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Περίληψη 

Λήψη απόφασης για: α) ψήφιση πίστωσης ύψους 73.084,14 € σε βάρος του Κ.Α. 30-6162.001 για τη 
δαπάνη παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστών για τη φύλαξη πολυσύχναστων λουτρικών εγκαταστάσεων 
του Δήμου β) έγκριση της υπ’ αριθμ. 42/16 μελέτης της τεχν. υπηρεσίας και γ) κατάρτιση όρων 
διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

Στα Σπάτα σήμερα 17 Μαΐου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 08.30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, ύστερα από την υπ’ αριθ. 
πρωτ.: 14095/13-05-2016 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που 
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75, Ν.3852/2010.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο εννέα (9) μελών, βρέθηκαν 
αρχικά παρόντα επτά (7) μέλη, ήτοι: 

Παρόντες 

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος Δήμαρχος – Πρόεδρος 
κα. Ζήση Μαρία του Ανδρέα  Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κα. Λύτρα Αθηνά του Ιωάννη Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στέφανου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Μπάτρης Παναγιώτης του Δημητρίου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Μάρκου Χρήστος του Αντωνίου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κα. Ντελάκη Ευαγγελία του Νικήτα Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 

Απόντες 

κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Δούρος Σωτήρης του Χρήστου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις 

Προσήλθε κατά την διάρκεια συζήτησης του 4ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης ο Δημοτικός 
Σύμβουλος & μέλος της Επιτροπής κ. Δούρος Σωτήρης.  

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κα. Γιαμβριά Γιώτα. 

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος εισηγούμενος το 9o ημερήσιας διάταξης θέμα είπε τα εξής: 

Σύμφωνα με την  υπ΄ αριθμ. 160/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και προκειμένου να 
καλυφθούν οι ανάγκες του  Δήμου,  εγκρίθηκε η διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο ανάθεσης υπηρεσιών 
ναυαγοσωστών, με τη διαδικασία του  πρόχειρου διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ.28/80.  

Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 «Οι Δήμοι και οι Κοινότητες, οι 
Σύνδεσμοι τους, τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τα ιδρύματα τους δύνανται να αναθέτουν 
απευθείας ή με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) παροχή υπηρεσιών, που δεν υπάγονται στις 
διατάξεις του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α), σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 
247 Α), ως προς τα επιτρεπτά χρηματικά όρια, όπως αυτά καθορίζονται με τις εκάστοτε εκδιδόμενες 
αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Για τη συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο 
διαγωνισμό) απαιτείται απόφαση της οικονομικής επιτροπής  που εγκρίνει και τα συντασσόμενα τεύχη».  

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. δ του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι η Οικονομική 
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Επιτροπή αποφασίζει για τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού και καταρτίζει τους όρους 
διακήρυξης για τη διενέργεια της διαδικασίας. 

Στον Δήμο μας έχει παραστεί η ανάγκη ανάθεσης υπηρεσιών ναυαγοσώστων για τη φύλαξη των 
λουτρικών εγκαταστάσεων του Δήμου,  της οποίας η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των  73.084,14 
€ με ΦΠΑ.  

Στον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 2016  και στους Κ.Α. 30-6162.001 προβλέπεται πίστωση 
ύψους 80.000,00 ευρώ για την εν λόγω δαπάνη, για την αντιμετώπιση της οποίας έχει συνταχθεί η σχετική 
πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης ήτοι  Β-377/2016 ύψους 73.084,14 Ευρώ.  

