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Ζχοντασ υπόψθ:  
 

1. Τισ διατάξεισ του Β.Δ.14/1939 (Φ.Ε.Κ. 24Α/19-01-1939) ‘’Περί 
κωδικοποιιςεωσ των περί Λιμενικών Σαμείων κείμενων διατάξεων’’ όπωσ 
ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 

2. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ.128/2001 (Φ.Ε.Κ. 113Α/06-06-2001) ‘’Μεταφορά 
αρμοδιοτιτων του Λιμενικοφ Σαμείου Δωδεκανιςου ςτουσ Διμουσ 
Αρχαγγζλου, Αταβφρου, Αφάντου, Ιαλυςοφ, Καλλικζασ, Καμείρου, 
Καρπάκου, Κάςου, Λινδίων, Μεγίςτθσ, Νότιασ Ρόδου, Πεταλοφδων, Ρόδου, 
φμθσ, Χάλκθσ και ςτθν Κοινότθτα Ολφμπου Καρπάκου’’ και του Ρ.Δ. 
290/2003 (Φ.Ε.Κ. 247Α/29-10-2003) ‘’Σροποποίθςθ των 123/2001 και 
128/2001 Προεδρικών Διαταγμάτων (Α’113) περί μεταφοράσ αρμοδιοτιτων 
του Λιμενικοφ Σαμείου Δωδεκανιςου’’.        

3. Τθν υπ’ αρικμό Γ.51807/31-12-1955 (Φ.Ε.Κ. 13Β/24-01-1956) Υπουργικι 
Απόφαςθ ‘’Περί κακοριςμοφ χερςαίασ ηώνθσ λιμζνων πόλεωσ Ρόδου’’. 

4. Τθν προβλεπόμενθ διαδικαςία από τα άρκρα 38 επ. του Ρ.Δ.715/1979 
(Φ.Ε.Κ. 212Α/10-09-1979) όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, για τισ 
εκμιςκϊςεισ ακινιτων των Ν.Ρ.Δ.Δ., ωσ θ πλζον προςιδιάηουςα εν 
προκειμζνω, αναλόγωσ και καταλλιλωσ εφαρμοηόμενθ. 

5. Τθν υπ’ αρικμό 113/1990 Γνωμοδότθςθ του Νομικοφ Συμβουλίου του 
Κράτουσ - Τμιμα Γ (Αρικ. Ερωτιματοσ 3425.1/8/90/19-09-1990 Τπουργείου 
Εμπορικισ Ναυτιλίασ, Διευκφνςεωσ Λιμζνων και Λιμενικών Ζργων). 

6. Τισ διατάξεισ του Ν.2971/2001 (Φ.Ε.Κ. 285Α/19-12-2001) ‘’Αιγιαλόσ, παραλία 
και άλλεσ διατάξεισ’’ όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει και ειδικότερα το 
εδάφιο β τθσ Ραραγράφου 2 του Άρκρου 22 βάςει του οποίου ‘’Οι διατάξεισ 
περί εμπορικών μιςκώςεων δεν εφαρμόηονται για τουσ χώρουσ τθσ χερςαίασ 
και καλάςςιασ ηώνθσ λιμζνα’’ και τθν Ραράγραφο 2 του Άρκρου 24 αυτοφ 
βάςει του οποίου ‘’Επιτρζπεται ο  αρμόδιοσ φορζασ διοίκθςθσ και 
εκμετάλλευςθσ λιμζνα, με απόφαςθ τθσ διοίκθςισ του, που εγκρίνεται με 
απόφαςθ του Γενικοφ Διευκυντι Λιμζνων, Λιμενικισ Πολιτικισ και 
Ναυτιλιακών Επενδφςεων …, φςτερα από ςφμφωνθ γνώμθ του Γ.Ε.Ν., να 
παραχωρεί, με αντάλλαγμα και για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα, τθ χριςθ 
χώρων που βρίςκονται μζςα ςτθ χερςαία ηώνθ λιμζνα’’. 

7. Τθν υπ’ αρικμό πρωτ. 8321.6/01/12/12-03-2012 Εγκφκλιο του Υπουργείου 
Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ & Ναυτιλίασ με κζμα: ‹‹Οδθγίεσ για τθν 
εκμετάλλευςθ τθσ Ηώνθσ Λιμζνα ςτα πλαίςια τθσ παραχώρθςθσ του 
ιδιαίτερου δικαιώματοσ χριςθσ των χώρων αυτισ›› όπωσ ζχει τροποποιθκεί 
και ιςχφει. 

8. Τθν υπ’ αρικμό 80/2022 Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του 
Δθμοτικοφ Λιμενικοφ Ταμείου Νότιασ Δωδεκανιςου (Ν.Ρ.Δ.Δ.) περί ζγκριςθσ 
των όρων τθσ Διακιρυξθσ Δθμόςιου Ρλειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ με 
ζγγραφεσ κλειςτζσ προςφορζσ, με κριτιριο κατακφρωςθσ το υψθλότερο 
προςφερόμενο μθνιαίο αντάλλαγμα, για τθν παραχϊρθςθ ιδιαίτερου 
δικαιϊματοσ χριςθσ τμιματοσ του κτιρίου επιβατϊν Λιμζνα Ακαντιάσ όδου 
και του αφλειου αυτοφ χϊρου, για τθν λειτουργία αναψυκτθρίου 
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‹‹επιχείρθςθ μαηικισ εςτίαςθσ παραςκευισ και διάκεςθσ μερικισ 
επεξεργαςίασ (πρόχειρου γεφματοσ)››, για χρονικό διάςτθμα ζξι (6) ετϊν, 
 

π ρ ο κ θ ρ φ ς ς ο υ μ ε 
 

Δθμόςιο Ρλειοδοτικό Επαναλθπτικό Διαγωνιςμό με ζγγραφεσ κλειςτζσ προςφορζσ, 
με κριτιριο κατακφρωςθσ το υψθλότερο προςφερόμενο μθνιαίο αντάλλαγμα, για 
τθν παραχϊρθςθ του ιδιαίτερου δικαιϊματοσ τθσ χριςθσ τμιματοσ του κτιρίου 
επιβατϊν Λιμζνα Ακαντιάσ Ρόδου και του αφλειου αυτοφ χϊρου για τθν 
λειτουργία αναψυκτθρίου ‹‹επιχείρθςθ μαηικισ εςτίαςθσ παραςκευισ και 
διάκεςθσ μερικισ επεξεργαςίασ (πρόχειρου γεφματοσ)››, για χρονικό διάςτθμα ζξι 
(6) ετϊν, για τθν εξυπθρζτθςθ των χρθςτϊν του Λιμζνοσ, του επιβατικοφ κοινοφ και 
των τυχόν διερχομζνων, κακ’ όλο το χρονικό διάςτθμα τθσ παραχϊρθςθσ.  
 
Σφμφωνα με τα επιςυναπτόμενα ςτθν παροφςα κεωρθμζνα αρμοδίωσ τοπογραφικά 
διαγράμματα, ο ςτεγαςμζνοσ χϊροσ προσ παραχϊρθςθ είναι 176,83 τ.μ. 
(παραςκευαςτιριο - αποκικθ - χϊροσ ανάπτυξθσ τραπεηοκακιςμάτων - χϊροσ για 
αποδυτιρια προςωπικοφ - αποχωρθτιρια) και ο αφλειοσ αυτοφ χϊροσ είναι 60 τ.μ.  
Ο υπόλοιποσ ςτεγαςμζνοσ χϊροσ περιλαμβάνει τα γραφεία ζκδοςθσ ειςιτθρίων 
επιβατϊν πλοίων - αποδείξεων μεταφοράσ οχθμάτων - φορτωτικϊν για τθ 
μεταφορά εμπορευμάτων ι αποςκευϊν και τον διάδρομο πρόςβαςθσ ςε αυτά. 
Τόςο για τα γραφεία όςο και για τα αποχωρθτιρια, ο παραχωρθςιοφχοσ ςτον οποίο 
κα κατακυρωκεί ο Διαγωνιςμόσ οφείλει να εξαςφαλίηει τθν ελεφκερθ & 
απρόςκοπτθ πρόςβαςθ ςε αυτά των χρθςτϊν του Λιμζνοσ, του επιβατικοφ κοινοφ 
και των τυχόν διερχομζνων.  
 
Ο Διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτα Γραφεία του Δθμοτικοφ Λιμενικοφ Ταμείου 
Νότιασ Δωδεκανιςου (Ν.Ρ.Δ.Δ.) ςτον Εμπορικό Λιμζνα όδου, από τθν οριςκείςα 
Επιτροπι διενζργειάσ του, τθν 01/11/2022 θμζρα Tρίτθ και ϊρα Ελλάδοσ 09:00 
π.μ., ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ και τα αναγραφόμενα 
ςτθν παροφςα Διακιρυξθ. 

 
ΑΡΘΡΟ 1o 

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 

1.1. Θ λειτουργία αναψυκτθρίων ‹‹Επιχειριςεων Μαηικισ Εςτίαςθσ Ραραςκευισ και 
Διάκεςθσ Μερικισ Επεξεργαςίασ (Ρρόχειρου Γεφματοσ)›› υπάγεται ςτισ διατάξεισ 
τθσ υπ’ αρικμό Υ1γ/Γ.Ρ/οικ. 47829 Υπουργικισ Απόφαςθσ (Φ.Ε.Κ. 2161Β/23-06-
2017) ‘’Τγειονομικοί όροι και προχποκζςεισ λειτουργίασ επιχειριςεων τροφίμων / 
ποτών και άλλεσ διατάξεισ’’ όπωσ αυτι ιςχφει. 
  
1.2. Οι επικυμοφντεσ να λάβουν μζροσ ςτο Διαγωνιςμό, πριν ςυντάξουν και 
υποβάλλουν τισ προςφορζσ τουσ, οφείλουν να επιςκεφκοφν τον χϊρο προσ 
παραχϊρθςθ, για να λάβουν γνϊςθ επιτόπου των ςυνκθκϊν και τθσ κατάςταςθσ 
που κα παραχωρθκεί και για να διαπιςτϊςουν ότι είναι τθσ αρεςκείασ τουσ και 
κατάλλθλοσ για το ςκοπό για τον οποίο προορίηεται. 
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1.3. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό, ζχουν Φυςικά και Νομικά Ρρόςωπα ι 
ςυςτθμζνεσ κατά το νόμο Κοινοπραξίεσ και Συνεταιριςμοί που είναι εγκατεςτθμζνοι 
ςε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςε κράτοσ - μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ 
Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.) και αςκοφν αποδεδειγμζνα δραςτθριότθτα ςυναφι με 
το αντικείμενο τθσ παροφςασ (κυλικεία, χϊροι εςτίαςθσ, καφετζριεσ, catering κλπ). 
Σε περίπτωςθ Κοινοπραξίασ, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται αλλθλζγγυα και εισ 
ολόκλθρον ζναντι του Δθμοτικοφ Λιμενικοφ Ταμείου Νότιασ Δωδεκανιςου 
(Ν.Ρ.Δ.Δ.) για κάκε υποχρζωςθ που απορρζει από τθν ςυμμετοχι τθσ ςτον 
Διαγωνιςμό ι από το νόμο. Σε περίπτωςθ ανάδειξισ τθσ ωσ πλειοδότριασ, θ ευκφνθ 
των μελϊν τθσ Κοινοπραξίασ εξακολουκεί μζχρι τθν προςικουςα εκπλιρωςθ των 
περιοριςτικϊν όρων & προχποκζςεων και νόμιμων υποχρεϊςεων του 
παραχωρθςιοφχου και ςε κάκε περίπτωςθ εκτείνεται μζχρι τθν προςικουςα 
απόδοςθ τθσ χριςθσ του παραχωροφμενου χϊρου ςτο  Δθμοτικό Λιμενικό Ταμείο 
Νότιασ Δωδεκανιςου (Ν.Ρ.Δ.Δ.). Σε περίπτωςθ που για οποιοδιποτε λόγο, μζλοσ 
τθσ Κοινοπραξίασ αδυνατεί, υπαίτια ι μθ, να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ 
Κοινοπραξίασ κατά το χρόνο αξιολόγθςθσ, τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν 
τθν πλιρθ ευκφνθ τθσ κοινισ προςφοράσ που ζχει ιδθ υποβλθκεί με τουσ ίδιουσ 
ακριβϊσ όρουσ και προχποκζςεισ. Εάν θ αδυναμία προκφψει κατά τθ διάρκεια τθσ 
παραχϊρθςθσ χριςθσ, τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν πλιρθ ευκφνθ 
εκπλιρωςθσ των περιοριςτικϊν όρων & προχποκζςεων και νόμιμων υποχρεϊςεων 
που προκφπτουν από τθν Απόφαςθ Ραραχϊρθςθσ, παραιτοφμενοι ανεπιφφλακτα 
του δικαιϊματοσ να επικαλεςτοφν απρόοπτθ μεταβολι ςυνκθκϊν. 
Στθν περίπτωςθ ςυμμετοχισ Κοινοπραξίασ ι Συνεταιριςμοφ, κακζνασ από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ ςε αυτιν κα πρζπει να διακζτει τα προςόντα που ορίηει θ 
Διακιρυξθ.  
Επί ποινι αποκλειςμοφ, δεν επιτρζπεται να ςυμμετζχει κανείσ ςε περιςςότερεσ τθσ 
μίασ Κοινοπραξίασ ι Συνεταιριςμοφ ςυμμετζχουςασ ςτο Διαγωνιςμό αυτό, οφτε να 
εκπροςωπιςει περιςςότερεσ τθσ μίασ από τισ ςυμμετζχουςεσ Επιχειριςεισ, 
Εταιρείεσ, Κοινοπραξίεσ ι Συνεταιριςμοφσ, αλλά οφτε και να ςυμμετζχει ξεχωριςτά 
ςε αυτζσ με οποιαδιποτε ιδιότθτα. Ραράβαςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ κακιςτά τισ 
υποβλθκείςεσ προςφορζσ απαράδεκτεσ και επιφζρει τον αποκλειςμό του 
διαγωνιηόμενου.   
Θ Κοινοπραξία ι Συνεταιριςμόσ που κα επιλεγεί, υποχρεοφται να εξαςφαλίςει τθ 
μετατροπι τθσ ςε οριςμζνθ νομικι μορφι, εφόςον αυτό τθσ ηθτθκεί για τθν 
ικανοποιθτικι εκτζλεςθ των περιοριςτικϊν όρων τθσ Απόφαςθσ Ραραχϊρθςθσ. 
 
