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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 Γούρνες, 25-5-2015  

Αριθµ. Πρωτ.  10211     

  

 

 
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

   Ο Δήµος Χερσονήσου Νοµού Ηρακλείου, προκηρύσσει ότι εκτίθεται σε 

Ηλεκτρονικό Δηµόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισµό, µε σφραγισµένες 

προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο  ποσοστό έκπτωσης σε 

ακέραιες µονάδες, επί τοις εκατό [%] από τον µειοδότη άνευ ορίου, επί του 

δηµοπρατούµενου ποσού, για την σύναψη δηµόσιας σύµβασης υπηρεσιών µε τίτλο  

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΑ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ «ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2015», σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του ΠΔ 28/80, του Π.Δ. 60/2007 και του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006). 

     Συνολικός προϋπολογισµός της σύµβασης: 99.999,00 € συµπεριλαµβανοµένου 

ΦΠΑ 23%  και θα χρηµατοδοτηθεί από τακτικούς πόρους του Δήµου Χερσονήσου  

βαρύνοντας τις εγγεγραµµένες πιστώσεις στοv κατωτέρω Κωδικό Εξόδων : ΚΑ: 

00.6162.0001 του προϋπολογισµού έτους 2015.  

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 Στοιχεία αναθέτουσας αρχής 

      ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

      Α.Φ.Μ.:     997579272 Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου   

      ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πρώην Αµερικάνικη βάση Γουρνών, Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης 

     ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2813404635 

      ΦΑΞ: 2813404608 

      e-mail:promi8ies@hersonisos.gr, k.kalathakis@hersonisos.gr 

 

 

    Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ..  

 

Ηµεροµηνία ανάρτησης στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 27/05/2015.  
 



Α∆Α: 72Χ0ΩΗΜ-ΞΨ6 

 

 Α∆ΑΜ: 15PROC002799407 

 

Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Σάββατο 30-05-2015 και 

ώρα 7.00 π.µ.  

 

Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Πέµπτη 04/06/2015 

και ώρα 15.00 µ.µ 

     

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιµες 

ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή στις 

11/06/2015 και ώρα 10:30 π.µ 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. 

 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω 

του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.3  του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 

της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 

Στο διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος αναγνωρισµένα φυσικά και νοµικά 

πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισµοί και ενώσεις, κοινοπραξίες που 

υποβάλλουν κοινή προσφορά, µε ιδία παρουσία ή µε εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο, 

που ασκούν το επάγγελµα της περιγραφόµενης προµήθειας και αποδεδειγµένα 

λειτουργούν νόµιµα, διαθέτουν τον απαιτούµενο εξοπλισµό αλλά και την τεχνογνωσία 

για την εκτέλεση της προµήθειας.  

Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από 

πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο 

ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής. 

 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του 

συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης των προσφεροµένων υπηρεσιών, µη 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., δηλαδή # 1.626 # ευρώ και αφορά το σύνολο 

των εργασιών). 

    

Η Προκήρυξη του διαγωνισµού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήµου 

Χερσονήσου,  στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.hersonisos.gr και στην διαδικτυακή 

πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

Λεπτοµέρειες των όρων της διακήρυξης και των τευχών του διαγωνισµού δίνονται 

από την αρµόδια υπηρεσία του Δήµου, ήτοι από το Γραφείο Προµηθειών στο 

Δηµοτικό κατάστηµα του Δήµου Χερσονήσου, Γούρνες (Πρώην Αµερικάνικη Βάση 

Γουρνών) Τ.Κ. 70014 και οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερώνονται τις 
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εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Αρµόδιος υπάλληλος: Καλαθάκης Κωνσταντίνος 

2813404635 , FAX : 2813404608 

Περιληπτική διακήρυξη θα δηµοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ./Τεύχος Δ.Δ.Σ και στον τύπο 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3548/07 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του µε τις 

διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του Π.Δ. 60/2007.  Τα έξοδα δηµοσίευσης θα βαρύνουν 

τον ανάδοχο. 

 
 

  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΠΛΕΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 

   
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ  ΠΡΟΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Εθνικό Τυπογραφείο Τεύχος διακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας 
της Κυβερνήσεως. 

2. Εφηµερίδες Αθηνών – Θεσσαλονίκης 
• Οικονοµική Προµηθειών 

3. Εφηµερίδες Νοµού Ηρακλείου 
• Νέα Κρήτη            (ηµερήσια) 
• Άποψη του Νότου     (εβδοµαδιαία) 

 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Τµήµα Προµηθειών του Δήµου 

2. Φ.Β3 

 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ     Γούρνες:25-5-2015 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ           Αριθ. Πρωτ. 10211 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ 

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ «ΙΟΥΝΙΟΣ - 

ΙΟΥΛΙΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2015». 

       

Έχοντας υπόψη:  
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1. Τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών 

των ΟΤΑ»    

2. Τις διατάξεις του  Δηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06)  

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α87/7.6.2010) «Νέα αρχιτεκτονική 

της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης - Πρόγραµµα 

Καλλικράτης» 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) «Περί 

Δηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 

διατάξεις». 

5. Τις διατάξεις της αρ. 35130/739/9-8-2010 απόφασης του Υπουργού 

Οικονοµικών (ΦΕΚ 1291Β'/11-08-10) αναφορικά µε τα χρηµατικά όρια για την 

σύναψη δηµόσιων συµβάσεων. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 3861 /2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα διαύγεια» (ΦΕΚ 

Α΄112/13.7.2010) και την αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ.16752/22-7-2011 

εγκύκλιο του Υπουργείου εσωτερικών αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/10 µε τις οποίες η 

Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση 

της πίστωσης καθώς  και  της παρ. 1ε  του ίδιου άρθρου µε τις οποίες η 

Οικονοµική Επιτροπή µπορεί να συγκροτεί Επιτροπές  από µέλη της, 

δηµοτικούς ή δηµοσίους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήµονες. 

8. Την παρ. ζ του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α 107) περί "Προσαρµογής της 

Ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου 

και του Συµβουλίου της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων 

πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές". 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) 

«Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο – βαθµολόγιο, εργασιακή 

εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου 

δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» περί «συγκρότησης των 

συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δηµόσιων διαγωνισµών 

µετά από διαδικασίας κληρώσεως», 

10. Τον Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών 

Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την 

Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 

85/Α/7-4-2014),   

11. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές 

λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

12. Την µε αρ. πρωτ. Π1/542/4/3/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος µε 

θέµα «Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων 

Συµβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 
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13. Την ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β’ΕΞ2015/07.04.2015 (ΦΕΚ 578/09.04.2015 

τεύχος Β΄) «Απευθείας παραχώρηση, µε αντάλλαγµα, του δικαιώµατος απλής 

χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης µεγάλων λιµνών και 

πλεύσιµων ποταµών, στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ 

Βαθµού» και την ΚΥΑ ΔΔΠ0006856/728ΒΕΞ2015/12.05.2015 (ΦΕΚ 

828/12.05.2015 τεύχος Β΄). 

14. Το Π.Δ. 23/2000 «Καθορισµός προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας 

σχολών ναυαγοσωστικής εκπαιδεύσεως. Καθορισµός προϋποθέσεων 

χορηγήσεως αδείας ναυαγοσώστη από τις Λιµενικές αρχές ως και 

καθορισµός των υποχρεώσεων του ναυαγοσώστη κατά την άσκηση των 

καθηκόντων του. Καθορισµός περιπτώσεων υποχρεωτικής προσλήψεως 

ναυαγοσώστη, σε οργανωµένες ή µη παραλίες, για την προστασία των 

λουοµένων στο θαλάσσιο χώρο». 

15. Την απόφαση του Κεντρικού Λιµεναρχείου Ηρακλείου (Αριθµ. Πρακτικού 

1/2015 της Επιτροπής του άρθρου 1 Π.Δ. 23/2000 (Α΄18) και άρθρ. 35 

αριθ. 20 Γ.Κ.Λ. (Β΄444/99). 

16. Την µε αριθ. 15REQ002738641 καταχώρηση του πρωτογενούς αιτήµατος 

στο ΚΗΜΔΗΣ. 

17.  Τη µε αριθ.  3 / 2015 µελέτη της Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 

ενδεικτικού προϋπολογισµού 99.999,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

για την εκτέλεση της εργασίας «Προστασία των λουοµένων, στις παραλίες 

του Δήµου, κατά την περίοδο «Ιούνιος – Ιούλιος – Αύγουστος 2015» 

18. Την αριθ 309/2015 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος του 
00.6162.0001 µε τίτλο «Προστασία λουοµένων στις παραλίες του Δήµου» υπάρχει 

εγγεγραµµένη πίστωση ποσού 99.999,00 € για την εν λόγω εργασία (παροχή 

υπηρεσιών). 

19. Τη µε αρ. 196/2015 (ΑΔΑ: Ω9ΥΣΩΗΜ-Υ5Η) απόφαση του Δηµοτικού 

Συµβουλίου, µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της εν λόγω εργασίας. 

20. Η δηµοπρατούµενη εργασία έχει αριθµό αναφοράς:  
� CPVW: 92332000-7 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

τη διενέργεια ηλεκτρονικού, ανοιχτού, δηµόσιου διαγωνισµού, µε σφραγισµένες 

προσφορές, και  συµπλήρωση τιµολογίου, µε ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες 

µονάδες επί τοις εκατό (%), χωρίς όριο από τον µειοδότη, µε κριτήριο 

κατακύρωσης την χαµηλότερη προσφορά, για την ανάθεση της εργασίας: 
«Προστασία των λουοµένων, στις παραλίες του Δήµου, κατά την περίοδο 

«Ιούνιος – Ιούλιος – Αύγουστος 2015» και συνολικό προϋπολογισµό ύψους 

99.999 €, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (23%) και διατιθέµενη πίστωση 

ποσού € 99.999 σε βάρος του Κ.Α. 00.6162.0001 του εγκεκριµένου 

προϋπολογισµού του Δήµου για το οικονοµικό έτος 2015.  