Επομένως και βάσει των όσων οι ανωτέρω διατάξεις ορίζουν, παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή 
ως αρμόδιο όργανο αφού λάβει υπόψη της και το Π.Δ 23/00 «Καθορισμός προϋποθέσεων ιδρύσεως και 
λειτουργίας σχολών ναυαγοσωστικής εκπαιδεύσεως. Καθορισμός προϋποθέσεων χορηγήσεως αδείας 
ναυαγοσώστη από τις Λιμενικές Αρχές ως και καθορισμός των υποχρεώσεων του ναυαγοσώστη κατά την 
άσκηση των καθηκόντων του. Καθορισμός περιπτώσεων υποχρεωτικής προσλήψεως ναυαγοσώστη, σε 
οργανωμένες ή μη παραλίες, για την προστασία των λουομένων στον θαλάσσιο χώρο» να λάβει απόφαση 
με την οποία να : 
 

 Ψηφίσει πίστωση 73.084,14 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 30-6162.001 του προϋπολογισμού του έτους 
2016.      

 Εγκρίνει την αρ.42/16 μελέτη που συνέταξε η τεχνική υπηρεσία 
 Καταρτίσει τους όρους διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την 

χαμηλότερη τιμή, ως κατωτέρω: 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο -ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις: 

α) του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», 
β) του Ν. 3463/06 (Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα), 
γ) του Ν. 3861/10 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις,  

δ) της Υ.Α. 35130/739/09-08-10 περί αύξησης των χρηματικών ορίων για τη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων,    

ε) του Π.Δ/τος 23/00 «Καθορισμός προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σχολών ναυαγοσωστικής 
εκπαιδεύσεως. Καθορισμός προϋποθέσεων χορηγήσεως αδείας ναυαγοσώστη από τις Λιμενικές Αρχές ως 
και καθορισμός των υποχρεώσεων του ναυαγοσώστη κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Καθορισμός 
περιπτώσεων υποχρεωτικής προσλήψεως ναυαγοσώστη, σε οργανωμένες ή μη παραλίες, για την 
προστασία των λουομένων στο θαλάσσιο χώρο»  
ΑΡΘΡΟ 2ο-ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Εφόσον, ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του 
διαγωνισμού, αυτές παρέχονται από τον συντάξαντα της μελέτης, τέσσερις (4) τουλάχιστον ημέρες, πριν 
από την καταληκτική ημερομηνία που έχει οριστεί για την διεξαγωγή του διαγωνισμού. 
ΑΡΘΡΟ 3ο -ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα Σπάτων, Βασ. Παύλου & Δημ. Χρ. Μπέκα, 19004, 
Σπάτα, την  ……/……./2016 ημέρα ………………….. και ώρα ……………  (λήξη υποβολής προσφορών), ενώπιον 
της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού. Μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λήγει η 
προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατίθενται θα επιστρέφονται ως 
εκπρόθεσμες. 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης η οποία θα γίνει 
δημόσια από την Επιτροπή Διεξαγωγής του διαγωνισμού.  

Σε περίπτωση μη προσέλευσης ενδιαφερομένων ή μη επαρκούς προσέλευσης ενδιαφερομένων κατά 
την κρίση της επιτροπής, η  διαδικασία θα επαναληφθεί την ……./……../2016 ημέρα …………………….. και ώρα 
………………. (λήξη υποβολής προσφορών) στον ίδιο χώρο και με τους ίδιους όρους της διακήρυξης.  
 Δεκτές γίνονται οι προσφορές που αφορούν το σύνολο των εργασιών της μελέτης και όχι μέρος 
αυτών. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή επί συνόλου του προϋπολογισμού της μελέτης.  
ΑΡΘΡΟ 4ο-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, 
συνεταιρισμοί και ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά και να διαθέτουν το 
απαιτούμενο προσωπικό, τον απαιτούμενο εξοπλισμό, την τεχνογνωσία και την αντίστοιχη εμπειρία.  
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά να ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό 
επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού. 
ΑΡΘΡΟ 5ο -ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό θα πρέπει να αποδείξουν τις απαιτούμενες ναυαγοσωστικές 
άδειες από τη Λιμενική Αρχή κατά τους όρους που καθορίζονται από τους νόμους. 
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Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό, θα πρέπει να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού μαζί με 
την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά: 

1)   Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 157 του 
Ν.4281/2014. 

