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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΙΣ 
ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΜΠΙΝΓΚ 

ΜΑΤΑΛΩΝ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 50.000,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%  

 

  

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
 

Η ΜΑΤΑΛΑ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. 

Διακηρύσσει, ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές. Η  δημόσια σύμβαση 

ανάθεσης παροχής υπηρεσιών «Έκδοσης εισιτήριων στις παραλίες και στο κάμπινγκ, που 

διαχειρίζεται η εταιρεία ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε», προϋπολογισμού 

πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 ευρώ), πλέον ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει του ποσοστού (%) εργολαβικού 

οφέλους επί του μισθολογικού κόστους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 

4412/2016, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5%.  

Όλες οι τιμές στο τιμολόγιο προσφοράς επί ποινή απαραδέκτου συμπληρώνονται ολογράφως.  

Αριθμητική μόνο αναγραφή τιμής στο τιμολόγιο δεν λαμβάνεται υπόψη.  

 

  Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία 

δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 66, 117, 120 και 

121 (παρ. 1γ) του Ν. 4412/2016. 

  

 Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην 

ιστοσελίδα της Επιχείρησης  www.visitmatala.com. 

 

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 5 Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00μμ (λήξη υποβολής 

προσφορών την 12.00 μεσημβρινή), ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στην έδρα της 

επιχείρησης.  

Η εν λόγω δημόσια σύμβαση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους.  

 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο της ανάθεσης παροχής υπηρεσιών.  

 

  Οι ποσότητες και η αξία της ζητούμενης παροχής υπηρεσιών, είναι οι ακόλουθες:  

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟ ΠΡΟ 
ΦΠΑ 

92332000-7 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών 
είσπραξης εισιτήριων 

Ανθρωποϊσοδύναμα 33 50.000,00€ 
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Αναθέτουσα αρχή: ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 

Διεύθυνση: Πιτσίδια Δ. Φαιστού 

Τηλέφωνο: 28920 45340 

Άρθρο 1 

Ισχύουσες διατάξεις 

 

Η προετοιμασία, ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση της εν λόγω δημόσιας σύμβασης προμήθειας διέπεται από τις 

διατάξεις: 

 Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».  

 Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 

 Του N. 3861/2010 «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 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 

Τύπο και άλλες διατάξεις». 

 Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

 Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και όπως τροποποιήθηκε με 

το Ν. 4416.2016 (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα τις κατά 

περίπτωση διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 6, 33 παρ. 1 περ. γ, 38 παρ.3 και 6, 66 παρ. 2, 100, 103, 117 

παρ. 2.3.4.5, 121παρ.1 περ. γ, 200. 208, 209 παρ.9, 221, 260, 281, 282, 302 παρ. 1 περ. α, 315, 316 και 337 

του Ν.4412/2016. 

 Τη με α/α 28/18-04-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

 Τη με αριθμό 11/2021 απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης διενέργειας της υπηρεσίας, των τεχνικών 

προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης. 

 

Άρθρο 2 

Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού 

 

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 5 Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00μμ (λήξη υποβολής 

προσφορών την 12.00 μεσημβρινή), ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στην έδρα της επιχείρησης.  

2. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά στο αρμόδιο γραφείο της 

επιχείρησης, αρμόδιος υπάλληλος κα Καζάκη Μαρία, μέχρι την 5
η
 Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

12:00μμ.  

3. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνεται αποδεκτή καμία προσφορά. 

 

Άρθρο 3 

Τρόπος λήψης των εγγράφων του διαγωνισμού και πληροφοριών ή διευκρινίσεων επί όρων διακήρυξης 

1. Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν γνώση του 

πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα http://www.visitmatala.com 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό στην έδρα της επιχείρησης: 

Πιτσίδια Δ. Φαιστού , τηλέφωνο: 28920 45340,Fax: 28920 45331, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη 

δημοσίευση της διακήρυξης. 
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Άρθρο 4 

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών 

 

1. Τα απαιτούμενα, σύμφωνα με το επόμενο άρθρο της παρούσας διακήρυξης, δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη 

συνοπτική διαδικασία, οι τεχνικές και οικονομικές προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.  

2. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που 

κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984.  

3. Μέρος των τεχνικών στοιχείων των προσφορών (π.χ. φυλλάδια με πλήρη τεχνικά στοιχεία των προσφερόμενων), 

μπορεί να υποβληθεί σε πρωτότυπη μορφή σε ξένη γλώσσα, αλλά να συνοδεύεται οπωσδήποτε από 

επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.  

Ως επίσημες μεταφράσεις χαρακτηρίζονται οι μεταφράσεις που έχουν επικυρωθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών, 

καθώς και αυτές που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή από εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα. 

 

Άρθρο 5 

Δικαίωμα συμμετοχής 

 

 Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που: 

 

1. είναι εγκατεστημένα σε:  

 κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)  

 τρίτες χώρες που έχουν συνάψει πολυμερείς ή διμερείς διεθνείς συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που 

προβλέπουν το αμοιβαίο άνοιγμα της αγοράς των συμβάσεων παραχώρησης και στο μέτρο που η υπό 

ανάθεση σύμβασης παραχώρησης εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των συμφωνιών αυτών,  

 

2. πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και ασκούν εμπορικό, 

βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα στην Ελλάδα, σύμφωνα με το αντικείμενο του διαγωνισμού.  

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να 

περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι του 

Αναθέτοντος Φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της πρέπει να πληρούν τις 

προϋποθέσεις συμμετοχής της παρούσας διακήρυξης. 

Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 

για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.  

 

Άρθρο 6 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

 

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον συνοπτικό διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή 

αποκλεισμού και τα εξής δικαιολογητικά: 

I. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ) 

 

1. ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή 

τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός φορέας θα δηλώνει, ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

i. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,  

ii. δωροδοκία,  

iii. απάτη,  

iv. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,  
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v. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,  

vi. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, 

vii. για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα όπως ειδικότερα και αναλυτικά αυτά ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν. 

4412/2016. 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του 

οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

- τους διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.), 

- τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.). 

2. ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή 

τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός φορέας θα δηλώνει, ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του 

όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.  

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση. 

3. ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή 

τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός φορέας θα δηλώνει, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί 

σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 

επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα 

από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

4. ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή 

τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός φορέας θα δηλώνει, ότι δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης 

δημόσιας σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, 

αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.  

Επίσης, ότι δεν έχει κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 

για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής ούτε 

έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές. 

 

II. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής  τους, στο οποίο θα 

αναφέρεται το ειδικό επάγγελμά τους και θα προκύπτει ότι ασκούν τα τρία τελευταία χρόνια  επαγγελματική 

δραστηριότητα συναφή µε το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών . 

 

III. Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να υποβάλλουν όλα τα 

παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση. 

 
Η Ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί σε ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει προσφορά, όμως 

στην περίπτωση που της ανατεθεί η σύμβαση, πρέπει να περιβληθεί από την αναγκαία νομική μορφή.  

Επίσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλονται χωριστά για κάθε 

μέλος της.  

 Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο και σε περίπτωση 

κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.  

 Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν 

από τα εναπομείναντα μέλη της, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται στο σύνολό της και να παράγει όλα τα 

έννομα αποτελέσματά της.  

Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη εξετάζεται από την 

Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα αποφασίσει σχετικά.  

Εάν η Αναθέτουσα αρχή αποφασίσει, ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους 

της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του μέλους που 

αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. O αντικαταστάτης πρέπει να εγκριθεί με απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής. 
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To Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ ) δεν είναι υποχρεωτικό να φέρει ημερομηνία ταυτόσημη με 

αυτή της υπογραφής του, η οποία όμως πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών 

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κέντρα 

Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). 

Όταν ο υποψήφιος προμηθευτής είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. και ο υπογράφων το ΤΕΥΔ ενεργεί ως νόμιμος 

εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα 

εταιρείας και υπογραφή). 

Το ΤΕΥΔ, όταν συμμετέχουν Α.Ε. και Ε.Π.Ε. απαιτείται να είναι υπογεγραμμένο από μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου τους, το οποίο θα έχει εκ του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης, επομένως 

θα ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας και θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική 

επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή). 

 

Άρθρο 7 

Εγγυήσεις 

 

 

1. Εγγύηση συμμετοχής 

 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής
,
 που ανέρχεται σε ποσοστό 2% της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α , ήτοι στο ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00€) σύμφωνα με τις 

διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

 

 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος 

της προσφοράς του άρθρου 7  της παρούσας αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, 

πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος 

της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση 

συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ένστασης ή την έκδοση απόφασης επί       ασκηθείσας  ένστασης 

κατά της απόφασης κατακύρωσης.  

 

 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

 

α) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, 

εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 

αυτή ειδικότερα ορίζει. 

γ) Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου των προμηθειών και 

ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.  

Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω 

σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του 

εκπροθέσμου. 

δ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - 

μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας περί 

Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 και έχουν, 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 παρέχεται με γραμμάτιο του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.  
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Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη 

τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

ε) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

1) την ημερομηνία έκδοσης, 

2) τον εκδότη, 

3) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 

4) τον αριθμό της εγγύησης, 

5) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

6) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση, 

 

ζ) τους όρους ότι: 

- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και της διζήσεως, και 

- ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου. 

 

Η )τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 

 

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 

 

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά 

εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής και  

 

ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης. 

 

Ιβ) Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα να 

αναφέρουν ότι αναφέρουν και οι εγγυήσεις συμμετοχής, με τις εξής διαφοροποιήσεις: 

1. Δεν απαιτείται αναφορά στον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισμού. 

2. Θα αναφέρουν τις προς παροχή προμήθειες. 

3. Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον 

συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται στην 

παραλαβή, κατά δύο (2) μήνες. 

 

ιγ) Οι υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής, επικοινωνούν με τους φορείς που έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 

επιστολές προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους. 

 

 

Άρθρο 8 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

1. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον συνοπτικό διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή 

αποκλεισμού και τα εξής δικαιολογητικά: 

 

i. Πλήρη περιγραφή των προσφερόμενων προμηθειών.  

 

ii. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών τα τρία 

τελευταία χρόνια  και συγκεκριμένα υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και παραλιών ΚΑΔ 93.29.11. 

iii. Ο Προσφέρων θα πρέπει να διαθέτει τεκμηριωμένη εμπειρία τουλάχιστον για τα έτη 2018, 2019 και 2020  η 

οποία αποδεικνύεται , καταθέτοντας : 
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 πίνακες επιθεώρησης εργασίας  των ετών 2018, 2019 και 2020  για την περίοδο από Μάιο έως και Οκτώβριο 

όπου θα αποδεικνύεται ότι απασχολούσε:  α) το ζητούμενο αριθμό εργαζομένων β) τις ζητούμενες ειδικότητες 

και ότι τα εν λόγω άτομα συμπλήρωναν τουλάχιστον τα 100 ασφαλισμένα ημερομίσθια ανά άτομο  από Μάιο 

έως και Οκτώβριο.  

 Να έχει συνάψει κατά τα τρία τελευταία έτη συμβάσεις παροχής υπηρεσιών εισπράξεις εισιτηρίων στις 

παραλίες και ύψους τουλάχιστον 100.000,00€ πλέον ΦΠΑ αθροιστικά με το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο 

φορέα. 

  

 

iv. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύβασης απαιτείται να 

καταθέσουν  Πιστοποιητικό  περιβαλλοντικής διαχείρισης, και πιστοποιητικό ασφάλειας στην 

εργασία  

 

1. Πιστοποιητικό σε ισχύ που να έχει εκδοθεί από ανεξάρτητο οργανισμό που να βεβαιώνει ότι ο οικονομικός 

φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΕΝ ISO 14001) . 

 

2. Πιστοποιητικό σε ισχύ που να έχει εκδοθεί από ανεξάρτητο οργανισμό που να βεβαιώνει ότι ο οικονομικός 

φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα Υγιεινής  και Ασφάλειας στην εργασία (ΟΗSAS ΕΝ 

ISO 18001) . 

 

Άρθρο 9 

Τρόπος υποβολής και σύνταξης προσφορών 

 

1. Οι προσφορές των οικονομικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως.  

 

Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού 

και την ανάθεση της σύμβασης. 

