµου Κισσάµου (εφεξής «Α.∆.Α.»), ως αναθέτουσα 
αρχή, που εδρεύει στην Κίσσαµο, Πολεµιστών 1941 αρ.2 , ΤΚ 73400, µε 
Α.Φ.Μ……………….. και ∆.Ο.Υ……………….. και εκπροσωπείται νόµιµα από 
………………………….., και αφετέρου ο/η κ. ........................ φυσικό πρόσωπο (πλήρη 
στοιχεία) ή η εταιρεία ................... µε την επωνυµία «.....................................................» µε δ.τ. 
«.........................» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, αριθµός), Τ.Κ. ......, τηλ. ................., φαξ 
..............., µε Α.Φ.Μ. .................... & ∆.Ο.Υ. ...................... και εκπροσωπείται νόµιµα από 
τον/την κ. .......................... (ονοµατεπώνυµο εκπροσώπου), που θα καλείται στο εξής 
«ανάδοχος/προµηθευτής», σύµφωνα µε το Καταστατικό της εταιρείας και µε το από .............. 
Πρακτικό του ∆.Σ. (εφόσον πρόκειται για Α.Ε ή Ε.Π.Ε.), συµφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα 
ακόλουθα: 
 Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. ………. απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Α.∆.Α. 
κατακυρώθηκε στον ανάδοχο «.............................» (πλήρη στοιχεία) το αποτέλεσµα του 
ανοιχτού διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας των παραλιών Ελαφονησίου –
Μπάλου – Γραµβούσας της Ακίνητα Μονοµετοχικής του ∆ήµου Κισσάµου (∆ιακήρυξη / 2017), 
και στην τιµή της οικονοµικής του προσφοράς ………………... χωρίς Φ.Π.Α. και στο συνολικό 
ποσό των ………………συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Ύστερα από τα παραπάνω, οι 
συµβαλλόµενοι µε την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, υπογράφουν την σύµβαση αυτή µε τους 
ακόλουθους ορούς:  
 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο  : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Ως αντικείµενο της παρούσας σύµβασης ορίζεται η παροχή υπηρεσιών λειτουργίας  των 
παραλιών Ελαφονησίου- Γραµβούσας της Ακίνητα Μονοµετοχικής Α.Ε του ∆ήµου Κισσάµου  
 
ΑΡΘΡΟ 2ο  : ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
Η παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφαλείας θα πραγµατοποιηθεί επί των κάτωθι παραλιών:  
1. παραλία Ελαφονησίου ΤΚ Βάθης 
2 παραλία Γραµβούσας ΤΚ Γραµβούσας 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο  : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 Η παροχή των υπηρεσιών λειτουργίας των παραλιών  θα πραγµατοποιείται στις αναφερόµενες 
παραλίες του άρθρου 2ου της παρούσης, από ∆ευτέρα έως Κυριακή µε κυλιόµενο ωράριο. 

      Ο αριθµός των  εργαζοµένων  θα είναι: 20 
 
 
 Ο ανάδοχος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του πρέπει να λάβει υπόψη του τα ακόλουθα:  
α. Η λειτουργία των παραλιών , θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις γενικά παραδεκτές 
τεχνικές, µεθόδους, διαδικασίες και τα τεχνικά µέσα, καθώς και τις οδηγίες που µπορεί να δίνει 
η αναθέτουσα αρχή. 
β. Ο ανάδοχος αναγνωρίζει ότι επισκέφθηκε τους χώρους των παραλιών  της αναθέτουσας 
αρχής, έλεγξε τις εγκαταστάσεις και βεβαιώθηκε ότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για 
απρόσκοπτη, αποτελεσµατική και ασφαλή εργασία του προσωπικού του, σε περίπτωση δε 
ατυχήµατος θα είναι ο µόνος υπεύθυνος. 
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γ. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συνεργάζεται µε την αναθέτουσα αρχή για την τήρηση 
της σύµβασης. 
 
