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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Γάζι, 27-04-2018

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
«Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Εργασία: «Έξοδα ναυαγοσωστικής κάλυψης»
Προϋπολογισμός: 34.999,99 €
Κ.Α. Προϋπολογισμού: 6141.0002
Χρηματοδότηση: Έσοδα
CPV: 92332000-7 Υπηρεσία λουτρικών εγκαταστάσεων

Περιγραφή:
Σκοπός της εργασίας είναι η ασφάλεια και προστασία των λουομένων και λοιπών
παρευρισκόμενων στους πολυσύχναστους χώρους αιγιαλού και παραλίας, συγκεκριμένα για τις
παραλίες Αγία Πελαγία, Λυγαριά και Μονοναύτη για την περίοδο από 01/06/2018 – 30/09/2018.
Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (άρθρο 7 του Π.Δ. 23/2000), οι εκμεταλλευόμενοι των
λουτρικών εγκαταστάσεων (ΟΤΑ, ξενοδοχειακές μονάδες, κατασκηνώσεις κτλ.) υποχρεούνται
στην πρόσληψη ικανού αριθμού ναυαγοσωστών υποχρεωτικά κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και
Αύγουστο, καθώς και την προμήθεια και διάθεση του απαιτούμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού.
Επίσης, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 2132.9/907/2018-05.03.2018 έγγραφο του Κεντρικού
Λιμεναρχείου Ηρακλείου (με επισυναπτόμενο το υπ’ αριθμό 01/21-02-2018. Πρακτικό της
αρμόδιας Επιτροπής), η Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. πρέπει να επανδρώσει τις πολυσύχναστες παραλίες του τις
τρεις αυτές παραλίες, οι ναυαγοσώστες θα πρέπει να επανδρώσουν τις πολυσύχναστε παραλίες,
οι οποίες είναι :

1. Παραλία Λυγαριάς
Απαιτούμενος αριθμός ναυαγοσωστών ένας (01) – στη θέση:
 Κέντρο Παραλίας
2. Παραλία Αγ. Πελαγίας
Απαιτούμενος αριθμός ναυαγοσωστών ένας (01) – στη θέση:
 Κέντρο Παραλίας
3. Παραλία Μονοναύτη
Απαιτούμενος αριθμός ναυαγοσωστών ένας (01) – στη θέση:
 Κέντρο Παραλίας
Η ενδεικτική δαπάνη της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 34.999,99 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24%.
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Η εργασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Του Ν. 4412/2016. Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/2006 Α) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
3. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
4. Του Π.Δ. 23/2000 Φ.Ε.Κ Α’ 18/2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Έχει προβλεφθεί πίστωση στον Κ.Α. 6141.0002 του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2018.

της

Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.

Η υπηρεσία θα ανατεθεί, μετά από συνοπτικό διαγωνισμό την προαναφερόμενη εργασία σε
ανάδοχο που θα διαθέσει το απαραίτητο βάση νομοθεσίας (Π.Δ. 23/2000 Φ.Ε.Κ Α’ 18/2000)
προσωπικό και εξοπλισμό για την εκτέλεση της εργασίας.
Ο Συντάξας

Μανουράς Γεώργιος

Η Πρόεδρος της Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.

Αποστολάκη Ευαγγελία
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Γάζι, 27-04-2018

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
«Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.»
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ, ΛΥΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝΑΥΤΗ
1/2018

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΗΜΕΡΕΣ
ΕΠΑΝΔΡΩΣΗΣ
ΝΑΥΑΓΟΣ/ΚΩΝ
ΠΥΡΓΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛ/ΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΠΥΡΓΟΥ

Ναυαγοσωστική
κάλυψη
παραλιών Αγίας
122 ΗΜΕΡΕΣ
9.408,60 €
Πελαγίας,
Λυγαριάς και
Μονοναύτη
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ
ΠΥΡΓΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛ/ΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΠΥΡΓΩΝ

3 πύργοι * 9.408,60 =
28.225,80 €

28.225,80 €

Φ.Π.Α. 24%

6.774,19 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

34.999,99 €

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την ολοκλήρωση της εργασίας,
χωρίς ο ανάδοχος να δικαιούται καμία άλλη πληρωμή ή αποζημίωση. Αναλυτικά στην τιμή
περιλαμβάνονται οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού, ο εξοπλισμός, οι δαπάνες χρήσης του
εξοπλισμού (μεταφορά, διαλογή, φύλαξη, φθορά κλπ.), τα λειτουργικά έξοδα (συντήρηση
μηχανημάτων, επισκευή κλπ.), και γενικά κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της
εργασίας. Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε η Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. στις
τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχο είδος. Ο εργοδότης (Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.) υποχρεούται να
εφοδιάσει τις παραλίες με τους ναυαγοσωστικούς πύργους και να τους συντηρεί.

