ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρ. μελέτης: 1/2019

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΡ. ΠΡ. 97

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

ΜΕΛΕΤΗ
«ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗ
ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ,ΛΥΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝΑΥΤΗ »

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 43.400€
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
«ΕΣΟΔΑ».
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Γάζι, 02-04-2019

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

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Εργασία: «Έξοδα ναυαγοσωστικής κάλυψης»
Προϋπολογισμός: 43.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)
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 01/06/2019 – 30/09/2019.
Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (Π.Δ. 31/2018), οι εκμεταλλευόμενοι των λουτρικών
εγκαταστάσεων (ΟΤΑ, ξενοδοχειακές μονάδες, κατασκηνώσεις κτλ.) υποχρεούνται στην
πρόσληψη ικανού αριθμού ναυαγοσωστών υποχρεωτικά κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο,
Αύγουστο και Σεπτέμβριο καθώς και την προμήθεια και διάθεση του απαιτούμενου υλικοτεχνικού
εξοπλισμού. Επίσης, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 2132.9/1023/2019/19-03-2019 έγγραφο του
Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου (με επισυναπτόμενο το υπ’ αριθμό 01/26-02-2019 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 πολυσύχναστες
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
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Ο Δήμος Μαλεβιζίου με ξεχωριστό διαγωνισμό θα αναδείξει ανάδοχο και υποχρεούται να
διαθέσει τη χρήση του μηχανοκίνητου ταχύπλοου σκάφους (παρ.1(δ) αρθ.7 Π.Δ.31/2018 ) και στις
παραλίες που έχουν παραχωρηθεί στη Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Η ενδεικτική δαπάνη της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 43.400,00 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24%.

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. 31/2018.
Η απαιτούμενη σχετική πίστωση θα βαρύνει στον κ Κ.Α. 6141.0002 του προϋπολογισμού της
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. οικονομικού έτους 2019. Στον Κ.Α. 6141.0002 έχει προβλεφθεί η σχετική πίστωση.
Η Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. θα αναθέσει την ανωτέρω εργασία με τη διαδικασία του συνοπτικού
διαγωνισμού σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.

Ο Συντάξας

Μανουράς Γεώργιος

Η Πρόεδρος της Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.

Αποστολάκη Ευαγγελία
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Γάζι, 02-04-2019

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
«Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.»
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ, ΛΥΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝΑΥΤΗ
1/2019

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΗΜΕΡΕΣ
ΕΠΑΝΔΡΩΣΗΣ
ΝΑΥΑΓΟΣ/ΚΩΝ
ΠΥΡΓΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛ/ΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΠΥΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛ/ΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΠΥΡΓΩΝ

Ναυαγοσωστική
κάλυψη
παραλιών Αγίας
Πελαγίας,
Λυγαριάς και
Μονοναύτη

122 ΗΜΕΡΕΣ

8.244,94€

3 πύργοι * 8.244,94=
24.734,82€

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗΣ 3 ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΠΥΡΓΩΝ

24.734,82€

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ κ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΔ
31/2018

10.265,18€

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

35.000€

Φ.Π.Α. 24%

8.400,00€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

43.400,00€
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
ΠΑΡΑΛΙΩΝ Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
2019 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΔ
31/2018

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΠΥΡΓΟΥΣ (3)

122 ΗΜΕΡΕΣ

4 ΜΗΝΕΣ

35.000,00€

ΦΠΑ 24%

8.400,00€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

43.400,00€

Στην παραπάνω 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 (3 ναυαγοσώστες και επιπλέον
ναυαγοσώστες για ρεπό, 1 επόπτης με 3ετή εμπειρία), ο εξοπλισμός, οι δαπάνες χρήσης του
εξοπλισμού (μεταφορά, διαλογή, φύλαξη, φθορά κλπ.), τα λειτουργικά έξοδα (συντήρηση
μηχανημάτων, επισκευή κλπ.), (Π.Δ. 31/2018) 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.
Η εκτιμώμενη αξία της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 35.000,00 € χωρίς ΦΠΑ 24%
(43.400,00€ με ΦΠΑ 24%)

Ο Συντάξας

Μανουράς Γεώργιος

Η Πρόεδρος της Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.