1.4. Δεν ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό όςοι: 
 
(α) ζχουν αποκλειςκεί από Διαγωνιςμοφσ του Δθμοςίου, των Ν.Ρ.Δ.Δ., των Ο.Τ.Α. 
και του ευρφτερου Δθμόςιου Τομζα και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι 
διοικθτικι απόφαςθ αρμόδιασ αρχισ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα 
με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία. 
 

(β) ζχουν λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ από οποιαδιποτε ςχζςθ ι αιτία απζναντι ςτο 
Δθμοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιασ Δωδεκανιςου (Ν.Ρ.Δ.Δ.). Ρροσ το ςκοπό αυτό 
απαράβατθ και επί ποινι αποκλειςμοφ προχπόκεςθ για τθ ςυμμετοχι ςτο 
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Διαγωνιςμό αποτελεί θ προςκόμιςθ βεβαίωςθσ τθσ Υπθρεςίασ περί μθ οφειλισ (Βλ. 
Άρκρο 4ο / Σελ. 14 / Υπ’ αρικ. 8 δικαιολογθτικό) θμερομθνίασ ζκδοςθσ τουλάχιςτον 
μίασ (1) θμζρασ πριν τθν θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν . 
 
1.5. Ωσ ελάχιςτο προςφερόμενο μθνιαίο αντάλλαγμα παραχϊρθςθσ χριςθσ 
ορίηεται το ποςό των επτακοςίων ευρϊ (700,00€) μθ ςυμπεριλαμβανομζνων του 
νομίμου τζλουσ χαρτοςιμου 3% επί του καταβαλλόμενου ανταλλάγματοσ & ΟΓΑ 
20% επί του χαρτοςιμου. Ρροςφορζσ με μθνιαίο αντάλλαγμα παραχϊρθςθσ 
χριςθσ μικρότερο του ωσ άνω οριηομζνου απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
 
1.6. Ο Διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί με ζγγραφεσ κλειςτζσ προςφορζσ, 
αποκλειόμενθσ τθσ δια προφορικϊν προςφορϊν ςυνζχιςισ του. Αντιπροςφορζσ 
δεν γίνονται αποδεκτζσ. 
  
1.7. Οι προςφορζσ κατατίκενται ςτθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ (Γραφεία 
Δθμοτικοφ Λιμενικοφ Ταμείου Νότιασ Δωδεκανιςου - Εμπορικόσ Λιμζνασ όδου) 
αυτοπροςϊπωσ από τουσ διαγωνιηόμενουσ ι από νόμιμα εξουςιοδοτθμζνουσ 
εκπροςϊπουσ τουσ, εγγράφωσ εντόσ ςφραγιςμζνων φακζλων, τθν 01/11/2022 
θμζρα Σρίτθ από 09:00 π.μ. ζωσ 10:00 π.μ. ϊρα Ελλάδοσ.  
 
Απαγορεφεται θ για οποιονδιποτε λόγο αποδοχι προςφοράσ μετά τθν παρζλευςθ 
του χρόνου αυτοφ, εκτόσ εάν θ εμπρόκεςμθ επίδοςθ προςφορϊν ςυνεχίηεται χωρίσ 
διακοπι και μετά τθν παρζλευςθ του προκακοριςμζνου χρόνου που ορίηεται ςτθν 
Διακιρυξθ. Ρροςφορζσ που κατατίκενται ι περιζρχονται ςτθν Υπθρεςία 
εκπρόκεςμα δε λαμβάνονται υπόψθ και επιςτρζφονται χωρίσ να αποςφραγιςτοφν. 
Τθν ευκφνθ εμπρόκεςμθσ κατάκεςθσ τθσ προςφοράσ ακόμα και ςε περιπτϊςεισ 
ανωτζρασ βίασ φζρει ο ενδιαφερόμενοσ. 
 
Κάκε ςυμμετζχων ζχει δικαίωμα υποβολισ μόνο μίασ προςφοράσ. Μετά τθν 
κατάκεςθ τθσ προςφοράσ ςτθν αρμόδια Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ο ςυμμετζχων 
δεν ζχει οποιοδιποτε δικαίωμα ανάκλθςθσ, τροποποίθςθσ, αλλαγισ, διόρκωςθσ, 
ςυμπλιρωςθσ, προςκικθσ κ.λπ. τθσ προςφοράσ και του περιεχομζνου τθσ. Δεφτερθ 
προςφορά δεν παραλαμβάνεται από τθν αρμόδια Επιτροπι και γίνεται ςχετικι 
αναφορά ςτο πρακτικό που κα ςυνταχκεί. 
 
Οι υποψιφιοι δεν ζχουν δικαίωμα να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ ι μζροσ τθσ 
μετά τθν κατάκεςι τθσ. Τυχόν απόςυρςθ τθσ προςφοράσ ςυνεπάγεται εκτόσ από 
τον αποκλειςμό του διαγωνιηόμενου από τθν περαιτζρω διαδικαςία του 
Διαγωνιςμοφ και τθν ολικι κατάπτωςθ τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ ςυμμετοχισ. 
 
Κατά τθν υποβολι των προςφορϊν θ Επιτροπι ελζγχει με βάςθ επιδεικνυόμενα 
ςχετικά ζγγραφα, αναλόγωσ (Φυςικό Ρρόςωπο, Ανϊνυμθ Εταιρεία, Εταιρεία 
Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ κ.λπ.), τθ νομιμοποίθςθ των προςϊπων που τισ 
κατακζτουν.  
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(Ενδεικτικά: απόφαςθ αρμόδιου οργάνου ςφμφωνα με το ιςχφον καταςτατικό του 
Νομικοφ Ρροςϊπου, με τθν οποία κα εγκρίνεται θ ςυμμετοχι ςτο ςυγκεκριμζνο 
Διαγωνιςμό και κα ορίηονται τα ςτοιχεία του νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνου 
εκπροςϊπου για τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ, ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο 
προσ εκείνον που κατακζτει τθν προςφορά, απλι εξουςιοδότθςθ με κεϊρθςθ 
γνθςίου υπογραφισ από αρμόδια αρχι προσ εκείνον που κατακζτει τθν προςφορά, 
δελτίο αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι διαβατθρίου). 
 
Στισ περιπτϊςεισ των Φυςικϊν Ρροςϊπων οι προςφορζσ κατατίκενται από το ίδιο 
το Φυςικό Ρρόςωπο ι από άλλο νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο. Στισ 
περιπτϊςεισ των Ανωνφμων Εταιρειϊν από μζλοσ του Διοικθτικοφ τουσ Συμβουλίου 
ι από άλλο νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο, ενϊ ςτισ περιπτϊςεισ των 
Εταιρειϊν Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ & των Ομόρρυκμων & των Ετερόρρυκμων 
Εταιρειϊν κακϊσ και των Ιδιωτικϊν Κεφαλαιουχικϊν Εταιρειϊν από τον διαχειριςτι 
τουσ ι από άλλο νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο. Στισ περιπτϊςεισ των 
Συνεταιριςμϊν οι προςφορζσ κατατίκενται από τον Ρρόεδρο του Συνεταιριςμοφ ι 
από άλλο νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο με ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο εκπρόςωπο 
και ςτισ περιπτϊςεισ των Κοινοπραξιϊν οι προςφορζσ κατατίκενται από όλα τα 
κοινοπρακτοφντα μζλθ αυτοπροςϊπωσ ι από κοινό εκπρόςωπό τουσ νόμιμα 
εξουςιοδοτθμζνο με ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο. 
 
1.8. Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα. Τα αποδεικτικά ζγγραφα και δικαιολογθτικά ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  
Για τα δθμόςια ζγγραφα γίνονται δεκτά πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα 
ευκρινι αντίγραφα ι ευκρινι απλά φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των 
ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ 
υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ του άρκρου 1 παρ. 2 περ. αϋ ν. 4250/2014.  
Για τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (π.χ. πλθρεξοφςια, ζνορκεσ βεβαιϊςεισ) 
γίνονται δεκτά νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα και όχι απλά φωτοαντίγραφα. 
Για τα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα γίνονται δεκτά πρωτότυπα ι νομίμωσ 
επικυρωμζνα αντίγραφα από τθν αρχι τθσ χϊρασ τουσ ι απλά φωτοαντίγραφα των 
ανωτζρω πρωτοτφπων και νομίμωσ επικυρωμζνων αντιγράφων, εφόςον ζχουν 
επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 
N.4194/2013. Σε όλα τα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα πρζπει να ζχει τεκεί ειδικι 
κεϊρθςθ ι επιςθμείωςθ, εφαρμοηόμενθσ τθσ Συνκικθσ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, 
που κυρϊκθκε με  το ν. 1497/1984 (Α’ 188), ι άλλων διμερϊν ςυμφωνιϊν και να 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  
Για τα ιδιωτικά ζγγραφα γίνονται δεκτά πρωτότυπα ι αντίγραφα των ιδιωτικϊν 
εγγράφων, που ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 36 παρ. 2 N.4194/2013, κακϊσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα όςων ιδιωτικϊν 
εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ φορείσ του άρκρου 1 παρ. 2 περ. αϋ ν. 
4250/2014. Τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα κα πρζπει να ςυνοδεφονται και από 
επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
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1.9. Σε περίπτωςθ που κράτοσ - μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τα αποδεικτικά και 
δικαιολογθτικά ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι τα ζγγραφα και πιςτοποιθτικά που 
εκδίδονται δεν καλφπτουν όλα τα αποδεικτικά και δικαιολογθτικά ζγγραφα που 
ηθτοφνται με τθν παροφςα και τοφτο βεβαιϊνεται με επίςθμθ διλωςθ από αρμόδια 
δθμόςια αρχι, τα παραπάνω ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά δφναται να αντικακίςτανται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ, θ οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν 
από τθν υποβολι τθσ. Σε περίπτωςθ που δεν προβλζπεται ςτο εν λόγω κράτοσ - 
μζλοσ ι χϊρα ζνορκθ βεβαίωςθ, αυτι δφναται να αντικαταςτακεί από υπεφκυνθ 
διλωςθ του ενδιαφερόμενου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του 
κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
ςυμμετζχων. 
  
1.10. Το Δθμοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιασ Δωδεκανιςου (Ν.Ρ.Δ.Δ.) διατθρεί το 
δικαίωμα να αποφαςίηει οποτεδιποτε κατά τθν απόλυτθ διακριτικι του ευχζρεια 
και κρίςθ, τθν ματαίωςθ, αναβολι, διακοπι ι επανάλθψθ του Διαγωνιςμοφ, χωρίσ 
οι ςυμμετζχοντεσ να δικαιοφνται οποιαδιποτε αποηθμίωςθ εκ του λόγου αυτοφ και 
να φζρουν ςχετικι αξίωςθ, ακόμα και αν ζχουν υποβλθκεί ςε δαπάνεσ ςχετικζσ με 
τον παρόντα Διαγωνιςμό. 

 
ΑΡΘΡΟ 2o 

ΠΑΡΑΛΑΒΘ ΣΕΤΧΩΝ ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 

2.1. Θ παροφςα Διακιρυξθ κα αναρτθκεί ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του Δθμοτικοφ 
Λιμενικοφ Ταμείου Νότιασ Δωδεκανιςου (Ν.Ρ.Δ.Δ.) και ςτθ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 
  
2.2. Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ κα ςταλεί προσ δθμοςίευςθ ςε μία (1) 
τοπικι εφθμερίδα τθσ όδου και κα γίνει ανάρτθςι τθσ ςτον πίνακα ανακοινϊςεων 
τθσ Υπθρεςίασ. 
  
2.3. Τα ζξοδα δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ του Διαγωνιςμοφ βαρφνουν τον 
παραχωρθςιοφχο, ο οποίοσ υποχρεοφται να προςκομίςει άμεςα ςτθν Υπθρεςία 
αντίγραφο τθσ εξοφλθτικισ απόδειξθσ τθσ ςχετικισ δαπάνθσ. 
 