Ο Συντάξας

Μανουράς Γεώργιος

Η Πρόεδρος της Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.

Αποστολάκη Ευαγγελία
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Γάζι, 27-04-2018

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
«Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.»

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ, ΛΥΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝΑΥΤΗ
1/2018

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙΆρθρο 1 : Αντικείμενο της σύμβασης
Σκοπός της παρούσας υπηρεσίας είναι η ασφάλεια και προστασία των λουόμενων και λοιπών
παρευρισκόμενων στους πολυσύχναστους χώρους αιγιαλού και παραλίας και συγκεκριμένα για τις
παραλίες Αγία Πελαγία, Λυγαριά και Μονοναύτη για την περίοδο από 01/06/2018 – 30/09/2018.
Η Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. θα αναθέσει τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης των
παραλιών μετά από συνοπτικό διαγωνισμό.
Άρθρο 2 : Διατάξεις που ισχύουν
Η εργασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Του Ν. 4412/2016. Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/2006 Α) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
3. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
4. Του Π.Δ. 23/2000 (Φ.Ε.Κ Α’ 18/2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 3 : Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές
Κατά την εκτέλεση της εργασίας ακολουθούνται οι διατάξεις του Π.Δ. 23/2000 και οι οδηγίες των
σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υ.Ε.Ν..
Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (άρθρο 7 του Π.Δ. 23/2000), οι εκμεταλλευόμενοι των
λουτρικών εγκαταστάσεων (ΟΤΑ, ξενοδοχειακές μονάδες, κατασκηνώσεις κτλ.) υποχρεούνται
στην πρόσληψη ικανού αριθμού ναυαγοσωστών υποχρεωτικά κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και
Αύγουστο, καθώς και την προμήθεια και διάθεση του απαιτούμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού.
5

Επίσης, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 2132.9/907/2018-05.03.2018 έγγραφο του Κεντρικού
Λιμεναρχείου Ηρακλείου (με επισυναπτόμενο το υπ’ αριθμό 01/21-02-2018 Πρακτικό της
αρμόδιας Επιτροπής), η Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. πρέπει να επανδρώσει τις πολυσύχναστες παραλίες της, με
συνολικό αριθμό θέσεων τριών (3) ναυαγοσωστών οι οποίες είναι:

1.Παραλία Λυγαριάς
Απαιτούμενος αριθμός ναυαγοσωστών ένας (01) – στη θέση:
 Κέντρο Παραλίας
2.Παραλία Αγ. Πελαγίας
Απαιτούμενος αριθμός ναυαγοσωστών ένας (01) – στη θέση:
 Κέντρο Παραλίας
3.Παραλία Μονοναύτη
Απαιτούμενος αριθμός ναυαγοσωστών ένας (01) – στη θέση:
 Κέντρο Παραλίας
Τα βάθρα θα επανδρωθούν με κατ’ επάγγελμα ναυαγοσώστες, θα κατέχουν άδεια ναυαγοσώστη
εν ισχύ από αρμόδια λιμενική αρχή καθώς και τον πλήρη εξοπλισμό που αναφέρεται αναλυτικά
παρακάτω, σύμφωνα με το Π.Δ. 23/2000.
Τα βάθρα θα λειτουργούν καθημερινά κατά τους µήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, καθημερινά
(7 ηµέρες / εβδομάδα) και κατά τις ώρες από 10.30 π.μ. έως και 17.30 μ.μ., από τα οποία οι
ναυαγοσώστες θα ελέγχουν έκταση ακτής, σε ακτίνα 600 μέτρων (300 μέτρων εκατέρωθεν του
βάθρου). Σύμφωνα με την πράξη 208/12 του Ελεγκτικού Συνεδρίου-κλιμάκιο προληπτικού ελέγχου
δαπανών τμήμα VII, περί δυνατότητας του Δήμου προαιρετικής παροχής ναυαγοσωστικής
κάλυψης και το μήνα Σεπτέμβριο.
Οι ναυαγοσώστες θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό υγείας από γιατρό του Υγειονομικού
Κέντρου ή Κρατικού Νοσοκομείου.
Υποχρέωση κάθε ναυαγοσώστη είναι να βρίσκεται σε άμεση ετοιμότητα παροχής βοήθειας, με
ένδυμα κολύμβησης καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του, και να μπορεί είτε να περιπολεί από
στεριάς είτε με σωστική λέμβο κωπηλατώντας κοντά στο χώρο των λουομένων ή να κάθεται επί
του υπάρχοντος βάθρου ναυαγοσώστη.
Ο ναυαγοσώστης με την ανάληψη της υπηρεσίας θα αναρτά την αντίστοιχη σημαία χρώματος
πορτοκαλί με την ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ ενώ με την λήξη της υπηρεσίας (ή σε κάθε ενδεχόμενη
απουσία του) θα αναρτά την αντίστοιχη κόκκινη σημαία με την ένδειξη ΧΩΡΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ.
Επίσης υποχρεούται να διατηρεί τον ναυαγοσωστικό πύργο αλλά και το χώρο γύρω από αυτό
καθαρό.
Επιπλέον κάθε ναυαγοσώστης θα πρέπει να τηρεί βιβλίο συμβάντων στο οποίο θα περιγράφεται
αναλυτικά το συμβάν και η αντιμετώπιση του συμβάντος από τον ναυαγοσώστη.
Ο αναγκαίος υλικοτεχνικός εξοπλισμός για το προσωπικό (ναυαγοσώστες) θα είναι ακριβώς όπως
προβλέπει το άρθρο 7 του Π.Δ. 23/2000, ο οποίος θα παρέχεται από τον ανάδοχο.
Συγκεκριμένα, απαιτείται να διαθέτει σε κάθε ναυαγοσωστικό πύργο:
1. μηχανοκίνητο μικρό σκάφος, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, εφοδιασμένο με φορητό
πυροσβεστήρα, κουπιά, δύο κυκλικά σωσίβια και σφυρίχτρα.
Οι εξοπλισμοί των μικρών σκαφών να είναι εγκεκριμένου τύπου από την αρμόδια Δ/νση του
Υ.Ε.Ν., να βρίσκονται σε καλή κατάσταση και να μην έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της ισχύος
για όσα εφόδια προβλέπεται να φέρουν. Στο μέσον των πλευρών της λέμβου, δεξιά και αριστερά
είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΗ ΛΕΜΒΟΣ και κάτωθεν αυτής η ένδειξη RESCUE BOAT, μπλε
απόχρωσης. Η έλικα της λέμβου είναι προφυλαγμένη με πλέγμα για την αποτροπή ατυχήματος.
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2. αδιάβροχο φακό
3. κιάλια
4. ναυαγοσωστικό σωσίβιο
5. σανίδα διάσωσης
6. σωστικό σωλήνα
7. φορητό φαρμακείο
8. πτυσσόμενο φορείο
9. δύο σημαντήρες χρώματος πορτοκαλί με σχοινί μήκους τουλάχιστον πενήντα (50) μέτρων
10. ένδυμα κολύμβησης χρώματος πορτοκαλί
11. καπέλο στην εμπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν
αυτής την ένδειξη LIFEGUARD
14. κουβέρτες
15. καταδυτικό μαχαίρι
16. μάσκα βυθού
17. βατραχοπέδιλα
18. σημαία ναυαγοσώστη χρώματος πορτοκαλί διαστάσεων 40 Χ 80 εκ. με την ένδειξη
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη LIFEGUARD μπλε απόχρωσης.
19. σημαία χρώματος ερυθρού, ίσων διαστάσεων με την προηγούμενη, με την ένδειξη ΧΩΡΙΣ
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη NO LIFEGUARD, λευκής απόχρωσης.
20. κινητό τηλέφωνο, ο αριθμός κλήσης του οποίου δημοσιοποιείται με μέριμνα του
εκμεταλλευόμενου τη λουτρική εγκατάσταση με κάθε πρόσφορο μέσο, αναγράφεται σε περίοπτη
θέση στο βάθρο (παρατηρητήριο) και αναφέρεται εγγράφως στην τοπική Λιμενική Αρχή.
21. φορητή μεγαφωνική συσκευή (τηλεβόα)
22. κοινή σφυρίχτρα
Επιπλέον στο κάθε ναυαγοσωστικό βάθρο θα υπάρχουν με ευθύνη του αναδόχου : πινακίδα στην
οποία θα αναφέρονται: το ωράριο λειτουργίας του κάθε ναυαγοσωστικού βάθρου, η επεξήγηση
των σημαιών που θα αναρτώνται σε κάθε βάθρο, ο υπεύθυνος των ναυαγοσωστών και τα
τηλέφωνα επικοινωνίας του σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, και οδηγίες για τους λουόμενους.
Ο εργοδότης Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. υποχρεούται να παρέχει στον ανάδοχο και να εφοδιάζει τις παραλίες με
βάθρα (ναυαγοσωστικούς πύργους) και τη συντήρηση αυτών.
Ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την άρτια εκτέλεση της εργασίας. Επίσης, έχει
την ευθύνη, για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την ασφάλεια των λουομένων καθώς
και για τη λήψη όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων - αδειοδοτήσεων από αρμόδιες υπηρεσίες
(Λιμενική Αρχή κλπ.), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων στο Π.Δ. 23/2000.
Σε περίπτωση βεβαίωσης λιμενικών ή άλλων προστίμων, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της
εργασίας, υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος.
Ο Συντάξας