Αποστολάκη Ευαγγελία
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Γάζι, 02-04-2019

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

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ, ΛΥΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝΑΥΤΗ
1/2019

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 01/06/2019 – 30/09/2019.
Η Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. θα αναθέσει την εκτέλεση της υπηρεσίας ναυαγοσωστικής σε νομίμως
λειτουργούσα σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης του ΠΔ 31/2018 (Φ.Ε.Κ Α’ 61/2018) που θα
διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και τον απαιτούμενο εξοπλισμό και θα αναδειχθεί ανάδοχος
κατόπιν συνοπτικού διαγωνισμού.
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. 31/2018(Φ.Ε.Κ Α’ 61/2018).
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Άρθρο 3 : Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές
Κατά την εκτέλεση της εργασίας ακολουθούνται οι διατάξεις του Π.Δ. 31/2018 και οι οδηγίες των
σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υ.Ε.Ν..
Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (Π.Δ. 31/2018), οι εκμεταλλευόμενοι των λουτρικών
εγκαταστάσεων (ΟΤΑ, ξενοδοχειακές μονάδες, κατασκηνώσεις κτλ.) υποχρεούνται στην
πρόσληψη ικανού αριθμού ναυαγοσωστών υποχρεωτικά κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο,
Αύγουστο και Σεπτέμβριο καθώς και την προμήθεια και διάθεση του απαιτούμενου υλικοτεχνικού
εξοπλισμού. Ως χώρος συμβατικής εργασίας και άμεσης παροχής των υπηρεσιών του αναδόχου
ορίζεται η παραλιακή ζώνη των παραλιών της Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως
πολυσύχναστες λουτρικές εγκαταστάσεις (υπ’ αριθμ. 2132.9/1023/2019/19-3-2019 έγγραφο του
Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου).
Η Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρία του Δήμου Μαλεβιζίου, πρέπει να επανδρώσει τις
πολυσύχναστες παραλίες της Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ., 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 3 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. 31/2018.
Τα βάθρα θα λειτουργούν καθημερινά κατά τους µήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο
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 200 μέτρων εκατέρωθεν του
βάθρου.
Το προσωπικό που θα διαθέσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση της υπηρεσίας θα είναι το
απαιτούμενο σύμφωνα με τη νομοθεσία, δηλαδή όσα άτομα χρειάζονται ως ναυαγοσώστες και
συντονιστή/επόπτη ναυαγοσωστών.
Οι ναυαγοσώστες θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό υγείας από γιατρό του Υγειονομικού
Κέντρου ή Κρατικού Νοσοκομείου.
Ο ναυαγοσώστης βρίσκεται σε ετοιμότητα, με ένδυμα κολύμβησης, καθ’ όλη τη διάρκεια της
υπηρεσίας του και μπορεί να περιπολεί με σωστική λέμβο, κωπηλατώντας κοντά στο χώρο των
λουομένων, ή να κάθεται επί του υπάρχοντος βάθρου ναυαγοσώστη ή να περιπολεί πεζός επί της
ακτογραμμής, στο χώρο ευθύνης του.
Ο ναυαγοσώστης κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του παρακολουθεί τους λουόμενους, είναι σε
άμεση ετοιμότητα παροχής βοήθειας και δεν εκτελεί άλλη παράλληλη εργασία.
Ο ναυαγοσώστης οφείλει να είναι πάντοτε ευγενικός με τους λουόμενους.
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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. 31/2018, ο οποίος θα παρέχεται από τον ανάδοχο.
Ο ανάδοχος οφείλει να υποδείξει στη προσφορά του όλα τα τεχνικά και μηχανικά μέσα που
προβλέπονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 31/2018 ως απαραίτητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας
ναυαγοσωστικής κάλυψης των παραλιών της Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. για τη χρονική περίοδο 01 Ιουνίου
2019 έως 30 Σεπτεμβρίου 2019.
Ο αναγκαίος υλικοτεχνικός εξοπλισμός θα είναι ακριβώς όπως προβλέπει το άρθρο 7 του Π.Δ.
31/2018, ο οποίος θα παρέχεται από τον ανάδοχο.
Συγκεκριμένα, ο ανάδοχος απαιτείται να εφοδιάσει κάθε ναυαγοσώστη με τον ακόλουθο
εξοπλισμό:
1) Μηχανοκίνητο επαγγελματικό μικρό σκάφος, ολικού μήκους τουλάχιστον 3,30 μέτρων,
ιπποδύναμης τουλάχιστον των 6 HP, εγγεγραμμένο σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών,
χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του εφόδια. Στο μέσο των
πλευρών του μικρού σκάφους, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και,
κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE BOAT, μπλε απόχρωσης. Η έλικα του μικρού σκάφους είναι
προφυλαγμένη με πλέγμα για την αποτροπή ατυχήματος.
2) Αδιάβροχο φακό.
3) Κιάλια.
4) Ναυαγοσωστικό σωσίβιο, σύμφωνα με το Παράρτημα «Δ» του ΠΔ 31/2018.
5) Σανίδα διάσωσης, τουλάχιστον 2,20 μέτρων, σύμφωνα με το Παράρτημα «ΣΤ» του ΠΔ 31/2018.
6) Σωστικός σωλήνας, σύμφωνα με το Παράρτημα «Ε», του ΠΔ 31/2018
7) Φορητό φαρμακείο, με το περιεχόμενο του Παραρτήματος «Ι», του ΠΔ 31/2018.
8) Πτυσσόμενο φορείο ή πλωτό φορείο.
9) Δύο (02) σημαντήρες, χρώματος πορτοκαλί, με σχοινί μήκους τουλάχιστον πενήντα (50) μέτρων.
10) Ένδυμα κολύμβησης χρώματος πορτοκαλί, στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ LIFE GUARD.
11) Καπέλο, στην εμπρόσθια όψη του οποίου 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) Ισοθερμικές κουβέρτες.
15) Καταδυτικό μαχαίρι.
16) Μάσκα βυθού.
17) Βατραχοπέδιλα.
18) Σημαία Ναυαγοσώστη, χρώματος πορτοκαλί, διατάσεων 40 χ 80 εκ., με την ένδειξη
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη LIFE GUARD, μπλε απόχρωσης.
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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, 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 (τηλεβόας).
22) Κοινή σφυρίχτρα.
23) Πράσινη σημαία (Κολυμπάτε ελεύθερα).
24) Κίτρινη σημαία (Κολυμπάτε με προσοχή).
25) Κόκκινη Σημαία (Απαγορεύεται η είσοδος στο νερό).
26) Φορητή συσκευή VHF.
Επιπλέον στο κάθε ναυαγοσωστικό βάθρο θα υπάρχουν με ευθύνη του αναδόχου σε εμφανή
σημεία πρόσβασης, στο χώρο των λουτρικών εγκαταστάσεων, ειδικές καλαίσθητες πινακίδες
διπλής όψεως στις οποίες αναγράφονται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα η σημασία των
σημαιών και ενδείξεων, το ωράριο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη, οι τυχόν υπάρχοντες
περιορισμοί ή απαγορεύσεις, οι αριθμοί τηλεφώνων των τοπικών κέντρων παροχής πρώτων
βοηθειών και της Λιμενικής Αρχής και ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης (112).
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.
Τα βάθρα είναι ιδιοκτησίας της Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ..
Ο ανάδοχος οφείλει να τα διατηρεί καθαρά χωρίς φθορές.
Η θέση του βάθρου είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζεται ο έλεγχος και η τέλεια κατόπτευση , με
στόχο την άμεση παροχή βοήθειας σε κινδυνεύοντες.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ»: Τύπος ναυαγοσωστικού σωσιβίου (RESCUE CAN).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε»: Τύπος σωστικού σωλήνα (RESCUE TUBE).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ»: Τύπος σωστικής σανίδας (RESCUE BOARD).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ι»: Περιεχόμενο φορητού φαρμακείου ναυαγοσώστη.
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσλάβει έναν (1) συντονιστή-επόπτη ναυαγοσωστών με τριετή
τουλάχιστον εμπειρία που θα απασχοληθεί αποκλειστικά για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των
παραλιών της Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ..
O συντονιστής οφείλει να περιπολεί στις λουτρικές εγκαταστάσεις της Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. και να
συντονίζει τους ναυαγοσώστες που βρίσκονται σε υπηρεσία στα βάθρα, διασφαλίζοντας την
άριστη εκτέλεση του ναυαγοσωστικού έργου.
Οφείλει να ενημερώνει την Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. και τις αρμόδιες αρχές για κάθε γεγονός σχετικό με
την εκτέλεση του ναυαγοσωστικού έργου. Μεριμνά για την απρόσκοπτη και προσήκουσα
εκτέλεση του ναυαγοσωστικού έργου και παρέχει στη Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ., με την οποία οφείλει να έχει
άψογη συνεργασία, κάθε έγγραφο και δικαιολογητικό που πιστοποιεί την καλή εκτέλεση του
ναυαγοσωστικού έργου στο τέλος κάθε μήνα. Μεριμνά ώστε να ενημερώνει αμελλητί την
αρμόδια υπηρεσία της Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. για οποιαδήποτε αλλαγή.
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. 31/2018.
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, 02-04-2019

