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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              

ΝΟΜΟΣ  ΡΕΘΥΜΝΟΥ                                                          

Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ  

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»    

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η    01/2014 

Ανοιχτός διαγωνισμός για  την υποστήριξη της λειτουργίας των δομών του Ν.Π.Δ.Δ. 

«Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» από Κοινωνική 

Συνεταιριστική Επιχείρηση Κοινωνικής Φροντίδας  

   

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. , έχοντας υπόψη :  

1. Το Π.Δ 28/1980 ΦΕΚ 11Α’ – Ο.Τ.Α.  Μελέτες , έργα , προμήθειες.  

2. Το Ν. 3852/2010 ΦΕΚ  87Α’ , όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει από το Ν. 

4071/2012 φεκ 85Α’  

3. Το Ν. 3886/30-9-2010 ΦΕΚ 173Α’  περί Δικαστικής Προστασίας, όπως αυτός έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει από το άρθρο 63 του Ν. 4055/2012 φεκ 55Α’. 

4. Τις διατάξεις του Π.Δ 60/2007 (ΦΕΚ Α 64/16-3-2007) «Προσαρμογή της 

Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», 

όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2055/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 

2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 

Νοεμβρίου 2005.  

5. Του Π.Δ.166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α΄/ 5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής 

νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των 

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

6. Του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68/τ.Α΄/20.3.2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των 

φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» . 

7. Την υπ’ αριθμ. 18130/17.7.2007 (ΦΕΚ 1226/τ.Β΄/2007) απόφαση του Υπουργού 

Επικρατείας «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών 

εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων 

του Δημοσίου». Εφαρμόζεται σε διαδικασίες οι οποίες διέπονται από τις διατάξεις 

του 3548/2007. 
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8. Την Εγκύκλιο 2/11-1-2007 Υπουργείου Εσωτερικών Δηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Αποκέντρωσης. 

9. Την υπ’ αρ. 38/2014 απόφ. του Δ.Σ. του Ν.Π. για έγκριση πραγματοποίησης 

δαπάνης και ψήφισης πίστωσης 

10. Την υπ’ αρ.  39/2014 απόφ. του Δ.Σ. του Ν.Π. για καθορισμό του τρόπου 

εκτέλεσης  

11. Την αρ.40/2014 απόφαση του ΔΣ του Νομικού Προσώπου περί καθορισμού των 

όρων διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την υποστήριξη της λειτουργίας των 

δομών του Ν.Π. 

 

Προκηρύσσει ανοιχτό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και  με κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη  τιμή επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού  ,   για την 

υποστήριξη της  λειτουργίας των δομών του Ν.Π.Δ.Δ. και εν συνεχεία τη  σύναψη  

προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική 

Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» , του Δήμου Ρεθύμνης και της αναδόχου Κοινωνικής 

Συνεταιριστικής Επιχείρησης Κοινωνικής Φροντίδας .   

Η εν λόγω παροχή υπηρεσιών είναι ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 

180.000,00 ευρώ , συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. , για το χρονικό  διάστημα από 

03/03/2014 έως 31/08/2014 .  

 

Άρθρο 1 

Δικαίωμα συμμετοχής  

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις 

Κοινωνικής Φροντίδας  οι οποίες έχουν τις προϋποθέσεις του Ν.4019/2011 και είναι 

γραμμένες στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας  του Υπουργείου Εργασίας , 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.  Στο εξής για συντομία θα αναφέρονται ως 

«ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.»  

 

Άρθρο 2 

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής  

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 14η του μηνός Φεβρουαρίου  2014 ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. ενώπιον της συγκροτημένης  από το Δ.Σ.  τριμελούς 

επιτροπής , στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία 
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Δήμου Ρεθύμνης» επί της οδού Καντανολέοντος 10 στο Ρέθυμνο  , με ώρα έναρξης 

την 09.00 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 10.00 π.μ.   

Εάν για λόγους ανωτέρας βίας ο διαγωνισμός δεν μπορέσει να γίνει εκείνη την 

ημερομηνία , τότε θα γίνει την επόμενη εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα .  

 2. Οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως  από νόμιμο εκπρόσωπο της 

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του  , την ημερομηνία και ώρα 

του διαγωνισμού . Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με 

οποιοδήποτε άλλο τρόπο μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα .  

