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Αριθµός Πρακτικού 11 

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv 

Της 16-07-2012

  Η Οικονοµική Επιτρoπή τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 

1)Αλέξανδρο Μ. Πνευµατικό, ∆ήµαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)∆ράκο

Παναγιώτη, 4)Σταµατάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Μπάκουλη

∆ηµήτριο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, ∆ηµ. Συµβoύλoυς, ως µέλη, συvεδρίασε

σήµερα τηv 16η Ιουλίου 2012, ηµέρα της εβδoµάδας ∆ευτέρα κι ώρα 08:30 σε τακτική συvεδρίαση κι

ύστερα από τηv αριθµ. 30771/12-07-2012 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόµιµα

κι εµπρόθεσµα σε κάθε έvα από τα µέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέµατα

της ηµερήσιας διάταξης. 

  Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα έξι (6) µέλη κι έλειπαν τρία (3) (οι κ.κ. Γρ. Καρπούζης, Μ. 

Σταµατάκης και ∆. Μπάκουλης) κι έτσι υπήρχε vόµιµη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευµατικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)∆ράκος Παν., 4)Φόρτης Φώτ., 

5)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 6)Κορδώσης Χρ.. 

ΑΠΟΦΑΣΗ 225η: Ο Πρόεδρος εισηγούµενος τo 2ο θέµα ηµερήσιας διάταξης «Έγκριση τεχνικών

προδιαγραφών της αριθµ. 48/2012 µελέτης για την εκτέλεση της εργασίας ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ∆.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ∆. ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

προϋπολογισµού 59.987,35 », θέτει υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την υπ’ αριθµ. 48/2012 

µελέτη, που έχει συνταχθεί από τον Γεωλόγο του ∆ήµου κ. Κ. Πνευµατικό κι έχει θεωρηθεί από τον

∆ιευθυντή της Τ.Υ. ∆. Κορινθίων κ. Σπ. Περόγαµβρο,  προτείνει δε  στη Οικονοµική Επιτροπή  να

εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της ως άνω µελέτης για την εν θέµατι εργασία, σύµφωνα µε τις

διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006, του Ν. 3731/08, του Π.∆. 28/1980 και

του Ν. 2539/1997.  

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την αριθµ. 48/2012 

µελέτη του ∆ήµου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την παρ. 1 και την παρ 4 του

άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07, 

του Π.∆. 28/1980, την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08, το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ

247 Α), την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση

Υπουργού Οικονοµικών

ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΙΙΖΖΕΕΙΙ ΟΟΜΜΟΟΦΦΩΩΝΝΑΑ



     Α.- Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθµ. 48/2012 µελέτης µε τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ∆.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ∆. ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» 

προϋπολογισµού 59.987,35  {συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ}. 

  Β.- Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση της εν θέµατι

εργασίας ως εξής: 

ΑΡΘΡΟ 1ο  

Προκηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την

Εργασία «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ∆.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ∆. 

ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» συνολικού προϋπολογισµού 59.987,35  (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) 

Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι έως ……………  

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 25/6117.0008 (ΣΑΤΑ 2012) 

ΑΡΘΡΟ 2ο  

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής στο ∆ηµαρχείο Κορινθίων

(Κολιάτσου 32, Κόρινθος), την 6 Αυγούστου ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 09:30. 

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από τη Οικονοµική Επιτροπή η οποία θα κρίνει µε βάση τη

χαµηλότερη τιµή εφ’ όσον η προσφορά συµφωνεί µε τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

Η τιµή θεωρείται καθαρή χωρίς ΦΠΑ. 

ΑΡΘΡΟ 3ο  

Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί επαγγελµατίες ή εταιρίες που µπορούν να εγγυηθούν την

άριστη εκτέλεση της εργασίας ανεξάρτητα από τη χώρα που εδρεύουν και  να κατέχουν άδεια  

µεταφοράς. 

ΑΡΘΡΟ 4ο ∆ικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την οικονοµική προσφορά θα καταθέσουν και τεχνική

προσφορά.  

Η προσφορά θα περιέχει τα κάτωθι στοιχεία και δικαιολογητικά: 

4.1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου από το οποίο

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί  για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους

δραστηριότητας. 

β. Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου

διµήνου, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν τελούν ή δεν είναι σε διαδικασία πτώχευσης

εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλης ανάλογης

κατάστασης. 

γ. Πιστοποιητικά αρµόδιας αρχής, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές

υποχρεώσεις τους   έως την ηµέρα κατάθεσης των προσφορών. 



δ. Πιστοποιητικά του οικείου Επιµελητηρίου µε πιστοποίηση της εγγραφής για το συγκεκριµένο

επάγγελµα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από ∆ηµόσια Αρχή που έχει εκδοθεί το πολύ έξι

(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. Σε περίπτωση εγκατάστασής

τους στο εξωτερικό, τα δικαιολογητικά των παραγράφων γ. και δ. της παρούσης εκδίδονται µε

βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι. 