Μανουράς Γεώργιος

Η Πρόεδρος της Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.

Αποστολάκη Ευαγγελία
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Γάζι, 27-04-2018

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
«Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.»

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ, ΛΥΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝΑΥΤΗ
1/2018

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1 : Αντικείμενο της σύμβασης
Σκοπός της παρούσας υπηρεσίας είναι η ασφάλεια και προστασία των λουόμενων και λοιπών
παρευρισκόμενων στους πολυσύχναστους χώρους αιγιαλού και παραλίας του Δήμου μας,
συγκεκριμένα για τις παραλίες Αγία Πελαγία, Λυγαριά και Μονοναύτη για την περίοδο από
01/06/2018 – 30/09/2018.
Η Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. θα αναθέσει τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης των
παραλιών μετά από συνοπτικό διαγωνισμό.
Άρθρο 2 : Διατάξεις που ισχύουν
Η εργασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:
5. Του Ν. 4412/2016. Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
6. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/2006 Α) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
7. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
8. Του Π.Δ. 23/2000 (Φ.Ε.Κ Α’ 18/2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 3 : Εγκύκλιοι-Τεχνικές προδιαγραφές
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί με ακρίβεια τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία για
την ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών της Αγίας Πελαγίας, της Λυγαριάς και
του Μονοναύτη σύμφωνα με τα στοιχεία της τεχνικής έκθεσης και των τεχνικών προδιαγραφών
της υπ’αριθμ. 01/2018 μελέτης. Κατά την εκτέλεση της εργασίας ακολουθούνται οι διατάξεις του
Π.Δ. 23/2000 και οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υ.Ε.Ν.
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Άρθρο 4 : Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας
Ο χώρος παροχής της εργασίας είναι οι πολυσύχναστες παραλίες της Αγίας Πελαγίας, της Λυγαριάς και
του Μονοναύτη όπως αυτές ορίζονται στο υπ’ αριθμ. 2132.9/907/2018-05.03.2018 έγγραφο του
Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου (με επισυναπτόμενο το υπ’ αριθμό 01/21-02-2018 Πρακτικό
της αρμόδιας Επιτροπής), σύμφωνα με το οποίο απαιτείται συνολικός αριθμός τριών (3) θέσεων
ναυαγοσωστών που θα πρέπει να επανδρώσουν τις πολυσύχναστες παραλίες για την περίοδο από
01/06/2018 – 30/09/2018 σε καθημερινή βάση, από τις 10:30 έως 17:30.
Σύμφωνα με την πράξη 208/12 του Ελεγκτικού Συνεδρίου-κλιμάκιο προληπτικού ελέγχου δαπανών
τμήμα VII, περί δυνατότητας του Δήμου προαιρετικής παροχής ναυαγοσωστικής κάλυψης και το
μήνα Σεπτέμβριο.