 

2. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον συνοπτικό διαγωνισμό, απαιτείται να καταρτίσουν και να υποβάλουν 

εγγράφως προσφορά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ότι άλλο απαιτείται από την παρούσα 

διακήρυξη, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, στην ελληνική γλώσσα, σε σφραγισμένο φάκελο. 

 

3.Στον σφραγισμένο φάκελο εξωτερικά θα αναγράφεται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

β) Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής. 

γ) Ο πλήρης τίτλος και ο αριθμός της διακήρυξης. 

δ) Η ημερομηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού. 

ε) Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα, δηλαδή η επωνυμία, η διεύθυνση, ο αριθμός 

τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email). 

 Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των μελών 

της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους. 

 

4.Τα περιεχόμενα του ανωτέρω φακέλου ορίζονται ως εξής: 

 

α)Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» και 

β) Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

 

5.Στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνονται, επί ποινή 

αποκλεισμού, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα: 

 α) Τα στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας διακήρυξης (δικαιολογητικά 

προσφοράς συμμετοχής) 
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  Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστά για 

κάθε μέλος της. 

 

6.Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά 

στοιχεία.  

 

Τα στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης (δικαιολογητικά τεχνικής 

προσφοράς). 

 

Ενδεχόμενη εμφάνιση οικονομικών στοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

 

7.Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται επί ποινή αποκλεισμού 

συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη. 

 Η οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει τα 

απαιτούμενα από τη διακήρυξη οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.  

Το ποσοστό εργολαβικού οφέλους επί του μισθολογικού κόστους επί ποινή αποκλεισμού δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το 5%. 

Όλες οι τιμές στην προσφορά, καθώς και ο συνολικός προϋπολογισμός προσφοράς, συμπληρώνονται 

ολογράφως επί ποινή απαραδέκτου.  

Αριθμητική μόνο αναγραφή τιμής στην προσφορά δεν λαμβάνεται υπόψη.  

 

8. Προσφορές που τυχόν έχουν αποσταλεί ή υποβληθεί πριν την καταληκτική ημερομηνία, αποσφραγίζονται 

όλες μαζί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών. 

 

9. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.  

Διευκρινίσεις δίνονται από τον οικονομικό φορέα μόνο, όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού και 

με τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτήν.  

  Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται 

στα σημεία που ζητήθηκαν.  

  Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η Επιτροπή μπορεί να καλεί εγγράφως τους 

προσφέροντες να διευκρινίζουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά της προσφοράς τους (δικαιολογητικά 

συμμετοχής, τεχνική ή οικονομική προσφορά) που έχουν υποβάλει.  

  Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά 

σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη 

αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή 

αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία 

των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, 

ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία. 

 

Άρθρο 10 

Χρόνος ισχύος των προσφορών 

 

1. Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό 

διάστημα τουλάχιστον (7) μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

 

3. Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της, 

εφόσον αυτή είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο προσφέρων χάνει κάθε 

δικαίωμα για κατακύρωση. 
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Άρθρο 11 

Εναλλακτικές προσφορές 

 

Δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού εναλλακτικές προσφορές, καθώς και όσες αναφέρονται σε μέρος 

της προκηρυχθείσας ποσότητας της υπηρεσίας. 

 

Άρθρο 12 

Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης 

 

1. Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της 

νομιμότητας διενέργειάς του, ως εξής: 

 α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην Αναθέτουσα Αρχή, μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την 

ημερομηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού.  

Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσιοποίησης της περίληψης 

διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισμού.  

Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα.  

Η ένσταση εξετάζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Η απόφαση αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής 

απόφασης με δική τους φροντίδα.  

 β) Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.  

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία εξετάζεται από αυτή, μετά από 

γνωμοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης Διαγωνισμού, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την 

άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  

 Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου 

υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.  

Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο.  

Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 

 

2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους πριν την υπογραφή 

της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. 

 

3. Οι ενστάσεις κοινοποιούνται επί ποινή αποκλεισμού, από τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου 

στρέφονται και το αντίστοιχο αποδεικτικό αποστέλλεται σε φυσική μορφή στην Αναθέτουσα Αρχή. 

 

4. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρούνται ως μη υποβληθείσες. 

 

Άρθρο 13 

Προσφερόμενη τιμή 

 

1. Η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό εργολαβικού οφέλους επί του μισθολογικού 

κόστους  δίδεται σε επί τοις εκατό (%) αριθμητικά, καθώς και ολογράφως για το σύνολο της υπηρεσίας και 

δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 5%. 

 

2. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια το ποσοστό εργολαβικού οφέλους επί του μισθολογικού 

κόστους  απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 

3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής διαγωνισμού. 



13 
 

 

4. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής διαγωνισμού, ουσιώδεις αποκλίσεις από 

τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Άρθρο 14 

Αξιολόγηση προσφορών 

 

1. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των 

οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής 

διαγωνισμού. 

 

2. Η Επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ορισμένη ημερομηνία και ώρα.  

Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 

εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 

υποβλήθηκαν από αυτούς. 

 

3.Αρχικά αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, 

καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο.  

Η Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα 

αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής.  

 

4.Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών και μονογράφονται από τα μέλη 

της Επιτροπής  

 

5.Ακολούθως, η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς και συντάσσει πρακτικό για 

την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή και βαθμολόγηση 

των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης. 

 

6.Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, αποσφραγίζονται οι σφραγισμένοι 

φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών.  

Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

επιστρέφονται. 

 

7.Το αποτέλεσμα των ανωτέρω σταδίων, που μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, 

επικυρώνονται με απόφαση της Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες. 

 

8.Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 15 

Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

 

1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), να υποβάλλει εντός προθεσμίας όχι 

μικρότερης των δέκα (10) ημερών ούτε μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από τη κοινοποίηση της 

σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν εντός, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών του 

άρθρου 5 της παρούσας, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και για την 

πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.  

2. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο προσωρινός ανάδοχος είναι τα ακόλουθα: 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει 

ότι δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  
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 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές τόσο για τα μέλη τους όσο για το 

απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό. 

 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν τελεί υπό 

πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση 

και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 

εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

 Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) τόσο για τους 

ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να 

προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

 Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι 

ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών. 

