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ΘΕΜΑ :Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ TΨΝ 

ΛΙΜΕΝΨΝ ΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ ΘΗΡΑ για τις ανάγκες 
λειτουργίας». 

  
ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Σαμείου Θήρας. 
 Έχοντας υπόψη: 

1. Σις διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.), όπως ισχύει   
2. Σις διατάξεις του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
3. Σις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής 

πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Τπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης» 

4. Σις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980. 
5. Σις διατάξεις του Ν. 4270/14 (ΥΕΚ 143 Α/28-06-2014) : Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 

και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις. 

6. Σις διατάξεις του Ν. 4281/14 (ΥΕΚ 160 Α/08082014) : Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Τπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις. 

7. Σις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3548/07 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Σύπο και άλλες διατάξεις» 

8. Σην υπ’αριθμόν 333/08 γνωμοδότηση του Γ’ τμήματος του Ν..Κ. και την υπ’αριθμόν 33/08 
εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών 

9. Σην υπ’ αριθμόν 12179 (ΥΕΚ 1893/Β/11-07-2014) απόφαση του Τπουργού Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας – Ο Τφυπουργός στο Πρωθυπουργό ΄΄Καθορισμός 
ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα 
καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου’’,. 

10. Σις διατάξεις της παραγράφου Ζ’ του Ν. 4152/13 (ΥΕΚ – 107 Α/9-5-2013): Επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013  

11. Σο γεγονός ότι υπάρχει επαρκής, διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον κωδικό αριθμό 
δαπάνης 00.6142.012 του προϋπολογισμού δαπανών του Δ.Λ.Σ. Θήρας έτους 2016, γεγονός 
το οποίο αποδεικνύεται από την υπ’ αριθμόν 4-1-2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης  

12. Σον υπ’ αριθμόν πρωτοκ. 1036/15/07/2016 πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας μας που 
έλαβε αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης μητρώου (Α.Δ.Α.Μ.) 16REQ00479396/2016-07-18 
και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 143/2016 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. 

13. Σην υπ’ αριθμόν 144/2016 απόφαση  του Διοικητικού υμβουλίου, με την οποία 
καθορίσθηκαν οι όροι του διαγωνισμού και διατέθηκε η απαιτούμενη πίστωση. 

14. Σις διατάξεις του Π.Δ 113/10 (ΥΕΚ 194 Α/22-11-2010-Διορθ.σφαλμ. το ΥΕΚ 209 Α/10-12-
2010) : Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. 

15. Σις διατάξεις του Ν.4155/13 (ΥΕΚ 120 Α/29-5-2013): Εθνικό ύστημα Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων υμβάσεων και άλλες διατάξεις. 

ΘΗΡΑ 25/07/ 2016 

 
Αρ. Πρωτοκ. : 1050/2016 

 

Αρ. Μελέτης :5/2016 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 
ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ TΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ. 

 

              

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

             ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

             ΔΗΜΟΣ  ΘΗΡΑΣ 
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ          

             Δ/ΝΣΗ ΦΗΡΑ ΘΗΡΑΣ 
               Αρμόδιος Υπάλληλος : Αργυρός Αντώνιος 
  Στοιχεία επικοινωνίας :    
  Τηλ. :  2286028362    
  Fax :  2286025878    
  Ε-mail : dltthiras@gmail.com 
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16. Σις διατάξεις του Ν.3861/10 (ΥΕΚ 112 Α/13-7-2010) : Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

17. Η υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκύκλιος του υπουργείου εσωτερικών. 
ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΕ 

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
προσφορά για την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ TΨΝ ΛΙΜΕΝΨΝ ΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 
ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ ΘΗΡΑ», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης εβδομήντα μία χιλιάδων 
εννιακόσια είκοσι ευρώ (€ 71.920,00), συμπεριλαμβανομένου Υ.Π.Α. 24%.   

Άρθρο 1ο 

Εννοιολογικοί ορισμοί 
Για την καλύτερη ερμηνεία και κατανόηση των όρων της παρούσας διακήρυξης, δίδονται οι 

ακόλουθοι ορισμοί : 
·         Όπου «Αναθέτουσα Αρχή» νοείται Δημοτικό Λιμενικό Σαμείο Θήρας. 
·         Όπου «Ενδιαφερόμενος» νοείται κάθε Υυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που προτίθεται να λάβει 

μέρος στον διαγωνισμό 
·         Όπου «Τποψήφιος» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση προμηθευτών που 

υποβάλλει προσφορά στον διαγωνισμό 
·         Όπου «Επιτροπή Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού» 

νοείται η τριμελής επιτροπή που έχει συγκροτηθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Θήρας (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10) και είναι αρμόδια για την διεξαγωγή 
του διαγωνισμού, τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, την αξιολόγηση των τεχνικών και 
οικονομικών προσφορών, την παραλαβή και αξιολόγηση των ενστάσεων και την γνωμοδότηση επί αυτών 
στο Διοικητικό συμβούλιο και την γνωμοδότηση επί του αποτελέσματος του διαγωνισμού προς το 
Διοικητικό συμβούλιο 

·         Όπου «Ανάδοχος» ή «Προμηθευτής» νοείται ο/οι Τποψήφιος/οι στον/ους οποίο/ους θα 
ανατεθεί η παρούσα υπηρεσία/εργασία μέσω σύμβασης που θα καταρτιστεί και θα υπογραφεί με το  δήμο 
μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού από το διοικητικό συμβούλιο. 

·         Όπου «Σεύχη Διαγωνισμού» νοείται η παρούσα διακήρυξη μαζί με τα τεύχη της μελέτης που 
είναι α) Οι τεχνικές προδιαγραφές  της εργασίας/υπηρεσίας, β) Η τεχνική έκθεση, γ) Ο ενδεικτικός 
προϋπολογισμός της εργασίας/υπηρεσίας, δ) Η συγγραφή υποχρεώσεων που περιέχουν τους όρους και τις 
προϋποθέσεις βάσει των οποίων διενεργείται ο παρών πρόχειρος διαγωνισμός. 

·         Όπου «Προσφορά» νοείται η Προσφορά που θα υποβάλλουν οι Τποψήφιοι στο πλαίσιο του 
παρόντος διαγωνισμού, και η οποία περιλαμβάνει τα Δικαιολογητικά υμμετοχής, την Σεχνική Προσφορά 
και την Οικονομική Προσφορά. 

·         Όπου «Τπεύθυνη Δήλωση» νοείται η Τπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, ή σε περίπτωση 
αλλοδαπού υποψηφίου κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας 
προέλευσής του. ε περίπτωση Νομικού Προσώπου υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή από 
ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα προς τούτο εκπρόσωπο (σε αυτήν την περίπτωση προσκομίζεται επικυρωμένο 
αντίγραφο του οικείου εξουσιοδοτικού εγγράφου).  

·         Όπου «ύμβαση» νοείται η σύμβαση που υπογράφει ο μειοδότης με το Δ.Λ.Σ. Θήρας. 
 

Άρθρο 2ο 
Περιγραφή της εργασίας/υπηρεσίας 

Αντικείμενο της, αναφερόμενης στην παρούσα διακήρυξη, υπηρεσίας αποτελεί  το σύνολο των 
εργασιών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές που αποτελεί μέρος των τευχών δημοπράτησης. 
 

