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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 6/2013
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. ΤΗΝ 10 - 05 – 2013
Σήμερα, την 10η του μηνός Μαΐου του έτους 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00,στα γραφεία
της Δημοτικής Επιχείρησης Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Διοικητικό
Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθμό πρωτ. 138/7-05-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
του, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ. προκειμένου να γίνει συζήτηση και να ληφθούν
αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Στη συνεδρίαση της Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. που παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος της Παπαδομανωλάκης
Μανόλης, έλαβαν μέρος οι παρακάτω σύμβουλοι.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Σκουλάς Μπάμπης
Αποστολάκη Εύη
Μακριδάκης Ιωάννης
Βογιατζόγλου Ιωάννης
Κληρονόμος Θεμιστοκλής

ΑΠΟΝΤΕΣ
Χατζηδάκης Γεώργιος

Επομένως διαπιστώνεται απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών του Δ.Σ. είναι παρόντα τα έξι (6)
και ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
ΘΕΜΑ 1ο: Εκτέλεση της εργασίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών του Δήμου
Μαλεβιζίου», για το έτος 2013.
Ο Πρόεδρος έλαβε το λόγο και σχετικά με το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Στα πλαίσια της υπ’ αριθμό πρωτ. Δ10Β1075164/2439ΕΞ2013 (ΦΕΚ 1094/02.05.2013 τεύχος Β’)
Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών περί «Απευθείας
παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και
παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.) Ά Βαθμού» (ΦΕΚ 1094/02.05.2013 τεύχος Β’), ψηφίστηκε η υπ’ αριθμό ..../2013 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαλεβιζίου με την οποία έγινε παραχώρηση των παραλιών
του Δήμου Μαλεβιζίου στην Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και συγκεκριμένα με το άρθρο 7 «Υποχρεώσεις
εκμεταλλευομένων λουτρικές εγκαταστάσεις» του Π.Δ. 23/2000, οι εκμεταλλευόμενοι τις
λουτρικές εγκαταστάσεις υποχρεούνται στην πρόσληψη ικανού αριθμού ναυαγοσωστών κατά τους
μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, την προμήθεια και διάθεση του απαιτούμενου υλικοτεχνικού
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εξοπλισμού, καθώς και την κατασκευή ειδικού βάθρου (παρατηρητηρίου), σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο ανωτέρω άρθρο.
Επιπλέον, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 513.5/26-03-2013 έγγραφο του Κεντρικού Λιμεναρχείου
Ηρακλείου, στο οποίο επισυνάπτεται το υπ’ αριθμό 02/22-03-2013 Πρακτικό της αρμόδιας
Επιτροπής για τον χαρακτηρισμό των παραλιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, ανά Δήμο,
ως πολυσύχναστων (όπως διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 23/2000), 12 τμήματα αιγιαλού και
παραλίας του Δήμου Μαλεβιζίου χαρακτηρίζονται ως «πολυσύχναστες παραλίες» και απαιτείται
συνολικός αριθμός δώδεκα (12) θέσεων ναυαγοσωστών, (6 στην παραλία της Αμουδάρας, 1 στην
παραλία της Αγίας Πελαγίας, 1 στην παραλία της Λυγαριάς, 1 στην παραλία του Μαδέ, 1 στην
παραλία της Ψαρομούρας, 1 στην παραλία του Μονοναύτη και 1 στην παραλία του Φόδελε).
Επομένως, καθίσταται υποχρέωση μας να επανδρώσουμε τις πολυσύχναστες παραλίες με ικανό
αριθμό ναυαγοσωστών με τον απαιτούμενο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και τα αντίστοιχα σε αριθμό
βάθρα. Σκοπός της επιχείρησης είναι η ασφάλεια και προστασία των λουομένων, εργαζομένων και
λοιπών παρευρισκομένων στις παραλίες
Στον προϋπολογισμό της ΜΑΕΔΗΜ οικονομικού έτους 2013 και συγκεκριμένα στον Κ.Α.
6162.0001 του σκέλους των εξόδων είναι εγγεγραμμένη πίστωση 128.000,00€ για Έξοδα
ναυαγοσωστικής κάλυψης, του έτους 2013.
Η παροχή υπηρεσιών τέτοιου μεγέθους, διενεργούνται με διαγωνισμό, και μελετώνται και
ανατίθενται με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80«Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.»,
(Φ.Ε.Κ. 11Α/1980), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω το Δ.Σ. πρέπει να αποφασίσει και να εγκρίνει σχετικά για :
1. Την εκτέλεση εργασίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών του Δήμου Μαλεβιζίου, για το
έτος 2013, καθώς και τρόπο εκτέλεσης της ανάθεσης
2. Την ψήφιση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 6162.0002 (Έξοδα ναυαγοσωστικής κάλυψης) του
σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού της ΜΑΕΔΗΜ οικονομικού έτους 2013, για την
αντιμετώπιση της δαπάνης.
