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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
==================== 

Από τo πρακτικό της 7/2011 συvεδρίασης 
της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Πoλυγύρoυ 

 
 
 

 
    Στov Πoλύγυρo σήµερα είκοσι τρείς (23) Μαίου 2011 και ώρα  12.00  στo ∆ηµoτικό Κατάστηµα του 

∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή Πoλυγύρoυ ύστερα από την 

υπ’ αριθ. 8657/19-5-2011 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ πoυ επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 

σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. 

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά µέλη της Οικονοµικής 

Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Ζωγράφος Αστέριος , Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Μπογδάνος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος Ο.Ε.,                                                                          

3. Πλιάκος Αστέριος, 4.  Σαράντη Μαρία, 5 Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 6. ∆ήµητσας ∆ηµήτριος, τακτικά 

µέλη της Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Θωµάς Καπλάνης, τακτικό µέλος Ο.Ε. 

     Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των 

πρακτικών. 

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως 

παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 
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Αριθµός θέµατος: 9 Έγκριση της µελέτης για την ναυαγοσωστική κάλυψη  
πολυσύχναστων παραλιών ∆ήµου Πολυγύρου2011 µε 
τους όρους διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού & 
ορισµός επιτροπής διαγωνισµού 

Αριθµός Απόφασης: 54 

 

   Ο  Πρόεδρoς της Οικονοµικής Επιτροπής, εισηγούµενος το 9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, 

ανέφερε τα εξής: « Θα πρέπει να εγκρίνουµε την µελέτη η οποία αφορά την ναυαγοσωστική 

κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών του ∆ήµου Πολυγύρου για το έτος 2011, οποίες έχουν 

χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστες λουτρικές εγκαταστάσεις µε το από 2119.4.1./08/11/07-04-

2011 Πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. (1γ) του Π.∆. 23/2000 (Φ.Ε.Κ. 18 Α΄/2000) και 

εποµένως επιβάλλεται η επιτήρησή τους από ναυαγοσώστες. 

Οι παραλίες που θα παρέχεται ναυαγοσωστική κάλυψη είναι: 

1. Παραλία Γερακινής έµπροσθεν της εκτάσεως ιδιοκτησίας ξενοδοχείου ΓΕΡΑΚΙΝΑ 

BEACH , (ένας ναυαγοσώστης) 

2. Παραλία Καλυβών από ∆ηµοτικό Αναψυκτήριο στο «ΤΣΑΪΡΙ» ως Κουνουπιέρες 

Καλυβών, (ένας ναυαγοσώστης) 

3. Παραλία Ψακουδίων, από Παλιά Σκάλα ως οικισµό Βλιάλη, (ένας ναυαγοσώστης) 

4. Παραλία έµπροσθεν οικισµού Μεταµόρφωσης, από Ντόκο στα ανατολικά όρια του 

∆ήµου έως κατασκήνωση Καλύβα (ένας ναυαγοσώστης) 

Η ενδεικτική δαπάνη της εργασίας υπολογίζεται στο ποσό των εβδοµήντα τριών χιλιάδων ευρώ 

(73.800,00€), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

Η εργασία θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των Ν. 3463/06 ΦΕΚ Α΄114/2006 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και των Π.∆. των 28/80 και 23/2000. 

Ο ∆ήµος θα αναθέσει, µετά από πρόχειρο το προαναφερόµενο έργο σε ανάδοχο που θα διαθέτει 

το απαραίτητο βάση νοµοθεσίας (Π.∆. 23/2000) προσωπικό (τον απαιτούµενο αριθµό 

ναυαγοσωστών) τον εξοπλισµό και την τεχνογνωσία και ανάλογη εµπειρία που είναι απαραίτητα 

για την καλή εκτέλεσή του. 

Με βάση τα ανωτέρω παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την έγκριση της µελέτης για την 

ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών του ∆ήµου Πολυγύρου 2010 µε τους όρους 

διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού και να ορίσουµε επιτροπή διαγωνισµού & να ορισθεί 

επιτροπή διαγωνισµού. 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψη τις διατάξεις των Ν. 3463/06 ΦΕΚ Α΄114/2006 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και των Π.∆. των 28/80 και 23/2000 & µετά από διαλογική 

συζήτηση 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α. Εγκρίνει την µελέτη µε τους όρους διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού για την 
ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών του ∆ήµου Πολυγύρου 2011. 

Άρθρο 1ο. Κανόνες δηµοσιότητας 
1.1 Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί µια φορά στην εφηµερίδα  
ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ  
 
1.2 Η δαπάνη για την δηµοσίευση της περίληψης  της παρούσας διακήρυξης στον τύπο 
και τυχόν επαναληπτικού διαγωνισµού, βαρύνει τον ανάδοχο. 
 
