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                    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 

                    ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                              Χανιά, 16 / 11 /2017 

                    ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                    

                    Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                              Αρ. Πρωτ: 66944 

                    ΤΜΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                         

                    ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ    

                    Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, ΤΚ: 73135 

                    Τηλ.: 2821 3 41760, Fax: 2821341750 

 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την   

υπηρεσία καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων  για το παράρτημα 3:καθαριότητα δημοτικών 

γυμναστηρίων,  λόγω κατεπείγουσας ανάγκης 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

Έπειτα από την 644/2017 απόφαση Οικονομικής  Επιτροπής όπου εγκρίνει τον τρόπο 

ανάθεσης της εργασίας «καθαριότητα δημοτικών αφοδευτηρίων και των δημοτικών γυμναστηρίων» για 

ένα τρίμηνο με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω 

κατεπείγουσας ανάγκης (σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2γ του Ν.4412/2016) και την αριθ. 721 /2017 

απόφαση Οικονομικής  Επιτροπής όπου κατακυρώνει την ανάθεση της υπηρεσίας καθαριότητας 

δημοτικών αφοδευτηρίων και αποφασίζει για την επαναπρόσκληση  της διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την ανάθεση  καθαριότητας  των 

δημοτικών γυμναστηρίων 

 Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους έχοντες αντικείμενο σχετικό με την προς ανάθεση υπηρεσία 

να υποβάλλουν έγγραφες  προσφορές για την ανάθεση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές  για την υπηρεσία: 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ για τα  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 : Κωδικός CPV 90911200-8 (Υπηρεσίες καθαρισμού δημοτικών γυμναστηρίων) 

προϋπολογισμού  12.387,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24 % για  το τρίμηνο  

 

Η απευθείας ανάθεση της εργασίας  με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, θα αφορά το διάστημα  από την υπογραφή της σύμβασης 

και έως την ολοκλήρωση του εν εξελίξει διαγωνισμού, αλλά όχι πέραν του τριμήνου. Αν ο διαγωνισμός 

ολοκληρωθεί σε λιγότερο από τρεις  (3) μήνες, αυτοδίκαια λύεται η σύμβαση με την διαδικασία του 

κατεπείγοντος, χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση στην εταιρεία. 
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Κριτήριο κατακύρωσης είναι  η συμφερότερη από οικονομικής άποψης  προσφορά αποκλειστικά βάση 

τιμής για τις προσφορές που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές.  

Aαναλυτικότερα οι όροι της διαπραγμάτευσης έχουν ως εξής:  

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

Aναθέτουσα Αρχή - 

Τρόπος - χρόνος διενέργειας  διαδικασίας 

Αναθέτουσα αρχή:  ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

Οδός: ΚΥΔΩΝΙΑΣ 29, ΧΑΝΙΑ 

Ταχ.Κωδ.: 73135 

Τηλ. 28213 41760  

fax:28213 41750 

E-mail: dimos@chania.gr, g-promitheies@chania.gr  

Κωδικός NUTS: GR 434  
 

 

Η διαπραγμάτευση θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα  Χανίων  διεύθυνση Κυδωνίας 29, 73135 Χανιά 

την Τετάρτη 22/11/2017,  ενώπιον της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης Διαγωνισμών, η οποία θα 

συνεδριάσει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, 1ος όροφος.  

Ώρα έναρξης της διαπραγμάτευσης ορίζεται η 08.30 π.μ. και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών η 

9.00 π.μ .  

 

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται σε  φάκελο κλειστό  ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά (Οδός 

Κυδωνίας, αριθμός 29, Τ.Κ. 73135 Χανιά) ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο με την προϋπόθεση ότι θα 

έχουν φθάσει στην Υπηρεσία μας μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της  διαπραγμάτευσης. Ο 

φάκελος θα έχει  την ένδειξη «προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης  Διαγωνισμών  

του Δήμου Χανίων-  Προσφορά για  την ανάθεση της Υπηρεσίας καθαρισμού ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ με τη 

διαδικασία του κατεπείγοντος».  

Οι εν λόγω προσφορές πρωτοκολλούνται έτσι ώστε να αποδεικνύεται η ημερομηνία παραλαβής.  

Οι προσφορές μπορεί επίσης να κατατίθενται απ' ευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού την ημέρα διενέργειας 

της διαπραγμάτευσης και από ώρα 08:30 π.μ. μέχρι 09:00 π.μ (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών)  

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. 

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2821341760. 