 3. Προσφορές που περιέρχονται στο Ν.Π.Δ.Δ. με οποιοδήποτε τρόπο πριν 

από την διενέργεια του διαγωνισμού , δεν αποσφραγίζονται αλλά 

παραλαμβάνονται με πρωτόκολλο , με την προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται 

στην υπηρεσία μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού και 

παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών πριν την λήξη της 

προθεσμίας που καθορίζεται από την διακήρυξη , προκειμένου να αποσφραγισθούν 

μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.  

 4. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές και 

επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.  

 

Άρθρο 3 

Τεύχη Δημοπράτησης  

 Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της 

παροχής υπηρεσιών κατά σειρά ισχύος είναι :  α) η παρούσα διακήρυξη β) ο 

ενδεικτικός προϋπολογισμός γ) η συγγραφή υποχρεώσεων δ) η τεχνική έκθεση-

περιγραφή ε) το τιμολόγιο προσφοράς   

 

Άρθρο 4 

Προϋπολογισμός  

 Η προγραμματική σύμβαση που θα υπογραφεί για υποστήριξη της  

λειτουργίας των δομών του Ν.Π.Δ.Δ. , προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 146.341,46 

ευρώ και επιπλέον Φ.Π.Α. 23% , δηλαδή σύνολο 180.000,00 ευρώ. Η δαπάνη θα 

βαρύνει τον Κ.Α. 15-6736.001 με τίτλο «Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης» του 

προϋπολογισμού εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία 

Δήμου Ρεθύμνης» οικονομικού  έτους 2014  
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Άρθρο 5 

Χρόνος – Τόπος – Τρόπος παράδοσης  

Οι υπηρεσίες θα παρέχονται από  τον μειοδότη του διαγωνισμού , από την 3η 

Μαρτίου 2014 έως 31 Αυγούστου 2014. Η υπογραφή θα γίνει αφού ο ανάδοχος 

προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην υπηρεσία .  

Οι υπηρεσίες  θα παρέχονται  στις δομές  του Ν.Π.Δ.Δ. και συγκεκριμένα στα κτίρια 

του Α΄  Παιδικού , Α΄  Βρεφονηπιακού σταθμού και Β΄  Παιδικού σταθμού.  

 

Άρθρο 6 

Εγγυήσεις  

 Α) Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό πέντε 

τοις  εκατό (5%) επί του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού  χωρίς το Φ.Π.Α. και 

δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή 

εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας συντεταγμένης με τον τύπο που 

ισχύει για το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα η 

εγγύηση συμμετοχής που πρέπει να κατατεθεί από κάθε ενδιαφερόμενο θα ανέρχεται 

στο ποσό των  7.317,07 ευρώ  . 

  Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά 

την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς , να ισχύει μέχρι την επιστροφή της ή να 

είναι αορίστου διάρκειας και να εκδίδεται υπέρ του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική 

και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης». 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής επιστρέφεται στην ανάδοχο  ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. μετά 

την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης .  

 Β) Η επιλεχθείσα Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση , υποχρεούται με την 

υπογραφή της σχετικής προγραμματικής  σύμβασης , να καταθέσει εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το πέντε (5%) της συμβατικής αξίας , μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ισχύει τουλάχιστον μέχρι την λήξη της 

σύμβασης.  Η Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται με  την λήξη της 

σύμβασης , υπό την προϋπόθεση ότι δεν εκκρεμούν έναντι της αναθέτουσας αρχής 

υποχρεώσεις εκ μέρους του αναδόχου .  

 

Άρθρο 7 

Πληροφόρηση  
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1. Η διακήρυξη διατίθεται σε έντυπη μορφή από το τμήμα Διοικητικού – 

Οικονομικού του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία 

Δήμου Ρεθύμνης» στη διεύθυνση Καντανολέοντος 10 στο Ρέθυμνο , τηλ. 

28310-20468 , ή σε ηλεκτρονική μορφή  από το διαδίκτυο στην διεύθυνση 

του Δήμου Ρεθύμνης : www.rethymno.gr  .  