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
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Κεφάλαιο Α' 

Άρθρο 1: Αναθέτουσα αρχή-Ορισµοί 

Άρθρο 2 : Αντικείµενο – Προεκτιµούµενη αµοιβή – Τόπος – Συµβατική προθεσµία  

Άρθρο 3: Διαδικασία επιλογής Αναδόχου παροχής των υπηρεσιών - Κριτήριο 

ανάθεσης της σύµβασης 

Άρθρο 4: Διεξαγωγή διαγωνισµού 

Άρθρο 5 : Παροχή διευκρινήσεων 

Άρθρο 6: Τεύχη του Διαγωνισµού 

Άρθρο 7: Τρόπος υποβολής Προσφορών 

Άρθρο 8:  Γλώσσα σύνταξης προσφορών 

Άρθρο 9 : Δικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό - Προαπαιτούµενα συµµετοχής 

Ενδιαφεροµένου στην ηλεκτρονική ανοιχτή διαδικασία 

Άρθρο 10: Περιεχόµενο Προσφορών 

Άρθρο 11: Τρόπος διενέργειας διαγωνισµού – Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

- Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης των προσφορών 

Άρθρο 12: Έγκριση αποτελέσµατος διαγωνισµού – Ανακήρυξη µειοδότη 

Άρθρο 13: Ολοκλήρωση - Ακύρωση - Μερική επανάληψη - Ανάθεση 

Άρθρο 14 : Πρόσβαση στα έγγραφα  

Άρθρο 15 : Χρόνος ισχύος προσφορών 

Άρθρο 16: Εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης 

Άρθρο 17: Ενστάσεις 

Άρθρο 18 : Σύναψη και υπογραφή Σύµβασης 

Άρθρο 19 : Αµοιβή Αναδόχου - Τρόπος πληρωµής 

Άρθρο 20: Έκπτωτος 

Άρθρο 21: Τεκµήριο από την συµµετοχή στη διαδικασία- Διαφορές διακήρυξης από 

τους αντίστοιχους νόµους 

Άρθρο 22: Δηµοσιότητα - Δαπάνες δηµοσίευσης 

 

Παράρτηµα 

Υπόδειγµα για την Οικονοµική Προσφορά 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

 

Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή - Ορισµοί 

 

1.1 Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

1.2 Υπηρεσία που συντονίζει  το διαγωνισµό: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

 

Οδός:   ΠΡΩΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΟΥΡΝΩΝ  

Τ.Κ.:   70014  

Τηλ.:   2813404635  

Φαξ:   2813404608 
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Για τις ανάγκες κατανόησης των διατάξεων της παρούσας διακήρυξης, οι παρακάτω 

όροι έχουν την αντίστοιχη σηµασία: 

• Εθνικό Ηλεκτρονικό Σύστηµα Δηµοσίων Συµβάσεων ΕΣΗΔΗΣ (ή Σύστηµα): 

Ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα, το οποίο περιλαµβάνει όλα τα 

αναγκαία στοιχεία για τη διενέργεια της παρούσας ηλεκτρονικής ανοιχτής 

διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου εκτέλεσης της υπόψη σύµβασης παροχής 

υπηρεσιών. 

• Διαδικτυακός τόπος ή ηλεκτρονική πύλη ΕΣΗΔΗΣ: Διαδικτυακός Τόπος του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στον οποίο λειτουργεί το 

ΕΣΗΔΗΣ µε την ονοµασία στο διαδίκτυο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» και µε 

ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr. 

• Ενδιαφερόµενος ή Οικονοµικός φορέας : κάθε ενδιαφερόµενο φυσικό ή 

νοµικό πρόσωπο, ή ένωση προσώπων χωρίς νοµική προσωπικότητα που 

προτίθεται να λάβει µέρος στην παρούσα διαδικασία.  

• Χρήστες : Οι οικονοµικοί φορείς και οι υπάλληλοι και λειτουργοί της 

Αναθέτουσας Αρχής, που χρησιµοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ στο πλαίσιο άσκησης 

των καθηκόντων τους. 

• Διαγωνιζόµενος: Ο ενδιαφερόµενος που έχει υποβάλει προσφορά, δηλαδή 

είτε η µεµονωµένη επιχείρηση (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο), είτε κοινοπραξία 

φυσικών ή νοµικών προσώπων. 

• Τεύχη διαγωνισµού: Τα περιγραφόµενα στο άρθρο 8 της παρούσας τεύχη, 

που µετά την υπογραφή της σύµβασης καθίστανται συµβατικά. 

• Επιτροπή Διαγωνισµού ή Επιτροπή ή ΕΔ: η Επιτροπή διενέργειας του 

παρόντος Διαγωνισµού, η οποία έχει συγκροτηθεί µε 2/2015 (ΑΔΑ: 

7ΑΘΗΩΗΜ-Γ6Η)  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, εφαρµοζοµένων 

των διατάξεων περί δηµοσίων συµβάσεων και αποτελείται από 

πιστοποιηµένους χρήστες του Συστήµατος. 

 

 

Άρθρο 2: Αντικείµενο – Προεκτιµούµενη αµοιβή – Τόπος – Συµβατική προθεσµία 

 

Η παρούσα προκήρυξη αφορά στην ανάθεση της σύµβασης παροχής υπηρεσιών, µε 

τίτλο:  

«Προστασία των λουοµένων, στις παραλίες του Δήµου, κατά την περίοδο «Ιούνιος – 

Ιούλιος – Αύγουστος 2015» 

 

2.1 Αντικείµενο της σύµβασης και συναφείς συµβατικοί όροι:  

2.1.1 Χρόνος έναρξης εκτέλεσης εργασιών 

Ο ανάδοχος, υποχρεούται στην έναρξη εκτέλεσης της σύµβασης µε τον ανάλογο 

εξοπλισµό και προσωπικό εντός της προθεσµίας που ορίζει στην προσφορά του η 

οποία δεν θα υπερβαίνει το χρονικό όριο πέντε (5) ηµερών (διάστηµα εκτιµούµενο 

ως επαρκές για την εγκατάσταση του ανάδοχου µαζί µε το απαιτούµενο εξοπλισµό 

και προσωπικό) από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Ο ανάδοχος οφείλει να 
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κάνει την έναρξη των εργασιών σε ακριβή ηµεροµηνία που θα του ανακοινώσει η 

επιβλέπουσα υπηρεσία του Δήµου. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης έναρξης εκτέλεσης των εργασιών πέντε (5) ηµερών 

πέραν της συµβατικής προθεσµίας και της από την υπηρεσία ανακοινωµένης 

ηµεροµηνίας, και µετά την διαπίστωση παρέλευσης άπρακτου του διαστήµατος αυτού 

ο ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος και εφαρµόζονται οι ανάλογες κυρώσεις σύµφωνα 

µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. 

Ο χρόνος έναρξης εκτέλεσης των εργασιών πρέπει να καθορίζεται υποχρεωτικά και 

στις οικονοµικές προσφορές ρητά σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Διακήρυξης και 

των συµβατικών τευχών της. 

 

 2.1.2 Διάρκεια εκτέλεσης σύµβασης 

Η συµβατική διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας καθορίζεται για τρεις (3) µήνες και 

συγκεκριµένα, από την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών και µέχρι την 31η Αυγούστου 

2015.  

 

2.1.3 Αντικείµενο έργου - Διάκριση χώρου εργασίας 

Ως χώρος συµβατικής εργασίας και άµεσης παροχής εργασιών του ανάδοχου 

ορίζονται τα τµήµατα παραλίας τα οποία ευρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων 

του Δήµου Χερσονήσου και έχουν χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστα από το Κεντρικό 

Λιµεναρχείο Ηρακλείου (Αριθµ. Πρακτικού 1/2015 της Επιτροπής του άρθρου 1 

Π.Δ. 23/2000 (Α΄18) και άρθρ. 35 αριθ. 20 Γ.Κ.Λ. (Β΄444/99).  

Συγκεκριµένα:  

α) στην παραλία Εσταυρωµένος 

β) στην παραλία Ανάληψης από την εκκλησία Αγ. Μαρίνας έως ξενοδοχείο 

CALDERA 

γ) στην παραλία Σταλίδας στο κέντρο της παραλίας ΨΑΡΟΛΑΚΟΣ  

δ) στην παραλία Σταλίδας ανάµεσα Ξενοδοχείων ΑΝΘΟΥΣΑ και ΖΕΡΒΑΣ  

ε) στην παραλία Σταλίδας ανάµεσα θαλασσίων µέσων αναψυχής ΨΥΧΟΓΙΟΥΔΑΚΗ 

και ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ ΦΟΙΝΙΚΑΣ 

στ) στην παραλία Μαλίων µεταξύ των καταστηµάτων ΘΕΟΔΟΣΗΣ και LA PLAYA 

ζ) στην παραλία Μαλίων έµπροσθεν του µπαρ ΜΙΚΕ 

η) κέντρο παραλίας ΠΟΤΑΜΟΣ 

 

2.1.4  Προσδιορισµός της εργασίας του ανάδοχου 

Οι παρεχόµενες υπηρεσίες του ανάδοχου προς τον Δήµο και η ελάχιστη συχνότητα 

εκτέλεσης ορίζονται ως εξής: 

 

1. Εγκατάσταση οκτώ (8) ναυαγοσωστών, οι οποίοι θα πρέπει να γνωρίζουν την 

Ελληνική γλώσσα, για την φύλαξη των  προαναφεροµένων  τµηµάτων παραλίων. 

2. Φύλαξη εκάστου τµήµατος παραλίας από έναν ναυαγοσώστη, κατά τους µήνες 

Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, καθηµερινά (7 ηµέρες / εβδοµάδα)  και κατά τις ώρες 

από 10.30΄π.µ. έως 17.30΄ µ.µ.. Κάθε ναυαγοσώστης ελέγχει έκταση ακτής σε 

ακτίνα τριακοσίων (300) µέτρων, εκατέρωθεν του βάθρου.  
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3. Κάθε ναυαγοσώστης θα είναι εφοδιασµένος µε τον ακόλουθο εξοπλισµό: 

  

• Ναυαγοσωστικό Πύργο 

• Μηχανοκίνητο µικρό σκάφος, χρώµατος, εξωτερικά, πορτοκαλί, εφοδιασµένο 

µε φορητό πυροσβεστήρα, κουπιά, δύο κυκλικά σωσίβια και σφυρίχτρα. Ο 

εξοπλισµός του µικρού σκάφους  θα πρέπει να   είναι εγκεκριµένου τύπου 

από την αρµόδια Δ/νση του ΥΕΝ,  να βρίσκεται σε καλή κατάσταση και να µην 

έχει παρέλθει η ηµεροµηνία λήξης της ισχύος, για όσα εφόδια προβλέπεται. 

Στο µέσον των πλευρών της λέµβου, δεξιά και αριστερά, να είναι γραµµένη η 

ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΗ ΛΕΜΒΟΣ και κάτωθι αυτής η ένδειξη RESCUE BOAT, 

µπλε απόχρωσης. Η έλικα της λέµβου να είναι προφυλαγµένη µε πλέγµα για 

την αποτροπή ατυχήµατος.  