 

ΆΡΘΡΟ 2 

Δεκτοί στον Διαγωνισμό 

 Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: 



3/13 

α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, 

β. Ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά,  

γ. Συνεταιρισμοί, 

με αντικείμενο δραστηριότητας σχετικό με το αντικείμενο της υπηρεσίας. 

 Η ένωση ή κοινοπραξία υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε 

από όλους αυτούς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με 

συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και 

το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης. 

Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε 

περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της υπηρεσίας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι 

πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της 

ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης 

των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής 

προσφοράς με την ίδια τιμή. 

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα 

μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους 

όρους. 

Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης, στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να προτείνουν 

αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 

Χανίων, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής διαγωνισμού. 

                                                     Άρθρο 3: Λόγοι αποκλεισμού  

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει 

στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του 

(αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων ) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 

1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 

της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 

192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα, 
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γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με 

το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 

13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 

πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 

καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 

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

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 

(Ι.Κ.Ε) και  προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μελή του Διοικητικού Συμβουλίου  

2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την 

εθνική νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 

προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 
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κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 4  

Περιεχόμενο προσφορών 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται εγγράφως συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδευόμενες από επίσημη 

μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα, της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφορές υποβάλλονται  μέσα σε 

καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο,  

 

Ο κυρίως φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει,  τα ακόλουθα: 

 

1. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ό οποίος θα 

περιέχει τα εξής : 

 

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά τα οριζόμενα στο άρθρο  6 της 

παρούσας. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/1986 (Α'75) στην οποία θα δηλώνει ότι: 

α) αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της σχετικής πρόσκλησης  του  

Δήμου  Χανίων, όπου  θα αναφέρει και την  διάρκειας ισχύος προσφοράς (1 μήνας), και ότι η 

προσφερόμενη τιμή ισχύει μέχρι την λήξη ισχύος της σύμβασης 

β) είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο για την άσκηση του επαγγέλματος που 

σχετίζεται με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού,  

γ)  δεν έχει διαπράξει σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας,  

δ) δεν τελεί σε καμία από τις λοιπές καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν 4412/2016 που   

αποκλείουν τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.  

ε)  θα δηλώνεται ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου ή    

των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)  

 

3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου εξαμήνου ή, ελλείψει 

αυτού, ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας καταγωγής ή 

προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για ένα ή περισσότερα 

από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν 4412/2016 (Α/147/8-8-2016), τα οποία 

απεικονίζονται και στο άρθρο 3.1 της παρούσης. 

Για να νομικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 

 - οι διαχειριστές των ομορρύθμων και των ετερορρύθμων εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ), 
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 - οι διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και των ιδιωτικών   

 κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε) 

- ο διευθύνων σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των  

 ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ),  

- τα μελή του Διοικητικού Συμβουλίου, στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών 

 Σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων, η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στα φυσικά 

πρόσωπα που έχουν τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νομοθεσία από την οποία διέπονται. 

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

καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 

του Ν 1599/86 ή του τύπου που προβλέπει η νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, όπου 

αναφέρονται με σαφήνεια τα αδικήματα αυτά. Η επιτροπή του διαγωνισμού μπορεί σε κάθε 

περίπτωση να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει αντίγραφα των καταδικαστικών 

αποφάσεων.  

 4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας  αρχής,  σε ισχύ, ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους      

υποχρεώσεις 

     5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής, σε ισχύ, ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής. Η 

ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση 

εξαρτημένης εργασίας,  

6. Εάν συμμετέχει νομικό πρόσωπο (εταιρεία),  προσκομίζει και τα αποδεικτικά έγγραφα 

νομιμοποίησης του προσφέροντος νομικού προσώπου:  Τα φύλλα των εφημερίδων της 

κυβέρνησης (ΦΕΚ) στα οποία δημοσιεύθηκαν το ιδρυτικό καταστατικό και οι τυχόν 

τροποποιήσεις του ή το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό ή τα αντίστοιχα στοιχεία από το 

διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η., εάν πρόκειται για ΑΕ και ΕΠΕ, Το τελευταίο καταστατικό 

θεωρημένο από το πρωτοδικείο ή νόμιμα επικυρωμένο καθώς και οι τυχόν τροποποιήσεις του 

θεωρημένες ή επικυρωμένες κατά τον ίδιο τρόπο, εάν πρόκειται για ΟΕ και ΕΕ. Αναλυτικότερα:  

• Οι συνεταιρισμοί οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιημένο 

ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένο. 