2.4. Αντίτυπα των τευχϊν τθσ Διακιρυξθσ του Διαγωνιςμοφ δίδονται από τθν 
Υπθρεςία κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ από 09:00 π.μ. ζωσ 13:00 μ.μ. 
(Γραφεία Δθμοτικοφ Λιμενικοφ Ταμείου Νότιασ Δωδεκανιςου ςτον Εμπορικό 
Λιμζνα όδου). Για κάκε ςχετικι πλθροφορία οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να 
απευκφνονται ςτα τθλζφωνα τθσ Υπθρεςίασ (22410) 43502 & (22410) 43516. 
 
2.5. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ηθτιςουν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ι 
διευκρινιςεισ μόνο εγγράφωσ, το αργότερο προ δζκα (10) θμερϊν από τθν 
θμερομθνία κατάκεςθσ προςφορϊν (21/10/2022). Το Δθμοτικό Λιμενικό Ταμείο 
Νότιασ Δωδεκανιςου (Ν.Ρ.Δ.Δ.) κα ανταποκρικεί με απαντιςεισ - διευκρινιςεισ επί 
των ερωτθμάτων που κα λάβει, το αργότερο προ πζντε (5) θμερϊν από τθν 
θμερομθνία κατάκεςθσ προςφορϊν (27/10/2022).  
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Κάκε ζγγραφο του Δθμοτικοφ Λιμενικοφ Ταμείου Νότιασ Δωδεκανιςου (Ν.Ρ.Δ.Δ.), 
ςχετικό με τον παρόντα Διαγωνιςμό, δφναται να αποςτζλλεται προσ τον υποψιφιο 
μζςω μθνφματοσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. 
 

ΑΡΘΡΟ 3o 
ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

Ο Διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτα Γραφεία του Δθμοτικοφ Λιμενικοφ Ταμείου 
Νότιασ Δωδεκανιςου (Ν.Ρ.Δ.Δ.) ςτον Εμπορικό Λιμζνα όδου, τθν 01/11/2022 
θμζρα Σρίτθ και ϊρα Ελλάδοσ 09:00 π.μ., ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ ενϊπιων 
αρμόδιασ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, ςυγκροτοφμενθσ κατά τισ διατάξεισ τθσ 
Ραραγράφου 1 του Άρκρου 41 του Ρ.Δ.715/1979 (Φ.Ε.Κ. 212Α/10-09-1979).  

 
ΑΡΘΡΟ 4o 

ΚΤΡΙΩ ΦΑΚΕΛΟ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ - 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Πςοι λάβουν μζρουσ ςτον Διαγωνιςμό οφείλουν να κατακζςουν:  
Κυρίωσ ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΚΤΡΙΩ ΦΑΚΕΛΟ» ςτον οποίο κα 
πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ: 
  
 τα πλιρθ ςτοιχεία του ςυμμετζχοντοσ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ: 

επωνυμία / ονοματεπϊνυμο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., ζδρα / κατοικία με ακριβι 
αναγραφι τθσ διεφκυνςθσ, αρικμόσ τθλεφϊνου και διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου» 
 

 κακϊσ και θ ζνδειξθ «ΔΘΜΟΣΙΟΣ ΡΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ 
ΕΓΓΑΦΕΣ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΡΟΣΦΟΕΣ, ΜΕ ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ ΤΟ 
ΥΨΘΛΟΤΕΟ ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΟ ΜΘΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ, ΓΙΑ ΤΘΝ 
ΡΑΑΧΩΘΣΘ ΙΔΙΑΙΤΕΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΘΣΘΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΙΟΥ 
ΕΡΙΒΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΑΚΑΝΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΧΩΟΥ, ΓΙΑ 
ΤΘΝ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΘΙΟΥ ‹‹ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ ΜΑΗΙΚΘΣ ΕΣΤΙΑΣΘΣ 
ΡΑΑΣΚΕΥΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΘΣ ΜΕΙΚΘΣ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ (ΡΟΧΕΙΟΥ 
ΓΕΥΜΑΤΟΣ)››, ΓΙΑ ΧΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΘΜΑ ΕΞΙ (6) ΕΤΩΝ - ΑΙΘ. ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ 
01/2022».  

 
Εντόσ του ανωτζρω κυρίωσ φακζλου τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται επί ποινι 
αποκλειςμοφ δφο (2) ανεξάρτθτοι ςφραγιςμζνοι υποφάκελοι, ωσ εξισ:  
Α. Υποφάκελοσ με τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ» και  
Β. Υποφάκελοσ με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ».  
 
Α. ΤΠΟΦΑΚΕΛΟ ΜΕ ΣΘΝ ΕΝΔΕΙΞΘ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ»  
Ο κάκε διαγωνιηόμενοσ οφείλει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να προςκομίςει μζςα ςτον 
ιδιαίτερο ςφραγιςμζνο υποφάκελο με τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ», τα ακόλουκα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ: 
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1. Αίτθςθ υμμετοχισ, ςυμπλθρωμζνθ ςφμφωνα με το υπόδειγμα τθσ παροφςασ 
(Ραράρτθμα Ι), θ οποία πρζπει να είναι υπογεγραμμζνθ: 
α) από τον ίδιο τον υποψιφιο (ςε περίπτωςθ Φυςικοφ Ρροςϊπου) 
β) από τον νόμιμο εκπρόςωπο (ςε περίπτωςθ Νομικοφ Ρροςϊπου) 
γ) από το νόμιμο εκπρόςωπο του Συνεταιριςμοφ / τθσ Κοινοπραξίασ 
Σε περίπτωςθ που υπογράφει τρίτο πρόςωπο για λογαριαςμό του υποψθφίου ι του 
νομίμου εκπροςϊπου, οφείλει να παρακζςει τα πλιρθ ςτοιχεία του ςτθν Αίτθςθ 
Συμμετοχισ και να επιςυνάψει ςε αυτιν ςυμβολαιογραφικό ζγγραφο ι νόμιμο 
πλθρεξοφςιο ζγγραφο με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ από αρμόδια αρχι, που να 
του δίνει τθ ςχετικι εντολι.  
Στθν Αίτθςθ Συμμετοχισ κα αναφζρονται τα πλιρθ ςτοιχεία και τα ςτοιχεία 
επικοινωνίασ του υποψθφίου.  
Θ Αίτθςθ Συμμετοχισ φζρει υποχρεωτικϊσ θμερομθνία και υπογραφι κάτω από τθν 
εταιρικι επωνυμία τθσ επιχείρθςθσ και διακριτι αναγραφι του ονοματεπϊνυμου 
του υπογράφοντοσ.  
Θ Αίτθςθ Συμμετοχισ αποτελεί ταυτόχρονα και διλωςθ ότι ο υποψιφιοσ 
αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ του Διαγωνιςμοφ και είναι 
ςε κζςθ να ανταποκρικεί απαρεγκλίτωσ ςτισ απορρζουςεσ από τθν παραχϊρθςθ 
αυτι υποχρεϊςεισ.  
 
2. Τπεφκυνθ Διλωςθ του Άρκρου 8 του Ν.1599/1986 του υποψθφίου ι του 
νόμιμου εκπροςϊπου τθσ επιχείρθςθσ όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, με κεϊρθςθ του 
γνθςίου υπογραφισ, ςτθν οποία κα πρζπει να αναγράφονται τα ςτοιχεία του 
Διαγωνιςμοφ, ςτθν οποία κα δθλϊνουν ότι: 
 

I. ζλαβαν γνϊςθ των όρων τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, τουσ οποίουσ και 
αποδζχονται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα. 

II. ο προσ παραχϊρθςθ χριςθσ χϊροσ κα χρθςιμοποιθκεί για τθν λειτουργία 
αναψυκτθρίου ‹‹επιχείρθςθ μαηικισ εςτίαςθσ παραςκευισ και διάκεςθσ 
μερικισ επεξεργαςίασ (πρόχειρου γεφματοσ)›› και μόνον & ότι γνωρίηουν 
τουσ εκ του νόμου περιοριςμοφσ και απαιτιςεισ τθσ νόμιμθσ λειτουργίασ τθσ 
εν λόγω επιχείρθςθσ. 

III. αφοφ επιςκζφκθκαν τον προσ παραχϊρθςθ χριςθσ χϊρο και ζλαβαν γνϊςθ 
επιτόπου των πραγματικϊν δεδομζνων, των ςυνκθκϊν και τθσ κατάςταςθσ 
που κα παραχωρθκεί, τον βρικαν τθσ απόλυτθσ αρεςκείασ τουσ και 
κατάλλθλο για τον ςκοπό για τον οποίο παραχωρείται. 

IV. είναι οι μόνοι υπεφκυνοι για τθν τιρθςθ των υγειονομικϊν και άλλων 
διατάξεων λειτουργίασ του αναψυκτθρίου ζναντι κάκε αρχισ και των 
καταναλωτϊν. 

V. δεν ζχουν υποβάλει ψευδείσ ι ανακριβείσ δθλϊςεισ ςτισ πλθροφορίεσ που 
ηθτοφνται με τθν παροφςα ι δεν ζχουν υποβάλλει ψευδι, πλαςτά ι 
παραποιθμζνα ςτοιχεία, ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά. 

VI. δεν ζχουν αποκλειςκεί από Διαγωνιςμοφσ του Δθμοςίου, των Ν.Ρ.Δ.Δ., των 
Ο.Τ.Α. και του ευρφτερου Δθμόςιου Τομζα και δεν ζχει διαπιςτωκεί κάτι 
τζτοιο από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ αρμόδιασ αρχισ με τελεςίδικθ 
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και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία. 

VII. δεν ζχουν κθρυχκεί ζκπτωτοι από ςφμβαςθ προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν του 
Δθμοςίου, των Ν.Ρ.Δ.Δ., των Ο.Τ.Α. και του ευρφτερου Δθμοςίου Τομζα και 
δεν ζχει διαπιςτωκεί κάτι τζτοιο από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ 
αρμόδιασ αρχισ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ 
τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία. 

VIII. δεν ζχουν καμία οικονομικι οφειλι ακετϊντασ τισ υποχρεϊςεισ τουσ όςον 
αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ι/και 
ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι φορολογικϊν 
ι/και αςφαλιςτικϊν οφειλϊν τον οποίο τθροφν).   

IX. παραιτοφνται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςθσ ι αξίωςισ τουσ ςε 
περίπτωςθ ματαίωςθσ, αναβολισ, διακοπισ ι επανάλθψθσ του 
Διαγωνιςμοφ κατά τθν απόλυτθ διακριτικι ευχζρεια του Δθμοτικοφ 
Λιμενικοφ Ταμείου Νότιασ Δωδεκανιςου (Ν.Ρ.Δ.Δ.), ακόμα και αν ζχουν 
υποβλθκεί ςε δαπάνεσ ςχετικζσ με τον παρόντα Διαγωνιςμό. 

X. ςυμμετζχουν με μια μόνο προςφορά ςτον παρόντα Διαγωνιςμό. 
XI. θ προςφορά τουσ είναι ςε ιςχφ για εκατόν είκοςι (120) θμερολογιακζσ 

θμζρεσ, προςμετροφμενων από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ υποβολισ 
προςφορϊν. 

 
3. Εγγυθτικι Επιςτολι υμμετοχισ ποςοφ ίςου προσ το διπλάςιο του ελαχίςτου 
μθνιαίου ανταλλάγματοσ παραχϊρθςθσ χριςθσ του χϊρου ςυμπεριλαμβανομζνων 
του νομίμου τζλουσ χαρτοςιμου 3% επί του καταβαλλόμενου ανταλλάγματοσ & 
ΟΓΑ 20% επί του χαρτοςιμου, δθλαδι ςυνολικοφ ποςοφ χιλίων τετρακοςίων 
πενιντα ευρϊ και ςαράντα λεπτϊν (1.450,40€). Για τθν εν λόγω Εγγφθςθ κα 
κατατεκεί Γραμμάτιο εγγυοδοτικισ παρακατακικθσ του Ταμείου Ραρακατακθκϊν 
και Δανείων ι Εγγυθτικι Επιςτολι αναγνωριςμζνθσ Τράπεηασ που λειτουργεί 
νόμιμα ςτθν Ελλάδα  ι ςε άλλο κράτοσ - μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, διάρκειασ 
ιςχφοσ τουλάχιςτον εκατόν πενιντα (150) θμερολογιακϊν θμερϊν, 
προςμετροφμενων από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ υποβολισ προςφοράσ. Θ 
Εγγφθςθ που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του παραπάνω αναφερομζνου 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Εγγυιςεισ που εκδίδονται ςε οποιοδιποτε κράτοσ 
από τα παραπάνω εκτόσ τθσ Ελλάδασ, κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από επίςθμθ 
μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα. 
Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ καταπίπτει αν ο προςφζρων αποςφρει τθν 
προςφορά του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι 
πλθροφορίεσ, δεν καταβάλει εγκαίρωσ τθν αναφερομζνθ ςτθν Ραράγραφο 9.4. του 
Άρκρου 9 Εγγφθςθ για τθν ακριβι εκτζλεςθ των περιοριςτικϊν όρων τθσ Απόφαςθσ 
Ραραχϊρθςθσ χριςθσ.   
Εν λόγω Εγγφθςθ κα επιςτραφεί ςτον οριςτικό πλειοδότθ μετά τθν κατάκεςθ τθσ 
Εγγφθςθσ Καλισ Εκτζλεςθσ των περιοριςτικϊν όρων τθσ Απόφαςθσ Ραραχϊρθςθσ, 
ςτουσ δε λοιποφσ προςφζροντεσ εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κατακφρωςθ του 
αποτελζςματοσ του Διαγωνιςμοφ.   
Υπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ Συμμετοχισ επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα 
(ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ). 
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4. Απόςπαςμα Ποινικοφ Μθτρϊου (ι ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από 
αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ 
ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο ςυμμετζχων) ζκδοςθσ τελευταίου 
τριμινου (3) προ τθσ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν, από το οποίο να 
προκφπτει ότι ο ςυμμετζχων δεν ζχει καταδικαςτεί, με αμετάκλθτθ δικαςτικι 
απόφαςθ ςε κάποιο από τα παρακάτω αδικιματα: 
 

I. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ 
απόφαςθσ - πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 
2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 
11.11.2008, ς. 42),  

II. δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ 
καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των 
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν - μελϊν τθσ Ζνωςθσ (EE C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ - 
πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν 
καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (EE L 192 τθσ 31.7.2003, 
ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο 
του διαγωνιηόμενου,  

III. απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν 
προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (EE 
C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),  

IV. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ 
δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ 
απόφαςθσ - πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (EE L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι 
θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ 
ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

V. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ 
τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ 
Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από 
παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (EE L 
309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία 
με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 

VI. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται 
ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ 
εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ - πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
(ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι 
νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).    

