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ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: 

 

 

 

 

 

 

 «Ανακαίνιση, επέκταση, αναβάθμιση, λειτουργία,  

συντήρηση και εκμετάλλευση των Δημοτικών Λουτρών Νισύρου» 

CPV:70110000 

 

 

 

 

 

 

 

Οι Δημοτικές Τουριστικές Επιχειρήσεις Νισύρου (ΔΗ.ΤΟΥΡ.Ε.Ν.Α.Ε.), 

έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3800/1957 (Α΄ 256), 

β) του ν. 4413/2016 (Α΄ 148), σε συνδυασμό με τον ν. 3389/2005 (Α΄ 232), 

όπως τροποποιήθηκαν, και, συμπληρωματικά, του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), 

γ) του ν. 4129/2013 (Α΄ 52), και  

2. Τις αποφάσεις: 

α) 124/1987 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μανδρακίου, 

β) 34/2003, 52/2008 και 87/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Νισύρου, και  

γ) 1/6/12.07.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου των ΔΗ.ΤΟΥΡ.Ε.Ν., με την 

οποία εγκρίθηκε η αίτηση του σημείου 4, 

δ) 2/2/13.01.2017 του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίστηκε το 

καταβλητέο ελάχιστο καθαρό ετήσιο μίσθωμα από τη λειτουργία και την 
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εκμετάλλευση των Δημοτικών Λουτρών Νισύρου κατά την εκτέλεση της σύμβασης 

παραχώρησης,  

ε) 2/6/26.06.2017 του Διοικητικού Συμβουλίου των ΔΗ.ΤΟΥΡ.Ε.Ν., με την 

οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή του σχεδίου της παρούσης σε δημόσια διαβούλευση 

καθώς επίσης τα πρωτόκολλα με αριθμούς  29/04.07.2017 και 30 14.7.2017 της 

ΔΗ.ΤΟΥΡ.Ε.Ν και 2082/14.07.2017 του Δήμου Νισύρου και 

στ)  1/9/20-10-2017 του Διοικητικού Συμβουλίου των ΔΗ.ΤΟΥΡ.Ε.Ν., με 

την οποία εγκρίθηκε η παρούσα. 

3. Το άρθρο 3 παρ. 1 του καταστατικού των ΔΗ.ΤΟΥΡ.Ε.Ν. 

4. Την αίτηση (αριθ. πρωτ.: 32/21.09.2016) των ΔΗ.ΤΟΥ.Ρ.Ε.Ν. για την 

υπαγωγή του έργου: «Ανακαίνιση, επέκταση, αναβάθμιση, λειτουργία, συντήρηση και 

εκμετάλλευση των Δημοτικών Λουτρών Νισύρου» στις διατάξεις του ν. 3389/2005. 

5. Το έγγραφο (αριθ. πρωτ.: 88315/ΕΓΣΔΙΤ 301/30.08.2016) της Ειδικής 

Γραμματείας Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα με θέμα: Ένταξη στον 

κατάλογο προτεινόμενων συμπράξεων/«Ανακαίνιση, επέκταση, αναβάθμιση, 

λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση των Δημοτικών Λουτρών Νισύρου». 

6. Την απόφαση 33/17.10.2016 της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων 

Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, με την οποία εγκρίθηκε η παραπάνω αίτηση, όπως 

αυτή παρουσιάζεται στην αιτιολογική έκθεση της 28
ης

 Σεπτεμβρίου 2016 της Ειδικής 

Γραμματείας Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, 

 

 

προκηρύσσει ανοικτό διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη 

Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης στο έργο: «Ανακαίνιση, επέκταση, αναβάθμιση, 

λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση των Δημοτικών Λουτρών Νισύρου». 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 21 Μαρτίου (ώρα 12.00), στα 

γραφεία των ΔΗ.ΤΟΥΡ.Ε.Ν. ΑΕ, στη νήσο Νίσυρο του Νομού Δωδεκανήσων (ΤΚ 

85303). 

Για τον σκοπό αυτό, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καλείται να εκδηλώσει 

ενδιαφέρον, υποβάλλοντας, εμπρόθεσμα, την προσφορά του με τα προβλεπόμενα 

στην παρούσα έγγραφα και λοιπά δικαιολογητικά.  
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

 

Άρθρο 1:   Εισαγωγή 

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Ο διαγωνισμός 

Άρθρο 2: Ορισμοί 

Άρθρο 3: Το αντικείμενο 

Άρθρο 4: Δημοτικά Λουτρά Νισύρου 

Άρθρο 5: Η σύμπραξη 

Άρθρο 6: Διάρκεια της σύμπραξης 

Άρθρο 7: Χρηματοδότηση 

Άρθρο 8: Το μίσθωμα 

              Άρθρο 9: Αναβολή-Ακύρωση-Ματαίωση  

              Άρθρο 10: Τεκμήρια 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

             Άρθρο 11: Δικαίωμα συμμετοχής 

              Άρθρο 12: Δηλούμενοι συνεργάτες 

              Άρθρο 13: Φάκελος υποψηφιότητας 
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              Άρθρο 14: Δικαιολογητικά συμμετοχής 

              Άρθρο 15: Τεχνική προσφορά 

              Άρθρο 16: Οικονομική προσφορά 

Άρθρο 17: Παροχή διευκρινίσεων 

              Άρθρο 18:Ισχύς της προσφοράς 

              Άρθρο 19: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

              Άρθρο 20: Η επιτροπή 

               Άρθρο 21: Αποσφράγιση φακέλων 

               Άρθρο 22: Διευκρινίσεις 

               Άρθρο 23: Λόγοι αποκλεισμού 

                 Άρθρο 24: Δικαστική προστασία 

ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Άρθρο 25: Ο προσωρινός ανάδοχος 

                Άρθρο 26: Υποχρεώσεις 

                 Άρθρο 27: Εγγυητική επιστολή προσωρινού αναδόχου 

                 Άρθρο 28: Ανακήρυξη Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης 

                 Άρθρο 29: Προσυμβατικός έλεγχος 

Άρθρο 30: Έκπτωση 

ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 

                Άρθρο 31: Η σύσταση 

                Άρθρο 32: Το καταστατικό 

                Άρθρο 33: Υπογραφή της σύμβασης σύμπραξης 

                Άρθρο 34: Εγγυητική επιστολή δεσμευτικής επένδυσης 

Άρθρο 35: Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των έργων 

                Άρθρο 36: Υπογραφή άλλων συμβάσεων 

                Άρθρο 37: Μελέτες και άδειες 

                Άρθρο 38: Εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας 

ΕΚΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

                Άρθρο 39: Άλλοι όροι 

                Άρθρο 40: Δαπάνες 

                Άρθρο 41: Δημοσιότητα 

                Άρθρο 42: Επικοινωνία  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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       ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

1. Έντυπο υποβολής φακέλου υποψηφιότητας 

2. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

3. Στοιχεία υποψηφίου και δηλωθέντων φορέων  

4. Οικονομικά στοιχεία υποψηφίου 

              5. Οικονομικά στοιχεία της δηλωθείσας εργοληπτικής εταιρείας 

              6. Οικονομικά στοιχεία της δηλωθείσας εταιρείας που θα αναλάβει τη 

λειτουργία, τη συντήρηση και την εκμετάλλευση των Δημοτικών Λουτρών Νισύρου 

              7.  Επιστολή χρηματοδοτικής υποστήριξης 

              8. Υπεύθυνη δήλωση χρηματοδότησης με δανειακά ή/και με ίδια κεφάλαια 

              9. Γενική περιγραφή και τεχνική έκθεση 

            10. Τοπογραφικό διάγραμμα 

            11. Βασικός εξοπλισμός 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

Σχέδιο σύμβασης σύμπραξης 

 

 

 

Άρθρο 1 

Εισαγωγή 

 

1. Το 1957 παραχωρήθηκαν κατά πλήρη κυριότητα, στον, τότε, Δήμο 

Μανδρακίου-Νισύρου οι ευρισκόμενες επί του τμήματος του παλαιού αιγιαλού 

ιαματικές θερμοπηγές, καθώς επίσης τα επί αυτού του τμήματος κτιριακά 

συγκροτήματα, τα οποία χρησιμοποιούνταν από τον Δήμο περίπου επί έναν αιώνα, 

ήτοι ήδη από 1865, ως ξενοδοχείο και υδροθεραπευτήριο (άρθρο 20 παρ. 1 του ν. 

3800/1957). Ακριβώς τριάντα έτη αργότερα με τις αποφάσεις 25 και 26/1987 το 

Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την οικονομοτεχνική μελέτη για τη σύσταση ανώνυμης 

εταιρείας και το καταστατικό της, ορίζοντας, το πρώτο, προσωρινό, Διοικητικό 

Συμβούλιο. Η εταιρεία συστάθηκε με την 3671/14.10.1987 συμβολαιογραφική πράξη 
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και την 14
η
 Μαρτίου 1988 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της, 

τότε Νομαρχίας Δωδεκανήσου, με την επωνυμία «Δημοτικές Τουριστικές 

Επιχειρήσεις Νισύρου (ΔΗ.ΤΟΥΡ.Ε.Ν.) Α.Ε.».  

Το μετοχικό της κεφάλαιο ορίστηκε στο ποσό των 62.000.000 δραχμών, 

αποτελούμενο από 12.500 μετοχές με ονομαστική αξία καθεμιάς τις 5.000,00 

δραχμές. Στους σκοπούς της εταιρείας περιλήφθηκε, μεταξύ άλλων, «η αναστήλωση, 

διαρρύθμιση και εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων των Ιαματικών Λουτρών, 

ιδιοκτησίας του Δήμου Μανδρακίου Νισύρου, ως σύγχρονης ξενοδοχειακής και 

θεραπευτικής μονάδας, καθώς και η ανάληψη της εκμεταλλεύσεώς τους» (άρθρο 3 

παρ. 1 του καταστατικού). Τον Ιούλιο του 2006 το Συμβούλιο του Δήμου Νισύρου 

ενέκρινε, με την απόφασή του 87/2006, την παράταση της διάρκειας της εταιρείας για 

πενήντα (50) έτη μετά την καθορισμένη, καταρχήν, λήξη της, ήτοι έως την 9
η
 

Μαρτίου 2088.  

2. Το Συμβούλιο του, τότε, Δήμου Μανδρακίου Νισύρου παραχώρησε στην 

εταιρεία, με την απόφαση 124/16.10.1987, τα τρία κτίρια των Δημοτικών Λουτρών, 

στην κατάσταση που βρίσκονταν και για είκοσι (20) έτη, δηλαδή έως τον Οκτώβριο 

του 2007, έναντι ετήσιου μισθώματος ύψους 1.000.000 δραχμών, το οποίο μπορούσε 

να αναπροσαρμόζεται. Τέσσερα περίπου έτη πριν από τη συμπλήρωση της 

εικοσαετίας, το Συμβούλιο του Δήμου Νισύρου με την απόφασή του 34/2003 

παράτεινε την παραχώρηση για τριάντα (30) ακόμη έτη από τη λήξη της, δηλαδή έως 

την 16
η
Οκτωβρίου 2037, και υπό τους ίδιους ακριβώς οικονομικούς όρους. Η 

παράταση δόθηκε, προκειμένου οι ΔΗ.ΤΟΥΡ.Ε.Ν. να προχωρήσουν σε επενδύσεις για 

την αξιοποίηση των Δημοτικών Λουτρών. Το Συμβούλιο του Δήμου Νισύρου με 

νεότερη απόφασή του, την 13/2016, παράτεινε την παραχώρηση έως τη λήξη της 

εταιρείας, δηλαδή έως την 9
η
 Μαρτίου 2088.   

Στερούμενο των απαιτούμενων πιστώσεων για την ανακαίνιση, την 

επέκταση, την αναβάθμιση, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την εκμετάλλευση των 

Δημοτικών Λουτρών του νησιού, το Διοικητικό Συμβούλιο των ΔΗ.ΤΟΥΡ.Ε.Ν. 

αποφάσισε τον Ιούλιο του παρελθόντος έτους να ζητήσει την υπαγωγή του έργου στις 

διατάξεις του ν. 3389/2005. Προς τούτο, υποβλήθηκε αίτηση (αριθ. πρωτ.: 

32/21.09.2016) στην Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. 

Ο επικεφαλής της πρότεινε (αριθ. πρωτ.: 88315/ΕΓΣΔΙΤ 301/30.08.2016) την ένταξη 

του έργου στον κατάλογο συμπράξεων. Με την 33/17.10.2016 απόφασή της η 

Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα ενέκρινε την 
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αίτηση, ενέταξε το έργο: «Ανακαίνιση, επέκταση, αναβάθμιση, λειτουργία, 

συντήρηση και εκμετάλλευση των Δημοτικών Λουτρών Νισύρου» στις διατάξεις του 

ν. 3389/2005 και εξουσιοδοτήθηκε η Ειδική Γραμματεία να συντονίσει τις 

απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης 

σύμπραξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 5. 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ 

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 

Άρθρο 2 

Ορισμοί 

 

Για τις ανάγκες της παρούσας, ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:  

1. Άδεια: Η απαιτούμενη από την ισχύουσα νομοθεσία έγκριση από την, 

κατά περίπτωση, αρμόδια δημόσια αρχή για την εκτέλεση του έργου. 

2. Ανάδοχος: Ο διαγωνιζόμενος, ο οποίος ανακηρύχθηκε Ιδιωτικός Φορέας 

Σύμπραξης.  

3. Αναθέτουσα Αρχή: Οι Δημοτικές Τουριστικές Επιχειρήσεις Νισύρου ΑΕ 

(στο εξής και χάριν συντομίας θα αναφέρεται ως ΔΗ.ΤΟΥΡ.Ε.Ν.). 

4. Αντίκλητος: Το φυσικό πρόσωπο που ορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 13 

τους παρούσας, από κάθε προσφέροντα ως υπεύθυνος επικοινωνίας με την 

αναθέτουσα αρχή. 

5. Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού: Η ανώνυμη εταιρεία του πέμπτου 

μέρους της παρούσας.  

6. Αποτελέσματα προ φόρων: Τα οικονομικά αποτελέσματα κάθε ετήσιας 

χρήσης, πριν από τη φορολόγησή τους, τα οποία προκύπτουν από τις υποβαλλόμενες 

οικονομικές καταστάσεις των τριών τελευταίων ετών. 

7. Γλώσσα: Γλώσσα του διαγωνισμού είναι η Ελληνική, στην οποία 

συντάσσονται όλα έγγραφα της διαγωνιστικής διαδικασίας.  
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8. Διαγωνισμός: Η ακολουθούμενη διαδικασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην παρούσα, για τη σύναψη της σύμβασης σύμπραξης. 

9. Διαγωνιζόμενος: Κάθε οικονομικός φορέας, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή 

ένωσή τους, που συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία, καταθέτοντας προσφορά.  

10.Δεσμευτική επένδυση: Το ποσό που θα καταβάλλει ο διαγωνιζόμενος, 

όπως αυτό καθορίζεται στην Τεχνική του Προσφορά, για την εκτέλεση των εργασιών 

ανακαίνισης, επέκτασης και αναβάθμισης των Δημοτικών Λουτρών Νισύρου. Το 

ποσό αυτό δεν μπορεί, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι μικρότερο των 5.000.000 

ευρώ, αποτελεί το μετοχικό κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού και 

καταβάλλεται  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό της. 

11. Διευθύνουσα (Τεχνική) Υπηρεσία: Η Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου 

Κω. 

12. Δημοτικά Λουτρά Νισύρου: Το ακίνητο, όπως αποτυπώνεται στο 

τοπογραφικό διάγραμμα του Παραρτήματος Ι, 9. 

13. Έγγραφο: Κάθε γραπτό κείμενο, περιλαμβανομένων των 

δικαιολογητικών και των εγγυητικών επιστολών, που υποβάλλεται και ανταλλάσσεται 

μεταξύ των διαγωνιζομένων και της αναθέτουσας αρχής καθ όλη τη διάρκεια της 

διαγωνιστικής διαδικασίας και έως την υπογραφή της σύμβασης σύμπραξης. Το 

έγγραφο συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα. Για τους διαγωνιζόμενους με έδρα την 

αλλοδαπή, η σύνταξή του σε άλλη γλώσσα συνοδεύεται, υποχρεωτικά, με την 

επίσημη μετάφρασή του στην Ελληνική. Επίσημη μετάφραση θεωρείται εκείνη της 

μεταφραστικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, ή του προξενείου της 

Ελλάδας στη χώρα προέλευσης του διαγωνιζόμενου ή δικηγόρου, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και τον Κώδικα Δικηγόρων. Κάθε 

υποβαλλόμενο έγγραφο διαγωνιζόμενου με έδρα την αλλοδαπή κατατίθεται νομίμως 

επικυρωμένο είτε από το αρμόδιο Προξενείο του οικείου κράτους είτε με την επίθεση 

της Επισημείωσης («Αpοstille») σύμφωνα με τη Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, 

που κυρώθηκε με τον ν. 1497/1984, ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά του. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική, χωρίς 

να απαιτείται η επίσημη μετάφρασή τους στα Ελληνικά. Στην Ελληνική 

συντάσσονται, επίσης, οι αντιρρήσεις κατά του κύρους της διαδικασίας, καθώς επίσης 

και κάθε άλλο έγγραφο που ανταλλάσσεται με την αναθέτουσα αρχή καθ όλη τη 

διάρκεια της εξέλιξής της. 

14. Εγγυητική επιστολή: Η επιστολή από πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί 
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νόμιμα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου ή σε χώρα που έχει κυρώσει τη Σύμβαση για τις Δημόσιες 

Συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, με την οποία εγγυάται υπέρ της 

αναθέτουσας χρηματικό ποσό στο καθορισμένο στην παρούσα ύψος και χρόνο, κατά 

περίπτωση, για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, για την ανακήρυξη προσωρινού 

αναδόχου, για τη δεσμευτική επένδυση, για την καλή εκτέλεση των έργων και την 

καλή εκτέλεση της σύμβασης σύμπραξης.     

15. Εκπρόσωπος: Το φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί, εφόσον οριστεί 

σύμφωνα με άρθρο 14, το διαγωνιζόμενο. 

16. Ένωση προσώπων: Ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα 

οποία και ανεξαρτήτως της νομικής τους μορφής υποβάλουν από κοινού προσφορά. 

17. Επιτροπή διαγωνισμού: Το συλλογικό όργανο που συγκροτείται, 

σύμφωνα με το άρθρο 20 της παρούσας, προκειμένου να διεξαγάγει τη διαγωνιστική 

διαδικασία. 

18. Έργο: Η ανακαίνιση, η επέκταση, η αναβάθμιση, η λειτουργία, η 

συντήρηση και η εκμετάλλευση των Δημοτικών Λουτρών Νισύρου. 

19. Ίδια κεφάλαια: Το σύνολο των κεφαλαίων κάθε ενδιαφερόμενου, όπως 

προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις μετά την αφαίρεση τυχόν δικαιωμάτων 

της μειοψηφίας και των επιχορηγήσεων. 

20. Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης: Ο διαγωνιζόμενος που θα πλειοδοτήσει, θα 

αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος και θα συστήσει την Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού 

Σκοπού, η οποία θα υπογράψει τη σύμβαση σύμπραξης. 

21. Κύριος του έργου: Οι ΔΗ.ΤΟΥΡ.Ε.Ν. 

22. Οικονομικές καταστάσεις: Οι ενοποιημένες, εφόσον χωρεί σχετική 

υποχρέωση, ή οι απλές οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με 

τα λογιστικά πρότυπα της χώρας του διαγωνιζόμενου, των τριών τελευταίων 

οικονομικών ετών πριν από το έτος υποβολής τους προσφοράς, ελέγχθηκαν από 

ορκωτό ελεγκτή και δημοσιεύθηκαν. Εάν δεν προβλέπεται υποχρέωση δημοσίευσης 

οικονομικών καταστάσεων ή δεν έχουν δημοσιευθεί για ένα ή περισσότερα έτη ή δεν 

έχουν συμπληρωθεί τρία έτη λειτουργίας, υποβάλλεται, επιπλέον όσων υποβληθούν, 

υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφονται, κατά περίπτωση, οι λόγοι που επέβαλαν 

την παραπάνω εξέλιξη. Οι οικονομικές καταστάσεις τηρούνται σε ευρώ, ενώ στην 

περίπτωση τήρησής τους σε άλλο νόμισμα μετατρέπονται και σε ευρώ με βάση την 

ισοτιμία κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου έτους, που έχει 
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δημοσιευθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εάν οι οικονομικές καταστάσεις 

έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα υποβάλλονται σε επίσημη μετάφραση στην 

Ελληνική.  

23. Οικονομικός φορέας: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωσή τους, 

εγκαταστημένα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε τρίτες χώρες που 

έχουν συνάψει πολυμερείς ή διμερείς διεθνείς συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση 

και προβλέπει το αμοιβαίο άνοιγμα των συμβάσεων παραχώρησης και στο μέτρο που 

η υπό ανάθεση σύμβαση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των εν λόγω συμφωνιών.  

24. Παραχωρησιούχος: Η Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού, η οποία θα 

υπογράψει με τον Κύριο του Έργου τη σύμβαση σύμπραξης. 

25. Περίοδος ανάπτυξης: Η περίοδος που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση 

των εργασιών ανακαίνισης, επέκτασης και αναβάθμισης του συγκροτήματος των 

Δημοτικών Λουτρών Νισύρου, μέγιστης διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από 

την υπογραφή της σύμβασης σύμπραξης. 

26. Περίληψη προκήρυξης: Το κείμενο που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη 

Εφημερίδα τους Ευρωπαϊκής Ένωσης την24η Νοεμβρίου 2017 και η τροποποίηση 

αυτής την 27 Νοεμβρίου 2017. 

27. Προκήρυξη: Η παρούσα. 

28. Προθεσμία: Το χρονικό διάστημα εντός του οποίου λαμβάνει χώρα 

ενέργεια, εκδηλώνεται πρωτοβουλία από τους διαγωνιζόμενους και εκδίδεται πράξη 

από την αναθέτουσα αρχή ή όργανά της σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. Η 

προθεσμία υπολογίζεται σε ημερολογιακές ή, εάν προβλέπεται ρητά, σε εργάσιμες 

ημέρες και σύμφωνα με τους διατάξεις του Αστικού Κώδικα, συμπληρωματικά δε του 

Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.   

29. Προσφορά: Η έγγραφη, με το καθοριζόμενο στην παρούσα περιεχόμενο,  

εκδήλωση ενδιαφέροντος, την οποία υποβάλλει κάθε διαγωνιζόμενος για την 

ανάδειξη του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης. Η προσφορά, καθώς επίσης τα 

συνυποβαλλόμενα  έγγραφα, λοιπά δικαιολογητικά και δηλώσεις υπογράφονται τον 

νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα. 

30. Προσωρινός ανάδοχος: Ο πλειοδοτών διαγωνιζόμενος. 

31. Σύμβαση σύμπραξης: Η γραπτή συμφωνία συνεργασίας από επαχθή αιτία 

που συνάπτουν οι ΔΗ.ΤΟΥΡ.Ε.Ν. με Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης για την εκτέλεση 
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του έργου: «Ανακαίνιση, επέκταση, αναβάθμιση, λειτουργία, συντήρηση και 

εκμετάλλευση των Δημοτικών Λουτρών Νισύρου». 

32. Σχέδιο σύμβασης σύμπραξης: Το κείμενο του Παραρτήματος ΙΙ της 

παρούσας, το οποίο πριν από την υπογραφή του θα υποστεί τον προσυμβατικό έλεγχο. 

33. Τεύχη του διαγωνισμού: Η παρούσα και τα Παραρτήματά της. 

34. Υπεύθυνη δήλωση: Η δήλωση που υποβάλλεται από κάθε διαγωνιζόμενο 

στις προβλεπόμενες με την παρούσα περιπτώσεις και σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, 8. 

Το υπόδειγμά της, εάν η δήλωση συντάσσεται στην Ελλάδα, περιέχεται στο άρθρο 8 

του ν. 1599/1986 και στην απόφαση με αριθ. πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/01.10.2002 

(Β΄ 1276) του, τότε, Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 

ενώ εκτός της χώρας συντάσσεται, σε έγγραφο ανάλογης αποδεικτικής ισχύος και με 

αντίστοιχο περιεχόμενο, ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου 

ή Ελληνικής προξενικής αρχής. Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, όπως 

καθορίζονται στο σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο, και το γνήσιο της υπογραφής, 

όταν απαιτείται στην παρούσα, βεβαιώνει η, κατά τόπο, αρμόδια αρχή.  

 

Άρθρο 3 

Το αντικείμενο  

 

Από τον ανοικτό διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό θα αναδειχθεί ο Ιδιωτικός 

Φορέας Σύμπραξης, ο οποίος θα συμπράξει στο έργο: «Ανακαίνιση, επέκταση, 

αναβάθμιση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση των Δημοτικών Λουτρών 

Νισύρου». 

 

Άρθρο 4 

Δημοτικά Λουτρά Νισύρου 

 

Τα Δημοτικά Λουτρά Νισύρου βρίσκονται εντός οικοπέδου, συνολικής 

επιφάνειας 32.627,34 τ.μ.. το οποίο απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα του 

Παραρτήματος Ι, 10. Περιλαμβάνει τις ιαματικές θερμοπηγές και το κτιριακό 

συγκρότημα των Δημοτικών Λουτρών, το οποίο αποτελείται από τρία διώροφα κτήρια 

συνολικής επιφάνειας 3.029 τμ. Τοποθετείται γεωγραφικά στα ανατολικά και σε 

απόσταση 1.500 μέτρων από το Μανδράκι. Τοποθετείται γεωγραφικά στα 
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ανατολικά και σε απόσταση 1.500 μέτρων από το Μανδράκι . Τα Δημοτικά 

Λουτρά  ανήκουν στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα του Δήμου Νισύρου, 

σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3800/1957, και έχουν παραχωρηθεί με 

τις μνημονευόμενες στο σημείο 2 του προοιμίου της παρούσας αποφάσεις του 

Δημοτικού Συμβουλίου στις ΔΗ.ΤΟΥΡ.Ε.Ν.  

Το συγκρότημα των Δημοτικών Λουτρών Νισύρου είναι 

κατασκευασμένο πάνω στην ακτογραμμή και αποτελείται από τρία βασικά 

κτίρια, τα οποία διατάσσονται στον άξονα ανατολή-δύση, ανεγέρθηκαν σε 

διαφορετικές εποχές, είναι λειτουργικά ανεξάρτητα και δεν επικοινωνούν 

μεταξύ τους. Το πρώτο κτίριο, το ανατολικό, κατασκευάστηκε για την 

εκμετάλλευση της θερμής πηγής του Μανδρακίου και οικοδομήθηκε το έτος 

1885. Λόγω της ολοένα αυξανόμενης κίνησης, λίγα χρόνια αργότερα, το 1895, 

ακολούθησε η ανέγερση του κεντρικού κτιρίου και το 1911 το συγκρότημα 

ολοκληρώθηκε με την κατασκευή του δυτικού κτιρίου. Έως το τέλος του Β΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου βρίσκονταν σε πλήρη ακμή, προσφέροντας στον Δήμο 

και το νησί σημαντικά έσοδα. Θα ακολουθήσει μια μακρά και παρατεταμένη 

περίοδο παρακμής έως τις μέρες μας. Λόγω της φθίνουσας πορείας της 

εγκατάστασης, από τα τρία κτίρια διατηρείται σε λειτουργία, έχοντας τους 

υποστεί σημαντικές επιβαρύνσεις, μόνον το ανατολικό.  

Το συγκρότημα ανακαινίστηκε αρκετές φορές, με κυριότερη αυτήν του 

1955. Εντοπίστηκε στο ανατολικό κτίριο και, όπως προκύπτει από παλαιότερες 

φωτογραφίες, αρχικά έφερε εντελώς διαφορετικά μορφολογικά στοιχεία και το 

χαρακτήριζε μια άλλου τύπου αρχιτεκτονική σε σχέση με ότι υπάρχει σήμερα. 

Συγκεκριμένα είχε δύριχτες στέγες  και μπαλκόνια σε κάποια τμήματα των 

όψεων, καθώς επίσης μεγάλες καμάρες στους ημιυπαίθριους χώρους του 

ισογείου. Επιπλέον, το κτίριο ήταν αρχικά ανεπίχρηστο τουλάχιστον στον 

όροφο.  

Σε επίπεδο κάτοψης, το κτίριο «τέμνεται» κατά τον διαμήκη άξονα από 

τους μεγάλους κεντρικούς διαδρόμους, έναν σε κάθε όροφο. Εκατέρωθεν αλλά 

και περιμετρικά των διαδρόμων διατάσσονται οι λειτουργίες. Στο ισόγειο και 

στο δυτικό του τμήμα υπάρχει ευρύχωρη είσοδος και καθιστικό, η κατακόρυφη 

επικοινωνία των ορόφων εξασφαλίζεται με μεγάλο ξύλινο κλιμακοστάσιο με 

πλούσιο διάκοσμο. Στα βόρεια του διαδρόμου διατάσσονται δωμάτια, ενώ στα 

ανατολικά βρίσκεται το εστιατόριο, οι κοινόχρηστες τουαλέτες καθώς και ένα 

ΑΔΑ: Ψ30Ξ46Μ4ΙΛ-ΖΙ8





 

 

14 

δεύτερο μικρότερο κλιμακοστάσιο που οδηγεί  στον όροφο. Στο νότιο τμήμα 

του διαδρόμου βρίσκεται ο χώρος των λουτήρων. Στον όροφο υπάρχουν 

δωμάτια φιλοξενίας, τουαλέτες και καθιστικό. Το δυτικό και το κεντρικό 

κτίριο έχουν εγκαταλειφθεί προ πολλού. Τα κελύφη τους μπορεί να σώζονται, 

αλλά τόσο τα επιμέρους οικοδομικά στοιχεία όσο και ολόκληρο το εσωτερικό 

βρίσκεται σε κακή κατάσταση.  

Επισημαίνεται, τέλος, ότι το συγκρότημα έχει κηρυχθεί στο σύνολό 

του έργο τέχνης και ιστορικό διατηρητέο μνημείο. 

 

Άρθρο 5 

Η σύμπραξη 

 

1. Τα Δημοτικά Λουτρά Νισύρου θα παραχωρηθούν στον Ιδιωτικό Φορέα 

Σύμπραξης, προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης αξιοποίησή τους με τη δημιουργία 

μιας σύγχρονης, βιώσιμης, εξειδικευμένης τουριστικής εκμετάλλευσης, ικανής να 

συμβάλλει στην τουριστική ανάπτυξη, στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου 

και στην ενίσχυση της προβολής του νησιού. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να 

δραστηριοποιούνται οι ίδιοι ή οι προτεινόμενοι συνεργάτες τους στους τομείς της 

κατασκευής, της ανάπτυξης και της διαχείρισης SPA, καθώς επίσης τουριστικών 

και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.  

2. Αντικείμενο της σύμπραξης είναι η μελέτη, η χρηματοδότηση, η 

ανακαίνιση και η ανακατασκευή, η συντήρηση, η λειτουργία και η εκμετάλλευση 

των υποδομών εντός του ακινήτου με στόχο την ανάπτυξη σύγχρονου 

θερμαλιστικού-υδροθεραπευτικού κέντρου και ξενοδοχειακού συγκροτήματος, που 

θα περιλαμβάνει τουριστικές εγκαταστάσεις πολλαπλών χρήσεων και θα παρέχει 

υπηρεσίες υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών. 

3. Οι ζητούμενες παρεμβάσεις, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν: 

α)τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων ξενοδοχειακών και 

υδροθεραπευτικών εγκαταστάσεων, καθώς επίσης τη δημιουργία νέων με 

σύγχρονες προδιαγραφές,  

β) την αποκατάσταση τμημάτων που έχουν καταστραφεί ή αλλοιωθεί και 

την επαναφορά στην αρχική τους μορφή των Δημοτικών Λουτρών, 

ακολουθώντας τις παραδοσιακές μεθόδους, 
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γ)τη διαμόρφωση των εξωτερικών χώρων, τη δημιουργία μονοπατιών 

περιπάτου κ.λπ., με ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση και την ανάδειξη του 

φυσικού περιβάλλοντος (φυσική βλάστηση, ρυάκια, πηγές), και 

δ)την αισθητική αναβάθμιση, την ανάδειξη της υποβαθμισμένης 

ιστορικής και της αρχιτεκτονικής αξίας και την εξασφάλιση της πλήρους, 

λειτουργικής αξιοποίησης του συγκροτήματος.  

4. Το κέντρο θερμαλισμού και υδροθεραπείας πρέπει να περιλαμβάνει: 

α. τμήμα ιαματικών θεραπειών με υδροθεραπεία-υδρομασάζ, 

εισπνοθεραπεία, κολυμβητικές δεξαμενές (εσωτερικές και εξωτερικές), φυσιοθεραπεία-

κινησιοθεραπεία και πηλοθεραπεία. 

β. τμήμα αναζωογόνησης-χαλάρωσης-ευεξίας με τμήμα fitness, αισθητικής, 

κ.λπ., και 

γ. άλλα συναφή συμπληρωματικά και νεωτεριστικά τμήματα. 

Ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης  μπορεί να προτείνει και άλλες 

εγκαταστάσεις ή χρήσεις, που θα λειτουργούν υποστηρικτικά και ενισχυτικά, 

αρκεί να εξασφαλίζουν την αναγκαία, ποιοτικά και ποσοτικά, προστασία του 

ιαματικού ύδατος ως φυσικού αγαθού, καθώς επίσης τον σεβασμό του φυσικού 

περιβάλλοντος. 

5. Ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης θα αναλάβει: 

α) μόνος ή με τους συνεργάτες που θα δηλώσει, τη σύνταξη του συνόλου των 

απαραίτητων μελετών πριν και κατά την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς επίσης τη 

σύνταξη των εγγράφων που απαιτούνται για να διασφαλισθεί η έγκαιρη έκδοση του 

συνόλου των αδειών και η χορήγηση των εγκρίσεων που προβλέπονται από την 

ισχύουσα νομοθεσία για την εκτέλεση του έργου,   

(β) μόνος ή με τους συνεργάτες που θα δηλώσει, τις εργασίες ανακαίνισης, 

επέκτασης και αναβάθμισης, καθώς επίσης τη λειτουργία, τη συντήρηση και την 

εκμετάλλευση των Δημοτικών Λουτρών Νισύρου σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας και των Παρατημάτων της,  

(γ) τη χρηματοδότηση του έργου με ίδια ή/και δανειακά κεφάλαια, και 

(δ) την ασφάλιση του έργου. 

6. Η ανακαίνιση, η επέκταση και η αναβάθμιση του συγκροτήματος των 

Δημοτικών Λουτρών υπολογίζεται να έχει ολοκληρωθεί 24 μήνες μετά την υπογραφή 

της σύμβασης σύμπραξης. 

 

ΑΔΑ: Ψ30Ξ46Μ4ΙΛ-ΖΙ8





 

 

16 

Άρθρο 6 

Διάρκεια της σύμπραξης 

 

Η διάρκεια της σύμπραξης, περιλαμβανομένης και της περιόδου ανάπτυξης, 

ορίζεται τριακονταετής.  

Με τη συμπλήρωσή της μπορεί να παραταθεί για ακόμη 10 έτη μετά από 

έγγραφη συμφωνία των δύο μερών και σύμφωνα με όσα ορίζονται στη σύμβαση 

σύμπραξης. 

 

Άρθρο 7 

Προϋπολογισμός-Χρηματοδότηση 

 

1. Ο προϋπολογισμός για την εκτέλεση του έργου ανέρχεται , 

τουλάχιστον, στο ποσό των 5.000.000 ευρώ, πλέον του αναλογούντος Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας, θα καλύψει δε τις δαπάνες για την ανακαίνιση, για την 

αναβάθμιση και την επέκταση του υφιστάμενου συγκροτήματος, για τη 

διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, καθώς επίσης για την εκπόνηση των 

μελετών και την έκδοση των απαιτούμενων αδειών. 

Από το παραπάνω ποσό, τουλάχιστον, 3.500.000 ευρώ , πλέον του 

αναλογούντος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, θα διατεθούν για την εκτέλεση 

των οικοδομικών και των δομικών εργασιών, ενώ, τουλάχιστον, 1.500.000 

ευρώ για τα Η/Μ.  

2. Ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης, με τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας 

Ειδικού Σκοπού, θα αναλάβει το σύνολο των δαπανών τόσο για την εκτέλεση των 

έργων όσο και για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την εκμετάλλευση του 

συγκροτήματος, διατηρεί όμως το δικαίωμα να ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο, 

ώστε να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση μέρους των απαιτούμενων ποσών για την 

εκτέλεση του έργου.  

Η παροχή εγγυήσεων για την εξασφάλιση της αναγκαίας χρηματοδότησης 

αποτελεί αποκλειστική του υποχρέωση και, σε καμία περίπτωση, δεν βαρύνει τις 

ΔΗ.ΤΟΥΡ.Ε.Ν. 

Σε αντάλλαγμα και καθ όλη τη διάρκεια τη παραχώρησης θα αποκτήσει το 

αποκλειστικό δικαίωμα να χρησιμοποιεί, να διαχειρίζεται, να συντηρεί και να 

εκμεταλλεύεται το ακίνητο. Θα έχει όμως την ευθύνη για τη φύλαξη, τη συντήρηση, 
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την καθαριότητα και την ασφάλιση των εγκαταστάσεων, την καταβολή του συνόλου 

των λειτουργικών τους δαπανών, καθώς επίσης κάθε άλλη νομοθετημένη οικονομική 

υποχρέωση, φόρους ή τέλη σε βάρος του ακινήτου. Βαρύνεται, τέλος, για το σύνολο 

των κινδύνων της σύμπραξης. 

3. Ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης μετά την ανακήρυξή του ως προσωρινού 

αναδόχου θα αναλάβει, επίσης με επιμέλεια και δαπάνες του, την εκπόνηση, την 

έκδοση ή/και την αναθεώρηση όλων των απαιτούμενων αδειών, ειδικών ρυθμίσεων ή 

μελετών. 

 

Άρθρο 8 

Το μίσθωμα  

 

1. Ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης, με τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας 

Ειδικού Σκοπού, θα καταβάλλει στις ΔΗ.ΤΟΥ.Ρ.Ε.Ν. ετήσιο μίσθωμα. 

2. Το ύψος του μισθώματος ανέρχεται, κατ’ ελάχιστον, στο ποσό των είκοσι 

πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ.  

Το μίσθωμα αναπροσαρμόζεται, ανά πενταετία, σε ποσοστό ίσο με τη 

μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή κατά την ίδιο περίοδο. 

Εάν το άθροισμα της μεταβολής είναι αρνητικό το μίσθωμα παραμένει 

αμετάβλητο.  

3. Σε περίπτωση που η Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού λάβει μετά την 

υπογραφή της σύμβασης σύμπραξης επιδότηση από κοινοτικούς ή εθνικούς πόρους 

(ενδεικτικά αναφέρονται: Αναπτυξιακός Νόμος, προγράμματα του ΕΣΠΑ, κ.α.), το 

μίσθωμα αναπροσαρμόζεται σε μεγαλύτερο ποσό και κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η 

οικονομική αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων μετά την επιδότηση (εσωτερικός 

βαθμός απόδοσης μετά φόρων), να ανέρχεται στο ίδιο επίπεδο με αυτό στο οποίο 

υπάρχει κατά τη συμβασιοποίηση του έργου. 

4. Λόγω των αυξημένων οικονομικών δαπανών για την εκτέλεση των 

εργασιών ανακαίνισης, επέκτασης και αναβάθμισης δεν θα καταβάλλεται ετήσιο 

μίσθωμα καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου ανάπτυξης και για δύο ακόμη έτη. 