• Αδιάβροχο φακό  

• Κυάλια 

• Ναυαγοσωστικό σωσίβιο 

• Σανίδα διάσωσης 

• Σωστικό σωλήνα 

• Φορητό φαρµακείο 

• Πτυσσόµενο φορείο εγκεκριµένου τύπου από τη αρµόδια Δ/νση του ΥΕΝ 

• Δύο σηµαντήρες χρώµατος πορτοκαλί µε σχοινί µήκους τουλάχιστον πενήντα 

(50) µέτρων 

• Ένδυµα κολύµβησης χρώµατος πορτοκαλί 

• καπέλο στην εµπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η ένδειξη 

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής η ένδειξη LIFE GUARD 

• γυαλιά ηλίου 

• πινακίδα χρώµατος πορτοκαλί, µε την ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και 

κάτωθεν αυτής η ένδειξη FIRST AID, µπλε απόχρωσης 

• κουβέρτες 

• καταδυτικό µαχαίρι 

• µάσκα βυθού 

• βατραχοπέδιλα 

• σηµαία Ναυαγοσώστη, χρώµατος πορτοκαλί,  διαστάσεων 40Χ80 εκ., µε την 

ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη LIFE GUARD, 

µπλε απόχρωσης. 

• Σηµαία χρώµατος ερυθρού, ίσων διαστάσεων µε την προηγούµενη, µε την 

ένδειξη ΧΩΡΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη FE 

GUARD, λευκής απόχρωσης. 

• Κινητό τηλέφωνα, ο αριθµός κλήσης του οποίου δηµοσιοποιείται µε µέριµνα 

του εκµεταλλευόµενου τη λουτρική εγκατάσταση µε κάθε πρόσφορο µέσο, 

αναγράφεται σε περίοπτη θέση στο βάθρο (παρατηρητήριο) και αναφέρεται 

εγγράφως στην τοπική Λιµενική Αρχή. 

• Φορητή µεγαφωνική συσκευή (τηλεβόα) 

• Κοινή σφυρίχτρα 
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4. Τοποθέτηση σε εµφανή σηµεία πρόσβασης στο χώρο των λουτρικών 

εγκαταστάσεων ειδικών καλαίσθητων πινακίδων διπλής όψεως στις οποίες 

αναγράφονται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, η σηµασία των σηµαιών και 

ενδείξεων, το ωράριο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη, οι τυχόν υπάρχοντες περιορισµοί  

ή απαγορεύσεις και οι αριθµοί τηλεφώνων των τοπικών κέντρων παροχής πρώτων 

βοηθειών και της Λιµενικής Αρχής.  

5. Υποχρεώσεις ναυαγοσώστη.  

α. Ο ναυαγοσώστης πρέπει να βρίσκεται σε ετοιµότητα µα ένδυµα κολύµβησης, καθ’ 

όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του και µπορεί να περιπολεί σε σωστική λέµβο 

κωπηλατώντας κοντά στο χώρο των λουοµένων ή να  κάθεται επί του υπάρχοντος 

βάθρου ναυαγοσώστη.  

β. Ο ναυαγοσώστης κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του παρακολουθεί τους 

λουόµενους,  είναι σε άµεση ετοιµότητα παροχής βοήθειας και δεν εκτελεί άλλη 

παράλληλη εργασία.  

 

2.1.5 Γενικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης έργου 

Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να επισκεφθούν του χώρους που αφορούν το 

αντικείµενο του έργου για να λάβουν γνώση των επιτόπιων συνθηκών εργασίας. 

Το προσωπικό του ανάδοχου θα αντικαθίσταται, εφ' όσον το απαιτήσει ο Δήµος, σε 

περίπτωση που θα κριθεί ακατάλληλο για την οµαλή διεκπεραίωση των συµβατικών 

του υποχρεώσεων. 

Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζηµιές προς τρίτους τις οποίες θα 

προξενήσει κατά τις εργασίες του µε την υπαιτιότητά του. Θα πρέπει να προσκοµίσει 

εντός 15 ηµερών µετά τις υπογραφής της σύµβασης βεβαίωση ότι θα είναι 

ασφαλισµένος προς τρίτους και θα καλύπτεται για την αστική ευθύνη για ζηµιές που 

τυχόν προκαλέσει κατά την εκτέλεση εργασιών που αφορούν το αντικείµενο της 

σύµβασης. 

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη, να παίρνει όλα τα µέτρα που πρέπει για 

την ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί για την εκτέλεση της εργασίας και για 

την πρόληψη ατυχηµάτων ή ζηµιών σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγµατα. Για 

ατυχήµατα ή ζηµίες που τυχόν θα συµβούν στο προσωπικό του ανάδοχου ή σε 

οποιονδήποτε τρίτο, ο Δήµος δεν έχει καµία ευθύνη και ο ανάδοχος έχει 

αποκλειστικά τις ευθύνες, τόσο τις αστικές όσο και τις ποινικές, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις των οικείων νόµων για τις περιπτώσεις αυτές.  

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση πληρωµής οποιονδήποτε προστίµων επιβληθούν 

από τις αρµόδιες Λιµενικές Αρχές, που θα αφορούν πληµµελή εκτέλεση της 

υποχρεώσεων του.  

 

2.1.6 Παράδοση εξοπλισµού 

Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να αναρτήσει τις απαραίτητες,  από τον 

νόµο,  πινακίδες και σηµαίες. 

 

2.1.7 Παραλαβή και Πληρωµή εκτελεσθέντων εργασιών 
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Η αποζηµίωση του ανάδοχου για τις παρεχόµενες εργασίες, θα καταβάλλεται µε 

χρηµατικό ένταλµα στο τέλος κάθε µήνα, ύστερα από σύνταξη πιστοποιητικού καλής 

εκτέλεσης από την Αρµόδια Υπηρεσία που θα εκδίδεται εντός 10 ηµερών από το 

πέρας του πιστοποιούµενου µήνα.  

Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του 

ανάδοχου εξαιτίας συµβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της 

οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούµενο προς 

πληρωµή ποσό. 

 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του συµβατικού αντικειµένου αναφέρονται στα τεύχη που 

µνηµονεύονται στο άρθρο 6 της παρούσας προκήρυξης και τη συνοδεύουν. 

 

2.2 

Η συνολική προεκτιµούµενη αµοιβή της σύµβασης υπηρεσιών ανέρχεται σε 99.999 

€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών: 81.300 € 

Φ.Π.Α. 23%: 18.699 € 

Η σύµβαση θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους. 

 

2.3  

Τόπος εκτέλεσης των εργασιών ο Δήµος  Χερσονήσου και συγκεκριµένα:  

α) στην παραλία Εσταυρωµένος 

β) στην παραλία Ανάληψης από την εκκλησία Αγ. Μαρίνας έως ξενοδοχείο 

CALDERA 

γ) στην παραλία Σταλίδας στο κέντρο της παραλίας ΨΑΡΟΛΑΚΟΣ  

δ) στην παραλία Σταλίδας ανάµεσα Ξενοδοχείων ΑΝΘΟΥΣΑ και ΖΕΡΒΑΣ  

ε) στην παραλία Σταλίδας ανάµεσα θαλασσίων µέσων αναψυχής ΨΥΧΟΓΙΟΥΔΑΚΗ 

και ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ ΦΟΙΝΙΚΑΣ 

στ) στην παραλία Μαλίων µεταξύ των καταστηµάτων ΘΕΟΔΟΣΗΣ και LA PLAYA 

ζ) στην παραλία Μαλίων έµπροσθεν του µπαρ ΜΙΚΕ 

η) κέντρο παραλίας ΠΟΤΑΜΟΣ 

 

 

Άρθρο 3: Διαδικασία επιλογής Αναδόχου - Κριτήριο ανάθεσης της δηµόσιας 

σύµβασης υπηρεσιών. 

3.1  

Η επιλογή του Αναδόχου για την ανάθεση της σύµβασης υπηρεσιών θα γίνει µε 

ηλεκτρονική ανοιχτή διαδικασία, όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις της αριθ. 

35130/739/9-8-2010 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 1291Β'/11-08-

10) αναφορικά µε τα χρηµατικά όρια για την σύναψη δηµόσιων συµβάσεων, σε 

συνδυασµό µε τα άρθρα 136 παράγ. 1 και 201 παράγ. 3 του Ν. 4281/2014 (περί 

έναρξης ισχύος υποχρεωτικής χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ σε όλα τα στάδια ανάθεσης 

δηµοσίων συµβάσεων υπηρεσιών). 
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3.2 

Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης υπηρεσιών για την ανάδειξη αναδόχου σύµφωνα 

µε το άρθρο 16 του Π.Δ. 28/80, είναι χαµηλότερη τιµή της προσφοράς, η 

οποία θα προκύπτει µε το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραια µονάδα επί 

τοις εκατό (%), χωρίς όριο από τον µειοδότη 

 

 

 

 

Άρθρο 4: Διεξαγωγή διαγωνισµού  

 

Όλοι οι όροι της παρούσας διακήρυξης που αφορούν  στη διεξαγωγή του 

διαγωνισµού και τις προϋποθέσεις συµµετοχής, τίθενται επί ποινή αποκλεισµού. 

 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) µέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήµατος, µε καταληκτική 

ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, ύστερα από προθεσµία πέντε (5) ηµερών µετά 

την τελευταία των δηµοσιεύσεων κατά τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 15, παρ. 5 

του Π.Δ. 28/80, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΥΑ Π1/2390/2013 

(ΦΕΚ2677Β΄). 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 

ΠΥΛΗ ΤΟΥ 

ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr, 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 27/5/2015 

30/5/2015, ώρα 

07.00΄. 

 

 

04/06/2015, 

ώρα 15.00΄. 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. 

 

Άρθρο 5: Παροχή διευκρινίσεων 

 

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους συµπληρωµατικές 

πληροφορίες ή διευκρινήσεις, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και 

µία (01) ηµέρα πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, 

δηλαδή συγκεκριµένα µέχρι τις 3/6/2015. 
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Τα σχετικά αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του 

διαγωνισµού µέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  

υποβάλλονται µόνο από εγγεγραµµένους  στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή 

διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και 

κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήµατα, συνοδεύονται 

υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου .pdf, µε το 

κείµενο των ερωτηµάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά 

υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο 

τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 

υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται. 

 

Άρθρο 6: Τεύχη διαγωνισµού  

 

Τα τεύχη και τα λοιπά στοιχεία τεχνικής έκθεσης και διακήρυξης 

αλληλοσυµπληρώνονται, είναι δε κατά σειρά ισχύος τους (σε περίπτωση ασυµφωνίας 

µεταξύ των όρων που περιέχουν) τα παρακάτω: 

1. Η Διακήρυξη του διαγωνισµού. 