VII. αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ, 
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VIII. οποιοδιποτε αδίκθμα για παράβαςθ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ και των 
ρυκμίςεων ςχετικά με τθν υγεία και αςφάλεια του προςωπικοφ και τα 
δικαιϊματα των εργαηομζνων, 

IX. υπεξαίρεςθ, εκβίαςθ, πλαςτογραφία, ψευδορκία και δόλια χρεωκοπία. 
 
Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά: 
(α) ςτισ περιπτϊςεισ που ο ςυμμετζχων είναι Φυςικό Ρρόςωπο, το ίδιο το Φυςικό 
Ρρόςωπο,   
(β) ςτισ περιπτϊςεισ Εταιρειϊν Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), προςωπικϊν 
εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και Ιδιωτικϊν Κεφαλαιουχικϊν Εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) τουσ 
διαχειριςτζσ,  
(γ) ςτισ περιπτϊςεισ Ανωνφμων Εταιρειϊν (Α.Ε.) τον Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ 
και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου,  
(δ) ςτισ περιπτϊςεισ των Συνεταιριςμϊν αφορά το νόμιμο εκπρόςωπο και όλα τα 
μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και  
(ε) ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων, όπωσ και ςτθν 
περίπτωςθ Κοινοπραξίασ, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά ςτουσ 
νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.  
 
5. Ενιαίο Πιςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, 
ζκδοςθσ εντόσ τελευταίου τριμινου (3) προ τθσ θμερομθνίασ υποβολισ 
προςφορϊν, από το οποίο προκφπτει ότι οι ςυμμετζχοντεσ δεν τελοφν υπό 
πτϊχευςθ ι διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ ι ανάλογθ κατάςταςθ που προκφπτει 
από παρόμοια διαδικαςία, που προβλζπεται από τισ διατάξεισ τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ του προςφζροντοσ, υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ και πτωχευτικό 
ςυμβιβαςμό ι ςε διαδικαςία κζςθσ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ και πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ανάλογθ κατάςταςθ που προκφπτει από παρόμοια διαδικαςία, που 
προβλζπεται από τισ διατάξεισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ του προςφζροντοσ, υπό 
κοινι εκκακάριςθ ι ειδικι εκκακάριςθ και επίςθσ, ότι θ επιχείρθςθ δεν τελεί υπό 
διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ ι ειδικισ εκκακάριςθσ. 
 
6. Πιςτοποιθτικό Φορολογικισ Ενθμερότθτασ που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι 
του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 
ςυμμετζχων είτε είναι Φυςικό είτε Νομικό Ρρόςωπο είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ 
φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του και να ιςχφει κατά το χρόνο υποβολισ τθσ 
προςφοράσ, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ μθ αναφοράσ του χρόνου ιςχφοσ, να ζχει 
εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) θμζρεσ προ τθσ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν. 
 
7. Πιςτοποιθτικό Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ που να ιςχφει κατά τθν θμερομθνία 
υποβολισ προςφορϊν, που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - 
μζλουσ ι χϊρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο προςφζρων είτε είναι Φυςικό είτε 
Νομικό Ρρόςωπο είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ που αφοροφν τισ 
ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ, αναφζροντασ όλουσ τουσ φορείσ ςτουσ οποίουσ 
καταβάλει ειςφορζσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ.  
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8. Βεβαίωςθ του Δθμοτικοφ Λιμενικοφ Σαμείου Νότιασ Δωδεκανιςου (Ν.Π.Δ.Δ.) 
ζκδοςθσ τουλάχιςτον μίασ (1) θμζρασ πριν τθν θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, 
ότι ο διαγωνιηόμενοσ δεν ζχει λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ προσ αυτό από οποιαδιποτε 
ςχζςθ ι αιτία. 
 
9. Πιςτοποιθτικό / Βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου 
(π.χ. επιμελθτθρίου), ζκδοςθσ εντόσ τελευταίων τριάντα (30) θμερϊν προ τθσ 
θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν, εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ 
διατάξεισ αυτοφ, φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ, με το οποίο κα πιςτοποιείται θ 
εγγραφι του διαγωνιηόμενου ςτο οικείο επαγγελματικό μθτρϊο ι Επιμελθτιριο ι 
ςε ιςοδφναμεσ επαγγελματικζσ οργανϊςεισ και θ άςκθςθ ςυναφοφσ με το 
αντικείμενο τθσ παροφςασ επιχείρθςθσ. Ωσ τζτοια ορίηεται θ λειτουργία: α) 
επιχείρθςθ εςτίαςθσ (ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά εςτιατόρια, αναψυκτιρια, 
κυλικεία ςχολείων, νοςοκομείων, δθμοςίων κεαμάτων, ιδρυμάτων, μεγάρων, 
πλοίων κ.α., catering και εν γζνει επιχείρθςθ εργαςτθρίου παραςκευισ τροφίμων, 
τα οποία προςφζρονται από τθν επιχείρθςθ χονδρικϊσ ι/και λιανικϊσ ςτθν αγορά, 
β) επιχείρθςθ καταςτιματοσ υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ (ενδεικτικά και όχι 
περιοριςτικά κατάςτθμα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ ςτο οποίο τρόφιμα 
περιλαμβανομζνων πρόχειρων ι και πλιρων γευμάτων, ηεςτισ ι και κρφασ 
κουηίνασ ι γλυκιςμάτων κ.λπ. παραςκευάηονται εντόσ ι εκτόσ τθσ επιχείρθςθσ και 
προςφζρονται από τθν ίδια ςε κακιμενουσ ι όρκιουσ ι περαςτικοφσ πελάτεσ και γ) 
τουριςτικισ επιχείρθςθσ (ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά θ λειτουργία 
ξενοδοχειακϊν καταλυμάτων). Συμμετζχοντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ 
μζλοσ τθσ Ε.Ε. προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, με το οποίο 
πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά 
τουσ.  
 
10. Βεβαίωςθ ζναρξθσ ςυναφοφσ με το αντικείμενο τθσ παροφςασ επιτθδεφματοσ, 
ςτθν οποία να αναφζρεται ο ςχετικόσ Κ.Α.Δ. 
 
11. Αποδεικτικό περί μθ αναςτολισ των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του 
ςυμμετζχοντοσ. Για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ, θ μθ 
αναςτολι επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων αποδεικνφεται μζςω τθσ πλατφόρμασ 
τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων. 
 
12. Για Νομικά Πρόςωπα: Ζγγραφα που αποδεικνφουν τθν ςφςταςθ και 
εκπροςϊπθςθ Νομικϊν Προςϊπων / υνεταιριςμϊν / Κοινοπραξιϊν.Ειδικότερα: 

I. Ακριβζσ αντίγραφο του ςυςτατικοφ εγγράφου του Νομικοφ Ρροςϊπου με τθ 
νόμιμθ δθμοςίευςθ του (π.χ. ςφραγίδα Ρρωτοδικείου ι Φ.Ε.Κ. ι 
ανακοίνωςθ, βεβαίωςθ Γ.Ε.ΜΘ.)  

II. Ακριβζσ αντίγραφο του ιςχφοντοσ κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ τθσ 
εταιρίασ ι του ςυςτατικοφ εγγράφου του Νομικοφ Ρροςϊπου και κάκε 
μζλουσ ςε περίπτωςθ Κοινοπραξίασ, κακϊσ και των τροποποιιςεων αυτοφ 
με τθ νόμιμθ δθμοςίευςι τουσ (ςφραγίδα Ρρωτοδικείου ι Φ.Ε.Κ. ι 
ανακοίνωςθ Γ.Ε.ΜΘ. κ.λπ.), από τα οποία να προκφπτουν και οι ςκοποί τθσ 
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επιχείρθςθσ και τα πρόςωπα ι όργανα που τθν δεςμεφουν με τθν υπογραφι 
τουσ.  

III. Ακριβι αντίγραφα των εγγράφων που αποδεικνφουν τθν ιςχφουςα νόμιμθ 
εκπροςϊπθςθ των Νομικϊν Ρροςϊπων με τθ νόμιμθ δθμοςίευςι τουσ 
(ςφραγίδα Ρρωτοδικείου ι ΦΕΚ ι ανακοίνωςθ ΓΕΜΘ κ.λπ.).  

IV. Ριςτοποιθτικό / Βεβαίωςθ από τθν αρμόδια διοικθτικι ι δικαςτικι αρχι, 
από το οποίο να προκφπτουν όλεσ οι μεταβολζσ / τροποποιιςεισ του 
καταςτατικοφ τθσ Εταιρείασ ζκδοςθσ εντόσ τελευταίων τριάντα (30) θμερϊν 
προ τθσ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν.  

V. Ριςτοποιθτικό/ Βεβαίωςθ από τθν αρμόδια διοικθτικι ι δικαςτικι αρχι, 
από το οποίο να προκφπτει θ ιςχφουςα εκπροςϊπθςθ τθσ Εταιρείασ ζκδοςθσ 
εντόσ τελευταίων δζκα (10) εργαςίμων θμερϊν προ τθσ θμερομθνίασ 
υποβολισ προςφορϊν.  

VI. Απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου ςφμφωνα με το ιςχφον καταςτατικό του 
Νομικοφ Ρροςϊπου, με τθν οποία κα εγκρίνεται θ ςυμμετοχι ςτον 
ςυγκεκριμζνο Διαγωνιςμό, κα ορίηονται τα ςτοιχεία του νομίμου ι/και 
του/των ειδικά εξουςιοδοτθμζνου/-ων εκπροςϊπου/-ων που κα 
εξουςιοδοτοφνται να υπογράφουν δεςμευτικϊσ για τον υποψιφιο όλα 
ανεξαιρζτωσ τα ζγγραφα, όπωσ αίτθςθ ςυμμετοχισ, οικονομικι προςφορά, 
υπεφκυνεσ δθλϊςεισ κ.λπ. τθσ διαδικαςίασ μζχρι πζρατοσ αυτισ. 