 

Άρθρο 9 

Αναβολή-Ακύρωση-Ματαίωση  

 

ΑΔΑ: Ψ30Ξ46Μ4ΙΛ-ΖΙ8





 

 

18 

1. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα, ενεργώντας στο πλαίσιο, 

διακριτικής ευχέρειας και μετά από πρόταση της επιτροπής διενέργειας του 

διαγωνισμού, να τον αναβάλει ή να τον ακυρώσει ή να μην κατακυρώσει το 

αποτέλεσμα, αιτιολογημένα και για οποιοδήποτε λόγο. 

2. Ακύρωση ή ματαίωση του διαγωνισμού χωρεί, ιδίως, σε περίπτωση: 

α) παρατυπίας κατά τη διεξαγωγή του, η οποία μπορεί να επηρεάσει το 

αποτέλεσμα, 

β) αποτελέσματος που κριθεί μη ικανοποιητικό ή οικονομικά ασύμφορο,   

γ) που δεν ενδιαφέρει, πλέον, την αναθέτουσα αρχή η εκτέλεση του 

συμβατικού αντικειμένου, και  

δ) ανάκλησης για οποιονδήποτε λόγο της απόφασης 33/17.10.2016 της 

Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. 

Δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης ή ματαίωσης η συμμετοχή ενός μόνο 

διαγωνιζόμενου στη διαδικασία. 

3. Εάν ο διαγωνισμός ακυρωθεί ή ματαιωθεί, οι διαγωνιζόμενοι ή 

οποιοσδήποτε εμπλεκόμενος τρίτος δεν δικαιούται αποζημίωσης και τυχόν δαπάνες 

που υποβλήθηκαν για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία δεν διεκδικούνται. 

4. Η συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία ενός μόνο διαγωνιζόμενο δεν 

συνιστά κώλυμα κατακύρωσης. 

 

 

Άρθρο 10 

Τεκμήρια  

 

Η συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία συνιστά, αμάχητο, τεκμήριο 

πλήρους γνώσης και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσας, ακόμη και 

εάν τούτο δεν δηλωθεί ρητά από διαγωνιζόμενο. 
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Άρθρο 11 

Δικαίωμα συμμετοχής 

 

1. Στον ανοικτό, διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη Ιδιωτικού 

Φορέα Σύμπραξης συμμετέχουν οικονομικοί φορείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 

αυτοτελώς ή ενώσεις τους, εφόσον είναι πολίτες ή έχουν την έδρα τους σε κράτος 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε κράτος 

που έχει κυρώσει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου ή σε κράτος που έχει υπογράψει διμερή συμφωνία  ή 

συμφωνία σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία προβλέπεται αμοιβαίο 

άνοιγμα των αγορών δημοσίων συμβάσεων παραχώρησης στα κράτη μέρη της 

συμφωνίας. 

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων αυτή δεν απαιτείται να έχει συγκεκριμένη 

νομική μορφή, τα μέλη της ευθύνονται δε αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι της 

αναθέτουσας αρχής για τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν στο πλαίσιο της 

παρούσας. Το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους στην ένωση ορίζεται κατά την 

υποβολή της υποψηφιότητας, δεν μεταβάλλεται καθ όλη τη διάρκεια της 

διαγωνιστικής διαδικασίας και καθορίζει δεσμευτικά το ποσοστό συμμετοχής στο 

μετοχικό κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού. 
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2. Ο Ιδιωτικός Φορέα Σύμπραξης μετά την ανακήρυξη του ως προσωρινού 

αναδόχου υποχρεούται να συστήσει, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 

3389/2005, Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού αποκλειστικά για την εκπλήρωση των 

σκοπών της παρούσας. Η εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, ιδρύεται και έχει ως 

αποκλειστικό ή κύριο μέτοχο τον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης και σε περίπτωση 

ένωσης προσώπων τα μέλη της, κατά το ποσοστό συμμετοχής τους και όπως αυτό έχει 

δηλωθεί, και διέπεται από τον κωδικοποιημένο νόμο 2190/1920, τους ισχύει.  

Η Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού συμβάλλεται με την αναθέτουσα αρχή, 

υπογράφοντας τη σύμβαση σύμπραξης. 

3. Η Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού μπορεί, επίσης, να συμβληθεί: 

α) για την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών με μελετητή ή με μελετητές, 

β) για την ανακαίνιση, την επέκταση και την αναβάθμιση των Δημοτικών 

Λουτρών Νισύρου με εργοληπτική εταιρεία, και 

γ) για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την εκμετάλλευση των Δημοτικών 

Λουτρών Νισύρου με εξειδικευμένη προς τούτο εταιρεία. 

Καθένας από τους δηλούμενους συνεργάτες πρέπει να διαθέτει τα 

καθορισμένα στο άρθρο 12 προσόντα του.   

Οι συνεργάτες δηλώνεται από το διαγωνιζόμενο κατά την υποβολή του 

φακέλου υποψηφιότητας. 

Οι συμβάσεις για την εκπόνηση των μελετών, την εκτέλεση των εργασιών 

της ανακαίνισης, της επέκτασης και της αναβάθμισης, καθώς επίσης για τη 

λειτουργία, τη συντήρηση και την εκμετάλλευση των Δημοτικών Λουτρών Νισύρου 

υπογράφονται από τη Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού, το σχέδιό τους εγκρίνεται 

από την αναθέτουσα αρχή. 

Ο μελετητής ή οι μελετητές, η εργοληπτική εταιρεία και η εξειδικευμένη 

εταιρεία για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την εκμετάλλευση των Δημοτικών 

Λουτρών Νισύρου δεν απαγορεύεται να συμμετέχουν και στο μετοχικό κεφάλαιο της 

Ανώνυμης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού.    

3. Ο υποψήφιος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, πρέπει να διαθέτει 

χρηματοοικονομική-πιστοληπτική και εμπορική επάρκεια ως εξής: 

α) μέσο όρο ιδίων κεφαλαίων κατά τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις 

τουλάχιστον ίσο με  τρία εκατομμύρια (3.000.000,00) ευρώ, η οποία προκύπτει από 

τις αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις. Τα ίδια κεφάλαια στην περίπτωση της 

ένωσης προσώπων προκύπτουν ως το αποτέλεσμα στάθμισης του μέσου όρου των 

ΑΔΑ: Ψ30Ξ46Μ4ΙΛ-ΖΙ8





 

 

21 

τριών τελευταίων χρήσεων κάθε μέρους της ένωσης, με συντελεστή στάθμισης το 

ποσοστό συμμετοχής καθενός σε αυτήν, και  

β) πιστοληπτική ικανότητα, που αποδεικνύει με την προσκόμιση επιστολής 

υποστήριξης τραπεζικού ιδρύματος, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, 7, το οποίο 

λειτουργεί σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου ή σε κράτος που έχει κυρώσει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Στην επιστολή πρέπει να δηλώνεται, κατ’ 

ελάχιστον, ότι έλαβε γνώση της παρούσας και θα ανταποκριθεί στο αίτημα για την 

παροχή χρηματοδότησης, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα τραπεζικά ιδρύματα, 

εάν ο υποψήφιος επιλεγεί ως Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης. Ίδιο περιεχόμενο θα έχει 

η επιστολή στην περίπτωση ένωσης προσώπων, και  

γ) στην περίπτωση που δεν υποδείξει μελετητή ή μελετητές, εργοληπτική 

εταιρεία ή εταιρεία για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την εκμετάλλευση των 

Δημοτικών Λουτρών Νισύρου πρέπει να διαθέτει ελάχιστη εμπειρία τριών ετών τόσο 

στην ανακαίνιση, στην επέκταση και την αναβάθμιση διατηρητέων κτιρίων και 

ξενοδοχειακών μονάδων όσο και στη λειτουργία, στη συντήρηση και την 

εκμετάλλευσή τους.  

Η εμπειρία αποδεικνύεται με την προσκόμιση συμβάσεών του, 

υπογεγραμμένων από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα ή και στο 

εξωτερικό. 

3. Απόδειξη της πιστοληπτικής ικανότητας δεν απαιτείται, εάν ο υποψήφιος 

καταθέσει υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον ίδιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό 

του, στην οποία να βεβαιώνει ότι θα χρηματοδοτήσει το έργο με ίδια κεφάλαια.   

Δεν απαιτείται, επίσης, ο υποψήφιος να διαθέτει εμπειρία στην ανακαίνιση, 

στην επέκταση και στην αναβάθμιση, καθώς επίσης στη λειτουργία, στη συντήρηση 

και την εκμετάλλευση έργων όμοιου με αυτού της προκήρυξης, όταν δηλώνει 

εταιρείες με τα προσόντα που καθορίζονται στο επόμενο άρθρο και με τις οποίες θα 

συμβληθεί η Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού. 

 

Άρθρο 12 

Δηλούμενοι συνεργάτες 

 

1. Ο μελετητής ή οι μελετητές που θα δηλωθούν από υποψήφιο και θα 

συμβληθούν με την Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού πρέπει να διαθέτουν εμπειρία, 
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η οποία αποδεικνύεται με την υποβολή συμβάσεων υπογεγραμμένων από δημόσιους ή 

ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό, στην εκπόνηση μελετών 

συντήρησης, αποκατάστασης και επανάχρησης διατηρητέων κτιρίων ίσου 

τουλάχιστον μεγέθους και προϋπολογισμού με το έργο και: 

α) οι Έλληνες να είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία μητρώα, τα οποία 

τηρούνται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων, και διαθέτουν, ανά κατηγορία, 

τις παρακάτω Τάξεις:  

1. για «Αρχιτεκτονικές και ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες»,  Γ΄ Τάξης, 

2. για «Στατικές Μελέτες», Β΄ Τάξης, 

3. για «Μελέτες Υδραυλικών Έργων», Β΄ Τάξης, 

4.  για «Περιβαλλοντικές Μελέτες», Α΄ Τάξης, και  

5. για «Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές Μελέτες», Β΄ Τάξης. 

β) οι προερχόμενοι από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή κράτη που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία για τις 

Δημόσιες Συμβάσεις ή έχουν υπογράψει διμερείς συμβάσεις ή συμφωνίες σύνδεσης 

με την Ευρωπαϊκή Ένωσης, εφόσον τηρούνται αντίστοιχα με τα ως άνω μητρώα, να 

είναι εγγεγραμμένοι σε όμοια τάξη και κατηγορία, ενώ στην περίπτωση που δεν 

τηρούνται μητρώα, να είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό/εμπορικό μητρώο της 

χώρας εγκατάστασης και να διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη εκείνης που 

απορρέει από την εγγραφή στο οικείο μητρώο, δηλαδή στελεχιακό δυναμικό με 

εμπειρία, μετά την απόκτηση του διπλώματος, ως εξής: 

1. για μελέτες πτυχίου Α΄ Τάξης τουλάχιστον ένα στέλεχος πενταετούς 

εμπειρίας, 

2. για μελέτες πτυχίου Β΄ και Γ΄ Τάξης, τουλάχιστον ένα στέλεχος 

δωδεκαετούς εμπειρίας, 

3. για μελέτες πτυχίου Δ΄ Τάξης, τουλάχιστον ένα στέλεχος δωδεκαετούς και 

δύο οκταετούς εμπειρίας, και 

4. για μελέτες πτυχίου Ε΄ Τάξης, τουλάχιστον δύο στελέχη δωδεκαετούς και 

τριών οκταετούς εμπειρίας 

Η ύπαρξη στελεχών μεγαλύτερης εμπειρίας από τον ελάχιστα ζητούμενο 

αριθμό τους, μειώνει ανάλογα την απαίτηση για τον αριθμό των στελεχών μικρότερης 

εμπειρίας. 

2. Η εργοληπτική εταιρεία που θα δηλωθεί από υποψήφιο και θα συμβληθεί 

με την Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού για την ανακαίνιση, την επέκταση και την 
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αναβάθμιση των Δημοτικών Λουτρών Νισύρου πρέπει να διαθέτει σχετική εμπειρία, η 

οποία αποδεικνύεται με την υποβολή συμβάσεων υπογεγραμμένων από δημόσιους ή 

ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, σε ανακαινίσεις και, εν γένει, 

κατασκευές σε κτίρια που έχουν κηρυχθεί διατηρητέα ή τελούν σε καθεστώς ειδικής 

πολιτιστικής προστασίας, και: 

α) εάν είναι Ελληνική, να είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο, το οποίο τηρείται 

στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων, Δ΄ Τάξης Οικοδομικών Έργων και 3
ης

 

Τάξης Η/Μ έργων, ενώ εάν προέρχεται από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή κράτος που έχει κυρώσει τη Συμφωνία για τις 

Δημόσιες Συμβάσεις ή έχει υπογράψει διμερή σύμβαση ή συμφωνία σύνδεσης με την 

Ευρωπαϊκή Ένωσης και τηρείται εκεί  επίσημος κατάλογος εργοληπτών, να είναι 

εγγεγραμμένη σε αυτόν, ενώ στην περίπτωση που δεν τηρείται, να είναι εγγεγραμμένη 

σε επαγγελματικό/εμπορικό μητρώο της χώρας εγκατάστασης και να έχει εκτελέσει 

παρόμοια, από ποσοτική και ποιοτική άποψη, έργα με αυτά της παρούσας,  

β) να διαθέτει τα τελευταία τρία οικονομικά έτη μέσο όρο κύκλου εργασιών 

τουλάχιστον ίσο με δυο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ, και 

γ) να έχει κατασκευάσει και περαιώσει κατά την τελευταία πενταετία, 

υπολογιζόμενη από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της υποψηφιότητας και 

ανεξαρτήτως της στιγμής εκκίνησης της κατασκευής, έργα αξίας ίσης με το ποσό, 

τουλάχιστον, των δέκα πέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ. Το εν λόγω ποσό 

προκύπτει από τις υποβληθείσες υπογεγραμμένες συμβάσεις και δεν περιλαμβάνει τον 

αναλογούντα Φόρο Προστιθέμενης Αξίας.  

Για την επικαιροποίηση της κατασκευαστικής αξίας σε τιμές 1
ης

 Ιανουαρίου 

2017 λαμβάνεται υπόψη η μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή, όπως τον 

καθορίζει η Ελληνική Στατιστική Αρχή, από την ολοκλήρωση της επικαλούμενης 

κατασκευής έως την παραπάνω ημερομηνία. 

3. Η εταιρεία που θα δηλωθεί από υποψήφιο και θα συμβληθεί με την 

Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την 

εκμετάλλευση των Δημοτικών Λουτρών Νισύρου πρέπει: 

α) να διαθέτει τα τελευταία τρία οικονομικά έτη μέσο όρο κύκλου εργασιών 

τουλάχιστον ίσο με ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ. Σε περίπτωση που δεν έχουν 

συμπληρωθεί τρία οικονομικά έτη λειτουργίας της δηλωθείσας εταιρείας, ο μέσος 

όρος του κύκλου εργασιών της υπολογίζεται με βάση τις οικονομικές χρήσεις που 

έχουν κλείσει, πρέπει δε να ανέρχεται στο παραπάνω ποσό, και 
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β) να εκτελεί σχετικές συμβάσεις μίσθωσης που αντιστοιχούν σε αριθμό 

μισθωμένων τουριστικών καταλυμάτων ίσο ή μεγαλύτερο των δέκα μονάδων.  

 

Άρθρο 13 

Φάκελος υποψηφιότητας 

 

1. Κάθε ενδιαφερόμενος, προκειμένου να συμμετάσχει στη διαγωνιστική 

διαδικασία, καταθέτει κλειστό και σφραγισμένο φάκελο έως την 16
η
 Μαρτίου 2018 

(ώρα: 15.00) και πρωτοκολλάται, αυθωρεί, με ευθύνη της αναθέτουσας αρχής.  

Ο φάκελος κατατίθεται στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 

που αναγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 41 της παρούσας, από εξουσιοδοτημένο προς 

τούτο εκπρόσωπο του υποψηφίου. 

Εκπρόσωπος δεν απαγορεύεται να είναι και ο αντίκλητος του 

ενδιαφερόμενου. 

Η εξουσιοδότηση προς τον εκπρόσωπο ή τον αντίκλητο για να καταθέσει τον 

φάκελο παρέχεται με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή, στην περίπτωση νομικού 

προσώπου, από το συλλογικό όργανο διοίκησής του. 

Φάκελος που κατατίθεται μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας  

είναι εκπρόθεσμος και η υποψηφιότητα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

2. Ο κλειστός και σφραγισμένος φάκελος υποψηφιότητας θα αναγράφει στο 

εξωτερικό του τα εξής: 

α)υποψηφιότητα για τη συμμετοχή στον ανοικτό διεθνή πλειοδοτικό 

διαγωνισμό της προκήρυξης 1/2017 με αντικείμενο την ανάδειξη Ιδιωτικού Φορέα 

Σύμπραξης στο έργο: «Ανακαίνιση, επέκταση, αναβάθμιση, λειτουργία, συντήρηση 

και εκμετάλλευση των Δημοτικών Λουτρών Νισύρου», 

β) το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του ενδιαφερόμενου με την προσθήκη 

της διεύθυνσης και των στοιχείων επικοινωνίας (τηλεφωνικός αριθμός, αριθμός 

τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Σε περίπτωση ένωσης προσώπων 

αναγράφονται τα παραπάνω στοιχεία για κάθε μέρος της,  

γ) το ονοματεπώνυμο του αντικλήτου με την προσθήκη της διεύθυνσης και 

των στοιχείων επικοινωνίας (τηλεφωνικός αριθμός, αριθμός τηλεομοιοτυπίας και 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), 

δ)  τον αποδέκτη, δηλαδή την αναθέτουσα αρχή,  

ΑΔΑ: Ψ30Ξ46Μ4ΙΛ-ΖΙ8





 

 

25 

ε) την ημερομηνία και την ώρα ανοίγματος των φακέλων υποψηφιότητας, 

δηλαδή διεξαγωγής της διαγωνιστικής διαδικασίας, και  

στ) την επισήμανση να ανοιχθεί από την Επιτροπή Διενέργειας του 

Διαγωνισμού. 

3. Εντός του κλειστού και σφραγισμένου φακέλου περιέχονται: 

α) αίτηση συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία, υπογεγραμμένη από τον 

υποψήφιο, εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, τον νόμιμο εκπρόσωπό του, εάν 

πρόκειται για νομικό πρόσωπο, τους νομίμως εκπροσώπους όλων των μερών ή τον 

ορισμένο ως κοινό τους εκπρόσωπο, εφόσον πρόκειται για ένωση προσώπων, και 

σφραγισμένη. Η αίτηση έχει το περιεχόμενο του Παραρτήματος Ι, 1 και συνοδεύεται 

με αναλυτικό κατάλογο των υποβαλλόμενων εγγράφων. 

β) υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο, εάν πρόκειται για 

φυσικό πρόσωπο, τον νόμιμο εκπρόσωπό του, εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, 

τους νομίμως εκπροσώπους όλων των μερών ή τον ορισμένο ως κοινό τους 

εκπρόσωπο, εφόσον πρόκειται για ένωση προσώπων, με θεωρημένο το γνήσιο της 

υπογραφής τους, στην οποία δηλώνεται ότι είναι απολύτως γνωστοί και γίνονται, 

ανεπιφύλακτα, αποδεκτοί στο σύνολό τους οι όροι της παρούσας. 

γ) κλειστός και σφραγισμένος φάκελος με τα, πρωτότυπα ή νομίμως 

επικυρωμένα αντίγραφά τους, δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως καθορίζονται στο 

άρθρο 14και στο Παράρτημα Ι, 2 της παρούσας, στο εξωτερικό του οποίου 

αναγράφονται αφενός η ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής» και αφετέρου τα 

στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου. Τα δικαιολογητικά μονογράφονται σε κάθε 

σελίδα τους από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, σε υποψηφιότητα φυσικού προσώπου, 

τον νόμιμο εκπρόσωπό του, εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, ή και στα δύο 

παραλλαγές από τον εκπρόσωπό τους. Στην περίπτωση που λόγω του αριθμού τους τα 

δικαιολογητικά δεν είναι δυνατόν να τοποθετηθούν εντός του φακέλου 

υποψηφιότητας, συσκευάζονται καταλλήλως και τον συνοδεύουν ως παράρτημά του. 

δ)κλειστός και σφραγισμένος φάκελος με την τεχνική προσφορά, όπως το 

περιεχόμενό της καθορίζεται στο άρθρο 15 της παρούσας, στο εξωτερικό του οποίου 

αναγράφονται αφενός η ένδειξη «Τεχνική προσφορά» και αφετέρου τα στοιχεία της 

παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 

ε) κλειστός και σφραγισμένος φάκελος με την οικονομική προσφορά, όπως 

το περιεχόμενό της καθορίζεται στο άρθρο16της παρούσας, στο εξωτερικό του οποίου 
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αναγράφονται αφενός η ένδειξη «Οικονομική προσφορά» και αφετέρου τα στοιχεία 

της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 

4. Ο φάκελος υποψηφιότητας και οι φάκελοι με τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής, την τεχνική προσφορά και την οικονομική προσφορά δεν επιτρέπεται, 

καταρχήν, να φέρουν διορθώσεις, ξύσματα ή σβησίματα. Όταν, κατ’ εξαίρεση, 

στοιχεία τους έχουν διορθωθεί, η όποια μεταβολή μονογράφεται και αναγράφονται τα 

πλήρη στοιχεία εκείνου που την επέφερε. 

5. Φάκελος υποψηφιότητας, με τη μορφή και το περιεχόμενο που 

καθορίστηκε στις προηγούμενες παραγράφους, μπορεί να αποσταλεί ταχυδρομικά ή 

με εταιρεία ταχυμεταφοράς στη διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής και πρέπει να 

παραδοθεί το αργότερο την καταληκτική ημέρα και ώρα.  

Η αναθέτουσα αρχή δεν ευθύνεται για την εκπρόθεσμη παράδοση ή τη μη 

παράδοση των φακέλων. 

Για την εκπρόθεσμη παράδοση των φακέλων στην αναθέτουσα αρχή η 

ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τον αποστολέας τους. 

Για την εμπρόθεσμη υποβολή υποψηφιότητας δεν αρκεί η αποστολή αλλά η 

παράδοση των φακέλων έως την καταληκτική ημέρα και ώρα.  

Σε περίπτωση κατά την οποία οι φάκελοι φθάσουν εκπρόθεσμα στην 

αναθέτουσα αρχή, ακόμη και εάν συντρέξουν λόγοι ανωτέρας βίας, η υποψηφιότητα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Φάκελοι που υποβλήθηκαν ή παραδόθηκαν εκπρόθεσμα δεν ανοίγονται από 

την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και επιστρέφονται με δαπάνες του 

υποψηφίου στον αντίκλητό του. 

6. Η υποβολή φακέλου υποψηφιότητας για τη συμμετοχή στη διαγωνιστική 

διαδικασία συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων 

της παρούσας. 

 

Άρθρο 14 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

 

1. Ο κλειστός και σφραγισμένος φάκελος με τον τίτλο: «Δικαιολογητικά 

συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα, πρωτότυπα σε νομίμως 

επικυρωμένα αντίγραφα, των εγγράφων που καθορίζονται στη συνέχεια. 

2α). Όταν ο υποψήφιος είναι φυσικό πρόσωπο υποβάλλει τα έγγραφα που 
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καθορίζονται στο Παράρτημα Ι, 2Γ της παρούσας. 

β)Όταν ο υποψήφιος έχει τη μορφή νομικού προσώπου υποβάλλει τα 

έγγραφα που καθορίζονται στο Παράτημα Ι, 2Α της παρούσας. 

γ) Όταν ο υποψήφιος είναι ένωση προσώπων υποβάλλει τα έγγραφα που 

καθορίζονται στο Παράρτημα Ι, 2Β της παρούσας.  

3.Οι ανώνυμες εταιρείες, Ελληνικές και αλλοδαπές, που συμμετέχουν στον 

διαγωνισμό υποχρεούνται να έχουν ονομαστικές μετοχές μέχρι φυσικού προσώπου, 

προκειμένου να είναι δυνατός ο έλεγχος της συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του 

ν. 3310/2005 (Α΄ 30), όπως ισχύει. 

Εξαιρούνται της υποχρέωσης οι εταιρείες οι εισηγμένες σε Χρηματιστήριο 

κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Οικονομικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης.  

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή και αποκλείονται από τη διαγωνιστική 

διαδικασία οι εξωχώριες εταιρείες, καθώς επίσης οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν 

εξωχώριες (εταιρείες) σε ποσοστό του μετοχικού τους κεφαλαίο μεγαλύτερο του 1%. 

Προς απόδειξη της υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών και της μη 

συμμετοχής εξωχώριας εταιρείας: 

α) οι Ελληνικές εταιρείες υποβάλλουν αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία 

των μετοχών τους και του αριθμού τους, όπως αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο 

μετοχών τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του φακέλου 

υποψηφιότητας, 

β) οι αλλοδαπές εταιρείες, εφόσον υπέχουν, κατά το δίκαιο της χώρας 

εγκατάστασης υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους, υποβάλλουν: 

1) πιστοποιητικό της οικείας αρχής ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές, και  

2) αναλυτική κατάσταση μετοχών, στην οποία αναγράφεται ο αριθμός των 

μετοχών κάθε μετόχου, όπως περιέχεται στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας τριάντα 

εργάσιμες ημέρες πριν από την κατάθεση του φακέλου υποψηφιότητας. 

γ) οι αλλοδαπές εταιρείες που δεν υπέχουν υποχρέωση, κατά το δίκαιο της 

χώρας εγκατάστασης, ονομαστικοποίησης των μετοχών τους:  

   1) βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ότι δεν υπέχουν υποχρέωση 

ονομαστικοποίησης, άλλως σχετική υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου, 

   2) αναλυτική κατάσταση επικυρωμένη από την αρμόδια αρχή με τους 

μετόχους που κατέχουν αριθμό μετοχών ίσο τουλάχιστον με το 1% του μετοχικού 

κεφαλαίου ή, εφόσον δεν τηρείται, κατάσταση μετόχων έως το παραπάνω ποσοστό, 
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σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση.  

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η υποβολή κατάστασης μετόχων κατά τα 

ανωτέρω, η εταιρεία δηλώνει και αιτιολογεί τους λόγους για τους οποίους οι μέτοχοί 

της δεν είναι γνωστοί. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, εάν αποδείξει ότι η 

εταιρεία μπορεί να έχει στη διάθεσή της κατάσταση μετόχων σε μία από τις 

παραπάνω μορφές, την αποκλείει από τη συνέχεια της διαδικασίας. 

4. Για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής επάρκεια και της πιστοληπτικής 

ικανότητας, ο υποψήφιος υποβάλλει: 

α)  τις οικονομικές καταστάσεις των τριών τελευταίων χρήσεων, 

β) επιστολή χρηματοδοτικής υποστήριξης από πιστωτικό ίδρυμα που 

λειτουργεί νόμιμα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρα του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, στην οποία δηλώνεται, κατ’ ελάχιστον, ότι έχει 

λάβει γνώση της παρούσας και ενδιαφέρεται να εξετάσει αίτημα χρηματοδότησης του 

έργου, αυτοτελώς ή από κοινού με άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, στην περίπτωση 

που ο υποψήφιος επιλεγεί ως Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης. Σε περίπτωση ένωσης 

προσώπων αρκεί μία μόνο επιστολή χρηματοπιστωτικής υποστήριξης, και   

γ) υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο, εάν πρόκειται για 

φυσικό πρόσωπο, τον νόμιμο εκπρόσωπό του, εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, 

τους νομίμως εκπροσώπους όλων των μερών ή τον ορισμένο ως κοινό τους 

εκπρόσωπο, εφόσον πρόκειται για ένωση προσώπων, με θεωρημένο το γνήσιο της 

υπογραφής τους, στην οποία δηλώνεται ότι θα χρηματοδοτήσει το έργο με δανειακά 

ή/και με ίδια κεφάλαια. 

5. Για την απόδειξη της ικανότητά του εκείνος που θα δηλωθεί από 

υποψήφιο και θα συμβληθεί με την Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού για να 

εκπονήσει τις απαιτούμενες μελέτες υποβάλλει: 

α) βιογραφικά σημειώματα του προσωπικού του, στα οποία αναγράφεται και 

τεκμηριώνεται η σχετική εμπειρία τους, και 

β) κατά περίπτωση, αντίγραφο του μελετητικού του πτυχίου που πιστοποιεί 

την εγγραφή στα μητρώα μελετητών/μελετητικών γραφείων ή τα σχετικά 

πιστοποιητικά εγγραφής στα οικεία μητρώα ή, εφόσον δεν τηρούνται τέτοια μητρώα, 

πιστοποιητικό εγγραφής στο επαγγελματικό/εμπορικό μητρώο της χώρας 

εγκατάστασης, ή εφόσον αυτό δεν εκδίδεται, ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου, στην οποία να βεβαιώνεται η αδυναμία 

έκδοσης και, εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση ένορκης βεβαίωσης, υπεύθυνη 

ΑΔΑ: Ψ30Ξ46Μ4ΙΛ-ΖΙ8





 

 

29 

δήλωση. 

6. Για την απόδειξη της εμπειρίας της η εργοληπτική εταιρεία που θα 

δηλωθεί από υποψήφιο και θα συμβληθεί με την Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού 

για την ανακαίνιση, την επέκταση και την αναβάθμιση των Δημοτικών Λουτρών 

Νισύρου υποβάλλει: 

α) κατά περίπτωση, πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων ή πιστοποιητικό εγγραφής στον επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων 

εργοληπτών ή βεβαίωση εγγραφής σε επαγγελματικό/εμπορικό μητρώο του κράτους 

εγκατάστασης ή, εφόσον δεν εκδίδεται, ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου, στην οποία να βεβαιώνεται η αδυναμία 

έκδοσης και, εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση ένορκης βεβαίωσης, υπεύθυνη 

δήλωση. Τα υποβαλλόμενα έγγραφα επαγγελματικής εγγραφής πρέπει να είναι σε 

ισχύ έως και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης του φακέλου 

υποψηφιότητας, 

β) πίνακα με τα έργα που έχει εκτελέσει συνοδευόμενο από τις σχετικές 

συμβάσεις, 

γ) υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο και με 

θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του, στην οποία δηλώνεται ότι διαθέτει την 

απαιτούμενη εμπειρία. Στη δήλωση αναγράφονται, κατά σειρά, το είδος των έργων, η 

συνολική αξία καθενός, η αξία των οικοδομικών και Η/Μ εργασιών, ο τόπος και 

χρόνος εκτέλεσης και περαίωσής τους και ο εργοδότης, και 

δ) τις οικονομικές καταστάσεις των τριών τελευταίων χρήσεων. 

7. Για την απόδειξη της εμπειρίας της η εταιρεία που θα δηλωθεί από 

υποψήφιο και θα συμβληθεί με την Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού για τη 

λειτουργία, τη συντήρηση και την εκμετάλλευση των Δημοτικών Λουτρών Νισύρου 

υποβάλλει: 

α)υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπό της, με 

θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του, στην οποία δηλώνεται η εμπειρία, και  

β) σχετικές συμβάσεις ή άλλα αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία 

αποδεικνύεται η επικαλούμενη εμπειρία. 

 

Άρθρο 15 

Τεχνική προσφορά 
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Ο κλειστός και σφραγισμένος φάκελος με την τεχνική προσφορά 

περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής: 

1. Γενική περιγραφή της πρότασης, την οποία συνθέτουν η γενική τεχνική 

έκθεση και σχέδιο γενικής διάταξης σε κλίμακα τουλάχιστον 1:200, 

2. Αρχιτεκτονική πρόταση, την οποία συνθέτουν η τεχνική έκθεση και 

αρχιτεκτονική σχέδια σε επίπεδο προμελέτης, 

3. Τεχνική έκθεση στατικών, 

4. Τεχνική περιγραφή Η/Μ συστημάτων και εγκαταστάσεων, 

5. Έκθεση για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου, 

6. Χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του έργου, στον οποίο καθορίζονται 

αναλυτικά και σε ημερολογιακές ημέρες ο χρόνος: 

α) εκπόνησης των μελετών,  

β) υποβολής του φακέλου κάθε απαιτούμενης άδειας,  

γ) έκδοσης των αδειών, και  

δ) έναρξης και ολοκλήρωσης των εργασιών ανακαίνισης, επέκτασης και 

αναβάθμισης, καθώς επίσης η έναρξη λειτουργίας των Δημοτικών Λουτρών Νισύρου. 

Η περίοδος ανάπτυξης δεν μπορεί, επί ποινή αποκλεισμού, να υπερβεί τους 

είκοσι τέσσερις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης σύμπραξης. 

Το χρονοδιάγραμμα συνοδεύεται με αναλυτική μεθοδολογία κατασκευής. 

7. Επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει: 

α) το οικονομικό μοντέλο, 

β) τον συνολικό προϋπολογισμό της επένδυσης τουλάχιστον στο 

καθορισμένο στο άρθρο 7 της παρούσας ύψος,  

γ) τις πηγές χρηματοδότησης, 

δ) το πρόγραμμα συντήρησης, και 

ε) τις προοπτικές ανάπτυξης της επένδυσης. 

 

Άρθρο 16 

Οικονομική προσφορά 

 

Ο κλειστός και σφραγισμένος φάκελος με την οικονομική προσφορά 

περιλαμβάνει δήλωση υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο, εάν πρόκειται για φυσικό 

πρόσωπο, τον νόμιμο εκπρόσωπό του, εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, τους 

νόμιμους εκπροσώπους όλων των μερών ή τον ορισμένο ως κοινό τους εκπρόσωπο, 
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εφόσον πρόκειται για ένωση προσώπων, στην οποία αναγράφεται το προσφερόμενο 

ετήσιο μίσθωμα.  

Το ύψος του, επί ποινή αποκλεισμού, δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 

καθορισμένου στο άρθρο 8 της παρούσας, ήτοι των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) 

ευρώ. 

Ο χρόνος καταβολής του ετήσιου μισθώματος καθορίζεται στη σύμβαση 

παραχώρησης.  

 

 

Άρθρο 17 

Παροχή διευκρινίσεων 

 

Για να διαμορφώσουν την προσφορά τους, όσοι πρόκειται να εκδηλώσουν το 

ενδιαφέρον τους μπορούν να ζητούν από την αναθέτουσα αρχή διευκρινίσεις ως προς 

τους όρους της παρούσας. 

Το σχετικό αίτημα υποβάλλεται εγγράφως, με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικά 

στον οριζόμενο στο άρθρο 41 της παρούσας εκπρόσωπο της αναθέτουσας αρχής και 

το αργότερο δέκα ημέρες πριν από την καταληκτική ημέρα υποβολής των 

υποψηφιοτήτων. 

Οι ζητηθείσες διευκρινίσεις αποστέλλονται με τον τρόπο που υποβλήθηκε το 

αίτημα και αναρτώνται, αυθημερόν, στον δικτυακό τόπο της αναθέτουσας αρχής. Για 

την ανάρτηση συντάσσεται πρακτικό. 

  Διευκρινίσεις δίνονται και οι αναρτήσεις επιτρέπονται έως και την έκτη 

ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής φακέλων υποψηφιότητας.  

 

 

Άρθρο 18 

Ισχύς της προσφοράς 

 

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς κάθε διαγωνιζόμενου δεν μπορεί, επί ποινή 

αποκλεισμού, να είναι μικρότερος των έξι (6) μηνών από την ημέρα διεξαγωγής της 

διαγωνιστικής διαδικασίας. 
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει, εγγράφως, την ισόχρονη παράταση 

ισχύος της προσφοράς και όποιος διαγωνιζόμενος αρνηθεί αποκλείεται από τη 

συνέχεια της διαδικασίας 

 

Άρθρο 19 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 

 

1. Για τη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία κάθε υποψήφιος καταθέτει 

μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά εγγυητική επιστολή στο ποσό των εκατό 

χιλιάδων (100.000) ευρώ. 

2. Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί 

νόμιμα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου ή σε χώρα που έχει κυρώσεις τη Συμφωνία για τις Δημόσιες 

Συμβάσεις ή παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 

παρακατάθεση του αντίστοιχου χρηματικού ποσού και, κατ’ ελάχιστον, περιλαμβάνει:  

α) την ημερομηνία έκδοσης,  

β) τον εκδότη,  

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  

δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

στ) τα πλήρη στοιχεία, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, την πλήρη 

επωνυμία, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, και σε περίπτωση ένωσης 

προσώπων τα πλήρη στοιχεία των μελών της, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και 

τη διεύθυνση του φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,  

ζ) την αναφορά ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 

εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, ενώ σε 

περίπτωση κατάπτωσης, τα ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

η) τα στοιχεία της προκήρυξης και την ημερομηνία διεξαγωγής της 

διαγωνιστικής διαδικασίας,  

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

ι) την ανάληψη της υποχρέωσης από τον εκδότη να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης, ολικά ή μερικά, εντός πέντε (5) ημερών μετά την απλή έγγραφη ειδοποίηση 

εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 
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Εάν η εγγύηση συμμετοχής εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυμα της αλλοδαπής 

μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα 

συνοδεύεται όμως από επίσημη μετάφρασή της στην Ελληνική. 

3. Η ισχύς της εγγυητικής επιστολής έχει, επί ποινή αποκλεισμού, διάρκεια 

δώδεκα (12) μηνών με αφετηρία υπολογισμού την ημέρα διεξαγωγής του 

διαγωνισμού. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει, εγγράφως, την ισόχρονη παράταση 

της ισχύος της εγγυητικής επιστολής και όποιος διαγωνιζόμενος αρνηθεί αποκλείεται 

από τη διαγωνιστική διαδικασία. 

4. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης την 

επομένη της κατάθεσης εγγυητικής επιστολής προσωρινού αναδόχου. 

5. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του αναδειχθέντος Ιδιωτικού Φορέα 

Σύμπραξης καταπίπτει, όταν αυτός δεν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 26, την 

εγγυητική επιστολή προσωρινού αναδόχου. 
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ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Άρθρο 20 

Η επιτροπή 

 

1. Η διαγωνιστική διαδικασία διεξάγεται από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

2. Η πενταμελής σύνθεσή της ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της αναθέτουσας αρχής. 

Στην επιτροπή συμμετέχουν ως μέλη ένας εκπρόσωπος της Ειδικής 

Γραμματείας Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Φορέα, τον οποίο υποδεικνύει ο 

Ειδικός Γραμματέας, και ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού που υπηρετεί σε υπηρεσία του στη Δωδεκάνησο, τον οποίο υποδεικνύει ο 

Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. 

3. Η επιτροπή αποσφραγίζει τους φακέλους υποψηφιότητας και, διαδοχικά, 

τους εντός αυτού φακέλους με τα δικαιολογητικά συμμετοχής, την τεχνική και την 

οικονομική προσφορά, σύμφωνα με τη διαδικασία του επόμενου άρθρου, ελέγχει τα 

υποβληθέντα έγγραφα και τα λοιπά δικαιολογητικά, συντάσσει τα αντίστοιχα 

πρακτικά και εισηγείται στην αναθέτουσα αρχή τον πλειοδότη, Ιδιωτικό Φορέα 

Σύμπραξης.  

 

Άρθρο 21 

Αποσφράγιση φακέλων 

 

1. Η επιτροπή συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση πέντε ημέρες μετά τη λήξη 

της καθορισμένης προθεσμίας για την εμπρόθεσμη υποβολή υποψηφιότητας 

Ο αρμόδιος για την παραλαβή τους υπάλληλος της αναθέτουσας αρχής 

παραδίδει στην επιτροπή τους υποβληθέντες φακέλους υποψηφιότητας. 
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2. Η επιτροπή εξετάζει, εάν οι παραδοθέντες φάκελοι υποψηφιότητας είναι 

κλειστοί και σφραγισμένοι, φέρουν στο εξωτερικό τους όσα στοιχεία αναγράφονται 

στην παρ. 2 του άρθρου 13 της παρούσας και υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα. 

