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Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  69/2016 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας  
μοναδικό    με τίτλο ‘’Ναυαγοσωστική κάλυψη Δημοτικού Κολυμβητηρίου 
                 Λουτρακίου’’, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ.  
                 7/2016 μελέτης και κατάρτιση των όρων πρόχειρου διαγωνισμού.      
Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) 
σήμερα την 28η του μηνός Απριλίου, του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Μ. 
Πέμπτη και ώρα 9:00, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή, μετά την υπ' αριθ. 7183/27-04-2016 πρόσκληση του Προέδρου κ. 
Γεωργίου Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα 
επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, προκειμένου να συζητήσει και να 
αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί 
συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα έξι  
(6), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης. 
 Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ – Δήμαρχος - Πρόεδρος, 
2.Βλάσσης Ευάγγελος, 3.Ράτης Σπυρίδων, 4.Δόσχορης Κων/νος, 5.Στάμου 
Γεώργιος, 6.Γεωργίου Χαράλαμπος 
  Α π ό ν τ ε ς : 1. Παντελέου Κων/νος, ο οποίος δεν προσήλθε αν και κλήθηκε 
νόμιμα. 

 Πριν τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κ. 
Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα ότι κλήθηκε σε έκτακτη συνεδρίαση για 
συζήτηση και λήψη Απόφασης επί του θέματος «Διάθεση πίστωσης για την 
εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο “Ναυαγοσωστική κάλυψη 
Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου’’, έγκριση των τεχνικών 
προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 7/2016 μελέτης και κατάρτιση των όρων 
πρόχειρου διαγωνισμού», καθότι 29/05/2016 λήγει η σχετική σύμβαση και 
πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα η διαγωνιστική διαδικασία.      

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι καλώς συνεδριάζει 
έκτακτα, αποφαινόμενη για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν. 3582/2010, περί ΄΄Νέας Αρχιτεκτονικής 
της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης΄΄. 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 



Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής: 
1. Η υπ’ αριθ. 7/2016 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία αφορά την εκτέλεση 
της υπηρεσίας 
 ναυαγοσωστικής κάλυψης στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Λουτρακίου  
 οργάνωσης και εποπτείας τήρησης κανόνων υγιεινής των χρηστών του 
Δημοτικού Κολυμβητηρίου,  
για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών, συνολικού προϋπολογισμού #44.430,00 
#€ και προστιθεμένου του ΦΠΑ 23% εξ €  #10.218,90#€ συνολικής δαπάνης  
#54.648,90# €.  
2. Ο δημοτικός προϋπολογισμός τρέχοντος έτους όπου στον Κ.Α. 15-
6142.009 του σκέλους των εξόδων του, με τίτλο “Υπηρεσίες ναυαγοσωστικής 
κάλυψης Δημοτικού Κολυμβητηρίου (συν+νέο)” προβλέπεται πίστωση ποσού 
#55.300,00# € εκ των οποίων το ποσό των #31.878,53# € αποτελεί όριο 
πληρωμής, για το έτος 2016, για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας  
3. Η υπ’ αριθ. Α-297/28-4-2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 
#31.878,53# €, σε βάρος του ανωτέρω Κ.Α.  
  Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 καθώς κι αυτές των άρθρων 209 & 
273 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, μετά από 
διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της 
 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α 

 1. Εγκρίνει και δεσμεύει  πίστωση συνολικού ποσού #54.648,90# € για την 
υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο “Υπηρεσίες ναυαγοσωστικής 
κάλυψης Δημοτικού Κολυμβητηρίου”, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
67 του Ν. 4272/2014 όπως αντικαταστάθηκαν από αυτές του άρθρου 10 του 
Ν. 4337/2015, το οποίο κατανέμεται στα έτη 2016 & 2017 ως εξής: 
 στο τρέχον οικονομικό έτος ποσό  31.878,53 €, ως όριο πληρωμής  
 στο έτος 2017 ποσό 22.770,37 € 
2. Με την έναρξη του επόμενου οικονομικού έτους, που αφορά την 
υλοποίηση της δαπάνης αυτής, θα εκδοθούν και θα καταχωρηθούν αμέσως 
και κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, οι αποφάσεις ανάληψης της παρούσας 
πολυετούς υποχρέωσης, κατά το μέρος που αφορούν στην εναπομείνασα 
πίστωση για τη δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους αυτού. 
3. Διαθέτει πίστωση ποσού #31.878,53# € σε βάρος του Κ.Α. 15-6142.009 
του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, με 
τίτλο “Υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης Δημοτικού Κολυμβητηρίου”, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Α-297/28-4-2016 Π.Α.Υ., ως όριο πληρωμής για το 
2016, προς κάλυψη των δαπανών της εν λόγω υπηρεσίας. 
4. Εγκρίνει τον τρόπο εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας κατόπιν 
διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές 
και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 
5. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 7/2016 μελέτης του 
Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας 
του Δήμου καθώς και τους όρους διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού 
διαγωνισμού, ο οποίος θα διεξαχθεί με σφραγισμένες προσφορές και με 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την εκτέλεση των υπηρεσιών 
ναυαγοσωστικής κάλυψης στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Λουτρακίου & 
οργάνωσης και εποπτείας τήρησης κανόνων υγιεινής των χρηστών αυτού, 
συνολικού προϋπολογισμού #44.430,00# € πλέον Φ.Π.Α. 23%, ως 
ακολούθως: 