1.3 Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την ∆ευτέρα  30/05/2011 από ώρα 10:00 (Έναρξη 
κατάθεσης προσφορών) έως ώρα 11:00 (Λήξη κατάθεσης προσφορών) ενώπιον της 
Οικονοµικής  Επιτροπής του ∆ήµου  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ. 
 
 
 Άρθρο 2ο. Λήψη πληροφοριών  
 
 
2.1 Τεύχη της παρούσας  διακήρυξης και των λοιπών συµβατικών τευχών θα 
παραδίδονται ή αποστέλλονται στους ενδιαφερόµενους, εφ’ όσον ζητηθούν έγκαιρα, µέσα 
σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την λήψη της σχετικής αίτησης, από την ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης της περίληψής της. 
 
2.2 Για την παροχή συµπληρωµατικών πληροφοριών, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
απευθυνθούν προς τις Υπηρεσίες του ∆ήµου και συγκεκριµένα στην οικονοµική Υπηρεσία, 
στην κα. Άννα Πανταζή κατά τις εργάσιµες ηµέρες από ∆ευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 
από τις 9:00π.µ έως 15:00µ.µ. και στα τηλέφωνα 23713-50741 & 50737-8  
 
 
ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ: ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡΑ 3 ΕΩΣ 12). 
 

Άρθρο 3ο. Τόπος, και χρόνος, διεξαγωγής, του διαγωνισµού 
 
 3.1 Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία του ∆ήµου Πολυγύρου, ενώπιον της 
Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας 
απόφασης στις 30/05/2011, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 (Έναρξη κατάθεσης 
προσφορών) έως ώρα 11:00 π.µ. (λήξη παραλαβής προσφορών ). 
3.2 Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν 
ενσφράγιστες έγγραφες προσφορές, συντεταγµένες σύµφωνα µε το § 7 της παρούσας, µε 
ίδια παρουσία ή µε νοµίµως εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους µέσα στην προθεσµία που 
ορίζεται στην ανωτέρω § 3.1. Οι προσφορές παραλαµβάνονται ενώπιον της Οικονοµικής  
Επιτροπής από την αρµόδια Επιτροπή που διενεργεί τον διαγωνισµό. 
3.3 Προσφορές που περιέρχονται και υποβάλλονται στον ∆ήµο µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο 
πλην αυτού που προβλέπουν τα § 3.1 και 3.2 καθώς και όσες υποβάλλονται εκπρόθεσµα δεν 
αποσφραγίζονται, και δεν λαµβάνονται υπ' όψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 
3.4 Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού 
ελέγχει πρωτίστως την συµµόρφωση των διαγωνιζοµένων ή των προσφορών τους προς 
τους όρους της διακήρυξης. 
 

Άρθρο 4ο. ∆ικαίωµα συµµετοχή, στον διαγωνισµό 
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4.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, 
συνεταιρισµοί και ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά και εκτελούν 
αντίστοιχα έργα σχετικά µε το αντικείµενο του διαγωνισµού και διαθέτουν το 
απαιτούµενο προσωπικό ,τον απαιτούµενο εξοπλισµό, την τεχνογνωσία και την εµπειρία 
για την εκτέλεση του έργου και έχουν εκτελέσει ήδη µε επιτυχία αντίστοιχες (ακριβώς) 
εργασίες συγκρίσιµης έκτασης σε ΟΤΑ και Ν.Π.∆.∆. στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. Η 
επιτυχία τους θα βεβαιώνεται µε την προσκόµιση συµβάσεων, πιστοποιητικών καλής 
εκτέλεσης και σχετικών βεβαιώσεων από τους Ο.Τ.Α. και Ν.Π.∆.∆. 
 

Άρθρο 5ο. Προσόντα και δικαιολογητικά συµµετοχή 
 
5.1 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. 
5.2 Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό, θα πρέπει να υποβάλλουν επί ποινή 
αποκλεισµού µαζί µε την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά: 
 
α) Οι Έλληνες πολίτες : 
 
1) Πιστοποιητικό στο οποίο να φαίνεται το ειδικό επάγγελµα του διαγωνιζόµενου και η 
κατά το τρέχον έτος άσκηση αυτού, ή πιστοποιητικό επαγγελµατικής οργάνωσης στην 
οποία ανήκουν. 
2) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό σύµφωνα µε το § 6 της παρούσας. 
3) Άδεια ναυαγοσωστικής σχολής. 
4) Πιστοποιητικά 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 και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
5) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται: 
 

1. ότι έλαβαν πλήρη γνώση των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση του 
δηµοπρατούµενου έργου, ότι έχουν εκτιµήσει όλα τα ιδιαίτερα τυχόν προβλήµατα 
του έργου και ότι αναλαµβάνουν ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των εργασιών του 
έργου, 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. 