Το Δ.Σ της Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της και λαβών υπόψη τα :
Το Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006)/(ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α'),
Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’),
Τις διατάξεις του Ν. 2971/2001 «περί αιγιαλού και παραλίας».
Την Κ.Υ.Α. Δ10Β1075164/2439ΕΞ2013 (ΦΕΚ 1094/02.05.2013 τεύχος Β’),
Την υπ’ αριθμό 149/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαλεβιζίου
«Παραχώρηση χρήσης παραλιών και αιγιαλού στη Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.»
6. Το υπ’ αριθμ. 513.5/26-03-2013 έγγραφο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου.
7. Το Π.Δ. 23/2000 (ΦΕΚ 18Α΄/77)
8. Του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.», (Φ.Ε.Κ. 11Α/1980), όπως
αυτό έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει,
και έπειτα από διαλογική συζήτηση
1.
2.
3.
4.
5.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.
Εγκρίνει την εκτέλεση της εργασίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών του Δήμου
Μαλεβιζίου, για το έτος 2013, με τη διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη
αναδόχου, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή που να
πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80), με το σύστημα ενιαίου
ποσοστού έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στην προϋπολογισμένη αξία των
117.489,60 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% .
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2.
Εγκρίνει τη ψήφιση πίστωσης ύψους 117.489,60€ (συμπ. ΦΠΑ) σε βάρος του Κ.Α.
6162.0002 (Έξοδα ναυαγοσωστικής κάλυψης) του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού της
ΜΑΕΔΗΜ οικονομικού έτους 2013, για την αντιμετώπιση της δαπάνης.
3.
Συντάσσει τα τεύχη δημοπράτησης, όπως αυτά εμφανίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.
4.
Συντάσσει και καθορίζει τους όρους διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, ως κατωτέρω:
ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 1: Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 28 Μαΐου του έτους 2013, στην αίθουσα Δημοτικού
Συμβουλίου, στο Δήμο Μαλεβιζίου, που βρίσκεται στην Πλατεία Μιχάλη Κατσαμάνη, ενώπιον της
Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, που έχει ορισθεί με την υπ’ αριθμ. 03/2013 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΑΕΔΗΜ.
Ώρα έναρξης του διαγωνισμού: 11:00
Ώρα λήξης αποδοχής προσφορών: 12:00
Άρθρο 2: Δικαίωμα συμμετοχής – Δικαιολογητικά
1. Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που ασκούν
νόμιμα δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού κι έχουν αντίστοιχη εμπειρία
στην εκτέλεση της εργασίας της παρούσας διακήρυξης.
Τα συμπράττοντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα οφείλουν κατά την κατάρτιση και υπογραφή της
σύμβασης να καταθέσουν συμβολαιογραφική πράξη, που θα διευκρινίζει τους όρους της
κοινοπραξίας.
2. Μαζί με την προσφορά τους πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Αστυνομική ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας για τη διαπίστωση της
αυτοπρόσωπης κατάθεσης προσφοράς.
Για τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να έχει κατατεθεί σε ακριβές αντίγραφο το καταστατικό
τους, με όλες τις τροποποιήσεις αυτού εφόσον έχουν γίνει.
Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των όρων της διακήρυξης, η οποία ν’ αναφέρει επί λέξει:
«λάβαµε γνώση των γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης, των τεχνικών προδιαγραφών,
και της συγγραφής υποχρεώσεων, τους οποίους αποδεχόμαστε ανεπιφύλακτα, καθώς και ότι
δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή µας σε διαγωνισµό του ∆ηµοσίου και των ΟΤΑ και ότι δεν
υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης»
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, αναγνωρισμένης τράπεζας ίση με το 2% του
προϋπολογισμού της εργασίας (χωρίς ΦΠΑ).
Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου ή επαγγελματικής οργάνωσης που να φαίνεται το
επάγγελμα του διαγωνιζόμενου και ότι είναι εγγεγραμμένος σε αυτό. Αν πρόκειται για είδος
που εισάγεται από το εξωτερικό, αποδεικτικά έγγραφα των αντιπροσωπευόμενων
εργοστασίων της αλλοδαπής
Απόσπασμα ποινικού Μητρώου του διαγωνιζόμενου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου
τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Για τις προσωπικές εταιρείες, θα πρέπει
να προσκομίζονται και ποινικά μητρώα των εταίρων που συμμετέχουν σε αυτές, για
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7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.