ΑΡΘΡΟ 1 
Τόπος και χρόνος διενέργειας 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 11η Μαΐου 2016, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 09:00’ (λήξη κατάθεσης προσφορών 09:30’) στο Δημοτικό Κατάστημα 
(Ιάσονος 1 - Λουτράκι), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού. 

Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, με 
την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στο Δήμο μέχρι την 
προηγούμενη ημέρα από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Οι προσφορές που 
υποβάλλονται νωρίτερα, παραμένουν στην Υπηρεσία και αποσφραγίζονται 
από την επιτροπή του διαγωνισμού κατά το στάδιο της αποσφράγισης μαζί με 
τις υπόλοιπες. 

ΑΡΘΡΟ 2 
Ισχύουσες διατάξεις 

 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η παροχή της υπηρεσίας διέπονται 
από τις διατάξεις: 

1.Των άρθρων 149, 209 & 286 του Ν. 3463/06 (Φ.Ε.Κ. 114/2006, τ.Α’) 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

2.Του άρθρου 83 του Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/1995, τ.Α’) «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις». 

3.Του άρθρου 225 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/2010, τ.Α’) «Νέα 
αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

4.Της υπ’ αριθ. 35130/739/09-08-2010 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 
1291/2010, τ.Β’) «Αύξηση χρηματικών ποσών άρθρου 83, παρ. 1 του Ν. 
2362/1995 - Σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμήθειας προϊόντων, κ.λ.π.». 

5.Του Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 

6.Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014, ως αυτές ισχύουν και του άρθρου 37 
του Ν. 4320/2015. 

ΑΡΘΡΟ 3 
Τεύχη δημοπράτησης 

Τα τεύχη δημοπράτησης, τα οποία αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία 
της παροχής υπηρεσίας, είναι:  
α)η παρούσα διακήρυξη, 
β)ο ενδεικτικός προϋπολογισμός, 
γ)η συγγραφή υποχρεώσεων και 
δ)η οικονομική προσφορά 

ΑΡΘΡΟ 4 
Προϋπολογισμός 

Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης του 
Δημοτικού Κολυμβητηρίου ανέρχεται στο ποσό των #44.430,00# €υρώ και 
προστιθεμένου του Φ.Π.Α. 23%, εκ #10.218,90# €υρώ, η συνολικά 
απαιτούμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #54.648,90# €υρώ. 

Για το έτος 2016 η συνολική δαπάνη, συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α., θα ανέλθει στο ποσό των #31.878,53# €υρώ και το υπόλοιπο ποσό 
των #22.770,37# €υρώ θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του έτους 2017. 
 ΑΡΘΡΟ 5 

Διάρκεια ανάθεσης 
Ο χρόνος υλοποίησης της παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής 

κάλυψης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από 
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
 



ΑΡΘΡΟ 6 
Περιεχόμενο εργασίας 

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση να ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις της παροχής υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης του Δημοτικού 
Κολυμβητηρίου, σύμφωνα με τη μελέτη, ως ακολούθως: 

α)ναυαγοσωστική κάλυψη στο Δημοτικό Κολυμβητήριο, η οποία 
απαιτείται, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Γ1/443/1973 Υπουργική Απόφαση 
«περί Κολυμβητικών Δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας 
αυτών» (Φ.Ε.Κ. 87/24-01-1973, τ.Β’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με 
απαραίτητη παρουσία δύο (2) ναυαγοσωστών - εποπτών ασφαλείας, έναν 
ανά κολυμβητική δεξαμενή, καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας τους, βάσει του 
ημερήσιου προγράμματος του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, το οποίο 
καθορίζεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του. 