Υποψηφιότητα που υποβλήθηκε σε ανοικτό ή αποσφραγισμένο φάκελο ή 

κατατέθηκε μετά την παρέλευση του καθορισμένης προθεσμίας απορρίπτεται.  

Ανοικτός ή αποσφραγισμένος φάκελος ή φάκελος που κατατέθηκε 

εκπρόθεσμα, παραμένουν στη μορφή που βρέθηκαν, στη δεύτερη περίπτωση δεν 

αποσφραγίζεται, και στο εξωτερικό του σημειώνεται η σχετική αναφορά, δηλαδή 

ανοικτός ή εκπρόθεσμος, ακολουθούμενη από τη μονογραφή του  Προέδρου και των 

μελών της επιτροπής. 

3. Οι κλειστοί και σφραγισμένοι φάκελοι υποψηφιότητας που υποβλήθηκαν 

εμπρόθεσμα αριθμούνται, κατά τη σειρά του πρωτοκόλλου τους, μονογραφούνται από 

τον Πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής, αποσφραγίζονται, εξάγονται, αριθμούνται 

και μονογραφούνται τα έγγραφα που περιέχουν και ελέγχεται εάν είναι πλήρη, 

δηλαδή υποβλήθηκαν όσα ζητήθηκαν και με την καθορισμένη στο άρθρο 13 της 

παρούσας μορφή. 

Όταν στον φάκελο δεν περιέχονται τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής με τη μορφή που ζητήθηκαν, ο υποψήφιος αποκλείεται από τη συνέχεια 

της διαδικασίας. 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου η επιτροπή συντάσσει αναλυτικό 

πρακτικό, το οποίο αποστέλλει για ενημέρωση στους υποψηφίους και για έγκριση 

στην αναθέτουσα αρχή. 

4. Η επιτροπή συνέρχεται την επομένη της λήψης της απόφασης της 

αναθέτουσας αρχής, προκειμένου να εξετάσει τον φάκελο, όσων υποψηφίων 

συνεχίζουν στη διαγωνιστική διαδικασία, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» 

Διαπιστώνει την αναγραφή στο εξωτερικό του κλειστού και σφραγισμένου 

φακέλου των στοιχείων της παρ. 2 του άρθρου 13, αποσφραγίζει, εξαγάγει, αριθμεί 

και μονογράφει τα έγγραφα και τις μελέτες εντός αυτού και ελέγχει εάν είναι πλήρη, 

δηλαδή υποβλήθηκαν όσα ζητήθηκαν και με την καθορισμένη μορφή. 

Όταν στον φάκελο δεν περιέχονται έγγραφα ή μελέτες με τη μορφή που 

ζητήθηκαν στην παρούσα, ο υποψήφιος αποκλείεται από τη συνέχεια της διαδικασίας. 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου η επιτροπή συντάσσει αναλυτικό 

πρακτικό, το οποίο αποστέλλει για ενημέρωση στους υποψηφίους και για έγκριση 

στην αναθέτουσα αρχή. 
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5. Η επιτροπή συνέρχεται την επομένη της λήψης της απόφασης της 

αναθέτουσας αρχής, προκειμένου να εξετάσει τον φάκελο, όσων υποψηφίων 

συνεχίζουν στη διαγωνιστική διαδικασία, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

Διαπιστώνει την αναγραφή στο εξωτερικό του κλειστού και σφραγισμένου 

φακέλου των στοιχείων της παρ. 2 του άρθρου 13, αποσφραγίζει, εξαγάγει, αριθμεί 

και μονογράφει τα έγγραφα εντός αυτού, και ελέγχει εάν είναι πλήρη, δηλαδή 

υποβλήθηκαν όσα ζητήθηκαν και με την καθορισμένη μορφή. 

Όταν στον φάκελο δεν περιέχονται τα έγγραφα με τη μορφή που ζητήθηκαν 

στην παρούσα, ο υποψήφιος αποκλείεται. 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου η επιτροπή συντάσσει αναλυτικό 

πρακτικό, το οποίο αποστέλλει για έγκριση στην αναθέτουσα αρχή. 

Στην περίπτωση που σε καθεμιά από τις παραπάνω φάσεις υποβληθεί 

ένσταση, το πρακτικό συνοδεύει γνωμοδότηση της επιτροπής και συνημμένα τα 

έγγραφα που προκάλεσαν τη διαφορά. 

6. Στην περίπτωση που υποβληθεί μόνο μία υποψηφιότητα, οι επιμέρους 

φάσεις της αποσφράγισης μπορεί να εξελιχθούν χωρίς διακοπή και στο τέλος τους να 

εκδοθεί από την επιτροπή ενιαίο πρακτικό. 

7. Στις συνεδριάσεις για την αποσφράγιση του φακέλου υποψηφιότητας και 

καθενός από τους τρεις φακέλους που περιέχονται μπορεί να παρίστανται, εφόσον το 

επιθυμούν και ο ορισθείς εκπρόσωπος κάθε διαγωνιζόμενου που συμμετέχει στη 

συγκεκριμένη φάση της διαδικασίας ή άλλο πρόσωπο νομίμως εξουσιοδοτημένο προς 

τούτο. 

 

Άρθρο 22 

Διευκρινίσεις 

 

1. Η επιτροπή μπορεί, κατά την κρίση της και τηρώντας τις αρχές της ίσης 

μεταχείρισης και της διαφάνειας, να καλέσει, με την αποστολή τηλεομοιοτυπίας στο 

δηλωθέντα εκπρόσωπο ή αντίκλητο και σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 

ελέγχου, τους υποψηφίους να διευκρινίσουν ή να συμπληρώσουν τα υποβληθέντα 

έγγραφα, δικαιολογητικά ή μελέτες 

Οι ζητηθείσες διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις δίνονται εντός τακτής και 

καθορισμένης από την επιτροπή προθεσμίας. 

Αφετηρία για τον υπολογισμό της είναι η αναγραφόμενη στο αποδεικτικό της 
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συσκευής τηλεομοιοτυπίας ημερομηνία αποστολής. 

2. Οι ζητηθείσες διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις λαμβάνονται υπόψη μόνο ως 

προς τα ζητήματα που έχουν τεθεί από την επιτροπή και δεν επιτρέπεται να 

μεταβάλλουν τα υποβληθέντα στοιχεία. 

 

Άρθρο 23 

Λόγοι αποκλεισμού 

 

1. Αποκλεισμός διαγωνιζόμενου, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται 

σε προηγούμενα άρθρα της παρούσας, επέρχεται και όταν στον φάκελο της 

υποψηφιότητάς του περιλαμβάνεται δήλωση ή συνάγεται από το περιεχόμενό του η 

μη αποδοχή των όρων της παρούσας ή η αποδοχή της υπό αίρεση ή η θέση πρόσθετων 

όρων.  

2. Διαγωνιζόμενος αποκλείεται από τη διαγωνιστική διαδικασία και όταν 

περιέλθει σε γνώση της αναθέτουσας αρχής ότι: 

1) έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθου λόγους : 

α)συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24
ης

 Οκτωβρίου 2008 (ΕΕ L 

300 της 11
ης

 Νοεμβρίου 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
ης

 Νοεμβρίου 1997, σ. 

1), στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

της 22ας Ιουλίου 2003 (ΕΕ L 192 της 31
ης

 Ιουλίου 2003, σ. 54) και στην ισχύουσα 

νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

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
ης

 Νοεμβρίου 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 ή ηθική αυτουργία ή 

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4της 

απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13
ης

Ιουνίου 2002 (ΕΕ L 164 

της 22
ας

 Ιουνίου 2002, σ. 3), 
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ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26
ης 

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
ης

 Νοεμβρίου 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 5
ης

Απριλίου 2011 και της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15
ης

 Απριλίου 2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄215). 

Αποκλεισμός επιβάλλεται, όταν το πρόσωπο σε βάρος του οποίου εκδόθηκε 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι, κατ’ ελάχιστον, μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του υποψηφίου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου, στις περιπτώσεις Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης 

(Ε.Π.Ε.),προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. και Ε.Ε.) ή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικών 

Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) διαχειριστής και σε ανώνυμη εταιρεία Διευθύνων Σύμβουλος ή 

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Δεν έχει καταβάλλει φόρους ή εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και τούτο 

έχει διαπιστωθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση, τελεσίδικη και δεσμευτική 

σύμφωνα με νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική 

νομοθεσία   

ή/και η αναθέτουσα αρχή αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχει αθετήσει τις εν 

λόγω υποχρεώσεις του. 

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

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις από τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 

κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται υποψήφιος, 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.  

3. Έχει αθετήσει υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, της κοινωνικοασφαλιστικής και της εργατικής νομοθεσίας, εφόσον 
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έχουν θεσπισθεί από το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, 

όπως απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

4. Τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει 

τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου. 

5. Έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της, αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

6. Επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση. 

7. Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 

αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

8. Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 

3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού). 

Ο αποκλεισμός επιβάλλεται σε οποιαδήποτε στιγμή της διαδικασίας γίνει 

γνωστή ή αποδειχθεί, οποιαδήποτε από τις παραπάνω, πράξη ή παράλειψη. 

 

Άρθρο 24 

Δικαστική προστασία 

 

Διαγωνιζόμενος, ο οποίος έχει συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 

σύμβαση και έχει ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη της 
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αναθέτουσας αρχής δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στα άρθρα 360 επ. του ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Άρθρο 25 

Ο προσωρινός ανάδοχος 

 

Ο διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωσή τους, ο οποίος 

προσέφερε το υψηλότερο ετήσιο μίσθωμα αναδεικνύεται προσωρινός ανάδοχος.  

 

 

Άρθρο 26 

Υποχρεώσεις 

 

1. Εντός πέντε ημερών από την ανάδειξή του, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει 

στον προσωρινό ανάδοχο επιστολή. 

2. Στην επιστολή της τον ενημερώνει για τις άδειες και τις εγκρίσεις που 

απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου να εκτελεστεί το έργο και τον 

καλεί να καταθέσει: 

α) εγγυητική επιστολή προσωρινού αναδόχου, στο ύψος και με το 

περιεχόμενο που καθορίζεται στο άρθρο 27 της παρούσας, 
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β) τον φάκελο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του 

έργου, σύμφωνα με την Τεχνική Προσφορά, ο οποίος θα διαθέτει τυπική και 

ουσιαστική πληρότητα, θα έχει δε συγκροτηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική 

νομοθεσία και τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής, καθώς επίσης τους 

φακέλους για τις απαιτούμενες εγκρίσεις και άδειες για την εκτέλεση του έργου, 

γ) το σχέδιο καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού, 

δ) τα σχέδια συμβάσεων για την εκπόνηση μελετών, ανακαίνισης, επέκτασης, 

και αναβάθμισης των Δημοτικών Λουτρών Νισύρου και λειτουργίας, συντήρησης και 

εκμετάλλευσή τους. Στην περίπτωση που έχει δηλωθεί στην προσφορά άλλος φορέας 

ως μελετητής, εργολήπτης και πάροχος των παραπάνω υπηρεσιών υποβάλλονται προς 

έγκριση και σχέδια συμβάσεων που θα υπογραφούν από την Ανώνυμη Εταιρεία 

Ειδικού Σκοπού,  

ε) τα σχέδια των κυρίων και, τυχόν, δευτερευουσών χρηματοδοτικών 

συμβάσεων, 

στ) τα σχέδια των ασφαλιστικών συμβάσεων, και  

ζ) τα πιστοποιητικά των αρμόδιων δικαστικών ή διοικητικών αρχών της 

χώρας εγκατάστασης του προσωρινού αναδόχου, στα οποία να βεβαιώνεται ότι: 

    1. δεν τελεί σε καθεστώς πτώχευσης, εκκαθάρισης, παύσης 

δραστηριοτήτων, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή κάθε άλλη 

ανάλογη κατάσταση σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο και δε έχει δεν έχει κινηθεί σε 

βάρος του διαδικασία για την κήρυξή του σε τέτοιο καθεστώς,  

    2. συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού, όπως αυτοί 

καθορίζονται στο άρθρο 23 της παρούσας, 

    3. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος, στη δεύτερη περίπτωση 

και για τις εισφορές κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και των 

εργαζομένων του με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι 

εγκατεστημένος στην Ελλάδα, συνυποβάλει και υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τους 

φορείς ασφάλισής τους. 

Επαρκής βεβαίωση για την περίπτωση ζ)2 είναι το απόσπασμα του  ποινικού 

μητρώου ή άλλου, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου. Σε περίπτωση νομικού 

προσώπου, το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλου, ισοδύναμου προς τούτο 

εγγράφου, υποβάλλεται, ανάλογα με τη μορφή του νομικού προσώπου, για τους 

ομόρρυθμους εταίρους και τους διαχειριστές, για τους διαχειριστές, για τον Πρόεδρο, 

τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και 
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τους, εν γένει, νόμιμους εκπροσώπους. Εάν το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν 

είναι λευκό, υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή 

συμβολαιογράφου, για τα αδικήματα που αφορούν οι αναγραφόμενες καταδίκες και, 

στην περίπτωση που προκύπτει ότι αναγραφόμενη καταδίκη αφορά αδίκημα που θα 

μπορούσε να προκαλέσει αποκλεισμό, υποβάλλεται και η καταδικαστική απόφαση. 

Εάν το ισχύον δίκαιο στη χώρα εγκατάστασης του προσωρινού αναδόχου δεν 

προβλέπει την έκδοση πιστοποιητικών, οι ζητούμενες βεβαιώσεις υποκαθίστανται από 

ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου και, 

ελλείψει τέτοιων βεβαιώσεων από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον της αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή του αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην 

οποία επισημαίνεται και η αδυναμία έκδοσης των ζητηθέντων πιστοποιητικών.   

3. Τα υποβαλλόμενα πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα πρέπει να βρίσκονται 

σε ισχύ κατά την ημέρα της υποβολής τους. 

Στην περίπτωση που δεν ορίζεται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η 

διάρκεια ισχύος τους, πρέπει, επί ποινή ακυρότητας, να έχουν εκδοθεί το αργότερο 

τρεις πριν από την υποβολή τους. 

4. Τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου έγγραφα και 

πιστοποιητικά κατατίθενται εντός δύο (2) μηνών από τη λήψη της επιστολής της 

αναθέτουσας αρχής. 

Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί μετά την υποβολή γραπτού 

αιτήματος από τον προσωρινό ανάδοχο.    

 

Άρθρο 27 

Εγγυητική επιστολή προσωρινού αναδόχου 

 

1. Ο προσωρινός ανάδοχος καταθέτει, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη 

της επιστολής ανακοίνωσης της ανάδειξής του, εγγυητική επιστολή προσωρινού 

αναδόχου. 

Το ύψος της ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) 

ευρώ. 

2. Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί 

νόμιμα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου ή σε χώρα που έχει κυρώσει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες 

συμβάσεις και, κατ’ ελάχιστον, περιλαμβάνει:  
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α) την ημερομηνία έκδοσης,  

β) τον εκδότη,  

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  

δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

στ) τα πλήρη στοιχεία, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, την πλήρη 

επωνυμία, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, και σε περίπτωση ένωσης 

προσώπων τα πλήρη στοιχεία των μελών της, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και 

τη διεύθυνση του φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,  

ζ) την αναφορά ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 

εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, ενώ σε 

περίπτωση κατάπτωσης, τα ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

η) τα στοιχεία της προκήρυξης,  

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

ι) την ανάληψη της υποχρέωσης από τον εκδότη να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης, ολικά ή μερικά, εντός πέντε (5) ημερών μετά την απλή έγγραφη ειδοποίηση 

εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 

Εάν η εγγύηση συμμετοχής εκδοθεί πιστωτικό ίδρυμα της αλλοδαπής μπορεί 

να συνταχθεί σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα 

συνοδεύεται όμως από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική. 

3. Η ισχύς της εγγυητικής επιστολής έχει, επί ποινή αποκλεισμού, διάρκεια 

δώδεκα μηνών (12) μηνών με αφετηρία υπολογισμού την ημέρα έκδοσής της. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει, εγγράφως, την ισόχρονη παράταση 

ισχύος της εγγυητικής επιστολής. 

4. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται την επόμενη της υπογραφής της 

σύμβασης σύμπραξης. 

5. Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει, όταν ο προσωρινός ανάδοχος δεν 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του άρθρου 26.   

 

Άρθρο 28 

Ανακήρυξη Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης 
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Όταν υποβληθούν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η 

αναθέτουσα αρχή εγκρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανακηρύσσει τον 

προσωρινό ανάδοχο Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης.  

 

Άρθρο 29 

Προσυμβατικός έλεγχος 

 

Η αναθέτουσα αρχή υποβάλλει, μετά την έγκριση των αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού, το σχέδιο σύμβασης σύμπραξης του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, τα 

λοιπά έγγραφα και κάθε άλλο στοιχείο της διαδικασίας στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τη 

διεξαγωγή του, κατά νόμο, προσυμβατικού ελέγχου. 

 

Άρθρο 30 

Έκπτωση 

 

Ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης εκπίπτει με απόφαση της αναθέτουσας 

αρχής, όταν: 

α) δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης σύμπραξης, και  

β) δεν περιβληθεί τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού 

σύμφωνα με του όρους του εγκεκριμένου καταστατικού. 

Συνεπεία της έκπτωσης καταπίπτει η εγγυητική επιτολή του άρθρου 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 

 

Άρθρο31 

Η σύσταση 
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1. Για την εκπλήρωση των σκοπών της σύμπραξης, ο Ιδιωτικός Φορέας 

Σύμπραξης συστήνει Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού, όπως προβλέπεται στην 

παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3389/2005. 

Η εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα και λειτουργεί σύμφωνα με τον 

κωδικοποιημένο νόμο 2190/1920, όπως ισχύει, και το καταστατικό της. 

2. Η εταιρεία έχει μέτοχο, μοναδικό ή βασικό, τον Ιδιωτικό Φορέα 

Σύμπραξης και, σε περίπτωση ένωσης προσώπων τα μέλη της. 

Μέτοχοι της εταιρείας μπορεί να είναι η εργοληπτική εταιρεία και η εταιρεία 

που θα αναλάβει τη λειτουργία, τη συντήρηση και την εκμετάλλευση των Δημοτικών 

Λουτρών Νισύρου.  

Τρίτοι μπορούν να αποκτήσουν μετοχές της από το τέλος της πρώτης 

εταιρικής χρήσης μετά τη συμπλήρωση της περιόδου ανάπτυξης. 

3. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας καθορίζεται στο καταστατικό της και 

καταβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτό. 

 

Άρθρο 32 

Το καταστατικό 

 

1. Το καταστατικό της εταιρείας, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:  

α) την έδρα της σε Δήμο εντός του νομού Δωδεκανήσου ή στον Δήμο 

Αθηναίων, 

β) τον σκοπό της, εντοπισμένο αποκλειστικά στην εκτέλεση του έργου, 

γ) τη διάρκειά της, η οποία θα υπερβαίνει τη διάρκεια της σύμβασης 

σύμπραξης κατά πέντε (5) τουλάχιστον έτη, 

δ) τη μετοχική της σύνθεση,  

ε) την υποχρεωτική ονομαστικοποίηση των μετοχών της, και  

στ) τη δέσμευση ότι η μετοχική σύνθεση θα παραμείνει αμετάβλητη καθ όλη 

τη διάρκεια της περιόδου ανάπτυξης. 

2. Το καταστατικό υποβάλλεται και εγκρίνεται από την αναθέτουσα αρχή, 

πριν από την έναρξη των διαδικασιών για τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας. 

 

Άρθρο 33 

Υπογραφή της σύμβασης σύμπραξης 
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1. Η αναθέτουσα αρχή και ο Ιδιωτικός Φορέας υπογράφουν τη σύμβαση 

σύμπραξης εντός τριάντα ημερών από την κοινοποίηση του πρακτικού του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

2. Για την υπογραφής τη σύμβασης η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην 

αναθέτουσα αρχή: 

α) βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα ανωνύμων εταιρειών, 

β) απόφαση συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου, και  

γ) απόφασης καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου. 

3. Η αναθέτουσα αρχή απευθύνει γραπτή πρόσκληση, καθορίζοντας 

επακριβώς τον τόπο και τον χρόνο υπογραφής. 

Η εταιρεία μπορεί να αιτηθεί τη μετάθεση έως ένα μήνα του χρόνου 

υπογραφής, υποβάλλοντας, εγγράφως, σχετικό αίτημα. 

Η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει αιτιολογημένα και ενημερώνει με επιστολή 

της τον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης. 

 

Άρθρο 34 

Εγγυητική επιστολή δεσμευτικής επένδυσης 

 

1. Η εγγυητική επιστολή ανέρχεται στο ποσό της προϋπολογιζόμενης 

δαπάνης για την εκτέλεση των εργασιών ανακαίνισης, επέκτασης και αναβάθμισης 

των Δημοτικών Λουτρών, όπως καθορίστηκε στην Τεχνική Προσφορά του 

ανακηρυχθέντος Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης και ανέρχεται σε ποσό των διακοσίων 

πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ.  

2. Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί 

νόμιμα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου ή σε χώρα που έχει κυρώσει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες 

Συμβάσεις και, κατ’ ελάχιστον, περιλαμβάνει:  

α) την ημερομηνία έκδοσης,  

β) τον εκδότη,  

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  

δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

στ) τα πλήρη στοιχεία, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, την πλήρη 

επωνυμία, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, και σε περίπτωση ένωσης 
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προσώπων τα πλήρη στοιχεία των μελών της, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και 

τη διεύθυνση του φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,  

ζ) την αναφορά ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 

εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, ενώ σε 

περίπτωση κατάπτωσης, τα ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

η) τα στοιχεία της προκήρυξης και της σύμβασης,  

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

ι) την ανάληψη της υποχρέωσης από τον εκδότη να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης, ολικά ή μερικά, εντός πέντε (5) ημερών μετά την απλή έγγραφη ειδοποίηση 

εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 

Εάν η εγγύηση συμμετοχής εκδοθεί πιστωτικό ίδρυμα της αλλοδαπής μπορεί 

να συνταχθεί σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα 

συνοδεύεται όμως από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική. 

3. Η ισχύς της εγγυητικής επιστολής έχει διάρκεια έξι (6) τουλάχιστον μήνες 

μετά την ολοκλήρωση της περιόδου ανάπτυξης. 

Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται την επομένη της έκδοσης πιστοποιητικού 

ολοκλήρωσης των εργασιών. 

 

Άρθρο 35 

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης έργων  

 

1. Η εταιρεία πριν από ή κατά την υπογραφή της σύμβασης καταθέτει 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης έργων. 

Το ύψος της ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ. 

2. Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί 

νόμιμα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου ή σε χώρα που έχει κυρώσει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες 

συμβάσεις και, κατ’ ελάχιστον, περιλαμβάνει:  

α) την ημερομηνία έκδοσης,  

β) τον εκδότη,  

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  

δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  
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στ) τα πλήρη στοιχεία, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, την πλήρη 

επωνυμία, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, και σε περίπτωση ένωσης 

προσώπων τα πλήρη στοιχεία των μελών της, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και 

τη διεύθυνση του φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,  

ζ) την αναφορά ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 

εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, ενώ σε 

περίπτωση κατάπτωσης, τα ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

η) τα στοιχεία της προκήρυξης και της σύμβασης,  

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

ι) την ανάληψη της υποχρέωσης από τον εκδότη να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης, ολικά ή μερικά, εντός πέντε (5) ημερών μετά την απλή έγγραφη ειδοποίηση 

εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 

Εάν η εγγύηση συμμετοχής εκδοθεί πιστωτικό ίδρυμα της αλλοδαπής μπορεί 

να συνταχθεί σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα 

συνοδεύεται όμως από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική. 

3. Η ισχύς της εγγυητικής επιστολής έχει, επί ποινή απαραδέκτου, διάρκεια 

τριάντα έξι (36) μηνών με αφετηρία υπολογισμού την ημέρα υπογραφής της 

σύμβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει, εγγράφως, την παράταση ισχύος της 

εγγυητικής επιστολής για δώδεκα (12) ακόμη μήνες. 

4. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται εντός δύο (2) μηνών από την 

ολοκλήρωση της περιόδου ανάπτυξης και αφού προηγηθεί η κατάθεση της εγγυητικής 

επιστολής καλής λειτουργίας. 

 

Άρθρο 36 

Υπογραφή άλλων συμβάσεων 

 

Η εταιρεία υπογράφει, επίσης, τις εγκεκριμένες από την αναθέτουσα αρχή 

συμβάσεις:  

α) ασφάλισης, 

β) με τους χρηματοδότες, και  

γ) με τον μελετητή ή τους μελετητές, την εργοληπτική εταιρεία και την 

εταιρεία που θα αναλάβει τη λειτουργία, τη συντήρηση και την εκμετάλλευση των 

Δημοτικών Λουτρών Νισύρου, εάν είχαν δηλωθεί κατά την υποβολή της προφοράς. 
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Άρθρο 37 

Μελέτες και άδειες 

 

Οι απαιτούμενες μελέτες και άδειες εκδίδονται στο όνομα και για 

λογαριασμό της εταιρείας. 

 

Άρθρο 38 

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

 

1. Η εταιρεία καταθέτει, μετά την ολοκλήρωση της περιόδου ανάπτυξης, 

δηλαδή μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης, επέκτασης και 

αναβάθμισης των Δημοτικών Λουτρών Νισύρου, εγγυητική επιστολή, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η καλή εκτέλεση της σύμβασης καθ όλη τη διάρκεια της σύμπραξης. 

Το ύψος της ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ. 

2. Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί 

νόμιμα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου ή σε χώρα που έχει κυρώσει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες 

συμβάσεις και, κατ’ ελάχιστον, περιλαμβάνει:  

α) την ημερομηνία έκδοσης,  

β) τον εκδότη,  

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  

δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

στ) τα πλήρη στοιχεία, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, την πλήρη 

επωνυμία, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, και σε περίπτωση ένωσης 

προσώπων τα πλήρη στοιχεία των μελών της, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και 

τη διεύθυνση του φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,  

ζ) την αναφορά ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 

εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, ενώ σε 

περίπτωση κατάπτωσης, τα ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

η) τα στοιχεία της σύμβασης,  

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, και  
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ι) την ανάληψη της υποχρέωσης από τον εκδότη να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης, ολικά ή μερικά, εντός πέντε (5) ημερών μετά την απλή έγγραφη ειδοποίηση 

εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 

Εάν η εγγύηση  εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυμα της αλλοδαπής μπορεί να 

συνταχθεί σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα συνοδεύεται 

όμως από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική. 

3. Η ισχύς της εγγυητικής επιστολής έχει διάρκεια ίση με τη διάρκεια της 

σύμπραξης, αυξημένη κατά είκοσι τέσσερις (24) μήνες. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει, εγγράφως, την παράταση ισχύος της 

εγγυητικής επιστολής για δώδεκα (12) ακόμη μήνες. 

Εάν η εγγυητική επιστολή έχει διάρκεια μικρότερη της καθοριζόμενης στο 

εδ. α΄ της παρούσας, η εταιρεία υποχρεούται να την ανανεώνει, κάθε φορά, τρεις 

τουλάχιστον μήνες πριν από τη συμπλήρωσή της.  

4. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στην Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού 

Σκοπού εντός έξι (6) μηνών μετά τη συμπλήρωση της διάρκειας της σύμπραξης και, 

σε κάθε περίπτωση, αφού πρώτα το έργο παραδοθεί στην αναθέτουσα αρχή με την 

υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου.  
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ΕΚΤΟ ΜΕΡΟΣ 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

 

Άρθρο 39 

Άλλοι όροι 

 

1. Όσα περιλαμβάνονται στην παρούσα έχουν ως αποκλειστικό σκοπό να 

διευκολύνουν τους ενδιαφερόμενος στην υποβολή της προσφοράς τους. 

Μπορούν πάντως να αναζητήσουν οι ίδιοι επιπλέον αυτών, πραγματικά και 

νομικά, στοιχεία σχετικά με την επιχειρούμενη σύμπραξη, προσφεύγοντας με δαπάνες 

τους στην παροχή νομικών, τεχνικών και οικονομικών υπηρεσιών 

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν τους επιτρέπει, επίσης, οποιοδήποτε 

δικαίωμα έγερσης απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της 

καταβολής αποζημίωσης ή απόδοσης δαπανών που συνδέονται με τη συμμετοχή στον 

διαγωνισμό  

2. Καμία αξίωση αποζημίωσης ή απόδοσης δαπανών δεν μπορεί να εγερθεί, 

νομίμως και παραδεκτώς, από υποψήφιο, εάν η αναθέτουσα αρχή την απορρίψει, για 

οποιονδήποτε λόγο και σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ή στην περίπτωση που 

αποφασίσει την αναστολή ή της ακύρωσή της. 

3. Η παρούσα δεν συνιστά πρόταση για τη σύναψη σύμβασης παραχώρησης. 

4. Η διαγωνιστική διαδικασία στο σύνολό της, η σύμβαση σύμπραξης, που 

θα υπογραφεί μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου, και κάθε άλλη 

σύμβαση, κατά κανόνα υπεργολαβίας, που θα ακολουθήσουν διέπονται, από το 

Ελληνικό Δίκαιο, οι διαφορές δε που, ενδεχομένως, ανακύψουν υπάγονται στη  

δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.   
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Άρθρο40 

Δαπάνες 

 

Οι δαπάνες και τα τέλη για την έκδοση των εγγυητικών επιστολών 

συμμετοχής ή την, τυχόν, κατάπτωσή τους βαρύνουν τον αντίστοιχο υποψήφιο. 

Οι δαπάνες και τα τέλη τόσο για την έκδοση της εγγυητικής επιστολής καλής 

εκτέλεσης ή την, τυχόν, κατάπτωσή τους βαρύνουν την Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού 

Σκοπού. 

Οι δαπάνες της αναθέτουσας αρχής στο πλαίσιο της διαδικασίας για την 

ανάδειξη Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης βαρύνουν στο σύνολό τους την Ανώνυμη 

Εταιρεία Ειδικού Σκοπού. 

 

Άρθρο 41 

Δημοσιότητα 

 

1. Περίληψη της παρούσας δημοσιεύθηκε: 

α) στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την24
η
 Νοεμβρίου 

2017 και η τροποποίηση αυτής την 27 Νοεμβρίου 2017. 

β) στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, πανελλήνιας κυκλοφορίας, στο φύλλο 

της 16/12/2017, και  

γ) στην εφημερίδα Η ΡΟΔΙΑΚΗ, η οποία εκδίδεται στην Περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου και στο φύλλο της 16/12/2017. 

2. Η προκήρυξη με την παρούσα μορφή της αναρτήθηκε στους δικτυακούς 

τόπους των ΔΗ.ΤΟΥΡ.Ε.Ν. και του Δήμου Νισύρου. 

 

Άρθρο 42 

Επικοινωνία  

 

1. Οι ΔΗ.ΤΟΥΡ.Ε.Ν. εδρεύει στη Νίσυρο της Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου.  

Στα γραφεία της αποστέλλεται ο φάκελος υποψηφιότηταςγια τη 

συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασίας.    

2. Αρμόδιος για την επικοινωνία ορίζεται ο Χριστοφής Κορωναίος: 

α) με αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας: 2242031303,  
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β) αριθμό συσκευής τηλεομοιοτυπίας: 2242049535 και  

γ) ηλεκτρονική διεύθυνση: cjkoroneos@gmail.com 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

 

 

 

 

 

Χρ. Κορωναίος 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των ΔΗ.ΤΟΥΡ.Ε.Ν. Α.Ε. 

Δήμαρχος Νισύρου 

 

 

 

Εγκρίθηκε με την απόφαση 1/9/20-10-2017 του Διοικητικού Συμβουλίου των 

ΔΗ.ΤΟΥΡ.Ε.Ν. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

 

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

2. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

3. Στοιχεία υποψηφίου και δηλωθέντων φορέων   

              4. Οικονομικά στοιχεία υποψηφίου 

              5. Οικονομικά στοιχεία δηλωθείσας εργοληπτικής εταιρείας 

             6. Οικονομικά στοιχεία της δηλωθείσας εταιρείας που θα αναλάβει τη  

 λειτουργία, τη συντήρηση και τη εκμετάλλευση των Δημοτικών Λουτρών 

 Νισύρου 

              7.  Επιστολή χρηματοδοτικής υποστήριξης 

              8. Υπεύθυνη δήλωση χρηματοδότησης με δανειακά ή/και με ίδια κεφάλαια 

              9. Γενική περιγραφή και τεχνική έκθεση 

 10. Τοπογραφικό διάγραμμα 

 11. Βασικός Εξοπλισμός 

               

           

ΑΔΑ: Ψ30Ξ46Μ4ΙΛ-ΖΙ8





 

 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ΑΙΤΗΣΗ  

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

 

«Προς τη ΔΗ.ΤΟΥΡ.Ε.Ν. ΑΕ 

Μανδράκι  

Νίσυρος 

85303-Δωδεκάνησα 

Υπόψη:   

 

 

Η [αναγράφεται, κατά περίπτωση, το όνομα ή επωνυμία και τα πλήρη 

στοιχεία] με την παρούσα υποβάλλουμε την υποψηφιότητά μας στον ανοικτό, διεθνή 

πλειοδοτικό διαγωνισμό της προκήρυξης 1/2017 για την ανάδειξη Ιδιωτικού Φορέα 

Σύμπραξης στο έργο: «Ανακαίνιση, επέκταση, αναβάθμιση, λειτουργία, επισκευή και 

εκμετάλλευση των Δημοτικών Λουτρών Νισύρου». 

Προς τούτο καταθέτουμε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και λοιπά 

δικαιολογητικά, όπως αναλυτικά αναγράφονται στη συνημμένη κατάσταση. 
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[Σε περίπτωση που δηλώνονται μελετητής ή μελετητές, εργοληπτική εταιρεία 

και εταιρεία που θα αναλάβει τη λειτουργία, τη συντήρηση και  την εκμετάλλευση των 

Δημοτικών Λουτρών Νισύρου αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία τους]. 

 

 

  

                           Με εκτίμηση 

                           

                             [Για τον υποψήφιο] 

                            [υπογραφή-σφραγίδα] 
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2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 

 

 

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

2. Το σε ισχύ κωδικοποιημένο καταστατικό (σε περίπτωση Ελληνικής Α.Ε., 

Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε., Ε.Ε. ή Ο.Ε.), το οποίο θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό περί 

τροποποιήσεων του καταστατικού από την αρμόδια, κατά περίπτωση, διοικητική ή 

δικαστική αρχή ή τα αντίστοιχα, κατά το δίκαιο του κράτους εγκατάστασης, έγγραφα 

(σε περίπτωση αλλοδαπού νομικού προσώπου). 

3. Τη δημοσιευμένη απόφαση συγκρότησης σε σώμα του Διοικητικού 

Συμβουλίου, σε περίπτωση Ελληνικής Α.Ε., διορισμού του διαχειριστή, σε περίπτωση 

Ελληνικής Ε.Π.Ε., την πράξη καταχώρισης στο ΓΕ.ΜΗ. της απόφασης της συνέλευσης 

των εταίρων της Ι.Κ.Ε. για τον ορισμό διαχειριστή, ή τα αντίστοιχα, κατά το δίκαιο του 

κράτους εγκατάστασης, έγγραφα, σε περίπτωση αλλοδαπού νομικού προσώπου. 

4. Το πρακτικό της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού 

Συμβουλίου, σε περίπτωση Ελληνικής Α.Ε., της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης ή 

των διαχειριστών, σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε., και της απόφασης των διαχειριστών, 

σε περίπτωση Ο.Ε. ή Ε.Ε.  

Με τις παραπάνω αποφάσεις το νομικό πρόσωπο:  

α) δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση και αποδέχεται, ανεπιφύλακτα, τους όρους 

της παρούσας, 

β) εγκρίνει την υποβολή φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον διαγωνισμό, 

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, 

γ) δεσμεύεται για τη σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού στην 

περίπτωση που ανακηρυχθεί Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης,  
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δ) ορίζει φυσικό πρόσωπο ως εκπρόσωπό του στον διαγωνισμό, το οποίο 

εξουσιοδοτεί να υπογράφει όλα τα έγγραφά, να ενεργεί όλες τις διαδικαστικές πράξεις 

και να προβαίνει  σε κάθε άλλη ενέργεια που αναφέρεται στην παρούσα, δεσμεύοντας 

τον υποψήφιο. 

ε) ορίζει φυσικό πρόσωπο ως αντίκλητο, δεν αποκλείεται να συμπίπτει με τον 

ορισμένο παραπάνω εκπρόσωπο, παραθέτοντας τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του. 

Σε περίπτωση αλλοδαπού νομικού προσώπου, υποβάλλεται απόφαση του 

οργάνου, το οποίο, κατά τον νόμο ή το καταστατικό, το δεσμεύει με τα παραπάνω 

στοιχεία.  

5. Πιστοποιητικό ή ένορκη βεβαίωση που έχει συνταχθεί ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου και σε περίπτωση που δεν προβλέπει στη χώρα 

εγκατάστασης η έκδοση ένορκης βεβαίωσης, δήλωση επί εγγράφου ανάλογης 

αποδεικτικής ισχύος και με αντίστοιχο περιεχόμενο, το οποίο έχει συνταχθεί ενώπιον 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου, έχει εκδοθεί το αργότερο τρεις 

πριν από την υποβολή και βεβαιώνει ότι: 

δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24
ης

 Οκτωβρίου 2008 (ΕΕ L 

300 της 11
ης

 Νοεμβρίου 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
ης

 Νοεμβρίου 1997, σ. 

1), στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

της 22ας  Ιουλίου 2003 (ΕΕ L 192 της 31
ης

 Ιουλίου 2003, σ. 54), και στην ισχύουσα 

νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

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
ης

 Νοεμβρίου 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 ή ηθική αυτουργία ή 
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συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 της 

απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13
ης

 Ιουνίου 2002 (ΕΕ L 164 

της 22
ας

 Ιουνίου 2002, σ. 3),  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26
ης

 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
ης

 Νοεμβρίου 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 5
ης

 Απριλίου 2011 και της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15
ης

 Απριλίου 2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

έχει καταβάλλει φόρους ή εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  

δεν έχει αθετήσει υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, της κοινωνικοασφαλιστικής και της εργατικής νομοθεσίας, εφόσον 

έχουν θεσπισθεί από το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, 

όπως απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει 

τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 

νόμου. 

 

 

 

ΑΔΑ: Ψ30Ξ46Μ4ΙΛ-ΖΙ8





61 

 

Β. ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

Κάθε μέλος της ένωσης υποβάλει: 

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

2. Το σε ισχύ κωδικοποιημένο καταστατικό (σε περίπτωση Ελληνικής Α.Ε., 

Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε., Ε.Ε. ή Ο.Ε.), το οποίο συνοδεύεται από πιστοποιητικό περί 

τροποποιήσεων του καταστατικού από την αρμόδια, κατά περίπτωση, διοικητική ή 

δικαστική αρχή ή τα αντίστοιχα, κατά το δίκαιο του κράτους εγκατάστασης, έγγραφα 

(σε περίπτωση αλλοδαπού νομικού προσώπου). 

3. Τη δημοσιευμένη απόφαση συγκρότησης σε σώμα του Διοικητικού 

Συμβουλίου, σε περίπτωση Ελληνικής Α.Ε., διορισμού του διαχειριστή, σε περίπτωση 

Ελληνικής Ε.Π.Ε., την πράξη καταχώρισης στο ΓΕ.ΜΗ. της απόφασης της συνέλευσης 

των εταίρων της Ι.Κ.Ε. για τον ορισμό διαχειριστή, ή τα αντίστοιχα, κατά το δίκαιο του 

κράτους εγκατάστασης, έγγραφα, σε περίπτωση αλλοδαπού νομικού προσώπου. 