Άρθρο 5 : Παραλαβή εργασιών
Η βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή της
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ., που συγκροτήθηκε με την 1/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και θα
πιστοποιείται με τη σύνταξη και υπογραφή πρωτοκόλλου παραλαβής των υπηρεσιών που εκτελεί
ο ανάδοχος.
Άρθρο 6 : Προϋπολογισμός της εργασίας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την ολοκλήρωση της εργασίας,
χωρίς ο ανάδοχος να δικαιούται καμία άλλη πληρωμή ή αποζημίωση. Αναλυτικά στην τιμή
περιλαμβάνονται οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού, οι δαπάνες χρήσης του εξοπλισμού
(μεταφορά, διαλογή, φύλαξη, φθορά κλπ.), τα λειτουργικά έξοδα (συντήρηση μηχανημάτων,
επισκευή κλπ.), και γενικά κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας.

Άρθρο 7 : Εκχώρηση της εργασίας σε τρίτο
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε τρίτον μέρους ή του όλου του αντικειμένου της
συμβάσεως.

Άρθρο 8 : Γενικά έξοδα
Στην κατακυρωθείσα τιμή θα περιλαμβάνονται, επίσης τα κάτωθι:
1. Τα έξοδα συμμετοχής στο διαγωνισμό, υπογραφής της σύμβασης,
2. Κάθε είδους φόροι, τέλη, έξοδα, εγγυήσεις, και κάθε είδους επιβαρύνσεις,
3. Έξοδα ασφάλισης ή αποζημίωσης ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου

Άρθρο 9 : Υποχρεώσεις του αναδόχου
Η υποβολή προσφοράς συμμετοχής στο διαγωνισμό, αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι οι
διαγωνιζόμενοι έχουν λάβει γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών των χώρων εκτέλεσης της
εργασίας.
Επίσης ο ανάδοχος αποδέχεται ότι ευθύνεται για την ακρίβεια των όρων της σύμβασης και
συμβατικών στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας.
Παράλειψη του αναδόχου να ενημερωθεί για τους όρους της Σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από
την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωση του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
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Άρθρο 10 : Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών
Ο ανάδοχος είναι εξ΄ ολοκλήρου υπεύθυνος για την συλλογή των πάσης φύσεως υλικών που
απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας. Τα υλικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να
πληρούν τους όρους αντίστοιχων προδιαγραφών.

Άρθρο 11 : Υλικοτεχνικός εξοπλισμός εργασίας
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για την εργασία όλο το απαιτούμενο προσωπικό, εξοπλισμό,
αποθηκευτικούς χώρους και οποιαδήποτε άλλα μέσα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της
εργασίας.
Ο εργοδότης (Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.) υποχρεούται να εφοδιάσει τις παραλίες με τους ναυαγοσωστικούς
πύργους.

Άρθρο 12 : Φύλαξη εξοπλισμού – Προστασία περιβάλλοντος
Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά και μέσα της εκτέλεσης της
εργασίας. Επίσης, οφείλει να προφυλάσσει και να προστατεύει το φυσικό περιβάλλον και
ευθύνεται για κάθε φθορά του φυσικού περιβάλλοντος που προξένησε με υπαιτιότητα του.