Άρθρο 3ο 
Προϋπολογισμός – πηγή χρηματοδότησης  

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω εργασίας/υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα μία 
χιλιάδων εννιακόσια είκοσι ευρώ (€ 71.920,00), συμπεριλαμβανομένου Υ.Π.Α. 24% , ποσό για το οποίο 
υπάρχει διαθέσιμη και επαρκής πρόβλεψη  στον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Σαμείου 
Θήρας οικονομικού έτους 2016 και 2017 και συγκεκριμένα στους Κ.Α. 00.6142.012, ενώ η δαπάνη θα 
καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Σαμείου Θήρας.  
 

Άρθρο 4ο 
Σόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού 

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 2η Αυγούστου 2016, ημέρα της εβδομάδας Σρίτη ενώπιον της 
αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμό 232/2015, 
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απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θήρας (ΑΔΑ 73ΛΕΨΡΝ-ΜΚ ), στην έδρα της 
ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ που βρίσκεται στα Υηρά Θήρας ( δίπλα στο τελεφερίκ) με ώρα έναρξης την 10:00 
π.μ., η οποία είναι και ώρα  λήξης υποβολής των προσφορών. 

 Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, 
δεν παραλαμβάνονται ούτε αξιολογούνται, αλλά επιστρέφονται, εκτός αν η επίδοση προσφορών που 
άρχισε πριν από την ώρα λήξης της αποδοχής αυτών, συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή. 

Άρθρο 5ο 
Σεύχη δημοπράτησης.  

Σα τεύχη δημοπράτησης, τα οποία αποτελούν συμβατικά στοιχεία της εργασίας/υπηρεσίας, είναι 
κατά σειρά ισχύος τα κατωτέρω: 

1. Η παρούσα διακήρυξη 
2. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 
3. Η συγγραφή υποχρεώσεων 
4. Οι τεχνικές προδιαγραφές 
5. Η τεχνική περιγραφή. 

 
 

Άρθρο 6ο 
Προσόντα διαγωνιζομένων – Δικαίωμα συμμετοχής.  

τον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών ή 
κοινοπραξίες φυσικών προσώπων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που δραστηριοποιούνται στον αντίστοιχο 
με την προς ανάθεση εργασία/υπηρεσία κλάδο, λαμβάνοντας ως αποδεικτικό στοιχείο την εγγραφή του 
εκάστοτε προμηθευτή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται από τους 
νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένος, και έχουν τις απαιτούμενες, από την ισχύουσα κείμενη 
νομοθεσία, άδειες. 
  την περίπτωση των ενώσεων ή κοινοπραξιών, δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική 
μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Τποχρεούνται όμως να το πράξουν σε περίπτωση 
επιλογής, πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Σα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνονται 
έκαστος έναντι της ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την εκτέλεση της 
εργασίας/υπηρεσίας. 

τον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: 

1.       Σελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό 
συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της 
χώρας εγκατάστασής τους. 

2.       Έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής 
διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις 
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους. 

3.       Έχουν καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την 
επαγγελματική διαγωγή τους. 

4.       Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή 
σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο 
διαθέτει η αναθέτουσα αρχή. 

5.       Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου. 

6.       Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών, 
σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου. 

7.       Είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ 
εφαρμογή του παρόντος ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 

8.       Εις βάρος των οποίων υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα 
αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης της 98/773/ΔΕΤ του υμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1). 

16PROC004851007 2016-07-26

ΑΔΑ: Ω33ΕΟΕ2Ε-Ι0Ξ



Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνιςμού ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ TΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ Σελίδα 4 
 

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του υμβουλίου της 26ης Μαΐου 
1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του υμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2) 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48) 

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ 
EOK του υμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 
77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
υμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και 
τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305).  

Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα, εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την προσωπική κατάσταση 
των εν λόγω υποψηφίων/προσφερόντων, να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές για να λάβει τις πληροφορίες 
που θεωρεί απαραίτητες. Όταν οι πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο ή προσφέροντα εγκατεστημένο σε 
άλλο κράτος μέλος, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών. Σα αιτήματα 
αυτά αφορούν, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος ή 
ο προσφέρων, τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των διευθυντικών 
στελεχών επιχείρησης, ή οποιουδήποτε προσώπου έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου του υποψηφίου ή του προσφέροντος. 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι ανωτέρω λόγοι ισχύουν για καθέναν από 
τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για έναν μόνο 
συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από τον διαγωνισμό. 

 
Άρθρο 7ο 

Δικαιολογητικά συμμετοχής  
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά: 
 Οι Έλληνες πολίτες: 
1.  Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό  κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας 

διακήρυξης. 
2.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο 

να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Αν πρόκειται για εταιρεία, το δικαιολογητικό αυτό θα αφορά 
τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή το διαχειριστή της εταιρείας. 

3. 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 και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης 
απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή 
υπό άλλη ανάλογη διαδικασία ή ένορκη βεβαίωση που να περιγράφει τα ανωτέρω. 

Σα ανωτέρω πιστοποιητικά εκδίδονται: 
- Αυτά που αφορούν την πτώχευση και τον πτωχευτικό συμβιβασμό (διαδικασία εξυγίανσης), την 

ειδική εκκαθάριση του Πτωχ. Κώδικα καθώς και την αναγκαστική διαχείριση, από το οικείο 
πρωτοδικείο ή από την υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. του οικείου επιμελητηρίου. 

- Αυτά που αφορούν την εκκαθάριση, από την οικεία υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. 
Σα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί έξι (6) το πολύ μήνες πριν από την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 

ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
ε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (3) και 
(4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία 
και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

5. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το 
ειδικό επάγγελμα τους, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού. 

6. Πιστοποιητικό ISO 9001 2008 Διαχείρισης ποιότητας, σχετικά με τη Διαχείρηση  Ανθρώπινου 
Δυναμικού για το Δημόσιο 
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7. Πιστοποιητικό ISO 14001:2004 ύστημα Διαχείρισης Περιβαλλοντικής Ασφάλειας , σχετικά με 
τη Διαχείρηση  Ανθρώπινου Δυναμικού για το Δημόσιο  

 8. Πιστοποιητικό ISO ΟΗSAS 18001:2007 ύστημα Διαχείρισης Τγείας και Ασφάλειας στην 
Εργασία , σχετικά με τη Διαχείρηση  Ανθρώπινου Δυναμικού για το Δημόσιο 

9. Ση συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι, καταθέτοντας 
αντίγραφο αυτής.  

10. τοιχεία εμπειρίας του διαγωνιζόμενου:  
Δήλωση του διαγωνιζόμενου η οποία να αποδεικνύει την εμπειρία του σε αντίστοιχες 

υπηρεσίες σε Οργανισμούς Λιμένων ή Δημοτικά Λιμενικά Σαμεία η Δήμους η άλλα ΝΠΔΔ, η οποία 
να συνοδεύεται από τις αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των αναθετουσών αρχών.  

