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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 19/14-08-2012
Αριθ.Αποφ. 221/2012
ΘΕΜΑ: ∆ιάθεση πίστωσης- Καθορισµός όρων πρόχειρου διαγωνισµού για
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης εργασίας µε τίτλο «Συνεργείο φύλαξης στην
Εστία»
Στους Μολάους, σήµερα, την 14-08-2012 ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 µ. στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου Μονεµβασιάς, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 22101/09-08-2012
πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα
µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Λύρας Χαράλαµπος

2.Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)
3. Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος
4. Μαυροµιχάλης Κων/νος
5. Μαρούσης Χαράλαµπος
6. Χαραµής Αντώνης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. Κοντραφούρη Γεώργιο.
Τα τακτικά µέλη µε την πρόσκληση που είχαν λάβει όφειλαν σε περίπτωση
απουσίας τους να ενηµερώσουν τα αναπληρωµατικά µέλη για τη νόµιµη
αναπλήρωσή τους, τα οποία όµως δεν παρευρέθησαν.
Για το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ ανέφερε
τα εξής:
Κατά την σύνταξη του προϋπολογισµού οικ. έτους 2012 εγγράφηκε πίστωση
ποσού 35.400,00 € στον Κ.Α. 15.6162.006 για την εκτέλεση της εργασίας
«Συνεργείο φύλαξης στην Εστία».
Με τη συγκεκριµένη εργασία προβλέπεται η απογευµατινή και νυχτερινή φύλαξη
εσωτερικών και εξωτερικών χώρων της Μαθητικής Εστίας Μολάων του ∆ήµου
Μονεµβασιάς για το σχολικό έτος 2012-2013, εξαιρουµένων των διακοπών
Χριστουγέννων-Πάσχα.
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος της Ο.Ε έθεσε υπόψη των µελών της:
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•
•

την αριθ. 93/2012 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου σχετικά µε την
εργασία «Συνεργείο φύλαξης στην Εστία»,
το γεγονός ότι για το έτος 2012 απαιτείται η διάθεση πίστωσης 17.700,00€
για την εργασία αυτή,

Η οικονοµική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :
• τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10
• 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
• 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
• την υπ’ αριθµόν 93/2012 µελέτη της υπηρεσίας του δήµου
• την εξειδικευµένη πίστωση 32.767,20€ για την εργασία «Συνεργείο φύλαξης
στην Εστία».
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
•

Ψηφίζει πίστωση ποσού 17.700,00€ σε βάρος του Κ.Α. 15-6162.006 του
προϋπολογισµού οικ. έτους 2012 µε τίτλο «Συνεργείο φύλαξης στην Εστία»
και η υπόλοιπη πίστωση θα βαρύνει τον υπό κατάρτιση προϋπολογισµό του
2013.

•

Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού για την
εργασία « Συνεργείο φύλαξης στην Εστία», ως εξής:

Άρθρο 1 Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση των εργασιών θα γίνουν
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 28/80 «Περί εκτελέσεως εργασιών και µεταφορών
Ο.Τ.Α» και του άρθρ. 209 παρ.9 του Ν. 3463/06 (Κ.∆.Κ).
Άρθρο 2 Προϋπολογισµός των εργασιών – ∆ιάρκεια σύµβασης
Η συνολική δαπάνη των εργασιών έχει προϋπολογισθεί σε 32.767,20 ευρώ
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται στην ανάλωση του συνόλου του ενδεικτικού
προϋπολογισµού της µελέτης, το οποίο λειτουργεί ως ανώτερο όριο το οποίο δεν
µπορεί να υπερβεί.
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται από 10/09/2012 ως τις 21/06/2013.
Άρθρο 3 Χρόνος και τόπος που θα γίνει ο διαγωνισµός
Στοιχεία αναθέτουσας αρχής
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Μολάοι Λακωνίας – Τ.Κ 230 52
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2732 360 542 – 572
ΦΑΞ: 2732 360 556 - e-mail: papageo@monemvasia.gr –
mlivanos@monemvasia.gr
Ο διαγωνισµός θα γίνει στο δηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου Μονεµβασιάς (Μολάοι
Λακωνίας – Τ.Κ 230 52), την ……../……./2012 ηµέρα ………………… και ώρα 10:00
ως 11:00, διάστηµα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις
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προσφορές αυτοπροσώπως ή µέσω νοµίµως εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου στην
επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού.
Άρθρο 4 ∆εκτοί στο διαγωνισµό
∆εκτές στην διαδικασία κατάθεσης προσφοράς γίνονται ηµεδαπές ή αλλοδαπές
επιχειρήσεις ατοµικές ή εταιρικές, στον κύκλο εργασιών των οποίων εµπεριέχεται η
παροχή υπηρεσιών φύλαξης.