2)  Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  

Υπόχρεοι στην προσκόμιση πιστοποιητικού ποινικού μητρώου είναι: 
-φυσικά πρόσωπα 
-ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 
-διαχειριστές Ε.Π.Ε 
-Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε. 

  -Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 
3)  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 

υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.  
4)   Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 

είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) και των εργαζομένων και των εργοδοτών 

5) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 
είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

6) Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε 
αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που 
θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

7) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται : 
7.1  ότι ουδέποτε έχει αποφασιστεί έκπτωση ή καταγγελία συμβάσεως εκτέλεσης παρόμοιου έργου εις 

βάρος τους λόγω επαγγελματικού παραπτώματος από οιοδήποτε Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλο νομικό πρόσωπο του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

7.2.  εάν τους έχει ή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου. 
Σε περίπτωση που τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού να αναφέρεται ο χρόνος και οι λόγοι 
αποκλεισμού. 

7.3.  ότι ουδέποτε έχουν διαπράξει επαγγελματικά παραπτώματα ή έχουν καταδικασθεί για αδίκημα 
που αφορά την επαγγελματική τους διαγωγή, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί από την αναθέτουσα 
αρχή με οποιονδήποτε τρόπο. 

7.4.  εάν η λειτουργία της επιχείρησης υπόκειται ή δεν υπόκειται σε νομικό περιορισμό και το είδος του 
περιορισμού εάν υπόκειται. 

7.5. ότι έλαβαν πλήρη γνώση των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση της συγκεκριμένης 
εργασίας, ότι έχουν εκτιμήσει όλα τα ιδιαίτερα τυχόν προβλήματα για την εκτέλεσή της , και ότι 
αναλαμβάνουν ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με όλους τους όρους αυτής της 
διακήρυξης και των συμβατικών τευχών και σύμφωνα με την οικονομική τους προσφορά που υποβάλλουν 
και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν κατά περίπτωση ρητά αναφέρουν τα σημεία 
εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχονται, καθώς και τις δεσμεύσεις των άρθρων της Σ.Υ. 

7.6. ο χρόνος ισχύος των προσφορών. 
7.7 ότι θα καλύψουν τον Δήμο με όλη την απαραίτητη τεχνική υποδομή για την απερίσπαστη εκτέλεση 

του έργου καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης και όπως ορίζει το Π.Δ. 23/00. 
7.8 ότι θα καλύψουν τον Δήμο ακόμα και σε περίπτωση έκτακτων αναγκών (Κυριακές, αργίες, κ.λ.π.) 
7.9. ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν κάθε στοιχείο και  σχετικό δικαιολογητικό εφ’ 

όσον τους ζητηθεί από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. 
7.10 ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση επίδειξης του ζητούμενου εξοπλισμού σε χρόνο και τόπο που 

θα τους ζητηθεί από τον Δήμο. 
8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα εμφανίζεται ονομαστικός πίνακας για το 

προσωπικό που θα διατεθεί αποκλειστικά για την εκτέλεση του ναυαγοσωστικού έργου στον Δήμο, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τεχνικής έκθεσης. Για το προσωπικό θα πρέπει να κατατεθούν αντίγραφα 
των αδειών ασκήσεως επαγγέλματος από την λιμενική αρχή ,οι οποίες θα είναι σε ισχύ και θα αφορούν επί 
ποινή αποκλεισμού το προσωπικό που πρόκειται να προσλάβει ο ανάδοχος για την εκτέλεση της εργασίας. 

9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται σε πίνακα αναλυτικά ο τεχνικός 
μηχανικός, και ηλεκτρονικός εξοπλισμός (όπως ορίζεται στο άρθρο 4 της γενικής και ειδικής συγγραφής 
υποχρεώσεων), από τα οποία θα προκύπτει η δυνατότητα καλής εκτέλεσης της εργασίας. 
 
Όλες οι αναφερόμενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, υπογράφονται από το ίδιο το φυσικό 
πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό, ενώ όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόμιμο εκπρόσωπο 
αυτής, και φέρουν θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του από αρμόδια αρχή. 
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ΑΡΘΡΟ 6ο –ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
Με ποινή να μη γίνουν δεκτές οι προσφορές, θα υποβληθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο 
αντίγραφα, ο  οποίος  θα φέρει  τις εξής ενδείξεις: 

  α.- Τη λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία ή πεζά γράμματα.  
  β.- Τον πλήρη τίτλο του Δήμου «ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ». 
  γ.- Τον αριθμό πρωτοκόλλου της διακήρυξης και τον τίτλο του διαγωνισμού  
  δ.- Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
  ε.- Τα στοιχεία του αποστολέα 

Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο (εντός του κυρίου φακέλου) τοποθετούνται τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής. Αυτός ο φάκελος θα φέρει τις εξής ενδείξεις :  

  α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ με κεφαλαία ή πεζά γράμματα.  
  β) Τον πλήρη τίτλο του Δήμου «ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ». 
  γ) Τον  αριθμό της διακήρυξης και τον τίτλο της εργασίας. 
  δ) Την  ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  
  ε) Τα στοιχεία του αποστολέα που λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό. 

Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο (εντός του κυρίου φακέλου) τοποθετείται η οικονομική προσφορά. 
Αυτός ο φάκελος  θα φέρει τις εξής ενδείξεις :  

  α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  με κεφαλαία ή πεζά γράμματα.  
  β) Τον πλήρη τίτλο του Δήμου «ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ». 
  γ) Τον αριθμό πρωτοκόλλου της διακήρυξης και τον τίτλο της εργασίας. 
  δ) Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  
  ε) Τα στοιχεία του αποστολέα που λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό. 

Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο (εντός του κυρίου φακέλου) τοποθετούνται τα στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς, με πληροφορίες για τον τρόπο εκτέλεσής της, καθώς και περιγραφή της υποδομής της 
εταιρείας, τον τεχνικό εξοπλισμό, το προσωπικό κλπ.. Αυτός ο φάκελος θα φέρει τις εξής ενδείξεις : 
α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία ή πεζά γράμματα.  
β) Τον πλήρη τίτλο του Δήμου «ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ». 
γ) Τον  αριθμό της διακήρυξης και τον τίτλο της εργασίας. 
δ) Την  ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα που λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό. 
Προσφορά για μέρος της ποσότητας (του πακέτου υπηρεσιών) απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές  εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές  και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως 
απαράδεκτες. 
Οι προσφορές θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες, να προκύπτουν με σαφήνεια, να μην έχουν 
ξύσματα και σβησίματα, και να είναι στην ίδια μορφή με το τιμολόγιο και τον προϋπολογισμό της μελέτης.  
ΑΡΘΡΟ  7ο -ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
Η οικονομική προσφορά θα υποβληθεί σε έντυπο του συμμετέχοντος και θα αναγράφεται ολογράφως και 
αριθμητικώς σε ευρώ  
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός Φ.Π.Α. 
που θα αναφέρεται χωριστά. 
Εφ’ όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προαναφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις της διακήρυξης και των συμβατικών τευχών της, ενιαία ή για το σύνολο των εργασιών 
του έργου που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
ΑΡΘΡΟ 8ο -ΧΡΟΝΟΣ  ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για ενενήντα (90) ημέρες από την  επομένη 
της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς των προσφορών θα ορίζεται υποχρεωτικά με υπεύθυνη δήλωση. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω προβλεπόμενου χρόνου, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφ’ όσον ζητηθεί από  τον Δήμο πριν από την λήξη και του 
παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, χωρίς να ματαιώνονται τα 
αποτελέσματα του διαγωνισμού. Μπορεί όμως η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την 
κατακύρωση της δημοπρασίας να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών, εάν συμφωνεί και 
ο μειοδότης. 
ΑΡΘΡΟ 9ο -ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής διαγωνιζόμενου σε αυτόν και της νομιμότητας της 
διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση, η οποία υποβάλλεται εγγράφως 
στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού όργανο ως εξής : 