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

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ, ΛΥΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝΑΥΤΗ
1/2019

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 και συγκεκριμένα για τις
παραλίες Αγία Πελαγία, Λυγαριά και Μονοναύτη για την περίοδο από 01/06/2019 – 30/09/2019.
Η Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. θα αναθέσει τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης των
παραλιών του Δήμου με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού.
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. 31/2018(Φ.Ε.Κ Α’ 61/2018).
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. 01/2019 μελέτης. Κατά την εκτέλεση της εργασίας ακολουθούνται οι διατάξεις του
Π.Δ. 31/2018 και οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υ.Ε.Ν.
Για την άριστη και απρόσκοπτη εκτέλεση της ναυαγοσωστικής υπηρεσίας, οι διαγωνιζόμενοι
υποχρεούνται να διαθέτουν ικανό προσωπικό καθώς και τον απαιτούμενο και κατάλληλο
εξοπλισμό σε είδος, αριθμό λειτουργικότητα. Ο εξοπλισμός θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας για
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κατάλληλη εκτέλεση της υπηρεσίας και η κατοχή του θα αποδεικνύεται με τιμολόγια αγοράς ή
μισθωτήρια συμβόλαια.
Οι διαγωνιζόμενοι επί ποινή αποκλεισμού υποβάλλουν στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς τους
τα εξής στοιχεία:
-Ρητή δήλωση για την συμμόρφωση των προσφερόμενων υπηρεσιών και εξοπλισμού σε σχέση με
τις αντίστοιχες απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης και της σχετικής
αναλυτικής διακήρυξης.
- 1 άδεια ναυαγοσώστη με τριετή τουλάχιστον εμπειρία και πιστοποιητικό υγείας για τον
συντονιστή των παραλιών της Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ..
- 3 άδειες ναυαγοσωστών σε ισχύ (για την επάνδρωση των ναυαγοσωστικών βάθρων του ΠΔ
31/2018) και 3 πιστοποιητικά υγείας.
-3 άδειες μηχανοκίνητων επαγγελματικών μικρών σκαφών ολικού μήκους τουλάχιστον 3,30
μέτρων, ιπποδύναμης τουλάχιστον των 6 HP, εγγεγραμμένα σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών
Σκαφών, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία τους εφόδια.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα υποβολής διευκρινιστικών ερωτήσεων προς τους
διαγωνιζόμενους προκείμενου να διευκρινίσει τυχόν ασάφειες της τεχνικής τους προσφοράς.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Τεχνική προσφορά η οποία περιέχει οικονομικά στοιχεία ή όρους όπως δωρεάν απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
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. 2132.9/1013/2019/19-03-2019
έγγραφο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου (με επισυναπτόμενο το υπ’ αριθμό 01/26-022019 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 01/06/2019 – 30/09/2019 σε καθημερινή βάση, από τις 10:30 έως 17:30.
Σύμφωνα με τη παρ. 1 του άρθρου 1 του ΠΔ 31/2018 ως λουτρική εγκατάσταση, ορίζεται:
α) Ο κατάλληλα οργανωμένος χώρος του αιγιαλού ή του αιγιαλού και της παραλίας ή ζώνης
λιμένα, στον οποίο εισέρχονται άτομα, με την καταβολή εισιτηρίου (αντιτίμου), για λήψη λουτρού
στην έμπροσθεν αυτού θαλάσσια περιοχή.
β) Με την επιφύλαξη της ισχύος των αναφερόμενων στην επόμενη περίπτωση, ως λουτρική
εγκατάσταση νοείται και ο χώρος του αιγιαλού ή του αιγιαλού και της παραλίας ή ζώνης λιμένα, ο