ε. Κατάσταση του διατιθέµενου εξοπλισµού

4.2. ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ

Τα ως άνω για τους Έλληνες πολίτες αλλά µε έκδοση της χώρας εγκατάστασης τους, 

µεταφρασµένα στην Ελληνική. 

4.3. ΟΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ (κοινή προσφορά) 

α. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι η κοινοπραξία λειτουργεί νόµιµα

β. Πιστοποιητικά σύµφωνα µε τις παραγράφους γ και δ του άρθρου 4.1. της παρούσης που

απαιτούνται για του Έλληνες Πολίτες

4.4. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Ή ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ

Όλα τα ανωτέρω πλην του πιστοποιητικού Ποινικού Μητρώου

4.5. Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση, οι συµµετέχοντες οφείλουν να προσκοµίσουν µε ποινή

απορρίψεως από το διαγωνισµό τα ακόλουθα: 

α. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της

∆ιακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής. 

β. ∆ήλωση περί του ότι η επιχείρηση του συµµετέχοντος Νοµικού Προσώπου δεν λειτουργεί υπό

καθεστώς νοµικών περιορισµών. 

γ. ∆ήλωση ότι δεν έχει αποκλειστεί η συµµετοχή του διαγωνιζόµενου σε διαγωνισµούς του

∆ηµοσίου ή Ο.Τ.Α. 

δ. ∆ήλωση για το αν έχει υποπέσει ο διαγωνιζόµενος σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της

επαγγελµατικής δραστηριότητας για τη συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των

συµβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της προς τις Υπηρεσίες του ∆ηµόσιου

τοµέα καθώς και αν έχει υποπέσει στο παράπτωµα να έχει κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις

κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από τις Υπηρεσίες. 

ΑΡΘΡΟ 5ο  

Εφόσον οι διαγωνιζόµενοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους οφείλουν

να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση εκπροσώπησης βεβαιωµένου του γνησίου της υπογραφής από

Αρµόδια Αρχή. 

5.1. Κανένας δε µπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δηµοπρασία περισσότερες από µία (1) εταιρεία  

ούτε να συµµετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρεία, 

συνεταιρισµό ή και Κοινοπραξία. 

Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές και θα πρέπει να τις αποσύρει ο

ενδιαφερόµενος εκτός από µία, µε την οποία θα συµµετάσχει στο διαγωνισµό. 

ΑΡΘΡΟ 6ο  Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών



6.1.Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής κατά την ηµέρα και

ώρα που ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσης. 

6.2.Οι προσφορές δύνανται να αποσταλούν ταχυδροµικά ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο µέχρι της

προηγουµένης του διαγωνισµού εργάσιµης ηµέρας

6.3.Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο, πριν τη διενέργεια του

διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στο αρµόδιο όργανο που παραλαµβάνει τις

προσφορές προ της εκπνοής της προθεσµίας  που καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειµένου

να αποσφραγιστούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. 

6.4. Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσµα δε γίνονται δεκτές. 

6.5. Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές, υποβάλλονται µέσα σε φάκελο καλά

σφραγισµένο σε ένα (1) αντίγραφο. Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα αναγράφει ευκρινώς τα

ακόλουθα: 

α. Την λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα

β. Το είδος της προσφοράς, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ή ΤΕΧΝΙΚΗ

γ. Τον πλήρη τίτλο της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό

δ. Τον αριθµό της διακήρυξης

ε. Το αντικείµενο του διαγωνισµού

στ. Την ηµεροµηνία του διαγωνισµού

ζ. Τα στοιχεία του συµµετέχοντος

6.6. Οι ανωτέρω προσφορές τοποθετούνται στον κυρίως φάκελο ο οποίος   περιέχει:  

  α. Όλα τα ζητούµενα στο άρθρο 3 της παρούσης δικαιολογητικά συµµετοχής       

και  δηλώσεις µαζί µε την εγγυητική επιστολή συµµετοχή στον διαγωνισµό

  β. ∆ήλωση για το χρόνο ισχύος της προσφοράς  

γ. Μέσα σε ιδιαίτερο σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ   ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

καθώς και τα λοιπά στοιχεία του εξωτερικού φακέλου θα έχουν τοποθετηθεί σε δύο (2) 

αντίγραφα τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς. 

6.7. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό πρέπει να είναι στην

Ελληνική ή σε επίσηµη µετάφραση  

6.8. Οι οικονοµικές προσφορές θα είναι συµπληρωµένες στα ειδικά έντυπα της υπηρεσίας χωρίς

να φέρουν ξάσµατα, σβησίµατα, προσθήκες και διορθώσεις. 

6.9. Προσφορές ασαφείς που δε µπορούν να ερµηνευτούν ή που υπάρχουν διορθώσεις που τις

καθιστούν ασαφείς απορρίπτονται. 

6.10. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους  τους όρους της

∆ιακήρυξης εκτός από τα σηµεία που αναφέρει σε ρητή  δήλωσή του. 