δ. Το προσωπικό θα τηρεί βιβλίο στο οποίο θα υπογράφουν κατά την αλλαγή της βάρδιας, τόσο 
οι απερχόµενοι όσο και οι αναλαµβάνοντες καθήκοντα εργαζόµενοι  και θα φαίνεται και η 
ακριβής ώρα που έγινε η αλλαγή, σύµφωνα µε το άρθρο 216 του Ν.4412/2016. Αλλαγή στο 
ωράριο µπορεί να γίνει ύστερα από συνεννόηση της εταιρείας Ακίνητα Μονοµετοχικής Α.Ε µε 
τον «ΑΝΑ∆ΟΧΟ». 
 
ΑΡΘΡΟ 4Ο  : ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύµβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής 
µπορεί να διενεργείται µετά από απόφαση του Προέδρου της Εταιρείας Ακίνητα 
Μονοµετοχικής Α.Ε από την καθ’ ύλην αρµόδια υπηρεσία ή αλλιώς από την υπηρεσία η οποία 
ορίζεται µε απόφαση της  Ακίνητα Μονοµετοχικής Α.Ε. Η Ακίνητα Μονοµετοχικής Α.Ε. 
µπορεί µε απόφαση της να ορίζει για την καλύτερη παρακολούθηση της παρούσας σύµβασης 
ως «Επόπτη» µε καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της εταιρείας  (άρθρο 216 παρ.3 του 
Ν.4412/2016). 
 
 Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/16, β) οι όροι της 
παρούσας σύµβασης. 
 
Κατά τα λοιπά για την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης παροχής υπηρεσιών ισχύουν οι 
διατάξεις των άρθρων 216 και 217 του Ν.4412/16, αναφορικά µε την παρακολούθηση της 
σύµβασης και τη διάρκεια αυτής, καθώς και το άρθρο 218 όσον αφορά στις ποινικές ρήτρες για 
εκπρόθεσµη παράδοση. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5Ο  : ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 
Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, που έχει 
ορισθεί µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
 Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής µπορεί:  
α) να παραλάβει το συµβατικό αντικείµενο, 
β) να παραλάβει το συµβατικό αντικείµενο µε παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές 
προδιαγραφές της σύµβασης (άρθρο 219 του Ν.4412/2016) , 
 γ) να απορρίψει το συµβατικό αντικείµενο (άρθρο220 του Ν.4412/2016)  
 
Η Επιτροπή, εάν δε διαπιστώσει ελλείψεις, παραλείψεις ή αδυναµίες, οφείλει να συντάξει το 
σχετικό Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής των παρεχόµενων υπηρεσιών. 
 
 Αν η Επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως 
στους σχετικούς όρους της σύµβασης , συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που 
αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύµβασης και γνωµοδοτεί 
αν οι αναφερόµενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόµενων 
υπηρεσιών και συνεπώς αν µπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες ή αν 
πρέπει οριστικά να απορριφθεί ολόκληρο ή µέρος των παρεχόµενων υπηρεσιών. Το αρµόδιο 
αποφαινόµενο όργανο µε την απόφαση του εγκρίνει ή όχι την παραλαβή των παρεχόµενων 
υπηρεσιών, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 45 219 και 220 του Ν.4412/2016 σχετικά µε 
την παραλαβή, και την τυχόν απόρριψη ή αντικατάσταση του συµβατικού αντικειµένου. 
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 Επίσης η Επιτροπή Παραλαβής µπορεί να εισηγείται στο Πρόεδρο της Ακίνητα 
Μονοµετοχικής του ∆ήµου Κισσάµου ως κατά Νόµο αρµόδιο για την επιβολή κυρώσεων στον 
Ανάδοχο, σε περίπτωση συµπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόµενα στη σύµβαση.  
 
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των 
προβλεπόµενων από τη σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο  : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 
 Το µηνιαίο ποσό για την λειτουργία των ανωτέρω παραλιών της Ακίνητα Μονοµετοχικής Α.Ε 
ανέρχεται σε 31.400,00 €, ευρώ πλέον Φ.Π.Α 24%, ήτοι 38.936,00 €, συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α.. 
 