2. Οι παραλήπτες σε έντυπη μορφή  της διακήρυξης , θα πρέπει να 

συμπληρώνουν τα κάτωθι στοιχεία : Επωνυμία , Α.Φ.Μ. , Διεύθυνση , Fax 

, e-mail , έτσι ώστε το Ν.Π.Δ.Δ. να έχει στην διάθεση του πλήρη κατάλογο 

όσων παρέλαβαν εμπρόθεσμα την διακήρυξη , για την περίπτωση που θα 

ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή 

διευκρινήσεις επ’αυτής. Οι παραλήπτες από το διαδίκτυο , θα πρέπει να 

αποστείλουν τα ανωτέρω στοιχεία μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) στο 28310-

20478 ή μέσω e-mail στο gioulounta.kpmp@gmail.com  

3. Περιληπτική διακήρυξη του Προέδρου θα δημοσιευθεί στο τεύχος 

δημοσίων συμβάσεων του Φ.Ε.Κ. , σε δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες, 

μια εβδομαδιαία τοπική , μια ημερήσια εφημερίδα γενικών ειδήσεων και 

μια Δημοπρασιών ή Οικονομική . 

 

Άρθρο 8 

Δικαιολογητικά συμμετοχής  

Για τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. υποβάλλει επί ποινή 

αποκλεισμού μαζί με την προσφορά τα ακόλουθα :  

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό , σύμφωνα με το άρθρο 6 

της παρούσης  

2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία : α) θα αναφέρονται τα στοιχεία του 

διαγωνισμού και β) ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς ο 

εκπρόσωπος ή οι εκπρόσωποι της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.: 1) δεν έχουν καταδικαστεί με 

αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του αρθρ. 43 

του Π.Δ 60/2007 για κάποιο από τα αδικήματα του αγορανομικού κώδικα , 

υπεξαίρεση , απάτη , εκβίαση , πλαστογραφία , ψευδορκία , δωροδοκία και 

δόλια χρεοκοπία 2) η  ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. δεν τελεί υπό εκκαθάριση του κ.ν. 

2190/1920 ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1920 ή διαδικασία έκδοσης 

κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης .  

http://www.rethymno.gr/
mailto:gioulounta.kpmp@gmail.com
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3. Υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για έγκαιρη 

προσκόμιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται μετά την αξιολόγηση των 

προσφορών σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

4.  Υπεύθυνη δήλωση , στην οποία θα αναγράφεται ότι ο εκπρόσωπος ή οι 

εκπρόσωποι της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ :      α) έλαβε γνώση των επιτόπιων συνθηκών 

που αφορούν την εκτέλεση της εργασίας β) έλαβε γνώση των όρων της 

διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και      γ) ότι δεν έχει 

αποκλειστεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς του δημοσίου και των ΟΤΑ . 

5. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας  

6. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας  από το οποίο να προκύπτει πως 

είναι ενήμεροι στις υποχρεώσεις τους που αφορούν στην καταβολή των 

εισφορών , σε όλους τους τομείς κοινωνικής ασφάλισης  

7. Απόσπασμα   ποινικού  μητρώου των εκπροσώπων από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί σε αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής δραστηριότητας τους  

8. Αποδεικτικό εγγραφής στο Μητρώο  Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας  του 

Υπουργείου Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας  

9. Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ  

 

Όλα τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται θα πρέπει να είναι α) στην Ελληνική 

γλώσσα και  β) πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα . Εξαιρείται η εγγυητική 

επιστολή η οποία κατατίθεται πρωτότυπη .  

Εφόσον , τα παραπάνω έγγραφα , δηλώσεις και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη , η 

προσφορά θεωρείται ελλιπής και δεν λαμβάνεται υπόψη . Στην περίπτωση αυτή 

επιστρέφεται , χωρίς να ανοιχθεί ο σφραγισμένος φάκελος που περιέχει την 

οικονομική προσφορά .  

 

Άρθρο 9 

Υποβολή προσφορών  

 1. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι η διαγωνιζόμενη 

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. είναι πλήρως ενήμερη  της διακήρυξης και ότι αποδέχεται όλους τους 

όρους ανεπιφύλακτα . Η επίδοση της προσφοράς από τον διαγωνιζόμενο αποτελεί 

τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά την σύνταξη της προσφοράς του , τις 
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γενικές συνθήκες των υπηρεσιών  ως και τα συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης 

μελέτης .   