2. ο χρόνος έναρξης/ εκτέλεσης των εργασιών του έργου. 
3. ότι θα καλύψουν τον ∆ήµο µε όλη την απαραίτητη τεχνική υποδοµή για την 

απερίσπαστη εκτέλεση του έργου καθ' όλη την διάρκεια της σύµβασης και όπως 
ορίζει το Π.∆. 23/00.. 

4. ότι θα καλύψουν τον ∆ήµο ακόµα και σε περίπτωση έκτακτων αναγκών (Κυριακές, 
αργίες, κλπ).  

5. ότι ουδέποτε έχει αποφασιστεί έκπτωση ή καταγγελία συµβάσεως εκτέλεσης 
παροµοίου έργου εις βάρος τους λόγω επαγγελµατικού παραπτώµατος από 
οιοδήποτε Ν.Π.∆.∆. ή άλλο νοµικό πρόσωπο του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. 

6. Εάν τους έχει ή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τους διαγωνισµούς 
του ∆ηµοσίου. Σε περίπτωση που τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού να 
αναφέρεται ο χρόνος και οι λόγοι αποκλεισµού. 

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

8.   ότι έχουν εκτελέσει στο παρελθόν αντίστοιχο ή αντίστοιχα έργο/ έργα και το/ τα 
έχουν   
      ολοκληρώσει ή το/ τα εκτελούν ικανοποιητικά. 

     9. ότι αναλαµβάνουν την υποχρέωση επίδειξης του ζητούµενου εξοπλισµού σε χρόνο 
και  
          τόπο που θα τους ζητηθεί από τον ∆ήµο. 
   10. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα εµφανίζεται ονοµαστικός πίνακας για το 

προσωπικό που θα διατεθεί αποκλειστικά για την εκτέλεση του ναυαγοσωστικού 
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έργου στον ∆ήµο Πολυγύρου, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της τεχνικής έκθεσης και 
για το οποίο θα δηλωθεί και η εργασιακή σχέση (συνεταίροι, εξωτερικοί 
συνεργάτες µε παροχή υπηρεσιών, µισθοδοτούµενοι υπάλληλοι).Η εργασιακή τους 
σχέση θα πρέπει να αποδεικνύεται µε κάθε πρόσφορα µέσο. Η µη τήρηση του όρου 
επιφέρει ποινή αποκλεισµού. Για το προσωπικό θα πρέπει να κατατεθούν ακριβή 
αντίγραφα των αδειών ασκήσεως επαγγέλµατος από την λιµενική αρχή και 
αποδεικτικά στοιχεία αυτής της εργασιακής σχέσης επικυρωµένες ναυαγοσωστικές 
άδειες από 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 του έργου). 

    11. Υπεύθυνη δήλωση 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 του έργου. 

     12. ∆ήλωση για την εκτέλεση ή όχι από τον διαγωνιζόµενο όµοιων εργασιών προς την 
προσφερόµενη , η οποία θα αναφέρει µε λεπτοµέρεια τους Ο.Τ.Α. στους οποίους 
έχει εκτελέσει παρόµοιες εργασίες , τους χρόνους παράδοσης , τα κύρια 
χαρακτηριστικά τους. 

    13.  Βεβαίωση από τους Ο.Τ.Α για εκτέλεση από τον διαγωνιζόµενο όµοιων εργασιών 
προς  
          την προσφερόµενη . 
 
β) Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά 
 
1) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά του εδαφίου (α)  
2) ΦΕΚ σύστασης εταιρίας ή καταστατικό νόµιµα δηµοσιευόµενο   
 