συνεταιρισμούς από τον νόμιμο εκπρόσωπο τους, για Α.Ε. από τον Δ/ντα σύμβουλο και
πρόεδρο, και για ΕΠΕ από τον διαχειριστή τους.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο θα 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
έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού
συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, εν ισχύ κατά την ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό ενημερότητας ασφαλιστικών ταμείων, εν ισχύ κατά την ημέρα διενέργειας
του διαγωνισμού .
Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Μαλεβιζίου περί μη οφειλής του
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ (εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους, αν είναι εταιρεία) και
του ΕΓΓΥΗΤΗ του.
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρονται σε πίνακα αναλυτικά ο τεχνικός, μηχανικός
και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που θα διατεθεί αποκλειστικά για την εκτέλεση της
εργασίας στην επιχείρηση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Τεχνικής Έκθεσης σε
συνδυασμό με όσα ορίζει το Π.Δ. 23/2000.
Κατάθεση 12 αντιγράφων των πτυχίων του προσωπικού από αναγνωρισμένη σχολή
εκπαίδευσης ναυαγοσωστών, 12 αδειών ναυαγοσωστών από την λιμενική αρχή και
12 ιατρικών γνωματεύσεων, εν ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας.
Βεβαίωση καλής εκτέλεσης έργων, αναλόγου μεγέθους.
Άρθρο 3: Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών

1. Οι διαγωνιζόμενοι παραδίδουν την προσφορά μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα
απευθύνεται προς τη Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ., την Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών και στον οποίο θα
αναγράφεται:
α) ο τίτλος της δημοπρατούμενης υπηρεσίας
β) η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ"
γ) η επωνυμία αυτού
Ο φάκελος αυτός τοποθετείται μέσα σε άλλο φάκελο που είναι ανοικτός, στον οποίο τοποθετούνται
όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής που ορίζονται στη διακήρυξη.
2. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή τους νόμιμους
εκπροσώπους τους. Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από όλους
τους κοινοπρακτούντες και αν πρόκειται για εταιρείες από τους νόμιμους εκπροσώπους τους.
3. Οι ανώνυμες εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του διοικητικού τους συμβουλίου ή από άλλο
νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες εκπροσωπούνται
από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
Οι προσφορές των κοινοπραξιών, κατατίθενται από όλα τα μέλη αυτών, αυτοπροσώπως ή από κοινό
εκπρόσωπο, που ορίζεται με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Κανείς δεν μπορεί, στην ίδια δημοπρασία, να εκπροσωπήσει περισσότερες από μια εταιρείες ή
κοινοπραξίες. Επίσης, δεν μπορεί ο εκπροσωπών ή το μέλος διοικητικού συμβουλίου
συμμετέχουσας εταιρείας να συμμετάσχει ξεχωριστά, για τον εαυτό του. Σε μια τέτοια περίπτωση
αποκλείονται όλες αυτές οι πολλαπλές προσφορές, εκτός αν αποσυρθούν από τους ενδιαφερόμενους
όλες οι υπόλοιπες προσφορές πλην μίας.
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Δεν μπορεί επίσης να συμμετάσχει στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό, υπάλληλος εταιρείας
που συμμετέχει σε αυτήν ή ειδικοί σύμβουλοι, που αμείβονται από αυτή με μισθό ή με κάποιον
άλλον τρόπο.
Άρθρο 4: Εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού της
δαπάνης της εργασίας.
Κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής
επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών
Δημοσίων Έργων.
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 5% του συμβατικού ποσού (δηλαδή του προσφερόμενου ποσού.)
Κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής
επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών
Δημοσίων Έργων.
Άρθρο 5: Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού
1. Παραλαβή προσφορών
α) Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρμόδια για την διεξαγωγή της δημοπρασίας επιτροπή που
συνεδριάζει δημόσια, μέχρι την ώρας λήξης αποδοχής προσφορών, που ορίζεται στη διακήρυξη.
β) Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται αναγράφεται ο αύξων αριθμός της προσφοράς, ο οποίος
αναγράφεται και στο πρακτικό, όπως επίσης αναγράφεται και η τυχόν απόρριψή της.
γ) Όταν παρέλθει αυτή η ώρα, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, η λήξη της παράδοσης
των προσφορών η οποία αναγράφεται και στα πρακτικά. Απαγορεύεται η για οποιονδήποτε λόγο
αποδοχή προσφοράς μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού, με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού,
εκτός εάν η εμπρόθεσμη επίδοση προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την παρέλευση
του χρόνου που ορίζεται στη διακήρυξη.
δ) Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει αυτόν που την υποβάλλει για διάστημα εξήντα (60)
ημερών, μέσα στο οποίο θα πρέπει να του κοινοποιηθεί η απόφαση για κατακύρωση σ’ αυτόν της
δημοπρασίας
2. Έλεγχος δικαιολογητικών
α) Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, συνεχίζεται η δημόσια συνεδρίαση και αρχίζει
από την επιτροπή, ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής κατά σειρά επίδοσης τους. Τα
έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο αναγράφονται στα πρακτικά περιληπτικά μεν αλλά με
τρόπο που να φαίνεται εάν είναι σύμφωνα ή όχι με τους όρους της διακήρυξης.