- Σε περίπτωςθ Κοινοπραξίασ απαιτείται θ προςκόμιςθ ιδιωτικοφ 
ςυμφωνθτικοφ για τθ ςφςταςι τθσ, τα ποςοςτά ςυμμετοχισ των μελϊν τθσ, 
ο οριςμόσ κοινοφ εκπροςϊπου και θ πράξθ του αρμοδίου οργάνου κάκε 
μζλουσ τθσ Κοινοπραξίασ από το οποίο να προκφπτει θ ζγκριςι του για τθ 
ςυμμετοχι του μζλουσ ςτθν Κοινοπραξία και ςτον Διαγωνιςμό. Επιπλζον, 
απαιτείται θ προςκόμιςθ Υπεφκυνθσ Διλωςθ του ν. 1599/1986 του νομίμου 
εκπροςϊπου τθσ Κοινοπραξίασ, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι: α) όλα τα 
μζλθ τθσ ευκφνονται αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον ζναντι του Δθμοτικοφ 
Λιμενικοφ Ταμείου Νότιασ Δωδεκανιςου (Ν.Ρ.Δ.Δ.) για κάκε υποχρζωςθ 
που απορρζει από τθν ςυμμετοχι τθσ ςτον Διαγωνιςμό ι από το νόμο, β) ςε 
περίπτωςθ ανάδειξισ τθσ ωσ πλειοδότριασ, θ ευκφνθ των μελϊν τθσ 
Κοινοπραξίασ εξακολουκεί μζχρι τθν προςικουςα εκπλιρωςθ των 
περιοριςτικϊν όρων & προχποκζςεων και νόμιμων υποχρεϊςεων του 
παραχωρθςιοφχου και ςε κάκε περίπτωςθ εκτείνεται μζχρι τθν προςικουςα 
απόδοςθ τθσ χριςθσ του παραχωροφμενου χϊρου ςτο  Δθμοτικό Λιμενικό 
Ταμείο Νότιασ Δωδεκανιςου (Ν.Ρ.Δ.Δ.) και γ) ςε περίπτωςθ που για 
οποιοδιποτε λόγο, μζλοσ τθσ Κοινοπραξίασ αδυνατεί, υπαίτια ι μθ, να 
ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ Κοινοπραξίασ κατά το χρόνο 
αξιολόγθςθσ, τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν πλιρθ ευκφνθ τθσ 
κοινισ προςφοράσ που ζχει ιδθ υποβλθκεί με τουσ ίδιουσ ακριβϊσ όρουσ 
και προχποκζςεισ. Εάν θ αδυναμία προκφψει κατά τθ διάρκεια τθσ 
παραχϊρθςθσ χριςθσ, τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν πλιρθ 
ευκφνθ εκπλιρωςθσ των περιοριςτικϊν όρων & προχποκζςεων και νόμιμων 
υποχρεϊςεων που προκφπτουν από τθν Απόφαςθ Ραραχϊρθςθσ, 
παραιτοφμενοι ανεπιφφλακτα του δικαιϊματοσ να επικαλεςτοφν απρόοπτθ 
μεταβολι ςυνκθκϊν. Θ ανωτζρω Υπεφκυνθ Διλωςθ πρζπει να φζρει 
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θμερομθνία ζκδοςθσ εντόσ τελευταίων δζκα (10) θμερϊν προ τθσ 
θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν. 

- Σε περίπτωςθ Συνεταιριςμοφ απαιτείται θ προςκόμιςθ όλων των εγγράφων 
από τα οποία προκφπτει θ ςφςταςθ και θ εκπροςϊπθςθ του διαγωνιηόμενου 
και θ τιρθςθ των προβλεπόμενων ςτο νόμο διατυπϊςεων δθμοςιότθτασ για 
τθ ςφςταςθ του ςυμμετζχοντοσ, τθν τροποποίθςθ του καταςτατικοφ και τον 
διοριςμό των εκπροςϊπων του. Επιπλζον απαιτείται βεβαίωςθ τθσ 
εποπτεφουςασ αρχισ περί νόμιμθσ λειτουργίασ του Συνεταιριςμοφ. 

- Οι αλλοδαποί ςυμμετζχοντεσ υποψιφιοι προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, 
κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και 
εφόςον δεν προβλζπονται, Υπεφκυνθ Διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου, 
από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, 
μεταβολζσ και εκπροςϊπθςθ του διαγωνιηόμενου. 

 
θμείωςθ: Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του 
ςυμμετζχοντοσ, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ του καταςτατικοφ, το/τα 
πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κ.λπ.), 
τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ 
κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/νόμιμου εκπροςϊπου.  
 
Τα ηθτοφμενα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ» είναι προτιμθτζο όπωσ 
υποβλθκοφν υπό μορφι φυλλαδίου με ευρετιριο και τιτλοποίθςθ ςφμφωνα με τθν 
ςειρά που αναγράφονται ςτθν παροφςα Ραράγραφο Α του Άρκρου 4 τθσ 
παροφςασ. 
 
Β. ΤΠΟΦΑΚΕΛΟ ΜΕ ΣΘΝ ΕΝΔΕΙΞΘ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ»  
Ο κάκε διαγωνιηόμενοσ οφείλει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να προςκομίςει μζςα ςτον 
ιδιαίτερο ςφραγιςμζνο υποφάκελο με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ», τθν 
οικονομικι του προςφορά ςφμφωνα με το Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ που 
επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα (ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ). 
 
Τονίηεται ιδιαίτερα ότι θ εςϊκλειςτθ οικονομικι προςφορά πρζπει να είναι ςαφισ 
και χωρίσ ςχόλια, να περιλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία του προςφζροντοσ και να είναι 
οπωςδιποτε ενυπόγραφθ. 
 
Ο διαγωνιηόμενοσ κα πρζπει να αναφζρει ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ το 
προςφερόμενο μθνιαίο αντάλλαγμα παραχϊρθςθσ χριςθσ μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνων του νομίμου τζλουσ χαρτοςιμου 3% επί του 
καταβαλλόμενου ανταλλάγματοσ & ΟΓΑ 20% επί του χαρτοςιμου. Στο 
προςφερόμενο μθνιαίο αντάλλαγμα δεν κα ςυμπεριλαμβάνεται οποιαςδιποτε 
μορφισ επιβάρυνςθ (τζλοσ χαρτοςιμου ι άλλθ). 
 
Ρροςφορζσ που δεν δίνουν το αντάλλαγμα ςε ευρϊ ι που κακορίηουν ςχζςθ ευρϊ 
προσ ξζνο νόμιςμα κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Το ίδιο ιςχφει και για 
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προςφορζσ που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ, ανακεϊρθςθσ ι προςαφξθςθσ του 
ανταλλάγματοσ.   
 
Υπενκυμίηεται ότι ωσ ελάχιςτο προςφερόμενο μθνιαίο αντάλλαγμα παραχϊρθςθσ 
χριςθσ εν λόγω χϊρου ζχει οριςκεί (Ραράγραφοσ 1.5. του Άρκρου 1 τθσ παροφςασ) 
το ποςό των επτακοςίων ευρϊ (700,00€) μθ ςυμπεριλαμβανομζνων του νομίμου 
τζλουσ χαρτοςιμου 3% επί του καταβαλλόμενου ανταλλάγματοσ & ΟΓΑ 20% επί του 
χαρτοςιμου. Ρροςφορζσ με μθνιαίο αντάλλαγμα παραχϊρθςθσ χριςθσ μικρότερο 
του ωσ άνω οριηομζνου απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
 
Θ προςφορά ιςχφει και δεςμεφει τον προςφζροντα για εκατόν είκοςι (120) 
θμερολογιακζσ θμζρεσ, προςμετροφμενων από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του 
Διαγωνιςμοφ. Ρροςφορζσ που ορίηουν χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον 
προβλεπόμενο ςτθν Διακιρυξθ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  
 

ΑΡΘΡΟ 5o 
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΘ ΠΡΟΦΟΡΑ  

 
Θ προςφορά απορρίπτεται και ο ςυμμετζχων αποκλείεται οποτεδιποτε κατά τθ 
διάρκεια του Διαγωνιςμοφ εάν διαπιςτωκεί με οιοδιποτε τρόπο από τθν Επιτροπι 
Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ ότι ςυντρζχει τουλάχιςτον μία εκ των κατωτζρω: 
 

1. Εάν θ προςφορά υποβλικθκε εκπρόκεςμα ι είναι αόριςτθ ι ανεπίδεκτθ 
εκτίμθςθσ ι τίκεται υπό αίρεςθ ι το προςφερόμενο μθνιαίο αντάλλαγμά τθσ 
είναι μικρότερο του οριηόμενου ςτθν Ραράγραφο 1.5. του Άρκρου 1 τθσ 
παροφςασ Διακιρυξθσ. Ρροςφορζσ που δεν δίνουν το αντάλλαγμα ςε ευρϊ 
ι που κακορίηουν ςχζςθ ευρϊ προσ ξζνο νόμιςμα κα απορρίπτονται ωσ 
απαράδεκτεσ. Το ίδιο ιςχφει και για προςφορζσ που κζτουν όρο 
αναπροςαρμογισ, ανακεϊρθςθσ ι προςαφξθςθσ του ανταλλάγματοσ. 
  

2. Εάν ελλείπει ζνα ι περιςςότερα από τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ι εάν 
από τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ δεν πλθροί 
το δικαίωμα ςυμμετοχισ και τισ προχποκζςεισ ειδικισ τεχνικοοικονομικισ 
επάρκειασ και επαγγελματικισ ικανότθτασ. Εάν εν γζνει ο υποψιφιοσ δεν 
πλθροί τισ τυπικζσ και ουςιαςτικζσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ του ςτο 
Διαγωνιςμό. 

 
3. Εάν ο υποψιφιοσ ζχει κθρυχκεί ζκπτωτοσ από Διαγωνιςμοφσ του Δθμοςίου, 

των Ν.Ρ.Δ.Δ., των Ο.Τ.Α. και του ευρφτερου Δθμοςίου Τομζα και αυτό ζχει 
διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ αρμόδιασ αρχισ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία. 

 
4. Εάν ο υποψιφιοσ ζχει αποκλειςκεί από Διαγωνιςμοφσ του Δθμοςίου, των 

Ν.Ρ.Δ.Δ., των Ο.Τ.Α. και του ευρφτερου Δθμόςιου Τομζα και αυτό ζχει 
διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ αρμόδιασ αρχισ με 
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τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία. 
 

5. Εάν το Δθμοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιασ Δωδεκανιςου (Ν.Ρ.Δ.Δ.) γνωρίηει 
για τον υποψιφιο ότι ζχει ακετθκεί υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει 
διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία, ι το Δθμοτικό Λιμενικό Ταμείο 
Νότιασ Δωδεκανιςου (Ν.Ρ.Δ.Δ.) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα 
ότι ο υποψιφιοσ ζχει ακετθκεί τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.  
Δεν αποκλείεται υποψιφιοσ, όταν ζχουν εκπλθρωκεί οι υποχρεϊςεισ είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που 
οφείλονται, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων 
τόκων ι των προςτίμων, είτε ζχει γίνει υπαγωγι ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ, ςτο μζτρο που τθρείται ο 
διακανονιςμόσ αυτόσ. 
 

6. Εάν ο υποψιφιοσ ζχει υποβάλει ψευδείσ ι ανακριβείσ δθλϊςεισ ςτισ 
πλθροφορίεσ που ηθτοφνται με τθν παροφςα ι ζχει υποβάλλει ψευδι, 
πλαςτά ι παραποιθμζνα ςτοιχεία, ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά. 
 

7. Εάν θ προςφορά παραβιάηει ι/και είναι αντίκετθ με οποιαδιποτε διάταξθ 
τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ ι του Νόμου. 
 

8. Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ ι 
διορκϊςεισ. Εάν υπάρχει ςτθν προςφορά οποιαδιποτε προςκικθ ι 
διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από 
τον ςυμμετζχοντα. Θ αρμόδια τριμελισ Επιτροπι, κατά τον ζλεγχο, 
μονογράφει και ςφραγίηει τθν τυχόν προςκικθ ι διόρκωςθ. Θ προςφορά 
απορρίπτεται όταν υπάρχουν ςε αυτιν διορκϊςεισ ι προςκικεσ που τθν 
κακιςτοφν αςαφι κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ. 

 
9. Δεν αξιολογοφνται και αποκλείονται του Διαγωνιςμοφ προςφορζσ που δεν 

ζχουν ςφραγιςμζνα ςε ιδιαίτερουσ υποφακζλουσ τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ» και τθν «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ». 

 
10. Για οποιοδιποτε άλλο λόγο ορίηεται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ. 

 
ΑΡΘΡΟ 6o 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ - ΑΠΟΦΡΑΓΙΘ & ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 
Αμζςωσ μετά τθ λιξθ του χρόνου κατάκεςθσ των προςφορϊν ςφμφωνα με τθν 
Ραράγραφο 1.7. του Άρκρου 1 τθσ παροφςασ, θ αρμόδια για τθν παραλαβι, 
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αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ των προςφορϊν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, προβαίνει 
ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςισ τουσ, ςτα Γραφεία του Δθμοτικοφ 
Λιμενικοφ Ταμείου Νότιασ Δωδεκανιςου (Ν.Ρ.Δ.Δ.) ςτον Εμπορικό Λιμζνα όδου. 
 
Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται δθμόςια από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ 
παρουςία των προςφερόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ.  
 
Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ζχει το δικαίωμα, αν το κρίνει αναγκαίο, να ηθτιςει από 
οποιονδιποτε υποψιφιο τθν παροχι διευκρινίςεων ςχετικά με το περιεχόμενο τθσ 
προςφοράσ του, κζτοντασ ωσ όριο ςτισ παρεχόμενεσ διευκρινίςεισ τθ μθ ουςιϊδθ 
τροποποίθςθ των προςφορϊν. Στθν περίπτωςθ αυτι θ παροχι διευκρινίςεων είναι 
υποχρεωτικι για τον προςφζροντα και δεν κεωρείται αντιπροςφορά. Διευκρινίςεισ 
δίνονται μόνο όταν ηθτοφνται από τθν Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ και 
λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία που ηθτικθκαν. 
 