2. Τεχνική έκθεση (τεχνική περιγραφή-περιγραφή εργασιών). 

3. Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. 

4. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός. 

 

 

Άρθρο 7: Τρόπος υποβολής προσφορών  

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) µέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. µέχρι την 

καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας 

διακήρυξης, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα 

αναφερόµενα στο ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ 

Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» . 

Οι προσφορές θα συνταχθούν ηλεκτρονικά ή και εντύπως κατά το µέρος που τούτο 

απαιτείται σύµφωνα µε την παρούσα προκήρυξη, στην οποία προσαρτάται υπόδειγµα 

για την Οικονοµική Προσφορά (Προσάρτηµα).  

Η χρήση του υποδείγµατος που περιέχεται στην παρούσα προκήρυξη, είναι 

υποχρεωτική. 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :  

Η Διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 

ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ : 27/5/2015 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 30/5/2015 και ώρα 

07.00΄. 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

04/06/2015 ώρα 15:00΄.               

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα.  

 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 

µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες 

χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 

4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων 

Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προετοιµάζουν την προσφορά τους στο σύστηµα 

αµέσως µετά τη δηµοσιοποίηση του διαγωνισµού στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ, θα 

έχουν όµως τη δυνατότητα να την υποβάλλουν µόνο µετά το πέρας της προθεσµίας 

που έχει η αναθέτουσα αρχή για παροχή  διευκρινίσεων επί όρων της διακήρυξης, η 

οποία είναι το αργότερο τρεις (3) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 

των προσφορών. Επισηµαίνεται ότι συµµετέχοντες δεν έχουν δυνατότητα να 

αποσύρουν ή να ακυρώσουν προσφορά µετά την υποβολή της. 

 

Άρθρο 8: Γλώσσα σύνταξης προσφορών 

Οι  προσφορές επί ποινή αποκλεισµού θα είναι συνταγµένες εξ  ολοκλήρου  στην  

Ελληνική γλώσσα καθώς και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται. Θα είναι πλήρεις 

και σαφείς σε όλα τους τα σηµεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερµηνεύεται εις βάρος 

του προσφέροντος.  

Ξενόγλωσσα έγγραφα, πιστοποιητικά κτλ, θα είναι µεταφρασµένα και 

επικυρωµένα επίσηµα σύµφωνα µε το Νόµο, εκτός από τυχόν επισυναπτόµενα 

τεχνικά φυλλάδια (prospectus), που επιτρέπεται η υποβολή τους στην αγγλική 

γλώσσα. 

 

Άρθρο 9: Δικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό - Προαπαιτούµενα 

συµµετοχής Ενδιαφερόµενου στην ηλεκτρονική ανοιχτή διαδικασία 
9.1 Δικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν: 

α. Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, 
β. Ενώσεις / κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
γ. Συνεταιρισµοί, 
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αντίστοιχης επαγγελµατικής δραστηριότητας µε το αντικείµενο του διαγωνισµού. Τα 

συνεργεία των ενδιαφεροµένων θα πρέπει να βρίσκονται εντός του Νοµού 

Θεσσαλονίκης. 

Οι ενώσεις /κοινοπραξίες, υποβάλλουν κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά από όλα τα µέλη  της που αποτελούν την ένωση/κοινοπραξία, είτε από 
κοινό εκπρόσωπό τους που θα ορίζεται µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Στην 
προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης /κοινοπραξίας. Με την υποβολή της 
προσφοράς, κάθε µέλος τους ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης, 
η ευθύνη αυτή εξακολουθεί για το κάθε µέλος µέχρι πλήρους εκτέλεσης της 
σύµβασης. 
9.2 Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς 

απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή 

παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστηµα 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την 

κατωτέρω διαδικασία εγγραφής.   

1) Οι οικονοµικοί φορείς,  αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας συστήµατος και από 

τον σύνδεσµο «Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό 

(παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους 

χρήσης του) ταυτοποιούµενοι ως εξής: 

• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου 

(ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και 

κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της 

Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η 

ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα 

Προγραµµατισµού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών 

της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.  

• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου 

(ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας 

ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των 

διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η 

ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα 

Προγραµµατισµού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών 

της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.  

• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους 

και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 

-  είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση 

στην ελληνική. 

-  είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη 

µετάφραση στην ελληνική, σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο 

κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία  να 

δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό 

µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη 

µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 



Α∆Α: 72Χ0ΩΗΜ-ΞΨ6 

 

 Α∆ΑΜ: 15PROC002799407 

 

• Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες 

ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήµατος, όπως 

αναφέρεται ανωτέρω. 

2) Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το 

αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο 

ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην 

ενεργοποίηση του λογαριασµού του. 

 

 

Άρθρο 10: Περιεχόµενο προσφορών 

Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  

(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική 

προσφορά»  και  

(β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 

*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα 

 

10.1 Περιεχόµενα (υπο)φακέλων 

(α) (Υπο)φάκελος «Δικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» που περιέχει 

τα δικαιολογητικά, όπως αυτά προσδιορίζονται στο παρόν άρθρο. 

(β) (Υπο)φάκελος «Οικονοµικής Προσφοράς». Το περιεχόµενο του (υπο)φακέλου 

προσδιορίζεται στο παρόν άρθρο. 

 

Α. (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συµµετοχής - τεχνική προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική 

προσφορά»  υποβάλλονται  η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το 

στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά.  

Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται: 

 

Δικαιολογητικά συµµετοχής 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως 

και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή 

αρχείου .pdf σύµφωνα µε το ν. 4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της 

ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως 

αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω : 

Κάθε δικαιούµενος συµµετοχής στον διαγωνισµό οφείλει, επί ποινή αποκλεισµού, να 

προσκοµίσει τα δικαιολογητικά του άρθρου αυτού. 

 

Α.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ και 

ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  

Α.1.1  
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Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής προσφοράς στο διαγωνισµό. 

Η αίτηση απευθύνεται στην Προϊσταµένη Αρχή και αναγράφει 

• τον τίτλο της σύµβασης, 

• τα στοιχεία ταυτότητας του Διαγωνιζοµένου (µεµονωµένου υποψηφίου ή 

ένωση), δηλαδή την επωνυµία (ή το ονοµατεπώνυµο φυσικού προσώπου), 

απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, 

τηλεοµοιοτυπίας, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) και 

• συνοδεύεται από τα κάτωθι οµοίως σε µορφή αρχείου pdf: 

(α) Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και 

ΕΠΕ), καταστατικό του διαγωνιζοµένου και των έγγραφων πιστοποιητικών 

τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.), ταυτότητα (για φυσικά πρόσωπα), στοιχεία 

και έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν τα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να 

δεσµεύουν µε την υπογραφή τους την εταιρεία και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης 

αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως µε τη νοµική 

µορφή των νοµικών προσώπων. 

(β) Σε περίπτωση διαγωνιζόµενης Ένωσης /κοινοπραξίας: 

(β1)Ιδιωτικό συµφωνητικό υπογεγραµµένο από τα µέλη ότι αποδέχονται την από 

κοινού εκτέλεση της σύµβασης και την αλληλέγγυα ευθύνη εις ολόκληρο. 

(β2) Συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε περίπτωση διορισµού κοινού εκπροσώπου 

των µελών της ένωσης/κοινοπραξίας. 

(β3) Όλα τα µέλη θα πρέπει πρόσθετα να καταθέσουν και τα δικαιολογητικά 

σύστασής τους, (Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του για νοµικά πρόσωπα µε 

µορφή Α.Ε. και ΕΠΕ, καταστατικό και έγγραφες τροποποιήσεις για νοµικά πρόσωπα 

µε µορφή Ο.Ε. και Ε.Ε., ταυτότητα για φυσικά πρόσωπα, στοιχεία και έγγραφα από τα 

οποία να προκύπτουν τα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την 

υπογραφή τους την εταιρεία και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν 

προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως µε τη νοµική µορφή των νοµικών 

προσώπων).  

(γ) Κατάλογο συνηµµένων εγγράφων (δικαιολογητικών συµµετοχής-τεχνικής 
προσφοράς). 
Η ως άνω αίτηση και ο κατάλογος συνηµµένων εγγράφων κατά την ως άνω 

ηλεκτρονική υποβολή τους στο Σύστηµα, υπογράφονται ψηφιακά κατά περίπτωση 

από: 

- το διαγωνιζόµενο φυσικό πρόσωπο ή 

- το νόµιµο εκπρόσωπο του διαγωνιζόµενου νοµικού προσώπου ή 

- ή από τα µέλη ή από τον Εκπρόσωπο σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας. 

Επισηµαίνεται, σχετικά µε τη νοµιµοποίηση των Διαγωνιζοµένων ότι η ηλεκτρονική 

υποβολή προσφοράς στο Διαγωνισµό υποδηλώνει ότι έχει νοµίµως ληφθεί σχετική 

απόφαση από τα αρµόδια όργανα του Διαγωνιζόµενου, ή τα µέλη της διαγωνιζόµενης 

ένωσης/κοινοπραξίας, εφόσον η αίτηση υπογράφεται ψηφιακά από το νόµιµο 

εκπρόσωπο της επιχείρησης, ή από τα µέλη ή τον κοινό εκπρόσωπο των µελών της 

ένωσης/ κοινοπραξίας. Εφόσον δεν εκδηλωθεί αιτιολογηµένη αντίδραση εκ µέρους 

των καταστατικών οργάνων της εταιρείας κατά τη διάρκεια του Διαγωνισµού, η 

υποβολή προσφοράς, δεσµεύει την εταιρεία. 
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Α.1.2 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό για ποσό που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, µη 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, σύµφωνα µε το άρθρο 16 της παρούσας διακήρυξης 

(1.626,00 €) ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ του προϋπολογισµού της υπηρεσίας.  

Α.1.3 

Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 

τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, να έχει εκδοθεί το έτος 2015 και να είναι 

σε ισχύ την ηµέρα του διαγωνισµού. 

Α.1.4 

Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από 

το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση 

της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 

Εάν από το υποβληθέν ποινικό µητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήµατος για 

το οποίο καταδικάσθηκε  ο ενδιαφερόµενος, υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη 

δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 όπου αναφέρονται µε σαφήνεια τα αδικήµατα 

αυτά. Η Επιτροπή Διαγωνισµού µπορεί σε κάθε περίπτωση να ζητήσει από τον 

ενδιαφερόµενο να προσκοµίσει αντίγραφα των καταδικαστικών αποφάσεων. 

Υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι: 

- φυσικά πρόσωπα 

- οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 

- διαχειριστές Ε.Π.Ε. 

- πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος για Α.Ε. 

- σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 

 

Α.1.5 

Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν όλους τους οργανισµούς κοινωνικής 

ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές, ως εξής: 

• Τα φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους και το προσωπικό που τυχόν 

απασχολούν. 

• Οι οµόρρυθµες  (Ο.Ε.)  όλων  των  µελών και του προσωπικού. 

• Οι ετερόρρυθµες εταιρείες  (Ε.Ε.)  µόνο  των οµόρρυθµων  µελών και του 

προσωπικού. 

• Οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (Ε. Π. Ε.) των διαχειριστών και του 

προσωπικού. 

• Οι  Ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.) για το προσωπικό που απασχολούν. 

 

Α.1.6 

Πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρµόδιες κατά περίπτωση Αρχές, από τα 

οποία να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού είναι 

ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις κατά την παραπάνω 

δήλωσή τους εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, ως εξής:  
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• Τα φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους και το προσωπικό που τυχόν 

απασχολούν. 

• Οι οµόρρυθµες  (Ο.Ε.)  όλων  των  µελών και του προσωπικού. 

• Οι ετερόρρυθµες εταιρείες  (Ε.Ε.)  µόνο  των οµόρρυθµων  µελών και του 

προσωπικού. 

• Οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (Ε. Π. Ε.) των διαχειριστών και του 

προσωπικού. 

• Οι  Ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικό ασφαλιστικής 

ενηµερότητας για το προσωπικό που απασχολούν.  

Το παραπάνω πιστοποιητικό θα συνοδεύεται από υποβαλλόµενη κατάσταση 

προσωπικού κατά ειδικότητα του αρµόδιου φορέα (επιθεώρηση εργασίας ή Ι.Κ.Α.). 

Εφόσον η κατάσταση προσωπικού υποβάλλεται ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε την ΥΑ 

5072/6/2013 (ΦΕΚ 449 Β), όπως ισχύει µετά την τροποποίηση και συµπλήρωσή της 

µε την ΥΑ 28153/126 (ΦΕΚ 2163 Β), θα προσκοµίζεται αντίγραφο στο οποίο θα 

αποτυπώνεται ο αριθµός πρωτοκόλλου, η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής και θα 

υπάρχει η σφραγίδα της εταιρείας.  

 

Α.1.7 

Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως 

προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα διενέργειας του 

διαγωνισµού. 

 

Α.1.8 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται : 

1. Ότι ουδέποτε έχει αποφασιστεί έκπτωση ή καταγγελία συµβάσεως εκτέλεσης 

παροµοίου έργου εις βάρος τους λόγω επαγγελµατικού παραπτώµατος από 

οιοδήποτε Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλο νοµικό πρόσωπο του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. 

2. Εάν τους έχει ή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τους 

Διαγωνισµούς του Δηµοσίου. Σε περίπτωση που τους έχει επιβληθεί ποινή 

αποκλεισµού να αναφέρεται ο χρόνος και οι λόγοι αποκλεισµού. 

3. Ότι ουδέποτε τους έχει επιβληθεί ποινή για πληµµελή εκτέλεση παροµοίων 

εργασιών εις βάρος τους από οιοδήποτε Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλο νοµικό 

πρόσωπο του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Σε περίπτωση που τους έχει 

επιβληθεί ποινή προστίµου να αναφέρεται ο χρόνος και οι λόγοι επιβολής. 

4. Εάν η λειτουργία της επιχείρησης υπόκειται ή δεν υπόκειται σε νοµικό 

περιορισµό και το είδος του περιορισµού εάν υπόκειται. 

5. Ότι έχουν εκτελέσει στο παρελθόν αντίστοιχες εργασίες και τις έχουν 

ολοκληρώσει ή τις εκτελούν ικανοποιητικά. 

6. Ότι έλαβαν πλήρη γνώση των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν την 

εκτέλεση της δηµοπρατούµενης εργασίας, ότι έχουν εκτιµήσει όλα τα ιδιαίτερα 

τυχόν προβλήµατα της εργασίας και ότι αναλαµβάνουν ανεπιφύλακτα την 

εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα µε όλους τους όρους αυτής της διακήρυξης 
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και των συµβατικών τευχών και σύµφωνα µε την οικονοµική τους προσφορά 

που υποβάλλουν και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν 

κατά περίπτωση ρητά αναφέρουν τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν 

αποδέχονται. 

7. Ότι οι ναυαγοσώστες, σε περίπτωση που είναι αλλοδαποί, θα προσκοµίσουν 

πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.  

8. Ο χρόνος έναρξης των εργασιών. 

9. Ότι θα καλύψουν τον Δήµο µε όλη την απαραίτητη τεχνική υποδοµή για την 

απερίσπαστη εκτέλεση των εργασιών,  καθ' όλη την διάρκεια της σύµβασης. 

10. Ότι θα καλύψουν τον Δήµο ακόµα και σε περίπτωση έκτακτων αναγκών. 

11. Ότι δεσµεύονται να εκτελέσουν την εργασία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 

αριθµ. 3/2015 µελέτη  της Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του Δήµου 

Ότι αναλαµβάνουν την υποχρέωση να προσκοµίσουν κάθε στοιχείο και σχετικό 

δικαιολογητικό εφόσον τους ζητηθεί από την επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισµού 

 
Α.1.9 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει 

ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση 

 

Α.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ 

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  

 

Προκειµένου περί αλλοδαπού φυσικού ή νοµικού προσώπου υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά τα ως άνω για τους έλληνες πολίτες δικαιολογητικά, που όµως 

εκδίδονται από τη χώρα εγκατάστασής τους. 

 

 
Α.3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ 

(ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)  

Για κάθε µέλος (ηµεδαπό/αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ηµεδαπό/αλλοδαπό νοµικό 

πρόσωπο) πρέπει να κατατεθούν όλα τα παραπάνω για τους έλληνες πολίτες, κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά. Ειδικά για την υπεύθυνη δήλωση οι Διαγωνιζόµενες 

Ενώσεις / κοινοπραξίες υποβάλλουν ιδιαίτερη Υπεύθυνη Δήλωση, για καθένα από τα 

µέλη τους, υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο του µέλους. 

 

Α.3.1 

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται ότι: 

1. µε την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος ευθύνεται αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης  η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι 

πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης, 
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2. σε περίπτωση που της ανατεθεί η εκτέλεση της εργασίας οφείλει να 

περιβληθεί ορισµένη νοµική µορφή (µόνο για τις κοινοπραξίες).  

 

Α.4 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ: 
Υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, ανάλογα 

µε τη χώρα εγκατάστασής τους και επιπλέον το ακόλουθο δικαιολογητικό: 

 

Α.4.1 Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

 

Τα δικαιολογητικά των άρθρων Α.1.4,  Α.1.6,  Α.1.7 και Α.4.1 του παρόντος 

εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασης της 

επιχείρησης. Σε περίπτωση που κάποια δικαστική ή διοικητική αρχή που είναι 

αρµόδια σύµφωνα µε την εσωτερική νοµοθεσία της χώρας που έχει την έδρα της η 

επιχείρηση για την έκδοση των ανωτέρω πιστοποιητικών, δηλώνει αδυναµία 

έκδοσης, τότε ο συµµετέχων καταθέτει συµπληρωµατικά µαζί µε το πιστοποιητικό 

που δηλώνεται η αδυναµία της δικαστικής ή διοικητικής αρχής ένορκη βεβαίωση 

ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης 

αρµόδιας αρχής της χώρας. Σε χώρα που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση δύναται 

να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση. 

 

Α.5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά  τα κάτωθι: 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό 

ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται 

από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 

φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού 

αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό 

µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

 

Εφόσον οι απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν 

αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο 

προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραµµένα τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  

Ειδικότερα η τεχνική προσφορά οφείλει να περιέχει επί ποινή αποκλεισµού: 

 

Α.5.1 

Τεχνική περιγραφή: 
Θα περιγράφονται αναλυτικά, τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

(1) Οι εργασίες – υπηρεσίες που θα εκτελέσουν  

 

Οτιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί από τον προσφέροντα και µπορεί 
να επηρεάσει θετικά την τεχνική αξιολόγησή του. 
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Α.5.2 
Κατάσταση µε σύντοµη περιγραφή υλοποίησης παλαιότερων ανάλογων συµβάσεων, 
µε ιδιωτικούς ή δηµόσιους φορείς (φορέας, έτος, διάρκεια, αντικείµενο, κόστος 
εργασιών, κ.λ.π), καθώς και αντίγραφα βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης αυτών εφόσον 
υπάρχουν. 

 

 
Α.6 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

- ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά 

συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη 

διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου 

τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) 

εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. (Τα δικαιολογητικά 

προσκοµίζονται στο Πρωτόκολλο του Δήµου, µε διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται 

αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά και θα είναι συρραµµένα και 

αριθµηµένα κατά φύλλο µε συνεχή αρίθµηση). 

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου 

υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται 

σχετική θεώρηση. 

Οι ηµεροµηνίες σύνταξης των υπευθύνων δηλώσεων και των ψηφιακών υπογραφών 

τους πρέπει να συµπίπτουν µε την ηµεροµηνία υποβολής της ηλεκτρονικής 

προσφοράς. 

Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του (υπο)φακέλου 

«Δικαιολογητικά συµµετοχής - τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την 

ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στο Πρωτόκολλο του 

Δήµου Χερσονήσου εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα 

δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί  από τον ίδιο τον 

οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή.  

 

Πιο συγκεκριµένα τα ως άνω Α.1.1, Α.1.2 (πλην της υπεύθυνης δήλωσης), 

Α.1.3, Α.1.4, Α.1.6, Α.1.7, Α.1.9, και Α.4.1 δικαιολογητικά συµµετοχής του 

(υπο)φακέλου* «Δικαιολογητικά συµµετοχής - τεχνική προσφορά» των 

διαγωνιζοµένων, πέραν της ηλεκτρονικής υποβολής τους, επιπλέον 

προσκοµίζονται, επί ποινή αποκλεισµού και εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών 

από την ηλεκτρονική υποβολή τους, στο Πρωτόκολλο του Δήµου σε έντυπη 

µορφή, σε απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα πλην της εγγύησης συµµετοχής 

που υποβάλλεται πρωτότυπη και τα οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι 

στην ελληνική γλώσσα.  
Τα εν λόγω δικαιολογητικά τοποθετούνται σε σφραγισµένο φάκελο στο εξωτερικό µέρος του 

οποίου θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα: 
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Α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Β) ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Πρώην Αµερικάνικη Βάση 

Γουρνών ) 

Γ) ο τίτλος του διαγωνισµού και 

Δ)Τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυµία, τηλ. επικοινωνίας, fax  και email)  

 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισµού. 