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν εκτελέσει με επιτυχία τουλάχιστον μία (1) υπηρεσία  
που να περιλαμβάνει αντίστοιχες εργασίες με αυτές στις οποίες αφορά παρούσα διακήρυξη. Ψς 
αντίστοιχες εργασίες ορίζονται οι εργασίες που αναφέρονται στην παρούσα σε Οργανισμούς 
Λιμένων ή Δημοτικά Λιμενικά Σαμεία η Δήμους αντιστοίχου μεγέθους και επισκεψιμότητας.  

την περίπτωση συμμετοχής κοινοπραξιών, θα πρέπει την συγκεκριμένη εμπειρία να την 
διαθέτει κάθε μέλος ξεχωριστά. Προς απόδειξη των παραπάνω , οι συμμετέχοντες θα καταθέσουν 
υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 όπου θα δηλώνουν το κύκλο εργασιών της τελευταίας χρήσης 
στον κλάδο των υπηρεσιών καθώς και δημοσιευμένους ισολογισμούς. 
 
 Οι αλλοδαποί:  

επιπλέον 
1. Εγγυητική επιστολής συμμετοχής στον διαγωνισμό. 
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 
τους δραστηριότητας. 

3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του 
εδαφίου α της παραγράφου αυτής. 

4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα 
μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους. 
 Σα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 'Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων 

(α) και (β) εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου. 
 Οι συνεταιρισμοί: 
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό. 
2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου α της παραγράφου αυτής. 
ε) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 
1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 

ένωση. 
2. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΦ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από 

μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις 
οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλύτερου μεγέθους είτε 
με μη μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεσθούν από τις ΜΜΕ ή τους 
παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50%. Σο 
πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε 15 ημέρες 
από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

3. Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλλουν και 
κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΦ, από το οποίο 
να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότησή τους από 
τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της τράπεζας Ελλάδος. 

4. Σα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, μπορεί να μην 
υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που διενεργεί την 
εργασία/υπηρεσία και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία στην προσφορά σχετικά 
με αυτό. 

5. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους 
υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου της 
υπογραφής του εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 
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6. Εάν σε κάποια ώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν 
όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή 
που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές 
που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί 
με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός από τα πιο πάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, 
υποβάλλει: 

1. Εξουσιοδότηση στον καταθέτοντα την προσφορά ή Α.Δ.Σ. του φυσικού προσώπου όταν είναι 
παρόν ο ίδιος. 

2. Καταστατικό της επιχείρησης και τυχόν τροποποιήσεις, συνοδευόμενο με τις αντίστοιχες 
βεβαιώσεις του οικείου Πρωτοδικείου.  

3. Τπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986, όπου δηλώνει ότι : 

 H προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους τις παρούσας προκήρυξης, της οποίας 
έλαβε γνώση. 

 Αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης και ότι η 
προσφορά του καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων εργασιών. 

 Δεν αποκλείστηκε τελεσίδικα από Δημόσια Τπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΟΣΑ γιατί δεν εκπλήρωσε 
τις συμβατικές υποχρεώσεις του. 

 Διαθέτει την κατάλληλη υποδομή (ειδικευμένο προσωπικό κλπ) που κρίνεται αναγκαία για 
την επιτυχή υλοποίηση της εργασίας/υπηρεσίας. 

4. Πρακτικό αποφάσεων του Διοικητικού υμβουλίου ή του Διοικούντος Οργάνου του 
προσφέροντα με το οποίο : 

 Εγκρίνεται η συμμετοχή του στο διαγωνισμό. ε περίπτωση Ένωσης εταιρειών εγκρίνονται 
η συμμετοχή της εταιρείας στο διαγωνισμό, η σύμπραξη με τις λοιπές εταιρείες – μέλη της 
Ένωσης και το ποσοστό συμμετοχής της κάθε μίας στον προϋπολογισμό της 
εργασίας/υπηρεσίας. 

 Εγκρίνεται, σε περίπτωση Ένωσης ή Κ/Ξ, μία εταιρεία ως συντονιστής (leader) της Ένωσης, 
ο οποίος είναι υπεύθυνος για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της Ένωσης. 

 ε περίπτωση ένωσης ή Κ/Ξ προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά τα παρακάτω 
δικαιολογητικά κλπ, εκτός της εγγυητικής επιστολής, υποβάλλονται για κάθε έναν από τους 
συμμετέχοντες στην ένωση ή Κ/Ξ. 

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται πρωτότυπα ή σε θεωρημένα αντίγραφα. Η μη 
προσκόμιση κάποιου από τα ανωτέρω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισμού του 
συμμετέχοντος. 

 
Άρθρο 8ο 

         Χρόνος ισχύος προσφορών 
 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι ενενήντα  (90)  ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες 
από την επόμενη της ημέρας διεξαγωγής του διαγωνισμού. Προσφορές που ορίζουν μικρότερο χρόνο 
ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από 
την Αναθέτουσα Αρχήν πριν από τη λήξη της, για  διάστημα τριάντα (30)  ημερών κατά ανώτατο όριο. Η 
ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος 
της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 
 

Άρθρο 9ο 
Εγγυήσεις 

( άρθρα 157 του Ν.4281/14) 
 Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να προσκομίσουν, επί ποινή αποκλεισμού, 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό που ορίζεται στο ποσό των χιλίων τετρακοσίων οκτώ ευρώ 
και σαράνατ λεπτών (1.438,40 €) και αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% (δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2%) επί της 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Υ.Π.Α. σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 
άρθρου 157 του Ν.4281/14. 

Η εγγύηση επιστρέφεται σε όσους αποκλειστούν από το διαγωνισμό αμέσως, ενώ σε όσους 
αποτύχουν επιστρέφεται μετά την ανακήρυξη του τελευταίου μειοδότη. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
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του αναδόχου αντικαθίσταται με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της εργασίας/υπηρεσίας, την οποία 
είναι υποχρεωμένος ο ανάδοχος να προσκομίσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Ο ανάδοχος, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της 
σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας για εκτέλεση 
του έργου, χωρίς τον Υ.Π.Α. Η εγγύηση κατατίθεται πριν την υπογραφή της σύμβασης. Ο χρόνος ισχύος 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να συμπίπτει με τον χρόνο εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου 
του έργου, προσαυξημένου κατά δύο (2) μήνες. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται, σε δύο μήνες 
μετά την περάτωση του συμβατικού αντικειμένου του έργου. 
 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό καθώς κι η εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης συντάσσονται κατά τον τύπο που ισχύει στο δημόσιο και κατατίθενται υπό μορφή εγγυητικής 
επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή του Σ..Μ.Ε.Δ.Ε. ή γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του 
Σαμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Οι κοινοπραξίες ή ενώσεις εταιρειών θα πρέπει να καταθέσουν είτε 
μία κοινή εγγυητική επιστολή, στο σώμα της οποίας να αναφέρονται ευκρινώς οι επωνυμίες όλων των 
εταιρειών που συμμετέχουν σ’ αυτήν, ή ισόποσες με τον αριθμό των συμμετεχόντων  στην κοινοπραξία ή 
ένωση εταιρειών, εγγυητικές επιστολές, το άθροισμα των ποσών των οποίων θα πρέπει να ισούται ακριβώς 
με το αναφερόμενο στον παρόν άρθρο ποσό.  
 