 
δ) Οι συνεταιρισµοί. ενώσεις κοινοπραξίες 
 
1) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά του εδαφίου (α) κατά περίπτωση για κάθε µέλος που   
συµµετέχει στην ένωση. συνεταιρισµό ή κοινοπραξία. 
2) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός ή η κοινοπραξία  
λειτουργεί νόµιµα. 
5.3 Για ανώνυµες εταιρίες που θα συµµετάσχουν στον διαγωνισµό µε εκπρόσωπο τους, 
αυτός που θα καταθέσει την προσφορά, εκτός της ταυτότητας του, θα προσκοµίσει 
υποχρεωτικά πρακτικό του ∆.Σ. της Εταιρίας όπου θα εγκρίνεται η συµµετοχή αυτής στο 
συγκεκριµένο διαγωνισµό και όπου θα ορίζεται ότι εκπρόσωπος της εταιρίας για να 
παραδώσει την προσφορά είναι αυτός που την καταθέτει. Το σχετικό αυτό έγγραφο θα 
φέρει βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούµενου από αρµόδια 
διοικητική ή δικαστική αρχή ή συµβολαιογράφο. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι 
διαγωνιζόµενοι παρίστανται αυτοπροσώπως µε επίδειξη της ταυτότητας των. 
5.4 Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν 
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη 
δήλωση και για όσους δεν προβλέπεται από τον νόµο ένορκη δήλωση, από υπεύθυνη 
δήλωση, που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. 
 
 

Άρθρο 6ο. Εγγύηση σuµµετοχής στον διαγωνισµό 
      

6.1 Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του 
συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5%  της συνολικής προϋπολογισθείσης 
δαπάνης (χωρίς το Φ.Π.Α), ήτοι 3.000,00 €,  Ευρώ. 
6.2 Η εγγύηση συµµετοχής κατατίθεται υπό µορφής γραµµατίου του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή υπό µορφής εγγυητικής επιστολής ανεγνωρισµένης 
Τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα. 
6.3 Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο το οποίο θα την εκδώσει και τον τύπο που 
περιβάλλεται, θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα ακόλουθα: 
1) Την ηµεροµηνία έκδοσης. 
2) Τον εκδότη. 
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3) Τον ∆ήµο προς τον οποίο θα απευθύνεται. 
4) Τον αριθµό της εγγύησης. 
5) Το ποσοστό που καλύπτει η εγγύηση. 
6) Την πλήρη επωνυµία και την διεύθυνση του διαγωνιζόµενου υπέρ του οποίου εκδίδεται 

η εγγύηση. 
7) Τον αριθµό της διακήρυξης, το τίτλο του έργου και την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. 
8) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως. 
9) Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεσή του ∆ήµου και ότι θα καταβληθεί 

ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη 
ειδοποίηση. 

10) Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε 
πάγιο τέλος χαρτόσηµου. 

11) Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία θα πρέπει να ισχύει 
τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

12) Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 
ύστερα από απλό έγγραφο του ∆ήµου. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την 
ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 

 
6.5 Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη. 
6.6 Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον διαγωνιζόµενο στον οποίο θα κατακυρωθεί η 
ανάθεση του έργου, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής 
εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις 
των λοιπών διαγωνιζόµενων που θα λάβουν µέρος στον διαγωνισµό, επιστρέφονται µέσα 
σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 
 
 

Άρθρο 7ο. Προσφορές 
 
7.1 Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, µέσα σε ένα κυρίως 
φάκελο καλά σφραγισµένο, σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις κάτωθι ενδείξεις που 
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
 

1) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα  
2) Η επωνυµία του ∆ήµου .................  
3) Ο τίτλος του έργου 
4) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού  
5) Τα στοιχεία του διαγωνιζοµένου 

 
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται δεκτές. Μέσα στον κυρίως φάκελο 
της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως 
εξής: 
 
α) Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και η 
εγγύηση 
    συµµετοχής. 
β) Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό 
σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 
γ) Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, 
επίσης µέσα  στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη 'ΌΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 
 
Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου όπως αναγράφονται ανωτέρω. 
 
7.2 Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου 
όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και 
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις 
λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
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7.3 Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό θα υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισµού. 
µαζί µε την τεχνική προσφορά τους (θα τοποθετούνται στον φάκελο της τεχνικής 
προσφοράς) όλα τα απαιτούµενα στοιχεία που ορίζονται στα σχετικά § 12.2.1 έως 12.2.5 
της γενικής και ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων. 
7.4 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και 
µονογραµµένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή 
διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των 
προσφορών. 
7.5 Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους 
της διακήρυξης και των συµβατικών τευχών της, εκτός εάν κατά περίπτωση στην 
προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην 
περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους που 
είναι διαφορετικοί από τους όρους διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την 
κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 
διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 
διευκρινήσεις δίνονται από τον προσφέροντα µόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή 
διαγωνισµού, είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. 
7.6 ∆εν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής απορρίπτονται, ως 
απαράδεκτες.  
7.7 Οι προσφορές, οι βεβαιώσεις ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θα είναι έγγραφες στην 
Ελληνική και µόνο γλώσσα και σε κάθε περίπτωση επίσηµα µεταφρασµένα (εκτός ίσως 
από επισυναπτόµενα τεχνικά φυλλάδια, σχέδια, προσπέκτους που µπορούν να δίδονται 
στην Αγγλική) 
7.8 ∆εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
 