4. Το πρακτικό της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού 

Συμβουλίου, σε περίπτωση Ελληνικής Α.Ε., της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης ή 

των διαχειριστών, σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε., και της απόφασης των διαχειριστών, 

σε περίπτωση Ο.Ε. ή Ε.Ε.  

Με τις παραπάνω αποφάσεις το νομικό πρόσωπο:  

α) δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση, αποδέχεται, ανεπιφύλακτα, τους όρους της 

παρούσας και δεσμεύεται από κοινού, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τα λοιπά 

μέλη της ένωσης, 

β) εγκρίνει την υποβολή ως μέλους της ένωσης φακέλου εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος στον διαγωνισμό, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, 

γ) ορίζει το ποσοστό συμμετοχής του στην ένωση και δηλώνει την αποδοχή 

των ποσοστών των λοιπών μελών,  

δ) δεσμεύεται για τη σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού στην 

περίπτωση που η ένωση ανακηρυχθεί Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης, καθώς επίσης ότι 
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τα ποσοστά κάθε ιδρυτικού μετόχου θα είναι ακριβώς τα ίδια με τα ποσοστά 

συμμετοχής στην ένωση,  

ε) ορίζει φυσικό πρόσωπο ως κοινό εκπρόσωπο της ένωσης στον διαγωνισμό, 

το οποίο εξουσιοδοτεί να υπογράφει όλα τα έγγραφά, να ενεργεί όλες τις διαδικαστικές 

πράξεις και να προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια που αναφέρεται στην παρούσα, 

δεσμεύοντας τον υποψήφιο. 

στ) ορίζει φυσικό πρόσωπο ως κοινό αντίκλητο της ένωσης, δεν αποκλείεται 

να συμπίπτει με τον ορισμένο παραπάνω εκπρόσωπο, παραθέτοντας τα πλήρη στοιχεία 

επικοινωνίας του. 

Σε περίπτωση αλλοδαπού νομικού προσώπου, υποβάλλεται απόφαση του 

οργάνου, το οποίο, κατά τον νόμο ή το καταστατικό, το δεσμεύει με τα παραπάνω 

στοιχεία.  

Εάν η ένωση έχει περιβληθεί τον τύπο της κοινοπραξίας ή άλλο νομικό τύπο ή 

μορφή, υποβάλλονται το έγγραφο σύστασης της κοινοπραξίας ή τα έγγραφα που 

αποδεικνύουν ότι περιβληθεί άλλο νομικό τύπο ή μορφή. 

5. Πιστοποιητικό ή ένορκη βεβαίωση που έχει συνταχθεί ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου και σε περίπτωση που δεν προβλέπει στη χώρα 

εγκατάστασης η έκδοση ένορκης βεβαίωσης, δήλωση επί εγγράφου ανάλογης 

αποδεικτικής ισχύος και με αντίστοιχο περιεχόμενο, το οποίο έχει συνταχθεί ενώπιον 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου, έχει εκδοθεί το αργότερο τρεις 

μήνες πριν από την υποβολή και βεβαιώνει ότι: 

δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24
ης

 Οκτωβρίου 2008 (ΕΕ L 

300 της 11
ης

 Νοεμβρίου 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
ης

 Νοεμβρίου 1997, σ. 

1), στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

της 22ας  Ιουλίου 2003 (ΕΕ L 192 της 31
ης

 Ιουλίου 2003, σ. 54), και στην κείμενη 
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νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

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
ης

 Νοεμβρίου 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 13
ης

 Ιουνίου 2002 (ΕΕ L 164 της 22
ας

 Ιουνίου 2002, 

σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται 

στο άρθρο 4 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13
ης

 Ιουνίου 

2002 (ΕΕ L 164 της 22
ας

 Ιουνίου 2002, σ. 3),  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26
ης

 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
ης

 Νοεμβρίου 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 5
ης

 Απριλίου 2011 και της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15
ης

 Απριλίου 2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

έχει καταβάλλει φόρους ή εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  

δεν έχει αθετήσει υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, της κοινωνικοασφαλιστικής και της εργατικής νομοθεσίας, εφόσον 

έχουν θεσπισθεί από το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, 

όπως απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει 
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τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 

νόμου. 
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Γ. ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 

 

Το φυσικό πρόσωπο υποβάλλει: 

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

2. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία: 

α) δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση και αποδέχεται, ανεπιφύλακτα, τους όρους 

της παρούσας, 

β) εγκρίνει την υποβολή φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον διαγωνισμό, 

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, 

γ) δεσμεύεται για τη σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού στην 

περίπτωση που ανακηρυχθεί Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης,  

δ) ορίζει φυσικό πρόσωπο ως εκπρόσωπό του στον διαγωνισμό, δεν 

αποκλείεται να είναι ο ίδιος, το οποίο εξουσιοδοτεί να υπογράφει όλα τα έγγραφα, να 

ενεργεί όλες τις διαδικαστικές πράξεις και να προβαίνει  σε κάθε άλλη ενέργεια που 

αναφέρεται στην παρούσα, δεσμεύοντας τον υποψήφιο. 

ε) ορίζει φυσικό πρόσωπο ως αντίκλητο, δεν αποκλείεται να συμπίπτει με τον 

ορισμένο παραπάνω εκπρόσωπο, παραθέτοντας τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του. 

Στην περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο είναι μέλος ένωσης προσώπων με 

την υπεύθυνη δήλωσή του: 

α) δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση, αποδέχεται, ανεπιφύλακτα, τους όρους της 

παρούσας και δεσμεύεται από κοινού, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τα λοιπά 

μέλη της ένωσης, 

β) εγκρίνει την υποβολή ως μέλους της ένωσης φακέλου εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος στον διαγωνισμό, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, 

γ) ορίζει το ποσοστό συμμετοχής του στην ένωση και δηλώνει την αποδοχή 

των ποσοστών των λοιπών μελών,  
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δ) δεσμεύεται για τη σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού στην 

περίπτωση που η ένωση ανακηρυχθεί Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης, καθώς επίσης ότι 

τα ποσοστά κάθε ιδρυτικού μετόχου θα είναι ακριβώς τα ίδια με τα ποσοστά 

συμμετοχής στην ένωση,  

ε) ορίζει φυσικό πρόσωπο ως κοινό εκπρόσωπο της ένωσης στον διαγωνισμό, 

το οποίο εξουσιοδοτεί να υπογράφει όλα τα έγγραφα, να ενεργεί όλες τις διαδικαστικές 

πράξεις και να προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια που αναφέρεται στην παρούσα, 

δεσμεύοντας τον υποψήφιο. 

στ) ορίζει φυσικό πρόσωπο ως κοινό αντίκλητο της ένωσης, δεν αποκλείεται 

να συμπίπτει με τον ορισμένο παραπάνω εκπρόσωπο, παραθέτοντας τα πλήρη στοιχεία 

επικοινωνίας του. 

3. Πιστοποιητικό ή ένορκη βεβαίωση που έχει συνταχθεί ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου και σε περίπτωση που δεν προβλέπει στη χώρα 

εγκατάστασης η έκδοση ένορκης βεβαίωσης, δήλωση επί εγγράφου ανάλογης 

αποδεικτικής ισχύος και με αντίστοιχο περιεχόμενο, το οποίο έχει συνταχθεί ενώπιον 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή έχει εκδοθεί το αργότερο τρεις 

μήνες πριν από την υποβολή και βεβαιώνει ότι: 

δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24
ης

 Οκτωβρίου 2008 (ΕΕ L 

300 της 11
ης

 Νοεμβρίου 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
ης

 Νοεμβρίου 1997, σ. 

1), στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

της 22ας  Ιουλίου 2003 (ΕΕ L 192 της 31
ης

 Ιουλίου 2003, σ. 54), και στην κείμενη 

νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

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
ης

 Νοεμβρίου 1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  
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δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 ή ηθική αυτουργία ή 

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 της 

απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13
ης

 Ιουνίου 2002 (ΕΕ L 164 

της 22
ας

 Ιουνίου 2002, σ. 3),  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26
ης

 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
ης

 Νοεμβρίου 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 5
ης

 Απριλίου 2011 και της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15
ης

 Απριλίου 2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

έχει καταβάλλει φόρους ή εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  

δεν έχει αθετήσει υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, της κοινωνικοασφαλιστικής και της εργατικής νομοθεσίας, εφόσον 

έχουν θεσπισθεί από το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, 

όπως απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει 

τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 

νόμου. 
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3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΛΩΘΕΝΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:  

E-MAIL:  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  

FAX:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:  

E-MAIL:  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  

FAX:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  

 

 ΕΠΩΝΥΜΙΑ  % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΜΕΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

(ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΩΣΗΣ) 

.... ..... 

..... ..... 

..... ..... 

ΣΥΝΟΛΟ  100 % 

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ/ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ 

..... 

 ..... 

..... 

Δηλούμενες εργοληπτικές 

εταιρείες που θα αναλάβουν 

την ανακαίνιση, την επέκταση 

και την αναβάθμιση 

..... ..... 

..... ..... 

..... ..... 

..... ..... 

ΣΥΝΟΛΟ  100 % 

Δηλούμενες εταιρείες που θα 

αναλάβουν την λειτουργία, τη 

συντήρηση και την 

εκμετάλλευση 

..... ..... 

..... ..... 

..... 
..... 

ΣΥΝΟΛΟ  100 % 
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4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ [……] (1) 

(σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην . . . . . . προκήρυξης) 

Α/

Α 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

1 

[αναγράφεται η 

Επωνυμία του 

υποψηφίου] 

[ποσοστό 

συμμετοχής στον 

υποψήφιο]  

ν*   

ν* -1   

ν* - 2   

 Μέσος Όρος Κύκλου 

Εργασιών τριετίας  

Μέσος Όρος Ιδίων 

Κεφαλαίων τριετίας  

... 

[αναγράφεται η 

Επωνυμία του 

υποψηφίου] 

[ποσοστό 

συμμετοχής στον 

υποψήφιο] 

ν*   

ν* -1   

ν* - 2   

 Μέσος Όρος Κύκλου 

Εργασιών τριετίας  

Μέσος Όρος Ιδίων 

Κεφαλαίων τριετίας  

* όπου ν η πλέον πρόσφατη οικονομική χρήση 

 

(1) Οι πληροφορίες θα πρέπει να προέρχονται από τις Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών 

Τελευταίων Οικονομικών Χρήσεων. Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ. Σε περίπτωση που οι 

Οικονομικές Καταστάσεις χρησιμοποιούν άλλο νόμισμα εκτός από το Ευρώ, ο Υποψήφιος θα 

πρέπει να παρουσιάζει την συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε για την μετατροπή σε 

Ευρώ, η οποία γενικότερα θα πρέπει να είναι η συναλλαγματική ισοτιμία την τελευταία ημέρα κάθε 

έτους χρήσης. Οι Οικονομικές Καταστάσεις θα υπερισχύουν του παραπάνω πίνακα.  

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΩΘΕΙΣΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ [……] (1) 

(σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα . . . . . . της Προκήρυξης) 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΗΝ 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ / 

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΟΥ 

ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 

ΈΡΓΟΥ 

ΕΤΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΣΕ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1 
[αναγράφεται η 

Επωνυμία της 
δηλούμενης 

[ποσοστό συμμετοχής 

στην κατασκευαστική 
κοινοπραξία / 

ν*    

ν* -1    
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Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ / 
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΟΥ 

ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 

ΈΡΓΟΥ 

ΕΤΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΣΕ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

εργοληπτικής 

εταιρείας] 

σύμπραξη που θα 

αναλάβει την 

κατασκευή του 
Έργου]  

ν* - 2    

 Μέσος Όρος 

Συνολικού Κύκλου 
Εργασιών τριετίας  

Μέσος Όρος Κύκλου 

Εργασιών τριετίας  

Μέσος Όρος Κύκλου 

Εργασιών τριετίας σε 
Η/Μ εργασίες 

… 

[αναγράφεται η 
Επωνυμία της 

δηλούμενης 

εργοληπτικής 
εταιρείας ] 

[ποσοστό συμμετοχής 

στην κατασκευαστική 
κοινοπραξία / 

σύμπραξη που θα 

αναλάβει την 
κατασκευή του 

Έργου]  

ν*    

ν* -1    

ν* - 2    

 Μέσος Όρος 

Συνολικού Κύκλου 
Εργασιών τριετίας  

Μέσος Όρος Κύκλου 

Εργασιών τριετίας  

Μέσος Όρος Κύκλου 

Εργασιών τριετίας σε 
Η/Μ εργασίες  

  100% 

 Άθροισμα Μέσου 

Όρου Συνολικού 
Κύκλου Εργασιών 

τριετίας  

Άθροισμα Μέσου Όρου 

Κύκλου Εργασιών 
τριετίας  

Άθροισμα Μέσου 

Όρου Κύκλου 
Εργασιών τριετίας  

* όπου ν η πλέον πρόσφατη οικονομική χρήση 

Σημειώσεις: Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ. Σε περίπτωση που τα ποσά χρησιμοποιούν άλλο νόμισμα εκτός από το Ευρώ, ο 

Υποψήφιος θα πρέπει να παρουσιάζει την συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε για την μετατροπή σε Ευρώ, η οποία 

γενικότερα θα πρέπει να είναι η συναλλαγματική ισοτιμία την τελευταία ημέρα κάθε έτους χρήσης. Οι Οικονομικές Καταστάσεις θα 

υπερισχύουν του παραπάνω πίνακα. 
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6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ  

ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ   

ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ [……] (1) 
 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ / 
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΟΥ 

ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΈΡΓΟΥ 

ΕΤΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΣΕ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1 

[αναγράφεται η 

Επωνυμία της 

δηλούμενης εταιρείας] 

[ποσοστό συμμετοχής 

στην κοινοπραξία / 

σύμπραξη]  

ν*    

ν* -1    

ν* - 2    

 Μέσος Όρος 
Συνολικού Κύκλου 

Εργασιών τριετίας  

Μέσος Όρος Κύκλου 
Εργασιών τριετίας  

Μέσος Όρος Κύκλου 
Εργασιών τριετίας σε 

Η/Μ εργασίες 

… 

[αναγράφεται η 
Επωνυμία της 

δηλούμενης εταιρείας 

] 

[ποσοστό συμμετοχής 
στην κατασκευαστική 

κοινοπραξία / 

σύμπραξη  

ν*    

ν* -1    

ν* - 2    

 Μέσος Όρος 

Συνολικού Κύκλου 
Εργασιών τριετίας  

Μέσος Όρος Κύκλου 

Εργασιών τριετίας  

Μέσος Όρος Κύκλου 

Εργασιών τριετίας σε 
Η/Μ εργασίες  

  100% 

 Άθροισμα Μέσου 

Όρου Συνολικού 

Κύκλου Εργασιών 
τριετίας  

Άθροισμα Μέσου Όρου 

Κύκλου Εργασιών 

τριετίας  

Άθροισμα Μέσου 

Όρου Κύκλου 

Εργασιών τριετίας  

* όπου ν η πλέον πρόσφατη οικονομική χρήση 

Σημειώσεις: Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ. Σε περίπτωση που τα ποσά χρησιμοποιούν άλλο νόμισμα εκτός από το Ευρώ, ο 

Υποψήφιος θα πρέπει να παρουσιάζει την συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε για την μετατροπή σε Ευρώ, η οποία 

γενικότερα θα πρέπει να είναι η συναλλαγματική ισοτιμία την τελευταία ημέρα κάθε έτους χρήσης. Οι Οικονομικές Καταστάσεις θα 

υπερισχύουν του παραπάνω πίνακα. 
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7. Επιστολή Χρηματοδοτικής Υποστήριξης 

 

Προς: ΔΗ.ΤΟΥΡ.Ε.Ν. 

Από: [όνομα χρηματοπιστωτικού ιδρύματος] 

Δ/νση:………………. 

τηλ. ………………..  

Αριθ. Πρωτοκόλλου: …. 

                                                                                               Ημ/νία:……………. 

 

 

Αξιότιμοι Κύριοι,  

 

Αναφερόμαστε στον Διαγωνισμό για το έργο: «Ανακαίνιση, επέκταση, αναβάθμιση, 

λειτουργία, επισκευή και εκμετάλλευση των Δημοτικών Λουτρών Νισύρου», τον οποίο διενεργείτε. 

Έχουμε λάβει γνώση της προκήρυξης 1/2017 και ενδιαφερόμαστε να εξετάσουμε το αίτημα 

χρηματοδότησης του Έργου είτε μόνοι μας είτε σε συνεργασία με άλλα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα, σε περίπτωση που ο υπέρ ου Υποψήφιος επιλεγεί ως Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης. 

H [επωνυμία Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος] είναι εξοικειωμένη με τη δομή των 

Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα του Ν. 3389/2005 και τους κινδύνους των έργων που 

υλοποιούνται μέσω αυτών, καθώς και με τον κίνδυνο, ο οποίος ενέχεται σε όλες τις πτυχές ελέγχου, 

συμπεριλαμβανομένου του νομικού, του τεχνικού, του φορολογικού και του οικονομικού. 

Συνεπώς, είμαστε στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσουμε το ενδιαφέρον μας όσον αφορά 

στην εξέταση οποιουδήποτε αιτήματος χρηματοδότησης μας υποβληθεί σχετικά με τον παραπάνω 

Διαγωνισμό από ................ [επωνυμία Υποψηφίου / Μελών Υποψηφίου]. Οποιαδήποτε μελλοντική 

δέσμευση χρηματοδότησης θα εξαρτηθεί, μεταξύ άλλων, από τους διεξαγόμενους εκ μέρους μας 

τεχνικό και νομικό έλεγχο, από τους όρους των συμβάσεων χρηματοδότησης, καθώς και από τις 

εσωτερικές εγκρίσεις της Τράπεζάς μας, σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους κανονισμούς της. 

Η επιστολή αυτή δεν αποτελεί προσφορά χρηματοδότησης ή δέσμευση και δεν παρέχεται 

ως Εγγυητική Επιστολή, συμβουλή ή σύσταση σύμφωνα με το άρθρο 729 του Ελληνικού Αστικού 

Κώδικα. 

 

Με τιμή, 

 

Για την ……………… [όνομα χρηματοπιστωτικού ιδρύματος] 
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8. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(Άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

Προς: ΔΗ.ΤΟΥΡ.Ε.Ν. 

Ο-Η (όνομα):................ 

Επώνυμο:.................... 

Όνομα και επώνυμο πατέρα:.............................. 

Όνομα και επώνυμο μητέρας:............................ 

Όνομα και επώνυμο συζύγου:.............................. 

Ημερομηνία γέννησης:........................... 

Τόπος γέννησης:.................... 

Τόπος κατοικίας:.......................... 

Οδός............... 

Αριθ. ....... Τ. Κ. ............. 

Αριθμός δελτίου ταυτότητας:......................... 

 

Με ατομική μου ευθύνη, (ως νόμιμος εκπρόσωπος ή ως κοινός εκπρόσωπος κατά 

περίπτωση του Υποψηφίου) υποψήφιος και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 

6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 δηλώνω ότι εάν ανακηρυχθώ Ιδιωτικός φορέας σύμπραξη θα 

χρηματοδοτήσω το έργο: «Ανακαίνιση, επέκταση, αναβάθμιση, λειτουργία, επισκευή και 

εκμετάλλευση των Δημοτικών Λουτρών Νισύρου» με δανειακά ή/και με ίδια κεφάλαια. 

                                                                                                                Ημερομηνία: 

                                                                                                                         …/…/…. 

                                                                        O δηλών 

 

9. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ 

 

 

Το συγκρότημα των Δημοτικών Λουτρών βρίσκεται 1.500 ανατολικά του Μανδρακίου, σε 

απόσταση 1.500 μέτρων από αυτό και είναι κατασκευασμένο πάνω στην ακτογραμμή. Το 

συγκρότημα των Δημοτικών λουτρών Νισύρου είναι χαρακτηρισμένο διατηρητέο μνημείο από το 

Υπουργείο Πολιτισμού. Το συγκρότημα αποτελείται από τρία κτίρια τα οποία διατάσσονται στον 

άξονα ανατολής – δύσης. Τα κτίρια έχουν κατασκευαστεί σε διαφορετικές εποχές και είναι (σήμερα) 

λειτουργικώς ανεξάρτητα χωρίς να επικοινωνούν μεταξύ τους.  
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Το πρώτο κτίριο το οποίο κατασκευάστηκε για την εκμετάλλευση της θερμής πηγής του 

Μανδρακίου ήταν το ανατολικό. Η κατασκευή του ολοκληρώθηκε το 1885. Λόγω της ολοένα 

αυξανόμενης κίνησης, λίγα χρόνια αργότερα, το 1895, ακολούθησε η κατασκευή του κεντρικού 

κτιρίου ενώ το 1911 ολοκληρώθηκε η κατασκευή του δυτικού κτιρίου.  

Τα Δημοτικά Λουτρά της Νισύρου διένυσαν μία μεγάλη περίοδο ακμής, μέχρι τον β’ 

παγκόσμιο πόλεμο. Μετά από τον πόλεμο ακολούθησε περίοδος παρακμής και λόγω της φθίνουσας 

πορείας, από τα τρία κτίρια διατηρήθηκε σε λειτουργία μέχρι σήμερα μόνο το αρχικό ανατολικό. 

 Στα χρόνια από την ολοκλήρωση του συγκροτήματος πολλές ανακαινίσεις έγιναν στα 

κτίρια με κυριότερη μάλλον αυτήν του 1955 στο ανατολικό κτίριο. Όπως φαίνεται από παλαιότερες 

φωτογραφίες, το κτίριο αυτό, αρχικά, έφερε εντελώς διαφορετικά μορφολογικά στοιχεία και οι 

όψεις του χαρακτηρίζονταν από μια άλλου τύπου αρχιτεκτονική σε σχέση με αυτό που βλέπουμε 

σήμερα. Συγκεκριμένα το ανατολικό κτίριο στεγαζόταν με δύριχτες στέγες, έφερε μπαλκόνια σε 

κάποια τμήματα των όψεων και μεγάλες καμάρες στους ημιυπαίθριους χώρους του ισογείου. 

Επιπλέον το κτίριο ήταν αρχικά ανεπίχρηστο τουλάχιστον στον όροφο. Το κτίριο είναι διώροφο και 

χαρακτηρίζεται από την συμμετρία τόσο σε επίπεδο κάτοψης όσο και των όψεων. Εσωτερικά, το 

κτίριο «τέμνεται» κατά τον διαμήκη άξονα από τους μεγάλους κεντρικούς διαδρόμους, έναν σε κάθε 

όροφο. Εκατέρωθεν αλλά και περιμετρικά των διαδρόμων διατάσσονται οι λειτουργίες. Στο ισόγειο, 

στο δυτικό τμήμα υπάρχει ευρύχωρη είσοδος, καθιστικό και η κατακόρυφη επικοινωνία των 

ορόφων που χαρακτηρίζεται από μεγάλο ξύλινο κλιμακοστάσιο με πλούσιο διάκοσμο. Στα βόρεια 

του διαδρόμου διατάσσονται δωμάτια ενώ στα ανατολικά βρίσκεται το εστιατόριο, οι κοινόχρηστες 

τουαλέτες καθώς και ένα δεύτερο μικρότερο κλιμακοστάσιο το οποίο οδηγεί επίσης στον όροφο. 

Στο νότιο τμήμα του διαδρόμου βρίσκεται ο χώρος των λουτήρων. Στον όροφο υπάρχουν δωμάτια 

φιλοξενίας, τουαλέτες και καθιστικό. Το δυτικό και το κεντρικό κτίριο βρίσκονται σε κατάσταση 

εγκατάλειψης. Τα κελύφη των κτιρίων σώζονται, αλλά τόσο τα επιμέρους οικοδομικά στοιχεία, όσο 

και ολόκληρο το εσωτερικό είναι σε κακή κατάσταση. 

Αντικείμενο του έργου θα είναι η συντήρηση,  αποκατάσταση, στερέωση, και ο 

εκσυγχρονισμός του συγκροτήματος με στόχο την επαναλειτουργία του με βασικό πυρήνα 

λειτουργίας την αρχική του χρήση των ιαματικών λουτρών περιλαμβανομένων και των 

δευτερευουσών χρήσεων, δηλαδή φιλοξενίας, εστίασης και αναψυχής. Η προσθήκη νέων χρήσεων 

οι οποίες θα λειτουργούν υποστηρικτικά είναι απαραίτητη προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 

σύγχρονες προδιαγραφές λειτουργίας αλλά και για να καταστεί η επιχείρηση βιώσιμη. Οι νέες 

χρήσεις θα εντάσσονται απολύτως στο παραδοσιακό περιβάλλον και την αρχιτεκτονική του 

συγκροτήματος.  

Είναι απαραίτητο, ύστερα από την ενδελεχή τεκμηρίωση που θα προηγηθεί οποιασδήποτε 

μελέτης, να διατηρηθεί η αρχική διάταξη των χρήσεων εντός του συγκροτήματος και οι όποιες νέες 
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χρήσεις να εντάσσονται ομαλά στο δομημένο περιβάλλον των κτιρίων. Γενικά θα ακολουθηθεί η 

εξής διάταξη των χρήσεων: 

Στο ισόγειο θα υπάρχουν κυρίως οι κοινόχρηστες λειτουργίες όπως οι λουτήρες με τις 

υποστηρικτικές λειτουργίες τους, οι χώροι συνάθροισης κοινού, οι χώροι εστίασης και οι χώροι 

αναψυχής. Στους ορόφους θα διαταχθούν οι χώροι φιλοξενίας. Απαραίτητα, τόσο στο ισόγειο, όσο 

και στον όροφο θα διατηρηθούν ή θα ανακατασκευαστούν οι μεγάλοι κεντρικοί διάδρομοι κίνησης 

καθώς και τα κλιμακοστάσια. 

Τα τρία κτίρια του συγκροτήματος θα ενοποιηθούν λειτουργικά. Για την λειτουργική αυτή 

ενοποίηση, οι τυχόν νέες προσθήκες (κτιριακές ή μη) θα πρέπει επίσης να εντάσσονται ομαλά στην 

αρχιτεκτονική του συγκροτήματος αλλά και να είναι απολύτως διακριτές σε σχέση με το αρχικό 

κέλυφος.  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί το πιο πάνω περιγραφόμενο έργο τίθενται οι πιο κάτω 

προδιαγραφές, αρχές και στόχοι. Έτσι οι στόχοι και οι αρχές της αποκατάστασης του 

συγκροτήματος είναι: 

α. Η αντιμετώπιση των οικοδομικών  προβλημάτων των κτιρίων και η ενίσχυση των 

φερόντων στοιχείων με θεμιτές, αναστρέψιμες και συμβατές μεθόδους προκειμένου να 

σταματήσουν οι φθορές και να αποκατασταθούν οι ζημιές που αυτά έχουν υποστεί. Για την 

στερέωση – αποκατάσταση των κτιρίων επιβάλλεται η χρήση παραδοσιακών υλικών και τρόπων 

δομής, βελτιωμένων αν αυτό θεωρηθεί απαραίτητο. Όπου τα παραδοσιακά υλικά και οι τρόποι 

δομής κρίνονται ακατάλληλοι ή ανεπαρκείς, θα χρησιμοποιηθούν δοκιμασμένα νέα υλικά και 

σύγχρονες μέθοδοι. Αποκλείονται οι ενισχύσεις με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα.  

β. Η αποκατάσταση τμημάτων των κτιρίων το οποία έχουν καταστραφεί ή αλλοιωθεί και η 

επαναφορά του συνόλου στην αρχική του μορφή. Η κατασκευές θα γίνουν με παραδοσιακές 

μεθόδους και υλικά και οι μορφές θα ακολουθούν τα αρχικά στοιχεία όπως αυτά θα τεκμηριωθούν 

στην αρχική φάση της εκπόνησης των μελετών. 

γ. Την κατά το δυνατόν αναστρεψιμότητα των επεμβάσεων. 

δ. Η διατήρηση της αυθεντικότητας της αρχιτεκτονικής και οικοδομικής των κτιρίων, μέσω 

της διατήρησης και συντήρησης, κατά το δυνατόν, περισσοτέρων από τα αυθεντικά τους στοιχεία.  

ε. Ο σεβασμός όλων των ιστορικών φάσεων του συνόλου, μετά από την αξιολόγησή τους. 
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Απάλειψη ιστορικών τεκμηρίων μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο προκειμένου περί νεότερων και 

χωρίς καλλιτεχνική αξία στοιχείων, που έχουν αλλοιώσει ή έχουν αντικαταστήσει αξιόλογα 

αυθεντικά στοιχεία, η αποκατάσταση των οποίων είναι δυνατή. 

στ.  Η ένταξη με τρόπο διακριτό από τις αυθεντικές των νέων κατασκευών. 

ζ. Η αισθητική αναβάθμιση του συνόλου. 

η. Η ανάδειξη της υποβαθμισμένης ιστορικής και αρχιτεκτονικής αξίας του συνόλου. 

θ. Η πλήρης λειτουργική αξιοποίηση του συνόλου μέσω της αναστήλωσης - 

αποκατάστασής του και της προσαρμογής του στα σύγχρονα δεδομένα όσον αφορά τις 

εγκαταστάσεις. 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων και αρχών αποκατάστασης, η προτεινόμενη 

επέμβαση θα επιδιώκει τη συντήρηση και αποκατάσταση των κτιρίων, σύμφωνα με τις  γενικά 

παραδεκτές σήμερα αρχές που απορρέουν από το Χάρτη της  Βενετίας, σε συνδυασμό με τις ειδικές 

συνθήκες και τα δεδομένα της  συγκεκριμένης περίπτωσης. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑΤΙΚΩΝ 

 

Σύμφωνα με τις τιθέμενες προδιαγραφές, η στατική αποκατάσταση των κτιρίων θα 

περιλαμβάνει: 

• Αναγνώριση, τεκμηρίωση και αποτύπωση φερόντων στοιχείων 

• Λήψη δειγμάτων λίθων, και κονιαμάτων δομής, μέσω πυρηνοληψιών, σε ικανό 

στατιστικά αριθμό θέσεων λήψης ανά κτήριο, σε συνεργασία με την επιβλέπουσα αρχή. (Σύνταξη 

σχετικού προγράμματος εργαστηριακών δοκιμών). Οι θέσεις λήψης θα πρέπει όχι μόνο να 

προσφέρουν ένα επαρκές στατιστικό δείγμα αλλά και να εντοπίζουν τυχόν διαφοροποιήσεις στον 

τρόπο δόμησης των τοιχοποιιών.  

• Εύρεση αντοχών λίθων και κονιαμάτων δομής μέσω της πραγματοποίησης δοκιμών 

σε θλίψη, σε πιστοποιημένο εργαστήριο. 

• Χημική ανάλυση της σύστασης των κονιαμάτων δομής. 

ΑΔΑ: Ψ30Ξ46Μ4ΙΛ-ΖΙ8





78 

 

• Πραγματοποίηση διερευνητικών τομών στη θεμελίωση σε 3 ή παραπάνω θέσεις ανά 

κτήριο, προκειμένου να διαπιστωθεί ο τρόπος θεμελίωσης, το είδος και το βάθος αυτής, καθώς και η 

κατάσταση διατήρησης.  

• Πραγματοποίηση διερευνητικών τομών στο μεσοπάτωμα του ανατολικού κτηρίου, 

προκειμένου να διαπιστωθεί ο ακριβής τρόπος κατασκευής, γεωμετρία φερόντων στοιχείων κλπ.  

Θα γίνει προσομοίωση του δομικού φορέα κάθε κτηρίου χωριστά, με χρήση στατικού 

προγράμματος το οποίο θα είναι ικανό να προσομοιώσει με ακρίβεια τα δεδομένα των κτιρίων. 

Προτείνεται η χρήση προγράμματος με ικανότητα προσομοίωσης με χρήση επιφανειακών 

πεπερασμένων στοιχείων, τα οποία προσομοιώνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα κτήρια από 

τοιχοποιία. Στην προσομοίωση θα ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων 

και δοκιμαστικών τομών, ώστε να υπάρχει ακριβής προσέγγιση της πραγματικής κατασκευής. Στη 

συνέχεια θα γίνει έλεγχος του υπάρχοντος φορέα (χωριστά για κάθε κτήριο) και επίλυσή του με τους 

σύγχρονους κανονισμούς και τα σεισμικά δεδομένα της περιοχής. Με αυτόν τον τρόπο θα 

διαπιστωθεί η ανάγκη του κάθε κτηρίου για επέμβαση αποκατάστασης.  

Εν συνεχεία, σε συμφωνία με τις απαιτήσεις της μελέτης αρχιτεκτονικών αλλά και τις 

αρχές αναστήλωσης θα καταρτιστεί ένα πρόγραμμα επεμβάσεων κατά το δυνατόν ήπιων και 

αναστρέψιμων. Οι επεμβάσεις αυτές θα προσομοιωθούν επίσης και θα γίνει επανεπίλυση του κάθε 

φορέα, με τις επεμβάσεις. Η διαδικασία θα επαναληφθεί όσες φορές απαιτηθεί προκειμένου να 

καταλήξει σε παραδεκτή και ασφαλή λύση.  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

  

Όσον αφορά στις εγκαταστάσεις, ενδεικτικά αναφέρονται Η/Μ εγκαταστάσεις που 

απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία του κτιρίου: 

- Εγκαταστάσεις Ύδρευσης 

- Εγκατάσταση Αποχέτευσης-Ομβρίων 

- Εγκατάσταση Πυρόσβεσης 

- Εγκατάσταση Κλιματισμού-Θέρμανσης-Αερισμού 

- Εγκατάσταση Ισχυρών Ρευμάτων (φωτισμός-κίνηση) 

o Εγκαταστάσεις Ασθενών Ρευμάτων     

o Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης (Voice-Data) 

o Εγκατάσταση Κεντρικής Κεραίας R-TV 
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o Μεγαφωνική Εγκατάσταση  

o Εγκατάσταση Πυρανίχνευσης 

- Εγκατάσταση Καύσιμου Αερίου 

- Εγκατάσταση Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου και Χειρισμού Εγκαταστάσεων 

Τα στοιχεία των η/μ εγκαταστάσεων θα ενσωματωθούν στα οικοδομικά στοιχεία του κτιρίου (οροφές κ.λπ.) 

με τρόπο ώστε να είναι κατά το δυνατόν μη διακριτά ώστε να μην μεταβάλλουν τον χαρακτήρα του κτιρίου. 

 

 

 

 

 

10. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
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11. ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΔΩΜΑΤΙΑ 

 ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ 
 ΣΙΔΕΡΟ-ΣΙΔΕΡΩΣΤΡΑ 
 ΚΑΛΑΘΙ ΑΧΡΗΣΤΩΝ 
 ΨΥΓΕΙΟ MINI BAR 
 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
 ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 
 ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ 
 ΣΤΡΩΜΑΤΑ 
 ΚΡΕΒΑΤΙΑ 
 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΘΙΣ 
 ΤΙΚΟΥ 
 ΕΠΙΠΛΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
 ΛΙΝΑ (σεντόνια, πετσέτες κτλ) 
 ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 
 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ 
 ΥΑΛΙΚΑ (ποτήρια, φλιτζάνια, ζαχαριέρες κλπ) 
 ΚΑΔΟΙ 
 ΠΙΓΚΑΛ 
 ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ 
 ΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ & AMENITIES 
 ΒΑΛΙΤΣΟΘΗΚΗ 
 ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ 
 

    

 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ 

 

 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 
 ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ 
 TROLLEY / RACK ΚΑΜΑΡΙΕΡΑΣ 

 

 
 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
 

 

 
 

 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 
 ΣΑΡΩΤΗΣ 
 FAX 
 PC HARDWARE 
 Touchscreen PC 
 Firewall 
 Antivirus 
 SOFTWARE 
WINDOWS / MAC OS 

 

 

 

 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ, SPA & ΠΙΣΙΝΕΣ 

 

 

 

 

 ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΜΑΣΑΖ 
 SAUNA 
 HAMMAM 
 ΠΟΔΗΛΑΤΑ 
 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗ MA 
 ΒΑΡΗ 
 ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ/SAIZ LONG 
 ΟΜΠΡΕΛΕΣ 
 ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ 

 
 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΖΕΣΤΗ & ΚΡΥΑ 
ΚΟΥΖΙΝΑ 

 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΓΚΟΙ 2-4 ΟΥΡΩΝ 
 ΜΠΑΙΝ MAPI 
 ΠΑΣΣΟ 
 ΕΡΜΑΡΙΟ 
 ΛΑΝΤΖΑ 
 ΒΑΣΗ ΦΟΥΡΝΟΥ 
 ΦΟΥΡΝΟΣ 
 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 
 ΤΗΓΑΝΙ ΓΚΑΖΙΟΥ 
 ΚΛΕΙΣΤΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΓΚΑΖΙΟΥ ΜΕ ΦΟΥΡΝΟ 
 ΚΟΥΖΙΝΑ 4 ΕΣΤΙΩΝ 
 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ 
 ΦΡΙΤΕΖΑ 
 ΠΛΑΚΑ ΕΨΗΣΕΩΣ ΓΚΑΖΙΟΥ 
 ΨΥΓΕΙΑ-ΘΑΛΑΜΟΙ 
 ΖΑΜΠΟΝΟΜΗΧΑΝΗ 
 ΜΙΞΕΡ 
 ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 
 ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΣΚΕΥΗ 
 ΣΚΕΥΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
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MAIN BAR 

 ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΓΚΟΙ 2-4 ΟΥΡΩΝ 
 ΨΥΓΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
 ΜΠΛΕΝΤΕΡ 
 ΛΑΝΤΖΑ 
 ΠΛΗΝΤΥΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ 
 ΤΟΣΤΙΕΡΑ 
 ΣΤΙΦΤΗΣ 
 ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 
 ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ 
 ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ 
 ΥΑΛΙΚΑ / ΠΟΡΣΕΛΑΝΕΣ - ΣΚΕΥΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 
 ΣΚΕΥΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 

 ΕΠΙΠΛΑ (ΤΡΑΠΕΖΙΑ, ΚΑΡΕΚΛΕΣ, ΜΠΟΥΦΕΣ κλπ.) 
 ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΠΑΓΚΟΙ 
 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ 
 ΟΙΝΟΘΗΚΗ 
 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ &   
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ 

 

 

 

ΑΔΑ: Ψ30Ξ46Μ4ΙΛ-ΖΙ8





83 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ 
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ 

 

ΜΕΤΑΞΥ  

 

ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΙΣΥΡΟΥ ΑΕ 

 

 

ΚΑΙ  

        

 

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ:  

«ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΝΙΣΥΡΟΥ» 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

Άρθρο 1: Συμβαλλόμενα μέρη 

Άρθρο 2: Υποβληθέντα νομιμοποιητικά έγγραφα 

Άρθρο 3: Ορισμοί 

Άρθρο 4: Ερμηνεία 

Άρθρο 5: Αντικείμενο 

Άρθρο 6: Διάρκεια 

Άρθρο 7: Προϋπολογισμός-Χρηματοδότηση  

Άρθρο 8: Μίσθωμα  

Άρθρο 9: Υποχρεώσεις κύριου του έργου 

Άρθρο 10: Υποχρεώσεις παραχωρησιούχου  

Άρθρο 11: Δηλώσεις κύριου του έργου 

Άρθρο 12: Δηλώσεις παραχωρησιούχου 

Άρθρο 13: Δεσμευτική επένδυση 

Άρθρο 14: Εγγυητικές επιστολές 

Άρθρο 15: Προστασία του περιβάλλοντος 

Άρθρο 16: Παράδοση του ακινήτου και των εγκαταστάσεών του 

Άρθρο 17: Διευθύνουσα Υπηρεσία 

Άρθρο 18: Υπεργολάβοι  

Άρθρο 19: Χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης 

Άρθρο 20: Οι εργασίες 

Άρθρο 21: Η εκτέλεση των εργασιών 

Άρθρο 22: Νέες εργασίες 

               Άρθρο 23: Εργοταξιακές εγκαταστάσεις-Τήρηση στοιχείων  

Άρθρο 24: Περίοδος διαχείρισης 

Άρθρο 25: Φορέας διαχείρισης 

Άρθρο 26: Προσωπικό 

Άρθρο 27: Συντήρηση 

Άρθρο 28: Αντικατάσταση εξοπλισμού  

Άρθρο 29: Ευθύνη του παραχωρησιούχου 

Άρθρο 30: Υποχρέωση παροχής στοιχείων  
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Άρθρο 31: Διαφήμιση  

Άρθρο 32: Ασφάλιση 

Άρθρο 33: Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων 

Άρθρο 34: Μεταβίβαση και εκχώρηση δικαιωμάτων 

Άρθρο 35: Πιστοποιητικό περάτωσης  

Άρθρο 36: Έκτακτες καταστάσεις 

Άρθρο 37: Απρόβλεπτη μεταβολών συνθηκών 

Άρθρο 38: Ποινικές ρήτρες 

Άρθρο 39: Ανωτέρα βία 

Άρθρο 40: Εύρεση αρχαιοτήτων 

Άρθρο 41: Λήξη και λύση της σύμπραξης 

Άρθρο 42: Καταγγελία της σύμπραξης 

Άρθρο 43: Παράδοση του ακινήτου και των εγκαταστάσεων 

Άρθρο 44: Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 

Άρθρο 45: Εμπιστευτικότητα 

Άρθρο 46: Πληρωμές 

Άρθρο 47: Επίλυση διαφορών 

Άρθρο 48: Εξωδικαστική επίλυση 

Άρθρο 49: Δικαστική επίλυση 

Άρθρο 50: Επικοινωνία-Γνωστοποιήσεις 

Άρθρο 51: Εφαρμοστέο δίκαιο 

Άρθρο 52: Γλώσσα 

Άρθρο 53: Τροποποίηση της νομοθεσίας 

Άρθρο 54: Τροποποίηση της σύμβασης 

Άρθρο 55: Εκπρόσωπος και αντίκλητος του παραχωρησιούχου 

 

             ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

             1. Τοπογραφικό διάγραμμα παραχωρούμενου ακινήτου 

             2. Νομιμοποιητικά έγγραφα παραχωρησιούχου 

             3. Ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλισης 

             4. Τεχνική προσφορά  

             5. Οικονομική προσφορά 
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 

1. Το 1957 παραχωρήθηκαν κατά πλήρη κυριότητα, στον, τότε, Δήμο Μανδρακίου-Νισύρου οι ευρισκόμενες 

επί του τμήματος του παλαιού αιγιαλού ιαματικές θερμοπηγές, καθώς επίσης τα επί αυτού του τμήματος κτιριακά 

συγκροτήματα, τα οποία χρησιμοποιούνταν από τον Δήμο περίπου επί έναν αιώνα, ήτοι ήδη από 1865, ως ξενοδοχείο και 

υδροθεραπευτήριο (άρθρο 20 παρ. 1 του ν. 3800/1957). Ακριβώς τριάντα έτη αργότερα με τις αποφάσεις 25 και 26/1987 

το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την οικονομοτεχνική μελέτη για τη σύσταση ανώνυμης εταιρείας και το καταστατικό 

της, ορίζοντας, το πρώτο, προσωρινό, Διοικητικό Συμβούλιο. Η εταιρεία συστάθηκε με την 3671/14.10.1987 

συμβολαιογραφική πράξη και την 14
η
 Μαρτίου 1988  καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της, τότε 

Νομαρχίας Δωδεκανήσου, με την επωνυμία «Δημοτικές Τουριστικές Επιχειρήσεις Νισύρου (ΔΗ.ΤΟΥΡ.Ε.Ν.) Α.Ε.».  

