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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ 4082/29-5-2018 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ Δ.Ε. 

ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1/7/2018 ΕΩΣ 

30/9/2018, ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ 

61/4-4-2018/ΤΕΥΧΟΣ Α’)», ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΓΟΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Ο Δήμαρχος Κισσάμου 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν: 

 Του Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ 61/4-4-2018/τεύχος Α’) «Σχολές ναυαγοσωστικής 
εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη 
ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες» 

 Του άρθρου 74 του Ν. 4504/2017 (ΦΕΚ 184/Α’), όπου προστίθεται 
παράγραφος 2 στο άρθρο 7 του Π.Δ. 23/2000 και η οποία έχει ως εξής: 
«Εφόσον η ναυαγοσωστική κάλυψη λουτρικής εγκατάστασης ανατίθεται, από 
τον φορέα εκμετάλλευσής της, σε σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης η οποία 
λειτουργεί νομίμως σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, υπόχρεη για την 
τήρηση των, αναφερόμενων στις περιπτώσεις β’, γ’ και δ’ της παραγράφου 1, 
είναι η σχολή αυτή» 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 
3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», 
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 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-
Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και 
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 
στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο» 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις”, 

 του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του 
Δημοσίου στο νομαρχιακό Τύπο και άλλες διατάξεις» 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 
άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 
Πολιτιστικά Θέματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 
δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 της με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του 
Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 
λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 
συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω 
και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 την από 2/5/2018 απόφαση της Επιτροπής που συγκροτήθηκε σε εκτέλεση της 
υπ’ αρ. 2131.17/1339/2018/18-4-2018 Απόφασης Κεντρικού Λιμενάρχη 
Χανίων, περί χαρακτηρισμού των παραλιών του Δήμου Κισσάμου ως 
πολυσύχναστων 

 Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 

 Τη σχετική Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

 Την υπ’ αρ. 68/29-5-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
ψηφίζονται οι σχετικές πιστώσεις και εγκρίνονται οι όροι της διακήρυξης. 
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 Την υπ’ αρ. 4082/29-5-2018 Διακήρυξη του Δήμου Κισσάμου, η οποία 
δημοσιεύτηκε νομίμως στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 18PROC003168920 2018-05-
29), ενώ Περίληψή της δημοσιεύτηκε στον ελληνικό τύπο, στον ιστότοπο της 
ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κισσάμου. 

 Την υπ’ αρ. 82/13-6-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: 
ΩΔ35ΩΕΖ-ΛΕ8, με την οποία κηρύχθηκε άγονος ο ανωτέρω διαγωνισμός, 
καθώς δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά και αποφασίστηκε η προσφυγή στη 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2α του Ν. 
4412/2016, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τροποποίηση των όρων 
της υπ’ αρ. 4082/29-5-2018 προηγούμενης διακήρυξης. 

 Η υπ’ αρ. 4661/13-6-2018 Πρόσκληση του Δημάρχου Κισσάμου με θέμα: 
Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση Προκήρυξης 
και χωρίς τροποποίηση των όρων της 4082/29-5-2018 Διακήρυξης για την 
ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της Υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη 
πολυσύχναστων παραλιών Δ.Ε. Κισσάμου του Δήμου Κισσάμου, περιόδου από 
1/7/2018 έως 30/9/2018, εναρμονισμένη με τις διατάξεις του Π.Δ. 31/2018 
(ΦΕΚ 61/4-4-2018/τεύχος Α’), κατόπιν άγονου διαγωνισμού» 

 Την υπ’ αρ. 90/25-6-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: 
60ΒΨΩΕΖ-Β1Χ, με την οποία ματαιώθηκε η  ανωτέρω Πρόσκληση και 
αποφασίστηκε η προσφυγή εκ νέου στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2α του Ν. 4412/2016, χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση και χωρίς τροποποίηση των όρων της υπ’ αρ. 4082/29-5-2018 
προηγούμενης διακήρυξης. 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

Σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τροποποίηση των 

όρων της υπ’ αρ. 4082/29-5-2018 προηγούμενης διακήρυξης για την ανάθεση της 

υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δ.Ε. 