Άρθρο 8ο. Προσφερόµενη τιµή 
 
8.1 Η οικονοµική προσφορά θα διατυπώνεται σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο υπόδειγµα 
προϋπολογισµού προσφοράς σε ευρώ, για την εκτέλεση προσφερόµενων εργασιών για 
χρονική διάρκεια από 01/6/2011 έως 31/8/2011. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ 
τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός Φ.ΠΑ 
8.2 Η προσφερόµενη συνολική τιµή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικά και θα 
δοθεί υποχρεωτικά σε ευρώ. Προσφορά µε την οποία δίδεται τιµή σε συνάλλαγµα ή µε 
ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
8.3 Εφ' όσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη 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, µε απόφαση της Οικονοµικής  Επιτροπής. 
 

 
 
Άρθρο 9ο. Χρόνος ισχύος προσφορών 

 
9.1 Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους για εξήντα (60) ηµέρες 
από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. 
9.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω προβλεπόµενου χρόνου, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
9.3 Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφ' όσον ζητηθεί από τον ∆ήµο πριν 
από την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από 
την διακήρυξη. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης 
ισχύος της προσφοράς, 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 αναδειχθησόµενος 
µειοδότης. 
 
 

Άρθρο 10ο. Ενστάσεις - ∆ιοικητικές προσφυγές 
 
10.1 Οι ενστάσεις κατά της διεξαγωγής της δηµοπρασίας κατατίθενται στην Επιτροπή που 
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διενήργησε τη δηµοπρασία ή στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Φορέα µέχρι και την 
επόµενη εργάσιµη ηµέρα από τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας ή την επόµενη της 
ανακοίνωσης του αποτελέσµατος στην περίπτωση εξέτασης και αξιολόγησης των 
προσφορών. Οι ενστάσεις που κατατέθηκαν στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του φορέα 
πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθηµερόν στην επιτροπή δηµοπρασίας. 

10.2  Η επιτροπή υποχρεούται να υποβάλλει το πρακτικό της στο συλλογικό όργανο του 
φορέα αµέσως µετά   την παρέλευση της προθεσµίας για την υποβολή ενστάσεων 
(επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την διεξαγωγή δηµοπρασίας) µε τη διατύπωση γνώµης 
επ’ αυτών. 

10.3   Το συλλογικό όργανο του φορέα αποφασίζει επί του πρακτικού και των τυχόν 
υποβληθησών ενστάσεων και εγκρίνει το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας. 

10.4  Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα. 
10.5 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους 

λόγους, δεν      γίνονται δεκτές. 
 

Άρθρο 11ο. Τρόπος διενέργειας του διαγωνισµού – Αξιολόγηση προσφορών 
 
11.1 Όταν παρέλθει η ώρα που ορίζεται από το § 3.1 της παρούσας. κηρύσσεται 
µεγαλόφωνα στην αίθουσα συνεδρίασης της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού η 
λήξη παράδοσης των προσφορών και γράφεται αυτό στο πρακτικό της Επιτροπής 
διενέργειας του διαγωνισµού. Απαγορεύεται δε, για οποιοδήποτε λόγο η παραλαβή 
προσφοράς µετά το πέρας του εν λόγω χρόνου, εκτός εάν η παράδοση των προσφορών 
άρχισε πριν την λήξη αποδοχής των προσφορών και συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά 
την ώρα αυτή. 
11.2 Μετά την λήξη της παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση της Επιτροπής 
συνεχίζεται δηµόσια και αρχίζει από αυτήν η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου και του 
φακέλου της τεχνικής προσφοράς, κατά σειρά παράδοσής τους και γράφονται στο πρακτικό 
τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά σε κάθε φάκελο περιληπτικά. Ο φάκελος που περιέχει 
την οικονοµική προσφορά παραµένει σφραγισµένος, γράφεται δε πάνω σε αυτόν ο ίδιος 
αύξων αριθµός του κυρίως φακέλου. Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό µονογράφονται κατά την διενέργεια αυτού από 
όλα τα µέλη της Επιτροπής. 
11.3 Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παρευρισκόµενοι 
µέσα στην αίθουσα του διαγωνισµού βγαίνουν και η συνεδρίαση συνεχίζεται µυστικά. Η 
Επιτροπή συνεδριάζει µυστικά και ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των 
διαγωνιζόµενων, αποφασίζει δε γι' αυτούς που τυχόν αποκλείονται. έχοντας υπ' όψη την 
παρούσα διακήρυξη, την συγγραφή υποχρεώσεων και την σχετική νοµοθεσία. 
11.5 Στην συνέχεια, δηµόσια ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει τα ονόµατα όσων 
αποκλείστηκαν και ο λόγος αποκλεισµού τους. 
11.6 Αν οι διαγωνιζόµενοι που αποκλείονται δεν υποβάλλουν αντιρρήσεις για το πρώτο 
στάδιο του διαγωνισµού η Επιτροπή προχωρά στο δεύτερο στάδιο και ανοίγονται οι 
οικονοµικές προσφορές. Οι οικονοµικές προσφορές καταχωρούνται στο πρακτικό του 
διαγωνισµού και υπογράφονται από όλα τα µέλη της Επιτροπής. 
11.7 Στη συνέχεια, η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού διαβιβάζει τους φακέλους των 
τεχνικών προσφορών µε όλα τα στοιχεία που υποβλήθηκαν σε αρµόδιο Μηχανικό της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ για τεχνική αξιολόγηση και βαθµολόγηση. 
11.8 Ο αρµόδιος Μηχανικός αξιολόγησης του διαγωνισµού προβαίνει στην τεχνική 
αξιολόγηση και βαθµολογία των προσφορών βάσει των παρακάτω κριτηρίων  
 