οποίος παραχωρείται ή εκμισθώνεται από το Δημόσιο ή τους Οργανισμούς Λιμένα ή τα Λιμενικά
Ταμεία ή από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου κ.λπ., σε διάφορους φορείς ή επιχειρήσεις
(Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ξενοδοχειακές μονάδες, οργανωμένες κατασκηνώσεις,
φυσικά - νομικά πρόσωπα κ.λπ.), για χρήση εκμισθούμενων θαλασσίων μέσων αναψυχής,
τοποθέτηση καθισμάτων ή ανακλίντρων ή μέσων προφύλαξης των λουομένων από τον ήλιο,
ανεξάρτητα αν τα άτομα που εισέρχονται για λήψη λουτρού στην έμπροσθεν αυτού θαλάσσια
περιοχή καταβάλλουν ή όχι εισιτήριο.
γ) Δεν θεωρείται λουτρική εγκατάσταση ο χώρος του αιγιαλού ή του αιγιαλού και της παραλίας ή
ζώνης λιμένα, για τον οποίο (χώρο) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης περίπτωσης,
αλλά δεν είναι πολυσύχναστος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν τους χώρους εκτέλεσης της υπηρεσίας για να
λάβουν γνώση των επιτόπιων συνθηκών εργασίας.
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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 1/2019 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. Ο
προϋπολογισμός της εργασίας: ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών της Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. ανέρχεται στο
ποσό των 35.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 43.400,00€ με ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α.
6141.0002.
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. Κάθε είδους φόροι, τέλη, έξοδα, εγγυήσεις, και κάθε είδους επιβαρύνσεις,
2. Έξοδα ασφάλισης ή αποζημίωσης ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου
Άρθρο 9 : Υποχρεώσεις του αναδόχου
Θεωρείται δεδομένο ότι οι διαγωνιζόμενοι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της παρούσας και των
ειδικών συνθηκών της παρεχόμενης υπηρεσίας. Σε καμία περίπτωση ο ανάδοχος δεν θα μπορεί
να στηρίζεται στην άγνοια των συνθηκών και αναγκών των παραλιακών ζωνών για περιπτώσεις
προβλημάτων ή αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών που προβλέπονται στην παρούσα συγγραφή
υποχρεώσεων.
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. Ο ανάδοχος θα πρέπει
να διαθέτει τεχνική υποδομή και οργάνωση η οποία θα του εξασφαλίζει συνεχώς την απόλυτη
υποστήριξη και απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιεί για την εκτέλεση
των υπηρεσιών. Οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλλουν τα στοιχεία με τα οποία θα αποδεικνύεται η
τεχνική υποδομή και οργάνωση που διαθέτουν και θα εφαρμόσουν (προσωπικό, εξοπλισμός κτλ).
Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. προς τις εντολές και οδηγίες της
οποίας οφείλει απόλυτη συμμόρφωση και ευρίσκεται σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται και η
καλή εκτέλεση της υπηρεσίας του.
Κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας, ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες
Αστυνομικές και Υγειονομικές διατάξεις καθώς επίσης και με τις ισχύουσες διατάξεις και κανόνες
τήρησης «περί ναυαγοσωστικού έργου».
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει υπεύθυνο συντονιστή επόπτη για το προσωπικό του, ο οποίος
θα συντονίζει την υπηρεσία ναυαγοσωστικής κάλυψης και θα ενημερώνει τη Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. για
θέματα που αφορούν την καλύτερη δυνατή εκτέλεση της υπηρεσίας.
Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση της υπηρεσίας αμείβεται
