
 

 
Προς όλους τους Ενδιαφερόμενους                                                                    6 Μαρτίου 2023 
Οικονομικούς Φορείς 
 

 
Συμπληρωματικό Έγγραφο Αρ.1 

για το Διαγωνισμό  με αρ. 22/2023: 
«ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΣΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ» 

 
Αξιότιμοι κύριοι, 
 
Θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι ο Δήμος Πάφου ως Αναθέτουσα Αρχή αποφάσισε να εκδώσει σε σχέση 
με τον πιο πάνω αναφερόμενο Διαγωνισμό, το πιο κάτω συμπληρωματικό έγγραφο, το οποίο εντάσσεται 
στα Έγγραφα Διαγωνισμού ως αναπόσπαστο μέρος. 
 

 
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 
 
 

1. Επισυνάπτονται εκ νέου τα Σχέδια Χρήσης Παραλίας. Σε αυτά περιλαμβάνονται  και τα σχέδια υπ’ αρ. 12 και 
13 τα οποία εκ παραδρομής δεν αναρτήθηκαν. 

 
2. Παρακαλώ αντικαταστήστε το ΕΝΤΥΠΟ 4: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ με το νέο που επισυνάπτεται στην 

επόμενη σελίδα. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



ΕΝΤΥΠΟ 4 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Προς:  

ΔΗΜΟ ΠΑΦΟΥ 

 

Θέμα: Η επιλογή προσώπων που πληρούν τα ζητούμενα στα έγγραφα διαγωνισμού κριτήρια, στα οποία θα 
παραχωρηθεί άδεια που επιτρέπει την παροχή υπηρεσιών   σε διάφορα σημεία της παραλίας που 
βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Πάφου  όπως καθορίζονται  στα  εγκριμένα από την 
Κεντρική Επιτροπή Παραλιών Σχέδια χρήσης της Παραλίας και καταγράφονται στο συνημμένο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

 Αρ. Διαγωνισμού: 22/2023 

Τελευταία προθεσμία υποβολής  προσφορών:   
 

1. Αφού μελέτησα/με* τους όρους των Εγγράφων Διαγωνισμού και αφού έχω/ουμε* αποκτήσει πλήρη 
αντίληψη του αντικειμένου της σύμβασης, εγώ/εμείς* ο/οι υποφαινόμενος/οι*, ζητώ/ούμε* να 
μου/μας* παραχωρηθεί Άδεια για παροχή υπηρεσιών   για το Σημείο αρ. ..................... της παραλίας, το 
οποίο σύμφωνα με τα  εγκριμένα από την Κεντρική Επιτροπή Παραλιών Σχέδια χρήσης της Παραλίας 
αφορά την τοποθεσία ...........................................................,................................................... 
 

2. Σαν αντάλλαγμα για την Άδεια παροχής υπηρεσιών για το πιο πάνω Σημείο/τοποθεσία της παραλίας 
προσφέρω/ουμε* το συνολικό ποσό και για τα 5 έτη των      € .................................................................... 
(ολογράφως  …………………………………………………………………….. . Ευρώ και  ............................................ σεντ), 
συν Φ.Π.Α.,  πληρωτέο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6 του Μέρους Β (ΣΥΜΦΩΝΙΑ – 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) των εγγράφων διαγωνισμού. 

3.   Αν η προσφορά μας γίνει αποδεκτή, αναλαμβάνουμε να καταθέσουμε Εγγυητική Επιστολή Πιστής 
Εκτέλεσης, για ποσό και στη μορφή που καθορίζονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού.  

1. Συμφωνούμε πως η Προσφορά μας αυτή θα ισχύει για περίοδο ίση με αυτή που ορίζεται στην 
παράγραφο 2.13 του Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού, θα μας δεσμεύει και θα μπορεί να γίνει 
αποδεκτή ανά πάσα στιγμή πριν τη λήξη της περιόδου αυτής. 

2. Μέχρι να ετοιμαστεί και υπογραφεί επίσημη Συμφωνία, η προσφορά μας αυτή μαζί με τη γραπτή 
αποδοχή σας θα αποτελούν δεσμευτικό Συμβόλαιο μεταξύ μας. 

(*Διαγράψατε ανάλογα) 

 

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του ...................................................................... 

Όνομα υπογράφοντος ...................................................................... 

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου 
υπογράφοντος 

...................................................................... 



Ιδιότητα υπογράφοντος ...................................................................... 

Ημερομηνία ...................................................................... 

Τηλέφωνο ………………………………………………….. 

Email  …………………………………………………. 

 

 

Στοιχεία Προσφέροντος1 

 

Όνομα Προσφέροντος ........................................................................... 

 

 

Μάρτυρας (Όνομα, Υπογραφή και Διεύθυνση) 

.......................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

 

 

Σημείωση 1: Σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νομικών προσώπων να αναφερθούν τα στοιχεία για την 
κοινοπραξία  και τα στοιχεία κάθε μέλους της κοινοπραξίας. 

Σημείωση 2:   Όλα τα κενά να συμπληρωθούν από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του. 

 