Άρθρο 5 ∆ικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό
Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν στην Επιτροπή του διαγωνισµού τα εξής
δικαιολογητικά :
1. Πιστοποιητικό του 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.
2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης 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 ποινικού µητρώου είναι:
• Τα φυσικά πρόσωπα
• Οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε - Ε.Ε και Ε.Π.Ε
• Πρόεδρος και διευθύνων Σύµβουλος για Α.Ε
• Σε κάθε άλλη περίπτωση Νοµικού Προσώπου ο νόµιµος εκπρόσωπός
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 και επίσης
ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού
συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία, έκδοσης τουλάχιστον του
τελευταίου τριµήνου.
4. Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης.
5. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας ως προς τις υποχρεώσεις
κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των
παραπάνω εδαφίων 1-5 εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της
χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό
πιστοποιητικό.
6. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, υπογεγραµµένη από
τους ασκούντες τον εκπρόσωπο της επιχείρησης, στην οποία θα δηλώνεται
ότι:
• ∆εν υπάρχουν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης
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•
•

∆εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου
τοµέα ή των Ο.Τ.Α
Ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης, της µελέτης της
υπηρεσίας και των τοπικών συνθηκών τους οποίους αποδέχεται χωρίς
καµία επιφύλαξη.