 2. Η υποβαλλόμενη προσφορά πρέπει να καλύπτει το σύνολο των 

προκηρυσσόμενων υπηρεσιών .  

 3. Οι προσφορές θα είναι έγγραφες  και θα κατατίθενται στο Ν.Π.Δ.Δ. 

«Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» δ/νση : 

Καντανολέοντος 10 στο  Ρέθυμνο έως την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014  και ώρα 

09.00 π.μ. έως 10.00 π.μ.  

Προσφορές που περιέρχονται στο Ν.Π.Δ.Δ. πριν από την διενέργεια του 

διαγωνισμού , δεν αποσφραγίζονται , αλλά πρωτοκολλούνται και παραδίδονται 

στην αρμόδια επιτροπή.  

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές .  

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη .  

 4. Με ποινή να μην ανοιχτούν  οι προσφορές , αν δεν υποβληθούν μέσα σε 

σφραγισμένο κύριο φάκελο προσφοράς  , ο οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις :  

1. την λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

2. τον  πλήρη τίτλο της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό , δηλαδή 

«Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» 

3. τον αριθμό της διακήρυξης  

4. την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού  

5. τα πλήρη στοιχεία της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.  που λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό .  

Μέσα στον ανωτέρω φάκελο θα περιέχονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά με την 

σειρά που αυτά ζητούνται :  

 

α) Φάκελος με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» στον οποίο θα 

περιλαμβάνονται όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής (άρθρο 8 της παρούσας) .  

Εξωτερικά ο φάκελος θα φέρει ακριβώς τις ίδιες ενδείξεις με τον κύριο φάκελο   

 

β) Φάκελος με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» , στον οποίο θα 

περιέχεται η τεχνική έκθεση του υποψήφιου  αναδόχου για τον τρόπο εκτέλεσης της 

εργασίας. Θα περιγράφει με ποιο τρόπο η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. θα διαθέσει το προσωπικό της 

στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» καθώς 
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και το πλαίσιο συνεργασίας του προσωπικού αυτού . Θα πρέπει να προκύπτει ότι 

συμμορφώνονται με τον κανονισμό λειτουργίας των σταθμών .   

Εξωτερικά ο φάκελος θα φέρει ακριβώς τις ίδιες ενδείξεις με τον κύριο φάκελο  

 

γ) Φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»   στον οποίο θα περιέχεται 

η οικονομική προσφορά   σε δύο (2) αντίγραφα. Η τιμή δίνεται σε ευρώ αναλυτικά 

(καθαρή αξία , φ.π.α. , σύνολο) , θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως , θα 

περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για την εκτέλεση 

της υπηρεσίας και δεν θα υπάρχει δυνατότητα αναπροσαρμογής . Προσφορά 

ασαφής , αόριστη , ανεπίδεκτη εκτίμησης ή υπό αίρεση , απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη .  Επίσης   κατ’ εφαρμογή του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115Α), 

θα πρέπει να αναφέρουν εκτός των άλλων τα εξής:  

        

α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν. 

β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας. 

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

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

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

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

Όλα  τα δικαιολογητικά  υποβάλλονται εις διπλούν . 

Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους  εκπροσώπους των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 

όπως αυτοί ορίζονται στο καταστατικό τους .  

Η επίδοση εναλλακτικών προσφορών δεν επιτρέπεται .  

 

Άρθρο 10 

Προσφορά 

1. Ανάδοχος της παροχής υπηρεσιών  ανακηρύσσεται η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. που θα 

προσφέρει την χαμηλότερη τιμή σε σχέση    με την προϋπολογισθείσα δαπάνη 



 9 

2.  Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο δεν θα γίνονται 

αποδεκτές.  

3. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η τιμή απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη με απόφαση του αρμοδίου οργάνου , ύστερα από γνωμοδότηση 

της επιτροπής αξιολόγησης.  

4. Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμμία αλλαγή για 

χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την ημέρα του 

διαγωνισμού .  

 

Άρθρο 11 

Αποσφράγιση προσφορών – ανακοίνωση τιμών  

 Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρμόδια επιτροπή, που συνεδριάζει 

δημόσια μέχρι την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών, όπως ορίζει το άρθρο 2 της 

παρούσας διακήρυξης. 

Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται, εφόσον βεβαιωθεί η νόμιμη επίδοση της 

προσφοράς του κάθε διαγωνιζόμενου, αναγράφεται σ’ αυτή και στο πρακτικό της 

δημοπρασίας ο ίδιος αύξων αριθμός. Αναγράφεται ακόμη στο πρακτικό και η τυχόν 

επίδοση προσφοράς, χωρίς την ταυτόχρονη κατάθεση της ταυτότητας του 

διαγωνιζομένου και η γι' αυτό το λόγο μη αποδοχή της προσφοράς. 

 Όταν παρέλθει η ώρα που αναφέρεται στη διακήρυξη, κηρύσσεται η λήξη της 

παράδοσης των προσφορών και αναγράφεται αυτό στα πρακτικά. Απαγορεύεται για 

οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή μεταγενέστερης προσφοράς με ποινή ακυρότητας του 

διαγωνισμού, εκτός αν η επίδοση προσφορών που άρχισε πριν από την ώρα λήξης 

της αποδοχής τους, συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή. 

 Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών και ενώ συνεχίζεται δημόσια η 

συνεδρίαση, αρχίζει από την Επιτροπή η αποσφράγιση των εξωτερικών φακέλων με 

τη σειρά που αυτοί επιδόθηκαν και γράφονται στο πρακτικό τα έγγραφα που 

βρίσκονται σε κάθε φάκελο, περιληπτικά αλλά κατά τρόπο που να εμφανίζει το 

σύμφωνο ή όχι, προς τους όρους της διακήρυξης παρουσία των παρισταμένων. 

 Ο εσωτερικός φάκελος που έχει την κύρια προσφορά παραμένει 

σφραγισμένος και αναγράφεται σ’ αυτόν ο ίδιος αύξων αριθμός του εξωτερικού 

φακέλου. 
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 Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι 

παρευρισκόμενοι στην αίθουσα του διαγωνισμού εξέρχονται και η συνεδρίαση 

συνεχίζεται μυστική. 

 Η Επιτροπή στη συνέχεια συνεδριάζει μυστικά και ελέγχει τα δικαιολογητικά 

έγγραφα των διαγωνιζόμενων και αποφασίζει για αυτούς που αποκλείονται. 

 Ακολούθως η συνεδρίαση διεξάγεται δημόσια και ανακοινώνονται τα 

ονόματα όσων αποκλείσθηκαν και ο λόγος του αποκλεισμού τους. 

 

Άρθρο 12 

Προσφυγές – Ενστάσεις  

Α. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον σύμφωνα με το άρθρο 227 του 

Ν3852/2010 ΦΕΚ 87Α, και την επιφύλαξη του άρθρου 238 του ίδιου νόμου,  μπορεί 

να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των 

περιφερειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών και των συνδέσμων 

για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη 

δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή 

της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. 

Προσφυγή επιτρέπεται και κατά παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας 

των οργάνων της προηγούμενης παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή η προσφυγή 

ασκείται εντός δεκαημέρου από την άπρακτη παρέλευση της ειδικής προθεσμίας που, 

τυχόν, τάσσει ο νόμος για την έκδοση της οικείας πράξης, διαφορετικά μετά την 

παρέλευση τριμήνου από την υποβολή της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου. 

Ο Ελεγκτής Νομιμότητας αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε 

αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η 

ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει 

σιωπηρώς απορριφθεί. 

Η άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την 

άσκηση ενδίκων βοηθημάτων ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων .   

Οι αποφάσεις του Ελεγκτή Νομιμότητας, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με 

τις διατάξεις των άρθρων 225 έως 228 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87Α , κοινοποιούνται 

στα οριζόμενα από τις διατάξεις αυτές νομικά πρόσωπα, καθώς και σε αυτόν που έχει 

ασκήσει την προσφυγή εντός πέντε ημερών από την έκδοσή τους . 

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.  που αφορούν την 

κατακύρωση του διαγωνισμού, ελέγχονται για τη νομιμότητά τους και είναι δυνατή 
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η προσβολή τους στο Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και 

τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006. ή στην Αυτοτελή Υπηρεσία 

Εποπτείας Ο.Τ.Α. μετά την έναρξη λειτουργίας της . 