β) Ο φάκελος που περιέχει την « ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και βρίσκεται μέσα στον ανοικτό φάκελο, παραμένει
σφραγισμένος και αναγράφεται σε αυτόν ο ίδιος αύξων αριθμός με αυτόν που αναγράφηκε στον
ανοικτό φάκελο.
γ) Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των συμμετεχόντων, όσοι παρίστανται στην
αίθουσα του διαγωνισμού εξέρχονται και η συνεδρία καθίσταται μυστική. Η επιτροπή συνεδριάζει
μυστικά, ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζομένων και αποφασίζει ποιοι θα
αποκλειστούν.
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δ) Στη συνέχεια η συνεδρία γίνεται πάλι δημόσια και ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει αυτούς
που αποκλείονται από τη δημοπρασία, καθώς και τους λόγους αποκλεισμού τους και τους καλεί να
παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα τους μαζί με την σφραγισμένη προσφορά τους.
3. Αποσφράγιση των Προσφορών
α) Οι φάκελοι των προσφορών που έγιναν δεκτές στη δημοπρασία, αποσφραγίζονται κατά σειρά από
την επιτροπή και οι προσφερόμενες τιμές ανακοινώνονται δημόσια.
β) Προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή του μειοδότη ή δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της
διακηρύξεως απορρίπτονται.
4. Ανακήρυξη αναδόχου
α) Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που
περισσότεροι του ενός έχουν προσφέρει την ίδια χαμηλότερη τιμή γίνεται κλήρωση μεταξύ αυτών.
β) Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει το σχετικό πρακτικό της δημοπρασίας. Εάν
αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό κηρύσσεται έκπτωτος με αποφάσεως του διοικητικού
συμβουλίου της επιχείρησης.
5. Ενστάσεις
α) Οι ενστάσεις κατά της δημοπρασίας, κατατίθενται στην δημοτική επιχείρηση, μέχρι την επόμενη
από τη διεξαγωγή της δημοπρασίας εργάσιμη ημέρα. Οι ενστάσεις που κατατέθηκαν στην
επιχείρηση πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθημερόν στην επιτροπή που διενήργησε τη
δημοπρασία.
β) Για τις ενστάσεις αποφαίνεται το Δ.Σ. της ΜΑΕΔΗΜ.
Άρθρο 6: Αποτέλεσμα – Κατακύρωση – Παράδοση
1. Κατακύρωση
Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από το Δ.Σ. της ΜΑΕΔΗΜ, μέσα σε δέκα ημέρες από τη
λήξη της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων.
Η κατακυρωτική απόφαση υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας, για έγκριση, είναι δε αμέσως
εκτελεστή.
2. Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας
Ο χώρος παροχής της εργασίας είναι οι πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου Μαλεβιζίου, όπως
αυτές ορίζονται στο υπ’ αριθμό 02/22-03-2013 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής για τον
χαρακτηρισμό των χώρων του αιγιαλού και παραλίας ως πολυσύχναστων ή μη.
Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι τέσσερις μήνες, από 1/6/2013 έως 30/09/2013,
και θα παρέχονται σε καθημερινή βάση, από τις 10:30 έως 17:30.
Άρθρο 7: Πληρωμή - Κρατήσεις
1. Τρόπος Πληρωμής
Στο τέλος κάθε μήνα κατά την διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας, ύστερα από σύνταξη βεβαίωσης
καλής εκτέλεσης που θα εκδίδεται εντός 10 ημερών από το πέρας του πιστοποιημένου μήνα, ο
ανάδοχος θα εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για την εργασία που έχει εκτελέσει.
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Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί συμβατική παράλειψη του ανάδοχου (π.χ. μη
κάλυψη όλων των απαιτούμενων, σύμφωνα με την προκήρυξη, θέσεων ναυαγοσωστών), θα
αφαιρείται αντίστοιχο ποσό από αυτό της οικείας σύμβασης, και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά
πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό.
Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόμο.
2. Κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ με τον οποίο
βαρύνεται ο Δήμος.
Άρθρο 8: Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από τα γραφεία της Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. κατά τις εργάσιμες