7. ∆ήλωση εκπροσώπησης βεβαιουµένου του γνησίου της υπογραφής του
εκπροσωπουµένου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή
συµβολαιογράφο, εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε
εκπροσώπους τους. Στην περίπτωση αυτή και σε περίπτωσης προσφοράς
εταιρείας υποβάλλεται θεωρηµένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας.
8. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή γραµµάτιο του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων (εγγύηση συµµετοχής) ποσού που
αντιπροσωπεύει το ποσοστό 2% του προϋπολογισµού της προσφοράς του
προσφέροντος χωρίς το Φ.Π.Α.
Στις εγγυητικές επιστολές αναφέρονται απαραίτητα τα ακόλουθα:
α. Ηµεροµηνία έκδοσης
β. Εκδότης
γ. ∆ήµος προς τον οποίο απευθύνεται η επιστολή
δ. Αριθµός εγγυητικής επιστολής
ε. Ποσό που καλύπτει η εγγύηση
στ.Πλήρης επωνυµία και διεύθυνση του διαγωνιζόµενου υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση
ζ. Τίτλος της προς ανάθεση υπηρεσίας
η. Ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.
θ. Οι όροι ότι:
Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
i.
παραιτείται της ένστασης της διζήσεως.
ii.
Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που
διενεργεί τον διαγωνισµό και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα
σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση, χωρίς
καµία ένσταση ή αντίρρηση.
iii.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της
κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
iv.
Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση
της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρµόδιας
Υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης
της εγγύησης.
Σφάλµατα ή ελλείψεις που σχετίζονται µε τον τίτλο του έργου ή τον υπέρ ου
η εγγύηση δεν οδηγούν σε αποκλεισµό αν δεν γεννάται σύγχυση.
Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής επί ποινή αποκλεισµού θα έχουν χρόνο
ισχύος κατ’ ελάχιστον το χρόνο ισχύος της προσφοράς που αναφέρεται στο
άρθρ. 11ο προσαυξηµένο κατά τριάντα (30) ηµέρες, δηλαδή τουλάχιστον έως
την ……………………..2012
Εφόσον τα περιεχόµενα των νοµιµοποιηµένων εγγράφων και
πιστοποιητικών δεν είναι πλήρη η προσφορά θεωρείται ελλιπής και δεν
λαµβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται χωρίς να ανοιχθεί
ο σφραγισµένος φάκελος που περιέχει την οικονοµική προσφορά.
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9. Σφραγισµένο φάκελο που θα φέρει την ένδειξη «Οικονοµική
Προσφορά» καθώς και τα λοιπά στοιχεία του εξωτερικού φακέλου και θα
περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς (έντυπο προϋπολογισµού
προσφοράς που χορηγεί η υπηρεσία). Το προσφερόµενο ποσό σε καµία
περίπτωση δεν υπόκειται σε αναθεώρηση. Πέραν του ποσοστού προσφοράς
ουδεµία διευκρίνιση που πιθανά αναγράφεται στα έντυπα δεν λαµβάνεται
υπόψη. Ουδεµία διόρθωση επιτρέπεται δια σβησίµατος εκτός αν αυτή µπορεί
να γίνει µε διαγράµµιση και οπωσδήποτε µονογραµµένη.
Η οικονοµική προσφορά θα αναγράφει το ποσοστό έκπτωσης ανά οµάδα
εργασίας (άρθρο) και τη δαπάνη που προκύπτει µετά την έκπτωση.
Άρθρο 6 Τρόπος διενέργειας του διαγωνισµού
Οι προσφορές θα δοθούν µέσα σε φάκελο που θα περιέχει τα δικαιολογητικά
συµµετοχής που αναφέρονται στο άρθρο 5ο της ∆ιακήρυξης και το σφραγισµένο
φάκελο της οικονοµικής προσφοράς.
Η οικονοµική προσφορά συντάσσεται από τον διαγωνιζόµενο στο έντυπο που
συνέταξε η υπηρεσία για διευκόλυνση των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό.
Η οικονοµική προσφορά πρέπει να είναι υπογεγραµµένη ανά σελίδα από τον
διαγωνιζόµενο.
Επιτρέπεται η κατάθεση προσφορών τόσο για το σύνολο των εργασιών (άρθρ. 1-2)
όσο και για µέρος αυτών (άρθρ. 1 ή 2).
∆εν επιτρέπεται η επίδοση εναλλακτικών προσφορών από τον ίδιο τον
συναγωνιζόµενο και δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές.
Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από την Επιτροπή διαγωνισµού σε δηµόσια
συνεδρίαση την ηµέρα και ώρα που καθορίζεται στο άρθρο 3 της διακήρυξης.
Αφού περάσει η ώρα λήξης αποδοχής των προσφορών απαγορεύεται για
οποιοδήποτε λόγο αποδοχή µεταγενέστερης προσφοράς µε ποινή ακυρότητας του
διαγωνισµού εκτός εάν η επίδοση των προσφορών που άρχισε πριν από την ώρα
λήξεως αποδοχής προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή µετά από την ώρα αυτή.
Μετά τη λήξη της παράδοσης προσφορών η συνεδρίαση συνεχίζεται δηµόσια και
αρχίζει από την Επιτροπή ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατά σειρά επίδοσης των
προσφορών και αναγράφονται στα πρακτικά τα έγγραφα που βρίσκονται µέσα στον
ανοικτό φάκελο περιληπτικά µεν αλλά µε τρόπο που να δείχνει αν είναι σύµφωνα µε
τους όρους της διακήρυξης. Οι σφραγισµένοι φάκελοι που βρίσκονται µέσα στον
ανοικτό και περιέχουν αντίστοιχα την οικονοµική προσφορά παραµένουν
σφραγισµένοι και αναγράφονται επάνω σ’ αυτούς ο αύξων αριθµός του ανοικτού
φακέλου.
Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών οι
παρευρισκόµενοι στην αίθουσα του διαγωνισµού εξέρχονται και η συνεδρίαση
συνεχίζεται µυστική. Η Επιτροπή συνεδριάζει µυστικά και ελέγχει τα δικαιολογητικά
των συναγωνιζόµενων και αποφασίζει για αυτούς που αποκλείονται.
Συνεχίζεται µετά η συνεδρίαση δηµόσια και ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει
αυτούς που αποκλείονται από το διαγωνισµό και τους λόγους του αποκλεισµού τους
και τους καλεί να παραλάβουν τους σφραγισµένους φακέλους και την εγγυητική
επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό.
Στη συνέχεια αποσφραγίζονται κατά σειρά και οι σφραγισµένοι φάκελοι των
προσφορών (οικονοµική προσφορά αυτών που έγιναν δεκτοί στο διαγωνισµό και
ανακοινώνονται µεγαλόφωνα οι προσφερόµενες τιµές.
Οι έγγραφες προσφορές και όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής στο
διαγωνισµό αριθµούνται και µονογράφονται σε κάθε φύλλο και συνολικά από όλα τα
µέλη της Επιτροπής.
Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόµενου ή δεν είναι
σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται.
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Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο προσφέρων το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ή τη
µικρότερη τελική τιµή.
Άρθρο 7 Ενστάσεις κατά του διαγωνισµού
Ενστάσεις για το αποτέλεσµα του διαγωνισµού κατατίθενται στην υπηρεσία
πρωτοκόλλου του ∆ήµου ως την επόµενη του διαγωνισµού εργάσιµη ηµέρα και
διαβιβάζονται αυθηµερόν στην επιτροπή του διαγωνισµού για εξέταση και υποβολή
γνωµοδότησης στην Οικονοµική Επιτροπή η οποία αποφαίνεται τελικά.
Άρθρο 8 Κατακύρωση αποτελεσµάτων-Σύµβαση
Η κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού διενεργείται µε Απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής η οποία αποφαίνεται και επί τυχόν ενστάσεων που έχουν
υποβληθεί.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µέσα σε προθεσµία όχι µικρότερη των πέντε (5)
ηµερών και µεγαλύτερη των δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της έγκρισης
του διαγωνισµού να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.
Η σύµβαση θα περιλάβει τους όρους αυτής της διακήρυξης σε συνδυασµό µε την
προσφορά του αναδόχου και συµπληρωµατικούς όρους που θα συµφωνηθούν.
Η σύµβαση αυτή θα υπογραφεί από τον ανάδοχο ή εκπρόσωπό του και τον νόµιµο
εκπρόσωπο του ∆ήµου στην ελληνική γλώσσα, σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία,
από την οποία θα διέπεται και κάθε διαφορά που θα µπορούσε να προκύψει στο
µέλλον θα υπάγεται στην αρµοδιότητα των Ελληνικών δικαστηρίων. Μετά την
υπογραφή της πιο πάνω σύµβασης εκτός από τα πιο πάνω στοιχεία της σύµβασης
κανένα άλλο έγγραφο η στοιχείο προγενέστερο από αυτή που συντάχθηκε ή
εναλλάχθηκε µεταξύ των συµβαλλοµένων δεν µπορεί να ληφθεί υπόψη µε κανένα