Kριτήρια αξιολόγησης Βαθµολογία 

 α1.Εξοπλισµός που διατίθεται για την εκτέλεση του έργου. (∆ιάθεση του 0-30 
 απαιτoύµενoυ εξοπλισµού)  

 α2 .Προηγούµενη Εµπειρία του διαγωνιζόµενου σε παροχή αντίστοιχων 
εργασιών, 

0-25 

 ικανότητα και διαγωγή και προηγούµενη συνεργασία µε τον ∆ήµο και 
άλλων ΟΤΑ 

 

 στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.  
 α3. Επάρκεια, εµπειρία και ικανότητα του προσωπικού για την εκτέλεση του 0-20 
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έργου 
 (αντίγραφα των αδειών άσκησης επαγγέλµατος των ναυαγοσωστών που θα  
 χρησιµοποιήσει ο ανάδοχος µε χρονολογία απόκτησης άδειας επαγγέλµατος 
κλπ) 

 

 α4. Χρόνος έναρξης εκτέλεσης του έργου 0-10 

 α5. ∆ιάθεση εφεδρικού εξοπλισµού και service 0-15 
 
Η Βαθµολογία κάθε τεχνικής προσφοράς προκύπτει από το 
άθροισµα α 
 α = α1 + α2 + α3 + α4 
+α5 
 
Βαθµολογία οικονοµικής προσφοράς 
 
Στο τελικό στάδιο γίνεται ο υπολογισµός τελικού βαθµού αξιολόγησης (Τ) των 
προσφορών. Ο τελικός βαθµός αξιολόγησης προσφορών (Τ) που θα δοθεί στον κάθε 
διαγωνιζόµενο και βάσει του οποίου θα γίνει η τελική κατάταξη, προκύπτει από τον τύπο: 
 

Τελικός βαθµός (Τ) = (α) Ι (Ο Π) 
 

  Ανάδοχος του έργου αναδεικνύεται ο διαγωνιζόµενος που έχει τον µεγαλύτερο τελικό 
βαθµό αξιολόγησης (Τ) ο οποίος προκύπτει από το λόγο (α) της συνολικής του 
βαθµολογίας προς την οικονοµική (Ο Π) του προσφορά.(παρανοµαστής).∆ιευκρινίζεται 
ότι οι υπολογισµοί στρογγυλοποιούνται στα τρία δεκαδικά ψηφία. Όταν το τέταρτο 
δεκαδικό ψηφίο είναι ο αριθµός 5 χωρίς άλλα δεκαδικά ψηφία στρογγυλοποιούνται προς 
τα κάτω). 
Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες µε σχετική αιτιολόγηση. Προσφορές που παρουσιάζουν 
κατά την κρίση του αρµόδιου Μηχανικού για την Αξιολόγηση ουσιώδεις αποκλίσεις ή 
σοβαρή αντίθεση από τους όρους της διακήρυξης καθώς και της συγγραφής υποχρεώσεων, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Στην συνέχεια το πρακτικό της Αξιολόγησης του 
διαγωνισµού διαβιβάζεται στην Οικονοµική  Επιτροπή. 
 
11.9 Η Οικονοµική  Επιτροπή σε νέα δηµόσια συνεδρίαση και παρουσία των 

διαγωνιζόµενων, ανακοινώνει το αποτέλεσµα τεχνικής αξιολόγησης, καταχωρεί το 
αποτέλεσµα τεχνικής αξιολόγησης στο πρακτικό του διαγωνισµού και ανακοινώνει 
την τεχνοοικονοµικά συµφερότερη προσφορά. 