Οι απασχολούμενοι θα έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις και θα είναι 
κατάλληλα εκπαιδευμένοι, θα είναι κάτοχοι διπλώματος ή σχετικού 
πιστοποιητικού στην διάσωση κολυμβητών και θα είναι κατάλληλα 
ενδεδυμένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας τους. 

Οι ναυαγοσώστες - επόπτες ασφαλείας κατά την εκτέλεση της 
εργασίας τους θα παρακολουθούν τους λουόμενους, θα είναι σε άμεση 
ετοιμότητα παροχής βοηθειών, θα μεριμνούν για την λήψη των  απαραίτητων 
μέτρων τήρησης των κανόνων ασφαλείας και δεν θα εκτελούν άλλη 
παράλληλη εργασία, πλην της υποβοήθησης της προετοιμασίας λειτουργίας 
των κολυμβητικών δεξαμενών. 

β)οργάνωση και εποπτεία τήρησης των κανόνων υγιεινής 
χρηστών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, η οποία απαιτείται, σύμφωνα με 
την υπ’ αριθ. Γ1/443/1973 Υπουργική Απόφαση «περί Κολυμβητικών 
Δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας αυτών» (Φ.Ε.Κ. 87/24-
01-1973, τ.Β’), ως ακολούθως: 
 Δύο (2) ειδικευμένοι επόπτες, ένας ανά κολυμβητική δεξαμενή, οι οποίοι 

θα ευρίσκονται στο αντίστοιχο κτίριο αποδυτηρίων και συγκεκριμένα στο 
χώρο των καταιονητήρων ή στην είσοδο των κολυμβητικών δεξαμενών 
προς επιθεώρηση των λουομένων και διαπίστωση εμφάνισης δερματικών 
παθήσεων ή αν φέρουν ανοικτά τραύματα κ.λ.π., καθώς και προς 
εξακρίβωση ότι άπαντες οι χρήστες τηρούν τους κανόνες υγιεινής, οι 
οποίοι επιβάλλονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού 
Κολυμβητηρίου, καθώς και από τα προβλεπόμενα από την υπ’ αριθ. 
Γ1/443/1973 Υπουργική Απόφαση. 

 Ένας (1) ειδικευμένος επόπτης, κατάλληλα εκπαιδευμένος στην παροχή 
πρώτων βοηθειών, ο οποίος θα παρευρίσκεται καθ’ όλη τη διάρκεια 
λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών, με παράλληλη άσκηση 
καθηκόντων διοικητικής υποστήριξης. 

Οι ως άνω επόπτες, πλέον των ειδικών απαιτούμενων γνώσεων για τις 
οποίες θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι, θα είναι κάτοχοι διπλώματος ή 
σχετικού πιστοποιητικού, πεπειραμένοι στις μεθόδους και τεχνικές παροχής 
πρώτων βοηθειών, στη χρήση τεχνητής αναπνοής, καθώς και στην εφαρμογή 
άλλων μέτρων ανάνηψης. 

Κατά την εκτέλεση της εργασίας τους είναι υποχρεωμένοι να μην 
εκτελούν παράλληλη εργασία πλην των ανωτέρω. Μετά το πέρας αυτής 
οφείλουν να υποβοηθούν στην επιμέλεια και ευπρέπεια των χώρων των 
αποδυτηρίων. 
       



ΑΡΘΡΟ 7 
Εγγυήσεις 

Ο μειοδότης υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύμβασης να 
προσκομίσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, η οποία ορίζεται σε ποσοστό δύο επί 
της εκατό (2%) επί του προϋπολογισμού της παροχής υπηρεσίας. 
 ΑΡΘΡΟ 8 

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 
Οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης 

και της μελέτης στα Γραφεία του Δήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
(τηλέφωνο: 27443 -  60195, κα ΚΑΤΣΟΥΔΑ Ε.). 
 ΑΡΘΡΟ 9 

Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής - Υποβολή προσφορών 
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά, καθώς και οι συνεταιρισμοί που ασκούν 
δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εργασίας. Αυτό αποδεικνύεται με 
την προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής του κάθε ενδιαφερόμενου παρόχου στο 
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή σε επαγγελματική ένωση. 

Η επίδοση της προσφοράς από τον διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο 
ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις 
γενικές συνθήκες της παροχής υπηρεσίας, καθώς και τα συμβατικά στοιχεία 
της αντίστοιχης μελέτης. 