Άρθρο 10ο 
Σρόπος σύνταξης και υποβολής των προσφορών  

 Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους 
όρους της παρούσας  διακήρυξης. ε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η  υποβολή της 
προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος 
νομικού προσώπου. 

Οι προσφορές: 

1. Τποβάλλονται με τον τρόπο που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη και φέρουν την μονογραφή του 
προσφέροντα κατά φύλλο. 

2. Τποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα 
3. Όταν περιλαμβάνουν Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών, αυτά γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται 

από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να έχουν 
συνταχθεί ή να έχουν επίσημα μεταφραστεί στην Ελληνική  Γλώσσα επί ποινή αποκλεισμού. 

4. Είναι δακτυλογραφημένες και δε φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες 
κτλ). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες κτλ θα πρέπει να είναι με τα  ίδια στοιχεία εκτυπωτικής 
μηχανής και μονογραμμένες από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τον 
έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις κτλ και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι έγιναν πριν από την 
αποσφράγιση της προσφοράς. 

5. Αφορούν ολόκληρη την παρεχόμενη υπηρεσία/εργασία (στο σύνολό της). 
6. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους  ή τους νομίμους εκπροσώπους 

τους. Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από όλους τους 
κοινοπρακτούντες και αν πρόκειται για εταιρείες, από τους νομίμους εκπροσώπους τους. Ο καταθέτων 
την προσφορά θα πρέπει να υποβάλλει, επί ποινή χαρακτηρισμού της προσφοράς ως απαράδεκτης, 
στην επιτροπή, εκτός από το δελτίο αστυνομικής του ταυτότητας, και τα ακόλουθα δικαιολογητικά :  
 Για Α.Ε. : Επικυρωμένο αντίγραφο του Υ.Ε.Κ. δημοσίευσης της απόφασης της γενικής συνέλευσης 

των μετόχων από το οποίο να αποδεικνύεται ότι είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της 
εταιρείας ή θεωρημένη από δημόσια αρχή εξουσιοδότηση στον καταθέτοντα την προσφορά από τον 
νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας 

 Για τις Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. : Επικυρωμένο αντίγραφο του Υ.Ε.Κ. δημοσίευσης του καταστατικού 
από το οποίο να αποδεικνύεται ότι είναι διαχειριστής της εταιρείας ή θεωρημένη από δημόσια 
αρχή εξουσιοδότηση στον καταθέτοντα την προσφορά από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας 

 Για τις ατομικές επιχειρήσεις ή τους ελεύθερους επαγγελματίες : Επικυρωμένο αντίγραφο του 
Υ.Ε.Κ. δημοσίευσης του καταστατικού από το οποίο να αποδεικνύεται οτι είναι ο νόμιμος 
εκπρόσωπος της επιχείρησης ή θεωρημένη από δημόσια αρχή εξουσιοδότηση στον καταθέτοντα 
την προσφορά από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. 

 Για τις κοινοπραξίες επιχ/σεων : Ανάλογα με την μορφή των εταιρειών ισχύουν τα ανωτέρω ως 
προς το περιεχόμενο των Υ.Ε.Κ. συσσωρευτικά ( π.χ. για μία κοινοπραξία ανάμεσα σε μία Α.Ε. 
και σε μία Ε.Π.Ε. θα πρέπει να παρευρεθούν ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε. και κάποιος μέλος του 
Δ.. της Α.Ε. προσκομίζοντας τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ) ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο 
προς τον καταθέτοντα την προσφορά απο τους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
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Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρείες ή 
κοινοπραξίες. Δεν μπορεί επίσης να συμμετέχει (ξεχωριστά) για δικό του λογαριασμό, αυτός που 
εκπροσωπεί διαγωνιζόμενη εταιρεία ή είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου τέτοια εταιρείας. 

Δεν μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό υπάλληλος εταιρείας, η οποία 
λαμβάνει μέρος σε αυτή ή ειδικοί σύμβουλοι που μισθοδοτούνται ή αμείβονται με οποιοδήποτε τρόπο 
από την εταιρεία αυτή. 
Επιπλέον: 

1. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της επιτροπής 
εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 

2. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους, ότι έλαβαν γνώση όλων 
των όρων της διακήρυξης. Πάντως η γνώση τους αυτή θεωρείται, ότι υπάρχει με την υποβολή της 
προσφοράς. Εξάλλου, με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο ότι οι διαγωνιζόμενοι είναι 
απολύτως ενήμεροι από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της εργασίας/υπηρεσίας και 
ότι έχουν μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο του διαγωνισμού. 

3. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Οι προσφορές κατατίθενται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, δακτυλογραφημένες, σε ένα (1) πρωτότυπο και 
ένα (1) αντίγραφο . 

 το φάκελο κάθε προσφοράς θα πρέπει να αναγράφεται η εταιρεία ή ένωση Εταιριών ή 
Κοινοπραξία που την υποβάλλει. υγκεκριμένα, θα πρέπει να αναγράφονται στοιχεία του προσφέροντος 
όπως επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
του διαγωνιζόμενου, όνομα αρμοδίου προσώπου για την προσφορά. την περίπτωση Ένωσης εταιρειών η 
Κ/Ξ που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω στοιχεία παρέχονται για κάθε μέλος της Ένωσης ενώ 
ορίζεται, επίσης, ο εκπρόσωπος της Ένωσης ή Κ/Ξ στο διαγωνισμό. 

 Ο ενιαίος φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει 1 φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ- ΣΕΦΝΙΚΗ 
ΠΡΟΥΟΡΑ» και 1 υποφάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ»   με τα αντίστοιχα αντίτυπα: 

1. Υάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ- ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ» (πρωτότυπο και ένα αντίγραφο) 
2. Τποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ» (πρωτότυπο και ένα αντίγραφο). 

Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να 
επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 
 Οι προσφορές επί ποινή απόρριψης για τυπικούς λόγους δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, 
σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να 
είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να 
αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και 
Αποσφράγισης των Προσφορών, προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν διορθώσεις και 
τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν του 
κλεισίματος του διαγωνισμού. 

 Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς  ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας 
Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Περιεχόμενα φακέλου Α: «Δικαιολογητικά υμμετοχής-Σεχνική προσφορά». 

Δικαιολογητικά συμμετοχής. 

1. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους, τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της 
παρούσας κατά περίπτωση δικαιολογητικά στην ελληνική γλώσσα. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί 
εκτός Ελλάδος, συνοδεύονται υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους 
στην Ελληνική γλώσσα. 

2. Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που διαπιστώνεται μετά από έλεγχο, συνεπάγεται τον 
αποκλεισμό του υποψηφίου εκείνου του οποίου τα δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή. 
Πάντως, η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει τη συμπλήρωση ή διευκρίνιση 
υπαρχόντων δικαιολογητικών, και οι υποψήφιοι υποχρεούνται να τα προσκομίσουν μέσα σε δύο (2) 
εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής σχετικού εγγράφου. ε περίπτωση που τα 
δικαιολογητικά που ζητήθηκαν από την επιτροπή, δεν προσκομισθούν μέσα στην παραπάνω 
προθεσμία, η προσφορά απορρίπτεται.  

3. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παρακάτω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις 
παραπάνω περιπτώσεις, αυτά μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου 
που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συμβολαιογράφου ή του αρμόδιου 
επαγγελματικού φορέα της χώρας προέλευσής τους. Για τις περιπτώσεις που στη χώρα προέλευσης δεν 
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προβλέπεται από το νόμο ένορκη βεβαίωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, 
βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος κατά τα ανωτέρω. 

 
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την «ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ», η 
οποία περιέχει Σεχνική Περιγραφή, στην οποία θα περιγράφονται επί ποινής απόρριψης αναλυτικά όλα 
τα τεχνικά στοιχεία των υπό ανάθεση εργασιών/υπηρεσιών της προσφοράς, και οι ποσότητες αυτών 
σύμφωνα με το Παράρτημα Α της παρούσας και με τη σειρά που αναγράφονται σε αυτό, χωρίς αναγραφή 
τιμών. 
 
Περιεχόμενα Τποφακέλου Β «Οικονομική Προσφορά». 

 Ο υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνει την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ του 
υποψηφίου αναφερόμενη στο σύνολο της εργασίας/υπηρεσίας. 
 Σο συνολικό ποσό πλέον Υ.Π.Α. αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικά. ε περίπτωση διαφωνίας 
μεταξύ του ποσού ολογράφως και αυτού αριθμητικώς, θεωρείται ως προσφορά το αναφερθέν ποσό 
ολογράφως. 
 Απαγορεύεται με ποινή αποκλεισμού η οικονομική προσφορά για τμήμα της εργασίας/υπηρεσίας. 
 Αναπροσαρμογή της τιμής δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια της εργασίας/υπηρεσίας. Προσφορές 
που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται. 
 

Άρθρο 11ο 
Παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών 

Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την επιτροπή του διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, 
μέχρι να λήξει ο χρόνος που ορίζεται στη διακήρυξη. 

Πάνω σε κάθε φάκελο που παραδίδεται στην επιτροπή αναγράφεται ο αύξων αριθμός της 
προσφοράς καθώς και – σε περίπτωση  ιδιόχειρης κατάθεσης – η τυχόν άμεση απόρριψή της, εάν δεν 
συνοδεύεται από το δελτίο ταυτότητας ή το απαιτούμενο παραστατικό εκπροσώπησης. Ο αύξων αριθμός 
του φακέλου αναγράφεται και στο πρακτικό της δημοπρασίας. 

Μόλις παρέλθει η ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη, ο πρόεδρος της επιτροπής κηρύσσει τη λήξη 
του χρόνου παράδοσης των προσφορών, η οποία αναγράφεται στο πρακτικό. 

Με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, απαγορεύεται μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού να 
γίνει για οποιοδήποτε λόγο δεκτή προσφορά, εκτός εάν η εμπρόθεσμη επίδοση των προσφορών συνεχίζεται 
χωρίς διακοπή και μετά την παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στη διακήρυξη. 
 Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών και ενώ συνεχίζεται δημόσια η συνεδρίαση αρχίζει 
από την επιτροπή η αποσφράγιση του εξωτερικού φακέλου κατά σειρά. τη συνέχεια γράφεται στο 
πρακτικό τα σε κάθε φάκελο ευρισκόμενα έγγραφα, περιληπτικά μεν αλλά κατά τρόπο που να εμφανίζει 
το σύμφωνο ή όχι, προς τους όρους της διακηρύξεως παρουσία των παρισταμένων. 
 Ο υποφάκελος Β που έχει την οικονομική προσφορά παραμένει σφραγισμένος. 
 Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παρευρισκόμενοι στην αίθουσα 
του διαγωνισμού εξέρχονται και η συνεδρίαση γίνεται μυστική. 
 Η επιτροπή, σε μυστική συνεδρίαση, ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα και την τεχνική 
προσφορά των διαγωνιζομένων και αποφασίζει ποιοι θα αποκλειστούν. 
 Εν συνεχεία μετατρέπεται και πάλι η συνεδρίαση σε δημόσια και ανακοινώνονται τα ονόματα όσων 
αποκλείσθηκαν και ο λόγος του αποκλεισμού τους. ε περίπτωση που απορριφθούν συμμετέχοντες, δεν 
αποσφραγίζεται ο οικείος υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά», αλλά επιστρέφεται αυτούσιος μετά την 
εκδίκαση τυχόν ενστάσεων στους διαγωνιζόμενους.  
 τη συνέχεια, η αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού συνεχίζει την δημόσια συνεδρίαση για την 
αποσφράγιση του Υακέλου της Οικονομικής Προσφοράς. Οι υποψήφιοι μπορούν, εάν το επιθυμούν, να 
είναι παρόντες δια του νομίμου εκπροσώπου τους κατά την αποσφράγιση του Υακέλου Οικονομικής 
Προσφοράς τους. 
 Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού αποσφραγίζει δημόσια τον Υάκελο «Οικονομική 
Προσφορά», αριθμεί και μονογράφει τα έγγραφα που βρίσκονται μέσα σε αυτόν. Οι πράξεις της 
αρίθμησης και μονογραφής αρκεί να γίνονται από ένα οιοδήποτε μέλος της Επιτροπής. 
 Ακολουθεί η εξέταση και αξιολόγηση του περιεχομένου του Υακέλου «Οικονομική Προσφορά», σε 
κλειστή συνεδρίαση και συντάσσεται ο Πίνακας Βαθμολογίας των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά 
αξιολόγησης, από τον οποίο και προκύπτει ο προτεινόμενος από την επιτροπή Ανάδοχος του διαγωνισμού. 
 Μετά το πέρας και της οικονομικής αξιολόγησης , η αρμόδια επιτροπή συντάσσει τον τελικό 
Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης ,. 
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 Η Επιτροπή διαβιβάζει το Πρακτικό της στο διοικητικό συμβούλιο του Δ.Λ.Σ. Θήρας  το οποίο 
αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά του γνωστοποιείται στους διαγωνιζόμενους το αποτέλεσμα του 
διαγωνισμού.  
 Σο διοικητικό συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το διαγωνισμό αν κατά την κρίση της 
δεν εξυπηρετούνται τα συμφέροντα του Δ.Λ.Σ. Θήρας. 
 

Άρθρο 12Ο 

Γλώσσα 
Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε έγγραφο 
της Τπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη ελληνική 
μετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην 
Ελληνική. 
Σα έγγραφα και δικαιολογητικά, που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις πρέπει, επί ποινή 
απαραδέκτου, να είναι νόμιμα επικυρωμένα, είτε από το Αρμόδιο Προξενείο της χώρας της 
διαγωνιζόμενης, είτε με την επίθεση της σφραγίδας «Apostile», σύμφωνα με τη συνθήκη της Φάγης της 05-
10-61 (που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η μετάφραση των 
εγγράφων αυτών γίνεται, είτε από Έλληνα δικηγόρο, είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από τη 
μεταφραστική υπηρεσία του Τπουργείου Εξωτερικών. 
Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ των Τπηρεσιών, που εμπλέκονται στην ανάθεση και 
εκτέλεση της υπηρεσίας, των υποψηφίων, των διαγωνιζομένων και του αναδόχου διεξάγονται στην 
Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών 
υπαλλήλων του με την Τπηρεσία με διάθεση διερμηνέων 

 
Άρθρο 13ο 

Ενστάσεις κατά της δημοπρασίας  
 

1. Ένσταση μπορεί να υποβληθεί στις ακόλουθες δυο περιπτώσεις: 
i Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού. 