11.11 Η Οικονοµική Επιτροπή µπορεί να αποφασίσει την κατακύρωση του έργου ή, την 
µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε 
τροποποίηση ή µη των όρων της διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων. 

11.14 Τα πρακτικά του διαγωνισµού υπογράφονται από την Οικονοµική Επιτροπή καθώς 
και   
           από τον αναδειχθέντα µειοδότη στον οποίο έγινε η κατακύρωση του έργου. 
11.15 Στην συνέχεια ακολουθείται η σχετική νόµιµη διαδικασία για την έγκριση του  
          αποτελέσµατος του διαγωνισµού. 
11.16 Σε περίπτωση που ο µειοδότης στον οποίο έγινε η κατακύρωση του έργου αρνείται ή 

µε κάθε τρόπο αποφεύγει την υπογραφή των πρακτικών κηρύσσεται έκπτωτος µε 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και η εγγύηση συµµετοχής του περιέρχεται 
στον ∆ήµο χωρίς διαδικασία και γίνεται νέος διαγωνισµός σε βάρος του µε τους 
ίδιους όρους της διακήρυξης. 

11.17 Η Οικονοµική  Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα προ της ανακοίνωσης του 
αποτελέσµατος να διαπιστώσει (µε οποιοδήποτε τρόπο θεωρεί αποτελεσµατικότερο 
για να διασφαλιστεί η συµφερότερη και αξιοκρατικότερη δυνατή εκτέλεση του 
έργου), εάν οι µειοδότες έχουν πράγµατι την δυνατότητα διάθεσης του 
προσφερόµενου εξοπλισµού, την αξιοπιστία, φερεγγυότητα, επαγγελµατική 
συνέπεια, την τεχνική υποδοµή και οργάνωση, που είναι αναγκαία για την πλήρη 
και σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης και της συγγραφής 
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υποχρεώσεων, εκτέλεση του έργου, συµµορφώνονται µε τις κείµενες διατάξεις περί 
προστασίας περιβάλλοντος και εν γένει κάθε επικαλούµενο στην προσφορά 
στοιχείο καθώς επίσης και την σχέση µεταξύ ποιότητας και κόστους των 
προσφερόµενων υπηρεσιών (από τους συµµετέχοντες). 

 
 
 
 
 

Άρθρο 12ο. Ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης έργου 
 
12.1 Μετά τις παραπάνω εγκρίσεις, στον αναδειχθέντα µειοδότη στον οποίο έγινε η 
κατακύρωση του έργου αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, που περιλαµβάνει τουλάχιστον 
το περιεχόµενο του έργου, την τιµή, την συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της 
διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων αυτής, τα στοιχεία της 
απόφασης τελικής έγκρισης, εάν απαιτείται και την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 
12.2 Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της 
σύµβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. 
12.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας 
και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. 
12.4 Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει στην ανωτέρω προθεσµία να υπογράψει την σύµβαση ή 
δεν προσκοµίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κηρύσσεται έκπτωτος µε 
απόφαση της Οικονοµικής  Επιτροπής ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής του 
διαγωνισµού, εκτός εάν αυτό συνέβη µε ευθύνη του ∆ήµου ή συντρέχουν λόγοι ανωτέρας 
βίας. 
12.5 Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, 
όπως προσφορά, διακήρυξη, και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων 
σφαλµάτων ή παραδροµών. 
 
 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
(ΑΡΘΡΑ 13 ΕΩΣ 18) 

 
   Άρθρο 13ο. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 
 
 
13.1 Ο ανάδοχος, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των 
όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε (5) % της συνολικής 
ετήσιας συµβατικής αξίας για εκτέλεση του έργου, χωρίς τον Φ.Π.Α. 
13.2 Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
13.3 Όλα όσα αναφέρονται στην § 6.4 της παρούσας και αφορούν την εγγύηση 
συµµετοχής, ισχύουν και για την εγγύηση καλής εκτέλεσης. 
13.4 Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να συµπίπτει µε τον χρόνο 
εκτέλεσης του συµβατικού αντικειµένου του έργου, προσαυξηµένου κατά δύο (2) µήνες. 
13.5 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται, σε δύο µήνες µετά την περάτωση του 
συµβατικού αντικειµένου του έργου. 
 