 Το ανωτέρω µηνιαίο ποσό, προκύπτει από την προσφορά του αναδόχου και σύµφωνα µε το 
αρθρο 68 του Ν. 3863/2010 αναλύεται ως εξής: 
 
 
Η πληρωµή της αξίας των παρεχόµενων υπηρεσιών στον Ανάδοχο θα γίνεται σε ευρώ, µετά την 
οριστική ποιοτική παραλαβή της υπηρεσίας από την Επιτροπή παραλαβής της Αναθέτουσας 
Αρχής. Απαιτούµενα δικαιολογητικά για την πληρωµή του Αναδόχου είναι: 
 i. Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών υπέρ της Εταιρείας. 
 ii. Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής παραλαβής της εταιρείας  από την αρµόδια Επιτροπή 
παραλαβής της Ακίνητα Μονοµετοχικής Α.Ε 
. iii. Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 
 
 Η εξόφληση του τιµολογίου θα γίνει σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο 
Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 
Η αµοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται µε τον προβλεπόµενο φόρο εισοδήµατος.  
 
Η αµοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης µε κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., 
της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% 
υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους 
χαρτοσήµου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α.. 
 Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ∆ηµόσιο και θα αποδίδεται από τον Προµηθευτή σε περίπτωση που γίνει 
τροποποίηση των παραπάνω κρατήσεων, ο ανάδοχος επιβαρύνεται σύµφωνα µε τις νέες 
διατάξεις.  
Η συνολική δαπάνη των παρεχόµενων υπηρεσιών βαρύνει τον προϋπολογισµό της Ακίνητα 
Μονοµετοχικής Α.Ε οικονοµικού έτους 2017, για ποσό τριάντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων 
τριάντα έξι ευρώ (38.936,00 €) για την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας παραλιών Ελαφονησίου 
– Γραµβούσας της  Ακίνητα Μονοµετοχικής Α.Ε του ∆ήµου Κισσάµου  
 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο  : ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί πάντοτε: 
 
 • Τις εκάστοτε κείµενες διατάξεις σχετικά µε την υγιεινή και την ασφάλεια των 
εργαζοµένων, ιδίως σε περίπτωση εργατικού ατυχήµατος. 
 • Τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
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κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του 
Προσαρτήµατος Α' του Ν.4412/16.  
• Τις υποχρεώσεις του ως προς τα στοιχεία ά έως στ’ της παρ. 1 του άρθρου 68 του  
Ν .3863/2010 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , καθώς και τον ειδικό όρο της παρ.3 του 
ίδιου άρθρου.  
 
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
Ελληνικής Εργατικής Νοµοθεσίας όπως αυτές ισχύουν ανά πάσα χρονική στιγµή και να 
τηρεί την εκάστοτε ισχύουσα Συλλογική/Κλαδική Σύµβαση Εργασίας για το προσωπικό 
που απασχολεί. Αλλοδαποί µπορούν να εργάζονται µόνο εφόσον έχουν τις απαραίτητες 
άδειες παραµονής και εργασίας στην Ελλάδα και είναι ασφαλισµένοι στο αρµόδιο 
ασφαλιστικό ταµείο. Σε περίπτωση που προσωπικό του Αναδόχου δεν υπάγεται σε 
διατάξεις της ισχύουσας Νοµοθεσίας, αυτός υποχρεούται να το ασφαλίσει έναντι 
ατυχηµάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες. Η εφαρµογή όλων των ανωτέρω είναι ευθύνη του 
αναδόχου, ο οποίος θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι τηρούνται και από τους πάσης φύσεως 
συµβούλους και συνεργάτες αυτού. Η Ακίνητα Μονοµετοχική Α.Ε δεν ευθύνεται για τις 
υποχρεώσεις του Αναδόχου προς το προσωπικό του, δικαιούται όµως να ελέγχει  την 
τήρηση της ασφαλιστικής και λοιπής νοµοθεσίας και να καταγγέλλει τις παραβάσεις της. 
 