Σε περίπτωση κατάθεσης φωτοαντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων ηµεδαπών, 

αυτά πρέπει να είναι ευανάγνωστα  και να έχουν επικυρωθεί αρχικά από 

δικηγόρο. 

Σε περίπτωση ανάρτησης ή και κατάθεσης φωτοαντιγράφων αλλοδαπών 

εγγράφων, αυτά πρέπει να είναι ευανάγνωστα  και να έχουν επικυρωθεί αρχικά 

από δικηγόρο. 

Σε περίπτωση όπου τα στοιχεία αυτά δεν προσκοµισθούν παντελώς εντός της 

προαναφερόµενης προθεσµίας των τριών (3) εργασίµων ηµερών, η ηλεκτρονική 

οικονοµική προσφορά του υποψηφίου δεν αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη 

διαδικασία του διαγωνισµού. 

Στην περίπτωση όπου προσκοµισθούν µεν στοιχεία από τον συµµετέχοντα, αλλά 

διαπιστωθεί ότι ορισµένα από αυτά που έχουν υποβληθεί µε ηλεκτρονικό τρόπο και 

θα έπρεπε να προσκοµισθούν, δεν προσκοµίσθηκαν, τότε η αναθέτουσα αρχή τα 

απαιτεί από τον προσφέροντα ο οποίος είναι υποχρεωµένος να τα προσκοµίσει εντός 

της προθεσµίας που θα του ορισθεί. 

 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται από αυτόν 

µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς 

του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα 

τεχνικά ή εµπορικά απόρρητα και τις εµπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 

 

Για να θεωρηθούν έγκυρα τα δικαιολογητικά, πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την 

ηµεροµηνία καταληκτικής υποβολής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που 

διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος (µεγαλύτερος ή µικρότερος του 

εξαµήνου) ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν 

ηµεροµηνία έκδοσης εντός των έξι (6) µηνών, που προηγούνται της ηµεροµηνίας 

καταληκτικής υποβολής των προσφορών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικός 

χρόνος έκδοσης στα επιµέρους δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου. 

 

Β. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η 

οικονοµική προσφορά του προσφέροντα. 

Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή αποκλεισµού στον 

(υπο)φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται 

συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος µε την 

Προσφερόµενη Τιµή. (Η Προσφερόµενη Τιµή είναι η δαπάνη εκτέλεσης της 
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σύµβασης που αντιστοιχεί στο προσφερόµενο, ενιαίο ποσοστό έκπτωσης. 

Σηµειώνεται ότι στην Προσφερόµενη Τιµή δεν περιλαµβάνεται ο ΦΠΑ). Στη 

συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά επί ποινή αποκλεισµού επίσης και υποβάλλεται από τον ίδιο 

τον προσφέροντα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του σε 

περίπτωση νοµικού προσώπου,  ή από τα µέλη ή τον κοινό εκπρόσωπο των µελών σε 

περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου 

ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. 

Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων 

καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

 

Πέραν της ως άνω υποβολής, κατά τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 11 παράγ. 

1.2.5 της αριθ. Π1/2390/16-10-2013 (Β΄2677) Απόφασης Υπουργού 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ο προσφέρων επισυνάπτει ηλεκτρονικά στον 

εν λόγω (υπο)φάκελο «Οικονοµική Προσφορά» επιπλέον του ανωτέρω αρχείου, 

επίσης οµοίως και επί ποινή αποκλεισµού ψηφιακά υπογεγραµµένο και σε µορφή 

αρχείου pdf, το έντυπο προσφοράς του παραρτήµατος της παρούσας. 

Το εν λόγω έντυπο οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να το προµηθευτούν σε επεξεργάσιµη 

µορφή word από το Σύστηµα. 

 

Επισηµαίνονται σχετικά µε την συµπλήρωση του εν λόγω εντύπου (παράρτηµα), τα 

κάτωθι: 

A. Το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να αναγράφει τα στοιχεία του 

διαγωνιζόµενου, όπως αναφέρονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και να 

υπογράφεται ψηφιακά από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών (σε περίπτωση φυσικού προσώπου)  

β) το νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου και 

γ) σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας, ή από τα µέλη ή από τον ορισθέντα κοινό 

εκπρόσωπο. 

Β. Ο προσφέρων καταθέτει προσφορά για το σύνολο των οµάδων της µελέτης 

 

Δυνατότητα υποβολής προσφοράς υφίσταται για το σύνολο των εργασιών, όπως 

αυτές περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της µελέτης.  

 

Αποκλείονται από το διαγωνισµό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται το ενιαίο 

ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό (Ε.Π.Ε.%) ολογράφως και 

αριθµητικώς. 

 

• Η ολόγραφη αναγραφή του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης υπερισχύει της 

αντίστοιχης αριθµητικής. 

• Αποκλείονται επίσης από το διαγωνισµό προσφορές, στις οποίες η 

Προσφερόµενη Τιµή (Π.Τ.) στην ηλεκτρονική φόρµα του Συστήµατος, 

διαφέρει από αυτή που προκύπτει από την εφαρµογή του ενιαίου ποσοστού 
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έκπτωσης εκφρασµένου σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό (Ε.Π.Ε.%), επί 

της Προεκτιµούµενης Αµοιβής προ ΦΠΑ. 

• Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, 

η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

• Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές. 

• Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής  τιµών απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  

• Εφόσον υφίστανται έγκυρες οικονοµικές προσφορές που ταυτίζονται 

απόλυτα, διενεργείται δηµόσια κλήρωση από την Επιτροπή Διαγωνισµού, 

κατόπιν προσκλήσεως των Διαγωνιζοµένων που υπέβαλαν τις ίδιες 

προσφορές (οι οποίοι δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία), µε τρόπο 

που να διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας. 

 

 

Άρθρο 11: Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών – Διαδικασία ηλεκτρονικής 

αξιολόγησης των προσφορών-Πρόσβαση στα έγγραφα. 

 

11.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιµες 

ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή 

στις 10/06/2015 και ώρα 10:30 π.µ., µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων 

στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισµού), 

εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων 

συµβάσεων και διαδικασιών.  

Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των 

ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά». 

Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται 

ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων (Επιτροπή 

Διαγωνισµού), σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των 

οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών 

στοιχείων αυτών. 

Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά 

Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 

Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική 

Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές 

αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των 

προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λάβουν γνώση των τιµών που 

προσφέρθηκαν. 

Αν η συνεδρίαση της Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την κατά τα ανωτέρω 

καθοριζόµενη ηµεροµηνία για λόγους ανώτερης βίας (λ.χ. απεργία των υπαλλήλων), 

αναβάλλεται µε σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής. Αν η ηµέρα αυτή είναι αργία, ο 

διαγωνισµός αναβάλλεται για την πρώτη επόµενη εργάσιµη ηµέρα και την ίδια ώρα. 
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Στην περίπτωση αυτή, ο Δήµος ενηµερώνει ηλεκτρονικά όλους τους 

διαγωνιζόµενους για την αναβολή και την ηµέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης. Σε 

περίπτωση που το κώλυµα υφίσταται και κατά τη νέα ηµέρα και ώρα, η ως άνω 

διαδικασία επαναλαµβάνεται. 

 

11.2 Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης των προσφορών 

 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων 

«Δικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά», η Επιτροπή Διαγωνισµού 

προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων 

διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων. 

 

Συγκεκριµένα η Επιτροπή Διαγωνισµού,  

α) ελέγχει για κάθε έναν από του διαγωνιζόµενους την έγκυρη συµµετοχή του 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης, δηλαδή: 

• την πληρότητα και ορθότητα του φακέλου “Δικαιολογητικά Συµµετοχής - 

Τεχνική Προσφορά” κατά το άρθρο 10, 

• το δικαίωµα συµµετοχής του στη διαδικασία σύµφωνα µε το άρθρο 9,  

• την πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών που θα προσκοµιστούν στο 

Γραφείου Πρωτοκόλλου του Δήµου, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 10.Α.6 

της παρούσας 

β) συντάσσει Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικής 

προσφοράς στο οποίο καταγράφονται όλα τα δικαιολογητικά του σχετικού 

(υπο)φακέλου, περιληπτικά µεν αλλά µε τρόπο που να φαίνεται εάν είναι σύµφωνα ή 

όχι µε τους όρους της διακήρυξης. Στο πρακτικό τέλος καταγράφονται οι 

πληρούντες τα κριτήρια επιλογής, οι αποκλειόµενοι από το διαγωνισµό καθώς και οι 

λόγοι αποκλεισµού εκάστου των αποκλειοµένων.  

Ακολουθεί ανακοίνωση στο Σύστηµα από τον Πρόεδρο της Ε.Δ., µε συνηµµένο το 

Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικής προσφοράς του 

διαγωνισµού, µε την οποία γνωστοποιείται ηλεκτρονικά στους διαγωνιζοµένους ότι 

µπορούν να υποβάλουν (ενδεχοµένως) ένσταση κατ’ αυτού µέχρι και την εποµένη 

εργάσιµη ηµέρα από την ηλεκτρονική αποστολή σε αυτούς της ανωτέρω 

ανακοίνωσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 17 της παρούσας. 

Εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις ή αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασής τους, 

η Επιτροπή Διαγωνισµού αποσφραγίζει ηλεκτρονικά τους ηλεκτρονικούς 

(υπο)φακέλους των οικονοµικών προσφορών, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα 

γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την 

αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

Συγκεκριµένα η Επιτροπή Διαγωνισµού,  

α) ελέγχει την ορθότητα συµπλήρωσης της Προσφερόµενης Τιµής στην αντίστοιχη 

ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος καθώς και του Εντύπου Οικονοµικής 

Προσφοράς των διαγωνιζόµενων, κατά το άρθρο 10.Β της παρούσας 
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β) συντάσσει Πρακτικό ελέγχου οικονοµικής προσφοράς στο οποίο καταχωρούνται οι 

οικονοµικές προσφορές, σε πίνακα κατά τη σειρά µειοδοσίας (αρχίζοντας από τη 

µικρότερη προσφορά).  

Αν υφίστανται έγκυρες οικονοµικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα, 

διενεργείται δηµόσια κλήρωση από την Επιτροπή Διαγωνισµού, κατόπιν 

προσκλήσεως των Διαγωνιζοµένων που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίοι 

δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία), µε τρόπο που να διασφαλίζει τη 

διαφάνεια της διαδικασίας. 