 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει, ότι είναι 

ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα), το οποίο χρειάζεται να 

είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες 

τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Δήλωση του υποψηφίου 

ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν βρίσκεται 

στην αντίστοιχη κατάσταση. 

 

3. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται με βάση 

την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

 

4.Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά προσκομίζουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός του 

αποσπάσματος ποινικού μητρώου, με την ακόλουθη τροποποίηση:  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες), από τα οποία να 

προκύπτουν, ότι είναι ενήμερα ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι 

ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. 

Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 

ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό 

 

Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 

ασφάλισης μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. 

 

Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 

κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.  

 

Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης 

για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.  

Δεν θα προσκομίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τους. 

 

Το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε.), τους διαχειριστές και τα ομόρρυθμα μέλη για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε και Ε.Ε), στον πρόεδρο 

και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου 

στους νόμιμους εκπροσώπους του. 

 

5. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στην 

Επιτροπή διαγωνισμού. 
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6. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν ή 

κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί, ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή 

ανακριβή ή προσκομίσθηκαν μη νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, 

παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο, να τα προσκομίσει πέντε (5) ημερών από τη κοινοποίηση 

σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.  

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει τη παραπάνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και 

κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

Αν και μετά τη πάροδο της ως άνω προθεσμίας ο προσωρινός ανάδοχος δεν ανταποκριθεί, κηρύσσεται 

έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 

προσφέροντος που απορρίφθηκε.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

7. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη απόφασης είτε 

για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε 

κατακύρωσης της σύμβασης.  

Το αποτέλεσμα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνεται με την απόφαση κατακύρωσης. 

 

8.Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

 

 9.Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής αξιολόγησης, ουσιώδεις αποκλίσεις από 

τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

  

10. Η απόφαση για την κατακύρωση του διαγωνισμού μπορεί να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των 

προσφορών και η σύμβαση να καταρτιστεί έγκυρα, εάν συμφωνεί και ο μειοδότης. 

 

Άρθρο 16 

Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού 

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του αποτελέσματος του διαγωνισμού με γνωμοδότησή της προς την Αναθέτουσα 

Αρχή που αποφασίζει σχετικά, μπορεί να προτείνει:  

 

α) Την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής  

β) Τη ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών 

προδιαγραφών. 

 

γ) Τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισότιμων προσφορών. 

 

Άρθρο 17 

Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύμβασης 

 

1. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή δεν την 

κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες.  

 

2. Η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός 

είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

 

3. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  
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Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην 

ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 

ματαιώνεται. 

 

Άρθρο 18 

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

 

1. Η διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί, αφορά την τρέχουσα τουριστική περίοδο 2021 και εξαρτάται από τις 

καιρικές συνθήκες, τα εκάστοτε περιοριστικά μέτρα για την αποφυγή εξάπλωσης του covid και γενικά από τις ανάγκες 

της εταιρίας και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού 
 

 

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η 

σύμβαση. 

 

3. Η παραλαβή των προμηθειών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής, 

γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 216-221 του Ν. 4412/2016. 

 

4. Η παραλαβή των προμηθειών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, ως οργανωτική μονάδα 

της Αναθέτουσας Αρχής.  

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση και 

μπορεί να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 

 

5. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, 

συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από 

τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα 

των παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

 

6. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί, ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής 

αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις.  

Μετά την έκδοση της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην 

οριστική παραλαβή των παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

 

7. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία 

κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο.  

Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και 

δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει 

συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

 

8. Ανεξάρτητα από την αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι 

από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, στην οποία δεν 

μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που πραγματοποίησε την παραλαβή στον 

προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. 

 Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την 

σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. 

 Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων 

από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από 

την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
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9. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, 

με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάσταση των παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα 

σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.  

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται 

για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και ο 

πάροχος των προμηθειών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται στις προαναφερθείσες ποινικές ρήτρες, 

λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

 

10. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και 

εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

Άρθρο 19 

Ποινικές ρήτρες 

 

1. Αν η παροχή υπηρεσιών πραγματοποιηθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 

σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, μπορεί να επιβάλλονται 

εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

2. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης 

συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών - ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης 

προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που 

παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα. 

 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5%, χωρίς Φ.Π.Α. επί της συμβατικής 

αξίας των προμηθειών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα. 

 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 

για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και μπορούν να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση 

της Αναθέτουσας Αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη 

συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει 

εκτελεστεί πλήρως. 

 

3. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται και συμψηφίζεται με την αμοιβή του αναδόχου.  

 

4.Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο. 

 

Άρθρο 20 

Τρόπος Πληρωμής 

 

1. Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών της παρούσας θα γίνεται μηνιαίως, για όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης. 

 

2. Εφόσον ο ανάδοχος εκτελεί ορθά, σύννομα και σύμφωνα με τη σύμβαση, τις υποχρεώσεις του, εκδίδει τιμολόγιο 

παροχής υπηρεσιών, για τις προμήθειες που έχει παραδώσει και παραλάβει η αρμόδια επιτροπή παραλαβής και έχει 

εκδώσει για το λόγο αυτό το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής (ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης). 

 

3. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία. 
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Άρθρο 21 

Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης – Κρατήσεις 

 

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην έδρα της 

Επιχείρησης και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της http://www.visitmatala.com  

 

2. Η περίληψη της παρούσης να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», να καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., να 

δημοσιευτεί σε μια τοπική εφημερίδα και να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Επιχείρησης. 

 

3. Όλα τα έγγραφα της σύμβασης θα καταχωρηθούν και στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση της Επιχείρησης 

 

4. Τον ανάδοχο της παροχής υπηρεσίας βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) 

για τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, εισφορές κλπ.  

Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του. 

 

5. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3852/2010 και του Ν. 