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την 
ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία της υποβολής των 
προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες δημοσίευσης 
της περίληψης της διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισμού. 
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Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. 
Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο 

πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. 
β) Κατά της της νομιμότητας της διεξαγωγής του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σε αυτόν, μόνο από 

διαγωνιζόμενο που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή αποκλείστηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Κατά τη διάρκεια του 
διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα ανακοίνωσης του αποτελέσματος του 
αντίστοιχου σταδίου.  

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή, η οποία τελικά 
αποφασίζει.  
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, δεν γίνονται 
δεκτές. 
Ένσταση κατά συμμετοχής διαγωνιζόμενου στον διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον 
ενιστάμενο σ’ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 
ΑΡΘΡΟ  10ο  -ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -ΣΥΜΒΑΣΗ 
10.1 Όταν παρέλθει η ώρα που ορίζεται από το άρθρο 3, κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης των 
προσφορών και αυτό γράφεται στο πρακτικό της επιτροπής. Απαγορεύεται δε, για οποιοδήποτε λόγο η 
παραλαβή προσφοράς μετά το πέρας του εν λόγω χρόνου, εκτός εάν η παράδοση των προσφορών άρχισε 
πριν από τη λήξη αποδοχής των προσφορών και συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή. 
10.2 Μετά τη λήξη παράδοσης των προσφορών, η συνεδρίαση της επιτροπής συνεχίζεται δημόσια και 
αρχίζει η αρίθμηση των φακέλων κατά σειρά παράδοσής τους και η αποσφράγισή τους. Στην συνέχεια 
αποσφραγίζεται ο φάκελος με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και γράφονται στο πρακτικό τα 
περιεχόμενα σε κάθε φάκελο περιληπτικά. Οι φάκελοι που περιέχουν την τεχνική και την οικονομική 
προσφορά παραμένουν σφραγισμένοι, γράφονται δε πάνω σε αυτούς ο αύξων αριθμός του συμμετέχοντος 
που έχει γραφεί και στον κυρίως φάκελο. Στη συνέχεια η επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση αυτών που 
υποβάλλουν προσφορά σε πρακτικό. 
10.3 Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παρευρισκόμενοι μέσα στην 
αίθουσα του διαγωνισμού βγαίνουν και η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστικά, ώστε να γίνει έλεγχος των 
δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζομένων και αποφασίζει γι’ αυτούς που τυχόν θα αποκλεισθούν. 
10.4 Εν συνεχεία μετατρέπεται και πάλι η συνεδρίαση σε δημόσια και ανακοινώνονται τα ονόματα όσων 
αποκλείσθηκαν και ο λόγος του αποκλεισμού τους. 
10.5 Ακολούθως συνεχίζει η συνεδρίαση στην οποία παρουσία των διαγωνιζομένων γίνεται πρώτα η 
αποσφράγιση των τεχνικών και εν συνεχεία των οικονομικών προσφορών. Κατά την αξιολόγηση των 
τεχνικών προσφορών η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού έχει τη δυνατότητα να αποκλείσει κάποιον 
εκ των συμμετεχόντων λόγω ελλιπών στοιχείων ή τεχνικών στοιχείων που δεν ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις της υπηρεσίας. 
10.6 Κατά τη συνεδρίαση αυτή, η οποία δύναται να πραγματοποιηθεί και σε διαφορετική ημέρα και ώρα, 
αποσφραγίζονται κατά σειρά οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών και γράφονται οι τιμές στο πρακτικό 
του διαγωνισμού ανακοινωμένες μεγαλόφωνα. 
10.7 Στη συνέχεια ακολουθείται η σχετική νόμιμη διαδικασία για την κατακύρωση του αποτελέσματος του 
διαγωνισμού. Η Οικονομική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το διαγωνισμό αν κατά την κρίση 
της δεν εξυπηρετούνται τα συμφέροντα του Δήμου. 
10.8 Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει σε χρόνο όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών ούτε 
μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή 
της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Εάν ο 
ανάδοχος δεν προσέλθει στην ανωτέρω προθεσμία να υπογράψει την σύμβαση ή δεν προσκομίσει την 
εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης,  εφαρμόζονται γι’ αυτόν οι προβλεπόμενες από το ΠΔ 28/80 
κυρώσεις. 
10.9 Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του συμφωνητικού, που πρωτοκολλείται αυθημερόν στο 
πρωτόκολλο του Δήμου. 
ΑΡΘΡΟ  11ο-ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
O ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το 
ύψος της οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της αξίας της σύμβασης της εργασίας χωρίς να υπολογίζεται 
ο Φ.Π.Α. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να συμπίπτει με τον χρόνο εκτέλεσης του 
συμβατικού αντικειμένου της εργασίας, προσαυξημένου κατά δύο (2) μήνες. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται δύο μήνες μετά την περάτωση του συμβατικού αντικειμένου της 
εργασίας. 
ΑΡΘΡΟ 12ο-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και θα διαρκέσει έως 30/9/2016. 
ΑΡΘΡΟ 13ο -ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Συμβατικά στοιχεία που διέπουν τους όρους της εργασίας κατά σειρά ισχύος είναι : 
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α) Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο. 
β) Η Διακήρυξη του διαγωνισμού. 
στ) Η προσφορά του αναδόχου (οικονομική και τεχνική). 