Ακολουθεί ανακοίνωση στο Σύστηµα από τον Πρόεδρο της Ε.Δ., µε συνηµµένο το 

Πρακτικό ελέγχου οικονοµικής προσφοράς του διαγωνισµού, µε την οποία 

γνωστοποιείται ηλεκτρονικά στους διαγωνιζοµένους ότι µπορούν να υποβάλουν 

(ενδεχοµένως) ένσταση κατ’ αυτού µέχρι και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την 

ηλεκτρονική αποστολή σε αυτούς της ανωτέρω ανακοίνωσης, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο άρθρο 17 της παρούσας. 

Εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις η Επιτροπή Διαγωνισµού υποβάλλει τα πρακτικά 

για το αποτέλεσµα του διαγωνισµού στην Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου, η οποία 

εγκρίνει το αποτέλεσµα και αναδεικνύει τον µειοδότη.  

Σε περίπτωση κατάθεσης ενστάσεων, κατά οποιουδήποτε πρακτικού, η Επιτροπή 

Διαγωνισµού συντάσσει γνωµοδότηση την οποία και διαβιβάζει, (µαζί µε τις 

ενστάσεις, το πρακτικό της και τα έγγραφα των φακέλων στα οποία οι ενστάσεις 

στηρίζονται) στην Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου, η οποία αποφαίνεται επί των 

ενστάσεων και εν συνεχεία (στην ίδια ή και διαφορετική απόφαση) εγκρίνει το 

αποτέλεσµα. Οι Διαγωνιζόµενοι οικονοµικοί φορείς που υπέβαλαν ενστάσεις, 

ενηµερώνονται ηλεκτρονικά για την αποδοχή ή απόρριψη της ένστασής τους. 

 

Άρθρο 12: Έγκριση αποτελέσµατος Διαγωνισµού – Πρόσκληση για υπογραφή 

σύµβασης. 

Η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει το αποτέλεσµα του 

διαγωνισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 11.  

Η κατακύρωση γίνεται στον/στους συµµετέχοντα/ες, η προσφορά του/των 

οποίου/οποίων ανταποκρίνεται στους όρους και στις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης και είναι η χαµηλότερη του συνόλου του προϋπολογισµού της µελέτης 

από την Οικονοµική Επιτροπή. 

 

Για την επιλογή της οικονοµικότερης (χαµηλότερης) τιµής της προσφοράς 

αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύµφωνα µε τους 

καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους. 

 

Η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισµού κοινοποιείται ηλεκτρονικά µέσω του 

συστήµατος στους διαγωνιζόµενους των οποίων ανοίχτηκαν οι οικονοµικές 

προσφορές και στο µειοδότη, στον οποίο αποστέλλεται συνοδευτικά και πρόσκληση 

για την υπογραφή της σύµβασης.  

 

Άρθρο 13:  Έγκριση Ακύρωση Επανάληψη του Διαγωνισµού 
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Η  δηµοπρασία ολοκληρώνεται µε την έγκρισή της από την Οικονοµική Επιτροπή του 

Δήµου και η σχετική απόφαση κοινοποιείται στον εν λόγω Υποψήφιο µέσω του 

συστήµατος.  

 

Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας µπορεί να ακυρωθεί : 

1. για παρατυπία κατά την διεξαγωγή, εφόσον εκ της παράτυπου διεξαγωγής 

επηρεάζεται το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας. 

2. εάν αποδεδειγµένως προκύπτει ότι υπήρξε συνεννόηση ή συµπαιγνία των 

διαγωνιζόµενων. Σε αυτή τη περίπτωση η επιτροπή διαγωνισµού εκθέτει µε 

λεπτοµέρεια στο πρακτικό τα διατρέξαντα όπως αυτά υπέπεσαν στην αντίληψή 

της καθώς και τη γνώµη της. 

Επανάληψη του διαγωνισµού  επιτρέπεται µόνο µετά την κατά την προηγούµενη 

παράγραφο  περίπτωση ακύρωσης ή µη έγκρισής του. Επίσης λόγω ασύµφορου 

αποτελέσµατος κρινόµενου τούτου µετά από απόφαση του Δηµοτικού 

Συµβουλίου. Σε περίπτωση µαταίωσης του διαγωνισµού οι συµµετέχοντες σε 

αυτόν δεν θα έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιοδήποτε λόγο. Σε περίπτωση 

επανάληψης του διαγωνισµού µε νέους όρους εξολοκλήρου ή εν µέρει, η 

δηµοπρασία θεωρείται αρχική και όχι επαναληπτική. 

 

Άρθρο 14: Πρόσβαση στα έγγραφα 

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν 

πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο 

που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα 

λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το 

ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 

1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 

του Ν. 4155/2013. 

 

Άρθρο 15: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Οι προσφορές θα ισχύουν για έξι (6) µήνες µετά από την καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής προσφορών του άρθρου 4. 

Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε 

οποιοδήποτε όρο της παρούσας διακήρυξης απορρίπτονται. 

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής χωρίς αυτό να προβλέπεται, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Άρθρο 16: Εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης 

Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι σύµφωνες µε το άρθρο 157 του Ν.4281/2014 και το 

Π.Δ.28/80, κατά το µέρος που αυτό δεν αντίκειται στον παραπάνω νόµο. Αν οι 

εγγυήσεις δεν είναι διατυπωµένες στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσηµη 

µετάφραση. Η εγγύηση µπορεί να εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν 

νόµιµα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 

Χώρου, ή στα κράτη-µέρη της Συµφωνίας Δηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου 

Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το Ν. 2513/1997 (Α΄139) και έχουν, 
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σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού 

ποσού. 

 

Α) ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του 

συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης των προσφεροµένων υπηρεσιών, µη 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., δηλαδή # 1.626 # ευρώ και αφορά το σύνολο 

των εργασιών). 

 

Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου 

προσφοράς που απαιτείται από τη διακήρυξη.  

Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή 

ανατέθηκε η προµήθεια, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης 

εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Οι εγγυήσεις συµµετοχής που αφορούν τους λοιπούς διαγωνιζόµενους που έλαβαν 

µέρος στο διαγωνισµό, επιστρέφονται εντός τεσσάρων (4) ηµερών από την 

ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης 

της προσφοράς τους από τα επόµενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της 

οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύµβασης.  

 

Β) ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος 

να καταθέτει εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής συµβατικής 

αξίας των εργασιών, χωρίς τον Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να έχει 

διάρκεια µεγαλύτερη από τον συµβατικό χρόνο εκτέλεσης των εργασιών κατά δύο (2) 

τουλάχιστον µήνες. 

Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

Η εγγύηση επιστρέφεται µετά την οριστική και ποσοτική ποιοτική παραλαβή των 

υπηρεσιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 

συµβαλλόµενου. 

 

Άρθρο 17: Ενστάσεις 

Ενστάσεις κατά της διεξαγωγής του διαγωνισµού µπορούν να υποβάλλουν  όσοι 

έλαβαν µέρος και συµµετείχαν στον διαγωνισµό ή αποκλείστηκαν απ' αυτόν.  

Οι ενστάσεις υποβάλλονται µέχρι και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την 

ηλεκτρονική αποστολή σε αυτούς της ανακοίνωσης του σχετικού πρακτικού σύµφωνα 

µε τα οριζόµενα στο άρθρο 11 της διακήρυξης. Οι ενστάσεις απευθύνονται στην 

Επιτροπή Διαγωνισµού και υποβάλλονται µέσω του Συστήµατος, επισυνάπτοντας το 

σχετικό έγγραφο σε µορφή pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Σε περίπτωση 

που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή, ο οικονοµικός φορέας το 

υποβάλλει και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών 
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από την ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση αποστολής µε ταχυδροµείο ως 

ηµεροµηνία αποστολής λογίζεται η ηµεροµηνία που φέρει η σφραγίδα του 

ταχυδροµείου. Σε κάθε περίπτωση η ηµεροµηνία άσκησης της ένστασης είναι η 

ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής, εκτός αν υπάρχει περίπτωση διάστασης 

µεταξύ του κειµένου της ένστασης, όπως αυτή υποβλήθηκε ηλεκτρονικά, και της 

ένστασης, όπως έχει προσκοµισθεί από τον οικονοµικό φορέα, οπότε ως ηµεροµηνία 

άσκησης της ένστασης λογίζεται η ηµεροµηνία αποστολής. 

Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από γνωµοδότηση 

της Επιτροπής Διαγωνισµού. Η ίδια ως άνω Επιτροπή (Οικονοµική), µπορεί να 

αποφασίζει στην ίδια συνεδρίαση και για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του 

διαγωνισµού. 

Το πρακτικό της Ε.Δ. µετά της σχετικής αποφάσεως του αρµοδίου οργάνου, 

λαµβανοµένης εντός 10ηµέρου από της λήξεως της προθεσµίας υποβολής 

ενστάσεων, υποβάλλονται στην Αποκεντρωµένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, προς 

έγκρισή τους, είναι δε αµέσως εκτελεστή. 

 
Άρθρο 18: Σύναψη και υπογραφή της σύµβασης. 

18.1  

Η σύµβαση συνάπτεται µε την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης στον επιλεγέντα 

Ανάδοχο. 

 

18.2 

Σύµφωνα µε το  άρθρου 26 του Π.Δ. 28/1980, ο ανάδοχος υπέρ του οποίου 

κατακυρώθηκε η εργασία, έχει την υποχρέωση, σε χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο 

των πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία της ανακοίνωσης της κατακύρωσης, να 

προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης. Ο ανάδοχος οφείλει, προσερχόµενος για 

την υπογραφή της σύµβασης, να προσκοµίσει και την απαιτούµενη εγγύηση για την 

καλή εκτέλεση της εργασίας. Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν 

εµφανισθεί κατά τα ανωτέρω  κηρύσσεται έκπτωτος κατόπιν αποφάσεως του 

Δηµοτικού Συµβουλίου. 

 

Μη εµφάνιση του µειοδότη συνιστά και η µη εµπρόθεσµη προσκόµιση της 

απαιτούµενης για την υπογραφή της σύµβασης εγγύησης. 

Κατά την υπογραφή της σύµβασης, η κατατιθέµενη εγγύηση συµµετοχής στο 

διαγωνισµό αντικαθίσταται µε εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως που ανέρχεται 

σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύµβασης, χωρίς τον Φ.Π.Α. 