Κισσάμου του Δήμου Κισσάμου, περιόδου από 1/7/2018 έως 30/9/2018, 

εναρμονισμένη με τις διατάξεις του Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ  61/4-4-

2018/τεύχος Α’)», σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2α του Ν. 4412/2016, 

συνολικού προϋπολογισμού 54.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, 

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).  

Η εν λόγω σύμβαση θα είναι σύμφωνη με τους όρους της υπ’ αρ. 4082/29-

5-2018 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 18PROC003168920 2018-05-29), καθώς και 

της υπ’ αρ. 4/2018 σχετικής Μελέτης 

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. 

Οδός: Πολεμιστών 1941, Κίσσαμος Χανίων 

Ταχ.Κωδ.: 73400 

Τηλ.: 28223-40215 
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Telefax: 28220-22121 

E-mail: dkisamou@gmail.com 

Ιστοσελίδα: www.kissamos.gr 

Κωδικός NUTS: EL 434 

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης υπάρχει στην ιστοσελίδα του Δήμου Κισσάμου στη διεύθυνση: 

www.kissamos.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των 

εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες. 

 

3. Κωδικός CPV: 92332000-7 

 

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της 

υπηρεσίας: EL 434 

 

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: «Ναυαγοσωστικής κάλυψης 

πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Κισσάμου, Δ.Ε. Κισσάμου του Δήμου 

Κισσάμου, περιόδου από 1/7/2018 έως 30/9/2018», εναρμονισμένη με τις 

διατάξεις του Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ 61/4-4-2018/τεύχος Α’) και 

συγκεκριμένα: 

 Στην παραλία «Μαύρος Μόλος» (ένα (1) απαιτούμενο πόστο 

ναυαγοσώστη) 

 Στην παραλία Φαλασσάρνων (δύο (2) απαιτούμενα πόστα 

ναυαγοσώστη) 

 Στην παραλία Καστελίου (θέση Γήπεδο) (ένα (1) απαιτούμενο πόστο 

ναυαγοσώστη) 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 43.548,39€ και 

επιπλέον Φ.Π.Α. 10.451,61 €, δηλαδή σύνολο 54.000,00€ και αφορά στην 

περίοδο από 1/7/2018 έως 30/9/2018 και βαρύνει τον Κ.Α. 15-6117.003  

 

Προσφορές υποβάλλονται μόνο για το σύνολο της υπηρεσίας. 

 

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται 

 

7. Χρόνος υλοποίησης της Υπηρεσίας: Η υπηρεσία αφορά στη χρονική περίοδο 

από 1/7/2018 έως 30/9/2018 (3 μήνες). Σε περίπτωση που η σύμβαση υπογραφεί 

μετά την 1/7/2018, η διάρκειά της θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της 

και έως 30/9/2018, με ανάλογη μείωση του ποσού της σύμβασης. 
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8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη 

αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 

γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 

Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου 

και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 

συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς. Θα πρέπει όμως οι ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν 

συγκεκριμένη οικονομικής μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα 

μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

 

 

9. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

 

10. Παραλαβή προσφορών:  

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών 

και συγκεκριμένα μέχρι την Πέμπτη 28 Ιουνίου και ώρα 12:00 μ.μ. είτε: (α) με 

κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την 

αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. 

Οι προσφορές μπορεί επίσης να κατατίθενται απευθείας στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού την ημέρα και ώρα διενέργειας της διαπραγμάτευσης και από ώρα 

11:30 π.μ. έως 12:00 μ.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) από τον ίδιο τον 

διαγωνιζόμενο, χωρίς να πρωτοκολλούνται.  

Εφόσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στη διαπραγμάτευση με αντιπρόσωπό 

τους, ο αντιπρόσωπος θα πρέπει να φέρει μαζί του συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο 

ή έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του 
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εκπροσωπούμενου από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή. 

 

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δε γίνονται δεκτές. 

 

 Η διαπραγμάτευση θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Κισσάμου, ταχ. Διεύθυνση 

Πολεμιστών 1941, Κίσσαμος Χανίων, Τ.Κ.: 73400, την Πέμπτη 28 Ιουνίου 

2018, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων. 

 Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 11:30 π.μ. και ώρα λήξης υποβολής 

των προσφορών η 12:00 μ.μ. 

 Γλώσσα υποβολής των προσφορών είναι η ελληνική. 