• Οι Ο.Ε, Ε.Ε.  οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεων 

του μέχρι σήμερα, νόμιμα δημοσιευμένων που φέρουν την  σφραγίδα του Γ.Ε.Μ.Η. 

• Οι Ι.Κ.Ε. οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεων του 

μέχρι σήμερα, νόμιμα δημοσιευμένων που φέρουν την  σφραγίδα του Γ.Ε.Μ.Η. 
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• Οι Ε.Π.Ε.  οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεων του 

μέχρι σήμερα, νόμιμα δημοσιευμένων που φέρουν την  σφραγίδα του Γ.Ε.Μ.Η., μαζί με τα 

αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε). 

• Οι Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του ισχύοντος σήμερα εναρμονισμένου σε ενιαίο  

κείμενο μετά την τελευταία τροποποίηση καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρμόδια 

διοικητική αρχή (Γ.Ε.Μ.Η.), μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε) στα οποία έχουν 

δημοσιευτεί η σύσταση της εταιρείας και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και το ΦΕΚ (τ. 

Α.Ε και Ε.Π.Ε)  στο οποίο έχει δημοσιευτεί η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Πρακτικό 

Δ.Σ. περί έγκρισης συμμετοχής και εκπροσώπησης στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. 

• Σε όσες περιπτώσεις δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας αρκεί η προσκόμιση 

ανακοίνωσης της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχή για την υποβολή προς καταχώριση των 

σχετικών στοιχείων στο Ειρηνοδικείο ή Γ.Ε.Μ.Η., μαζι με τα στοιχεία αυτά.    

• Για  όλες  τις  πιο  πάνω  περιπτώσεις  θα  πρέπει  επίσης  να  υποβληθεί  και πρόσφατη  

(τελευταίου  τριμήνου) βεβαίωση  της  αρμόδιας  κατά  περίπτωση διοικητικής αρχής (Γ.Ε.ΜΗ.), για 

Ο.Ε, Ε.Ε.,Ι.Κ.Ε, Ε.Π.Ε. και Α.Ε. ή  δικαστικής  αρχής (ειρηνοδικείο), για συνεταιρισμούς,  από  την  

οποία  να  προκύπτουν  οι  τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο για Ο.Ε, 

Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. και συνεταιρισμούς  και τα όργανα διοίκησης για Α.Ε.. Σε περίπτωση που 

η βεβαίωση του Γ.Ε.ΜΗ.  καλύπτει μέρος του χρόνου ζωής του νομικού προσώπου, να 

προσκομιστεί και η βεβαίωση της πρώην αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής αρχής ή  

δικαστικής  αρχής για τον υπόλοιπο χρόνο. 

 

 

2. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»,  ό οποίος θα 

περιλαμβάνει: 

α)  Όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την 

Τεχνική Έκθεση κάθε Παραρτήματος. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των 

οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών,  σύμφωνα με τα αναλυτικώς 

αναφερόμενα στο κάθε  τμήμα. 

 

β) Οι συμμετέχουσες εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού, επί ποινή αποκλεισμού, υποχρεούνται να 

αναφέρουν στην προσφορά τους, εκτός των άλλων, τα στοιχεία του άρθρου 68 του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 

115/Α΄/15-07-2010) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α’/18-04-2013), ήτοι : 

α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο. 

β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας. 

γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. 

δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των 

εργαζομένων. 

ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 

στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για καθαρισμό χώρων. 

Τα ανωτέρω στοιχεία, επί ποινή αποκλεισμού, εξειδικεύονται σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους.  
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3. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», 

 

Η  προσφερόμενη τιμή  πρέπει να έχει υπολογιστεί συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατήσεων που 

βαρύνουν τον ανάδοχο καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του Φ.Π.Α., για την υλοποίηση της 

υπηρεσίας  στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη και στα λοιπά 

τεύχη που τη συνοδεύουν.  

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται – επί ποινής αποκλεισμού - να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο 

της υπηρεσίας του παραρτήματος προσκομίζοντας την αντίστοιχη εγγυητική επιστολή. Προσφορά που 

υποβάλλεται για μέρος της προκηρυχθείσας υπηρεσίας του παραρτήματος απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Εφόσον διαπιστωθούν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, οι αντίστοιχοι υποψήφιοι καλούνται, ενώπιον 

της επιτροπής διαγωνισμού και ο μειοδότης προκύπτει κατόπιν κλήρωσης μεταξύ αυτών. 

 

Επίσης οι συμμετέχουσες εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού1, υποχρεούνται στην 

προσφορά τους, να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, 

των αναλωσίμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. 

Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης 

εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. 

 

                                                                 Άρθρο 5 

                                      Χρόνος ισχύος προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για διάστημα ενός  (1) 

μήνα  από την επόμενη ημέρα της διενέργειας της διαδικασίας, το οποίο και θα πρέπει να αναγράφεται 

στην υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος στον διαγωνισμό. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο 

ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί 

από την αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας 

που διέπει τον διαγωνισμό. 

 

                                                             Άρθρο  6 

                                                            Εγγυήσεις 

6.1 Φορείς έκδοσης εγγυήσεων 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται   από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα 

στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου ή στα κράτη-μέλη της (ΣΔΣ)  Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων  και έχουν, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Οι εγγυήσεις μπορεί να εκδίδονται και από το Ε.Τ.Α.Α-

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε, ή να παρέχονται με γραμμάτιο του  Ταμείου  Παρακαταθηκών και Δανείων με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού 

                                                      
1
 Παράγραφος 1, άρθρου 68 του  Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α΄/15-07-2010) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013 

(ΦΕΚ 88/Α΄/18-04-2013) 
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6.2 Εγγύηση συμμετοχής 

Για τη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία και την υποβολή οικονομικής προσφοράς απαιτείται η 

κατάθεση εγγύησης. Το ύψος της εγγύησης ορίζεται σε  : 

Για το παράρτημα 3, το ποσό της εγγύησης είναι 190,00  € 

Η εγγύηση πρέπει να  έχει ισχύ τουλάχιστον ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς 

που ζητά η διακήρυξη.   

Η εγγύηση συμμετοχής απευθύνεται στο Δήμο Χανίων.  

Προσφορά που δε συνοδεύεται από αυτή την εγγυητική, είναι απαράδεκτη.  

Σε περίπτωση συμμετοχής στη δημοπρασία κοινοπραξίας, η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να είναι υπέρ 

όλων των μελών της κοινοπραξίας. 

 

6.3 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Ο ανάδοχος  στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των 

όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής 

αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. και η οποία εκδίδεται υπέρ του φορέα που θα υπογραφεί η σύμβαση δηλαδή 

του Δήμου Χανίων  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την λήξη της σύμβασης  και ύστερα  από την 

εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

 

Άρθρο 7 

Αποσφράγιση - Αξιολόγηση Προσφορών 

 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού,  μετά το πέρας της 

προθεσμίας παραλαβής τους που ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας.  

 

1 Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών 

 

Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος. 

Μονογράφονται οι φάκελοι με τις ενδείξεις "Δικαιολογητικά Συμμετοχής", "Τεχνική Προσφορά" και 

"Οικονομική Προσφορά". Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και μονογράφονται 

τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη διακήρυξη. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά συμμετοχής δε 

γίνουν αποδεκτά, δεν αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς. Για τις προσφορές, των οποίων 

τα δικαιολογητικά συμμετοχής έγιναν αποδεκτά, αποσφραγίζονται οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, 

μovoγράφovται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το 

στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο  
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Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στη διακήρυξη. Οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών αποσφραγίζονται μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. 

Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

επιστρέφονται. 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση σε πρακτικό α) όσων υπέβαλαν προσφορές, καθώς 

και των υποβληθέντων αυτών δικαιολογητικών και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, β) των στοιχείων 

της τεχνικής προσφοράς και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, γ) των οικονομικών προσφορών και τα 

αποτελέσματα του ελέγχου αυτών.  

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με μία απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατά 

της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127  του  Ν.4412/16, η  προθεσμία 

άσκησης της  οποίας  είναι  πέντε  (5)  ημέρες  από  την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα. 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η αναθέτουσα 

αρχή επιλέγει τον  ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες 

προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών 

φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

 

2.  Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών  και δικαιολογητικών.  

 

Κατά  τη  διαδικασία αξιολόγησης των  προσφορών η  αναθέτουσα αρχή  μπορεί  να  καλεί εγγράφως 

τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του 

Ν. 4412/2016, τα έγγραφα   ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει. 

Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση υποβάλλεται από τους προσφέροντες, χωρίς να έχει ζητηθεί 

από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν 

πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις 

λοιπές. 

 Η παροχή  της  δυνατότητας  διευκρινίσεων  στον  προσφέροντα  είναι  υποχρεωτική   για   την  

αναθέτου σα  αρχή,  αν  επίκειται  αποκλεισμός  του  από  τη  διαδικασία,  λόγω   ασαφειών    των                   

δικαιολογητικών και των εγγράφων. 