Το μετοχικό της κεφάλαιο ορίστηκε στο ποσό των 62.000.000 δραχμών, αποτελούμενο από 12.500 μετοχές με 

ονομαστική αξία καθεμιάς τις 5.000,00 δραχμές. Στους σκοπούς της εταιρείας περιλήφθηκε, μεταξύ άλλων, «η 

αναστήλωση, διαρρύθμιση και εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων των Ιαματικών Λουτρών, ιδιοκτησίας του Δήμου 

Μανδρακίου Νισύρου, ως σύγχρονης ξενοδοχειακής και θεραπευτικής μονάδας, καθώς και η ανάληψη της 

εκμεταλλεύσεώς τους» (άρθρο 3 παρ. 1 του καταστατικού). Τον Ιούλιο του 2006 το Συμβούλιο του Δήμου Νισύρου 

ενέκρινε, με την απόφασή του 87/2006, την παράταση της διάρκειας της εταιρείας για πενήντα (50) έτη μετά την 

καθορισμένη, καταρχήν, λήξη της, ήτοι έως την 9
η
 Μαρτίου 2088.  
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2. Το Συμβούλιο του, τότε, Δήμου Μανδρακίου Νισύρου παραχώρησε στην εταιρεία, με την απόφαση 

124/16.10.1987, τα τρία κτίρια των Δημοτικών Λουτρών, στην κατάσταση που βρίσκονταν και για είκοσι (20) έτη, 

δηλαδή έως τον Οκτώβριο του 2007, έναντι ετήσιου μισθώματος ύψους 1.000.000 δραχμών, το οποίο μπορούσε να 

αναπροσαρμόζεται. Τέσσερα περίπου έτη πριν από τη συμπλήρωση της εικοσαετίας, το Συμβούλιο του Δήμου Νισύρου 

με την απόφασή του 34/2003 παράτεινε την παραχώρηση για τριάντα (30) ακόμη έτη από τη λήξη της, δηλαδή έως την 

16
η
 Οκτωβρίου 2037, και υπό τους ίδιους ακριβώς οικονομικούς όρους. Η παράταση δόθηκε, προκειμένου οι 

ΔΗ.ΤΟΥΡ.Ε.Ν. να προχωρήσουν σε επενδύσεις για την αξιοποίηση των Δημοτικών Λουτρών. Το Συμβούλιο του Δήμου 

Νισύρου με νεότερη απόφασή του, την 13/2016, παράτεινε την παραχώρηση έως τη λήξη της εταιρείας, δηλαδή έως την 

9
η
 Μαρτίου 2088.   

Στερούμενο των απαιτούμενων πιστώσεων για την ανακαίνιση, την επέκταση, την αναβάθμιση, τη λειτουργία, 

τη συντήρηση και την εκμετάλλευση των Δημοτικών Λουτρών του νησιού, το Διοικητικό Συμβούλιο των 

ΔΗ.ΤΟΥΡ.Ε.Ν. αποφάσισε τον Ιούλιο του παρελθόντος έτους να ζητήσει την υπαγωγή του έργου στις διατάξεις του ν. 

3389/2005. Προς τούτο, υποβλήθηκε αίτηση (αριθ. πρωτ.: 32/21.09.2016) στην Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων 

Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Ο επικεφαλής της πρότεινε (αριθ. πρωτ.: 88315/ΕΓΣΔΙΤ 301/30.08.2016) την ένταξη 

του έργου στον κατάλογο συμπράξεων. Με την 33/17.10.2016 απόφασή της η Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων 

Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα ενέκρινε την αίτηση, ενέταξε το έργο: «Ανακαίνιση, επέκταση, αναβάθμιση, λειτουργία, 

συντήρηση και εκμετάλλευση των Δημοτικών Λουτρών Νισύρου» στις διατάξεις του ν. 3389/2005 και εξουσιοδοτήθηκε 

η Ειδική Γραμματεία να συντονίσει τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης της 

σύμβασης σύμπραξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 5. 

3. Προκειμένου να καθοριστεί το ελάχιστο καταβλητέο στις ΔΗ.ΤΟΥΡ.Ε.Ν. ετήσια μίσθωμα από την 

παραχώρηση, με απόφαση του Διοικητικού τους Συμβουλίου ανατέθηκε σε εξειδικευμένη εταιρεία η παροχή υπηρεσιών 

οικονομικού συμβούλου. Η οικονομοτεχνική μελέτη κατατέθηκε στις αρχές του τρέχοντος έτους, συζητήθηκε στη 

συνεδρίαση της 13
η
 Ιανουαρίου 2017 και έγινε δεκτή. Το ύψος του προσδοκώμενου ελάχιστου καθαρού ετησίου 

μισθώματος καθορίστηκε με τη συνεκτίμηση των πολλαπλών θετικών επενεργειών που θα έχει η παραχώρηση στο νησί, 

εντοπισμένων, ιδίως, στην τουριστική κίνηση, στην απασχόληση και στην τοπική οικονομία. Ακολούθησε η προκήρυξη 

ανοικτού διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης και πλειοδότησε . . . .  Οι 

ΔΗ.ΤΟΥΡ.Ε.Ν. απέστειλαν το σχέδιο της σύμβασης σύμπραξης στο Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειμένου να προβεί στον, 

κατά νόμο, προσυμβατικό έλεγχο. Εγκρίθηκε με  . . . . . . του . . . Τμήματος και επιτράπηκε η υπογραφή του. 

 

Άρθρο 1  

Συμβαλλόμενα μέρη 

 

Στη Νίσυρο σήμερα . . . . . . . (αναγράφονται η ημερομηνία και το έτος)  

 

μεταξύ  

α) των ΔΗ.ΤΟΥΡ.Ε.Ν. Α.Ε., ανώνυμης εταιρείας του Δήμου Νισύρου, η οποία εδρεύει στη νήσο Νίσυρο του 

Νομού Δωδεκανήσου, με Α.Φ.Μ.: . . . ..  και ΔΟΥ: . .. . ., νομίμως εκπροσωπούμενες από τον . . . . . . (ονοματεπώνυμο), . . 

. . .(ιδιότητα), ο οποίος ενεργεί σε εκτέλεση της απόφασης . . . . (αριθμός και ημερομηνία) του Διοικητικού τους 

Συμβουλίου, (καλούμενες εφεξής και χάριν συντομίας: ο Κύριος του Έργου), 

β) της Ανώνυμη Εταιρείας Ειδικού Σκοπού με την επωνυμία . . . . ., εταιρείας του ν. 

3389/2005, η οποία εδρεύει . . . . (πόλη, νομός, οδός και αριθμός), με Α.Φ.Μ.: . . . ..  και ΔΟΥ: . .. 

.συστάθηκε, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δυνάμει της ιδρυτικής πράξης . . . .(αριθμός και 
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ημερομηνία) του Συμβολαιογράφου . . . (ονοματεπώνυμο και διεύθυνση) και είναι εγγεγραμμένη με 

αριθμό . . .  (αναγράφεται ο αριθμός) στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), νομίμως 

εκπροσωπούμενη από . . . . . . . . . (ονοματεπώνυμο), . . . . .(ιδιότητα), ο οποίος ενεργεί δυνάμει της ανακοίνωσης με 

αριθμό . . . . (γράφεται ο αριθμός και το έτος) του Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., στο οποίο δημοσιεύθηκε η 

εκπροσώπησή της, και σε εκτέλεση της απόφασης . . . . (αριθμός και ημερομηνία) του Διοικητικού Συμβουλίου, 

αντίγραφά τους περιλαμβάνονται στο Προσάρτημα 2 της παρούσας (καλούμενης εφεξής και χάριν 

συντομίας: η παραχωρησιούχος) και  

[τους μετόχους της και μέλη του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (συμπληρώνεται, εάν υπάρχουν)     

γ)  . . . . , και  

δ)                               , που είναι αμοιβαίως και  εις ολόκληρον υπεύθυνοι για την τήρηση των 

όρων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρούσα υπό τις παραπάνω 

ιδιότητές τους] 

 

συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά όσα ακολουθούν. 

 

Άρθρο 2 

Υποβληθέντα νομιμοποιητικά έγγραφα 

 

Η παραχωρησιούχος και οι μέτοχοι (αναγράφονται, εφόσον υπάρχουν) δηλώνουν στον Κύριο 

του Έργου ότι τα υποβληθέντα και αναφερόμενα στο άρθρο 1 έγγραφα είναι έγκυρα νόμιμα, ακριβή 

και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ενώ στην περίπτωση που, παρά ταύτα, εντοπιστεί 

οποιαδήποτε αντίθεση, θα προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια, ιδίοις δαπάνες και ανεπιφύλακτα, για 

την άρση της εντός του απολύτως και πάντως του εύλογου χρόνου από τη διαπίστωσή της. 

 

Άρθρο 3 

Ορισμοί 

 

Για τις ανάγκες της παρούσας, ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:  

1. Άδεια: Κάθε απαιτούμενη από την ισχύουσα νομοθεσία έγκριση από την, κατά περίπτωση, 

αρμόδια δημόσια αρχή για την εκτέλεση του έργου. 

2. Αθέτηση υποχρεώσεων του Κύριου του έργου: Κάθε γεγονός η επέλευση του οποίου 

παρέχει, μεταξύ άλλων, στον παραχωρησιούχο το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα. 

3. Αθέτηση υποχρεώσεων του παραχωρησιούχου: Κάθε γεγονός η επέλευση του οποίου 

παρέχει στον Κύριο του Έργου το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα. 

4. Ανάδοχος: Ο ανακηρυχθείς Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης.  

5. Αναπροσαρμογή μισθώματος: Η μεταβολή του καταβαλλόμενου μισθώματος, όπως 
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καθορίζεται στο άρθρο 8.  

6. Αντίκλητος του παραχωρησιούχου: Το φυσικό πρόσωπο που ορίζεται σύμφωνα με το 

άρθρο 55. 

7. Αντικείμενο της παραχώρησης:  Η ανακαίνιση, η επέκταση, η αναβάθμιση, η λειτουργία, η 

συντήρηση και η εκμετάλλευση των Δημοτικών Λουτρών Νισύρου. 

8. Ανωτέρα βία: Κάθε γεγονός και περιστατικό εκτός και πέραν του ελέγχου ή επιρροής των 

συμβαλλομένων, για το οποίο δεν υφίσταται ειδική πρόβλεψη στην παρούσα και οι συνέπειές του δεν 

θα μπορούσαν προβλεφθούν ή να αποτραπούν ή να παρεμποδιστούν ακόμη και εάν οι συμβαλλόμενοι 

επεδείκνυαν ιδιαίτερη σύνεση και κατέβαλλαν ιδιαίτερη επιμέλεια. 

9. Απαιτήσεις έργων: Τα ελάχιστα τεχνικά πρότυπα, στα οποία υποχρεούται να 

συμμορφώνεται ο παραχωρησιούχος σύμφωνα με την Τεχνική Προσφορά. 

10. Απαιτήσεις παράδοσης: Οι απαιτήσεις του παραχωρησιούχου κατά την παράδοση του 

ακινήτου και των εγκαταστάσεών του. 

11. Απαιτήσεις συντήρησης: Οι ελάχιστες απαιτήσεις, στις οποίες υποχρεούται να 

συμμορφώνεται ο παραχωρησιούχος σύμφωνα με την Τεχνική Προσφορά. 

11. Αποζημίωση: Το καταβαλλόμενο ποσό από τον Κύριο του Έργου ή τον παραχωρησιούχο 

στον αντισυμβαλλόμενού του για τους λόγους και στο ύψος που καθορίζονται στην παρούσα.   

12. Ασφαλιστική αποζημίωση: Κάθε αποζημίωση καταβλητέα στον παραχωρησιούχο, καθώς 

επίσης εισπρακτέα από αυτόν ή από αντιπρόσωπό του ή από υπεργολάβο ή το προσωπικό τους στο 

πλαίσιο ασφαλιστικής σύμβασης που συνάπτεται από ή για λογαριασμό του παραχωρησιούχου ή που 

αυτός υποχρεούται να συνάψει σύμφωνα με το άρθρο 32 και το Προσάρτημα 3 της παρούσας. 

13. Δανειστής: Κάθε φορέας που παρέχει χρηματοδότηση στον παραχωρησιούχο και 

συνάπτει μαζί του δανειακή σύμβαση.      

14. Δείκτης τιμών καταναλωτή: Ο δείκτης τιμών καταναλωτή, όπως καταρτίζεται και 

δημοσιεύεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. 

15. Δεσμευτική επένδυση: Το ποσό που θα καταβληθεί από τον παραχωρησιούχο, όπως 

καθορίστηκε στην Τεχνική Προσφορά του ανακηρυχθέντος Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης, για την 

εκτέλεση των εργασιών ανακαίνισης, επέκτασης και αναβάθμισης των Δημοτικών Λουτρών Νισύρου. 

Το ποσό αυτό αποτελεί το μετοχικό κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού και 

καταβάλλεται  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό της.   

16. Δημοτικά Λουτρά Νισύρου: Το ακίνητο και οι εγκαταστάσεις του, όπως αποτυπώνονται 

στο τοπογραφικό διάγραμμα του Προσαρτήματος 1 της παρούσας. 

17. Διαγωνισμός: Ο ανοικτός, διεθνής πλειοδοτικός διαγωνισμός της Προκήρυξης 1/2017 για 

την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Ανακαίνιση, επέκταση, αναβάθμιση, λειτουργία, συντήρηση και 

εκμετάλλευση των Δημοτικών Λουτρών Νισύρου». 
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18. Διαδικασία επίλυσης διαφορών: Η καθορισμένη στα άρθρο 47 και 48 διαδικασία για την 

επίλυση τεχνικής ή κάθε άλλης μορφής διαφοράς, η οποία θα ανακύψει κατά την εκτέλεση της 

παρούσας. 

19. Διάρκεια της σύμβασης σύμπραξης: Η χρονική περίοδος από την υπογραφή έως τη λήξη 

ή τη λύση της.    

20. Διαφορά: Κάθε διαφορά, αμφισβήτηση ή διαφωνία κατά την εκτέλεση της παρούσας. 

21. Διευθύνουσα Υπηρεσία: Η Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Κω.  

              22. Έγγραφα παραχώρησης: Η παρούσα με τα Προσαρτήματά της, τυχόν δανειακές 

συμβάσεις, οι εγγυητικές επιστολές δεσμευτικής επένδυσης, καλής εκτέλεσης των έργων και καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης, οι συμβάσεις με τους δηλωθέντες, κατά σειρά, μελετητή, εργοληπτική 

εταιρεία και το φορέα διαχείρισης, οι ασφαλιστικές συμβάσεις και κάθε άλλο έγγραφο που εγκρίνεται 

από τον Κύριο του Έργου.      

23. Εγγυητικές επιστολές: Η εγγυητική επιστολή προσωρινού αναδόχου, η εγγυητική 

επιστολή δεσμευτικής επένδυσης, η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των έργων και η εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

24. Εγγυητική επιστολή δεσμευτικής επένδυσης: Η εγγυητική επιστολή του άρθρου 14Γ της 

παρούσας. 

25. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των  έργων: Η εγγυητική επιστολή του άρθρου 14Δ 

της παρούσας. 

26. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης: Η εγγυητική επιστολή του άρθρου 

14Ε της παρούσας.  

27. Εγγυητική επιστολή προσωρινού αναδόχου: Η εγγυητική επιστολή του άρθρου 25 της 

προκήρυξης. 

28. Εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι: Οι περιβαλλοντικοί όροι, όπως εγκρίθηκαν και όπως 

θα τροποποιηθούν κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με τους ορισμούς της. 

29. Εκπρόσωπος του Κύριου του Έργου: Το φυσικό πρόσωπο το οποίο ορίζεται στην παρ. 3 

του άρθρου 50 της παρούσας ως αποδέκτης των εγγράφων του παραχωρησιούχου. 

30. Εκπρόσωπος του παραχωρησιούχου: Το φυσικό πρόσωπο που ορίζεται σύμφωνα με την 

παρ. 1 του άρθρου 55 της παρούσας. 

31. Ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλισης: Οι απαιτήσεις ασφάλισης, όπως καθορίζονται στο 

Προσάρτημα 3. 

32. Επιτροπή παραλαβής: Η επιτροπή που ορίζεται από τον Κύριο του Έργου και 

παραλαμβάνει από τον παραχωρησιούχο το ακίνητο και τις εγκαταστάσεις του, όταν λυθεί ή 

καταγγελθεί η σύμπραξη. 

33. Επιτροπή Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών: Η επιτροπή του άρθρου 47 της παρούσας, η 
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οποία επιλύει εξωδικαστικά κάθε τεχνική διαφορά. 

32. Επιχειρηματικό σχέδιο: Το σχέδιο της παρ. 7 του άρθρου 15 της προκήρυξης 1/2017. 

33. Εργάσιμη ημέρα: Κάθε ημέρα που είναι ανοικτές οι τράπεζες στην Ελλάδα και 

διενεργούν συναλλαγές με το κοινό.     

34. Έργο: Η ανακαίνιση, η επέκταση, η αναβάθμιση, η λειτουργία, η συντήρηση και η εκμετάλλευση των 

Δημοτικών Λουτρών Νισύρου. 

35. Ημερομηνία: Η ημέρα του μήνα και του έτους που λαμβάνει χώρα γεγονός υποκείμενο στις διατάξεις της 

παρούσας. 

36. Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας: Οι εθνικοί και ευρωπαϊκοί κανόνες, Κανονισμοί και πρότυπα για την 

υγεία, την ασφάλεια και την, εν γένει, προστασία των χρηστών και των εργαζομένων στα Δημοτικά Λουτρά Νισύρου. 

37. Κατασκευαστής: Η εργοληπτική εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει, στο πλαίσιο σύμβασης 

με τον παραχωρησιούχο, την ανακαίνιση, την επέκταση και την αναβάθμιση των Δημοτικών Λουτρών 

Νισύρου.  

38. Κύριος του έργου: Οι Δημοτικές Τουριστικές Επιχειρήσεις Νισύρου Α.Ε. 

(ΔΗ.ΤΟΥΡ.Ε.Ν. Α.Ε.). 

39. Μελέτη: Κάθε μελέτη που αφορά το έργο και την εκτέλεσή του. 

40. Μελετητής: Το πρόσωπο που δηλώθηκε και εκπονεί τις απαιτούμενες, σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία, μελέτες για την εκτέλεση του έργου. 

41. Μετοχικό κεφάλαιο: Το μετοχικό κεφάλαιο του παραχωρησιούχου, διηρημένο σε μετοχές 

ίσης αξίας.  

42. Μίσθωμα: Το καταβαλλόμενο, ετησίως, ποσό από τον παραχωρησιούχο στην αναθέτουσα 

αρχή, σύμφωνα με το άρθρο . . . της παρούσας. 

43. Οικονομικό μοντέλο: Το οικονομικό μοντέλο της προσφοράς του ανακηρυχθέντος 

Ιδιωτικού Φορέας Σύμπραξης, όπως περιλήφθηκε ως στοιχείο του επιχειρηματικού σχεδίου και 

υποβλήθηκε με την Τεχνική του Προσφορά και όπως επικαιροποιήθηκε πριν από την υπογραφή της 

παρούσας.  

44. Παραχωρησιούχος: Η Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού, η οποία υπογράφει την 

παρούσα με τον Κύριο του Έργου. 

45. Περιβάλλον: Οι κάθε μορφής φυσικοί ή ανθρωπογενείς παράγοντες και στοιχεία  που 

επιδρούν μεταξύ τους και επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία, την ποιότητα ζωής, την υγεία των 

πολιτών, τις ιστορικές και πολιτιστικές παραδόσεις και τις αισθητικές αξίες.   

46. Περιβαλλοντικές απαιτήσεις: Οι απαιτήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως 

καθορίζονται στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και στην ισχύουσα σχετική νομοθεσία. 

47. Περιβαλλοντική άδεια: Κάθε απαιτούμενη από την ισχύουσα νομοθεσία άδεια για την 

εκτέλεση του έργου 

48. Περίοδος ανάπτυξης: Η περίοδος που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση των εργασιών 
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ανακαίνισης, επέκτασης και αναβάθμισης του συγκροτήματος των Δημοτικών Λουτρών Νισύρου, 

μέγιστης διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, υπολογιζομένης από την υπογραφή της παρούσας. 

49. Περίοδος διαχείρισης: Η περίοδος που εκκινεί χρονικά από την ολοκλήρωση της 

περιόδου ανάπτυξης και συμπληρώνεται με τη λήξη της ισχύος ή τη λύση ή την καταγγελία της 

σύμβασης σύμπραξης.  

50. Περίοδος σύμπραξης: Η περίοδος που εκκινεί με την υπογραφή της παρούσας και 

ολοκληρώνεται, εφόσον δεν καταγγελθεί, με τη συμπλήρωση του καθορισμένου σε αυτήν χρόνου. 

51. Πιστοποιητικό περάτωσης: Το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τη Διευθύνουσα 

Υπηρεσία στο οποίο βεβαιώνεται η ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης, επέκτασης και 

αναβάθμισης των Δημοτικών Λουτρών Νισύρου. 

52. Πόρισμα: Η απόφαση της επιτροπής επίλυσης τεχνικών διαφορών με την οποία επιλύεται 

τεχνική διαφορά. 

53. Προκήρυξη: Η προκήρυξη 1/2017. 

54. Πληρεξούσιο πιστωτικό ίδρυμα: Το πιστωτικό ίδρυμα που ορίζεται ως τέτοιο από του 

δανειστές του παραχωρησιούχου στο πλαίσιο δανειακής σύμβασης, εάν έχει υπογραφεί. 

55. Προσφορά: Η προσφορά που υπέβαλε ο ανακηρυχθείς Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης. 

56. Σύμβαση σύμπραξης: Η παρούσα. 

57. Τεχνική διαφορά: Κάθε διαφορά που ορίζεται στην παρούσα ως τεχνικό ζήτημα ή 

κρίνεται ως τέτοια από την επιτροπή επίλυσης τεχνικών διαφορών. 

58. Φορέας διαχείρισης: Η εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει, στο πλαίσιο σύμβασης με τον 

παραχωρησιούχο, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την εκμετάλλευση των Δημοτικών Λουτρών 

Νισύρου. 

 

Άρθρο 4 

Ερμηνεία 

 

1. Στην παρούσα καταγράφεται η συμφωνία των συμβαλλομένων, ερμηνευτικά της θεμέλια 

έχει τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, επιδιώκεται δε η ικανοποίηση του 

δημοσίου συμφέροντος. 

2. Η ακυρότητα μέρους της παρούσας δεν επιφέρει και την ακυρότητα του συνόλου της. 

Σε περίπτωση ακυρότητας μέρους, το απομένον παραμένει ισχυρό και δεσμεύει τα 

συμβαλλόμενα μέρη.    

3. Εφόσον δεν συνάγεται διαφορετικά από τα συμφραζόμενα, στην παρούσα: 

α) αναφορές σε άρθρα και προσαρτήματα είναι αναφορές στα άρθρα και τα Παραρτήματά της, 

β) αναφορές σε ημέρες είναι οι ημερολογιακές ημέρες, 
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γ) αναφορές σε νομοθεσία (νόμος, κανονιστική πράξη, άρθρο ή παράγραφος) είναι αναφορές στην ισχύουσα 

νομοθεσία κατά τη στιγμή που ανακύπτει ζήτημα το οποίο διέπεται από αυτήν, 

δ) αναφορές στον ενικό περιλαμβάνουν αναφορές και στον πληθυντικό και αντιστρόφως, 

ε) οι επικεφαλίδες δεν λαμβάνονται υπόψην κατά την ερμηνεία της παρούσας, 

στ) αναφορές σε σύμβαση, έγγραφο, πράξη, άδεια και κάθε άλλο στοιχείο, με οποιοδήποτε τίτλο 

συγκεκριμενοποιείται στην παρούσα, ερμηνεύεται με τη μορφή που έχει, τροποποιούμενο, καταργούμενο, συμπληρούμενο 

ή ανακαλούμενο, κατά τη στιγμή που ανακύπτει σχετική ανάγκη, 

ζ) οι αναφορές σε συμβαλλόμενα μέρη ή απλώς σε μέρη περιλαμβάνει και τους, κάθε μορφής, διαδόχους τους, 

η) το μίσθωμα που αναπροσαρμόζει ο παραχωρησιούχος σύμφωνα με το άρθρο . . .της παρούσας 

αναπροσαρμόζεται στην ημερομηνία αναπροσαρμογής, όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα,  

θ) όπου προβλέπεται υποχρέωση ειδοποίησης από κάθε συμβαλλόμενο μέρος, αυτή πρέπει να είναι πάντοτε 

έγγραφη, και 

ι) σε περίπτωσης ασυμφωνίας σε όρους των παραρτημάτων και διατάξεων της παρούσας, υπερισχύει η σύμβαση 

σύμπραξης. 

4. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ διατάξεων ή όρων στα κείμενα της σύμπραξης, η ισχύς τους από το εκείνο 

στο οποίο περιέχονται και η σειρά υπερίσχυσης ορίζεται ως εξής: 

α) η σύμβαση σύμπραξης, 

β) η προσφορά του ανακηρυχθέντος Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης, 

γ) η προκήρυξη 1/2017 και τα Παραρτήματα αυτής, 

δ) οι, τυχόν, διευκρινίσεις που δόθηκαν, οι τροποποιήσεις και οι συμπληρώσεις της προκήρυξης κατά την 

εξέλιξη και έως την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, και  

ε) το σχέδιο σύμβασης σύμπραξης. 

  

Άρθρο 5 

Αντικείμενο 

 

Αντικείμενο της παρούσας είναι το έργο: «Ανακαίνιση, επέκταση, αναβάθμιση, λειτουργία, συντήρηση και 

εκμετάλλευση των Δημοτικών Λουτρών Νισύρου», την εκτέλεση του οποίου αναλαμβάνει ο παραχωρησιούχος σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην παρούσα και στο συνημμένο σε αυτήν Προσάρτημα 4, όπου περιέχεται  η Τεχνική του Προσφορά. 

 

 

Άρθρο 6 

Διάρκεια 

 

1. Η διάρκεια της παρούσας συμφωνείται για τριάντα (30) έτη, περιλαμβανομένης και της περιόδου ανάπτυξης, 

αρχίζει δε με την υπογραφή της. 

2. Η σύμπραξη μπορεί να παραταθεί για δέκα (10) ακόμη έτη κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των δύο μερών. 

Οι διαπραγματεύσεις εκκινούν οποιαδήποτε στιγμή κατά την τελευταία πενταετία της παραπάνω περιόδου και 

αφού ο παραχωρησιούχος υποβάλλει έγγραφο αίτημα με τις προτάσεις του. 

 

Άρθρο 7  

Προϋπολογισμός-Χρηματοδότηση 
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1. Για την εκτέλεση του έργου ο παραχωρησιούχος θα διαθέσει το ποσό των . . . ευρώ, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην Τεχνική Προσφορά, η οποία περιέχεται στο Προσάρτημα 4. 

Το ποσό αυτό αποτελεί τη δεσμευτική επένδυση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 της παρούσας, και 

διατίθεται, αποκλειστικά, για τις ανάγκες της ανακαίνισης, της αναβάθμισης και της επέκτασης του υφιστάμενου 

συγκροτήματος, καθώς επίσης της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, της εκπόνησης των μελετών και της έκδοσης 

των απαιτούμενων αδειών. 

2. Ο παραχωρησιούχος αναλαμβάνει να καλύψει το σύνολο των δαπανών τόσο για την εκτέλεση του έργου όσο 

και για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την εκμετάλλευση του συγκροτήματος. 

Ο παραχωρησιούχος διατηρεί το δικαίωμα να ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο, ώστε να εξασφαλίσει τη 

χρηματοδότηση μέρους των απαιτούμενων ποσών για την εκτέλεση του έργου.  

3. Η παροχή εγγυήσεων για την εξασφάλιση της αναγκαίας χρηματοδότησης αποτελεί, επίσης, αποκλειστική 

του υποχρέωση.  

Σε αντάλλαγμα και καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας αποκτά το αποκλειστικό δικαίωμα να λειτουργεί, 

και να εκμεταλλεύεται, δηλαδή να διαχειρίζεται το ακίνητο και τις εγκαταστάσεις του.  

Έχει όμως την ευθύνη για τη φύλαξη, τη συντήρηση, την καθαριότητα και την ασφάλισή τους, την καταβολή 

του συνόλου των λειτουργικών τους δαπανών, καθώς επίσης να καταβάλει κάθε άλλη νομοθετημένη οικονομική 

υποχρέωση, φόρους ή τέλη.  

Βαρύνεται, τέλος, για το σύνολο των κινδύνων της σύμπραξης.  

 

Άρθρο 8 

Μίσθωμα 

 

1. Ο παραχωρησιούχος καταβάλλει στον Κύριο του Έργου ετήσιο μίσθωμα.  

2. Το ύψος του ανέρχεται στο ποσό των . . . . . ευρώ. 

Το ετήσιο μίσθωμα αναπροσαρμόζεται, ανά πενταετία, σε ποσοστό ίσο με τη μεταβολή κατά την περίοδο που 

μεσολάβησε από τον προηγούμενο υπολογισμό του μισθώματος στον δείκτη τιμών καταναλωτή. 

Στην περίπτωση που το έργο ενταχθεί κατά την εκτέλεση της παρούσας στον αναπτυξιακό νόμο και ο 

παραχωρησιούχος εξασφαλίζει τη χρηματοδότησή του σε ποσοστό τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40%) του 

προϋπολογισμού, τα ετήσιο μίσθωμα θα ανέλθει στο ποσό των . . . ευρώ, αναπροσαρμοζόμενο, επίσης, ανά πενταετία σε 

ποσοστό ίσο με τη μεταβολή κατά την περίοδο που μεσολάβησε από τον προηγούμενο υπολογισμό του μισθώματος στον 

δείκτη τιμών καταναλωτή. 

3. Ο παραχωρησιούχος, λόγω των αυξημένων δαπανών για την εκτέλεση των εργασιών ανακαίνισης, επέκτασης 

και αναβάθμισης, δεν θα καταβάλλει ετήσιο μίσθωμα έως τη λήξη του οικονομικού έτους 2022, ήτοι την 31
η
 Δεκεμβρίου 

2022. 

 

 

 

Άρθρο 9 

Υποχρεώσεις Κύριου του Έργου 
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1. Με την υπογραφή και καθόλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας, ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει έναντι του 

παραχωρησιούχου τις παρακάτω, ενδεικτικά αναφερόμενες, υποχρεώσεις: 

α) να του παραδώσει το ακίνητο και τις εγκαταστάσεις του ελεύθερα από χρέη και λοιπά βάρη, 

β) να εξασφαλίζει την κατασκευή και τη συντήρηση με δαπάνες του κάθε οδού πρόσβασης στους χώρους του 

έργου, 

γ) να διατυπώνει, εάν του ζητηθεί, τις απόψεις του στις δημόσιες αρχές τις αρμόδιες για την έγκριση των 

μελετών και τη χορήγηση των αδειών που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, 

δ) να παρέχει, κατά προτεραιότητα, τις ζητούμενες εγκρίσεις και συναινέσεις, 

ε) να χορηγεί στον παραχωρησιούχο, μετά από αίτησή του, εύλογη παράταση για την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών του, όταν παραβιάζει, υπαιτίως, την παρούσα, προκαλώντας ουσιώδεις αρνητικές συνέπειες στο 

έργο, και  

στ) κάθε άλλη υποχρέωση, η οποία δεν προβλέπεται ρητά στο παρόν άρθρο ή στην παρούσα, αλλά θεωρείται 

τέτοια κατά την κοινή πείρα, τις αντιλήψεις που επικρατούν στις συναλλαγές και τις ανάγκες εκτέλεσης της παρούσας.         

2. Δεσμεύεται, επίσης, ότι δεν θα παρέμβει ή/και διακόψει τις εργασίες της ανακαίνισης, της 

επέκτασης και της αναβάθμισης των Δημοτικών Λουτρών, καθώς επίσης τη λειτουργία, τη συντήρηση 

και την εκμετάλλευσή τους.  

Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, να το πράξει, όταν συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: 

α) ο Κύριος του Έργου θεωρεί, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες ότι ο 

παραχωρησιούχος με πράξη ή παράλειψή του παραβιάζει υποχρέωση ικανή να προκαλέσει άμεσο και 

σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια των χρηστών, των εργαζόμενων και των τρίτων, να επιφέρει ζημία 

ή να απειλήσει το περιβάλλον, 

β) η παράβαση, ο κίνδυνος, η ζημία ή η απειλή μπορεί να αρθεί, να αποτραπεί και, 

αντίστοιχα, να αντιμετωπιστεί από τον παραχωρησιούχο και ο Κύριος του Έργου τον καλεί εγγράφως 

να το πράξει εντός τακτής προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών, και  

γ) ο παραχωρησιούχος αρνείται ή παραλείπει να το πράξει. 

Με τη συντέλεση της παρέμβασης ή της διακοπής ο Κύριος του Έργου θέτει υπό τον 

προσωρινό έλεγχο ή την όμοια διαχείρισή του το ακίνητο και τις εγκαταστάσεις του για όσο χρόνο 

απαιτηθεί, δίχως να γεννάται ζήτημα ευθύνης του. 

  

Άρθρο 10 

Υποχρεώσεις παραχωρησιούχου 

 

1. Με την υπογραφή και καθ όλη τη διάρκειας ισχύος της παρούσας, ο παραχωρησιούχος αναλαμβάνει έναντι 

του Κυρίου του Έργου τις παρακάτω, ενδεικτικά αναφερόμενες, υποχρεώσεις: 

α) να εκπονήσει τις μελέτες, να λάβει τις αδειοδότησεις, να διεξαγάγει τις έρευνες και να προβεί σε κάθε άλλη 

ενέργεια, προβλεπόμενη στην ισχύουσα σχετική νομοθεσία και αναγκαία για την εκτέλεση του έργου, 

β) να εξασφαλίσει, από ίδιους πόρους ή με τραπεζικό δανεισμό, την απαιτούμενη χρηματοδότηση για την 

εκτέλεση του έργου, 
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γ) να καταβάλει εμπρόθεσμα το ετήσιο μίσθωμα στο ύψος που καθορίζεται κάθε φορά. Σε περίπτωση 

καθυστέρησης, το μίσθωμα επιβαρύνεται με το νόμιμο τόκο υπερημερίας, επιφυλασσομένων των 

δικαιωμάτων του Κυρίου του Έργου να καταγγείλει την παρούσα ή/και να ζητήσει την κατάπτωση της 

εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Για την οφειλή ειδοποιείται ο 

παραχωρησιούχος και καλείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών να την καταβάλει, 

μετά δε την άκαρπη παρέλευσή της δικαιούται να ασκήσει τα προβλεπόμενα δικαιώματά του, 

δ) να υπογράφει και να διατηρεί σε ισχύ τα ασφαλιστήρια συμβόλαιο, σύμφωνα με τους όρους του 

Προσαρτήματος 3, 

ε) να παραδώσει το ακίνητο και τις εγκαταστάσεις του, όταν ολοκληρωθεί η ισχύς της παρούσας και σύμφωνα 

με τα οριζόμενα σε αυτήν,  

στ) να ζητά την έγκριση ή τη συναίνεση του Κυρίου του Έργου σε κάθε ζήτημα που η παρούσα την απαιτεί. 