3463/2006. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 
 
 

Νικολιδάκης Γρηγόρης  
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Παράρτημα 1 

Τεχνική Μελέτη 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                                                                            Πιτσίδια 18-04-2021 ΝΟΜΟΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                              Α/Α.: 22 
ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ                                                                                                                   
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.                                                                                            
 
ΘΕΜΑ: Πρωτογενές αίτημα  
Παρακαλούμε όπως εκδώσετε Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  για τον παρακάτω κωδικό Κ.Α.  του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της  Μάταλα Δήμου Φαιστού Μονομετοχικής Α.Ε. προκειμένου 
να προχωρήσουμε την διαδικασία του παρόντος αιτήματος: 

CPV Κ.Α.Ε 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

92332000-7 
6120.0001 

Αμοιβές υπηρεσιών έκδοσης 
εισιτηρίων  

Ανάθεση παροχής 
έκδοσης εισιτηρίων 
στις παραλίες και 

στο κάμπινγκ 
 

Σύνολο 50.000,00 
 

50.000,00 

Φ.Π.Α. 24% 12.000,00 
  

Γενικό Σύνολο Δαπάνης 62.000,00 
  

 
Αφορά αμοιβή για την παροχή υπηρεσίας έκδοσης εισιτηρίων στις παραλίες σύμφωνα με την  Τεχνική 
Έκθεση.  Ο χρόνος υλοποίησης της υπηρεσίας είναι η τουριστική σεζόν του 2021. Η δαπάνη πίστωσης θα 
εγκριθεί από το Δ.Σ. της εταιρίας. 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ανάθεση υπηρεσίας είσπραξης εισιτηρίων στις παραλίες και στο κάμπινγκ. 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 
1 Έκδοσης εισιτηρίων 

στις παραλίες και 
στο παρκινγκ 

 
33 

 
50.000.00€ 

 
50.000,00€ 

                                                                                                                                      ΣΎΝΟΛΟ: 50.000,00€ 
                                                                                                                                  Φ.Π.Α 24% :  12.000,00€ 
                                                                                                  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ: 62.000.00€ 

 
Η Τεχνική Έκθεση συντάσσεται προκειμένου η ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. να 
αναδείξει ανάδοχο για την υπηρεσία έκδοσης  εισιτήριων στις παραλίες και το κάμπινγκ, για την ομαλή και  
εύρυθμη λειτουργία της. 
Η ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. διαχειρίζεται παραλίες που της έχουν παραχωρηθεί 
με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και το κάμπινγκ Ματάλων. Οι εν λόγω παραλίες χαρακτηρίζονται 
ως πολυσύχναστες και αποτελούν πόλο έλξης δημοτών και τουριστών. Ως εκ τούτου είναι απαραίτητο να 
λειτουργούν άψογα προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. 
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και με δεδομένη την έλλειψη προσωπικού της εταιρίας καθώς και 
το γεγονός ότι η εταιρία δεν δύναται να προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για 
την κάλυψη των αναγκών της, ζητούμε τη διεξαγωγή συνοπτικού διαγωνισμού  για την ανάδειξη αναδόχου 
της «Υπηρεσίας έκδοσης εισιτηρίων» στις παραλίες ευθύνης της εταιρίας και στο κάμπινγκ.  
Με την δαπάνη που θα προκληθεί από την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε τρίτους θα είναι σε θέση να 
εξυπηρετήσει τους δημότες και τους επισκέπτες του Δήμου, με όφελος τα έσοδα από την πλήρη και ομαλή 
λειτουργία των παραλιών και του κάμπινγκ. 
Η διεξαγωγή του συνοπτικού διαγωνισμού προϋπολογισμού έως του ποσού των 50.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 
24%   θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις : 
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1. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».  

2. Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

3. Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 

4. Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 

και άλλες διατάξεις». 

5. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

6. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και όπως 

τροποποιήθηκε με το Ν. 4416.2016 (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  

 
Ο ανάδοχος που θα προκύψει, θα είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση της υπηρεσίας «έκδοση εισιτηρίων 
στις παραλίες και στο κάμπινγκ που διαχειρίζεται η ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 
Η εργασία θα παρέχεται σε οκτάωρη καθημερινή βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα με ανώτερο χρονικό 
διάστημα 7 μηνών κατά την τρέχουσα τουριστική περίοδο και αντιστοιχεί σε 33 ανθρωποϊσοδύναμα. και 
έως του προϋπολογισμού .Η ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 
έχει το δικαίωμα για αύξηση ή μείωση του συνολικού χρόνου χωρίς παρέκβαση του συνολικού 
προϋπολογισμού , ύστερα από έγκαιρη συνεννόηση με τον ανάδοχο του έργου. Το χρονικό διάστημα για 
την παροχή της υπηρεσίας αλλά και ο αριθμός των  απαιτούμενων ανθρωποϊσοδύναμων  καθορίζονται 
από τις εκάστοτε  ανάγκες της εταιρίας, τυχόν περιοριστικά μέτρα για την αποφυγή διασποράς του covid-
19, τις καιρικές συνθήκες και μέχρι εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού .  
 
Ο ανάδοχος  θα είναι υπεύθυνος για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας 
προς τους υπαλλήλους του (καταβολή νομίμων αποδοχών, οι οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερες των 
προβλεπόμενων από την οικεία Σ.Σ.Ε, τήρηση του νομίμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, βασικοί όροι 
ασφάλειας και υγιεινής εργαζομένων κλπ). Το χρονικό διάστημα για την παροχή της υπηρεσίας αλλά και ο 
αριθμός του απαιτούμενου προσωπικού καθορίζονται από τις εκάστοτε  ανάγκες της εταιρίας, τυχόν 
περιοριστικά μέτρα για την αποφυγή διασποράς του covid-19, τις καιρικές συνθήκες και μέχρι εξαντλήσεως 
του Προϋπολογισμού .  
Οι όροι διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού θα προσδιοριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
εταιρίας και κατόπιν θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα της 
εταιρίας. 
Κάθε υποψήφιος ανάδοχος που πληροί τους όρους συμμετοχής του στο διαγωνισμό θα πρέπει να 
καταθέσει οικονομική προσφορά για το σύνολο του απαραίτητου προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου των 
ασφαλιστικών εισφορών και οποιουδήποτε άλλου εξόδου δύναται να προκύψει, για τον απασχολούμενο.  
Το κριτήριο  ανάθεσης της σύμβασης θα είναι το χαμηλότερο ποσοστό εργολαβικού οφέλους επί του 
μισθολογικού κόστους. 
Η ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε διατηρεί τη δυνατότητα ελέγχου για τα 
προγραφόμενα και δύναται ανά πάσα στιγμή να διακόψει τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσίας που θα 
υπογραφεί, σε περίπτωση που δεν τηρούνται τα παραπάνω. 
 