 

Η σύµβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα 

µέρη. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της προσφοράς του αναδόχου 

υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε η εργασία, της διακήρυξης και της σχετικής 

µελέτης, στοιχεία τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της. Η σύµβαση δεν 

µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία. Η σύµβαση 

υπογράφεται για το Δήµο από το Δήµαρχο και για τον ανάδοχο από τον ίδιο ή νόµιµα 

εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του. 
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Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε κάθε περίπτωση παραβάσεως ή αθετήσεως 

οποιουδήποτε όρου της διακήρυξης, της µελέτης, της προσφοράς ή του 

συµφωνητικού. Σε αυτήν την περίπτωση, η εγγύηση καλής εκτέλεσης που 

κατατέθηκε από αυτόν καταπίπτει υπέρ του Δήµου λόγω ποινικής ρήτρας. Μετά την 

υπογραφή της σύµβασης, κανένα άλλο έγγραφο κείµενο ή στοιχείο προγενέστερα 

συνταχθέν δεν είναι δυνατό να ληφθεί υπ’ όψη µε οποιονδήποτε τρόπο για την 

ερµηνεία των όρων αυτής. Η σύµβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από το 

συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη 

ύστερα από γνωµοδότηση των αρµοδίων οργάνων αξιολόγησης. 

 

Άρθρο 19: Ρήτρες 

  Ο ανάδοχος, υποχρεούται να κάνει την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών µε 

τον ανάλογο εξοπλισµό και προσωπικό εντός της προθεσµίας που ορίζει στην 

προσφορά του, η οποία όµως δεν µπορεί να υπερβαίνει το χρονικό όριο των πέντε 
(5) ηµερών, διάστηµα εκτιµούµενο ως επαρκές για την εξασφάλιση, την εγκατάσταση 

και θέση σε λειτουργία όλου του απαιτούµενου εξοπλισµού και προσωπικού από την 

υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Ο ανάδοχος οφείλει να κάνει την έναρξη των 

εργασιών την ακριβή ηµεροµηνία που θα του ανακοινώσει η επιβλέπουσα υπηρεσία 

του Δήµου. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται ποινική ρήτρα € 1.000,00– για 

κάθε ηµέρα καθυστέρησης και για δέκα (10) συνολικά ηµερολογιακές ηµέρες. Μετά 

την διαπίστωση παρέλευσης άπρακτου του διαστήµατος αυτού ο ανάδοχος 

καθίσταται έκπτωτος και εφαρµόζονται οι ανάλογες κυρώσεις σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Π.Δ. 28/80. 

 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβιάσει επανειληµµένα τις συµβατικές του 

υποχρεώσεις, κηρύσσεται έκπτωτος σύµφωνα και κατ' αναλογία µε τις κείµενες 

διατάξεις των Ο.Τ.Α. 

 Αποτελεί βασική υποχρέωση του ανάδοχου η απρόσκοπτη φύλαξη των 

πολυσύχναστων παραλιών οι οποίες βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του 

Δήµου Χερσονήσου.  Διευκρινίζεται ότι η παροχή των υπηρεσιών θα πρέπει να είναι 

καθηµερινή Σε περίπτωση παράβασης του όρου αυτού επιβάλλεται, ως ρήτρα € 
1.000,00 – ανά περίπτωση και για κάθε ηµέρα διακοπής. 

 Σε περίπτωση πληµµελούς εκτέλεσης του συµβατικού αντικειµένου, η 

Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα της περικοπής του αναλογούντος τιµήµατος για τις 

σχετικές εργασίες και εφ’ όσον ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις υποδείξεις της 

Υπηρεσίας. Παράλληλα, η Δηµοτική Αρχή διατηρεί το δικαίωµα επιβολής ποινικής 

ρήτρας ίσης µε την συµβατική ηµερήσια πιστοποιούµενη αµοιβή του αναδόχου, για 

τις ηµέρες που αποδεδειγµένα κρίνει ότι ο εργολάβος εκτελεί την εργασία 

πληµµελώς και αντισυµβατικώς. 

Η Δηµοτική Αρχή διατηρεί το δικαίωµα, όταν αποδεδειγµένα κρίνει ότι ο ανάδοχος 

εκτελεί το έργο πληµµελώς και ότι µετά από συνεχή επανάληψη της αντισυµβατικής 

συµπεριφοράς, να τον καταστήσει έκπτωτο αφού πρώτα τον καλέσει µε εξώδικη 
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διαµαρτυρία και σε προθεσµία δεκαπέντε ηµερών, να υποβάλλει τις απόψεις του 

εγγράφως. 

 

Άρθρο 20: Αµοιβή Αναδόχου – Τρόπος πληρωµής 

Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται κατόπιν έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος, στο 

όνοµά του, µετά από την έκδοση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης  για τις εργασίες που 

έγιναν το διάστηµα αυτό, και εφόσον συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα αντίστοιχα άρθρα του ΠΔ 28/80.  

 

 

Άρθρο 21: Έκπτωτος 

Για οποιαδήποτε αµέλεια του αναδόχου σχετικά µε τα καθήκοντα και τις 

υποχρεώσεις του έχουν εφαρµογή οι σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 28/80. Ο Δήµος 

διατηρεί το δικαίωµα να κηρύξει τον προµηθευτή έκπτωτο µε όλες τις σχετικές 

συνέπειες σύµφωνα µε το άρθρο 50 του Π.Δ. 28/80. 

 

 

Άρθρο 22: Τεκµήριο από τη συµµετοχή στη διαδικασία - Διαφορές διακήρυξης 

από τους αντίστοιχους νόµους 

22.1  

Η συµµετοχή στη διαδικασία του διαγωνισµού συνιστά τεκµήριο ότι ο Διαγωνιζόµενος 

και κάθε µέλος του (σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας) έχει λάβει πλήρη γνώση: 

α) της παρούσας προκήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, 

β) της ανωτέρω νοµοθεσίας. 

Οι όροι της παρούσας διακήρυξης ερµηνεύονται κατά τρόπο ώστε να µην προκύπτει 

αντίθεσή τους µε κανόνες δικαίου. Σε περίπτωση σύγκρουσης όρου της διακήρυξης 

(συµπεριλαµβανοµένων και των λοιπών τευχών της) προς επιτακτικό κανόνα 

δηµοσίου δικαίου ή προς κανόνα δηµόσιας τάξης υπερισχύει ο κανόνας δικαίου. 

22.2 

Για ό,τι δεν ρυθµίζεται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του 

Π.Δ.28/80, όπως ισχύει. Για τυχόν διαφορές που θα προκύψουν συµφωνείται ρητά 

ότι τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης είναι  τα καθ΄ ύλη αρµόδια όργανα για την επίλυσή 

τους. 

 

Άρθρο 23: Δηµοσιότητα – Δαπάνες δηµοσίευσης  

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί άπαξ σε µία (1) εβδοµαδιαία, µία 

(1) τοπική  ηµερήσια, µία (1) οικονοµική ηµερήσια εφηµερίδα και στο ΦΕΚ (στο 

Τεύχος Διακηρύξεων Δηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης) πέντε 

(5)  ηµέρες  πριν τη διενέργεια  του  διαγωνισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π. 

Δ. 28/1980, τη σχετική τροποποίηση από την εγκύκλιο 31/αρ. πρωτ. 30118/22-9-

2000 /ΥΠ. ΕΣ. ∆. ∆. Α. και του Ν.3548/2007, καθώς επίσης θα αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα του Δήµου (www.hersonisos.gr ) και στο πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και 

θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος. Το 

πλήρες κείµενο της διακήρυξης και τα λοιπά συµβατικά τεύχη διατίθενται από το 
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δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αρµόδιος υπάλληλος : Κώστας Καλαθάκης 

2813404635.  

Οι δαπάνες για τη δηµοσίευση της παρούσας, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της 

δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το 22ο άρθρο του Π. Δ. 28/1980 όπως ισχύει,  βαρύνουν 

τον ανάδοχο, στον οποίο  κατακυρώνεται οριστικά η δηµοπρασία.  

 

Άρθρο 24: Άλλα στοιχεία 

Ο Δήµος Χερσονήσου διατηρεί το δικαίωµα να προβεί στην κατακύρωση του 

Διαγωνισµού και στην περίπτωση κατάθεσης µίας µόνο προσφοράς ή και στην 

περίπτωση παραµονής µόνο µίας έγκυρης προσφοράς στην διαδικασία των 

διάφορων σταδίων του Διαγωνισµού. 

Δεν γίνονται δεκτές προσφορές διαγωνιζόµενων που δεν θα αφορούν το σύνολο 

των προς εκτέλεση εργασιών όπως προβλέπει η παρούσα Διακήρυξη. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ- 

Υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

για την ανάδειξη αναδόχου της σύµβασης παροχής υπηρεσιών µε τίτλο : 

«Προστασία των λουοµένων, στις παραλίες του Δήµου, κατά την περίοδο 

«Ιούνιος – Ιούλιος – Αύγουστος 2015»   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

 

 

 

ΝΟΜΙΜΟΣ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ.ΠΟΛΗ   

ΤΗΛΕΦΩΝΟ / FAX   

E-MAIL  

Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.  

 

Υποβάλουµε την προσφορά µας για την ως άνω σύµβαση και δηλώνουµε ότι 

αναλαµβάνουµε την εκτέλεσή της προσφέροντας το ακόλουθο ενιαίο ποσοστό 

έκπτωσης επί τοις εκατό (%), εκφρασµένο σε ακέραιες µονάδες: 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)……………………………  

στις Τιµές του ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης και συγκεκριµένα: 
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ΕΙΔΟΣ Είδος 

Μονάδας 

 

Πο

σότ

ητα 

Τιµή 

Μονάδ

ας 

Ανά 

µήνα 

Ποσοσ

τό 

έκπτω

σης 

…...% 

Χρονική 

Διάρκει

α 

(Μήνες) 

Ποσό 

έκπτωση

ς 

Τελική τιµή 

µετά την 

έκπτωση 

χωρίς 

Φ.Π.Α. 

Προστασία των 

λουοµένων στις 

παραλίες οι οποίες 

βρίσκονται εντός 

των διοικητικών 

ορίων του Δήµου 

Χερσονήσου 

Ναυαγοσ

ώστης 

8 27.100  3   

     Σύνολο   

     Φ.Π.Α 

23% 

€ 

     ΤΕΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛ

Ο 

€ 

 

Ολογράφως : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Χρόνος ισχύος της προσφοράς από την επόµενη ηµέρα της διενέργειας του 

διαγωνισµού. τρεις (3) µήνες 

         Ηµεροµηνία 

....../....../2015 

 

Ο Νόµιµος εκπρόσωπος 

 

 

(Υπογραφή) 

 

Όνοµα Επώνυµο 
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Ο Αντιδήµαχος 

 Οικονοµικών Υποηρεσιών 

 

 

Εµµανουήλ Πλευράκης 

 

 

 