 3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται µετά την υπογραφή της Σύµβασης να προσκοµίσει κατάσταση 
προσωπικού που θα αναλάβει τη λειτουργία των παραλιών θεωρηµένη από την Επιθεώρηση 
Εργασίας, κατάσταση µισθοδοσίας για το συγκεκριµένο προσωπικό και αναλυτική 
περιοδική δήλωση που υποβάλλει στο ΙΚΑ καθώς και τις ατοµικές συµβάσεις εργασίας. 
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο Ανάδοχος απασχολεί ανασφάλιστο προσωπικό, τότε 
η Υπηρεσία καταγγέλλει υποχρεωτικά τη σύµβαση. 
4. Οι Εργαζόµενοι  θα πρέπει να έχουν λευκό ποινικό µητρώο και θα είναι γνώστες της 
ελληνικής γλώσσας. 
5. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφεροµένου στην Προσφορά 
του προσωπικού, το οποίο πρέπει να διαθέτει την απαιτούµενη εµπειρία και ικανότητα, 
ώστε να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της Σύµβασης.  
Οι εργαζόµενοι  οφείλουν να είναι άψογοι στη συµπεριφορά τους προς το λοιπό προσωπικό 
της Αναθέτουσας Αρχής και τα όργανα του, τόσο προς αυτούς που συναλλάσσονται µαζί 
τους όσο και προς τους τρίτους. Επίσης οφείλουν να  συµµορφώνονται κατά την εργασία 
τους µε τα ενδεικνυόµενα µέτρα Ασφαλείας και Υγιεινής, Πυρασφάλειας κλπ που πρέπει να 
τηρούνται.  
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση µέλους της Οµάδας Έργου του 
Αναδόχου ως ακατάλληλο για ανάρµοστη συµπεριφορά ή για οποιονδήποτε λόγο, οπότε ο 
Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση άµεσα και χωρίς αντιρρήσεις µε άλλο 
πρόσωπο, ανάλογης εµπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση µέλους της Οµάδας Έργου 
του Αναδόχου, κατόπιν αιτήµατός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται 
να γίνει µετά από έγκριση της Αναθέτουσα Αρχής και µόνο µε άλλο πρόσωπο αντιστοίχων 
προσόντων ή εµπειρίας.  
6. Ο ανάδοχος θα πρέπει να µεριµνά για την έγκαιρη ανάληψη υπηρεσίας από τους 
υπαλλήλους του και να είναι υπεύθυνος για τον καταµερισµό εργασίας του 
απασχολούµενου προσωπικού, ώστε να εκπληρώνονται οι συµβατικές υποχρεώσεις. Πρέπει 
να αποκαθιστά αµέσως κάθε έλλειψη ή παράλειψη ή πληµµελή εργασία που θα 
παρατηρείται και θα γνωστοποιείται σε αυτόν από τους υπεύθυνους της Αναθέτουσας 
Αρχής. 
7. Ο ανάδοχος αναλαµβάνει επίσης την υποχρέωση να µεριµνήσει, ώστε να αποφύγει 
περίπτωση κενών στο προσωπικό του, τα οποία θα πρέπει να φροντίζει να αναπληρώνει 
αµελλητί και µε οποιοδήποτε τρόπο, κατά την περίοδο διακοπών, σε τυχόν περίπτωση 
απεργίας του προσωπικού του, κ.λ.π. 8. Ο ανάδοχος θα ασκεί συχνούς ελέγχους στους 
φύλακες κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και θα συντονίζει τις ενέργειές τους. Οι 
εργαζόµενοι  θα προσέρχονται για ανάληψη υπηρεσίας την κανονική ώρα, θα φροντίζουν 
για την άριστη εκτέλεση των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους και 
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δεν θα εγκαταλείπουν τη θέση τους αν δεν ενηµερωθούν και αναλάβουν υπηρεσία οι 
αντικαταστάτες τους. 
9. Σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών και εφόσον ζητηθεί γραπτώς από την Αναθέτουσα 
Αρχή δύναται η παροχή επιπλέον υποστήριξης στην ίδια προσφέρουσα ωριαία τιµή.  
10. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής ο 
Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικά και να µη γνωστοποιήσει 
σε τρίτους (συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του Ελληνικού και διεθνούς Τύπου), 
χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε 
έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των 
υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 
 11. Ο ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε το Έργο, χωρίς 
την προηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συµµετέχει σε 
δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και 
δε δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή της 
συναίνεση. 
 
 Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτηµένα 
απ’ αυτήν πρόσωπα οφείλουν να µην ανακοινώνουν σε κανέναν, παρά µόνο στα πρόσωπα 
που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και 
µε την ευκαιρία της υλοποίησης της σύµβασης και αφορούν σε τεχνικά ή εµπορικά 
ζητήµατα του Αναδόχου ή µεθόδους υλοποίησης της σύµβασης. 
 Η Αναθέτουσα Αρχή θα διενεργεί έλεγχο της λειτουργίας των παραλιών από τον Ανάδοχο. 
Η εποπτεία και ο έλεγχος της λειτουργίας  των παραλιών  καθώς και ο έλεγχος 
απασχόλησης του απαραίτητου προσωπικού, θα διενεργείται από την αρµόδια Επιτροπή ή 
τους εντεταλµένους για το σκοπό αυτό υπαλλήλους, σε ηµεροµηνίες που θα καθορίζει η 
∆ιοίκηση και χωρίς προειδοποίηση (αιφνιδιαστικά) κατά την κρίση τους. 
 Η Ακίνητα Μονοµετοχική Α.Ε του ∆ήµου Κισσάµου ουδεµία άλλη ευθύνη ή υποχρέωση 
έχει, παρά µόνο την καταβολή της συµφωνηθείσας αµοιβής. Από την εκτέλεση της 
σύµβασης καµία έννοµη σχέση δε δηµιουργείται µεταξύ της Ακίνητα Μονοµετοχικής Α.Ε 
και του προσωπικού του Αναδόχου που απασχολείται στο έργο. 
 Τα ανωτέρω αποτελούν απαράβατους όρους καλής συνεργασίας αναδόχου και 
Αναθέτουσας Αρχής και η παρέκκλιση από αυτούς συνιστά λόγο καταγγελίας της 
σύµβασης. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8Ο  : ΕΓΓΥΟ∆ΟΣΙΑ 
 
Για την εκτέλεση των όρων της παρούσης σύµβασης, ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» κατέθεσε την 
αριθµ. …/…-..-2017 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της ……… Τράπεζας ποσού 
…..,… ευρώ. Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στον «ΑΝΑ∆ΟΧΟ» µετά τη λήξη της 
σύµβασης και την καλή εκτέλεση των όρων αυτής. 
 
ΑΡΘΡΟ 9Ο  :ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 
Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος αυτής χωρίς 
την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.  
Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε µεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούµενη έγγραφη 
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούµενη όχληση, 
να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύµβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 10Ο  : ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η ισχύς της παρούσης συµβάσεως ορίζεται για το χρονικό διάστηµα από 15/10/2017 µέχρι 
και τις 14/11/2017. 
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ΑΡΘΡΟ 11ο  : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 Τροποποίηση των όρων της σύµβασης κατά τη διάρκειά της µπορεί να πραγµατοποιηθεί 
ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής και σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο 
άρθρου 132 του Ν.4412/2016. Ειδικότερα η τροποποίηση µπορεί να γίνει εάν δεν µεταβάλει 
τη συνολική φύση της σύµβασης, η τυχόν αύξηση της τιµής δεν υπερβαίνει τα οριζόµενα 
ποσοστά επί της αρχικής αξίας της σύµβασης και δεν είναι ουσιώδης κατά την έννοια της 
παρ.4 του ανωτέρω άρθρου, ήτοι δεν εισάγει διαφορετικούς όρους από τους αρχικούς, δεν 
αλλάζει την οικονοµική ισορροπία της σύµβασης, δεν επεκτείνει σηµαντικά το αντικείµενο 
της σύµβασης και δεν υποκαθίσταται ο ανάδοχος από άλλον.  
 
ΑΡΘΡΟ 12ο  : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η Ακίνητα Μονοµετοχικής Α.Ε µπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες 
διατάξεις, να καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 
 α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία 
σύναψης σύµβασης δυνάµει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 
 β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 και, ως εκ 
τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύµβασης, 
 γ) η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 258 της ΣΛΕΕ.  
 