Η ένσταση πρέπει να υποβληθεί μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της 
διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής 
συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. 
Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την διοικητικό συμβούλιοκαι 
η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του 
διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. 

ii κατά της νομιμότητας της διενέργειας του ή της συμμετοχής του υποψήφιου σε 
αυτόν. 

Η ένσταση πρέπει να υποβληθεί μόνο από υποψήφιο που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή 
αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά 
το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του 
διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του 
διαγωνισμού. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Σο όργανο αυτό υποβάλλει την 
ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του στην διοικητικό συμβούλιο που αποφαίνεται τελικά. 

 Οι ανωτέρω αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου  καθώς και οι αποφάσεις τους που αφορούν 
στην κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για τη νομιμότητά τους και είναι δυνατή η 
προσβολή τους στην αρμόδια υπηρεσία της  οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατά τις διατάξεις 
του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.) και του Ν.3852/10 (Καλλικράτης) όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 

 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ 
της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. 
Οι ενστάσεις κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δ.Λ.Σ. Θήρας και απευθύνονται στον Πρόεδρο της 

Επιτροπής που έκανε το διαγωνισμό. Για τις ενστάσεις αποφαίνεται το διοικητικό συμβούλιο.  
 
 

          Άρθρο 14ο 
Κριτήρια και Διαδικασία αξιολόγησης  

Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και 
της πρόσκλησης. - Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. - Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που 
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προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή 
παρεμφερές υλικό. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά είναι 
αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, 
που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς 
τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της 
πρόσκλησης. την τελευταία περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες προσφορές ο ανάδοχος επιλέγεται με 
κλήρωση. 

Άρθρο 15ο 
Απόρριψη προσφορών. 

1. Κάθε έλλειψη δικαιολογητικού που θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται την απόρριψη 
της προσφοράς. 

2. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως μη αποδεκτές. 
3. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  
5. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης. 
6. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

Διακήρυξης. 

7. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της εν λόγω δαπάνης. 

Άρθρο 16ο 
Κατακύρωση - ύμβαση 

(άρθρο 21,22,24& 25 της απόφασης 11389/93) 
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το διοικητικό συμβούλιο , μέσα σε προθεσμία δύο  

(2) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων. 
Η κατακυρωτική απόφαση υποβάλλεται για έλεγχο στον ελεγκτή νομιμότητας κατά τις διατάξεις 

του Ν. 3852/10, είναι δε αμέσως εκτελεστή. 
τον ανάδοχο κοινοποιείται πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης. 
Ο ανάδοχος θα πρέπει εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

να προσέλθει στον τόπο που ορίζει η πρόσκληση για να υπογράψει την σύμβαση προσκομίζοντας 
ταυτόχρονα και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.  
 Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του συμφωνητικού που υπογράφεται και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και πρωτοκολλείται αυθημερόν στο πρωτόκολλο του Δήμου. 

Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία 
της εργασίας/υπηρεσίας και τουλάχιστον τα εξής: 

α) Σον τόπο και χρόνο υπογραφής σύμβασης. 
β) Σα συμβαλλόμενα μέρη. 
γ) Σις προς ανάθεση εργασίες/υπηρεσίες. 
δ) Σον τόπο, τρόπο και χρόνο εκτέλεσης της υπηρεσίας. 
ε) Σις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών. 
στ) Σις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 
ζ) Σις προβλεπόμενες ρήτρες. 
η) Σον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
θ) Σον τρόπο πληρωμής. 
ι) Σον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή. 
κ) Σις διατάξεις εκτέλεσης της εργασίας/υπηρεσίας. 
λ) Σην παραλαβή αυτών. 
Η σύμβαση για διενέργεια της εργασίας/υπηρεσίας καταρτίζεται με βάση τους όρους της 

διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή με 
βάση την έγκριση για την κατάρτισή της, με την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να 
περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. 

Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς 
τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 
 

Εάν ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η δημοπρασία αρνηθεί να υπογράψει τη σύμβαση ή 
δεν εμφανισθεί εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ή δεν προσκομίσει την εγγυητική επιστολή, 
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται η τήρηση 
οποιαδήποτε άλλης διαδικασίας. 
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την περίπτωση αυτή καταπίπτει υπέρ του Δ.Λ.Σ. Θήρας η εγγύηση συμμετοχής και η 
δημοπρασία είτε επαναλαμβάνεται ή ανατίθεται απευθείας με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, με 
το Δ.Λ.Σ. Θήρας να διατηρεί το δικαίωμα αποκατάστασης οποιασδήποτε ζημίας επιφέρει η συμπεριφορά 
του αναδόχου.  

Άρθρο 17ο 

Διάρκεια σύμβασης –ολοκλήρωση σύμβασης 
Η σύμβαση της εργασίας/υπηρεσίας θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της και για 

διάστημα δέκα (10) μηνών.  
ε κάθε περίπτωση η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε (ολοκληρώθηκε) όταν :   
α) Εκτελέστηκαν όλες οι υπηρεσίες (ποσοτικά και ποιοτικά) που αναφέρονται στο κεφάλαιο της 

τεχνικής περιγραφής, ή υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο όργανο ως 
ασήμαντο.   

β) 'Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν 
κυρώσεις ή εκπτώσεις.   

γ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

Άρθρο 18ο 
Καλή εκτέλεση εργασίας (άρθρο 27,28 & 29 της απόφασης 11389/93) 

Η πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί από την 
αρμόδια επιτροπή καλής εκτέλεσης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν11/2016 απόφαση του 
Διοικητικού υμβουλίου (Α.Δ.Α. ΑΔΑ ΧΘΣΔΨΡΝ-Δ65), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 70 
του Π.Δ. 28/1980 και την διαδικασία της ακόλουθης παραγράφου.  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε κάθε είδους έλεγχο που θα κρίνει 
σκόπιμο, προκειμένου να διαπιστώσει και να εξασφαλίσει την συμφωνία της ποιότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών.  

Άρθρο 19ο 
Σρόπος πληρωμής 

 Με την υπογραφή της σύμβασης το ποσό της συμβατικής αξίας θα πληρώνεται σε δέκα μηνιαίες 
δόσεις με την υποβολή αντίστοιχου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών προς το Δημοτικό Λιμενικό Σαμείο 
Θήρας.  
 

Άρθρο 20ο 
Κρατήσεις 

τη συμβατική αξία της εργασίας/υπηρεσίας, εκτός του Υ.Π.Α., γίνονται οι ακόλουθες κρατήσεις: 
1. Παρακράτηση φόρου εισοδήματος, ποσοστού 8% επί της αξίας καθαρής αξίας 
2. Κράτηση υπέρ ‘Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων υμβάσεων’ (ΕΑΑΔΗΤ) ποσοστού 

0,10% – για όσες συμβάσεις είναι ίσες ή μεγαλύτερες του ποσού των 2.500,00€. Η κράτηση 
επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% που αποδίδεται στο Δημόσιο βάσει 
του άρθρου 4 παρ.3 του Ν.4013/2011 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.5 του άρθρου 61 
του Ν.4146/2013 και της Τπ. Οικ .Δ ΣΕΥ Α’ 1087988 ΕΞ 2013/30,05,2013 Τπ. Οικ. 
255469/0026/10.06.2013. 