ηµέρες και ώρες 10:00 - 14:00. Διεύθυνση: Πλατεία Μιχάλη Κατσαμάνη, έναντι Δημαρχείου
Μαλεβιζίου. Τηλέφωνο: 2810 822233, FAX: 2810 823909.
Αντίγραφο της διακήρυξης αυτής θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα της επιχείρησης :
www.maedim.gr.
Άρθρο 9: Δημοσίευση
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων
Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, στον τύπο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του
Π.Δ. 28/80 και του Ν. 3548/2007, και στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. και του
Δήμου Μαλεβιζίου, τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας
Η αναλυτική διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της επιχείρησης και του Προγράμματος
Δι@ύγεια».
Τα έξοδα δημοσίευσης της αρχικής και τυχόν επαναληπτικών δημοπρασιών βαρύνουν τον ανάδοχο.
Οι σχετικές αποδείξεις πληρωμής προσκομίζονται από αυτόν κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η απόφαση αυτή έλαβε α. α. 28/2013
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Προϋπολογισμός δαπάνης : 117.489,60 €
Κωδικός : 6162.0001
Εργασία : Ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών του δήμου Μαλεβιζίου
Χρήση : 1/06/2013 – 30/09/2013
Περιγραφή:
Με την παρούσα προβλέπεται η εκτέλεση εργασίας της ναυαγοσωστικής κάλυψης των
χαρακτηρισμένων ως πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Μαλεβιζίου, για την περίοδο από
1/06/2013 – 30/09/2013. Σκοπός της εργασίας είναι η ασφάλεια και προστασία των λουομένων και
λοιπών παρευρισκόμενων στους πολυσύχναστους χώρους αιγιαλού και παραλίας.
Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (άρθρο 7 του Π.Δ. 23/2000), οι εκμεταλλευόμενοι της
λουτρικές εγκαταστάσεις (ΟΤΑ, κατασκηνώσεις κτλ.) υποχρεούνται στην πρόσληψη ικανού αριθμού
ναυαγοσωστών κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, την προμήθεια και διάθεση του
απαιτούμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και την κατασκευή των αντίστοιχων σε αριθμό βάθρων
(παρατηρητηρίων).
Επίσης, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 513.5/26-03-2013 έγγραφο του Κεντρικού Λιμεναρχείου
Ηρακλείου (με επισυναπτόμενο το υπ’ αριθμό 02/22-03-2013 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής), οι
ναυαγοσώστες θα πρέπει να επανδρώσουν τις πολυσύχναστε παραλίες, οι οποίες είναι:
1. Από γήπεδο ΕΓΟΗ μέχρι Δυτ. ξενοδοχείου ΑΚΤΗ ΖΕΥΣ
Απαιτούμενος αριθμός ναυαγοσωστών έξι (06) - στις θέσεις:
 01 θέση : έμπροσθεν ταβέρνας ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ
 01 θέση : μεταξύ ξενοδοχείου CANDIA MARIS – CRETA BEACH
 01 θέση : έμπροσθεν ταβέρνας ΛΩΤΟΣ
 01 θέση : έμπροσθεν επιχείρησης ΜΑΥΡΑΚΗ
 01 θέση : Δυτ. Εκβολών ποταμού Αλμυρού
 01 θέση : έμπροσθεν ξενοδοχείου ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ
2. Παραλία ΜΑΔΕ
Απαιτούμενος αριθμός ναυαγοσωστών ένας (01) – στη θέση:
 Κέντρο Παραλίας
3. Παραλία Λυγαριάς
Απαιτούμενος αριθμός ναυαγοσωστών ένας (01) – στη θέση:
 Κέντρο Παραλίας
4. Παραλία Αγ. Πελαγίας
[8]
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Απαιτούμενος αριθμός ναυαγοσωστών ένας (01) – στη θέση:
 Κέντρο Παραλίας
5. Παραλία Ψαρομούρας
Απαιτούμενος αριθμός ναυαγοσωστών ένας (01) – στη θέση:
 Κέντρο Παραλίας
6. Παραλία Μονοναύτη
Απαιτούμενος αριθμός ναυαγοσωστών ένας (01) – στη θέση:
 Κέντρο Παραλίας
7. Παραλία ΦΟΔΕΛΕ
Απαιτούμενος αριθμός ναυαγοσωστών ένας (01) – στη θέση:
 Κέντρο Παραλίας
Τα βάθρα θα επανδρωθούν με κατ’ επάγγελμα ναυαγοσώστες, οι οποίοι θα κατέχουν, πτυχίο σχολής
αναγνωρισμένης από αρμόδια λιμενική αρχή και 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 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).
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. Συγκεκριμένα, ο ανάδοχος της εργασίας, υποχρεούται να
εφοδιάσει κάθε ναυαγοσωστικό πύργο με τα εξής:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