τρόπο για την ερµηνεία των όρων της σύµβασης.
Εάν ο ανάδοχος εργασίας δεν παρουσιασθεί µέσα στις πιο πάνω προθεσµίες για την
υπογραφή της σύµβασης ή δεν φέρει την, σύµφωνα µε το νόµο, εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης της, θα επιβληθούν σε αυτόν κυρώσεις που προβλέπονται από το
Π.∆/µα 28/80.
Άρθρο 9 Εγγυήσεις
Η εγγύηση συµµετοχής αναφέρεται αναλυτικά στο άρθρο 5ο της παρούσας και
επιστρέφεται στους αποκλεισθέντες του διαγωνισµού αµέσως, στους δε αποτυχόντες
µετά την ανακήρυξη του αναδόχου.
Η εγγύηση συµµετοχής του αναδόχου αντικαθίσταται κατά την υπογραφή της
σύµβασης από την εγγύηση καλής εκτέλεσης, αναγνωρισµένης Τράπεζας ή
γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ποσού που αντιπροσωπεύει το
ποσοστό 5% του προϋπολογισµού της προσφοράς του προσφέροντος χωρίς το
Φ.Π.Α.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο µετά τη
βεβαίωση για την καλή εκτέλεση των εργασιών από την αρµόδια επιτροπή.
Άρθρο 10 Επιβαρύνσεις µειοδοτών – ∆απάνες δηµοσίευσης
Ο ανάδοχος των εργασιών θα βαρύνεται µε κάθε νόµιµη κράτηση και οι δαπάνες
δηµοσίευσης της διακήρυξης τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας,
αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από την
αναθέτουσα αρχή, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών. Τα ποσά αυτά
θα παρακρατούνται από την αµοιβή του εργολάβου ή προµηθευτή κατά την πρώτη
πληρωµή του από την αναθέτουσα αρχή, εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος (Ν.
3548/07 άρθρ. 6 παρ.5)
Άρθρο 11 Ισχύ των προσφορών
Οι προσφορές δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους µέχρι και εξήντα (60) ηµερολογιακές
ηµέρες από τη διεξαγωγή του διαγωνισµού.
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Άρθρο 12 Ποινικές ρήτρες-έκπτωσης αναδόχου
Σε περίπτωση µη παροχής υπηρεσίας για το χρονικό διάστηµα έστω και µιας ηµέρας
ή σε περίπτωση πληµµελούς άσκησης των καθηκόντων των υπαλλήλων του
αναδόχου, καταπίπτει αποκλειστικά υπέρ της αναθέτουσας αρχής και σε βάρος του
αναδόχου ποινική ρήτρα ίση µε το ποσό των 100,00€ ηµερησίως και σε περίπτωση
υποτροπής µπορεί ο ανάδοχος να κηρυχθεί έκπτωτος κατά τις σχετικές διατάξεις,
όπως περιγράφονται και στο άρθρο 50 του Π.∆/τος 28/80.
Άρθρο 13 Παρακολούθηση σύµβασης - Πληµµελής εκτέλεση εργασιών
Η επίβλεψη εκτέλεσης της σύµβασης θα γίνεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο της
Μαθητικής Εστίας Μολάων.
Αν οι εργασίες εκτελούνται µε τρόπο που δεν ανταποκρίνεται στους όρους της
σύµβασης και των όρων της Συγγραφής υποχρεώσεων ή εκτελούνται πληµµελώς, ο
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να βελτιώσει την παροχή των υπηρεσιών του,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης προς τις υποδείξεις της αρµόδιας επιτροπής εντός
της από τη ίδιας οριζόµενης προθεσµίας, η επιτροπή µπορεί να προβεί στην
τακτοποίηση της ορθής εκτέλεσης των εργασιών εις βάρος και για λογαριασµό του
αναδόχου και κατά τον προσφερότερο, για τις ανάγκες και τα συµφέροντα του
∆ήµου, τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιµοποιείται η εγγύηση
καλής εκτέλεσης του αναδόχου.
Άρθρο 14 ∆ιαφορές διακήρυξης –νοµοθεσίας
Σε τµήµατα που η διακήρυξη παρουσιάζει ασάφειες ή ελλείψεις υπερισχύει η σχετική
νοµοθεσία όπως αυτή αναγράφεται στο άρθρο 1ο της παρούσας.
Άρθρο 15 Τρόπος πληρωµής
Η πληρωµή στον ανάδοχο θα γίνεται τµηµατικά ανά µήνα ύστερα από βεβαίωση της
αρµόδιας επιτροπής παραλαβής εργασιών που έχει συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό.
Άρθρο 16 κανόνες δηµοσιότητας
Περίληψη της διακηρύξεως θα δηµοσιευτεί σε δύο (2) ηµερήσιες εφηµερίδες της
έδρας του νοµού πέντε τουλάχιστον ηµέρες πριν από την διενέργειά του καθώς
επίσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται
όπως πιο κάτω.
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