Ο κάθε φάκελος που παραδίδεται θα αριθμείται κατά αύξουσα σειρά. 
Μετά το πέρας της ώρας λήξης κατάθεσης των προσφορών, απαγορεύεται η 
παραλαβή άλλων προσφορών. Μόνο στην περίπτωση συνέχισης χωρίς 
διακοπή της κατάθεσης των προσφορών και μετά την ώρα λήξης, επιτρέπεται 
η παράταση της ώρας, μέχρι να ολοκληρωθεί η κατάθεση όλων των 
προσφορών. Σε αντίθετη περίπτωση κάθε εκπρόθεσμη προσφορά θεωρείται 
άκυρη. 

Η προσφορά υποβάλλεται σε δύο (2) φακέλους, εκ των οποίων: 
1)ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 

Αναγράφεται η επωνυμία του συμμετέχοντος, ο τίτλος της υπηρεσίας, ο 
αριθμός μελέτης και η ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας. 

Μέσα στον εξωτερικό φάκελο, επί ποινή μη αποδοχής της προσφοράς, 
θα υπάρχουν : α)Σφραγισμένος φάκελος με την κυρίως ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και 
β)Δικαιολογητικά συμμετοχής (μία σειρά πρωτότυπα και μία σειρά 
αντίγραφα): 
  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι: 
Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών, 
καθώς και των τοπικών συνθηκών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και 
ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σημεία 
που τυχόν δεν αποδέχονται. 
Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 
Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 
Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό 
άλλη ανάλογη διαδικασία. 
Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά 
την ημέρα του διαγωνισμού. 



Παραθέτουν ονομαστικό κατάλογο των ναυαγοσωστών, που θα 
απασχοληθούν. 
  Αντίγραφα των ισχυόντων αδειών των ναυαγοσωστών, που θα 

απασχοληθούν 
  Βεβαίωση οικείου Επιμελητηρίου, περί εγγραφής του σ’ αυτό. 
 Οι πάροχοι, οι οποίοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους 
τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το 
γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου. 

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, ο 
οποίος περιέχει την κυρίως προσφορά. 

Ο πάροχος, στον οποίο θα ανατεθεί η υπηρεσία, οφείλει πριν την 
απόφαση κατακύρωσης να προσκομίσει στο Δήμο τα πρωτότυπα έγγραφα 
και πιστοποιητικά της προηγούμενης παραγράφου. Σε περίπτωση μη 
προσκόμισης έστω και ενός από τα ανωτέρω έγγραφα και πιστοποιητικά, 
κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ του Δήμου η κατατιθέμενη απ’ 
αυτόν εγγύηση συμμετοχής. 

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές 
που περιγράφονται στη μελέτη, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας και για τον λόγο αυτό πρέπει να υποβάλλουν τεχνική προσφορά 
σχετικά με την μεθοδολογία των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
2)ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 

Εξωτερικά αυτού αναγράφεται η επωνυμία του συμμετέχοντος, η 
ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο τίτλος της υπηρεσίας και ο αριθμός 
μελέτης. 

Στον εσωτερικό φάκελο θα τοποθετείται εις διπλούν (πρωτότυπο και 
αντίγραφο) η οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου. 
 ΑΡΘΡΟ 10 

Παραλαβή και αποσφράγιση προσφορών 
Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την επιτροπή του διαγωνισμού, που 

συνεδριάζει δημόσια μέχρι την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών, όπως 
ορίζει το άρθρο 1 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 μη αποδοχή της προσφοράς για τον 
συγκεκριμένο λόγο. 

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 του διαγωνισμού 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 περιέχει την κύρια προσφορά, παραμένει 
σφραγισμένος και αναγράφεται σ’ αυτόν ο ίδιος αύξων αριθμός του 
εξωτερικού φακέλου. 

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι 
παρευρισκόμενοι στην αίθουσα του διαγωνισμού εξέρχονται και η συνεδρίαση 
συνεχίζεται μυστική. 

Η επιτροπή του διαγωνισμού στη συνέχεια ελέγχει τα δικαιολογητικά 
έγγραφα των διαγωνιζόμενων και αποφασίζει γι’ αυτούς που αποκλείονται. 

Ακολούθως η συνεδρίαση διεξάγεται δημόσια και ανακοινώνονται τα 
ονόματα όσων αποκλείσθηκαν και ο λόγος του αποκλεισμού τους. 

Στη συνέχεια η επιτροπή αποσφραγίζει με την σειρά τους φακέλους 
των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων, οι οποίοι έγιναν δεκτοί 
στον διαγωνισμό και ανακοινώνονται μεγαλοφώνως τα ποσά που δόθηκαν 
από τους συμμετέχοντες. 