Διατιθέμενη Πίστωση σε βάρος ΚΑ 6120.0001 εξόδων προϋπολογισμού έτους 2021, ποσού 62.000,00 € 
συμπερ. Φ.Π.Α. 24% . 
 
                                                                                                                                      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
    Νικολιδάκης Γρηγόριος 
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Παράρτημα 2 

Έντυπο οικονομικής προσφοράς 

 

 
 

Προσφέρων: ............................................................................................................................ 

Έδρα ................................οδός ........................................................................ αριθμ. ............. 

Τ.Κ………………….. Τηλ……………………………………………….. Fax………………………………….................... 

 
ΑΝΑΘΕΣΗ 
ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : 

«Παροχή 
Υπηρεσιών 
έκδοσης 
εισιτήριων στις 
παραλίες, που 
διαχειρίζεται η 
δημοτική εταιρεία 
ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ 
ΦΑΙΣΤΟΥ 
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ 
Α.Ε.» 

 

 

 

Εκτιμώμενο κατ’ αποκοπή 
τίμημα της υπηρεσίας  μη 

συμπεριλαμβανομένου του 
αναλογούντος ΦΠΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ποσοστό 
εργολαβικού 
οφέλους επί 

τοις εκατό (%) 

Προσφερόμενο 
κατ’ αποκοπή 

τίμημα 
χωρίς ΦΠΑ 

Αξία  

Ολογράφως 

50.000,00€ € 

  

 

 

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει  τον/ την ……………………..………….……..…………….. για επτά (7) μήνες από την επόμενη 
της διενέργειας του διαγωνισμού (άρθρο 97 Ν.4412/2016)  και εφόσον ζητηθεί μπορεί να δοθεί παράταση της 
ισχύος της.  
 

 

Για τον προσφέροντα 

 

 

(Σφραγίδα/ Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου)  

CPV:92332000-7  
 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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Παράρτημα 3 

Σχέδιο Σύμβασης 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                                           ΠΙΤΣΙΔΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                           Αρ. πρωτ.        

ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ        

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 

 
                                                                                                                               
                                                                                                                   
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΟΣΟΥ #50.000,00#ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 
 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΥ 50.000,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ για το 
έργο «Παροχή Υπηρεσιών έκδοσης εισιτήριων στις παραλίες και στο κάμπινγκ που διαχειρίζεται η ΜΑΤΑΛΑ 

ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» 

 
Έχοντας υπόψη: 
1) Το νόμο 4412/2016. 

2) Το άρθρο 209 παρ. 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 273 του Ν.3463/2006 

3) Του Ν. 3731/08 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εσωτερικών» και συγκεκριμένα Άρθρο 20 «Αναδιατυπώσεις άρθρων Δημοτικού και Κοινοτικού 

Κώδικα», και των παραγράφων 2, 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 όπως προστέθηκαν με την παρ. 13 

του άρθρου 20 του ως άνω Ν. 3731/2008,  

4) Το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 και την με αριθ. 35130/739/9-8-2010/Φ.Ε.Κ.1291/Β/11-08-2010 Απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών, όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηματικά όρια, τα οποία καθορίζονται με τις εκάστοτε 

Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. 

5) Την με αρ. πρωτοκόλλου……….. τεχνική έκθεση της Μάταλα Δ. Φαιστού Μονομετοχικής Α.Ε. 

6) Την με αριθμό πρωτοκόλλου …………  διακήρυξη της Μάταλα Δ. Φαιστού Μονομετοχικής Α.Ε. 

7) To με αριθμό πρωτοκόλλου ………… πρακτικό συνεδρίασης της επιτροπής διαγωνισμού της Μάταλα Δ. Φαιστού 

Μονομετοχικής Α.Ε.. 

8) Την με αριθμό ………… απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποδοχής του πρακτικού της επιτροπής 

διαγωνισμού της Μάταλα Δήμου Φαιστού Μονομετοχικής Α.Ε.. 

Στα Πιτσίδια του Δήμου Φαιστού, σήμερα την … του μηνός ……. του έτους 2021 και στο γραφείο της ΜΑΤΑΛΑ 
ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. οι κάτωθι συμβαλλόμενοι : 
 
α) Η ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε., η οποία εδρεύει στα Πιτσίδια του Δήμου Φαιστού, με 
ΑΦΜ 096205941 της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, νομίμως εκπροσωπούμενη, βάση της  …. απόφασης του Δ.Σ, από τον 
………… που θα αποκαλείται στη συνέχεια, χάριν συντομίας, ‘’Αναθέτουσα Αρχή’’ ή ‘’Υπηρεσία’’ & 
 
β) Η επιχείρηση, με την επωνυμία …………, που εδρεύει …………., με ΑΦΜ  …………..  της Δ.Ο.Υ. ……… , 
τηλ.:………., νομίμως εκπροσωπούμενη από τ………… και που θα αποκαλείται στη συνέχεια, χάριν συντομίας, 
‘’ανάδοχος’’. συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 
 

 
ΑΡΘΡΟ 1

ο 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών  είσπραξης εισιτήριων στις παραλίες ευθύνης της εταιρίας, 
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται παρακάτω στις  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Για την παροχή των υπηρεσιών έκδοσης εισιτήριων στις παραλίες, που  διαχειρίζεται η ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ 
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε., ο ανάδοχος θα διαθέσει τους απαραίτητους εργαζόμενους του (ειδικότητα των υπαλλήλων 
του αναδόχου: ταμίες εισπράξεων)  έργο των οποίων θα είναι: 

ΤΑΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 
 

Ο Εισπράκτορας παραδίδει τις ημερήσιες εισπράξεις σε υπεύθυνο που θα υποδειχθεί από την εταιρία, στο τέλος της 
βάρδιάς του, στα γραφεία της επιχείρησης, που βρίσκονται στα Πιτσίδια  του δήμου Φαιστού. 
Οφείλει να εκδίδει αποδείξεις είσπραξης με την χρήση ταμειακής μηχανής (ή τις σχετικές χειρόγραφες αποδείξεις) στο 
όνομα και για λογαριασμό της αναθέτουσας αρχής, σε όλες τις συναλλαγές με τους πελάτες, βάσει των 
καθοριζομένων -από την αναθέτουσα αρχή- τιμών. 
Η μη έκδοση των σχετικών παραστατικών συνιστά λόγο άμεσης αντικατάστασης του εισπράκτορα από τον ανάδοχο. 
Έκαστος εισπράκτορας θα εκτελεί το νόμιμο εβδομαδιαίο ωράριο με βάση τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής 
νομοθεσίας. 
Οι ακριβείς ώρες και ημέρες παροχής υπηρεσίας θα προσδιορίζονται κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου με την 
αναθέτουσα αρχή μια φορά το μήνα και με βάση τις τρέχουσες ανάγκες της εταιρίας.  
Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αλλαγή του προγράμματος οποιαδήποτε στιγμή εγγράφως,  αρκεί 
αυτό να ζητηθεί από τον ανάδοχο τουλάχιστον μια ημέρα νωρίτερα. 

 
Καμία αλλαγή στο πρόγραμμα εργασίας δεν μπορεί να γίνει χωρίς την έγγραφη ενημέρωση του Αναδόχου μια ημέρα 
νωρίτερα ώστε ο Ανάδοχος να έχει εύλογο χρόνο να ενημερώσει το πρόγραμμα εργασίας. 
 
  

1. Η αμοιβή του αναδόχου ορίζεται συνολικά σε 50.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%. Και προσδιορίζεται ως 

ποσοστό εργολαβικού οφέλους …% επί του μηνιαίου μισθολογικού κόστους και μέχρι εξαντλήσεως 

του ως άνω ποσού. 

 
2. Αριθμός εισπρακτόρων που υποχρεούται να διαθέτει ο ανάδοχος : Ανάλογα με τις απαιτήσεις της 

αναθέτουσας αρχής.  

Μέρες κι ώρες εργασίας εισπρακτόρων του αναδόχου: το νόμιμο εβδομαδιαίο ωράριο με βάση τις ισχύουσες 
διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και ανάλογα με τις ανάγκες της αναθέτουσας αρχής . 

 
3. Με την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης γίνονται πλήρως αποδεκτές οι υποχρεώσεις του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, 

όπως αυτές προκύπτουν από όλους τους όρους του παρόντος. Ο δε ανάδοχος δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι 

αποδέχεται τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση. 

 
ΑΡΘΡΟ 2

ο 

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
1. Η διάρκεια της σύμβασης αφορά την τρέχουσα τουριστική περίοδο 2021 και εξαρτάται από τις καιρικές 

συνθήκες, τα εκάστοτε περιοριστικά μέτρα για την αποφυγή εξάπλωσης του covid και γενικά από τις ανάγκες 

της εταιρίας και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού 

2. Για την υλοποίηση της υπηρεσίας η εργασία θα παρέχεται σε οκτάωρη καθημερινή βάση, 7 ημέρες την 

εβδομάδα με ανώτερο χρονικό διάστημα 7 μηνών κατά την τρέχουσα τουριστική περίοδο και αντιστοιχεί σε 33 

ανθρωποϊσοδύναμα. Η ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. έχει το δικαίωμα για αύξηση ή 

μείωση του συνολικού χρόνου χωρίς παρέκβαση του συνολικού προϋπολογισμού , ύστερα από έγκαιρη 

συνεννόηση με τον ανάδοχο του έργου. Το χρονικό διάστημα για την παροχή της υπηρεσίας αλλά και ο αριθμός 

των  απαιτούμενων ανθρωποϊσοδύναμων  καθορίζονται από τις εκάστοτε  ανάγκες της εταιρίας, τυχόν 

περιοριστικά μέτρα για την αποφυγή διασποράς του covid-19, τις καιρικές συνθήκες και μέχρι εξαντλήσεως του 

Προϋπολογισμού 

 

3. Η παρούσα σύμβαση θα μπορεί να παραταθεί με την συμφωνία των δύο μερών και ανάλογα τις ανάγκες της 

αναθέτουσας αρχής. 

4. Καμία αποζημίωση ή άλλη χρηματική καταβολή πλην της οφειλόμενης μέχρι τότε, δεν δικαιούται ο ανάδοχος 

στις περιπτώσεις αδράνειας, παύσης, μη ολοκλήρωσης κλπ. της σύμβασης, ιδίως δε, στην περίπτωση που δεν 
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παρουσιάστηκε ανάγκη χρησιμοποίησης τελικώς των συμβατικών ειδών/υπηρεσιών έως το τέλος. Δηλαδή, σε 

μία τέτοια περίπτωση θα οφείλεται αποκλειστικά και μόνο η αμοιβή για την περίοδο χρησιμοποίησης των 

συμβατικών ειδών/υπηρεσιών του αναδόχου, και όχι για το υπόλοιπο διάστημα, που τελικώς δεν 

χρησιμοποιήθηκαν. Επαναλαμβάνεται ότι, σε μία τέτοια περίπτωση όχι μόνο η αμοιβή της υπόλοιπης περιόδου 

δεν θα οφείλεται, αλλά ούτε θα στοιχειοθετείται οποιοδήποτε δικαίωμα του αναδόχου για αποζημίωση ή άλλη 

χρηματική καταβολή από τη μη (χρονική) ολοκλήρωση τελικώς της παρούσας σύμβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 3

ο 

 
1. Με την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης γίνονται πλήρως αποδεκτές οι υποχρεώσεις του ΑΝΑΔΟΧΟΥ,  

2. Οι όροι της παρούσας σύμβασης συμφωνούνται όλοι ως ουσιώδεις. 

3. Ο ανάδοχος, καθώς και το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση του έργου δεν έχουν καμία 

απολύτως σχέση εξαρτημένης εργασίας με τη ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε., οι δε 

μισθοί, ημερομίσθια, ασφάλιστρα ή όποιες άλλες αμοιβές, πάσης φύσεως εισφορές του προσωπικού του 

ανάδοχου βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο οποίος είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι αυτών με τους 

οποίους συνδέεται με εργασιακή ή άλλη σχέση. 