Άρθρο 14ο. Χρόνος έναρξης εκτέλεσης εργασιών 
 
14.1 Ο ανάδοχος, υποχρεούται στην έναρξη εκτέλεσης του έργου µε τον ανάλογο 
εξοπλισµό και προσωπικό εντός της προθεσµίας που ορίζει στην προσφορά του η οποία δεν 
θα υπερβαίνει το χρονικό όριο δέκα (10) ηµερών (διάστηµα εκτιµούµενο ως επαρκές για 
,την εγκατάσταση του ανάδοχου και θέση σε λειτουργία όλου του απαιτούµενου 
εξοπλισµού) από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Ο ανάδοχος οφείλει να κάνει την 
έναρξη των εργασιών σε ακριβή ηµεροµηνία που θα του ανακοινώσει η επιβλέπουσα 
υπηρεσία του ∆ήµου. 
14.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται µόλις εγκατασταθεί να υποβάλλει στην υπηρεσία του ∆ήµου 
κατάσταση που να εµφανίζει τον αριθµό αδείας της άδειας επαγγέλµατος του κάθε 
ναυαγοσώστη καθώς και το σύνολο του απαιτούµενου εξοπλισµού που θα χρησιµοποιήσει. 
14.3 Σε περίπτωση καθυστέρησης έναρξης εκτέλεσης του έργου δέκα (10) ηµερών πέραν 
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της συµβατικής προθεσµίας και της από την υπηρεσία ανακοινωµένης ηµεροµηνίας, και 
µετά την διαπίστωση παρέλευσης άπρακτου του διαστήµατος αυτού ο ανάδοχος καθίσταται 
έκπτωτος 
14.4 Ο χρόνος έναρξης εκτέλεσης του έργου πρέπει να καθορίζεται υποχρεωτικά και στις 
οικονοµικές προσφορές ρητά σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της διακήρυξης και των 
συµβατικών τευχών της.  
14.5 Στην αξιολόγηση των προσφορών θα εκτιµηθεί ιδιαίτερα ο συντοµότερος δυνατός 
χρόνος έναρξης εκτέλεσης του έργου. 
 
 
           Άρθρο 15ο. ∆ιάρκεια εκτέλεσης σύµβασης 
 
15.1 Η συµβατική διάρκεια εκτέλεσης του έργου καθορίζεται για τρεις (3) µήνες από 
01/06/2011 έως 31/08/2011 από την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών.  
 

Άρθρο 16ο. Συµβατικά στοιχεία 
 
Συµβατικά στοιχεία που διέπουν τους όρους του έργου κατά σειρά ισχύος είναι: 
 

α) Το συµφωνητικό που θα υπογραφεί µε 
τον ανάδοχο 
β) Η ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού 
γ) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων και 
δ) Η προσφορά του ανάδοχου 

 

Άρθρο 17ο. Ισχύουσες διατάξεις 
 
Η διενέργεια και η εκτέλεση του έργου διέπονται από τις παρακάτω διατάξεις: 
 

 1) Του Π.∆. 28/80 «Περί εκτέλεσης έργων και προµηθειών ΟΤΑ» όπως αυτό έχει 
τροποποιηθεί, συµπληρωθεί και ισχύει σήµερα. 

2) Του Ν.3463/06 ∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας όπως αυτός έχει 
τροποποιηθεί, συµπληρωθεί και ισχύει σήµερα. 
3) Το Π.∆. 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. 
4) Το άρθρο 20 παράγραφος 13 του Ν/ 3731/08. 
 
 
Άρθρο 18ο. Αλλά στοιχεία 

 
18.1  Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να προβεί στην κατακύρωση του διαγωνισµού και 
στην περίπτωση παραµονής µόνο µίας έγκυρης προσφοράς στην διαδικασία των διάφορων 
σταδίων του διαγωνισµού. 
18.2   ∆εν γίνονται δεκτές προσφορές διαγωνιζόµενων που δεν θα αφορούν το σύνολο των 
προς εκτέλεση εργασιών όπως προβλέπει η παρούσα και τα συµβατικά τεύχη της. 
 

Β. Ορίζει επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού, αποτελούµενη από τους κάτωθι 
υπαλλήλους του ∆ήµου: 

Α. Πανταζή Άννα 
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Β. Ζούνης Αθανάσιος 

Γ. Σεραφείµ Βασίλειος 

Σαν αναπληρωµατικά µέλη όλων των παραπάνω ορίζονται οι εξής: 

Α. Γεωργιάδης Μισαήλ 

Β. Πατσιούρα Αναστασία 

Γ. Κυπριώτης Ιωάννης 

 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 54/2011 
Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ   ΜΕΛΗ 
                                 Υπογραφή                                                       Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασµα 
Πoλύγυρoς  23 Μαίου 2011 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
       
 
                                                     ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
       ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ    
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