
 

Αρ. φακ: 15.0.7/15 

Αρ Πρωτ:2021/15  

 

 30 Μαρτίου 2015 

 

Προς: Όλους τους Οικονομικούς φορείς που 

Παρέλαβαν όρους για το διαγωνισμό 7/15  

 

Διευκρινίσεις για διαγωνισμό 7/15. Προσφορές για εξασφάλιση άδειας 

παροχής διευκολύνσεων σε διάφορα σημεία της παραλίας που βρίσκονται 

στα διοικητικά όρια του Δήμου Παραλιμνίου. 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και μετά από ερωτήματα οικονομικών φορέων σας 

πληροφορούμε τα ακόλουθα: 

1. Ένσταση οικονομικού φορέα για την πενταετή πείρα στην περιοχή που θα 

υποβληθεί προσφορά. 

Ο Δήμος αποφάσισε όπως ο πιο πάνω όρος παραμείνει ως έχει επειδή 

καθορίζεται από την ΚΔΠ 397/2013.  

2. Μέρος Α : Οδηγίες προς οικονομικούς φορείς : 

(α) Βασικά Στοιχεία Διαγωνισμού παρ. 2.5  

Εισήγηση 

Κριτήριο ανάθεσης να μην είναι μόνο η υψηλότερη τιμή αλλά συνδυασμός   της τιμής 

και ποιοτικών κριτηρίων 

Απάντηση 

 Δεν αλλάζει ο όρος επειδή είναι η βασική αρχή προκήρυξης του διαγωνισμού. 

    (β) Άρθρο 6.  

1. Παράγραφος 6.1.4  

Εισήγηση 

 Να συμπληρωθεί το ακόλουθο «Νοείται εάν υποβληθεί πέραν της μια προσφοράς, 

να του κατακυρωθεί μόνο μια.» 

Απάντηση  

Ο όρος παραμένει ως έχει. 

 

2. Παράγραφος 6.2.1 (η) και (θ)  

Εισήγηση 

Όπως καθοριστεί στο (η) και (θ) ότι τα προσόντα και/ή άδειες και πιστοποιητικά που 

απαιτούνται να κατέχονται κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς και όχι να 

αποκτούνται σε μεταγενέστερο στάδιο. 



Απάντηση 

Ο όρος παραμένει ως έχει. 

 

3. Παράγραφος 6.2.2 (στ) και (ζ) 

Εισήγηση 

Στην παράγραφο που αρχίζει με το «Νοείται …………αδειοδοτημένης περιοχής» να 

τροποποιηθεί ούτως ώστε να μπορεί να υποδειχθεί άλλο πρόσωπο που κατέχει τα 

προσόντα, μόνο για τα προσόντα που καθορίζονται στα εδάφια (στ) και (ζ) του όρου 

αυτού και όχι επί του συνόλου των προσόντων που πρέπει να κατέχει ο προσφέρον. 

Ως εκ της παρατήρησης αυτής θα πρέπει απαραιτήτως να τροποποιηθεί το Έντυπο 3 

και να γίνει σε δυο  μέρη όπου στο πρώτο μέρος θα φαίνονται τα στοιχεία του 

προσφέροντα και στο δεύτερο μέρος τα στοιχεία του προσώπου που θα υποδειχθεί 

ότι κατέχει τα προσόντα των παραγράφων 

Απάντηση 

Το Έντυποι 3 δεν χρειάζεται να τροποποιηθεί επειδή τα στοιχεία του προσφέροντα 

φαίνονται στα άλλα Έντυπα που συμπεριλαμβάνονται στα έγγραφα του 

διαγωνισμού. 

 

(γ) Παράγραφος 8.3.1 

Εισήγηση 

Στο σημείο 4(ε)  να προστεθεί μετά το τέλος της παραγράφου  «η τοπική αρχή εκδίδει 

τη βεβαίωση με βάση τα στοιχεία των διοικητικών φακέλων που η ίδια τηρεί και 

βασίζεται στις προηγούμενες άδειες που έχει εκδώσει για τα θέματα παροχής 

διευκολύνσεων» 

Απάντηση 

Ο όρος παραμένει ως έχει. 

 

(δ) Παράγραφος 8.3.2 

Εισήγηση 

Η αναφορά στον τιμοκατάλογο του 2001 δεν γίνεται αποδεκτός από τους οικονομικού 

φορείς επειδή η Κεντρική Επιτροπή Παραλιών έχει εγκρίνει νέο τιμοκατάλογο ο 

οποίος είναι μέσα στα πλαίσια των πραγματικών τιμών που χρεώνονται τα τελευταία 

χρόνια.   

 

Απάντηση  

Η πιο πάνω παράγραφος παραμένει ως έχει, αφού παραπέμπει και σε άλλη 

μεταγενέστερη ΚΔΠ.  



 

3. Έντυπο 6  

(α) Σημείο 6 

Εισήγηση 

Οικονομικοί Φορείς επισημάνουν ότι  η Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία δεν εκδίδει 

τέτοια πιστοποιητικά για τα συρόμενα ή/και ιπτάμενα αντικείμενα που 

χρησιμοποιούν. Τα αντικείμενα που χρησιμοποιούνι εισάγονται με την σήμανση CE. 

Απάντηση 

Θα γίνονται δεκτά τα πιο πάνω είδη όταν έχουν σήμανση CE 

(β) Σημείο 7  

Εισήγηση 

Η ασφάλεια εκδίδεται εφόσον παρουσιαστεί στην ασφαλιστική Εταιρεία η Άδεια 

Παροχής Διευκολύνσεων. Ως εκ τούτου δεν μπορεί κάποιος να έχει ασφάλεια χωρίς 

την άδεια.    

Απάντηση 

Τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο Έντυπο 6  να προσκομίζονται κατά την 

υπογραφή του Συμβολαίου και όχι κατά την υποβολή της προσφοράς. 

 

4 Σημεία Θ1, Θ2, Θ3, Ι1  και Ι2 

 

Εισήγηση 

Οικονομικοί φορείς ζητούν όπως, στα  Σημεία Θ1, Θ2, Θ3, Ι1  και Ι2,  μη προσδένουν 

τα πλωτά τους αντικείμενα στο τέλος της πλωτής αποβάθρας λόγω του ότι θα είναι 

πολύ επικίνδυνο σε περίπτωση θαλασσοταραχής και θα δημιουργεί δυσκολίες στην 

λειτουργία της επιχείρησης.   

Απόφαση  

Ο  όρος παραμένει ως έχει.  

Με εκτίμηση 
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