4. Η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των υποχρεώσεων του αναδόχου, που απορρέουν από την παρούσα 

σύμβαση και η αποδοχή αυτών, καθώς και η σύνταξη κάθε μήνα του πρακτικού Ποσοτικής και Ποιοτικής 

Εκτέλεσης των όρων της παρούσας Σύμβασης, ανατίθεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 

Εργασιών, που διορίζεται προς τούτο από το ΔΣ της ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 

5.  Ο ανάδοχος υποχρεούται στην απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας προς τους 

εισπράκτορες του (καταβολή νομίμων αποδοχών, οι οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων 

από την οικεία Σ.Σ.Ε, τήρηση του νομίμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, βασικοί όροι ασφάλειας και υγιεινής 

εργαζομένων κλπ). Σε περίπτωση   παράβαση του παρόντος όρου, η ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ 

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε., μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση.  

 
ΑΡΘΡΟ 4

ο 

 
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ -ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 
Η εξόφληση του αναδόχου θα γίνεται κατά μήνα από την αρμόδια υπηρεσία της ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ 
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.. Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής ανά μήνα για την εξόφληση της μηνιαίας 
παρασχεθείσας υπηρεσίας είναι : 
1. Μηνιαίο Πρακτικό Ποσοτικής και Ποιοτικής Εκτέλεσης των όρων της παρούσας Σύμβασης, που θα συναφθεί 

με την Ανάδοχο Εταιρεία, το οποίο θα συντάσσεται από αρμόδια Επιτροπή που θα οριστεί από το ΔΣ της 

ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε., για την Παραλαβή / Αποδοχή των Υπηρεσιών και 

Παρακολούθηση των όρων της οικείας Σύμβασης. 

2. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών του αναδόχου για δεδουλευμένες υπηρεσίες προηγούμενου μήνα. 

3. Βεβαίωση του ΕΦΚΑ για μη οφειλόμενες εισφορές (ασφαλιστική ενημερότητα). 

4. Φορολογική ενημερότητα. 

5. Τα εβδομαδιαία προγράμματα, υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από τον ανάδοχο με τα στοιχεία του 

απασχολούμενου προσωπικού, τις ημέρες και ώρες εργασίας του. 

6. Αντίγραφο μισθοδοτικής κατάστασης με το κόστος μισθοδοσίας πάνω στο οποίο θα υπολογίζετε το ποσοστό 

εργολαβικού οφέλους ..% 

7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει τις αποδείξεις εξόφλησης των εργαζομένων.  

8. Η παραπάνω αμοιβή θα καταβάλλεται το αργότερο μέχρι την δέκατη (15) ημέρα του επόμενου μήνα. 

9. Η πληρωμή υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις: 

 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. 

 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

          σύμφωνα με τα άρθρα 350 & 375 του Ν.4412/2016 πλέον χαρτόσημο και Ο.Γ.Α χαρτοσήμου 
 

 
ΑΡΘΡΟ 5

ο 

 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
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1. Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε., ο 

Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την 

παροχή της υπηρεσίας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε 

σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν 

να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η 

Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των 

εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. 

2. Οι προαναφερόμενοι όροι περί εμπιστευτικότητας δεσμεύουν τον ανάδοχο και μετά την ολοκλήρωση του έργου 

του εις το διηνεκές. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 6
ο 

 
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
3. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τα αρμόδια 

όργανα της ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.,  υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του 

οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά με την εκτέλεση της Συμβατικής Υπηρεσίας. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την Συμβατική Υπηρεσία 

(τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία που τυχόν του ζητηθούν για την 

αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 

5. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία 

εκτελείται από τα μέλη της Ομάδας Έργου (εισπράκτορες), που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε 

υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Η Αναθέτουσα Αρχή θα δύναται, ανά πάσα στιγμή, να προβεί σε 

σχετικές επισημάνσεις στον Ανάδοχο και ο τελευταίος θα οφείλει άμεσα να συμμορφώνεται. Ο Ανάδοχος οφείλει 

σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή  να παρέχει το Προσωπικό, που θα διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία, 

τεχνογνωσία και ικανότητα ,ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της παρούσας Σύμβασης, 

υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες 

υπηρεσίες, τα στελέχη της Αναθέτουσα Αρχής, αλλά και τους πελάτες / καταναλωτές, οι οποίοι θα προβαίνουν 

στην πληρωμή του εισιτηρίου. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την 

αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου (= εισπράκτορα) του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί 

άμεσα σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους της 

Ομάδας Έργου του Αναδόχου (= εισπράκτορα), κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του 

Έργου, δύναται να γίνει μετά από έγκριση της Αναθέτουσα Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων 

προσόντων ή εμπειρίας. 

6. Ο Ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση κλοπής και απώλειας αντικειμένων των ατόμων. 

7. Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία 

τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι αφενός κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την 

αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου, ότι θα αντικαταστήσει άμεσα τους 

αποχωρήσαντες συνεργάτες με άλλους, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων μετά από έγκριση της Αναθέτουσα 

Αρχής. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 7
ο 

 
ΑΝΕΚΧΩΡΗΤΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
1. Η σύμβαση αυτή θα εκτελεσθεί αποκλειστικά από τον ανάδοχο, απαγορευμένης της εκχωρήσεώς της από αυτόν, 

σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 

2. Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν 

σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, η ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ 

ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.,  και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, 

σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της 

προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος. 

3. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια του 

Ηρακλείου. 
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4. Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα. 

5. Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 

σύμβαση, φέρει δε την ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την 

εκτέλεση του υπό ανάθεση έργου, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες 

κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

6. Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσαρμόζεται στις υποδείξεις που προκύπτουν έπειτα από ελέγχους είτε της 

ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.,  είτε από άλλους κρατικούς φορείς (π.χ. Δ.Ο.Υ., Σ.Δ.Ο.Ε., 

Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, Δ/νση Υγιεινής Νομαρχίας κ.τ.λ.) 

7. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε όμως, 

τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από 

τους δύο συμβαλλομένους, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου της ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ 

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.,  και της τελικής έγκρισης από το ΔΣ της ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ 

Α.Ε.,  αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία. 

8. Τέλος, και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους παραπάνω 

όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή. 

 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ 

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………… 
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Παράρτημα 4 

Τυποποιημένο έντυπο ΤΕΥΔ 
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