3. Κάθε άλλη κράτηση που θα ισχύει κατά την ημέρα του διαγωνισμού.  
 

Άρθρο 21ο 
Καταγγελία ύμβασης 

 Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να λύσει τη ύμβαση αποκλειστικά και μόνο στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

(α) ε περίπτωση ανωτέρας βίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 24 της παρούσης. 
(β) ε περίπτωση που ο Εργοδότης υπαιτίως δεν πραγματοποιεί εμπρόθεσμα και προσηκόντως 
οποιεσδήποτε πληρωμές προς τον Ανάδοχο σύμφωνα με τη ύμβαση για χρονικό διάστημα πέραν των 
εξήντα (60) ημερών από την υποβολή όλων των σχετικών δικαιολογητικών. 

 Η ως άνω καταγγελία γίνεται από τον Ανάδοχο αποκλειστικά και μόνο με έγγραφο, το οποίο 
επιδίδεται στον Εργοδότη και στο οποίο δηλώνεται με σαφήνεια ο λόγος καταγγελίας μεταξύ των 
αναφερομένων στο άρθρο. 
 Με την ως άνω καταγγελία, θα τάσσεται στον Εργοδότη προθεσμία συμμόρφωσης η οποία δεν θα 
είναι συντομότερη των δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση του σχετικού εγγράφου. Εφ’ όσον μέσα 
στην ταχθείσα αυτή προθεσμία ο Εργοδότης συμμορφωθεί ή αρχίσει να προβαίνει σε ενέργειες 
συμμόρφωσης, η καταγγελία του Αναδόχου παύει να έχει έννομες συνέπειες και η ύμβαση συνεχίζεται 
κανονικά. 
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 Με την άπρακτη πάροδο της τελευταίας ημέρας της προθεσμίας συμμόρφωσης, η ύμβαση λύεται 
αυτοδικαίως. Από και δια της εν λόγω ειδοποίησης η ύμβαση λύεται αυτοδικαίως. Ο Ανάδοχος θα 
δικαιούται ως μόνη αμοιβή και αποζημίωση το μέρος της Αμοιβής που αναλογεί στο τμήμα του Έργου 
που εκτελέστηκε μέχρι την ως άνω λύση της ύμβασης, του Αναδόχου παραιτουμένου ρητά και 
ανεπιφύλακτα της αξίωσης αποζημίωσης που απορρέει από τις διατάξεις του άρθρου 700 του Αστικού 
Κώδικα. 
 Καθορίζεται ρητά ότι εκτός από τα όσα προβλέπονται ανωτέρω, ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται 
οποιασδήποτε άλλης αμοιβής, αποζημίωσης ή οποιουδήποτε άλλου ποσού εξαιτίας της εν λόγω λύσης της 
ύμβασης κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και ειδικότερα, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, για 
οποιαδήποτε άλλα έξοδα, δαπάνες, ζημίες (θετικές, αποθετικές, άμεσες, έμμεσες ή παρεπόμενες), καθώς 
και για απώλεια εισοδημάτων που τυχόν προκλήθηκαν ή προήλθαν καθ' οιονδήποτε τρόπο από τη λύση 
της ύμβασης. ε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος παραιτείται ρητά και ανέκκλητα από οποιεσδήποτε άλλες 
αξιώσεις ή απαιτήσεις, νόμιμες ή συμβατικές. 
 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της ως άνω 
ειδοποίησης λύσης της ύμβασης, να υποβάλει προς τον Εργοδότη μια Ειδική Δήλωση που θα περιγράφει 
λεπτομερώς τις εργασίες που έχουν εκτελεσθεί και τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί στο πλαίσιο του 
Έργου, τα παραδοτέα που έχουν παραδοθεί ή έχουν εν όλω ή εν μέρει εκπονηθεί, τα τμήματα του Έργου 
που παραμένουν ανεκτέλεστα καθώς και τη συνολική κατάσταση και συνθήκες του Έργου κατ' εκείνο το 
χρόνο. Μέχρι να υποβληθεί δεόντως η εν λόγω Ειδική Δήλωση, ο Εργοδότης δεν θα υποχρεούται να 
καταβάλει οποιαδήποτε πληρωμή προς τον Ανάδοχο. Η οριστική εκκαθάριση όλων των ζητημάτων και 
λογαριασμών μεταξύ των Μερών θα λάβει χώρα μόνο μετά την ως άνω υποβολή προς τον Εργοδότη της ως 
άνω Ειδικής Δήλωσης, οπότε, και μόνο μετά την περάτωσή της ως άνω οριστικής εκκαθάρισης, θα 
υποχρεούται ο Εργοδότης να καταβάλει οποιοδήποτε τυχόν οφειλόμενο ποσό. 

Άρθρο 22ο 
Έκπτωση Αναδόχου  

 ε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εκπληρώσει εγκαίρως ή δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Εργοδότη.  
 Σης έκπτωσης προηγείται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα η κοινοποίηση ειδικής 
ανακοίνωσης στον ανάδοχο από τον Εργοδότη, στην οποία περιγράφεται και αιτιολογείται η γενόμενη 
παράβαση των όρων της σύμβασης και ορίζεται η προθεσμία για την ικανοποίηση των αξιώσεων αυτών. Η 
προθεσμία πρέπει να είναι ανάλογη με τα αξιούμενα από τον Εργοδότη. Εφόσον παρέλθει άπρακτη η 
παραπάνω προθεσμία, ο Εργοδότης μπορεί να προχωρήσει στην κήρυξη έκπτωτου του αναδόχου. 
 Από την επίδοση της καταγγελίας του Εργοδότη ή με την άπρακτη πάροδο της τελευταίας ημέρας 
της προθεσμίας συμμόρφωσης, η ύμβαση λύεται και ο Ανάδοχος εκπίπτει αυτομάτως και αυτοδικαίως 
αυτής. την περίπτωση αυτή, επέρχονται οι ακόλουθες συνέπειες σωρευτικά κατά του Αναδόχου: 

(α) Καταπίπτει υπέρ του Εργοδότη η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
(β) Ο Εργοδότης θα δικαιούται επίσης να απαιτήσει και διεκδικήσει οποιαδήποτε πρόσθετη 
αποζημίωση, για κάθε θετική και αποθετική του ζημία που συνδέεται αιτιωδώς με την εν λόγω 
έκπτωση του Αναδόχου. 
(γ) Ο Εργοδότης δικαιούται να εισπράξει τα ανωτέρω αναφερόμενα ποσά και κάθε άλλη απαίτησή του 
κατά του έκπτωτου Αναδόχου, προκαλώντας την κατάπτωση των Εγγυητικών Επιστολών που έχουν 
δοθεί και/ ή συμψηφίζοντάς τα με οποιεσδήποτε άλλες πληρωμές προς 
τον Ανάδοχο. 

 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, αμέσως μόλις καταστεί έκπτωτος να υποβάλει προς τον 
Εργοδότη μια Ειδική Δήλωση που θα περιγράφει λεπτομερώς τις εργασίες που έχουν εκτελεσθεί και τις 
υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί στο πλαίσιο του Έργου, τα παραδοτέα που έχουν παραδοθεί ή έχουν εν 
όλω ή εν μέρει εκπονηθεί, τα τμήματα του Έργου που παραμένουν ανεκτέλεστα καθώς και τη συνολική 
κατάσταση και συνθήκες του Έργου κατ' εκείνο το χρόνο. Η οριστική εκκαθάριση όλων των ζητημάτων και 
λογαριασμών μεταξύ των Μερών θα λάβει χώρα μόνο μετά την ως άνω υποβολή προς τον Εργοδότη της ως 
άνω Ειδικής Δήλωσης, οπότε, και μόνο μετά την περάτωσή της ως άνω οριστικής εκκαθάρισης, θα 
υποχρεούται ο Εργοδότης να καταβάλει οποιοδήποτε τυχόν οφειλόμενο ποσό. 
 Μετά την ως άνω έκπτωση, ο Εργοδότης θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει, χωρίς 
οποιαδήποτε άδεια ή έγκριση του Αναδόχου, όλα τα παραδοτέα, σχέδια, μελέτες, έγγραφα και 
οποιαδήποτε άλλα στοιχεία και παραδοτέα είχε ήδη παραδώσει ο Ανάδοχος στον Εργοδότη στο πλαίσιο 
του Έργου. 
 Μετά την έκπτωση του Αναδόχου, ο Εργοδότης συνεχίζει την ολοκλήρωση του έργου με απευθείας 
ανάθεση, η δε τυχόν υπέρβαση της (από την παρούσα σύμβαση προβλεπόμενης δαπάνης) βαρύνει τον 
κηρυχθέντα έκπτωτο Ανάδοχο. 

Άρθρο 23ο 
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Δικαίωμα προαίρεσης (άρθρο 9 του Π.Δ. 60/2007). 
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί - επιφυλάσσεται της άσκησης δικαιώµατος προαίρεσης μέχρι του ποσού των  
οκτώ χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (8.700,00 €) συμπεριλαμβανομένου του φ.π.α (δεν μπορεί να υπερβεί το 
ποσό των 60.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΥΠΑ)., ποσό που αναλογεί σε ποσοστό 15% επί της 
συνολικής αρχικής προϋπολογισθείσας αξίας, το οποίο μπορεί να ασκηθεί από το ∆.Λ.Σ. Θήρας µε 
µονοµερή του δήλωση πριν τη λήξη της σύµβασης,( εντός του έτους 2017) σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 9 του Π.Δ. 60/2007. 

Άρθρο 24ο 
Ανωτέρα Βία  

 Ρητά προβλέπεται ότι τα μέρη δεν θα ευθύνονται για την καθυστέρηση ή την παράλειψη 
εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από την παρούσα, εφόσον η καθυστέρηση ή μη 
εκπλήρωση οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας πλήρως αποδεδειγμένο με επίσημα έγγραφα. 
 Ψς ανωτέρα βία θεωρείται κάθε γεγονός που συνεπάγεται αντικειμενική αδυναμία του 
πληττομένου Μέρους προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, όπως η εμπλοκή της χώρας σε πόλεμο, η 
γενική ή μερική επιστράτευση ή άλλο γεγονός μη δυνάμενο να προβλεφθεί, δυνάμενο όμως να 
δημιουργήσει αντικειμενική αδυναμία συνέχισης των εργασιών ή εκπλήρωσης των υποχρεώσεων και 
παροχών από τη ύμβαση. 
 Εμφανιζομένου λόγου ανωτέρας βίας που δεν θα είναι κοινώς γνωστός, το πληττόμενο Μέρος 
υποχρεούται, εντός είκοσι (20) ημερών από της εμφανίσεως του, να τον γνωστοποιήσει εγγράφως στο άλλο 
Μέρος. Ενόσω υφίσταται και διαρκεί ο λόγος της ανωτέρας βίας κατά τα ανωτέρω, τα Μέρη έχουν την 
υποχρέωση να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό των ζημιών που ήθελαν προκύψει 
και να πραγματοποιούν κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να άρουν χωρίς καθυστέρηση τα 
αποτελέσματα οποιασδήποτε κατάστασης ανωτέρας βίας και επίσης να αναζητούν εύλογες εναλλακτικές 
μεθόδους για την επίτευξη ισοδύναμων αποτελεσμάτων σύμφωνα με τη ύμβαση. 
 Σο χρονικό διάστημα που διαρκεί το γεγονός της ανωτέρας βίας δεν περιλαμβάνεται στο χρόνο 
εκτελέσεως των δια της παρούσας αναλαμβανομένων υποχρεώσεων των μερών. ε κάθε περίπτωση 
παρέχεται το δικαίωμα στο άλλο μέρος μετά παρέλευση ενενήντα (90) ημερών από της επελεύσεως του 
γεγονότος της ανωτέρας βίας να καταγγείλει και να λύσει την παρούσα άνευ ουδεμίας υποχρέωσης 
καταβολής οιουδήποτε ποσού. Συχόν καταβληθέντα ποσά στην παραπάνω περίπτωση λύσης του 
συμφωνητικού επιστρέφονται κατά το μέρος που δεν αντιστοιχούν σε παρασχεθείσες μέχρι της 
καταγγελίας υπηρεσίες. 

Άρθρο 25ο 
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  στα γραφεία του 
Δ.Λ.Σ. Θήρας , α) για τη διακήρυξη αρμόδιος υπάλληλος είναι  κος Αργυρός Αντώνιος τηλ. 2286028362 
FAX 2286025878 ,email : dltthiras@gmail.gr . Αντίγραφο των τευχών δημοπράτησης χορηγείται από το 
εν λόγω Σμήμα. 

Άρθρο 26ο 
Δημοσίευση – Ανάρτηση (άρθρο 3 του Ν.3548/07) 

 Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα «KOINH ΓΝΨΜΗ», (άρθρο 3 του Ν. 
3548/07) ενώ θα πραγματοποιηθεί και ανάρτησή της στον ιστότοπο (site) του προγράμματος «Διαύγεια» 
του Δ.Λ.Σ. Θήρας (Ν. 3861/10), του κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου δημοσίων συμβάσεων 
(www.eprocurement.gov.gr), καθώς επίσης και στους πίνακες ανακοινώσεων που βρίσκονται στο Δ.Λ.Σ. 
Θήρας.   
Πλήρες τεύχος της παρούσας διακήρυξης και των παραρτημάτων που τη συνοδεύουν θα αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του Δημοτικού Λιμενικού Σαμείου Θήρας (www.santoriniports.gr) όπου θα παρέχεται 
ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση σ’ αυτά. 
Η δαπάνη δημοσίευσης της αρχικής και της τυχόν επαναληπτικής διακήρυξης βαρύνει τον ανάδοχο στον 
οποίο θα κατακυρωθεί η δημοπρασία.  

Ο πρόεδρος 
 

Πελέκης Ηλίας 
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