Κανζνασ υποψιφιοσ δεν μπορεί ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ να επικαλεςτεί 
προφορικζσ απαντιςεισ εκ μζρουσ οποιουδιποτε υπαλλιλου ι ςτελζχουσ του 
Δθμοτικοφ Λιμενικοφ Ταμείου Νότιασ Δωδεκανιςου (Δ.Λ.Τ.Ν.Δ.) ι τθσ εν λόγω 
Επιτροπισ. 
Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται κατά τθ ςειρά επίδοςισ τουσ, με τθν 
παρακάτω διαδικαςία: 
 
Αποςφραγίηεται ο «ΚΥΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ» κάκε προςφοράσ κακϊσ και ο υποφάκελοσ 
των «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ» και μονογράφονται από τθν Επιτροπι όλα 
τα ζγγραφα που εμπεριζχονται ςε αυτόν.  
Ο εςωτερικόσ υποφάκελοσ τθσ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ» που βρίςκεται μζςα 
ςτον ανοικτό «ΚΥΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟ», παραμζνει ςφραγιςμζνοσ και αναγράφεται πάνω 
ς’ αυτόν ο αφξων αρικμόσ του εξωτερικοφ φακζλου. 
Μετά τθν καταγραφι - μονογραφι των «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ» όλων 
των διαγωνιηομζνων, οι παριςτάμενοι ςτθν αίκουςα του Διαγωνιςμοφ αποχωροφν. 
Για τθν διαςφάλιςθ τθσ ορκότθτασ τθσ διαδικαςίασ πραγματοποιείται ο ενδελεχισ 
ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν εγγράφων (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ) των 
διαγωνιηομζνων από τθν Επιτροπι θ οποία και επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των 
προςκομιηομζνων Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν Συμμετοχισ προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. Τα αποτελζςματα του ελζγχου - αξιολόγθςθσ αυτϊν 
(ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ & ΕΓΚΥΟΤΘΤΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ) ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ, καταχωροφνται ςε 
Ρρακτικό το οποίο υποβάλλεται ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο του Δθμοτικοφ Λιμενικοφ 
Ταμείου Νότιασ Δωδεκανιςου (Ν.Ρ.Δ.Δ.) για κατακφρωςθ ι μθ του αποτελζςματοσ 
του. 
Θ ςχετικι Απόφαςθ του Αποφαινόμενου Οργάνου (Δ.Σ.) κοινοποιείται άμεςα ςε 
όλουσ τουσ προςφζροντεσ προκειμζνου να λάβουν γνϊςθ.    
Με τθν επιφφλαξθ των αναφερομζνων ςτο Άρκρο 8 τθσ παροφςασ και ςε απόλυτθ 
εναρμόνιςθ με αυτό, οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι υποφάκελοι με τα 
οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν των διαγωνιηομζνων που προκρίνονται, 
αποςφραγίηονται κατά τθ ςειρά επίδοςισ τουσ, ςε θμερομθνία και ϊρα που 
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ορίηεται ςε Ειδικι Ρρόςκλθςθ. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά 
το προθγοφμενο ςτάδιο εν λόγω υποφάκελοι δεν αποςφραγίηονται αλλά τθροφνται 
ςτο αρχείο τθσ Υπθρεςίασ.   
Μετά τθν καταγραφι - μονογραφι των «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ» όλων των 
διαγωνιηομζνων, οι παριςτάμενοι ςτθν αίκουςα του Διαγωνιςμοφ αποχωροφν. Για 
τθν διαςφάλιςθ τθσ ορκότθτασ τθσ διαδικαςίασ πραγματοποιείται ενδελεχισ 
ζλεγχοσ και θ Επιτροπι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΡΟΣΦΟΩΝ» και ςυντάςςει Ρρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα ςτο 
Διοικθτικό Συμβοφλιο του Δθμοτικοφ Λιμενικοφ Ταμείου Νότιασ Δωδεκανιςου 
(Ν.Ρ.Δ.Δ.) τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν με βάςθ το 
οριηόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο κατακφρωςθσ και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ 
πλειοδότθ.  
Θ ςχετικι Απόφαςθ του Αποφαινόμενου Οργάνου (Δ.Σ.) κοινοποιείται άμεςα ςτουσ 
ενδιαφερόμενουσ προκειμζνου να λάβουν γνϊςθ.      
Με τθν επιφφλαξθ των αναφερομζνων ςτο Άρκρο 8 τθσ παροφςασ και ςε απόλυτθ 
εναρμόνιςθ με αυτό, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.2971/2001 (Φ.Ε.Κ. 285Α/19-
12-2001) ‘’Αιγιαλόσ, παραλία και άλλεσ διατάξεισ’’ και ειδικότερα τα αναγραφόμενα 
ςτθν Ραράγραφο 2 του Άρκρου 24 αυτοφ όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, 
επιπλζον τθσ προαναφερκείςασ ζγκριςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του 
Δθμοτικοφ Λιμενικοφ Ταμείου Νότιασ Δωδεκανιςου (Ν.Ρ.Δ.Δ.) για κατακφρωςθ του 
αποτελζςματοσ του Διαγωνιςμοφ, απαιτείται και θ ζγκριςθ τθσ εν λόγω Απόφαςθσ 
κατακφρωςθσ από τον Γενικό Διευκυντι Λιμζνων, Λιμενικισ Ρολιτικισ και 
Ναυτιλιακϊν Επενδφςεων  φςτερα από ςφμφωνθ γνϊμθ του Γ.Ε.Ν. 
 

ΑΡΘΡΟ 7o 
ΚΡΙΘ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 
7.1. Για τθν επιλογι τθσ προςφοράσ αξιολογοφνται μόνο οι προςφορζσ που 
κρίκθκαν ωσ αποδεκτζσ ςφμφωνα με όλουσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 
 
7.2. Κριτιριο για τθν επιλογι του παραχωρθςιοφχου ςτον οποίο κα κατακυρωκεί ο 
Διαγωνιςμόσ, είναι το υψθλότερο προςφερόμενο μθνιαίο αντάλλαγμα 
παραχϊρθςθσ χριςθσ  (μθ ςυμπεριλαμβανομζνων του νομίμου τζλουσ 
χαρτοςιμου 3% επί του καταβαλλόμενου ανταλλάγματοσ & ΟΓΑ 20% επί του 
χαρτοςιμου, εφόςον αυτό είναι μεγαλφτερο ι τουλάχιςτον ίςο τθσ τιμισ 
εκκίνθςισ του. 
 
Ιςότιμεσ κεωροφνται οι προςφορζσ οι οποίεσ είναι ςφμφωνεσ με τουσ 
κακοριηόμενουσ ςτθν παροφςα Διακιρυξθ όρουσ και ζχουν τθν ίδια ακριβϊσ 
προςφερόμενθ τιμι. Σε τζτοια περίπτωςθ που περιςςότεροι του ενόσ υποψιφιοι 
ζχουν προςφζρει τθν ίδια ακριβϊσ τιμι, τότε γίνεται κλιρωςθ μεταξφ αυτϊν 
ενϊπιων τθσ Επιτροπισ και παρουςία τουσ.      

 
7.3. Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.2971/2001 (Φ.Ε.Κ. 285Α/19-12-2001) 
‘’Αιγιαλόσ, παραλία και άλλεσ διατάξεισ’’ και ειδικότερα τα αναγραφόμενα ςτθν 
Ραράγραφο 2 του Άρκρου 24 αυτοφ όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, επιπλζον 
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τθσ ζγκριςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Δθμοτικοφ Λιμενικοφ Ταμείου Νότιασ 
Δωδεκανιςου (Ν.Ρ.Δ.Δ.) για κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ του Διαγωνιςμοφ, 
απαιτείται και θ ζγκριςθ τθσ εν λόγω Απόφαςθσ κατακφρωςθσ από τον Γενικό 
Διευκυντι Λιμζνων, Λιμενικισ Ρολιτικισ και Ναυτιλιακϊν Επενδφςεων  φςτερα από 
ςφμφωνθ γνϊμθ του Γ.Ε.Ν. 
Το Ρρακτικό τθσ Επιτροπισ, με όλα τα ςτοιχεία κακϊσ και τυχόν υποβλθκείςεσ 
ενςτάςεισ, υποβάλλονται ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο του Δθμοτικοφ Λιμενικοφ 
Ταμείου Νότιασ Δωδεκανιςου (Ν.Ρ.Δ.Δ.) για κατακφρωςθ ι μθ του αποτελζςματοσ 
του Διαγωνιςμοφ. 
  
7.4. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Δθμοτικοφ Λιμενικοφ Ταμείου Νότιασ 
Δωδεκανιςου (Ν.Ρ.Δ.Δ.) ζχει το δικαίωμα, μετά από αιτιολογθμζνθ Απόφαςι του, 
να μθν αποδεχκεί το αποτζλεςμα του Διαγωνιςμοφ αν κρίνει αςφμφορο τοφτο ι και 
να αποφαςίςει υπζρ τθσ κατακυρϊςεωσ επ’ ονόματι ουχί αυτοφ που πλειοδότθςε ι 
και να ακυρϊςει τον διενεργθκζντα Διαγωνιςμό. 
 
Εάν το αποτζλεςμα του Διαγωνιςμοφ κρικεί με Απόφαςθ του Σϊματοσ αςφμφορο ι 
ουδείσ πλειοδότθσ προςζλκει κατά τον διενεργθκζντα Διαγωνιςμό, τότε αυτόσ 
επαναλαμβάνεται.  

ΑΡΘΡΟ 8o 
ΕΝΣΑΕΙ 

 
Κατά τθσ νομιμότθτασ τθσ Διακθρφξεωσ, επιτρζπεται θ υποβολι ενςτάςεων μόνο 
εγγράφωσ, το αργότερο προ δζκα (10) θμερϊν από τθν θμερομθνία κατάκεςθσ 
προςφορϊν (21/10/2022). Το Δθμοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιασ Δωδεκανιςου 
(Ν.Ρ.Δ.Δ.) κα επιλθφκεί επί αυτϊν, το αργότερο προ πζντε (5) θμερϊν από τθν 
θμερομθνία κατάκεςθσ προςφορϊν (27/10/2022).  
  
Κατά τθσ ςυμμετοχισ πλειοδότθ ι τθσ νομιμότθτασ διεξαγωγισ του Διαγωνιςμοφ, 
επιτρζπεται θ υποβολι ενςτάςεων μόνο εγγράφωσ, κατά τθ διάρκεια του 
Διαγωνιςμοφ ι το αργότερο μζχρι τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα και ϊρα Ελλάδοσ 
15:00 μ.μ. τθσ κοινοποίθςθσ ςτουσ ενδιαφερομζνουσ των ςχετικϊν Αποφάςεων του 
Αποφαινόμενου Οργάνου (Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ.), το οποίο αποφαίνεται οριςτικά ωσ 
προσ αυτζσ, κατά τθ διαδικαςία που περιγράφεται ςτο Άρκρο 6 τθσ παροφςασ.   
 

Οι εν λόγω ενςτάςεισ, νομιμότθτασ και ουςίασ, υποβάλλονται  μόνο από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ που δικαιολογοφν ζννομο ςυμφζρον. 

 
ΑΡΘΡΟ 9o 

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΠΑΡΑΧΩΡΘΙΟΤΧΟΤ 
 

Θ Απόφαςθ Ραραχϊρθςθσ χριςθσ χϊρου που κα λθφκεί από το Διοικθτικό 
Συμβοφλιο του Δθμοτικοφ Λιμενικοφ Ταμείου Νότιασ Δωδεκανιςου (Ν.Ρ.Δ.Δ.) για 
τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ του Διαγωνιςμοφ, κα περιλαμβάνει μεταξφ 
άλλων και τουσ κατωτζρω περιοριςτικοφσ όρουσ & προχποκζςεισ: 
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9.1. Σκοπόσ τθσ παραχϊρθςθσ χριςθσ του χϊρου αυτοφ ςυνολικισ εκτάςεωσ 236,83 
τ.μ. (όπωσ απεικονίηεται ςτα επιςυναπτόμενα ςτθν παροφςα κεωρθμζνα αρμοδίωσ 
τοπογραφικά διαγράμματα) είναι θ χριςθ του για τθν λειτουργία αναψυκτθρίου 
‹‹επιχείρθςθ μαηικισ εςτίαςθσ παραςκευισ και διάκεςθσ μερικισ επεξεργαςίασ 
(πρόχειρου γεφματοσ)››, για τθν εξυπθρζτθςθ των χρθςτϊν του Λιμζνοσ, του 
επιβατικοφ κοινοφ και των τυχόν διερχομζνων, κακ’ όλο το χρονικό διάςτθμα τθσ 
παραχϊρθςθσ.   
Θ λειτουργία αναψυκτθρίων ‹‹Επιχειριςεων Μαηικισ Εςτίαςθσ Ραραςκευισ και 
Διάκεςθσ Μερικισ Επεξεργαςίασ (Ρρόχειρου Γεφματοσ)›› υπάγεται ςτισ διατάξεισ 
τθσ υπ’ αρικμό Υ1γ/Γ.Ρ/οικ. 47829 Υπουργικισ Απόφαςθσ (Φ.Ε.Κ. 2161Β/23-06-
2017) ‘’Τγειονομικοί όροι και προχποκζςεισ λειτουργίασ επιχειριςεων τροφίμων / 
ποτών και άλλεσ διατάξεισ’’ όπωσ αυτι ιςχφει. 
 