Όταν παρέχονται υπό όρους, ο παραχωρησιούχος οφείλει να συμμορφώνεται στο περιεχόμενό τους. Εάν η έγκριση ή η 

συναίνεση δεν παρασχεθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την έγγραφη υποβολή του σχετικού αιτήματος, θεωρείται, 

αμάχητα, ότι έχει δοθεί σιωπηρά,  

ζ) να μεταφέρει ή, εφόσον απαιτηθεί, να λάβει στο όνομά του τις συνδέσεις και τις παροχές με 

τους οργανισμούς κοινής ωφελείας, καθώς επίσης να καταβάλλει και να διατηρεί σε ισχύ, έως τη λήξη 

ή τη, με οποιονδήποτε τρόπο, λύση της παρούσας, τις προβλεπόμενες προς αυτούς εγγυήσεις,  

η) να προσλάβει, κατά προτίμηση, το προσωπικό που απασχολείται σήμερα στα Δημοτικά 

Λουτρά και, κατά προτεραιότητα, προσωπικό που κατοικεί στη Νίσυρο ή στην ευρύτερη περιοχή των 

Δωδεκανήσων,  

θ) να αμυνθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δικαστικά ή εξωδικαστικά, παρεμβαίνοντας με 

δική του επιμέλεια, δαπάνες και έξοδα υπέρ του Κυρίου του Έργου και κατά του τρίτου, καθιστάμενος 

δικονομικός εγγυητής, για κάθε ζήτημα που συνδέεται με την εκτέλεση της παρούσας και επωμίζεται 

οικονομικά ο Κύριος του Έργου,  

ι) να καταβάλει στον Κύριο του Έργου οποιοδήποτε χρηματικό ποσό τον βαρύνει κατά την 

εκτέλεση της παρούσας και σε σχέση με τη σύμπραξη, καθώς επίσης τα δικαστικά έξοδα, τις, εν γένει, 

δαπάνες και τις αμοιβές των δικηγόρων του 

ια) να γνωστοποιεί στον Κύριο του Έργου εγγράφως και αμέσως κάθε δικαστική ή εξώδικη 

διαφορά του με τρίτο, προκειμένου και εάν διατηρεί έννομο συμφέρον να παρέμβει, διαθέτοντάς του 

κάθε σχετικό έγγραφο,  

ιβ) να αποζημιώνει πλήρως τον Κύριο του Έργου, όλες τις αρχές, τους αντιπροσώπους, τους 

προστηθέντες και υπαλλήλους αυτών, για όλα τα έξοδα, απώλειες, ζημίες, φθορές και, κάθε άλλη 

μορφή, δαπάνης σχετιζόμενες με την εκτέλεση της παρούσας, συμπεριλαμβανομένης και κάθε 

απαίτησης για σωματικές βλάβες, ακόμη και εάν δεν αποβεί θανατηφόρα, ή/και απώλεια ή ζημία 

ακίνητης και κινητής περιουσίας, και  

ιγ) κάθε άλλη υποχρέωση, η οποία δεν προβλέπεται ρητά στο παρόν άρθρο ή στην παρούσα, αλλά θεωρείται 

τέτοια κατά την κοινή πείρα, τις αντιλήψεις που επικρατούν στις συναλλαγές και τις ανάγκες εκτέλεσης της παρούσας.    
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2. Ο παραχωρησιούχος συναλλάσσεται με τους τρίτους στο δικό του όνομα και για 

λογαριασμό του.  

Δεν έχει το δικαίωμα να ενεργεί πράξεις στο όνομα του Κυρίου του Έργου και γενικά να τον 

δεσμεύει έναντι τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο.  

Ο Κύριος του Έργου μπορεί να του παρέχει, κατ’ εξαίρεση και κατά την απόλυτη κρίση του, 

εντολή ή πληρεξουσιότητα να διενεργεί συγκεκριμένες πράξεις σχετικές με τη σύμπραξη. Η εντολή ή 

πληρεξουσιότητα παρέχεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου και αποδεικνύεται 

εγγράφως περιβαλλόμενη τον συμβολαιογραφικό τύπο. 

Ο παραχωρησιούχος δεν συνδέεται με τον Κύριο του Έργου με σχέση προστήσεως, 

αντιπροσώπευσης ή εξαρτημένης εργασίας, συμφωνεί δε ότι θα απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια 

μπορεί να δημιουργήσει σε κάθε τρίτο την εντύπωση ότι του έχει παρασχεθεί τέτοια εξουσία. Σε 

περίπτωση πρόκλησης οποιοσδήποτε ζημίας στους προστηθέντες, στελέχη, υπαλλήλους, συνεργάτες 

του παραχωρησιούχου ή του Κυρίου του Έργου, σε χρήστη, σε πελάτη ή σε οποιονδήποτε τρίτο, 

οποτεδήποτε και αν συμβεί αυτή και για οποιονδήποτε λόγο, η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον 

παραχωρησιούχο. 

Ο παραχωρησιούχος αναλαμβάνει κάθε ευθύνη για φανερά ή κρυφά, πραγματικά ή νομικά, 

ουσιώδη ή επουσιώδη ελαττώματα, είτε αυτά υπάρχουν κατά τη σύναψη της παρούσας είτε θα 

προκύψουν στο μέλλον, παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι δεν διατηρεί οποιαδήποτε αξίωση 

έναντι του Κυρίου του Έργου για τους παραπάνω λόγους και παραιτούνται αμετάκλητα από το 

δικαίωμα να εγείρει οποιαδήποτε αξίωση.  

Δηλώνει, επίσης, ότι εξέτασε όλα τα νομικά και πραγματικά ζητήματα που αφορούν το έργο 

και θα μπορούσαν να επηρεάσουν την παρούσα πριν από την υποβολή της προσφοράς του, 

αναγνωρίζει δε και θεωρεί δυνατή την εκτέλεση της Τεχνικής Προσφοράς και την ανταπόκρισή του 

στους όρους της σύμπραξης.  

 

Άρθρο 11 

Δηλώσεις Κύριου του Έργου 

 

Ο Κύριος του Έργου, κατά την υπογραφή της παρούσας, δηλώνει ότι: 

α) διαθέτει τη δικαιοπρακτική ικανότητα για να την υπογράψει,  

β) διαθέτει τη δικαιοπρακτική ικανότητα για να αναλάβει και να ασκήσει τα δικαιώματα, 

καθώς επίσης να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όπως προβλέπονται σε αυτήν,   

γ) οι υποχρεώσεις του είναι νόμιμες, έγκυρες, δεσμευτικές και εκτελεστές, 

δ)  το ακίνητο και οι εγκαταστάσεις του παραχωρούνται για την εκτέλεση της παρούσας απαλλαγμένα από 

υποθήκη, ενέχυρο, εμπράγματη ασφάλεια, βάρος, δικαίωμα προαίρεσης, αξίωση, συντηρητική κατάσχεση ή καταλογισμό 

κάθε είδους, τύπου ή περιγραφής και, εν γένει, από κάθε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα και από κάθε  δικαίωμα τρίτων, 
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ε) δεν έχει λάβει καμία ειδοποίηση ούτε υφίσταται οποιαδήποτε δικαστική εκκρεμότητα σχετικά με το ακίνητο 

και τις εγκαταστάσεις του,  

στ) δεν είναι μέρος άλλης σύμβασης ή δεν έχει αναλάβει άλλη υποχρέωση ανταγωνιστική στα 

συμφέροντα ή στις υποχρεώσεις του από την παρούσα, 

ζ) υπόκειται στο Ελληνικό δίκαιο και παραιτείται από κάθε ασυλία, και 

η) δεν διατηρεί οποιαδήποτε άλλη απαίτηση έναντι της αναθέτουσας αρχής, πέραν όσων 

προβλέπονται στην παρούσα. 

 

 

 

Άρθρο 12 

Δηλώσεις παραχωρησιούχου 

 

Ο παραχωρησιούχος κατά την υπογραφή της παρούσας δήλωσε ότι: 

α) έχει συσταθεί νόμιμα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 

β) διαθέτει τη δικαιοπρακτική ικανότητα για να την υπογράψει,  

γ) διαθέτει τη δικαιοπρακτική ικανότητα για να αναλάβει και να ασκήσει τα δικαιώματα, 

καθώς επίσης να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όπως προβλέπονται στην παρούσα,   

δ) δραστηριοποιείται, αποκλειστικά, στο αντικείμενο της παρούσας,  

ε)  οι υποχρεώσεις του από κάθε έγγραφο της σύμπραξης, στο οποίο ενεργεί ως 

συμβαλλόμενο μέρος, είναι ή θα είναι, όταν υπογράφονται, νόμιμα, έγκυρα, δεσμευτικά και 

εκτελεστά,  

στ) δεν είναι μέρος άλλης σύμβασης ή δεν έχει αναλάβει άλλη υποχρέωση ανταγωνιστικών 

στα συμφέροντα ή στις υποχρεώσεις του από την παρούσα, 

ζ) υπόκειται στο Ελληνικό δίκαιο και παραιτείται από κάθε ασυλία, 

η) δεν υφίστανται εκκρεμείς ή επαπειλούμενες  αγωγές,  μηνύσεις, δικαστικές διαδικασίες ή 

ανακρίσεις εις βάρος του, η έκβαση των οποίων θα μπορούσε να προκαλέσει αθέτηση δέσμευσης ή να 

επιδράσει δυσμενώς σε δραστηριότητες, σε περιουσιακά του στοιχεία ή στην ικανότητά του να 

εκπληρώσει υποχρεώσεις της παρούσας, 

θ) δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του πρόστιμο ή οποιασδήποτε άλλης μορφής κύρωση, οι 

οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν αθέτηση δέσμευσης ή να επιδράσουν δυσμενώς σε 

δραστηριότητες, σε περιουσιακά του στοιχεία ή στην ικανότητά του να εκπληρώσει υποχρεώσεις της 

παρούσας, 
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ι) γνωρίζει επακριβώς τη φύση και το εύρος των  κινδύνων, καθώς επίσης τους κινδύνους που 

αναλαμβάνει, 

ια) δεσμεύεται ότι οι απαιτούμενες μελέτες και τα εκτελούμενα έργα θα ανταποκρίνονται στις 

προδιαγραφές και θα πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας, και  

ιβ) δεν διατηρεί οποιαδήποτε άλλη απαίτηση έναντι του Κυρίου του Έργου, πέραν όσων 

προβλέπονται στην παρούσα. 

 

Άρθρο 13 

Δεσμευτική επένδυση 

 

Η δεσμευτική επένδυση καλύπτει στο σύνολό του τον προϋπολογισμό για την εκτέλεση των 

εργασιών ανακαίνισης, επέκτασης και αναβάθμισης των Δημοτικών Λουτρών Νισύρου, όπως 

καθορίστηκε στην Τεχνική Προσφορά του ανακηρυχθέντος Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης. 

Το ποσό αυτό αποτελεί το μετοχικό κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού και 

καταβάλλεται  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό της. 

Για την εξασφάλισή της ο παραχωρησιούχος υποβάλλει πριν ή κατά την υπογραφή της 

παρούσας εγγυητική επιστολή δεσμευτικής επένδυσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο. 

 

Άρθρο 14  

Εγγυητικές επιστολές 

 

Α. Γενικά 

 

1. Ο παραχωρησιούχος καταθέτει πριν ή κατά την υπογραφή ή κατά την εκτέλεση της 

παρούσας εγγυητικές επιστολές, όπως καθορίζονται στις επόμενες παραγράφους. 

Πρόκειται, κατά σειρά, για την εγγυητική επιστολή προσωρινού αναδόχου, την εγγυητική 

επιστολή δεσμευτικής επένδυσης, την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των έργων και την 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

2. Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα σε κράτος 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρα που έχει 

ΑΔΑ: Ψ30Ξ46Μ4ΙΛ-ΖΙ8





101 

 

κυρώσει τη Σύμβαση για τις Δημόσιες Συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. 

Η εγγυητική επιστολή, κατ’ ελάχιστον, περιλαμβάνει: 

α) την ημερομηνία έκδοσης,  

β) τον εκδότη,  

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται,  

δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

στ) τα πλήρη στοιχεία, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και τη διεύθυνση του φορέα υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση,  

ζ) την αναφορά ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, ενώ σε περίπτωση κατάπτωσης, τα ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήμου,  

η) τα στοιχεία της προκήρυξης και την ημερομηνία διεξαγωγής της διαγωνιστικής διαδικασίας,  

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

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

πέντε (5) ημερών μετά την απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 

Εάν η εγγύηση συμμετοχής εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυμα της αλλοδαπής μπορεί να 

συνταχθεί σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα συνοδεύεται όμως από 

επίσημη μετάφραση στην Ελληνική. 

  3. Η εγγυητική επιστολή δεν συμψηφίζεται με οφειλόμενη μίσθωμα ή άλλη οικονομική 

υποχρέωση του παραχωρησιούχου στο Κύριο του Έργου.  

Τα, κάθε μορφής, έξοδα και τέλη για την έκδοση, για τη διατήρηση σε ισχύ, για την 

ανανέωση, για την αντικατάσταση, για τη συμπλήρωση και την κατάπτωση εγγυητικής επιστολής 

βαρύνουν αποκλειστικά τον παραχωρησιούχο. 

4. Όταν ο παραχωρησιούχος κηρυχθεί έκπτωτος, η ισχύουσα εγγυητική επιστολή καταπίπτει 

υπέρ του Κυρίου του Έργου. 

Η κατάπτωση επέρχεται με έγγραφη δήλωση του Κυρίου του Έργου στο πιστωτικό ίδρυμα 

που την εξέδωσε. 

Εάν ο παραχωρησιούχος δεν καταβάλει, για οποιονδήποτε λόγο και με τον προσήκοντα 

τρόπο, το ετήσιο μίσθωμα, φόρους ή κάθε οφειλή σε εκτέλεση της παρούσας, ο Κύριος του Έργου τον 

ειδοποιεί να ανταποκριθεί στην υποχρέωσή του, τάσσοντας προς τούτο αποκλειστική προθεσμία δέκα 

πέντε (15). Με άπρακτη παρέλευσή της απευθύνεται στο πιστωτικό ίδρυμα που εξέδωσε την ισχύουσα 

εγγυητική επιστολή και ζητεί την κατάπτωσή της. 

Σε περίπτωση μερικής ή ολικής κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής δίχως να καταγγελθεί η 

παρούσα, ο παραχωρησιούχος οφείλει να την αντικαταστήσει ή να τη συμπληρώσει κατά το ελλείπον 

μέρος της. Ο Κύριος του Έργου τον ειδοποιεί να το πράξει εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα 
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πέντε (15) ημερών. Η άπρακτη παρέλευσή της αποτελεί παράβαση της σύμβασης και λόγο για την 

καταγγελία της. 

 

 

 

Β. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 

 

Για τη συμμετοχή του στη διαγωνιστική διαδικασία ο ανακηρυχθείς Ιδιωτικός Φορέας 

Σύμπραξης κατέθεσε την εγγυητική επιστολή με αριθμό . . . ., την οποία εξέδωσε την . .  . . το 

πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία. . . .  ύψους διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ. 

Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης σύμπραξης. 

 

 

 

Γ. Εγγυητική επιστολή δεσμευτικής επένδυσης 

 

1. Η εγγυητική επιστολή δεσμευτικής επένδυσης ανέρχεται σε ποσό που αντιστοιχεί στο δέκα 

τοις εκατό (10%) της δεσμευτικής επένδυσης, όπως καθορίζεται στο άρθρο 13 της παρούσας.  

Η διάρκεια ισχύος της συμπληρώνεται έξι (6) μήνες μετά την ολοκλήρωση της περιόδου 

ανάπτυξης. 

 2. Ο παραχωρησιούχος πριν ή κατά την υπογραφή της παρούσας κατέθεσε εγγυητική 

επιστολή δεσμευτικής επένδυσης με αριθμό . . . εκδόθηκε την . . . . από το πιστωτικό ίδρυμα με την 

επωνυμία . . . ύψους . . . (   ) ευρώ και διάρκειας  . . . . 

Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον παραχωρησιούχου την επομένη της έκδοσης του 

πιστοποιητικού ολοκλήρωσης των εργασιών ανακαίνισης, επέκτασης και αναβάθμισης. 

 

Δ. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των έργων 

   

1. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των έργων ανέρχεται σε ποσό ίσο με το είκοσι τοις 

εκατό (20%) της δεσμευτικής επένδυσης, όπως καθορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας.  
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Η ισχύς της εγγυητικής επιστολής έχει, επί ποινή απαραδέκτου, διάρκεια τριάντα έξι (36) μηνών με αφετηρία 

υπολογισμού την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει, εγγράφως, την παράταση της ισχύος της για δώδεκα (12) ακόμη μήνες. 

2. Ο παραχωρησιούχος πριν ή κατά την υπογραφή της παρούσας κατέθεσε εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης των έργων με αριθμό . . . εκδόθηκε την . . . . από το πιστωτικό ίδρυμα με 

την επωνυμία . . . ύψους . . . (   ) ευρώ και διάρκειας  . . . . 

Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον παραχωρησιούχου την επομένη της κατάθεσης της 

εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

 

Ε. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

 

1. Ο παραχωρησιούχος καταθέτει, μετά την ολοκλήρωση της περιόδου ανάπτυξης, δηλαδή μετά την 

ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης, επέκτασης και αναβάθμισης των Δημοτικών Λουτρών Νισύρου και την έκδοση 

του σχετικού πιστοποιητικού, εγγυητική επιστολή, προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλή εκτέλεση της παρούσας καθ όλη 

τη διάρκεια της ισχύος της. 

Το ύψος της ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) του ποσού της δεσμευτικής επένδυσης, 

όπως καθορίζεται στο άρθρο 13 της παρούσας. 

2. Η ισχύς της εγγυητικής επιστολής έχει διάρκεια ίση με τη διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης, 

προσαυξημένη κατά είκοσι τέσσερις (24) μήνες. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει, εγγράφως, την παράταση ισχύος της εγγυητικής επιστολής για δώδεκα 

(12) ακόμη μήνες. 

Εάν η εγγυητική επιστολή έχει διάρκεια και μικρότερη της καθοριζόμενης στο εδάφιο α΄, ο παραχωρησιούχος 

υποχρεούται να την ανανεώνει, μετά από ειδοποίηση της αναθέτουσας αρχής, τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη, 

κάθε φορά, συμπλήρωσή της.  

Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται εντός έξι (6) μηνών μετά τη συμπλήρωση της διάρκειας της παρούσας και 

αφού πρώτα το έργο παραδοθεί στον Κύριο του Έργου σύμφωνα με το άρθρο 43 της παρούσας.  

 

Άρθρο 15 

Προστασία του περιβάλλοντος 

 

1. Ο παραχωρησιούχος καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας οφείλει να λαμβάνει κάθε πρόσφορο και 

αναγκαίο μέτρο για να προστατεύσει το περιβάλλον. 

Η υποχρέωση προστασίας συνίσταται αφενός στην πρόληψη της υποβάθμισης και αφετέρου στην 

αποκατάσταση, στη συντήρηση και τη βελτίωση του περιβάλλοντος. 

2. Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται:  

α) να διασφαλίζει ότι κατά την εκτέλεση των εργασιών της περιόδου ανάπτυξης αλλά και καθ όλη τη διάρκεια 

της σύμπραξης θα χρησιμοποιεί αποτελεσματικές τεχνολογίες για την πρόληψη και πάντως την ελαχιστοποίηση της 

ρύπανσης που μπορεί να προκληθεί,  

β) να αποθηκεύει, να επεξεργάζεται, να εκκενώνει και να απορρίπτει κάθε ουσία που παράγεται από τις εργασίες 

ανακαίνισης, επέκτασης, αναβάθμισης, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης των Δημοτικών Λουτρών, καθώς 

επίσης να αποτρέπει και πάντως να ελαχιστοποιείται τη ρύπανση που μπορεί να προκαλέσουν,  
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γ) να συμμορφώνεται, εν γένει, στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις, όπως καθορίζονται στις σχετικές άδειες, 

δ) να καταρτίσει και να εφαρμόσει σχέδιο διαχείρισης περιβάλλοντος, και 

ε) να συντάσσει και να υποβάλει στον Κύριο του Έργου ετήσια απολογιστική έκθεση καθόλη τη διάρκεια της 

σύμπραξης. 

 

Άρθρο 16 

Παράδοση του ακινήτου και των εγκαταστάσεών του 

 

Με την υπογραφή της παρούσας ο Κύριος του Έργου παραδίδει στον παραχωρησιούχο και αυτός παραλαμβάνει 

το ακίνητο και τις εγκαταστάσεις του, δηλώνοντας ότι δεν έχει υποστεί καμία μεταβολή και παραμένει στην κατάσταση 

που βρίσκονταν τη στιγμή εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 

Άρθρο 17 

Διευθύνουσα Υπηρεσία 

 

1. Ο Κύριος του Έργου, αλλά και ο βασικός του μέτοχος ο Δήμος Νισύρου, δεν  διαθέτουν τεχνικές υπηρεσίες. 

Το έργο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ανατίθεται με την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 

του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, στη Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Κω. 

2. Στις αρμοδιότητες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περιλαμβάνονται: 

α) ο έλεγχος του επικαιροποιημένου χρονοδιαγράμματος ανάπτυξης και η διατύπωση γνώμης στον Κύριο του 

Έργου πριν το εγκρίνει, 

β) η λήψη των διμηνιαίων εκθέσεων προόδου και η εξέτασή τους, 

γ) η παρακολούθηση και ο έλεγχος της τήρησης του επικαιροποιημένου χρονοδιαγράμματος ανάπτυξης, 

δ) η παρακολούθηση και ο έλεγχος της συμβατότητας των εργασιών της  ανακαίνισης, της επέκτασης και της 

αναβάθμισης των Δημοτικών Λουτρών προς τις εγκεκριμένες μελέτες και άδειες, καθώς επίσης τους όρους της παρούσας 

και η ενημέρωση του Κυρίου του Έργου, 

ε) η έκδοση του πιστοποιητικού περάτωσης των  εργασιών της ανακαίνισης, της επέκτασης και της αναβάθμισης 

των Δημοτικών Λουτρών μετά την υποβολή αίτησης από τον παραχωρησιούχο, 

στ) η διατύπωση σύμφωνης γνώμης προς τον Κύριο του Έργου για την επιστροφή των εγγυητικών επιστολών 

δεσμευτικής επένδυσης και καλής εκτέλεσης των έργων, και  

ζ) κάθε άλλο ζήτημα, το οποίο κατά τους κανόνες της επιστήμης θεωρείται τεχνικό, ανακύπτει καθ όλη τη 

διάρκεια τόσο της περιόδου ανάπτυξης όσο και της περιόδου διαχείρισης και ζητείται από τον Κύριο του Έργου να το 

εξετάσει ή να διατυπώσει γνώμη.       

 

Άρθρο 18 

Υπεργολάβοι 

 

Ο παραχωρησιούχος, με την επιφύλαξη των όρων της παρούσας κατά το μέρος της που αφορά αφενός την 

εκτέλεση των εργασιών ανάπτυξης και των νέων εργασιών, αφετέρου δε τη λειτουργία, τη συντήρηση και την 

εκμετάλλευση των Δημοτικών Λουτρών, δεν επιτρέπεται να αναθέτει σε υπεργολάβους την ανάληψη υποχρεώσεων της 

σύμπραξης. 
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Άρθρο 19 

Χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης 

 

1. Ο παραχωρησιούχος τριάντα (30) ημέρες μετά την υπογραφή της παρούσας υποβάλλει στον Κύριο του Έργου 

επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης. 

Το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί προσαρμογή του υποβληθέντος στην Τεχνική Προσφορά 

χρονοδιαγράμματος ανάπτυξης με τον καθορισμό των αναγραφομένων ημερομηνιών στη βάση της ημέρας υπογραφής της 

σύμβασης σύμπραξης και ενσωματώνει τις μεταβολές που ο Κύριος του Έργου και ο παραχωρησιούχος συμφώνησαν ότι 

είναι αναγκαίες για την εκτέλεσής της. 

Το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα περιλαμβάνει τη σειρά και τα επιμέρους στάδια, στο σύνολό τους 

προσδιορισμένων ημερολογιακά, των εργασιών ανακαίνισης, επέκτασης και αναβάθμισης. 

2. Το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα ελέγχεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.  

Ο έλεγχος ολοκληρώνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την υποβολή του. 

Το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα εγκρίνεται από τον Κύριο του Έργου σε ειδική συνεδρίαση του 

Διοικητικού του Συμβουλίου.  

Η συνεδρίαση συγκαλείται το αργότερο εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την υποβολή της γνώμης της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

3. Ο παραχωρησιούχος συντάσσει, επίσης, διμηνιαίες εκθέσεις προόδου. 

Υποβάλλονται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών από την 

ημερολογιακή συμπλήρωση δύο μηνών μετά την υποβολή της προηγούμενης έκθεσης. 

Εάν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η Διευθύνουσα Υπηρεσία καλεί εγγράφως τον παραχωρησιούχο να 

συμμορφωθεί άμεσα και σε δήλη ημέρα. Η παράλειψή του επιφέρει την κατάπτωση μέρους της εγγυητικής επιστολής 

καλής εκτέλεσης των έργων σε ποσό που καθορίζει ο Κύριος του Έργου μετά από πρόταση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας  

Ο χρόνος υποβολής της πρώτης έκθεσης προόδου υπολογίζεται με αφετηρία την ημέρα υπογραφής της 

παρούσας και μπορεί να υπερβεί τους δύο μήνες στην περίπτωση που ο επιπλέον χρόνος απαιτείται, προκειμένου να 

φθάσει στο τέλος του ο ημερολογιακός μήνας στη διάρκεια του οποίου συμπληρώνεται το δίμηνο.  

 

Άρθρο 20 

Οι εργασίες 

 

1. Οι εργασίες της ανακαίνισης, της επέκτασης και της αναβάθμισης των Δημοτικών Λουτρών αρχίζουν με την 

κοινοποίηση στο παραχωρησιούχο της έγκρισης από τον Κύριο του Έργου του επικαιροποιημένου χρονοδιαγράμματος 

ανάπτυξης. 

Ο παραχωρησιούχος εξασφαλίζει με δικές του δαπάνες και καθ όλη τη διάρκεια της σύμπραξης τη διάθεση 

ηλεκτρικού ρεύματος, της απαιτούμενης ενέργειας και τάσης, την παροχή τηλεφωνικών γραμμών και την ύδρευση σε 

επαρκή σημεία του ακινήτου και των εγκαταστάσεών του. 

Ο Κύριος του Έργου δεσμεύεται να διευκολύνει την έγκαιρη μεταβίβαση στον παραχωρησιούχο των 

συμβάσεων σύνδεσης των Δημοτικών Λουτρών για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου και ύδρευσης.   

2. Οι εργασίες εκτελούνται σύμφωνα με τους όρους των εγκεκριμένων μελετών, των χορηγηθεισών αδειών και 

του επικαιροποιημένου χρονοδιαγράμματος ανάπτυξης. 

Ο παραχωρησιούχος ευθύνεται έναντι του Κυρίου του Έργου και τυχόν τρίτου για κάθε παραβίασή τους. 

Ο Κύριος του Έργου ευθύνεται για την εκ μέρους του παραχωρησιούχου μη τήρηση ή την 
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πλημμελή τήρηση των υποχρεώσεών του και των ζημιών που ενδεχομένως θα προκληθούν. 

3. Η ολοκλήρωση των εργασιών, σύμφωνα με τους όρους των μελετών, των αδειών και της παρούσας 

βεβαιώνεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το σχετικό πιστοποιητικό εκδίδεται μετά την υποβολή εγγράφου αιτήματος 

από τον παραχωρησιούχο. 

 

Άρθρο 21  

Η εκτέλεση των εργασιών  

 

1. Οι εργασίες της ανακαίνισης, της επέκτασης και της αναβάθμισης των Δημοτικών Λουτρών εκτελούνται από 

τον κατασκευαστή σύμφωνα τους όρους της παρούσας, των εγκεκριμένων μελετών, των χορηγηθεισών αδειών και της 

σύμβασής του με τον παραχωρησιούχο, η οποία εγκρίνεται από τον Κύριο του Έργου. 

Οι παραπάνω εργασίες πρέπει να εκτελούνται με τη χρήση άριστων υλικών, από 

εξειδικευμένους τεχνίτες και σε συνθήκες που εγγυώνται την ασφαλή και άρτια εκτέλεσή τους, την 

προστασία του περιβάλλοντος και την πλήρη εξυπηρέτηση του επιδιωκόμενου σκοπού. 

2. Ο κατασκευαστής συμβάλλεται, αποκλειστικά, με τον παραχωρησιούχο και, γι’ αυτό, δεν 

διατηρεί οποιαδήποτε συμβατική ή έννομη σχέση με τον Κύριο του Έργου.  

Ο Κύριος του Έργου δεν τελεί σε σχέση προστήσεως ή άλλη παρόμοια με τον κατασκευαστή. 

3. Ο παραχωρησιούχος για την εκτέλεση των εργασιών δεν απαλλάσσεται από τις 

υποχρεώσεις και κάθε ευθύνη που αναλαμβάνει έναντι του Κυρίου του Έργου με την παρούσα. 

Για τους όρους της παρούσας, κατά το μέρος της που αφορά τις παραπάνω εργασίες και δεν έχουν περιληφθεί 

στη μεταξύ τους σύμβαση, ενημερώνει τον κατασκευαστή ο παραχωρησιούχος. 

Υπόχρεος και υπεύθυνος έναντι του παραχωρησιούχου είναι ο κατασκευαστής σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στη μεταξύ τους σύμβαση. 

 

 

Άρθρο 22  

Νέες εργασίες 

 

Ο παραχωρησιούχος διατηρεί το δικαίωμα να εκτελεί καθόλη τη διάρκεια της σύμπραξης 

εργασίες και πέραν της περιόδου ανάπτυξης κάθε άλλη μετασκευή,  τροποποίηση ή προσθήκη στο 

παραχωρούμενο ακίνητο, αρκεί να εγκρίνονται από τον Κύριο του Έργου, να μην θίγονται η ασφάλεια 

και η στατική επάρκεια των εγκαταστάσεων, να μη δημιουργούνται μη νόμιμες λειτουργίες ή χρήσεις, 

να πληρούν τους όρους των εγκεκριμένων μελετών, να εναρμονίζονται στις χορηγηθείσες άδειες και 

να έχουν λάβει την έγκριση του Κυρίου του Έργου. Η έγκριση ζητείται με την υποβολή γραπτής 

αίτησης του παραχωρησιούχου και παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών μετά από 

γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

Οι δαπάνες για την εκτέλεσή των νέων εργασιών βαρύνουν τον παραχωρησιούχο. 
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Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται, ιδίως, το κόστος για την έκδοση των απαιτούμενων αδειών ή την έγκριση 

των απαιτούμενων μελετών, οι δαπάνες μισθοδοσίας, η καταβολή των εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών, 

τυχόν πρόστιμα, προσαυξήσεις, φόροι ή τέλη ακόμη και στην περίπτωση που βεβαιωθούν στο όνομα 

του Κυρίου του Έργου. 

 

Άρθρο 23 

Εργοταξιακές εγκαταστάσεις-Τήρηση στοιχείων  

 

Ο παραχωρησιούχος, σε συνεννόηση με τον Κύριο του Έργου ή όποιον αυτός του υποδείξει, 

διαμορφώνει κατάλληλα, σε καθορισμένο χώρο του ακινήτου και με δαπάνες του, τις εργοταξιακές 

εγκαταστάσεις. 

Τηρεί, επίσης, σε ιδιαίτερο χώρο τους το ημερολόγιο κατασκευής του έργου, αντίγραφα των 

εγκεκριμένων μελετών και των κατασκευαστικών σχεδίων, αρχείο των στοιχείων και των εγγράφων 

του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και του ποιοτικού ελέγχου και κάθε άλλο στοιχείο που 

προβλέπεται στην  ισχύουσα νομοθεσία. 

Όλα τα παραπάνω είναι άμεσα προσβάσιμα, όταν ζητηθούν και όποτε ζητηθούν, στον Κύριο 

του Έργου ή σε όποιον αυτός υποδείξει. 

 

Άρθρο 24 

Περίοδος διαχείρισης 

 

1. Τα Δημοτικά Λουτρά παραχωρούνται ως ενιαίος χώρος, λειτουργούν ως ενιαία 

επιχειρηματική μονάδα και υπόκεινται σε ενιαία διαχείριση. 

Η περίοδος διαχείρισης εκκινεί την επομένη της έκδοσης του πιστοποιητικού ολοκλήρωσης 

των εργασιών ανακαίνισης, επέκτασης και αναβάθμισης. 

2. Καθ όλη τη διάρκειά της ο παραχωρησιούχος διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα 

διαχείρισης των Δημοτικών Λουτρών, προκειμένου να αναπτύσσει την επιχειρηματική του 

δραστηριότητα, όπως αναλυτικά εξειδικεύεται στην Τεχνική Προσφορά.  

Το δικαίωμα περιλαμβάνει τη λειτουργία, τη συντήρηση και την εκμετάλλευση του ακινήτου 

και των εγκαταστάσεών τους. 

3. Ειδικότερα, ο παραχωρησιούχος οφείλει: 

α) να λειτουργεί το χώρο της σύμπραξης τουλάχιστον από την 1
η
 Απριλίου έως την 31

η
 

Οκτωβρίου κάθε έτους εξαιρουμένων μόνον των ημερών εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης, 

β) να παρέχει τις προβλεπόμενες στην παρούσα υπηρεσίες, 

γ) να διατηρεί το ακίνητο και τις εγκαταστάσεις του καθαρές, ασφαλείς και λειτουργικές, 
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να κάνει καλή και επιμελή χρήση τους, καθώς επίσης να ενημερώνει το Κύριο του Έργου για κάθε 

κίνδυνο ή οποιαδήποτε προκαλούμενη ζημία,   

δ) να επιτρέπει στον Κύριο του Έργου καθ όλη τη διάρκεια της σύμπραξης να επισκέπτεται 

και να επιθεωρεί, με την παρουσία ειδικών της επιλογής τους, όλους τους χώρους της σύμπραξης 

για να ελέγξουν την προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας,   

ε) να ζητεί την έγγραφη συναίνεση του Κυρίου του Έργου, προκειμένου να διατεθεί χώρος 

της σύμπραξης για διαφημιστική χρήση,   

στ) να μεριμνά για την ησυχία, την ασφάλεια και την υγεία των χρηστών, των πελατών, των 

επισκεπτών, των εργαζομένων και των περίοικων,  

ζ) να μην παρακωλύεται και να μην παρεμποδίζεται η χρήση των παρακείμενων χώρων και 

τη διέλευση από παρακείμενους δρόμους ή διόδους, 

η) να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία και να συμμορφώνεται στις αποφάσεις των αρμόδιων 

δημόσιων αρχών, εξασφαλίζοντας τη νόμιμη λειτουργία και εκμετάλλευση των Δημοτικών 

Λουτρών, και  

θ) να ενημερώνει, περιοδικά και κάθε φορά που θα του ζητηθεί, τον Κύριο του Έργου για 

τα στοιχεία της διαχείρισης. 

 

Άρθρο 25  

Φορέας διαχείρισης 

 

1. Η διαχείριση του Δημοτικών Λουτρών ανατίθεται από τον παραχωρησιούχο στο φορέα 

που υπέδειξε με την προσφορά του ο ανακηρυχθείς Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης. 

Προς τούτο συνάπτουν σύμβαση που εγκρίνεται από τον Κύριο του Έργου.  

Ο φορέας συμβάλλεται, αποκλειστικά, με τον παραχωρησιούχο και γι’ αυτό δεν διατηρεί 

οποιαδήποτε συμβατική ή άλλη έννομη σχέση με τον Κύριο του Έργου, ο τελευταίος δε δεν τελεί σε 

σχέση προστήσεως ή άλλη παρόμοια μαζί του. 

2. Ο παραχωρησιούχος για τη διαχείριση των εγκαταστάσεων δεν απαλλάσσεται από τις 

υποχρεώσεις και κάθε ευθύνη που αναλαμβάνει με την παρούσα έναντι του Κυρίου του Έργου. 

Για τους όρους της παρούσας, κατά το μέρος της που αφορά τη διαχείριση και δεν έχουν περιληφθεί στη μεταξύ 

τους σύμβαση, ενημερώνει τον φορέα ο παραχωρησιούχος. 

Υπόχρεος και υπεύθυνος έναντι του παραχωρησιούχου είναι ο κατασκευαστής σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στη μεταξύ τους σύμβαση. 

 

Άρθρο 26  

Προσωπικό 
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Ο παραχωρησιούχος εξασφαλίζει την πρόσληψη σε επαρκή αριθμό του προσωπικού που 

απαιτείται για τη λειτουργία και την εκμετάλλευση των Δημοτικών Λουτρών. 

 Το προσωπικό επιλέγεται, κατά προτεραιότητα, μεταξύ των μονίμων κατοίκων της 

Νισύρου ή των καταγόμενων από το νησί. 

Ο παραχωρησιούχος καταβάλλει, επίσης, τις εισφορές, τις οφειλές, τα τέλη και 

οποιασδήποτε άλλη δαπάνη σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, ασφάλισης υγείας και 

σύνταξης, σε συνδέσμους, σε οργανισμούς, σε επιμελητήρια και σε επαγγελματικές ενώσεις.  

   

Άρθρο 27  

Συντήρηση 

 

1. Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται, καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου διαχείρισης, να 

συντηρεί και να επισκευάζει με δαπάνες του τον εξοπλισμό και τους χώρους των Δημοτικών 

Λουτρών, δηλαδή του ακινήτου και των εγκαταστάσεών του, σύμφωνα το πρόγραμμα συντήρησης. 

Ο Κύριος του Έργου στο πλαίσιο της παρούσας δεν υπέχει οποιαδήποτε υποχρέωση για τη 

συντήρηση και την επισκευή του εξοπλισμού και των χώρων της σύμπραξης, ακόμη και όταν η 

ανάγκη προκύψει από λόγο ανωτέρας βίας ή τυχηρού καθώς επίσης συνεπεία της συνήθους ή της 

συμφωνημένης χρήσης τους.  

Το πρόγραμμα αποτελεί μέρος της Τεχνικής Προσφοράς του ανακηρυχθέντος Ιδιωτικού 

Φορέα Σύμπραξης, όπως περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα 4,  επικαιροποιείται και υποβάλλεται στον 

Κύριο του Έργου τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ολοκλήρωση της περιόδου 

ανάπτυξης. 

2. Ο Κύριος του Έργου εγκρίνει το επικαιροποιημένο πρόγραμμα ή διατυπώνει παρατηρήσεις 

εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήψη του. 

Εάν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη το πρόγραμμα θεωρείται ότι εγκρίθηκε. 

Οι απαντήσεις του παραχωρησιούχου υποβάλλονται στον Κύριο του Έργου εντός πέντε (5) 

ημερών από τη λήψη τους και εξετάζονται εντός του ίδιου χρόνου από την υποβολή τους. 

Στην περίπτωση που δεν γίνουν δεκτές, η διαφορά παραπέμπεται από τον παραχωρησιούχο 

στην Επιτροπή Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών.  

3. Το εγκεκριμένο πρόγραμμα συντήρησης καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου διαχείρισης 

μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ανά τριετία με τη διαδικασία της προηγούμενης 

παραγράφου. 

4. Η τήρηση του προγράμματος αποτελεί συμβατική υποχρέωση του παραχωρησιούχου και η 

συμμόρφωσή του ελέγχεται από  τον Κύριο του Έργου. 

5. Ο παραχωρησιούχος πέραν της τακτικής συντήρησης, όπως ορίζεται στο εγκεκριμένο 
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πρόγραμμά της, οφείλει συντηρεί και να επισκευάζει τους χώρους της σύμπραξης και τον εξοπλισμό 

τους κάθε φορά που ανακύπτει, εκτάκτως, σχετική ανάγκη.   

6. Ο παραχωρησιούχος τηρεί Βιβλίο Συντήρησης, στο οποί αναγράφονται λεπτομερώς τα 

πεπραγμένα της τακτικής και της έκτακτης συντήρησης ή επισκευής των χώρων της σύμπραξης και 

του εξοπλισμού τους. 

7. Εάν ο Κύριος του Έργου διαπιστώσει κατά τον έλεγχο παραλείψεις ή αποκλίσεις από το 

πρόγραμμα συντήρησης, καλεί τον παραχωρησιούχο να συμμορφωθεί εντός τακτής και εύλογης 

προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της 

ειδοποίησης. 

Με την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας ο Κύριος του Έργου επανέρχεται με νέα 

ειδοποίηση, τάσσοντας προθεσμία ίση με το ήμισυ του εκείνης του προηγούμενου εδαφίου. 