Άρθρο 14ο –ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μέσα στο προβλεπόμενο από το νόμο χρονικό διάστημα από τον Δήμο, 
αφού προηγουμένως προσκομιστούν τα σχετικά παραστατικά και εκδοθούν όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά για τη νομιμότητα της δαπάνης. 
Οι νόμιμες κρατήσεις δηλαδή 0,10% (πλέον χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου) υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 8% φόρος προμηθειών επί της καθαρής αξίας των σχετικών παραστατικών 
βαρύνουν τον προμηθευτή. Ο προμηθευτής επιβαρύνεται επιπλέον με τα έξοδα δημοσίευσης ενώ ο Φ.Π.Α. 
βαρύνει τον Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος. 
Άρθρο 15ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, της έδρας του 
νομού πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Επιπλέον θα 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.spata-artemis.gr και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα 
ανακοινώσεων του Δήμου. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τ’ ανωτέρω και ύστερα από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Ψηφίζει πίστωση ποσού 73.084,14 Ευρώ σε βάρος του Κ.Α.30-6162.001 του προϋπολογισμού οικ. έτους 
2016 για τη δαπάνη παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστών για τη φύλαξη πολυσύχναστων λουτρικών 
εγκαταστάσεων του Δήμου, σύμφωνα με τη συνημμένη ΠΑΥ με αριθμό Β-377/2016. 

 Εγκρίνει την υπ’ αρ. 42/16 μελέτη που συνέταξε η τεχνική υπηρεσία 
 Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσας απόφασης. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 161/2016. 

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
 1.  Ζήση Μαρία του Ανδρέα 
 2.  Δούρος Σωτήρης του Χρήστου 
 3.  Λύτρα Αθηνά του Ιωάννη 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ  4.  Μπασινάς Ιωάννης του Στέφανου 

 

 5.  Μπάτρης Παναγιώτης του Δημητρίου 
 6.  Μάρκου Χρήστος του Αντωνίου 
 7.  Ντελάκη Ευαγγελία του Νικήτα 

 

http://www.spata-artemis.gr/
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