Τα πρακτικά της δημοπρασίας υπογράφονται από τα μέλη της 
επιτροπής διαγωνισμού και τον τελευταίο μειοδότη, στη συνέχεια 
επικυρώνονται και κατακυρώνεται το αποτέλεσμα του πρόχειρου 
διαγωνισμού, κατόπιν σχετικής Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 
 ΑΡΘΡΟ 11 

Ανακήρυξη μειοδότη 
Ανάδοχος της υπηρεσίας ανακηρύσσεται ο μειοδότης που κατέθεσε 

την χαμηλότερη τιμή, υπό τον όρο ότι έχει κριθεί από την επιτροπή του 
διαγωνισμού πως η προσφορά του πληροί τις προδιαγραφές της μελέτης και 
τους όρους του πρόχειρου διαγωνισμού. 

Ο μειοδότης, μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του 
διαγωνισμού, καλείται να προσέλθει στα γραφεία του Δήμου, σε χρόνο όχι 
μικρότερο των πέντε (5) ημερών και ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών, 
για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Εάν δεν προσέλθει μέσα σ' αυτές 
τις προθεσμίες για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει την 
εγγύηση καλής εκτέλεσης, εφαρμόζονται γι’ αυτόν οι προβλεπόμενες από το 
Π.Δ. 28/80 κυρώσεις. 

O μειοδότης καταθέτει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων 
της σύμβασης, ποσού ίσου με δύο τοις εκατό (2%) επί του ποσού του 
προϋπολογισμού. 

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του συμφωνητικού, το 
οποίο πρωτοκολλείται την ίδια ημέρα στο πρωτόκολλο του Δήμου. 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο δεν γίνονται 
δεκτές. 

Αν ο τελευταίος μειοδότης αρνηθεί ή αποφύγει την υπογραφή των 
πρακτικών της δημοπρασίας ή της οικείας σύμβασης κηρύσσεται έκπτωτος, 
κατόπιν Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

ΑΡΘΡΟ 12 Ενστάσεις 
Ενστάσεις κατά του κύρους της δημοπρασίας κατατίθενται στην 

επιτροπή διαγωνισμού μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα 
διεξαγωγής της δημοπρασίας. 

Επί των υποβληθέντων ενστάσεων αποφαίνεται η επιτροπή, πριν από 
την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας. 
         



ΑΡΘΡΟ 13 
Λοιπές εγγυήσεις 

Στην καταρτισθείσα σύμβαση ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι οι 
προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι σύμφωνες με την μελέτη. 

Ο Δήμος διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν 
διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του παρόχου. 
 ΑΡΘΡΟ 14 

Δαπάνες δημοσίευσης - Κρατήσεις 
Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης αυτής, τα 

λοιπά έξοδα του διαγωνισμού, αρχικού και ενδεχόμενα επαναληπτικού και τα 
έξοδα του συμφωνητικού με τα απαραίτητα αντίγραφα, βαρύνουν τον 
ανάδοχο, στον οποίον κατακυρώθηκε οριστικά ο διαγωνισμός. 

Τον ανάδοχο της παροχής υπηρεσίας βαρύνουν όλες οι νόμιμες 
κρατήσεις για το Δημόσιο, οι εισφορές και οποιαδήποτε δαπάνη αναφέρεται 
στη συγγραφή υποχρεώσεων. 

Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 
28/1980, του Ν. 3463/2006 και του από 17-5/15-6-1959 Β.Δ/τος. 
 ΑΡΘΡΟ 15 

Πληρωμή Αναδόχου 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά από προσκόμιση των 

σχετικών παραστατικών, συμπεριλαμβανομένων και των προαναφερόμενων 
εγκεκριμένων εγγράφων και των σχετικών αποτελεσμάτων, καθώς και την 
πιστοποίηση των εργασιών από την αρμόδια επιβλέπουσα υπηρεσία. 
 ΑΡΘΡΟ  16 

Δημοσιεύσεις  Η σχετική ανακοίνωση για την εκτέλεση της υπηρεσίας 
ναυαγοσωστικής κάλυψης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου θα αναρτηθεί στο 
πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», σ’ όλους τους πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου 
Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων και στην ιστοσελίδα αυτού, ενώ 
περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί νόμιμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις του Π.Δ. 28/80, σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα, ήτοι «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ 
ΗΜΕΡΑ». 

Η παρούσα Απόφαση πήρε  αύξοντα αριθμό  69/2016. 
                         
            Ο Πρόεδρος               Τα Μέλη 
 της Οικονομικής Επιτροπής          ΣΤΑΜΟΥ Γεώργιος 
    Δήμαρχος    
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