Εάν και αυτή η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, δηλαδή ο παραχωρησιούχος δεν συμμορφωθεί, 

η παράλειψή του αποτελεί λόγο κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης, στο ύψος της εκτιμώμενης δαπάνης. 

Η τυχόν νέα υποτροπή εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους συνιστά λόγο καταγγελίας της 

παρούσας. 

8. Ο παραχωρησιούχος υποβάλλει, κατ’ έτος, στον Κύριο του Έργου έκθεση συντήρησης. 

Στην έκθεση αναγράφονται, αναλυτικά και λεπτομερώς, τα πεπραγμένα της, όπου είναι 

δυνατόν σε συνδυασμό με τις ανειλημμένες υποχρεώσεις του εγκεκριμένου προγράμματος, και ο 

προγραμματισμός του επόμενου έτους. 

 

Άρθρο 28 

Αντικατάσταση εξοπλισμού 

 

1. Ο παραχωρησιούχος οφείλει να αντικαταστήσει, με δικές του δαπάνες στο ποσό που θα 

απαιτηθεί για την αγορά νέου της ίδιας ποιότητας, εξοπλισμό, ο οποίος καταστρέφεται ή καθίσταται 

ακατάλληλος, συνεπεία φθοράς από τη συνήθη ή τη συμφωνημένη χρήση, ή εάν αποτέλεσε 

αντικείμενο κλοπής ή απώλειας από άλλη αιτία, περιλαμβανομένης σε όλες τις περιπτώσεις και 

εκείνης του τυχηρού. 

Ο νέος εξοπλισμός τοποθετείται στους χώρους της σύμπραξης και αποτελεί εφεξής 

αναπόσπαστο μέρος τους 

2. Μετά την, από τους παραπάνω λόγους, αντικατάστασή του, ο εξοπλισμός που 

αντικαθίσταται διατίθεται ελεύθερα από τον πραχωρησιούχο, αρκεί ο Κύριος του Έργου να έχει 

βεβαιώσει ότι τούτο έλαβε χώρα σε πλήρη αρμονία προς τους όρους της παρούσας.  

Στην περίπτωση που ο εξοπλισμός πωληθεί, ο παραχωρησιούχος είναι ο δικαιούχος του 
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τιμήματος.  

 

 

Άρθρο 29 

Ευθύνη παραχωρησιούχου 

 

1. Ο παραχωρησιούχος ευθύνεται για κάθε πολεοδομική ή άλλη παραβίαση της ισχύουσας 

νομοθεσίας, καθώς επίσης για κάθε ζημία ή βλάβη που προκαλείται κατά την εκτέλεση των εργασιών 

και την, εν γένει, διαχείριση ακινήτου και των εγκαταστάσεών του.  

Οφείλει να αποπληρώσει κάθε πρόστιμο ή άλλη χρηματική ποινή, όπως και κάθε 

προσαύξηση ή τόκο που θα επιβληθεί συνεπεία τους, και να καταβάλει κάθε επιδικασθείσα με 

τελεσίδικη δικαστική απόφαση αποζημίωση.    

Ο Κύριος του Έργου απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και την υποχρέωση καταβολής 

οποιουδήποτε ποσού, από οποιοδήποτε λόγο και για οποιαδήποτε αιτία στο πλαίσιο εκτέλεσης της 

παρούσας.  

2. Ο παραχωρησιούχος ενημερώνει τον Κύριο του Έργου άμεσα και αμελλητί  για κάθε 

αξίωση, χρηματική ή άλλη ποινή και πρόστιμο.  

Ο Κύριος του Έργου προσεπικαλείται τον παραχωρησιούχο στις σχετικές δίκες και ο 

τελευταίος υποχρεούται να ασκήσει παρέμβαση στις δίκες αυτές ως δικονομικός εγγυητής. 

3. Ο παραχωρησιούχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα και την αρτιότητα των 

εργασιών και των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Εάν εκτελεί εργασίες ή παρέχει υπηρεσίες χωρίς την έγκριση ή την άδεια του Κύριου του Έργου, ο 

τελευταίος διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει την επαναφορά των πραγμάτων στην κατάσταση που 

βρίσκονταν πριν με δαπάνες του παραχωρησιούχου και, αντίστοιχα, την καταβολή αποζημίωσης. 

4. Ο παραχωρησιούχος δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες που προκαλούνται από γεγονότα 

ανωτέρας βίας.  

 

 

 

Άρθρο 30 

Υποχρέωση παροχής στοιχείων 

 

Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να διαθέτει, εάν του ζητηθούν, στον Κύριο του Έργου: 

α) τις ετήσιες οικονομικές του καταστάσεις, 

β) την έκθεση ελέγχου των οικονομικών στοιχείων, 
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γ) την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, και 

δ) το πιστοποιητικό του μερίσματος που έλαβαν ή θα λάβουν οι μέτοχοι. 

Τα παραπάνω δίνονται στον Κύριο του Έργου εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την 

υποβολή του αιτήματος. 

 

Άρθρο 31 

Διαφήμιση 

 

Επιτρέπεται, μετά από έγγραφη άδεια του Κυρίου του Έργου, η διαφήμιση του ακινήτου 

και των εγκαταστάσεών του για σκοπούς πέραν του αντικειμένου της σύμπραξης. 

 

Άρθρο 32 

Ασφάλιση 

 

1. Ο παραχωρησιούχος από την έναρξη της περιόδου ανάπτυξης ή οποτεδήποτε 

μεταγενέστερα, εφόσον ζητηθεί και συμφωνηθεί με τον Κύριο του Έργου, και έως τη λήξη της 

παρούσας οφείλει να διατηρεί σε ισχύ κάθε ασφάλιση, προβλεπόμενη στη σχετική νομοθεσία ή στην 

παρούσα και για τα ελάχιστα ποσά του Προσαρτήματος Ι, 3. 

Κάθε ασφαλιστήριο πρέπει να παρέχει, πλήρη και ουσιώδη, κάλυψη έναντι των 

ασφαλιζομένων κινδύνων και ευθυνών στα καθορισμένα στο ίδιο Προσάρτημα ποσά.  

Η σύναψη ασφαλιστήριου συμβολαίου δεν απαλλάσσει τον παραχωρησιούχο την τήρηση 

κάθε προβλεπόμενης στην παρούσα υποχρέωσης. 

2. Τα όρια αποζημίωσης ως ασφαλισμένο ποσό συμφωνείται, αμοιβαίως, ότι αποτελούν τα 

ελάχιστα και αντιπροσωπεύουν την τρέχουσα εκτίμηση της προβλεπόμενης ζημίας. 

Η αναπροσαρμογή τους θα εξετάζεται περιοδικά και κατά περίπτωση.  

Η όποια μεταβολή τους καθορίζεται σύμφωνα με τη μέγιστη εκτιμώμενη ζημία από τη δράση φορέα, όταν δεν 

επιδεικνύει τέτοιο βαθμό δεξιότητας, επιμέλειας, σύνεσης και προνοητικότητας, όπως θα αναμενόταν εύλογα και κανονικά 

από έναν εξειδικευμένο και έμπειρο άνθρωπο, ενεργώντας καλή τη πίστη και διεξάγοντας τον ίδιο τύπο δραστηριότητας 

κάτω από τις ίδιες ή ισοδύναμες περιστάσεις και προϋποθέσεις, εν γένει δε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.    

Τα ασφαλιζόμενα ποσά σε όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαιο αναγράφονται σε ευρώ, με 

αναγωγή, εφόσον απαιτηθεί, στις ισχύουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες κατά τον χρόνο της 

ασφαλιστικής κάλυψης. 

3. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο συνάπτεται εγγράφως με ασφαλιστική εταιρεία, η οποία 

λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα ή σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε κράτος μέλος του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. 
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Η ασφαλιστική εταιρεία και, στη συνέχεια, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο υπόκεινται κάθε 

φορά στην έγκριση του Κυρίου του Έργου. 

Της παροχής της έγκρισης προηγείται έλεγχος του Κυρίου του Έργου. 

Ο έλεγχος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο τη διακρίβωση 

της ανταπόκρισής του στους όρους της παρούσας. 

Ο Κύριος του Έργου μπορεί να ζητεί και ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να του παρέχει 

επιπλέον στοιχεία ή πληροφορίες, αναγκαία για τη διενέργεια του ελέγχου. 

4. Ο παραχωρησιούχος οφείλει: 

α) να συνάπτει καθ όλη τη διάρκεια της σύμπραξης τις προβλεπόμενες στην παρούσα 

συμβάσεις για την ασφάλιση του εργοταξίου, των χώρων και των εγκαταστάσεων εντός των 

Δημοτικών Λουτρών, του εξοπλισμού, των χρηστών, των επισκεπτών και των εργαζομένων για όλους 

τους κινδύνους που απορρέουν από την κάθε μορφής εργασία εντός αυτών και τη διαχείρισή τους, 

συμπεριλαμβανομένης και της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, προκειμένου να μην υπέχει 

οποιαδήποτε ευθύνη και να μην υποχρεωθεί σε οποιαδήποτε χρηματική επιβάρυνση ο Κύριος του 

Έργου,    

β) να συμμορφώνεται πλήρως με τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις, όπως καθορίζονται στην ισχύουσα 

νομοθεσία και σε κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο, 

γ) να παρέχει στις ασφαλιστικές εταιρείες όσες πληροφορίες απαιτούνται, προκειμένου να μην τεθεί, εν όλω ή εν 

μέρει, σε αμφισβήτηση η εγκυρότητα της ασφαλιστικής κάλυψης, 

δ) να αποφεύγει κάθε πράξη ή παράλειψη ικανή να θέσει, εν όλω ή εν μέρει, σε αμφισβήτηση την εγκυρότητα 

των ασφαλιστήριων συμβολαίων, 

ε) να ενημερώνει τον Κύριο του Έργου για την ασφαλιστική εταιρεία με την οποία πρόκειται να συνάψει 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ζητώντας την έγκρισή του, 

στ) να υποβάλει κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο, πριν από την υπογραφή του στον Κύριο του Έργου για να 

παράσχει την έγκρισή του. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο υποβάλλεται, κατά πρώτον, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν 

από την υπογραφή της παρούσας και, κάθε φορά που απαιτείται η ανανέωσή του, επίσης τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες 

πριν από τη λήξη του. Το υποβαλλόμενο ασφαλιστήριο έχει τη μορφή υπογεγραμμένου δεσμευτικού υπομνήματος 

κάλυψης ή μονογραφημένου από την ασφαλιστική εταιρεία σχεδίου. Εάν ο Κύριος του Έργου παραλείψει να εγκρίνει 

εντός δέκα πέντε (15) ημερών, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θεωρείται ότι έχει εγκριθεί, και  

ζ) να καταβάλει στον/στους δικαιούχο/ους κάθε ποσό που δεν μπορεί να εισπραχθεί από τους 

ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κ.λπ., σύμφωνα με τους όρους των ασφαλιστηρίων. 

5. Εάν μεταβληθούν κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας ουσιωδώς οι συνθήκες ασφάλισης 

των κινδύνων των σχετικών με τη σύμπραξη στη διεθνή ασφαλιστική αγορά και καταστήσουν το ύψος 

των ασφαλίστρων ιδιαίτερα επαχθές και ασύμφορο για τον Παραχωρησιούχο ή το εύρος των 

διαθέσιμων καλύψεων υπολειπόμενο των ελάχιστων απαιτούμενων στην παρούσα, συμφωνείται ότι οι 

επιπτώσεις της μεταβολής θα συζητηθούν με τον Κύριο του Έργου και θα ρυθμιστούν σε νέα βάση με 

την υπογραφή τροποποιητικής συμφωνίας.   

6. Ο Κύριος του Έργου διατηρεί το δικαίωμα να συνάψει σύμβαση ασφάλισης, 
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προβλεπόμενη στην παρούσα, όταν διαπιστώσει ότι αυτή δεν έχει, εν όλω ή εν μέρει, συναφθεί. 

Εάν ο παραχωρησιούχος αμελεί για οποιοδήποτε λόγο να καταβάλει οφειλόμενα ασφάλιστρα, 

ο Κύριος του Έργου διατηρεί το δικαίωμα να τα εξοφλήσει, προκειμένου να μην κινδυνεύσει η 

ασφαλιστική κάλυψη. 

Ο Κύριος του Έργου ενημερώνει, εγγράφως, τον παραχωρησιούχο για την καταβολή, 

καλώντας τον να του εξοφλήσει τη δαπάνη εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών. 

Η άπρακτη παρέλευση της ταχθείσας προθεσμίας αποτελεί λόγο για την κατάπτωση της 

εγγυητικής επιστολής που βρίσκεται στα χέρια του Κυρίου του Έργου στο ύψος του καταβληθέντος 

ποσού. 

 

Άρθρο 33  

Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων 

 

1. Ο παραχωρησιούχος οφείλει να συμμορφώνεται στις ρυθμίσεις της, κάθε φορά, ισχύουσας 

νομοθεσίας σχετικά με την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων. 

Είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλειά τους και οφείλει να λαμβάνει 

κάθε πρόσφορο και αναγκαίο μέτρο πρόληψης ατυχημάτων σύμφωνα με την εθνική και διεθνή 

νομοθεσία. 

2. Ο παραχωρησιούχος ενημερώνει, αμελλητί, τον Κύριο του Έργου για τις σχετικές οδηγίες 

και κανονισμούς. 

Προκειμένου να παρακολουθούν και να ελέγχουν τη συμμόρφωσή του, ο παραχωρησιούχος 

εξασφαλίζει στον Κύριο του Έργου και σε κάθε αρμόδια αρχή την  ελεύθερη πρόσβαση στους χώρους 

του ακινήτου και τις εγκαταστάσεις του. 

3. Ο παραχωρησιούχος αποζημιώνει πλήρως τους εργαζομένους για όλα τα έξοδα, τις 

απώλειες, τις ζημίες και τις δαπάνες, καλύπτει επίσης κάθε απαίτηση σχετική με την παρούσα, 

συμπεριλαμβανομένης και της πρόκλησης σωματικής βλάβης ακόμη και εάν κατέστη θανατηφόρος.  

Για κάθε δικαστική εμπλοκή από τη διαχείριση της σύμπραξης, ο Κύριος του Έργου ειδοποιεί 

τον παραχωρησιούχο, να παρέμβει στη δίκη με επιμέλεια και δαπάνες του. 

Ο παραχωρησιούχος είναι ο δικονομικός εγγυητής του Κυρίου του Έργου και του καταβάλει 

οποιοδήποτε χρηματικό ποσό τον βαρύνει συνεπεία της δίκης, περιλαμβανομένης της δικαστικής 

δαπάνης. 

 

Άρθρο 34 

Μεταβίβαση και εκχώρηση δικαιωμάτων  
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Για τη μεταβίβαση ή την εκχώρηση δικαιωμάτων του παραχωρησιούχου από την παρούσα 

απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του Κυρίου του Έργου. Το σχετικό αίτημα υποβάλλεται εγγράφως, 

εξετάζεται εντός δέκα πέντε (15) ημερών και μπορεί να απορριφθεί αιτιολογημένα. Εάν ο 

παραχωρησιούχος μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τα δικαιώματά του χωρίς να ζητήσει ή χωρίς να λάβει την 

προς τούτο συναίνεση του Κυρίου του Έργου, ο τελευταίος δικαιούται να καταγγείλει, αζημίως, την 

παρούσα και να επιβάλει την κατάπτωση της, κατά περίπτωση σε ισχύ, εγγυητικής επιστολής. 

Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εκχωρήσει, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 

παρούσας, τα δικαιώματά του έναντι του παραχωρησιούχου, περιλαμβανομένου και του ετήσιου 

μισθώματος. Η εκχώρηση συντελείται με τη γνωστοποίησή της στον παραχωρησιούχο. 

 

 

Άρθρο 35  

Πιστοποιητικό περάτωσης 

 

1. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εκδίδει, κατά την περίοδο ανάπτυξης και μετά από αίτηση του 

παραχωρησιούχου, πιστοποιητικό περάτωσης των εργασιών της ανακαίνισης, της επέκτασης και της 

αναβάθμισης των Δημοτικών Λουτρών για τις οποίες τάσσεται αποκλειστική προθεσμία 

ολοκλήρωσης σύμφωνα με το εγκεκριμένο και επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης.  

Η αίτηση υποβάλλεται, όταν ολοκληρώνονται οι, κατά περίπτωση, εργασίες και συνοδεύεται 

με τα σχέδια κατασκευής.  

Η έκδοση του πιστοποιητικού δεν απαλλάσσει τον παραχωρησιούχο από τις υποχρεώσεις και 

τις ευθύνες που αναλαμβάνει με την παρούσα. 

2. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία κατά την εξέταση της αίτησης μπορεί να ζητά από τον 

παραχωρησιούχο διευκρινίσεις και υποχρεούται να εκδώσει το ζητηθέν πιστοποιητικό ή να αρνηθεί 

την έκδοσή του εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης ή 

την αποστολή των διευκρινίσεων.  

Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, το πιστοποιητικό τεκμαίρεται ότι έχει εκδοθεί. 

3. Ο παραχωρησιούχος μπορεί να υποβάλει σχόλια ή αντιρρήσεις, ζητώντας την τροποποίηση 

του πιστοποιητικού εντός είκοσι (20) ημερών από την έκδοσή του.  

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εξετάζει, κατά προτεραιότητα και πάντως εντός πέντε (5) ημερών 

από τη λήψη τους, τα σχόλια ή τις αντιρρήσεις και εάν γίνουν δεκτά τροποποιεί το πιστοποιητικό.   

4. Εάν η Διευθύνουσα Υπηρεσία αποφανθεί ότι οι εργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί και ο 

παραχωρησιούχος δεν υποβάλλει αντιρρήσεις, είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει στην εκτέλεσή 

τους. 

Οι παρατηρήσεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας επέχουν θέση εντολής, στο περιεχόμενο της 
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οποίας είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί ο παραχωρησιούχος, και με την ολοκλήρωσή τους ζητεί, 

εκ νέου, την έκδοση πιστοποιητικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν. 

5. Κάθε διαφορά μεταξύ των δύο μερών που δεν επιλύεται σύμφωνα με τα προηγούμενα 

παραπέμπεται από τον παραχωρησιούχο στην Επιτροπή Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών. Η απόφασή 

της είναι οριστική και δεσμευτική.  

 

Άρθρο 36 

Έκτακτες καταστάσεις 

 

Ο παραχωρησιούχος σε έκτακτες καταστάσεις οφείλει να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο και 

να παρέχει κάθε διευκόλυνση στις αρμόδιες αρχές για να επιτευχθεί η ασφάλεια των χρηστών, των 

εργαζομένων, του ακινήτου και των εγκαταστάσεών του και, τυχόν, τρίτων. 

Ως έκτακτες καταστάσεις νοούνται, ιδίως, κάθε ατύχημα και οποιοδήποτε συμβάν απαιτεί 

άμεση αντιμετώπιση, η τρομοκρατική ενέργεια, η βλάβη σε δομικά στοιχεία των έργων ή 

οποιασδήποτε άλλη κατάσταση ικανή να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία των χρηστών, των 

εργαζομένων ή τρίτων 

 

Άρθρο 37 

Απρόβλεπτη μεταβολή των συνθηκών  

 

Εάν μετά την υπογραφή της παρούσας και καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου ανάπτυξης ή 

σύμπραξης μεταβληθεί το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις επιτρεπόμενες χρήσεις και τη διαχείριση 

της σύμπραξης ή σε περίπτωση ανυπαίτιας αδυναμίας έκδοσης, αναθεώρησης, ανανέωσης και 

επέκτασης των απαιτούμενων αδειών ή χορήγησης και επαναχορήγησης κάθε αναγκαίας έγκρισης, ο 

παραχωρησιούχος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την αναπροσαρμογή, με τη μορφή της μείωσης 

αναλογικά και για το μέλλον, του καταβαλλόμενου ετήσιου μισθώματος. 

Εάν η παραπάνω αδυναμία οφείλεται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου, ο 

παραχωρησιούχος ζητεί εγγράφως και λαμβάνει ισόχρονη παράταση των προθεσμιών εκτέλεσης των 

συμφωνημένων εργασιών, απαλλάσσεται δε καθ όλη τη διάρκεια της παράτασης από την υποχρέωση 

να καταβάλει το συμφωνημένο ετήσιο μίσθωμα.  

Εάν η μεταβολή του νομοθετικού πλαισίου και η αδυναμία δυσχεραίνουν υπέρμετρα ή δεν 

επιτρέπουν οριστικά τη συμφωνημένη διαχείριση της σύμπραξης και ανατρέπουν ριζικά τις 

προβλέψεις του οικονομικού μοντέλου, ο παραχωρησιούχος αναζητά με τον Κύριο του Έργου τη 

συμβιβαστική λύση της παρούσας, άλλως παραπέμπουν το ζήτημα στη διαιτησία και η απόφασή της 

είναι δεσμευτική για τα δύο μέρη.  
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Άρθρο 38  

Ποινικές ρήτρες 

 

1. Η μη τήρηση των τμηματικών προθεσμιών του επικαιροποιημένου χρονοδιαγράμματος 

ανάπτυξης ή μη εμπρόθεσμη ολοκλήρωση των συμφωνημένων εργασιών συνιστούν σπουδαίους 

λόγους για την καταγγελία της παρούσας με ευθύνη του παραχωρησιούχου και επιβολής σε βάρος του 

των συμφωνημένων ποινικών ρητρών. 

Το ποσό της ποινικής ρήτρας καθορίζει η Διευθύνουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με οριζόμενα 

στην επόμενη παράγραφο, και η καταβολή του επιβάλλεται από τον Κύριο του Έργου. 

Η ποινική ρήτρα εισπράττεται με κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των 

εργασιών. 

2. Το ύψος της επιβαλλόμενης ποινικής ρήτρας για κάθε ημέρα υπέρβασης των τμηματικών 

προθεσμιών ή της προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών ανάπτυξης υπολογίζεται σε ποσό ίσο με το 

δέκα τοις εκατό (10%) της μέσης ημερήσιας αξίας κατασκευής του έργου και επιβάλλεται για αριθμό 

ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόμενης από τη σύμβαση αρχικής συνολικής 

προθεσμίας. 

Οι ποινικές ρήτρες για την υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών δεν επιτρέπεται να 

ξεπεράσουν συνολικά το ποσό που αντιστοιχεί στο πέντε τοις εκατό (5%) του προϋπολογισμού 

ανάπτυξης και για την υπέρβαση της προθεσμίας ολοκλήρωσης δεν επιτρέπεται να ξεπεράσουν 

συνολικά το ποσό που αντιστοιχεί στο δέκα πέντε τοις εκατό (15%) του προϋπολογισμού ανάπτυξης 

Ως μέση ημερήσια αξία κατασκευής του έργου νοείται το πηλίκο του προϋπολογισμού 

ανάπτυξης, χωρίς να υπολογίζονται η αναθεώρηση και ο αναλογούν Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, 

προς τη συνολική προθεσμία κατασκευής του έργου. 

3. Εάν ο παραχωρησιούχος ολοκληρώσει τις εργασίες που έχει καθυστερήσει έως τη 

συμπλήρωση της επόμενης αποκλειστικής προθεσμίας απαλλάσσεται από την καταβολή ποινικής 

ρήτρας και δεν χωρεί, πλέον, λόγος καταγγελίας της παρούσας. 

Τυχόν καταβληθέντα και εισπραχθέντα ποσά δεν επιστρέφονται στον παραχωρησιούχο, αλλά 

συμψηφίζονται, ατόκως, με οφειλές του από το ετήσιο μίσθωμα.  

 

Άρθρο 39 

Ανωτέρα βία  
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1. Εάν ο Κύριος του Έργου ή ο παραχωρησιούχος υποστηρίξει ότι έχει εμποδιστεί ή 

καθυστερήσει στην εκπλήρωση υποχρέωσής του στο πλαίσιο της παρούσας λόγω γεγονότος 

ανωτέρας βίας, ειδοποιεί το άλλο μέρος για την επέλευσή του.  

Η ειδοποίηση είναι έγγραφη, αποστέλλεται το αργότερο επτά (7) ημέρες από τη στιγμή 

που λαμβάνει γνώση του γεγονότος, εξειδικεύει τις συνθήκες που συνθέτουν το επικαλούμενο 

γεγονός και περιέχει εκτίμηση της διάρκειάς του και των συνεπειών, εφόσον μπορεί να 

διαπιστωθούν, που θα έχει στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 

Εάν ο παραλήπτης της ειδοποίησης αμφισβητήσει το γεγονός, την επέλευση ή τις 

συνέπειές του, ενημερώνει, αιτιολογημένα, τον αντισυμβαλλόμενό του εντός επτά (7) ημερών 

από τη λήψη της ειδοποίησης.  

2. Εάν ούτε η ειδοποίηση ούτε η αμφισβήτηση αποσυρθούν εντός επτά (7) ημερών από 

την ημερομηνία παραλαβής τους, ο Κύριος του Έργου ή ο παραχωρησιούχος έχουν το δικαίωμα 

να παραπέμψουν τη διαφορά τους στη διαιτησία σύμφωνα με το άρθρο . . . 

Εάν η ειδοποίηση δεν αμφισβητηθεί, ο Κύριος του Έργου και ο παραχωρησιούχος 

συναντώνται, όποτε καθορίσουν και πάντως κατά προτεραιότητα, προκειμένου να συζητήσουν το 

γεγονός και τις συνέπειές του, καθώς επίσης για να συμφωνήσουν στον, κατά περίπτωση, 

αποτελεσματικότερο τρόπο συνέχισης των εργασιών ή της διαχείρισης και ελαχιστοποίησης των 

επιπτώσεών του στη σύμπραξη.  

 

Άρθρο 40 

Εύρεση αρχαίων 

 

1. Εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών της σύμπραξης βρεθούν εντός του ακινήτου και των 

εγκαταστάσεών του αρχαία, όπως αυτά καθορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία, ο παραχωρησιούχος 

ειδοποιεί άμεσα, αμελλητί και εγγράφως τον Κύριο του Έργου και την οικεία αρμόδια υπηρεσία του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

Η εύρεση διακόπτει την εκτέλεση των εργασιών ή κωλύει την πλήρη λειτουργία του συνόλου 

ή ουσιώδους μέρους των εγκαταστάσεων και εωσότου δοθεί, αρμοδίως, άδεια για τη συνέχισή τους. 

2. Εάν η διακοπή ή το κώλυμα υπερβούν τους δύο (2) μήνες, ο παραχωρησιούχος λαμβάνει 

από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σχετική βεβαίωση, στην 

οποία καθορίζεται και η εκτιμώμενη διάρκειά τους. Τη βεβαίωση υποβάλει στο Κύριο του Έργου, 

συνοδευόμενη από αίτημα για την ισόχρονη παράταση της περιόδου ανάπτυξης ή της περιόδου 

διαχείρισης Ο Κύριος του Έργου υποχρεούται να εγκρίνει την παράταση και να απαλλάξει τον 

παραχωρησιούχο από την καταβολή του αναλογούντος ετήσιου μισθώματος. Ο παραχωρησιούχος 

βαρύνεται με τις δαπάνες τροποποίησης των μελετών ή των αδειών και των αναγκαίων αρχαιολογικών 
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ερευνών.  

 Εάν η διακοπή ή το κώλυμα υπερβούν τους δώδεκα (12) μήνες, ο παραχωρησιούχος μπορεί 

να καταγγείλει αζημίως την παρούσα. Τα τυχόν καταβληθέντα από αυτόν ποσά δεν αναζητούνται. 

 

Άρθρο 41 

Λήξη και λύση της σύμπραξης 

 

1. Η παρούσα λύεται, αυτοδικαίως, με τη συμπλήρωση της περιόδου σύμπραξης, όπως 

καθορίζεται στο άρθρο 6. 

2. Λύεται, επίσης, σε περίπτωση επέλευσης γεγονότος ανωτέρας βίας με συμφωνία των δύο 

μερών, στην οποία καθορίζεται και η τύχη των τυχόν καταβληθέντων ποσών από τον 

παραχωρησιούχο. 

3. Με τη λύση της σύμπραξης και στις δύο περιπτώσεις επέρχονται οι συνέπειες των 

περιπτώσεων γ), δ), ε) και στ) της παρ. 3 του επόμενου άρθρου.   

 

Άρθρο 42 

Καταγγελία της σύμπραξης 

 

1. Η παρούσα καταγγέλλεται, ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της περιόδου σύμπραξης 

και πριν από τη συμπλήρωσή της, με πρωτοβουλία ενός των συμβαλλομένων, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο. 

2. Πέραν άλλων λόγων που αναφέρονται σε διατάξεις της παρούσας, η σύμπραξη 

καταγγέλλεται από τον Κύριο του Έργου: 

α) όταν ο παραχωρησιούχος πτωχεύσει, λυθεί, τεθεί σε εκκαθάριση ή αναγκαστική 

διαχείριση ή σε καθεστώς αφερεγγυότητας προς πιστωτές του και τούτο προκύπτει από σχετική 

οριστική απόφαση,  

β) σε περίπτωση διάσπασης του νομικού προσώπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 

συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, ή απόσχισης του κλάδου που διεξάγει τις εργασίες ανάπτυξης 

ή διαχείρισης ή μεταβολής της μετοχικής σύνθεσης ή της νομικής μορφής του παραχωρησιούχου 

κατά παραβίαση της παρούσας ή αυθαίρετης, ολικής ή μερικής, μεταβολής ή τροποποίησης των 

συμφωνημένων ή υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας για την εκτέλεση των εργασιών ανάπτυξης 

κατά έξι (6) μήνες, εκτός αν η υπέρβαση αυτή οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας, ή εγκατάλειψης 

της εκτέλεσης του χρονοδιαγράμματος ανάπτυξης για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) συνεχόμενων 

ημερών ή διακοπής ή εγκατάλειψης της διαχείρισης ουσιώδους τμήματος ή του συνόλου της 

σύμπραξης για χρονικό διάστημα τριάντα (30) συνεχόμενων ημερών, εκτός εάν οφείλονται σε 
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γεγονός ανωτέρας βίας, 

γ) σε περίπτωση παράλειψης του παραχωρησιούχου να καταβάλει οφειλόμενο ποσό για 

διάστημα μεγαλύτερο των εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία κατέστη 

ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, η παράλειψη αίρεται και δεν χωρεί καταγγελία, όταν αρθεί το αργότερο 

δέκα (10) ημέρες από τη λήψη έγγραφης ειδοποίησης του Κυρίου του Έργου, ή σε περίπτωση 

εκτέλεσης των εργασιών και διαχείρισης της σύμπραξης κατά τρόπο που θέτει σε κίνδυνο την 

ασφάλεια των χρηστών των πελατών ή της δημόσιας υγείας ή αδυναμίας ή παράλειψης του 

παραχωρησιούχου να παράσχει στον Κύριο του Έργου εγγυητική επιστολή ή να αυξήσει ή να 

αναπροσαρμόσει το ποσό της ή να την αντικαταστήσει εντός εξήντα (60) ημερών από τη σχετική 

ειδοποίηση.  

Πριν από την καταγγελία της παρούσας για λόγο δεκτικό θεραπείας, ο Κύριος του Έργου 

οφείλει να προσκαλέσει εγγράφως τον παραχωρησιούχο να τον θεραπεύσει εντός εύλογης 

προθεσμίας, όχι μικρότερης των τριάντα (30) ημερών. Εάν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η 

σύμβαση καταγγέλλεται. 

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται σε κάθε περίπτωση έναν (1) μήνα μετά την 

επίδοση στον παραχωρησιούχο του σχετικού εγγράφου. Από το σημείο αυτό οφείλει τόκους 

υπερημερίας. 

3. Η καταγγελία με υπαιτιότητα του παραχωρησιούχου επιφέρει: 

α) την κατάπτωση υπέρ του Κυρίου του Έργου όλων των, εν ισχύ, εγγυητικών επιστολών, 

β) την κήρυξη ληξιπρόθεσμων και άμεσα απαιτητών των ετήσιων μισθωμάτων των τριών 

(3) επομένων ετών,  

γ) την, εντός τριάντα (30) ημερών, αυτοδίκαιη λύση κάθε σύμβασης που έχει συνάψει ο 

παραχωρησιούχος στο πλαίσιο της παρούσας και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο. . ., 

δ) την παράδοση του ακινήτου και των εγκαταστάσεών του στον Κύριο του Έργου 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 και εντός τριάντα (30) ημερών. Με την άπρακτη 

παρέλευση της προθεσμίας, ο Κύριος του Έργου μπορεί να επιδιώξει την αποβολή του, 

ε) την εξόφληση από τον παραχωρησιούχο των λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφελείας, 

την καταβολή όλων των δαπανών και, γενικότερα, την εκπλήρωση κάθε υποχρέωσης που απορρέει 

από την παρούσα και γεννάται έως την παράδοση του ακινήτου και των εγκαταστάσεών του. Η 

εξόφληση, η καταβολή και, αντίστοιχα, η εκπλήρωση των παραπάνω αποδεικνύεται εγγράφως, με 

την παράδοση των σχετικών παραστατικών, και  

στ) ο Κύριος του Έργου διατηρεί, επίσης, κάθε νόμιμη αξίωση αποζημίωσης για ζημίες που 

τυχόν υποστεί από την παράβαση των συμβατικών και των νόμιμων υποχρεώσεων του 

παραχωρησιούχου από την εκτέλεση της παρούσας. 

4. Πέραν άλλων λόγων που αναφέρονται σε διατάξεις της παρούσας, η σύμπραξη 
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καταγγέλλεται από τον παραχωρησιούχο, όταν καταστεί αδύνατη η σύμπραξη με υπαιτιότητα του 

Κυρίου του Έργου. 

Πριν από την καταγγελία, ο παραχωρησιούχος καλεί εντός εύλογης προθεσμίας, όχι 

μεγαλύτερης των τριάντα (30) ημερών να άρει την πράξη ή την παράλειψή του. Η άπρακτη 

παρέλευσή της επιφέρει την καταγγελία. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα  οριζόμενα στην παρ. 3 του 

άρθρου 43. 

 

 

 

 

Άρθρο 43 

Παράδοση του ακινήτου και των εγκαταστάσεων 

 

1. Όταν η παρούσα λήξει, λυθεί ή καταγγελθεί, ο παραχωρησιούχος οφείλει να παραδώσει, 

αμελλητί, το ακίνητο και τις εγκαταστάσεις του στον Κύριο του Έργου. Το ακίνητο και οι 

εγκαταστάσεις του παραδίδονται σε επιτροπή που ορίζει ο Κύριος του Έργου. Για τη συγκρότησή της 

ενημερώνεται εγγράφως ο παραχωρησιούχος.  

Η παράδοση βεβαιώνεται και τα παραδοτέα καταγράφονται σε πρωτόκολλο, το οποίο 

περιέχει τα οριζόμενα στο παρόν και υπογράφεται τα δύο μέρη. Η επιτροπή πριν από τη σύνταξη και 

την υπογραφή του πρωτοκόλλου Παραλαβής, διενεργεί, με τη συνδρομή του παραχωρησιούχου, 

επιτόπιο έλεγχο για να διαπιστώσει την κατάσταση στην οποία βρίσκονται το ακίνητο και οι 

εγκαταστάσεις του κατά τον χρόνο εκείνο, καθώς επίσης να εντοπίσει τυχόν ζημίες ή φθορές. Τα 

ευρήματα αναγράφονται στο πρωτόκολλο. 

Η παράδοση του ακινήτου και των εγκαταστάσεών του από τον παραχωρησιούχο και η 

παραλαβή τους από τον Κύριο του Έργου εκκινεί, τουλάχιστον,  τρεις (3) μήνες πριν από τη 

συμπλήρωση της περιόδου σύμπραξης ή εντός μηνός από τη λύση ή την καταγγελία της παρούσας, 

ολοκληρώνεται δε με τη συμπλήρωση της περιόδου και, αντίστοιχα, δύο (2) μήνες μετά τη λύση ή την 

καταγγελία.  

Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να συνεργασθεί με τον Κύριο του Έργου ή όποιο πρόσωπο 

υποδείξει ο τελευταίος, προκειμένου να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη παράδοση και υποχρεούται στην 

καταβολή του ετήσιου μισθώματος εωσότου ολοκληρωθεί η παράδοση.  

Συμβάσεις ασφάλισης ή με παρόχους υπηρεσιών κοινής ωφέλειας συνεχίζονται με 

αντισυμβαλλόμενο τον Κύριο του Έργου. 

2.  Το ακίνητο και οι εγκαταστάσεις του παραδίδονται στην κατάσταση που βρίσκονται κατά 

τη λήξη ή τη λύση της παρούσας, διαθέτοντας λειτουργική ετοιμότητα όπως την έχει εξασφαλίσει η 
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πλέον πρόσφατη συντήρηση, και σε κάθε περίπτωση στην κατάσταση που τελούσαν τρία (3) έτη πριν. 

Για τον σκοπό αυτό, κάθε τριετία και πάντως τρία (3) έτη πριν από τη συμπλήρωση της περιόδου 

σύμπραξης, συντάσσεται και υπογράφεται πρακτικό στο οποίο καταγράφεται αναλυτικά ο εξοπλισμός 

που την καθιστά λειτουργική.  

Κάθε επισκευαστική εργασία έχει γίνει, καθώς και οποιαδήποτε μετασκευή, μεταρρύθμιση, 

τροποποίηση, προσθήκη και γενικώς οποιαδήποτε άλλη εργασία και δαπάνη, αναγκαία, επωφελής ή 

πολυτελής στο ακίνητο και τις εγκαταστάσεις του παραμένει προς όφελος τους και δεν γεννά κανένα 

δικαίωμα αφαίρεσης ή αποζημίωσης του παραχωρησιούχου, εν γένει και κατά τις διατάξεις περί 

αδικαιολόγητου πλουτισμού.  

Ο παραχωρησιούχος παραδίδει το ακίνητο και τις εγκαταστάσεις του σε καλή κατάσταση, 

εκτός από τις φθορές που οφείλονται σε συνήθη χρήση. Παραδίδει, επίσης, όλα τα σχέδια, τα 

εγχειρίδια συντήρησης, λειτουργίας Η/Μ εξοπλισμού και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα ή στοιχεία, 

τεχνικά ή μη, τα οποία σχετίζονται ή επηρεάζουν τη λειτουργία και ανταποκρίνονται στην πραγματική 

κατάσταση των παραδοτέων κατά τη στιγμή της παράδοσης. Ο παραχωρησιούχος δικαιούται να 

αναλάβει, με δική του επιμέλεια, ευθύνη και δαπάνες τα κινητά πράγματα και,  γενικότερα, πράγματα 

που δεν ενσωματώνονται στο ακίνητο και τις εγκαταστάσεις του, αρκεί να μπορούν να αποχωριστούν 

χωρίς βλάβη ή διακινδύνευση της ασφάλειάς του.  

Ο παραχωρησιούχος οφείλει να αποκαταστήσει, με δική του επιμέλεια, ευθύνη και δαπάνες, 

οποιαδήποτε βλάβη, ζημία ή φθορά προκληθεί από την αφαίρεση των παραπάνω κινητών πραγμάτων. 

Δεν αποχωρίζονται εξοπλισμός και συστήματα που έχουν τοποθετηθεί κατά τη διάρκεια της 

σύμπραξης και εξυπηρετούν τη λειτουργία, τη διαχείριση και την ασφάλεια του ακινήτου και των 

εγκαταστάσεών του, όπως ιδίως τα συστήματα ασφαλείας, διαχείρισης κτιρίων, εξαερισμού και 

κλιματισμού ή τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών. Στην περίπτωση αυτή, ο παραχωρησιούχος δεν διατηρεί 

κατά του Κυρίου του Έργου δικαίωμα αποζημίωσης, εν γένει και κατά τις διατάξεις περί 

αδικαιολόγητου πλουτισμού. 