και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η
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απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει
αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας η οποία θα θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος θα αντικαθίσταται, εφόσον το απαιτήσει η
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ., σε περίπτωση που θα κριθούν ακατάλληλοι για την ομαλή διεκπεραίωση του
συμβατικού έργου.
Ο εξοπλισμός του αναδόχου που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της υπηρεσίας θα πρέπει να
διατηρείται καθαρός. Επίσης απαγορεύεται διαφήμιση επί του εξοπλισμού του αναδόχου πλην
των λογοτύπων του αναδόχου και των λογοτύπων της ΜΑ.Ε.ΔΗ.Μ..
Ο ανάδοχος οφείλει να απασχολεί γιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας για το απασχολούμενο
σε αυτόν προσωπικό σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία. Η Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. δε φέρει
καμία ευθύνη για το προσωπικό του αναδόχου.
Ο ανάδοχος της Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. οφείλει να συνεργαστεί άριστα, μετά από υποδείξεις της
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. με τον ανάδοχο του Δήμου Μαλεβιζίου για την άρτια εκτέλεση της ναυαγοσωστικής
κάλυψης.
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 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.
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού στο φάκελο της προσφοράς τους να έχουν
συμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους και να δεσμεύονται για όλα
τα παρακάτω:
Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού ή καθοιονδήποτε τρόπο αδυναμίας εκτέλεσης υπηρεσίας ο
ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή του με άλλο ώστε να ολοκληρωθεί το
προβλεπόμενο πρόγραμμα υπηρεσιών χωρίς διακοπή. Υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα την
αρμόδια υπηρεσία για την αδυναμία εκτέλεσης της προγραμματισμένης υπηρεσίας και να
ενημερώσει με ποιο τρόπο και σε πόσο χρονικό διάστημα θα προβεί στην επανόρθωσή της.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στην σύμβαση ή για κάποιο λόγο μέρος αυτής, από
άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ., μετά από
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση και ευθύνη, να παίρνει όλα τα μέτρα που πρέπει για την
ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί για την εκτέλεση της υπηρεσίας και για την πρόληψη
ατυχημάτων ή ζημιών σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα. Για ατυχήματα ή ζημιές που τυχόν
θα συμβούν στο προσωπικό του αναδόχου ή σε οποιονδήποτε τρίτο, η Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. δεν έχει καμία
ευθύνη και ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά τις ευθύνες, τόσο τις αστικές όσο και τις ποινικές
σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων νόμων για τις περιπτώσεις αυτές.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί την υπηρεσία καθημερινά καθώς και Κυριακές και Αργίες και
σε περίπτωση έκτακτων αναγκών εφόσον ζητηθεί από τη Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ..
Για τη διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράς, έλαβαν υπόψη ότι εφόσον κριθεί ο ανάδοχος με
δική του αποκλειστική ευθύνη και μέριμνα αναλαμβάνει το κόστος και τα έξοδα που αφορούν:


Τη διάθεση του συνόλου του απαιτούμενου εξοπλισμού.



Το τακτικό service και τη συντήρηση του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού για τη
διασφάλιση της άψογης λειτουργίας του.



Την αμοιβή του άμεσα απασχολούμενου προσωπικού (μισθοδοσία μηνών Ιουνίου,
Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, επίδομα άδειας, δώρο Χριστουγέννων, τακτικές
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αποδοχές, ασφαλιστικές εισφορές κλπ) την καταβολή των πάσης φύσεως αξιώσεων
των εργαζομένων του και τη διασφάλιση της υγείας και της σωματικής τους
ακεραιότητας.


Τα έξοδα λειτουργίας και κίνησης του εξοπλισμού του (καύσιμα, λιπαντικά κλπ)



Την ασφαλιστική κάλυψη του εξοπλισμού καθώς και διάφορα συναφή τέλη και φόροι.



Τη πληρωμή των προστίμων που θα βεβαιωθούν από Λιμενικές ή άλλες αρχές για
κάθε παράβαση στην οποία θα υποπέσει.
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 (3 ναυαγοσώστες και επιπλέον
ναυαγοσώστες για ρεπό, 1 επόπτης με 3ετή εμπειρία), ο εξοπλισμός, οι δαπάνες χρήσης του
εξοπλισμού (μεταφορά, διαλογή, φύλαξη, φθορά κλπ.), τα λειτουργικά έξοδα (συντήρηση
μηχανημάτων, επισκευή κλπ.), ( Π.Δ. 31/2018 ) και γενικά κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη για την
εκτέλεση της εργασίας.
Άρθρο 14 : Εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική
επιστολή συμμετοχής προς τη Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ., που ανέρχεται στο 2% επί της συμβατικής αξίας χωρίς
το ΦΠΑ .
Ήτοι το ύψος της εγγυητικής συμμετοχής διαμορφώνεται στο ποσό των 700,00€ .
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην
ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι πρέπει να έχει διάρκεια 7 μήνες, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της
εγγύησης συμμετοχής.
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Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα
προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της
σύμβασης.
Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Ο ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύμβασης οφείλει να
καταθέσει στη Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ., εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, αξίας 5% επί της
συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα
κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών-μελών , αυτό το
δικαίωμα συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική.
Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές θα περιλαμβάνουν την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του
Διαγωνιζόμενου, υπέρ του οποίου εκδίδονται.

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 : Αναθεώρηση τιμών
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν
σταθερές και αμετάβλητες.
Άρθρο 17 :

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 18 : 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
17

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 19 :

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

Υπηρεσία : Ναυαγοσωστική κάλυψη
παραλιών Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
έτους 2019

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

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ (ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΑΦΜ, έδρα, τη, e-mail)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΗΣ Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
(ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ, ΛΥΓΑΡΙΑ,
ΜΟΝΟΝΑΥΤΗ) 2019
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΔ
31/2018

122 ΗΜΕΡΕΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

4 ΜΗΝΕΣ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

Προσφέρω τις υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 1/2019
μελέτη της Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. και το ΠΔ 31/2018
με το ακόλουθο ποσοστό έκπτωσης επί του
ενδεικτικού προϋπολογισμού της σύμβασης:
…………………………………………………………………………………………………………………….(αριθμητικώς)………………
………………………………………………………………………………………………………(ολογράφως)
Για τη διαμόρφωση της παρούσας οικονομικής μου προσφοράς για την εκτέλεση της υπηρεσίας
ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών της Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. τη περίοδο 01.06.2019 έως 30.09.2019
με δική μου ευθύνη και μέριμνα αναλαμβάνω το κόστος και τα έξοδα που αφορούν:




Τη διάθεση του συνόλου του απαιτούμενου εξοπλισμού,
Το τακτικό service και τη συντήρηση του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού για τη
διασφάλιση της άψογης λειτουργίας του.
Την αμοιβή του άμεσα απασχολούμενου προσωπικού (μισθοδοσία μηνών Ιουνίου,
Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, επίδομα άδειας, δώρο Χριστουγέννων, τακτικές
αποδοχές, ασφαλιστικές εισφορές , έξοδα μετακίνησης κλπ) την καταβολή των πάσης
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φύσεως αξιώσεων των εργαζομένων μου και τη διασφάλιση της υγείας και της
σωματικής τους ακεραιότητας.
Τα έξοδα λειτουργίας και κίνησης του εξοπλισμού του (καύσιμα, λιπαντικά κλπ)
Την ασφαλιστική κάλυψη του εξοπλισμού καθώς και διάφορα συναφή τέλη και φόροι.
Τη πληρωμή των προστίμων που θα βεβαιωθούν από Λιμενικές ή άλλες αρχές για
κάθε παράβαση στην οποία θα υποπέσω.

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 180 ημέρες.
Ο νόμιμος εκπρόσωπος :

Ημερομηνία: …………………..

(Υπογραφή- Σφραγίδα)
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