Μηχανοκίνητο μικρό σκάφος χρώματος, εξωτερικά πορτοκαλί εφοδιασμένο με φορητό
πυροσβεστήρα, κουπιά, δύο κυκλικά σωσίβια και σφυρίχτρα. Ο εξοπλισμός του κάθε μικρού
σκάφους θα είναι εγκεκριμένου τύπου από την αρμόδια Διεύθυνση του Υ.Ε.Ν., θα βρίσκεται
σε καλή κατάσταση και δεν θα έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της ισχύος για όσα εφόδια
προβλέπεται. 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

2
3

Αδιάβροχο φακό
Κυάλια
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4

Ναυαγοσωστικό σωσίβιο

5

Σανίδα διάσωσης

6

Σωστικό σωλήνα

7

Φορητό φαρμακείο

8

Πτυσσόμενο φορείο
Δύο σημαντήρες χρώματος πορτοκαλί με σχοινί μήκους τουλάχιστον πενήντα (50)
μέτρων

9
10

Ένδυμα κολύμβησης πορτοκαλί

11

Καπέλο στην εμπρόσθια όψη του οποίου να αναγράφεται η ένδειξη
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής η ένδειξη LIFE GUARD

12

Γυαλιά ηλίου

13

Πινακίδα χρώματος πορτοκαλί με την ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και κάτωθεν
αυτής την ένδειξη FIRST AID, μπλε απόχρωσης

14

Κουβέρτες

15

Καταδυτικό μαχαίρι

16

Μάσκα βυθού

17

Βατραχοπέδιλα

18

Σημαία ναυαγοσώστη χρώματος πορτοκαλί διαστάσεων 40*80 εκ. με την ένδειξη
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη LIFE GUARD, μπλε απόχρωσης

19

Σημαία χρώματος ερυθρού, ίσων διαστάσεων με την προηγούμενη, με την ένδειξη
ΧΩΡΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη NO LIFE GUARD, λευκής
απόχρωσης

20

Κινητό τηλέφωνο

21

Φορητή μεγαφωνική συσκευή

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 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, η υπεύθυνη είναι η ανάδοχος εταιρεία.
Π Ρ ΟΫ Π ΟΛΟ Γ Ι Σ Μ Ο Σ
[10]

ΑΔΑ: ΒΕΝΔΟΛΙΓ-ΝΧΤ
Η συνολική ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 117.489,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 23%., για 4 μήνες με τον απαιτούμενο εξοπλισμό.

Α/Α

1

2

3

4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ναυαγοσωστική
κάλυψη
παραλιών Δ.
Μαλεβιζίου
Ναυαγοσωστική
κάλυψη
παραλιών Δ.
Μαλεβιζίου
Ναυαγοσωστική
κάλυψη
παραλιών Δ.
Μαλεβιζίου
Ναυαγοσωστική
κάλυψη
παραλιών Δ.
Μαλεβιζίου

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ
ΠΥΡΓΩΝ ΤΟ ΜΗΝΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΠΥΡΓΟΥ
ΜΗΝΙΑΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΠΥΡΓΩΝ ΑΝΑ
ΠΕΡΙΟΔΟ ΧΡΗΣΗΣ