    

11. Περιεχόμενο φακέλου προσφορών 
 
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον 

οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Προσφορά 

του ….. (Επωνυμία, Διεύθυνση, υπεύθυνος για την προσφορά, τηλέφωνο, e-mail, 

fax) 

για την παροχή υπηρεσίας: «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών 

Δ.Ε. Κισσάμου Δήμου Κισσάμου, περιόδου από 1/7/2018 έως 30/9/2018» 

Αρ. Πρόσκλησης: Η με αρ. πρωτ.: ……./2018 Πρόσκληση Δήμου Κισσάμου 

με αναθέτουσα αρχή τον Δήμο Κισσάμου 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την 28/6/2018 

 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς  στη 

διαπραγμάτευση, η οποία αναγράφει τον τίτλο της διαπραγμάτευσης την οποία αφορά, 

τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος (μεμονωμένου ή  ένωσης), δηλαδή 

επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας 

(ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail  ).  

 

Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 
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α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.3 της υπ’ αρ. 4082/29-5-2018 Διακήρυξης 

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος 

περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.4. της 

υπ’ αρ. 4082/29-5-2018 Διακήρυξης. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι 

δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά 

συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και 

 

γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί 

χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη 

«Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, 

κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.5 της υπ’ αρ. 4082/29-5-2018 Διακήρυξης . 

Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του 

κυρίως φακέλου, όπως περιγράφεται ανωτέρω. 

 

Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της παρούσας διαπραγμάτευσης, δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα 

στο άρθρο 3.1.1 της υπ’ αρ. 4082/29-5-2018 Διακήρυξης. 

 

Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού 

σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή ( ημερομηνία και ακριβή ώρα 

που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή 

από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) 

και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.. 

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα 

ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε 

από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει 

να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης 

της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: 4 μήνες από την επομένη διενέργειας της 

διαπραγμάτευσης 
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13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

 

14. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 15-6117.003 του 

προϋπολογισμού του Δήμου Κισσάμου έτους 2018 κατά το ποσό των πενήντα 

τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (54.000,00 €) και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους 

του Δήμου Κισσάμου. Σχετική η υπ’ αριθ. 68/29-5-2018 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης (ανάληψη υποχρέωσης).  

 

15. Ενστάσεις:   

1. Επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων κατά της πρόσκλησης υποβολής προσφορών 

με διαπραγμάτευση, της πράξης κατακύρωσης και των λοιπών εκτελεστών 

πράξεων της Οικονομικής Επιτροπής, υπό τους όρους και τη διαδικασία που 

προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-

2016/τεύχος Α’) 

2. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της 

ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο επισυνάπτεται. Το παράβολο αυτό 

αποτελεί δημόσιο έσοδο και  επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 

ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή.  

 

16. Εγγυήσεις 

α. Φορείς έκδοσης εγγυήσεων 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 

λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα Κράτη Μέλη της (ΣΔΣ) 

Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 

το δικαίωμα αυτό. Οι εγγυήσεις μπορούν να εκδίδονται και από το Ε.Τ.Α.Α. – 

ΤΣΜΕΔΕ, ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

 

β. Εγγύηση Συμμετοχής 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής, ποσοστού 0,5% (μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό) της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., που ανέρχεται στο ποσό των 217,74 € 

(Διακοσίων Δεκαεφτά ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών).  
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γ. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 

καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. και η οποία 

εκδίδεται υπέρ του φορέα που θα υπογραφεί η σύμβαση, δηλαδή του Δήμου 

Κισσάμου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά τη λήξη της σύμβασης και ύστερα 

από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

 

 

17. Δημοσιεύσεις:  

  

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στον ιστότοπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ, καθώς και στον πίνακα 

ανακοινώσεων του Δήμου Κισσάμου. 

 

Όλα τα τεύχη της παρούσας διαπραγμάτευσης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του 

Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση www.kissamos.gr . 

 

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα μπορούν να απευθύνονται 

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Κισσάμου, τηλ. 

28223-40215. 

 

       Ο Δήμαρχος Κισσάμου 

 

 

                                                                          Σταθάκης Θεόδωρος 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ 

 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 Η ΥΠ’ ΑΡ. 4082/29-5-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  

 Η ΥΠ’ ΑΡ. 4/2018 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ  
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