3. Ο παραχωρησιούχος απομακρύνει κάθε εξοπλισμό, υλικά, προσωρινά κτίσματα, οχήματα, 

ανταλλακτικά και λοιπά αντικείμενα για τα οποία ο Κύριος του Έργου τον έχει ειδοποιήσει, 

εγγράφως, ότι δεν του χρειάζονται. Εάν δεν συμμορφωθεί εντός είκοσι (20) ημερών, ο Κύριος του 

Έργου μπορεί να τα απομακρύνει, να τα πουλήσει ή να τα κρατήσει, καταβάλλοντος στον 

παραχωρησιούχο το απομένον του ληφθέντος τιμήματος μετά την αφαίρεση των δαπανών του. Στην 

περίπτωση που το προϊόν της πώλησης υπολείπεται των δαπανών του Κυρίου του Έργου, αυτός καλεί 

τον παραχωρησιούχο να καταβάλει τη διαφορά. 

Ο Κύριος του Έργου αποκτά, χωρίς οποιαδήποτε καταβολή στον παραχωρησιούχο, κάθε 

προσάρτημα, κατασκευή, εγκατάσταση, ακίνητο ή κινητό περιουσιακό στοιχείο ή στοιχείο 

εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου κάθε στοιχείου ηλεκτρονικού εξοπλισμού, λογισμικού ή 
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περιφερειακών εντός του ακινήτου και των εγκαταστάσεών του, καθώς επίσης όλα τα δικαιώματα και 

τα στοιχεία ενεργητικού του παραχωρησιούχου, τα οποία απέκτησε ή χρησιμοποίησε για τις ανάγκες 

της σύμπραξης. 

4. Εάν ο παραχωρησιούχος δεν έχει παραδώσει στον Κύριο του Έργου κατά τον χρόνο 

υπογραφής του πρωτοκόλλου ή εντός της προθεσμίας που θα του τάξει ο τελευταίος τα έγγραφα που 

αποδεικνύουν εκπλήρωση των υποχρεώσεών του ή την καταβολή οφειλών στο πλαίσιο της παρούσας, 

καθώς επίσης την αποκατάσταση ζημιών ή φθορών, ο Κύριος του Έργου διατηρεί το δικαίωμα να 

ζητήσει την κατάπτωση της, εν ισχύ, εγγυητικής επιστολής. 

Σε περίπτωση που ο παραχωρησιούχος δεν παραδώσει, για οποιονδήποτε λόγο, το ακίνητο 

και τις εγκαταστάσεις του στον Κύριο του Έργου, ρητά συμφωνείται ότι για κάθε ημέρα 

καθυστέρησης ο παραχωρησιούχος του καταβάλλει ως ποινική ρήτρα χρηματικό ποσό ίσο με το 

πενταπλάσιο ημερήσιο μίσθωμα, υπολογιζόμενο με βάση το τελευταίο καταβληθέν ετήσιο μίσθωμα. 

Ο Κύριος του Έργου διατηρεί, επιπλέον, το δικαίωμα να προβεί μονομερώς στην παραλαβή του 

ακινήτου και των εγκαταστάσεών του, συντάσσοντας και υπογράφοντας πρωτόκολλο παραλαβής, το 

οποίο κοινοποιεί με δικαστικό επιμελητή στον παραχωρησιούχο, και να τον αποβάλει. Διατηρεί, 

επίσης, στο σύνολό τους τα δικαιώματά του από την παρούσα, περιλαμβανομένης και της κατάπτωσης 

της, εν ισχύ, εγγυητικής επιστολής. 

 

Άρθρο 44 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 

 

1. Ο παραχωρησιούχος συνάπτει συμβάσεις με φορείς δικαιωμάτων πνευματικής και 

βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνιών, σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων για οποιαδήποτε 

σχέδια, μελέτες πιστοποιητικά, προδιαγραφές, εκθέσεις, γραπτές πληροφορίες σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή, εξαιρουμένων όσων αποκτήθηκαν ή δημιουργήθηκαν από τον Κύριο του Έργου 

ή δημιουργήθηκαν για λογαριασμό του, περιουσιακά και άλλα στοιχεία, υλικά, στοιχεία εξοπλισμού, 

μηχανήματα, εγκαταστάσεις, δικαιώματα και αντικείμενα που θα χρησιμοποιεί κατά την εκτέλεση της 

παρούσας. Καταβάλει το σύνολο των αμοιβών, των δαπανών, των αποζημιώσεων και των τελών 

στους παραπάνω φορείς, διενεργεί κάθε πράξη και υπογράφει κάθε έγγραφο, αναγκαίο για την 

επέλευση των αποτελεσμάτων του παρόντος, περιλαμβανομένης της ανανέωσης ή της καταχώρισης 

των δικαιωμάτων αυτών.  

Ο παραχωρησιούχος θέτει στη διάθεση του Κυρίου του Έργου, χωρίς επιβάρυνση, τα σχέδια, 

τις μελέτες τα πιστοποιητικά, τις προδιαγραφές, τις εκθέσεις, τις πληροφορίες και τα στοιχεία που 

απέκτησε ή θα αποκτήσει για την εκπλήρωση των σκοπών της παρούσας ή βρίσκονται στην κατοχή 

του και δημιουργήθηκαν από τρίτους για τους σκοπούς της παρούσας.  
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Ο παραχωρησιούχος χρησιμοποιεί όλα τα σχέδια, τις μελέτες, τα πιστοποιητικά, τις 

προδιαγραφές, τις εκθέσεις, τις πληροφορίες και τα στοιχεία, τα οποία αποκτήθηκαν ή θα αποκτηθούν, 

δημιουργήθηκαν ή θα δημιουργηθούν από τον Κύριο του Έργου ή για λογαριασμό του ή για τους 

σκοπούς της παρούσας και  υπό τους όρους που αυτός ορίζει. Σε περίπτωση χρήσης τους για 

οποιονδήποτε άλλο σκοπό, ο Κύριος του Έργου ενημερώνεται εγγράφως, απαντά εντός τριάντα (30) 

ημερών και μπορεί να απορρίψει το αίτημα. 

2. Με την παρούσα ο παραχωρησιούχος παρέχει στον Κύριο του Έργου, χωρίς υποχρέωση 

καταβολής δικαιωμάτων και για τους σκοπούς της παρούσας, ανέκκλητη, μη αποκλειστική και 

μεταβιβάσιμη άδεια αντιγραφής, αναπαραγωγής, τροποποίησης, μετάφρασης και χρήσης κάθε 

δικαιώματος πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, το οποίο: 

α) ανήκε στον παραχωρησιούχο ή παραχωρήθηκε μετά από άδεια σε αυτόν πριν ή κατά την 

ημερομηνία υπογραφής της παρούσας ή είναι δυνατόν να αποκτηθεί ή να παραχωρηθεί κατόπιν αδείας 

στον παραχωρησιούχο και μετά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας, και  

β) σχετίζεται με τη σύμπραξη και είναι απαραίτητο για την εκτέλεσή της. 

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας 

ανήκουν σε τρίτο, ο παραχωρησιούχος εξασφαλίζει τη χορήγηση σε αυτόν σχετικής άδειας επί του 

συγκεκριμένου δικαιώματος, δυνάμενη να παραχωρηθεί στον Κύριο του Έργου, ή την απευθείας 

παραχώρηση σε αυτόν της σχετικής άδεια. Ο παραχωρησιούχος βαρύνεται με την πληρωμή κάθε 

είδους αμοιβών, δαπανών, τελών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και 

αποζημιώσεων πληρωτέων βάσει αδείας. 

3. Με την παρούσα ο Κύριος του Έργου παρέχει στον παραχωρησιούχο ανέκκλητη, μη 

αποκλειστική και χωρίς υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων άδεια χρήσης  καθ όλη τη διάρκεια της 

περιόδου σύμπραξης αποκλειστικά για τα σχετικά ή τα κατάλληλα δικαιώματα πνευματικής και 

βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τα οποία παραχωρήθηκαν ή πρόκειται να παραχωρηθούν στον Κύριο του 

Έργου για τους σκοπούς της σύμπραξης, σχετίζονται με αυτήν και είναι απαραίτητα για την εκτέλεσή 

της. 

Ειδικά για τα δεδομένα, τα υλικά, τα έγγραφα και τις πληροφορίες που δημιουργούνται ή 

τηρούνται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο παραχωρησιούχος θα διασφαλίσει, υπέρ του Κυρίου του 

Έργου και χωρίς καμία επιβάρυνση γι’ αυτόν, τη διάθεση άδειας χρήσης του απαραίτητου λογισμικού 

ή της βάσης δεδομένων, προκειμένου ο/οι εκπρόσωπός/οί του να αποκτούν πρόσβαση και δυνατότητα 

χρήσης τους για τις ανάγκες της σύμπραξης ή/και για άλλους σκοπούς που θα συμφωνηθούν μεταξύ 

τους.  

4. Ο Κύριος του Έργου και ο παραχωρησιούχος μεριμνούν, προκειμένου να υπογραφεί κάθε 

έγγραφο απαραίτητο για την εκτέλεση των προβλεπόμενων στο παρόν. Εάν ο παραχωρησιούχος 

παραλείψει να ανταποκριθεί, ο Κύριος του Έργου ενεργεί για λογαριασμό του παραχωρησιούχου, 
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δυνάμει ανέκκλητης εντολής χορηγηθείσας αυτόν με το παρόν. 

Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να αποζημιώνει τον Κύριο του Έργου, κάθε αρμόδια αρχή, 

τους προστηθέντες και υπαλλήλους αυτών από και έναντι κάθε απώλειας, κόστους, δαπάνης, ευθύνης 

και/ή ζημίας που θα υποστούν ή στην οποία θα υποβληθούν και να απαλλάσσει όλους τους ανωτέρω 

για οποιαδήποτε αξίωση, αγωγή, απαίτηση και διαδικασία που θα στρέφονται κατ’ αυτών πηγάζουσα 

ή προκαλούμενη από οποιαδήποτε παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής 

ιδιοκτησίας σχετικά με οποιαδήποτε σχέδια, μελέτες πιστοποιητικά, προδιαγραφές, εκθέσεις 

πληροφορίες, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, εξαιρουμένων όσων αποκτήθηκαν ή δημιουργήθηκαν 

από τον Κύριο του Έργου ή για λογαριασμό του, περιουσιακά στοιχεία, υλικά, στοιχεία εξοπλισμού, 

μηχανήματα, εγκαταστάσεις, δικαιώματα ή άλλα αντικείμενα σχετικά με την εκτέλεση της παρούσας. 

5. Εάν ο Κύριος του Έργου υποχρεωθεί να επωμισθεί μέρος ή το σύνολο της 

προαναφερόμενης ευθύνης, καταβάλλοντας τις σχετικές αποζημιώσεις, ή σε περίπτωση επιβολής 

οποιουδήποτε προστίμου, φόρου ή, κάθε άλλη μορφή, οικονομικής επιβάρυνσης, 

συμπεριλαμβανομένων των τυχόν προσαυξήσεων και τόκων, ή έγερσης οποιοσδήποτε αξίωσης σε 

βάρος του για κάθε θέμα σχετικό με την εκτέλεση της παρούσας, ο παραχωρησιούχος οφείλει, αφού 

ειδοποιηθεί εγκαίρως από τον Κύριο του Έργου, να αμυνθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δικαστικά 

ή εξωδικαστικά, παρεμβαίνοντας με δική του επιμέλεια, δαπάνες και έξοδα υπέρ του Κυρίου του 

Έργου και κατά του τρίτου καθιστάμενος δικονομικός εγγυητής. 

Ο Κύριος του Έργου δύνανται να προσεπικαλείται τον παραχωρησιούχο στις δίκες που τυχόν 

έχουν ανοίγει και ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να ασκήσει παρέμβαση. 

Ο παραχωρησιούχος καταβάλει στον Κύριο του Έργου οποιοδήποτε χρηματικό ποσό, που 

τυχόν θα υποχρεωθεί να καταβάλει σε οποιονδήποτε για τους ανωτέρω λόγους, καθώς επίσης τα 

δικαστικά έξοδα και τις δαπάνες, περιλαμβανομένης της αμοιβής των δικηγόρων, στα οποία θα έχει 

υποβληθεί. 

6. Κατά τη διάρκεια της σύμπραξης οι άδειες για τα δικαιώματα πνευματικής και 

βιομηχανικής ιδιοκτησίας θεωρούνται ως παρασχεθείσες αυτοδικαίως από και με τη δημιουργία τους.  

7. Εάν ο παραχωρησιούχος παραλείψει να αποκτήσει με νόμιμο τρόπο την χρήση των 

δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, η παράλειψη λογίζεται ως παράβαση των 

υποχρεώσεών του από την παρούσα και ο Κύριος του Έργου δικαιούται να παρακρατήσει 

οποιοδήποτε ποσό οφειλόμενο στον παραχωρησιούχο ή να εκπέσει από την εν ισχύ εγγυητική 

επιστολή το ποσό στο οποίο τυχόν θα καταδικαστεί να πληρώσει στον δικαιούχο του δικαιώματος 

πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 

 

Άρθρο 45 

Εμπιστευτικότητα 
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1. Κάθε μέρος αναγνωρίζει ότι κατά την εκτέλεση της παρούσας δεν αποκλείεται να λάβει ή 

να περιέλθουν σε γνώση του, εν γένει, πληροφορίες, περιλαμβανομένων και των εμπορικών μυστικών, 

που ανήκουν στο άλλο (μέρος).  

Επιφυλασσόμενων των εξαιρέσεων, όπως καθορίζονται στο παρόν, οι εν λόγω πληροφορίες, 

ανεξαρτήτως του χαρακτηρισμού ή της φύσης τους, θεωρούνται εμπιστευτικές. 

Η υποχρέωση εμπιστευτικότητας καταλαμβάνει τα μέρη καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της 

παρούσας και για μία επιπλέον τριετία μετά τη λήξη, τη λύση ή την καταγγελία της. 

 2. Τα μέρη δεσμεύονται να μην γνωστοποιούν σε οποιονδήποτε τρίτο εμπιστευτικές 

πληροφορίες. 

Κάθε μέρος μπορεί να κοινοποιεί εμπιστευτικές πληροφορίες, όταν του έχει  χορηγηθεί 

σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση από το άλλο μέρος. 

Δεν επιτρέπεται, δίχως εύλογη αιτία, συμβαλλόμενο μέρος να αρνηθεί ή να καθυστερεί τη 

χορήγηση της ζητηθείσας εξουσιοδότησης. 

Ο παραχωρησιούχος, εφόσον του ζητηθεί από τον Κύριο του Έργου, μεριμνά για την 

υπογραφή από το προσωπικό του σύμβασης εμπιστευτικότητας με αυτόν και υπό τους όρους του 

παρόντος.  

3. Για τις ανάγκες του παρόντος δεν αποτελεί εμπιστευτική πληροφορία κάθε πληροφορία: 

α) που βρίσκεται ή εισέρχεται στη δημόσια σφαίρα με άλλον τρόπο και συνεπεία παραβίασης 

της παρούσας, 

β) που αποκτάται από τρίτους χωρίς οι τρίτοι να έχουν αναλάβει, ρητά ή σιωπηρά, την 

υποχρέωση  να διατηρήσουν την πληροφορία εμπιστευτική, και 

γ) που βρίσκονταν, νομίμως, σε γνώση του άλλου μέρους πριν από την υπογραφή της 

παρούσας και δεν καταλαμβάνονταν από την υποχρέωση εμπιστευτικότητας. 

4. Εμπιστευτική πληροφορία μπορεί, κατ’ εξαίρεση, να κοινοποιηθεί επιτρεπτά: 

α) για την εκπλήρωση υποχρέωσης σε εκτέλεση της παρούσας, 

β) κατά τη διάρκεια δίκης ενώπιον δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, 

περιλαμβανομένου και του διαιτητικού, και κάθε δημόσιας αρχής κατά την άσκηση αρμοδιοτήτων 

τους σχετικών με την παρούσα,  

γ) για να δοθούν οδηγίες σε, κάθε μορφής, σύμβουλο συμβαλλόμενου μέρους, ο οποίος 

καταλαμβάνεται, επίσης, από την υποχρέωση εμπιστευτικότητας, και  

δ) από τον παραχωρησιούχο και αποκλειστικά σε εμπιστευτική βάση, προκειμένου να 

εκπληρωθεί σκοπός χρηματοδότησης ή αναχρηματοδότησης ή σε  συμμόρφωση προς καθορισμένες 

δανειακές συμβάσεις ή για την πραγματοποίηση πώλησης ή για την έκδοση μετοχών ή για την εξυπηρέτηση 

χρέους. 
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Άρθρο 46 

Πληρωμές 

 

1. Κάθε οικονομική υποχρέωση που γεννάται κατά ή από την εκτέλεση της παρούσας 

καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή με τη συμπλήρωση τριάντα (30) ημερών από την παρέλευση 

της σχετικής προθεσμίας ή τη λήψη της έγγραφης ειδοποίησης για την καταβολή της.  

Ειδικά το ετήσιο μίσθωμα της σύμπραξης καταβάλλεται εντός σαράντα πέντε (45) ημερών 

από τη λήξη του οικονομικού έτους και σε περίπτωση αναπροσαρμογής του εντός της ίδιας 

προθεσμίας, η οποία εκκινεί από τη στιγμή επανακαθορισμού του  

2. Η μη καταβολή από τον παραχωρησιούχο οφειλής του στον Κύριο του Έργου αποτελεί 

λόγο για την ισόποση κατάπτωση της σε ισχύ εγγυητικής επιστολής.  

3. Εάν η όποια απαίτηση δεν εξοφληθεί εμπρόθεσμα, ο παραχωρησιούχος υποχρεούται στην 

καταβολή και των νόμιμων τόκων, υπολογιζομένων με το ισχύον επιτόκιο υπερημερίας για το χρονικό 

διάστημα από τη στιγμή που η υποχρέωση κατέστη ληξιπρόθεσμη και απαιτητή έως την ολοσχερή 

εξόφλησή της. 

 

 

Άρθρο 47 

Επίλυση διαφορών 

 

Τα μέρη συμφωνούν, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, να επιλύουν κάθε διαφορά που 

αναφέρεται στην ερμηνεία, στο κύρος και την εκτέλεση της παρούσας με την προσφυγή στις 

διαδικασίες των επόμενων άρθρων. 

Οι διαφορές επιλύονται δικαστικά ή εξώδικα. 

 

 

 

 

Άρθρο 48 

Εξωδικαστική επίλυση 
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1. Όλες οι τεχνικές διαφορές, ακόμη και στην περίπτωση που ενέχουν οικονομικές 

επιπτώσεις, καθώς επίσης η μη επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των μερών, για τα ζητήματα που τούτη 

απαιτείται από την παρούσα, επιλύονται, καταρχήν, εξωδικαστικά. 

Ο Κύριος του Έργου και ο παραχωρησιούχος δηλώνουν, ανεπιφύλακτα, ότι παραιτούνται 

αμετάκλητα από το δικαίωμα να προσφύγουν σε ένδικα ή άλλα μέσα για να μην επιτρέψουν την 

προσφυγή στην εξωδικαστική επίλυση. Δεσμεύονται, επίσης, να ενεργούν, αμελλητί και κατά 

προτεραιότητα, όλες τις απαιτούμενες διαδικαστικές  πράξεις, περιλαμβανομένου και του ορισμού 

εμπειρογνώμονα, για την ταχεία επίλυση της διαφοράς. 

Οι δαπάνες της διαδικασίας προκαταβάλλονται από το παραπέμπον μέρος και επιμερίζονται 

σύμφωνα με το Πόρισμα της Επιτροπής.  

2. Η Επιτροπή Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών είναι τριμελής. Στη σύνθεσή της μετέχουν 

τρεις εμπειρογνώμονες με εμπειρία και εξειδίκευση στην επίλυση τεχνικών διαφορών. Ο 

εμπειρογνώμονας μέλος της Επιτροπής που έκρινε τεχνική διαφορά δεν επιτρέπεται να διοριστεί 

Διαιτητής, εάν αυτή παραπεμφθεί στη διαιτησία. Τα συμβαλλόμενη μέρη ορίζουν από έναν και ο 

τρίτος, στον οποίο ανατίθενται τα καθήκοντα του προέδρου, υποδεικνύεται από τον ασκούντα 

καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. 

  Η Επιτροπή συνεδριάζει στη Ρόδο, γλώσσα εργασίας είναι η Ελληνική και εφαρμόζεται 

το Ελληνικό δίκαιο. Καθήκοντα γραμματέα ανατίθεται σε μόνιμο υπάλληλο, κλάδου ΠΕ, της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Κω και ελλείψει αυτού του Δήμου Κω.  

Όλα τα έγγραφα που ανταλλάσσουν τα συμβαλλόμενα μέρη επιδίδονται με δικαστικό 

επιμελητή.  

Η εξωδικαστική επίλυση ολοκληρώνεται με την έκδοση του Πορίσματος της Επιτροπής. 

3. Το συμβαλλόμενο μέρος που επιδιώκει την επίλυση τεχνικής διαφοράς ανακοινώνει 

την απόφασή του στον αντισυμβαλλόμενο να προσφύγει στην εξωδικαστική διαδικασία. Προς 

τούτο του απευθύνει έγγραφη πρόσκληση να συμπράξει στη συγκρότηση της Επιτροπής με 

συνημμένα σε αυτήν, κατά σειρά, την αναλυτική περιγραφή της διαφοράς, καθώς επίσης τα 

αποδεικτικά και λοιπά έγγραφα και στοιχεία, καθώς επίσης αναφορά στον εμπειρογνώμονα του.     

Ο αντισυμβαλλόμενος οφείλει ανταποκριθεί εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την 

επίδοση, ορίζοντας τον εμπειρογνώμονά του και απαντώντας σε όσα θέματα εγείρονται στην 

πρόσκληση με συνημμένα τα αποδεικτικά και τα λοιπά έγγραφα.  

Εντός της ίδιας προθεσμίας ο ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ορίζει τον εμπειρογνώμονα, ο οποίος είναι και πρόεδρος της 

Επιτροπής.  
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Εάν ο ορισθείς από συμβαλλόμενο μέρος δεν γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα, αυτό 

υποχρεούται να διαθέσει με δαπάνες του διερμηνέα και να μεριμνήσει για τη μετάφραση των 

εγγράφων της διαφοράς στη μητρική του γλώσσα.    

4. Η Επιτροπή συγκροτείται σε σώμα εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών 

από τον ορισμό του τελευταίου, κατά σειρά, εμπειρογνώμονα.  

Στην πρώτη μετά τη συγκρότησή της συνεδρίαση αποφαίνεται, εάν η υποβαλλόμενη 

ενώπιόν της διαφορά είναι τεχνική. Εάν κρίνει ότι δεν αποτελεί τεχνική διαφορά, ενημερώνει, 

εγγράφως και αμελλητί, τα συμβαλλόμενα μέρη, προκειμένου να επιδιώξουν τη διαιτητική της 

επίλυση.  

Τα συμβαλλόμενα μέρη ενημερώνονται, εγγράφως και αμελλητί, στην περίπτωση που η 

Επιτροπή αποφανθεί ότι η διαφορά είναι τεχνική.  

5. Για την επίλυση των τεχνικών διαφορών η Επιτροπή εφαρμόζει την  παρούσα και τις 

διατάξεις της ισχύουσας Ελληνικής νομοθεσίας.  

Η Επιτροπή για τα θέματα που διαθέτει διακριτική ευχέρεια καθορίζει, συνεκτιμώντας τις 

απόψεις των συμβαλλομένων μερών, τους κανόνες στους οποίους υπόκειται η ενώπιόν της διαδικασία.  

Διακριτική ευχέρεια, μεταξύ άλλων, διαθέτει στα εξής ζητήματα:  

α) να  δέχεται προφορικά και γραπτά αποδεικτικά στοιχεία, 

β) να  εξετάζει μάρτυρες και να επιθεωρεί τυχόν σχετικά περιουσιακά στοιχεία ή άλλα 

στοιχεία,  

γ) να επιτρέπει σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος να υποβάλει νέα ή να τροποποιεί υποβληθέντα 

έγγραφα και στοιχεία,  

δ) να συνεχίζει τις εργασίες και όταν συμβαλλόμενο μέρος αδυνατεί να παρουσιαστεί ή να 

τηρήσει τις διαδικασίες ή τις οδηγίες,  

ε) να δίνει εντολή δημοσιοποίησης εγγράφων ή άλλων αποδεικτικών στοιχείων, με την 

επιφύλαξη των περιορισμών της εμπιστευτικότητας, 

στ) να δίνει εντολές για δειγματοληψία, παρατήρηση ή πειραματισμό που κρίνονται, κατά τη 

γνώμη της, απαραίτητες ή επιθυμητές, 

ζ) να καθορίζει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο των συναντήσεων, των ακροάσεων και των 

επιθεωρήσεων, και  

η) να διαθέτει στα συμβαλλόμενα μέρη τον κατάλογο με υποχρεωτικές ερωτήσεις προς 

απάντηση.  

6. Η Επιτροπή εκδίδει το έγγραφο Πόρισμά της εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) 

μηνών από τη συγκρότησή της σε σώμα. 

Το Πόρισμα περιέχει αναλυτικό σκεπτικό και τις τυχόν διαφωνίες, είναι τελεσίδικο και 

δεσμευτικό για τα συμβαλλόμενα μέρη και, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παρ.  . . . του 

ΑΔΑ: Ψ30Ξ46Μ4ΙΛ-ΖΙ8





130 

 

άρθρου . . . .  της παρούσας, δεν υπόκειται σε διαιτησία. 

 

Άρθρο 49  

Δικαστική επίλυση  

 

Κάθε διαφορά που αναφέρεται στην ερμηνεία ή στην εφαρμογή ή στο κύρος της παρούσας 

επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας.  

Η διάκριση μεταξύ αγωγής και προσφυγής ισχύει και στις διαφορές της παρούσας. 

Κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο είναι το διοικητικό εφετείο Ρόδου. 

Για τις διαφορές που συμφωνείται με την παρούσα ότι επιλύονται εξωδικαστικά, η προσφυγή 

σε αυτήν τη διαδικασία και η έκδοση του Πορίσματος αποτελούν όρο του παραδεκτού άσκησης του 

ενδίκου βοηθήματος.         

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται ανάλογα το άρθρο 64 του ν. 4413/2016.   

 

Άρθρο 50 

Επικοινωνία-Γνωστοποιήσεις 

 

1. Ο Κύριος του Έργου και ο παραχωρησιούχος για την εκτέλεση της παρούσας 

επικοινωνούν μεταξύ τους μόνον εγγράφως. 

Κάθε έγγραφό τους αποστέλλεται εντός κλειστού φακέλου και πρέπει να φέρει τα δηλωθέντα 

στοιχεία του αποστολέα, ημερομηνία, αριθμό πρωτοκόλλου εξερχομένου και την υπογραφή του 

νομίμου εκπρόσωπου. 

Ο λήπτης του εγγράφου αποσφραγίζει τον φάκελο και δίνει στο έγγραφο αριθμό 

πρωτοκόλλου. 

2. Εάν τα μέρη προκρίνουν την επικοινωνία με τηλεγράφημα ή με τηλεομοιοτυπία, για να 

είναι έγκυρη η επικοινωνία τους και να θεωρείται ότι έλαβε χώρα την ημέρα αποστολής πρέπει το 

πρωτότυπο έγγραφο, με τα παραπάνω στοιχεία και το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο, να σταλεί στον λήπτη 

εντός κλειστού φακέλου και αυτός να το λάβει εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών. 

3. Η, κάθε μορφής, αλληλογραφία, οι ειδοποιήσεις και οι επιδόσεις εγγράφων αποστέλλονται, 

κατά περίπτωση, στις ακόλουθες διευθύνσεις: 

Για τον Κύριο του Έργου: 

Αρμόδιος για την επικοινωνία ορίζεται ο  Χριστοφής Κορωναίος: 

α) με αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας: 2242031303,  

β) αριθμό συσκευής τηλεομοιοτυπίας: 2242049535,  και  

γ) ηλεκτρονική διεύθυνση: cjkoronaios@gmail.com 
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(Αποδέκτης: ΔΗ.ΤΟΥΡ.ΕΝ, υπόψη κ. Α. Μαστρογιάννη 

Διεύθυνση: Μανδράκι Νισύρου 

Ταχυδρομικός Κώδικας:  853 03   

Τηλέφωνο:  2242031303  

Αριθμός τηλεομοιοτυπίας: 2242049535 

Ηλεκτρονική διεύθυνση:  dhtoyren@gmail.com 

Για τον παραχωρησιούχο: 

(Αποδέκτης: . ….. 

Διεύθυνση: . . .  . 

Ταχυδρομικός Κώδικας: . . . . 

Τηλέφωνο: . . . .  

Αριθμός τηλεομοιοτυπίας: . . ..  

Ηλεκτρονική διεύθυνση: . . . .) 

4. Σε περίπτωση μεταβολής κάποιου από τα στοιχεία επικοινωνίας εκείνος που τον αφορά 

ενημερώνει, αμελλητί και με κάθε διαθέσιμο μέσο, το άλλο μέρος.  

 

Άρθρο 51 

Εφαρμοστέο δίκαιο 

 

Η παρούσα διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό δίκαιο. 

 

Άρθρο 52 

Γλώσσα 

 

1. Η παρούσα καταρτίστηκε στην Ελληνική γλώσσα και είναι μόνη επίσημη και 

υπερισχύουσα εκδοχή της σύμπραξης. 

Τα έγγραφα για την εκτέλεση της παρούσας συντάσσονται στην Ελληνική.  

2. Εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί δεύτερη γλώσσα, αυτή επιλέγεται να είναι η Αγγλική.  

Τα έγγραφα που συντάσσονται στην Αγγλική γλώσσα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην Ελληνική.  

Εάν το έγγραφο έχει συνταχθεί σε δύο γλώσσες, υπερισχύει η Ελληνική. 

3. Ο παραχωρησιούχος οφείλει να εξασφαλίζει, μέσω διερμηνείας, την επικοινωνία του 

αλλοδαπού προσωπικού του με τον Κύριο του Έργου.   
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Άρθρο 53  

Τροποποίηση της νομοθεσίας 

 

1. Εάν κατά την εκτέλεση της παρούσας τροποποιηθεί η νομοθεσία στην οποία υπόκειται η 

σύμπραξη και η ισχύς της επηρεάζει ουσιωδώς το ύψος του προϋπολογισμού της και το ποσό του 

συμφωνημένου ετήσιου μισθώματος, οι, εν γένει, οικονομικές επιπτώσεις αξιολογούνται με βάση το 

οικονομικό μοντέλο, όπως περιλήφθηκε στην Τεχνική Προσφορά.  

2. Εάν η τροποποίηση μπορεί να αποδειχθεί επιζήμια για τον παραχωρησιούχο, τότε ο Κύριος 

του Έργου οφείλει να του καταβάλει το ποσό της επιβάρυνσης. 

Αντιθέτως, εάν είναι επωφελής για τον παραχωρησιούχο, ο Κύριος του Έργου δικαιούται και 

ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να του καταβάλει το ποσό που επωφελείται, όταν το εισπράξει.  

3. Από το παρόν εξαιρούνται οι τροποποιήσεις της νομοθεσίας με στόχο τη βελτίωση των 

γενικών οικονομικών συνθηκών και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και των επιχειρήσεων 

4. Για την εφαρμογή του παρόντος απαιτείται η υποβολή γραπτού αιτήματος εκείνου ο οποίος 

επωφελείται από την τροποποίηση.  

Το καταβλητέο ποσό καθορίζουν με συμφωνία τα δύο μέρη και, ελλείψει αυτής, το 

Διαιτητικό Δικαστήριο. 

 

Άρθρο 54 

Τροποποίηση της σύμβασης 

 

1. Η παρούσα μπορεί να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί, ανά πάσα στιγμή καθ όλη τη 

διάρκεια ισχύος της, με γραπτή συμφωνία του Κυρίου του Έργου και του παραχωρησιούχου. 

2. Ο παραχωρησιούχος μπορεί να τροποποιήσει τη σύμβαση με τον εργολήπτη ή το φορέα 

διαχείρισης ή οποιοδήποτε υπεργολάβο, ενημερώνοντας τον Κύριο του Έργου 

Ο Κύριος του Έργου καλείται να εγκρίνει την τροποποίηση και μπορεί αιτιολογημένα να 

αρνηθεί την έγκριση, εάν η τροποποίηση είναι γι’ αυτόν επιζήμια.  

3. Η τροποποίηση δεν θα απαλλάσσει τον παραχωρησιούχο από τις υποχρεώσεις που 

αναλαμβάνει με την παρούσα.  

4. Με την επιφύλαξη τυχόν μεταβολών της νομοθεσίας, η τροποποίηση της παρούσας χωρίς 

τη συμφωνία του παραχωρησιούχου αποτελεί γεγονός αθέτησης υποχρέωσης του Κυρίου του Έργου. 
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Άρθρο 55 

Εκπρόσωπος και αντίκλητος του παραχωρησιούχου 

 

1. Ο παραχωρησιούχος εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της παρούσας ορίσει 

εκπρόσωπό του, στον οποίο δίνει την εντολή και την πληρεξουσιότητα να ενεργεί στο όνομα και για 

λογαριασμό του. 

 2. Αντίκλητός του είναι, καταρχήν, ο ορισθείς σύμφωνα με την παρ. 2 γ) του άρθρου 13 της 

προκήρυξης 1/2017 

3. Ο εκπρόσωπος και ο αντίκλητος είναι ελεύθερα ανακλητοί. 

4. Για κάθε ορισμό και αντικατάσταση ενημερώνεται εγγράφως ο Κύριος του Έργου. 

 

 

 

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάσσεται η παρούσα σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα και 

υπογράφονται από τον Κύριο του Έργου και τον παραχωρησιούχο την ημερομηνία και στον τόπο που 

αναγράφονται στην αρχή του κειμένου.   

 

 

                Για τον Κύριο του Έργου                       Για τον παραχωρησιούχο 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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1. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
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2. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟΥ  
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3. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

Α. Περίοδος Ανάπτυξης 

 

1. Ασφάλιση της κατασκευής του Έργου (Contractors All Risks=CAR) και κάλυψης ευθύνης 

από τις εργασίες Ανέγερσης Οικοδομής (Erection All Risks=EAR) έως το ποσό της πλήρους αξίας 

ανακατασκευής, καθώς επίσης συμπεριλαμβανόμενοι κίνδυνοι που απορρέουν από:  

(α) εργασίες του Παραχωρησιούχου, των Εργολάβων και των Υπεργολάβων,  

(β) προσωρινές εργασίες,  

(γ) υλικών εκτέλεσης του έργου,  

(δ) μεταφορών από και προς το εργοτάξιο, και  

(ε) εκτός εργοταξίου αποθηκεύσεων. 

2. Ασφάλιση των Εγκαταστάσεων/ Εργοταξίου και των Μηχανημάτων (Contractors Plant & 
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Equipment=CPE), συμπεριλαμβανόμενης και της συντήρησης αυτών. 

3. Ασφάλιση κάλυψης κατά Περιβαλλοντολογιών Φθορών/ Βλαβών/ Μόλυνσης. 

4. Ασφάλιση Απώλειας Προσδοκώμενων Εσόδων (Advanced Loss of Profit=ALOP, 

Consequential Loss/ Delay in Completion Insurance) και Απωλειών λόγω Διακοπής Εργασιών 

(Business Interruption Insurance), συνεπεία της επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου που εμπίπτει, κατά 

περίπτωση, στα ως ανωτέρω αναφερόμενα Ασφαλιστήρια. 

5. Ασφάλιση Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης με, κατ’ ελάχιστον, όρια καλύψεων:  

κατά γεγονός: 5.000.000 ευρώ, και  

αθροιστικά: 10.000.000 ευρώ. 

6. Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων με, κατ’ ελάχιστον, απαιτούμενα 

όρια καλύψεων:  

κατά γεγονός: 5.000.000 ευρώ, και  

αθροιστικά: 10.000.000 ευρώ 

7.  Ασφάλιση Υπαρχόντων Κτισμάτων/ Κτιρίων / Κατασκευών καθώς και ετοίμων τμημάτων 

του Έργου (Property All Risks=PAR), που θα καλύπτει την πλήρη αξία αντικατάστασης 

(ανακατασκευής) της ασφαλιζόμενης περιουσίας.  

Το αντικείμενο της ασφάλισης θα περιλαμβάνει και την Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων για 

λόγους μη εφαρμογής των Περιβαλλοντικών Όρων και πρόκλησης υποβάθμισης του Περιβάλλοντος 

κατά τη διάρκεια, κατ’ ελάχιστον, της Ανάπτυξης του Έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1650/86 

για την προστασία του Περιβάλλοντος. 

 

Β. Περίοδος διαχείρισης  

 

1. Ασφάλιση Περιουσίας (Property All Risks=PAR), που θα καλύπτει την πλήρη αξία 

αντικατάστασης (ανακατασκευής) της ασφαλιζόμενης περιουσίας, τουλάχιστον μέχρι το πέρας της 

περιόδου σύμπραξης. 

2. Ασφάλιση απωλειών λόγω διακοπής της λειτουργίας και της εκμετάλλευσης (Business 

Interruption Insurance). 

3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων λόγω της λειτουργίας και της εκμετάλλευσης 

του ακινήτου και των εγκαταστάσεών του με, κατ’ ελάχιστον, όρια καλύψεων:  

κατά γεγονός: 5.000.000 ευρώ, και  

αθροιστικά: 10.000.000 ευρώ. 

Ειδική μνεία και πρόβλεψη απαιτείται για τους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, παρασκευής, 

χρήσης και καταναλώσεως τροφίμων.  

4. Ασφαλιστήρια μισθωτών χώρων των εγκαταστάσεων. Ο Παραχωρησιούχος  πρέπει να 
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επιβάλλει στους Μισθωτές να εξασφαλίσουν και να διατηρούν, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της 

μίσθωσης επαρκή ασφάλιση. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται: (α) περιουσίας, (β) αστικής 

ευθύνης, (γ) CAR. 

 

Ειδικοί Όροι 

 

Στο ασφαλιστήριο περιλαμβάνεται Παράρτημα υπό τον τίτλο: «Διασταυρούμενη Ευθύνη 

Αλλήλων» (cross liability), το οποίο καλύπτει την αστική ευθύνη των ασφαλιζόμενων φορέων. 

Ασφαλιζόμενος είναι ο παραχωρησιούχος και το, πάσης φύσεως, προσωπικό που απασχολείται 

με οποιαδήποτε συμβατική σχέση από αυτόν στα πλαίσια του συγκεκριμένου Έργου, καθώς επίσης οι 

τυχόν Υπεργολάβοι και οι Μελετητές. 

Ο Κύριος του Έργου, οι εκπροσωπούσες υπηρεσίες και το, εν γένει, προσωπικό τους, οι 

σύμβουλοι του Κυρίου του Έργου ή/και των υπηρεσιών του και το προσωπικό τούτων θεωρούνται 

τρίτα πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις της ασφαλιστικής κάλυψης. 

Η ασφαλιστική εταιρεία υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται κατά του 

παραχωρησιούχου και/ή των μελετητών και συμβούλων του και/ή του Κυρίου του Έργου και/ή των 

εκπροσωπουσών τον Κύριο του Έργου υπηρεσιών και/ή των συμβούλων τους και/ή μέρους ή/και του 

συνόλου του προσωπικού των παραπάνω με την αιτίαση ευθύνης τους ή συνυπευθυνότητάς τους στη 

βλάβη ή ζημία από πράξη ή παράλειψη των παραπάνω προσώπων, οι οποίοι καλύπτονται από το 

ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων, καταβάλει δε κάθε ποσό για βλάβη και/ή ζημία που 

προκλήθηκε από πράξη ή παράλειψη αυτών. Ειδικότερα η ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει κάθε 

ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων κ.λπ., που σχετίζονται με την αστική ευθύνη μέσα στα 

όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών. 

 

 

 

 

 

 

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: Ψ30Ξ46Μ4ΙΛ-ΖΙ8





140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
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