6.11. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δε γίνεται δεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε

διευκρίνιση, τροποποίηση ή και απόκρουση όρων της διακήρυξης. ∆ιευκρινήσεις δίνονται µόνον

όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισµού. 



Από τις διευκρινήσεις που δίνονται λαµβάνονται υπόψη µόνον εκείνες που αναφέρονται στα

σηµεία που ζητήθηκαν. 

6.12. Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο τον διαγωνιζόµενο δεν γίνονται δεκτές  (άρθρο 19 του

Π∆ 346/98). 

6.13. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες

6.14. Προσφορές που δεν υποβάλλονται για το σύνολο των εργασιών δε γίνονται δεκτές

ΑΡΘΡΟ 7ο

7.1. Με την προσφορά η τιµή εργασίας δίνεται ανά είδος µονάδας όπως περιγράφεται στον

ενδεικτικό προϋπολογισµό.  

7.2. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση που

θα ισχύει κατά την ηµέρα της ∆ηµοπράτησης εκτός από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. που θα βαρύνει

το ∆ήµο Κορινθίων. 

7.3. Η Προσφερόµενη τιµή θα είναι σε ευρώ ( ). Προσφορά σε άλλο νόµισµα ή µε ρήτρα

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

ΑΡΘΡΟ 8ο Υπογραφή σύµβασης

Ο ανάδοχος που κατακυρώθηκε η εργασία υποχρεούται σε διάστηµα όχι µικρότερο των πέντε (5) 

ηµερών και όχι µεγαλύτερο από δέκα (10) από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης να προσέλθει για την

υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 

Ο χρόνος ισχύος αρχίζει από την εκπνοή αυτής της προθεσµίας. Σε περίπτωση µη προσέλευσής

του ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 26 παρ.1 του Π.∆. 28/80. 

ΑΡΘΡΟ 9ο  Σύµβαση  

Η σύµβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη. Η

σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που τη συνοδεύουν και τη

προσφορά του µειοδότη που έγινε αποδεκτή από το ∆ήµο, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις

όρων που και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη έγιναν αποδεκτές. 

Η σύµβαση δε µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία και περιλαµβάνει

τουλάχιστον τα εξής: 

• Τον τόπο και το χρόνο της υπογραφής της σύµβασης

• Τα συµβαλλόµενα µέρη  

• Τις προβλεπόµενες για τη νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες

• Το λόγο για τον οποίο καταρτίζεται

• Τη συµφωνηθείσα τιµή

• Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις

• Τον τρόπο παραλαβής

• Τις διατάξεις εκτέλεσης της δηµοπρασίας

• Τον τρόπο επίλυσης των διαφορών

• Τις προβλεπόµενες ρήτρες



Η σύµβαση υπογράφεται για το ∆ήµο Κορινθίων από το ∆ήµαρχο Κορινθίων ή από το νόµιµο

αναπληρωτή του. Η σύµβαση τροποποιείται µόνον όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή

όταν συµφωνήσουν και τα δύο (2) συµβαλλόµενα µέρη ύστερα από γνωµοδότηση των αρµοδίων

οργάνων αξιολόγησης. 

ΑΡΘΡΟ 10ο  Εγγυήσεις

Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισµού του

έργου (άρθρο 15 Π.∆ 28/80) 

Κατά την υπογραφή της σύµβασης επιστρέφεται στο µειοδότη η εγγυητική συµµετοχής και

αντικαθίσταται µε την εγγυητική καλής εκτέλεσης ποσοστού 5% της συµβατικής αξίας. 

ΑΡΘΡΟ 11ο  Ισχύς των προσφορών

Η ισχύς των προσφορών των συµµετεχόντων δε µπορεί να είναι µικρότερη των 60 ηµερών. 

ΑΡΘΡΟ 12ο  Τρόπος πληρωµής

Η πληρωµή θα γίνεται τµηµατικά. 

ΑΡΘΡΟ 13ο  Κανόνες δηµοσιότητας της διακήρυξης

Περίληψη της παρούσας θα δηµοσιευθεί άπαξ σε µια ηµερήσια εφηµερίδα και θα αναρτηθεί στον

πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου Κορινθίων.  Οι δαπάνες δηµοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο. 

  Γ.- Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισµού 2012 µε ΚΑ 25/6117.0008 

ποσού 60.000,00  µε τίτλο «Καθαρισµός - Συντήρηση και επισκευή Γεωτρήσεων ∆.Ε. Σαρωνικού ∆. 

Κορινθίων» (Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 10/202/2012). 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόµoς oρίζει. 

   Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 11/225/2012.-

Ο Πρόεδρoς                                                   Τα Μέλη

                                                                                                 Κεφάλας Σταύρος     

             ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                         ∆ράκος Παναγιώτης   

                                                               Φόρτης Φώτιος

                Χριστοδουλόπουλος Χρήστος

                Σταµατάκης Μάριος

                                                                                    Κορδώσης Χρήστος

                                                                                    

Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος, 25-07-2012 

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ