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης»  

υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες το περιεχόμενο των αποφάσεων 

του Δ.Σ. που λαμβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται με την 

αποστολή σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης με τηλεομοιοτυπική συσκευή 

(fax) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e mail) ή με κάθε άλλο πρόσφορο και νόμιμο 

τρόπο . 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφερομένων και 

σύμφωνα με το τις ειδικότερες διατάξεις του Ν.3886/2010 ΦΕΚ 173α προ της 

υπογραφής της σύμβασης, δεν λαμβάνονται υπόψη. 

Β. Για τις προσφυγές ισχύουν και οι ειδικότερες διατάξεις του Ν.3886/30-9-

2010 ΦΕΚ 173Α και της υπ. αρ. εγκ. Π1/273 / 7-02-2011 για την εφαρμογή του 

ανωτέρω νόμου περί Δικαστικής Προστασίας κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 

οι οποίες διατάξεις στους διεθνείς Διαγωνισμούς υπερισχύουν των διατάξεων του 

Εθνικού δικαίου όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

 

Άρθρο 13 

Ανακοίνωση κατακύρωσης  

 Στον ανάδοχο που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση 

κατακύρωσης στην οποία επισυνάπτεται η απόφαση της αρμόδιας επιτροπής .  

 Ο ανάδοχος του διαγωνισμού καλείται να προσέλθει στα γραφεία του 

Ν.Π.Δ.Δ. στις 03 Μαρτίου 2014 προσκομίζοντας την εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης και τα λοιπά δικαιολογητικά όπως περιγράφονται παρακάτω , για την 

υπογραφή της σύμβασης . Εάν δεν προσέλθει ή δεν προσκομίσει την εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης , εφαρμόζονται γι’αυτόν οι προβλεπόμενες από το Π.Δ. 

28/1980 κυρώσεις .  

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ  με την υπογραφής της και πρωτοκολλείται την ίδια 

ημέρα από το πρωτόκολλο του Ν.Π.Δ.Δ.  

 

Άρθρο 14 

Σύμβαση 
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1. Για την υπογραφή της σύμβασης η ανάδοχος ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. έχει υποχρέωση να 

προσκομίσει στο Ν.Π.Δ.Δ.  «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία 

Δήμου Ρεθύμνης» :  

α) την πρόσληψη όλων των υπαλλήλων πλην των Δ.Ε. Βοηθών Βρεφοκόμων-

Παιδοκόμων  για τους οποίους ο εκπρόσωπος υποχρεούται να καταθέσει 

υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσληφθούν στις 02-06-2014.  

β) επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων των προσληφθέντων υπαλλήλων :  

Πανεπιστημίου  για τις ειδικότητες των  Νηπιαγωγών , Ψυχολόγου και βεβαίωση 

εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο για τον Παιδίατρο. Για την ειδικότητα  

Βρεφονηπιοκόμου απαιτείται επικυρωμένος τίτλος σπουδών ΤΕΙ. Για την 

ειδικότητα Βοηθών Βρεφοκόμων –Παιδοκόμων επικυρωμένο τίτλο σπουδών ΙΕΚ 

προσχολικής αγωγής και ελλείψει αυτού επικυρωμένο απολυτήριο 

Επαγγελματικού Λυκείου τμήματος Βοηθών Βρεφοκόμων –Παιδοκόμων  τομέα 

Κοινωνικών υπηρεσιών και 

γ) πιστοποιητικό υγείας των εργαζομένων  

Τα παραπάνω  α,  β και γ δικαιολογητικά  στοιχεία θα ελεγχθούν από την 

Επιτροπή Παρακολούθησης . 

 

2. Η προγραμματική σύμβαση που συντάσσεται περιλαμβάνει τα εξής :  

α) τον τόπο και χρόνο  υπογραφής της σύμβασης. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 

από 03 Μαρτίου 2014 έως 31 Αυγούστου 2014  

β) τα συμβαλλόμενα μέρη  

γ) το αντικείμενο και τον σκοπό της προγραμματικής σύμβασης    

δ) την συνολική συμβατική αξία 

ε) τον τόπο και χρόνο παροχής των υπηρεσιών   

στ) πόρους – χρηματοδότηση – τρόπο πληρωμής   

ζ) όργανο παρακολούθησης της σύμβασης   

η) περιγραφή εργασιών  

θ) ρήτρες  

ι) εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης   

3. Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των 

τευχών που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος. Η 

σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία.  

4. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
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α. Εκπληρώθηκαν όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις από τον ανάδοχο και 

παρασχέθηκαν όλες οι εργασίες  

β. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως 

επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις . 

δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τον ανάδοχο 

προς το Ν.Π.Δ.Δ. και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις . 

 

Άρθρο 15 

Κήρυξη ανάδοχου έκπτωτου  

Ο ανάδοχος εφόσον δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε να 

υπογράψει την σχετική σύμβαση , κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 

κατακύρωση που έγινε και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή , με απόφαση 

του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ και του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνου , έπειτα από 

γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής .  

 

Άρθρο 16 

Τρόπος πληρωμής  

 Η πληρωμή θα γίνεται με την έκδοση τιμολογίου ,  τμηματικά ανά μήνα και 

μέσα σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες , αφού υπογραφούν τα σχετικά 

πρωτόκολλα παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής εργασιών, 

διαφορετικά το Ν.Π.Δ.Δ.  καθίσταται υπερήμερο και οφείλει τόκους χωρίς να 

απαιτείται όχληση , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α’/05-

06-2013) . Επιπλέον θα λαμβάνονται υπόψιν τυχόν συνταχθείσες εκθέσεις της 

επιτροπής παρακολούθησης . 

Στην ανωτέρω προθεσμία δεν συμπεριλαμβάνεται το χρονικό διάστημα τυχόν 

δικαστικών διενέξεων και έλλειψη δικαιολογητικών εκ μέρους του αναδόχου.  

 Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του 

Ν.Π.Δ.Δ.  

 

Άρθρο 17 

Δαπάνες  

 Τα έξοδα της δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο . Σε περίπτωση που 

μετά από αρχική ή επαναληπτική διαδικασία ακολουθηθεί η διαδικασία με 
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διαπραγμάτευση, τα έξοδα δημοσιεύσεων του αρχικού – επαναληπτικού 

διαγωνισμού, θα καταβάλλονται μόνο από την αναθέτουσα αρχή. 

 Η μέγιστη συνολική δαπάνη δημοσίευσης του παρόντος διαγωνισμού με τη 

οποία θα επιβαρυνθεί ο ανάδοχος δεν θα υπερβαίνει κατά μέσο όρο το ποσό των 

1.500 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

 Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 όπως 

τροποποιήθηκαν με το Ν. 1416/1984, του Ν. 3463/2006 του από 17-5/15-6-1959 

Β.Δ/τος του Π.Δ 60/2007 και του Ν.3886/2010 φεκ 173α’. 

Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, χαρτόσημα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς 

καμιά ευθύνη και υποχρέωση του Ν.Π.Δ.Δ.    Τον ίδιο βαρύνει και η κράτηση 8% 

φόρος εισοδήματος για παροχή υπηρεσιών  και κρατήσεις 1,5% υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 

, 0,5% υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ  , 0,10% υπέρ της ανεξάρτητης  αρχής δημοσίων 

συμβάσεων  και θα περιληφθούν στην προσφερόμενη τιμή από τον ενδιαφερόμενο, 

όπως επίσης και οποιαδήποτε άλλη κράτηση που μπορεί να ορίζει  κάθε φορά η  

ισχύουσα νομοθεσία. 

Δεν είναι δυνατόν η αμφισβήτηση ή ενδεχόμενη απαίτηση του αναδόχου για 

επιπλέον καταβολή αποζημιώσεως σ’ αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες, όπως επίσης 

και για τυχόν δαπάνες που έχουν αποφασιστεί ή θα αποφασιστούν με σχετική 

νομοθεσία και δεν αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη. 

 

Άρθρο 18 

Λύση – Καταγγελία της σύμβασης  

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» και ο 

Δήμος Ρεθύμνης δικαιούται να καταγγείλουν  την σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις 

ακόλουθες περιπτώσεις:  

α) Η ανάδοχος δεν υλοποιεί την σύμβαση με τον τρόπο που ορίζεται σε αυτή, παρά 

την προς τούτο όχληση της υπηρεσίας 

β) Η ανάδοχος  εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά  

γ) Η ανάδοχος  πτωχεύσει ή τεθεί υπό εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια 

λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του, στο 

σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων 

δ) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά της αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την 

άσκηση του επαγγέλματός ή για κάποιο από τα οικονομικά εγκλήματα  
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Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στην  ανάδοχο 

της εκ μέρους του Ν.Π.Δ.Δ. και του Δήμου Ρεθύμνης   καταγγελίας.  

Κατ’ εξαίρεση, το Ν.Π.Δ.Δ. και ο Δήμος Ρεθύμνης δύναται, κατ’ ενάσκηση  της 

διακριτικής του ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό 

δυνατό, να τάξει εύλογη προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα 

αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας 

προθεσμίας, εκτός εάν γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον ανάδοχο ότι θεωρεί την 

παράβαση θεραπευθείσα. 

 Με την μετά από καταγγελία λύση της σύμβασης, η ανάδοχος υποχρεούται :  

α) Να απέχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας,  παροχής υπηρεσιών ή 

εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη σύμβαση, πλην εκείνων που  

επιβάλλονται για την διασφάλιση  προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων 

β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει το Ν.Π.Δ.Δ.  όποιο έργο, έχει 

εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά 

έγγραφα και μέσα . 

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της σύμβασης το Ν.Π.Δ.Δ.  βεβαιώνει 

την αξία του παρασχεθέντος τμήματος της σύμβασης, καθώς και κάθε οφειλή έναντι 

του αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας. 

Το Ν.Π.Δ.Δ.   αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου 

σύμφωνα με  την σύμβαση προς τον ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους 

υποχρεώσεων. 

Πέρα από τα παραπάνω, το Ν.Π.Δ.Δ. και ο Δήμος Ρεθύμνου  δικαιούνται όταν 

συντρέχουν ειδικοί λόγοι δεόντως αιτιολογημένοι  να προβούν  με απόφασή τους, 

που θα κοινοποιηθεί έγκαιρα στον ανάδοχο, στην προσωρινή ή οριστική διακοπή 

ισχύος της σύμβασης, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε συμβατικής περιόδου. Και σε 

αυτή την περίπτωση ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν δικαιούται να προβάλει καμία απολύτως 

αξίωση για τυχόν αποζημίωση.   

 

Άρθρο 19 

Εμπιστευτικότητα  

 Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Ν.Π.Δ.Δ. και του Δήμου 

Ρεθύμνης , ο ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του 
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δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε  κατά την υλοποίηση της σύμβασης , ούτε 

κοινοποιεί στοιχεία , έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε 

σχέση με την σύμβαση. Υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του και κάθε 

συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσουν  την ως άνω υποχρέωση .  Σε περίπτωση 

αθέτησης από τον ανάδοχο    της ως άνω υποχρέωσης του , το Ν.Π.Δ.Δ. δικαιούται να 

απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και  την παύση κοινοποίησης των 

εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψη της στο μέλλον .       

 Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της , η επιτροπή παρακολούθησης και 

όλα τα εξουσιοδοτημένα από το Ν.Π.Δ.Δ. και τον Δήμο Ρεθύμνης πρόσωπα , 

οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα , παρά μόνο στα πρόσωπα που 

δικαιούνται να γνωρίζουν , πληροφορίες που περιήλθαν σε αυτούς κατά την 

διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης της σύμβασης και αφορούν σε τεχνικά 

ζητήματα ή λειτουργία της σύμβασης ή του ίδιου του αναδόχου .  

 

Άρθρο 20 

Ρήτρες  

 Τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να εφαρμόζουν τους όρους της παρούσας 

προγραμματικής σύμβασης. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης από 

οποιοδήποτε των συμβαλλομένων μερών, παρέχεται σε κάθε άλλο το δικαίωμα να 

αξιώσει την αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρονικό 

διάστημα. 

Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση, ο 

αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση, σύμφωνα προς 

την ισχύουσα νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία. 

 Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων για την ερμηνεία 

και την εφαρμογή των όρων της παρούσας σύμβασης, οι οποίες δεν μπορούν να 

επιλυθούν από την αρμόδια Επιτροπή, θα επιλύονται από τα Δικαστήρια Ρεθύμνης.  

Ρέθυμνο 22/1/2014                                 

 

 Ο Πρόεδρος  

 

Γρηγόριος Τσιομπίκας  

 