Άρθρο 13 : Προϋπολογισμός της εργασίας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την ολοκλήρωση της εργασίας,
χωρίς ο ανάδοχος να δικαιούται καμία άλλη πληρωμή ή αποζημίωση. Αναλυτικά στην τιμή
περιλαμβάνονται οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού, οι δαπάνες χρήσης του εξοπλισμού
(μεταφορά, διαλογή, φύλαξη, φθορά κλπ.), τα λειτουργικά έξοδα (συντήρηση μηχανημάτων,
επισκευή κλπ.), και γενικά κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας.
Άρθρο 14 : Εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής: Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού
υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό
ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) του συμβατικού ποσού (δηλαδή του προσφερόμενου ποσού),
χωρίς ΦΠΑ, με λήξη δύο (2) μήνες μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου.
Κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής
επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών
Δημοσίων Έργων.
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Άρθρο 15 : Τρόπος Πληρωμής εκτελεσθέντων εργασιών
Η αποζημίωση του ανάδοχου για τις παρεχόμενες εργασίες θα καταβάλλεται στο τέλος έκαστου
μήνα (μετά την παρέλευσή του), ύστερα από σύνταξη βεβαίωσης καλής εκτέλεσης από την
αρμόδια επιτροπή της Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ..
Κάθε τέλος του μηνός θα συντάσσεται πιστοποίηση εργασιών από τον εργοδότη, θα ελέγχεται από
την αρμόδια υπηρεσία της Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. εντός 10 ημερών. Σε συνέχεια της έκδοσης του σχετικού
τιμολογίου παροχής υπηρεσιών η Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. θα προβαίνει στην πληρωμή του εργολάβου το
αργότερο μέχρι το πέρας του επόμενου μήνα.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα (βάσει ισχύουσας νομοθεσίας)
εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της
οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό.
Επίσης οποιοδήποτε πρόστιμο Δημόσιας Αρχής το οποίο θα απορρέει από την μη σωστή παροχή
της υπηρεσίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και στη Διακήρυξη θα καταλογίζονται
στον ανάδοχο και θα αφαιρούνται από τα προς πληρωμή ποσά.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή της αξίας των συμβατικών εκτελεσθέντων
εργασιών είναι η βεβαίωση καλής εκτέλεσης της εργασίας από την αρμόδια Υπηρεσία της
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ., το τιμολόγιο του ανάδοχου και ότι άλλο προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ με τον οποίο
βαρύνεται η Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ..
Άρθρο 16 : Ρήτρα
Ο ανάδοχος οφείλει να κάνει την έναρξη των εργασιών με το ανάλογο προσωπικό και τον
απαιτούμενο εξοπλισμό την ακριβή ημερομηνία που θα του ανακοινώσει η επιβλέπουσα
υπηρεσία της Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ., ήτοι την 01-06-2018. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται ποινική
ρήτρα 300,00€ για κάθε ηµέρα καθυστέρησης και για δέκα (10) συνολικά ημερολογιακές ημέρες.
Μετά την διαπίστωση παρέλευσης άπρακτου του διαστήματος αυτού ο ανάδοχος καθίσταται
έκπτωτος και εφαρμόζονται οι ανάλογες κυρώσεις σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
όπως ισχύει. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβιάσει επανειληµµένα τις συμβατικές του
υποχρεώσεις, κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα και κατ' αναλογία µε τις κείμενες διατάξεις των
Ο.Τ.Α.
Άρθρο 17 : Αναθεώρηση τιμών
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν
σταθερές και αμετάβλητες.
Άρθρο 18 :

Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους
φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που
ισχύουν κατά την ημέρα του διαγωνισμού.

Άρθρο 19 : Ανωτέρα βία
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να
προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε
υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας
είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή
σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία
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προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην
περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει
αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος
για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος
ανάλογα.

Άρθρο 20 :

Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.

Ο Συντάξας

Μανουράς Γεώργιος

Η Πρόεδρος της Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.

Αποστολάκη Ευαγγελία
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
«Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.»

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ναυαγοσωστική
κάλυψη
παραλιών

ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗΣ
ΝΑΥΑΓΟΣ/ΚΩΝ
ΠΥΡΓΩΝ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
1
ΤΙΜΗ ΠΥΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΥΡΓΩΝ

…………………. €

3 πύργοι * …………………………….. =
…………………………….…………… €

122 ΗΜΕΡΕΣ
Από 01/06/2018 έως
30/09/2018

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗΣ 3 ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΠΥΡΓΩΝ

€

Φ.Π.Α. 24%

€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗΣ 3 ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΠΥΡΓΩΝ

€

Η
καθαρή
αξία
της
προσφοράς
μου
ανέρχεται
στο
ποσό
των
……………………………………………………………………………………………………………………….(αριθμητικώς)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….(ολογράφως)
Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι ενενήντα (90) ημέρες.
Ο νόμιμος εκπρόσωπος :

Ημερομηνία: …………………..

(Υπογραφή- Σφραγίδα)
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Η τιμή αφορά τη ναυαγοσωστική κάλυψη για τέσσερις μήνες, σε κάθε θέση/ πύργο και θα είναι η ίδια για όλους τους πύργους
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