9.2. Διάρκεια τθσ παραχϊρθςθσ χριςθσ του ορίηεται το χρονικό διάςτθμα ζξι (6) 
ετϊν που κα αρχίςει από τθν θμερομθνία ζγκριςθσ τθσ λθφκείςασ Απόφαςθσ 
Ραραχϊρθςθσ αρμοδίωσ. 
 
9.3. Το μθνιαίο αντάλλαγμα παραχϊρθςθσ χριςθσ του (όπωσ αυτό διαμορφωκεί 
κατόπιν διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ), πλζον του νομίμου τζλουσ χαρτοςιμου 3% 
επί του καταβαλλόμενου ανταλλάγματοσ & ΟΓΑ 20% επί του χαρτοςιμου, κα 
καταβάλλεται από τον παραχωρθςιοφχο ζωσ τθν τελευταία θμζρα του επομζνου 
μινα από τον μινα που αφορά. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ κα υπόκειται ςτο νόμιμο 
ποςοςτό προςαυξιςεων εκπρόκεςμθσ καταβολισ των χρεϊν που προβλζπεται προσ 
το Δθμόςιο. 
Μετά τθν ςυμπλιρωςθ του πρϊτου ζτουσ και για κάκε επόμενο ζτοσ τθσ 
παραχϊρθςθσ, το αντάλλαγμα πλζον του νομίμου τζλουσ χαρτοςιμου 3% επί του 
καταβαλλόμενου ανταλλάγματοσ & ΟΓΑ 20% επί του χαρτοςιμου κα 
αναπροςαρμόηεται με προςαφξθςθ ίςθ με 2%.  
Από τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ του Διαγωνιςμοφ και μετά, ο 
παραχωρθςιοφχοσ δεν δικαιοφται μείωςθ του ανταλλάγματοσ που προςζφερε, 
κακϊσ το αντάλλαγμα αυτό δεν υπόκειται ςε μείωςθ για οποιοδιποτε λόγο και 
αιτία, κακϊσ και για απρόοπτθ μεταβολι των ςυνκθκϊν, παραιτουμζνου ρθτϊσ του 
παραχωρθςιοφχου από οποιοδιποτε δικαίωμα απορρζει από ςχετικζσ διατάξεισ. 
Επίςθσ, ο παραχωρθςιοφχοσ δεν κα δφναται να ςυμψθφίςει οφειλόμενα 
ανταλλάγματα με τυχόν απαιτιςεισ που ζχει ζναντι του Δθμοτικοφ Λιμενικοφ 
Ταμείου Νότιασ Δωδεκανιςου (Ν.Ρ.Δ.Δ.) από οποιαδιποτε αιτία. 
 
9.4. Μετά τθν ζγγραφθ ανακοίνωςθ ςτον παραχωρθςιοφχο τθσ κατακφρωςθσ του 
αποτελζςματοσ του Διαγωνιςμοφ, αυτόσ οφείλει να προςκομίςει άμεςα ςτθν 
Υπθρεςία Εγγφθςθ (Γραμμάτιο εγγυοδοτικισ παρακατακικθσ του Ταμείου 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων ι Εγγυθτικι Επιςτολι αναγνωριςμζνθσ Τράπεηασ που 
λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα  ι ςε άλλο κράτοσ - μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ) 
ποςοφ ίςου προσ το δεκαπλάςιο του προςφερκζντοσ μθνιαίου ανταλλάγματοσ 
(πλζον του νομίμου τζλουσ χαρτοςιμου 3% επί του καταβαλλόμενου 
ανταλλάγματοσ & ΟΓΑ 20% επί του χαρτοςιμου), για τθν ακριβι εκτζλεςθ των 
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περιοριςτικϊν όρων τθσ Απόφαςθσ Ραραχϊρθςθσ χριςθσ, χωρίσ περιοριςμζνο 
χρόνο ιςχφοσ. 
 
9.5. Τα ζξοδα δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ του Διαγωνιςμοφ βαρφνουν τον 
παραχωρθςιοφχο, ο οποίοσ υποχρεοφται να προςκομίςει άμεςα ςτθν Υπθρεςία 
αντίγραφο τθσ εξοφλθτικισ απόδειξθσ τθσ ςχετικισ δαπάνθσ. 
  
9.6. Κάκε δαπάνθ για τθν αγορά και τθν εγκατάςταςθ του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ 
για τθν λειτουργία του αναψυκτθρίου (ςυμπεριλαμβανομζνων κακιςμάτων & 
τραπεηιϊν) βαραίνει τον παραχωρθςιοφχο.  
Θ εγκατάςταςθ του παραχωρθςιοφχου ςτον παραχωροφμενο χϊρο γίνεται με 
ευκφνθ του ίδιου χωρίσ τθ ςφμπραξθ του Δθμοτικοφ Λιμενικοφ Ταμείου Νότιασ 
Δωδεκανιςου (Ν.Ρ.Δ.Δ.).  
Ο αρικμόσ των τραπεηοκακιςμάτων που επιτρζπεται να αναπτυχκοφν κακορίηεται 
βάςει των διατάξεων τθσ υπ’ αρικμό Υ1γ/Γ.Ρ/οικ. 47829 Υπουργικισ Απόφαςθσ 
(Φ.Ε.Κ. 2161Β/23-06-2017) ‘’Τγειονομικοί όροι και προχποκζςεισ λειτουργίασ 
επιχειριςεων τροφίμων / ποτών και άλλεσ διατάξεισ’’ όπωσ αυτι ιςχφει. 
 
9.7. Οι δαπάνεσ κατανάλωςθσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ και νεροφ κακϊσ & τα λοιπά 
λειτουργικά ζξοδα, βαρφνουν αποκλειςτικά τον παραχωρθςιοφχο. 
 
9.8. Ο παραχωρθςιοφχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται προσ τισ υποδείξεισ του 
Δθμοτικοφ Λιμενικοφ Ταμείου Νότιασ Δωδεκανιςου (Ν.Ρ.Δ.Δ.), τθσ οικείασ 
Λιμενικισ Αρχισ & τθσ Αρχαιολογικισ Υπθρεςίασ και με δικι του μζριμνα να 
φροντίηει να ζχει όλεσ τισ προβλεπόμενεσ - απαιτοφμενεσ άδειεσ & εγκρίςεισ για τισ 
οποίεσ προκφπτει αντίςτοιχθ υποχρζωςθ από τισ Αρμόδιεσ Αρχζσ. Στο πλαίςιο αυτό 
υποχρεοφται άμεςα, εντόσ ευλόγου ςε κάκε περίπτωςθ χρόνου, να προβεί ςε όλεσ 
τισ απαραίτθτεσ προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ ενζργειεσ. Το Δθμοτικό Λιμενικό Ταμείο 
Νότιασ Δωδεκανιςου (Ν.Ρ.Δ.Δ.) δεν φζρει καμία ευκφνθ για τυχόν μθ χοριγθςθ 
οποιαςδιποτε άδειασ. 
 
9.9. Ο παραχωρθςιοφχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τθρεί όλεσ τισ κείμενεσ διατάξεισ 
που αφοροφν ςτον κακοριςμό των προδιαγραφϊν αςφάλειασ και υγιεινισ των 
εργαηομζνων κατά τθν εργαςία & τισ διατάξεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ για το 
προςωπικό που απαςχολεί κακ’ όλο το χρονικό διάςτθμα τθσ παραχϊρθςθσ.  
Ο παραχωρθςιοφχοσ υποχρεοφται ςτθν διατιρθςθ κακαροφ και καλαίςκθτου τόςο 
του παραχωροφμενου χϊρου όςο και του περιβάλλοντα χϊρου του κτιρίου όπωσ 
αυτόσ απεικονίηεται ςτα επιςυναπτόμενα ςτθν παροφςα κεωρθμζνα αρμοδίωσ 
τοπογραφικά διαγράμματα, με δικά του ζξοδα και ευκφνθ.  
 
9.10. Ο παραχωρθςιοφχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να χρθςιμοποιεί τον 
παραχωροφμενο χϊρο χωρίσ να διαταράςςει τθν θςυχία, τθν υγεία, τθν εργαςία και 
τθν αςφάλεια των χρθςτϊν του κτιρίου. 
Απαγορεφεται ρθτϊσ θ προςζλκυςθ πελατϊν και θ διαλάλθςθ των προσ πϊλθςθ 
προϊόντων από ι εκ μζρουσ του παραχωρθςιοφχου. 
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Ο παραχωρθςιοφχοσ υποχρεοφται να παρζχει άριςτθ ποιότθτα αγακϊν και 
υπθρεςιϊν, να εξυπθρετεί τουσ πελάτεσ με τον απαιτοφμενο ςεβαςμό και να 
φροντίηει με υπευκυνότθτα και ςχολαςτικότθτα τθν τιρθςθ των ςυμφωνθκζντων. Ο 
ίδιοσ και το προςωπικό αυτοφ οφείλουν να ςυμπεριφζρονται ςτουσ πελάτεσ με 
πνεφμα καλισ κζλθςθσ, κατανόθςθσ και ανεκτικότθτασ. 
   
9.11. Ο παραχωρθςιοφχοσ οφείλει να διατθρεί τον παραχωροφμενο χϊρο ςε καλι 
κατάςταςθ με τθν υποχρζωςθ να προβαίνει ςτισ αναγκαίεσ επιςκευζσ με δικζσ του 
δαπάνεσ. Ο παραχωρθςιοφχοσ δεν επιτρζπεται να επιφζρει καμία αλλοίωςθ ι 
αλλαγι που κα μεταβάλλει τθν υπάρχουςα μορφι του κτιρίου (εςωτερικά ι 
εξωτερικά), χωρίσ τθν ζγγραφθ άδεια του Δθμοτικοφ Λιμενικοφ Ταμείου Νότιασ 
Δωδεκανιςου (Ν.Ρ.Δ.Δ.). 
 
9.12. Απαγορεφεται ςτον παραχωρθςιοφχο να διακόψει για οποιαδιποτε αιτία τθ 
λειτουργία του αναψυκτθρίου. Ο παραχωρθςιοφχοσ υποχρεοφται να διατθρεί το 
αναψυκτιριο ςε λειτουργία όχι μόνο κατά τισ ςυνικεισ ϊρεσ λειτουργίασ, αλλά 
κυρίωσ κατά τισ αναμενόμενεσ αφίξεισ και αναχωριςεισ των επιβατθγϊν πλοίων 
ςτον Λιμζνα Ακαντιάσ όδου, οποιαδιποτε ϊρα του 24ϊρου. Συγκεκριμζνα, 
υποχρεοφται να ανοίγει τουλάχιςτον τρεισ ϊρεσ πριν τον αναμενόμενο κατάπλου 
και να κλείνει μία ϊρα μετά τον απόπλου, μεριμνϊντασ ϊςτε να υπάρχει θ 
δυνατότθτα εξυπθρζτθςθσ του επιβατικοφ κοινοφ από τθν επιχείρθςι του.  
Τόςο για τα γραφεία ζκδοςθσ ειςιτθρίων επιβατϊν πλοίων - αποδείξεων μεταφοράσ 
οχθμάτων - φορτωτικϊν για τθ μεταφορά εμπορευμάτων ι αποςκευϊν όςο και για 
τα αποχωρθτιρια και τον διάδρομο πρόςβαςθσ ςε αυτά, ο παραχωρθςιοφχοσ ςτον 
οποίο κα κατακυρωκεί ο Διαγωνιςμόσ οφείλει να εξαςφαλίηει τθν ελεφκερθ & 
απρόςκοπτθ πρόςβαςθ των χρθςτϊν του Λιμζνοσ, του επιβατικοφ κοινοφ και των 
τυχόν διερχομζνων.  
Επιςθμαίνεται ότι το κοινό πρζπει, με τθν επίβλεψθ του παραχωρθςιοφχου, να 
κάνει καλι χριςθ του κτιρίου, αναψυκτθρίου, αποχωρθτθρίων, αφλειου χϊρου 
κ.λ.π., αναμζνοντασ άφιξθ ι αναχϊρθςθ πλοίου χωρίσ καταβολι καμίασ 
αποηθμίωςθσ προσ τον παραχωρθςιοφχο ι υποχρεωτικισ αγοράσ ειδϊν του 
αναψυκτθρίου. 
 
9.13. Ο παραχωρθςιοφχοσ δεν επιτρζπεται να μεταβιβάςει ολικά ι μερικά τα 
δικαιϊματά του ςε άλλον ι να ςυνάψει οποιαδιποτε ςχζςθ γι’ αυτό, με ι χωρίσ 
αντάλλαγμα, που να αφορά τον χϊρο που του παραχωρικθκε. 
 
9.14. Ο παραχωρθςιοφχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει κάκε φορά τα προβλεπόμενα 
από τθν κείμενθ νομοκεςία και από τισ περιςτάςεισ επιβαλλόμενα μζτρα, για τθν 
αποφυγι οποιαςδιποτε ηθμιάσ ι ατυχιματοσ ςτισ εγκαταςτάςεισ ι ςε τρίτουσ ςτον 
παραχωροφμενο χϊρο, για τα οποία πάντωσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ. Ο 
παραχωρθςιοφχοσ ζχει τθν πλιρθ ποινικι και αςτικι ευκφνθ για οτιδιποτε ςυμβεί 
ςε πρόςωπα και πράγματα ςτον παραχωροφμενο χϊρο. 
 