Εκτός από τους ειδικά αναφερόµενους όρους της παρούσας σύµβασης, ισχύουν και όλοι οι 
όροι που αναφέρονται στη ∆ιακήρυξη, στην προσφορά του Αναδόχου καθώς και στην 
απόφαση κατακύρωσης.  
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 14Ο  : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
 
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα 
του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του Προέδρου της 
εταιρείας , ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου:  
α) εφόσον δεν εκπλήρωσε τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφώθηκε µε τις 
γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε την παρούσα σύµβαση ή τις 
κείµενες διατάξεις ή υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, 
λαµβανοµένων υπόψη των παρατάσεων, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 203 του 
ν.4412/16 
 
 β)εάν εκχωρήσει τη Σύµβαση ή αναθέσει εργασίες υπεργολαβικά.  
 
 γ)εάν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση 
του επαγγέλµατός του.  
 
Τα αποτελέσµατα της έκπτωσης του Αναδόχου επέρχονται από την περιέλευση στον 
Ανάδοχο της εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής σχετικής δήλωσης.  
 
2. Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση ή την σύµβαση όταν:  
 
α)Το συµβατικό αντικείµενο δεν παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη της 
αναθέτουσας αρχής που εκτελεί τη σύµβαση. 
 β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (άρθρο 204 του Ν.4412/16).  
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       3.Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από   το σύνολο 
των συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του 
Ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74 αυτού.  
 
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16, που αφορά στην 
κήρυξη ενός οικονοµικού φορέα έκπτωτου.  
 
Σε περίπτωση που κηρυχθεί έκπτωτος ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει κάθε ποσόν που 
έχει τυχόν καταβληθεί σε αυτόν από την Αναθέτουσα Αρχή, η δε τελευταία δικαιούται να 
απαιτήσει από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής της ζηµίας. 
 
 Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο, χωρίς να καταβάλλει 
οποιαδήποτε αποζηµίωση. 
 
ΑΡΘΡΟ 15Ο : ΑΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
 
Σε περίπτωση µη εκτέλεσης ή µη προσήκουσας εκτέλεσης της παρεχόµενης υπηρεσίας εκ 
µέρους του Αναδόχου, υπέρβασης του συµφωνηθέντος χρόνου παράδοσης της, µη 
συµµόρφωσης του Αναδόχου µε τις παρατηρήσεις της Επιτροπής, αθέτησης ή πληµµελούς 
τήρησης και εφαρµογής οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύµβασης, για τους οποίους, 
συµφωνείται µεταξύ των µερών, ότι όλοι οι όροι θεωρούνται ουσιώδεις, η Αναθέτουσα Αρχή 
δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σύµβαση και να επιβάλλει εις βάρος του ποινικές 
ρήτρες τηρούµενων των σχετικών διατάξεων του Ν.4412/16. Σε µια τέτοια περίπτωση, η 
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε θετικής 
ή αποθετικής της ζηµίας. 
 
ΑΡΘΡΟ 16Ο  : ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 
 Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάµει των 
άρθρων 203,218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον 
του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση , µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30)ηµερών από 
την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής αποφασίζει το 
αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο ήτοι ο Πρόεδρος της Ακίνητας Μονοµετοχικής Α.Ε ∆ήµου 
Κισσάµου, ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής (άρθρο 205 του Ν.4412/16). 
 
ΑΡΘΡΟ 17ο  : ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ 
 
Η παρούσα σύµβαση καταργεί οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική συµφωνία που έγινε πριν την 
υπογραφή της. 
 
 Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/16, οι όροι της 
παρούσης. Κάθε διαφορά που θα προκύψει µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του αναδόχου, 
η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρµογή ή γενικά τις σχέσεις που δηµιουργούνται από 
αυτή, θα λυθεί από τα αρµόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε 
προσφυγή στα δικαστήρια, τα συµβαλλόµενα µέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για 
φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόµενα να αναφύονται µεταξύ τους.  
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Η παρούσα σύµβαση αφού διαβιβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους 
συµβαλλόµενους σε δύο (2) όµοια πρωτότυπα, από τα οποία το ένα (1) κατατίθεται στη 
Εταιρεία Ακίνητα Μονοµετοχική , το δε άλλο επιδίδεται στον «ΑΝΑ∆ΟΧΟ».  
 
 
 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
Για την Ακίνητα Μονοµετοχική Α.Ε                                                  Για τον Προµηθευτή 
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