1/6/2013 έως
30/6/2013

12 πύργοι

1.990,00€

12 πύργοι * 1.990 =
23.880

1/7/2013 έως
31/7/2013

12 πύργοι

1.990,00€

12 πύργοι * 1.990 =
23.880

1/8/2013 έως
31/8/2013

12 πύργοι

1.990,00€

12 πύργοι * 1.990 =
23.880

1/9/2013 έως
30/9/2013

12 πύργοι

1.990,00€

12 πύργοι * 1.990 =
23.880

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΝΑΥΑΣΟΣ. ΠΥΡΓΩΝ

95.520,00

Φ.Π.Α. 23%

21.969,60

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

117.489,60

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. Η
αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε η επιχείρηση στις τρέχουσες τιμές
εμπορίου σε αντίστοιχο είδος.
Η ανωτέρω εκτέλεση εργασίας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό οικονομικής
διαχείρισης και κανονισμό προμηθειών της Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρίας Δήμου Μαλεβιζίου
και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους της επιχείρησης.
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Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ ΡΑ Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν
Άρθρο 1 : Αντικείμενο της εργασίας
Η παρούσα Γ.Σ.Υ. περιλαμβάνει τους όρους με τους οποίους θα εκτελεστεί από τον ανάδοχο της
εργασίας η «Ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών του Δήμου Μαλεβιζίου»
Άρθρο 2 : Διατάξεις που ισχύουν
Η δημοπράτηση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.», (Φ.Ε.Κ. 11Α/1980), όπως
αυτό έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει,
2. Του Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»,
3. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης
Άρθρο 3 : Εγκύκλιοι – 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..
Άρθρο 4 : Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας
Ο χώρος παροχής της εργασίας είναι οι πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου Μαλεβιζίου, όπως
αυτές ορίζονται στο υπ’ αριθμό 02/22-03-2013 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής για τον
χαρακτηρισμό των χώρων του αιγιαλού και παραλίας ως πολυσύχναστων ή μη.
Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι τέσσερις μήνες, από 1/6/2013 έως 30/09/2013,
και θα παρέχονται σε καθημερινή βάση, από τις 10:30 έως 17:30.
Άρθρο 5 : Παραλαβή εργασιών
Η βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή του που έχει
οριστεί με την υπ’ αριθμό 3/2013 απόφαση της ΜΑΕΔΗΜ.
Άρθρο 6 : Εκχώρηση της εργασίας σε τρίτο
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε τρίτον μέρους ή του όλου του αντικειμένου της
συμβάσεως.
Άρθρο 7 : 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 και κάθε
φύσεως αποζημίωση σε τρίτους,
4. Κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται αλλά είναι αναγκαία για τη σωστή, έντεχνη και
σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεση των εργασιών
Άρθρο 8 : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου
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Η υποβολή προσφοράς συμμετοχής στη δημοπρασία, 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.
Άρθρο 9 : 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 10 : 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.
Άρθρο 11 : 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.
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1 : Αντικείμενο της σύμβασης
Η παρούσα Ε.Σ.Υ. περιλαμβάνει τους όρους με τους οποίους θα εκτελεστεί από τον ανάδοχο την
εργασία που αναφέρεται στην επικεφαλίδα.
Άρθρο 2 : Διατάξεις που ισχύουν
Η δημοπράτηση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.», (Φ.Ε.Κ. 11Α/1980), όπως
αυτό έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει,
2. Του Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»,
3. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης»
Άρθρο 3 : Τεχνικές προδιαγραφές
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί με ακρίβεια τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία για
την ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Μαλεβιζίου και σύμφωνα
με τα στοιχεία της τεχνικής έκθεσης.
Άρθρο 4 : 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 5 : Εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού της
δαπάνης της εργασίας.
Κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής
επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών
Δημοσίων Έργων.
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 5% του συμβατικού ποσού (δηλαδή του προσφερόμενου ποσού.)
Κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής
επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών
Δημοσίων Έργων.
Άρθρο 6 : Τρόπος Πληρωμής
Στο τέλος κάθε μήνα κατά την διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας, ύστερα από σύνταξη βεβαίωσης
καλής εκτέλεσης που θα εκδίδεται εντός 10 ημερών από το πέρας του πιστοποιημένου μήνα, ο
ανάδοχος θα εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για την εργασία που έχει εκτελέσει.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί συμβατική παράλειψη του ανάδοχου (π.χ. μη
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κάλυψη όλων των απαιτούμενων, σύμφωνα με την προκήρυξη, θέσεων ναυαγοσωστών), θα
αφαιρείται αντίστοιχο ποσό από αυτό της οικείας σύμβασης, και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά
πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό.
Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόμο.

Άρθρο 7 : Αναθεώρηση τιμών
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν
σταθερές και αμετάβλητες .
Άρθρο 8 : 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 της δημοπρασίας.
Άρθρο 9 : 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 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 10 : Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
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