9.15. Το παραχωροφμενο δικαίωμα χριςθσ του χϊρου αυτοφ από τον 
παραχωρθςιοφχο μπορεί να ανακλθκεί εκ μζρουσ του Δθμοςίου για λόγουσ Εκνικισ 
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ανάγκθσ, άμυνασ και αςφάλειασ τθσ Χϊρασ. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο 
παραχωρθςιοφχοσ υποχρεοφται να εγκαταλείψει τθν χριςθ του χϊρου μζςα ςε 
τακτι προκεςμία χωρίσ καμιά αξίωςθ από το Δθμόςιο ι τον Φορζα Διοίκθςθσ & 
Εκμετάλλευςθσ Λιμζνα (Δ.Λ.Τ.Ν.Δ.) για αποηθμίωςθ. 
 
9.16. Κατά τθ λιξθ ι τθν με οποιοδιποτε τρόπο λφςθ τθσ παραχϊρθςθσ, ι τθν 
τυχόν κιρυξθ του παραχωρθςιοφχου ζκπτωτου, αυτόσ είναι υποχρεωμζνοσ να 
προβεί ςτθν άμεςθ παράδοςθ του παραχωροφμενου χϊρου ςε καλι κατάςταςθ 
χωρίσ άλλθ όχλθςθ ι ειδοποίθςθ. Ο παραχωρθςιοφχοσ υποχρεοφται να 
αποκαταςτιςει με ζξοδά του κάκε ηθμιά τθν οποία τυχόν επζφερε. 
 
9.17. Σε περίπτωςθ παράβαςθσ των διατάξεων του νόμου από τον παραχωρθςιοφχο 
ι παράβαςθσ όρου ι περιοριςμοφ που ζχει τεκεί ςτθν Απόφαςθ Ραραχϊρθςθσ, 
κακϊσ και ςε περίπτωςθ μεταβολισ του ςκοποφ ι τθσ χριςθσ τθσ παραχϊρθςθσ ι 
τθσ ζκταςθσ που ζχει παραχωρθκεί για χριςθ, ο Φορζασ Διοίκθςθσ & 
Εκμετάλλευςθσ Λιμζνα (Δ.Λ.Τ.Ν.Δ.) δφναται να προβεί ςε άμεςθ ανάκλθςι τθσ, 
χωρίσ ο παραχωρθςιοφχοσ να ζχει κανζνα δικαίωμα - αξίωςθ για αποηθμίωςθ από 
το Δθμόςιο ι τον Φορζα. 
 
9.18. Να ςθμειωκεί για τθν εν λόγω Απόφαςθ Ραραχϊρθςθσ ότι ςφμφωνα με το 
Άρκρο 22 του Ν.2971/2001 (Φ.Ε.Κ. 285Α/19-12-2001) ‘’Αιγιαλόσ, παραλία και άλλεσ 
διατάξεισ’’, οι διατάξεισ περί εμπορικϊν μιςκϊςεων δεν εφαρμόηονται για τουσ 
χϊρουσ τθσ χερςαίασ και καλάςςιασ ηϊνθσ λιμζνα.   
 
Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ του Διαγωνιςμοφ κα δθμοςιευκεί όπωσ ορίηει 
ο νόμοσ. 

 
Ρόδοσ, 10 Οκτωβρίου 2022 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 
 ΣΟΤ Δ.Λ.Σ.Ν.Δ. 

Β. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΤ 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Ι (Τπόδειγμα Αίτθςθσ υμμετοχισ) 
 

ΑΙΣΘΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 
 
ςτο Δθμόςιο  Επαναλθπτικό Ρλειοδοτικό Διαγωνιςμό με ζγγραφεσ κλειςτζσ 
προςφορζσ, με κριτιριο κατακφρωςθσ το υψθλότερο προςφερόμενο μθνιαίο 
αντάλλαγμα, για τθν παραχϊρθςθ του ιδιαίτερου δικαιϊματοσ τθσ χριςθσ 
τμιματοσ του κτιρίου επιβατϊν Λιμζνα Ακαντιάσ όδου και του αφλειου αυτοφ 
χϊρου για τθν λειτουργία αναψυκτθρίου ‹‹επιχείρθςθ μαηικισ εςτίαςθσ 
παραςκευισ και διάκεςθσ μερικισ επεξεργαςίασ (πρόχειρου γεφματοσ)››, για 
χρονικό διάςτθμα ζξι (6) ετϊν, για τθν εξυπθρζτθςθ των χρθςτϊν του Λιμζνοσ, του 
επιβατικοφ κοινοφ και των τυχόν διερχομζνων, κακ’ όλο το χρονικό διάςτθμα τθσ 
παραχϊρθςθσ.  
 
Ρροσ 
το Νομικό Ρρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου με τθν επωνυμία ‘’ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΤΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ’’ 
Υπόψιν τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ  
 
Κφριοι,  
Ζχοντασ υπόψθ τθν υπ’ αρικ. 02/2022 Διακιρυξθ, τουσ όρουσ τθσ οποίασ 
αποδεχόμαςτε πλιρωσ και ανεπιφφλακτα, με τθν παροφςα υποβάλλουμε αίτθςθ 
ςυμμετοχισ ςτον αναφερόμενο ωσ άνω Διαγωνιςμό. 
 
Δθλϊνουμε ότι ζχουμε μελετιςει και αποδεχόμαςτε πλιρωσ και ανεπιφφλακτα 
τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ και τουσ Προυσ Λειτουργίασ του προσ παραχϊρθςθ 
χριςθσ χϊρου και είμαςτε ςε κζςθ να ανταποκρικοφμε απαρεγκλίτωσ ςτισ 
απορρζουςεσ από τθν παραχϊρθςθ αυτι υποχρεϊςεισ.  
 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΟ 
 

ΕΠΩΝΤΜΙΑ - ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ  

ΝΟΜΙΚΘ ΜΟΡΦΘ  

ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ  

ΑΦΜ  

ΕΔΡΑ/ΚΑΣΟΙΚΙΑ- ΔΙΕΤΘΤΝΘ  

ΣΘΛΕΦΩΝΟ  

E-MAIL  

ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΩΠΟ  

ΑΔΣ ΝΟΜΙΜΟΤ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ  

 
Τόποσ, Θμερομθνία 

Υπογραφι 
(Ονοματεπϊνυμο υπογράφοντοσ και επωνυμία επιχείρθςθσ) 

 
 

ΑΔΑ: 6ΘΑ3ΟΡΙΩ-ΙΩΚ





27 

 

 
θμείωςθ: 
 
*** Σε περίπτωςθ Κοινοπραξίασ, ςυμπλθρϊνεται ο κάτωκι πίνακασ 

Α/Α Επωνυμία Φορζα 

1. (Μζλοσ) «Επωνυμία Μζλουσ 1» 

2. (Μζλοσ) «Επωνυμία Μζλουσ 2» 

 
 
*** Επιπλζον, παρατίκενται τα ςτοιχεία του Κοινοφ Εκπροςϊπου τθσ Κοινοπραξίασ 

ΕΡΩΝΥΜΙΑ – ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ  

ΑΦΜ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ  

ΤΘΛΕΦΩΝΟ  

E-MAIL  

ΑΔΤ   
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ IΙ (Τπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ υμμετοχισ) 
 

ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 
 
Εκδότθσ: (… Ρλιρθσ Επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ …)        
Θμερομθνία ζκδοςθσ : (…./…./2022) 
Ρροσ : ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΤΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ (Ν.Ρ.Δ.Δ.) 
            ΤΑΧ. Δ/ΝΣΘ : ΕΜΡΟΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΟΔΟΥ - Τ.Κ. 85132 - ΟΔΟΣ 
 
Εγγφθςι μασ υπ’ αρικμ. ............... ποςοφ χιλίων τετρακοςίων πενιντα ευρϊ και 
ςαράντα λεπτϊν (1.450,40€). 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι 
ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και 
διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των χιλίων τετρακοςίων πενιντα ευρϊ και ςαράντα 
λεπτϊν (1.450,40€), υπζρ του 
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο): .........., 
ΑΦΜ: .........., (διεφκυνςθ): .......... ι 
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία): .........., ΑΦΜ: .........., 
(διεφκυνςθ): .......... ι 
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων:  
(α) (πλιρθ επωνυμία): .........., ΑΦΜ: .........., (διεφκυνςθ): .......... , 
(β) (πλιρθ επωνυμία): .........., ΑΦΜ: .........., (διεφκυνςθ): .......... , 
(γ) (πλιρθ επωνυμία): .........., ΑΦΜ: .........., (διεφκυνςθ): .......... , 
ατομικά και για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων 
μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, 
  
για τθ ςυμμετοχι του/τθσ/τουσ ςτον Δθμόςιο Επαναλθπτικό Ρλειοδοτικό 
Διαγωνιςμό με ζγγραφεσ κλειςτζσ προςφορζσ, με κριτιριο κατακφρωςθσ το 
υψθλότερο προςφερόμενο μθνιαίο αντάλλαγμα, για τθν παραχϊρθςθ του 
ιδιαίτερου δικαιϊματοσ τθσ χριςθσ τμιματοσ του κτιρίου επιβατϊν Λιμζνα 
Ακαντιάσ όδου και του αφλειου αυτοφ χϊρου για τθν λειτουργία αναψυκτθρίου 
‹‹επιχείρθςθ μαηικισ εςτίαςθσ παραςκευισ και διάκεςθσ μερικισ επεξεργαςίασ 
(πρόχειρου γεφματοσ)››, για χρονικό διάςτθμα ζξι (6) ετϊν, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρ. 
02/2022 Διακιρυξθ του Δθμοτικοφ Λιμενικοφ Ταμείου Νότιασ Δωδεκανιςου, που 
κα διενεργθκεί τθν …../…../2022 θμζρα ………..  
 
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτθν ανωτζρω 
απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ του/τθσ (υπζρ ου θ εγγφθςθ) κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ 
τθσ. 
 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά 
χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να 
ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν 
απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 
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Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν …./…./…… (Θ διάρκεια ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ 
επιςτολισ ςυμμετοχισ είναι τουλάχιςτον εκατόν πενιντα (150) θμερολογιακζσ 
θμζρεσ, προςμετροφμενων από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ υποβολισ 
προςφοράσ).  
 
Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο 
τθσ Υπθρεςίασ ςασ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί 
πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 
 
Βεβαιϊνεται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί 
ςτο Δθμόςιο και τα Ν.Ρ.Δ.Δ., ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν 
υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί από το Υπουργείο 
Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 
 

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙΙΙ (Τπόδειγμα Οικονομικισ Προςφοράσ) 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
Με τθν παροφςα ςασ υποβάλλουμε τθν ζγγραφθ οικονομικι μασ προςφορά για τθν 
παραχϊρθςθ του ιδιαίτερου δικαιϊματοσ τθσ χριςθσ τμιματοσ του κτιρίου 
επιβατϊν Λιμζνα Ακαντιάσ όδου και του αφλειου αυτοφ χϊρου για τθν λειτουργία 
αναψυκτθρίου ‹‹επιχείρθςθ μαηικισ εςτίαςθσ παραςκευισ και διάκεςθσ μερικισ 
επεξεργαςίασ (πρόχειρου γεφματοσ)››, για χρονικό διάςτθμα ζξι (6) ετϊν, ςφμφωνα 
με τθν υπ’ αρ. 02/2022 Διακιρυξθ του Δθμοτικοφ Λιμενικοφ Ταμείου Νότιασ 
Δωδεκανιςου,  
για τθν οποία δθλϊνουμε ότι ιςχφει και μασ δεςμεφει για εκατόν είκοςι (120) 
θμερολογιακζσ θμζρεσ, προςμετροφμενων από τθν επόμενθ τθσ θμερομθνίασ 
υποβολισ προςφορϊν εν λόγω Διαγωνιςμοφ.   
 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΟ 
 

ΕΠΩΝΤΜΙΑ - ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ  

ΝΟΜΙΚΘ ΜΟΡΦΘ  

ΑΦΜ  

ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΩΠΟ  

ΣΘΛΕΦΩΝΟ  

E-MAIL  

 
 
 
ΠΡΟΦΕΡΟΤΜΕ για τθν παραχϊρθςθ του ιδιαίτερου δικαιϊματοσ τθσ χριςθσ 
τμιματοσ του κτιρίου επιβατϊν Λιμζνα Ακαντιάσ όδου και του αφλειου αυτοφ 
χϊρου για τθν λειτουργία αναψυκτθρίου ‹‹επιχείρθςθ μαηικισ εςτίαςθσ 
παραςκευισ και διάκεςθσ μερικισ επεξεργαςίασ (πρόχειρου γεφματοσ)››, μθνιαίο 
αντάλλαγμα παραχϊρθςθσ χριςθσ ποςοφ (…..αρικμθτικώσ και ολογράφωσ…..), μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνων του νομίμου τζλουσ χαρτοςιμου 3% επί του 
καταβαλλόμενου ανταλλάγματοσ & ΟΓΑ 20% επί του χαρτοςιμου. 
 
 

Τόποσ, Θμερομθνία 
Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

Ονοματεπϊνυμο - Υπογραφι 
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