 

          Άρθρο 9 

        Ενστάσεις 

1. Επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων κατά της πρόσκλησης υποβολής προσφορών με διαπραγμάτευση,  

της πράξης κατακύρωσης και των λοιπών εκτελεστών πράξεων της Οικονομικής Επιτροπής , υπό τους 

όρους και τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν 4412/2016 (Α /147/8-8-

2016).  
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2. 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.  

 

Άρθρο 10 

Κατακύρωση 

Η κατακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας  θα γίνει με μία απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών μετά τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών συμμετοχής, δικαιολογητικών τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών,  

στον προσφέροντα που θα διαθέτει τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφοράς 

αποκλειστικά βάσει τιμής, εφόσον κριθεί από την επιτροπή αξιολόγησης ότι η προσφορά του πληροί τις 

προδιαγραφές που ορίζονται από την τεχνική έκθεση της μελέτης.   

                                                                       

      Άρθρο 11 

     Ματαίωση διαδικασίας 

 

 Ο Δήμος Χανίων  ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, αζημίως δι’αυτόν , μετά 

από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις 

σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 

ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 

επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

 

               Άρθρο 12                    

                                 Υποχρεώσεις αναδόχου                            

Δεν επιτρέπεται ο ανάδοχος να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της υπηρεσίας υπεργολαβικά σε τρίτο 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες αστυνομικές, υγειονομικές και λοιπές 

διατάξεις. 

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος έναντι όλων των Δημόσιων Αρχών για την Ασφάλιση του εξοπλισμού 

που θα διαθέσει στην εκτέλεση της υπηρεσίας.  

Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, κρατήσεις, έξοδα δημοσίευσης, χαρτόσημα, βαρύνουν όλα τον 

ανάδοχο και μόνο αυτόν χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής 

νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του 

επαγγελματικού κινδύνου. 

 

                                                                    Άρθρο  13 
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                                                  Xρηματοδότηση -   Πληρωμή Αναδόχου – Κρατήσεις     

 Η χρηματοδότηση της σύμβασης γίνεται από ιδίους πόρους. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 

Δήμου Χανίων,  του έτους 2017  

 Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται κάθε μήνα με την πρόοδο εκτέλεσης της υπηρεσίας. 

Προκαταβολή δεν θα δοθεί στον ανάδοχο. Η αξία του τιμολογίου θα καταβάλλεται μέσα σε χρόνο 30 

ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του  μετά των σχετικών δικαιολογητικών πληρωμής, 

εφόσον δεν θα υπάρχουν νομικά κολλήματα και αφού γίνει ο προληπτικός έλεγχος από τον επίτροπο 

του ελεγκτικού συνεδρίου, σύμφωνα με τον Ν. 3202/2003. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέτει μαζί με το τιμολόγιο και Υπεύθυνη δήλωση του 

Ν1599/86 με την οποία θα δηλώνει με δική του ευθύνη  την μηνιαία κατάσταση προσωπικού όπου θα 

αναγράφεται ο ΑΜΚΑ, ο αριθμός των πραγματοποιηθέντων ημερομισθίων των προαναφερόμενων 

εργαζομένων καθώς επίσης θα δηλώνει ότι η μισθοδοσίας τους καταβάλλεται μέσω τραπεζικών 

λογαριασμών, και την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση του εργοδότη όπως υποβάλλεται στο ΙΚΑ.  

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή τριάντα  

(30) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από αυτήν, η αναθέτουσα αρχή 

(οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθρ.1 παρ.Ζ,5 υποπαρ.Ζ.5 του Ν.4152/2013 (Άρθρο 4 

οδηγίας 2011/7 της ΕΕ) , καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από 

τον συμβασιούχο.  

Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη χαρτόσημα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καμιά ευθύνη  και 

υποχρέωση του Δήμου. 

Ο ανάδοχος υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, περιλαμβανομένης της 

κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 του Ν 4013/2011. 

Άρθρο 14: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Για τη δημοπράτηση και την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω 

νομοθετημάτων: 

- του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

- του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') 

- του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεύχος Α') 

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 
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- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

- οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις , καθώς και λοιπές διατάξεις 

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και 

το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και 

γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Νόμοι, ΠΔ και 

υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης 

σύμφωνα με το άρθρο 120 του Ν.4412/2016, δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού 

πλαισίου της. 

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

ΜΙΧΑΗΛ ΒΛΑΧΑΚΗΣ 

 


