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 ∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

                              

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ 

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο «ΙΟΥΝΙΟΣ - 

ΙΟΥΛΙΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2013». 

 

 
Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Χερσονήσου Ν. Ηρακλείου 

προκηρύσσει την διενέργεια Ανοικτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού, µε 

σφραγισµένες προσφορές, και  συµπλήρωση τιµολογίου, µε ποσοστό έκπτωσης σε 

ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό (%), χωρίς όριο  από τον µειοδότη,  µε κριτήριο 

κατακύρωσης την χαµηλότερη προσφορά, για την ανάθεση της εργασίας : 

«Προστασία των λουοµένων, στις παραλίες του ∆ήµου, κατά την περίοδο «Ιούνιος 

– Ιούλιος – Αύγουστος 2013» και συνολικό προϋπολογισµό ύψους 47.999,52 €, 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (23%) και διατιθέµενη πίστωση ποσού € 

48.000,00, σε βάρος του Κ.Α. 00.6162.0001 του  εγκεκριµένου  προϋπολογισµού 

του ∆ήµου για το οικονοµικό έτος 2013.  

 

Μέρος Πρώτο : Κανόνες ∆ηµοσιότητας & Λήψη Πληροφοριών  

Άρθρο 1
ο
. Κανόνες δηµοσιότητας 

Η περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης να σταλεί για δηµοσίευση στο τεύχος 

∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, σε δύο 

ηµερήσιες   εφηµερίδες του Νοµού και µία εβδοµαδιαία,  σε µία εφηµερίδα γενικών 

ειδήσεων µεγάλης κυκλοφορίας της Αθήνας και σε µία οικονοµική εφηµερίδα 

δηµοσίευσης ∆ηµοπρασιών.   

Αντίγραφο περίληψης της παρούσας ∆ιακήρυξης να τοιχοκολληθεί στον πίνακα 

ανακοινώσεων του ∆ήµου και θα αναρτηθεί  στο site του ∆ήµου Χερσονήσου 

www.hersonisos.gr  

Η δαπάνη για την δηµοσίευση περίληψης της παρούσας ∆ιακήρυξης στον Ελληνικό 

τύπο και τυχόν επαναληπτικού διαγωνισµού, βαρύνει τον ανάδοχο. 
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Άρθρο 2
ο
. Λήψη πληροφοριών 

  

2.1 Τεύχη της παρούσας ∆ιακήρυξης και των λοιπών συµβατικών τευχών θα   

είναι αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του ∆ήµου www.hersonisos.gr και επιπλέον 

όσοι ενδιαφερόµενοι επιθυµούν µπορούν να απευθυνθούν στο ∆ήµο για αντίγραφά 

τους µέχρι και την προηγούµενη διενέργειας του διαγωνισµού. 

  

2.2 Για παροχή συµπληρωµατικών πληροφοριών καθώς και του εντύπου 

προσφοράς οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθυνθούν στα γραφεία του ∆ήµου, 

τηλ. 2813404648 Αρµόδιος υπάλληλος: κα. Τασιούδη Καλλιρόη ή στο τηλ. 

2897340054, Αρµόδιος υπάλληλος κα Κουρλετάκη Μαρία Ελένη.  

  

 

Μέρος ∆εύτερο : ∆ιενέργεια ∆ιαγωνισµού  
 

Άρθρο 3ο. Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού 

3.1 Ο ∆ιαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία του ∆ήµου Χερσονήσου στην 

έδρα του ∆ήµου στις Γούρνες,  πρώην αµερικανική Βάση Γουρνών, ενώπιον της 

αρµόδιας Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, στις 04 Ιουνίου 2013, ηµέρα Τρίτη   

και ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών την 10.00΄ π. µ.  και ώρα λήξης την 

10.30΄π.µ. 
3.2 Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στον ∆ιαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν 

ενσφράγιστες έγγραφες προσφορές, συντεταγµένες σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 18 του Π.∆. 28/80, µε ίδια παρουσία ή µε νοµίµως εξουσιοδοτηµένους 

εκπροσώπους µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ανωτέρω παράγραφο 3.1. Οι 

προσφορές παραλαµβάνονται από την αρµόδια Επιτροπή που διενεργεί τον 

∆ιαγωνισµό. 

3.3 Προσφορές που περιέρχονται και υποβάλλονται στον ∆ήµο µε οποιοδήποτε 

άλλο τρόπο πλην αυτού που προβλέπουν οι παρ. 3.1 & 3.2 καθώς και όσες 

υποβάλλονται εκπρόθεσµα δεν αποσφραγίζονται, και δεν λαµβάνονται υπ' όψη και 

επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

3.4 Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή ∆ιενέργειας του 

∆ιαγωνισµού ελέγχει πρωτίστως την συµµόρφωση των διαγωνιζοµένων και των 

προσφορών τους προς τους όρους της ∆ιακήρυξης. 

 

Άρθρο 4
ο
. ∆ικαίωµα συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό 

4.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά 

πρόσωπα, συνεταιρισµοί και ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή 

προσφορά, µε ιδία παρουσία ή µε νοµίµως εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο, που 
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ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελµα (Σχολές Ναυαγοσωστικής, που είναι εφοδιασµένες 

µε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σε ισχύ από την οικεία Λιµενική Αρχή και έχει 

σαν κύριο και αποκλειστικό σκοπό την διδασκαλία – εκπαίδευση όσων επιθυµούν 

να λάβουν άδεια ναυαγοσώστη) και εκτελούν αντίστοιχα έργα σχετικά µε το 

αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού και διαθέτουν τον απαιτούµενο εξοπλισµό, την 

τεχνογνωσία και την εµπειρία για την εκτέλεση των εργασιών και έχουν εκτελέσει 

ήδη µε επιτυχία αντίστοιχες (ακριβώς) εργασίες συγκρίσιµης έκτασης σε Ο.Τ.Α. 

και Ν.Π.∆.∆. στην Ελλάδα ή στην Αλλοδαπή και έχουν εν ισχύ την ανάλογη  άδεια 

ασκήσεως επαγγέλµατος.  Η επιτυχία τους θα βεβαιώνεται µε την προσκόµιση 

πιστοποιητικών καλής εκτέλεσης και σχετικών βεβαιώσεων από τους Ο.Τ.Α. και 

Ν.Π.∆.∆.  

 

Άρθρο 5
ο
. Προσόντα και δικαιολογητικά συµµετοχής 

5.1 Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό θα πρέπει να αποδείξουν την 

εγγραφή τους σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο κατά τους όρους που 

καθορίζονται από τους νόµους της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι. 

5.2 Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό, θα πρέπει να υποβάλουν επί 

ποινή αποκλεισµού µαζί µε την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά : 

α) Οι Έλληνες Πολίτες : 

1) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό σύµφωνα µε το άρθρο 6 

της παρούσας. 

2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 

3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το 

οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν 

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους 

κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η 

εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης 

επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

β) Αλλοδαποί : 

1) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό σύµφωνα µε το άρθρο 6 

της παρούσας. 

2) Πιστοποιητικά της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από τα οποία προκύπτει ότι εκπληρούνται οι 

περιπτώσεις (2) και (3) του εδαφίου (α) της παραγράφου αυτής. Τα πιστοποιητικά 

εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι 

από την οποία και εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά. 

3) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί 

εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους 

επαγγελµατικούς καταλόγους. 
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Στην περίπτωση αυτή τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά συνοδεύονται υποχρεωτικά 

από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική. 

γ) Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά 

1) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β)  

2) Φ.Ε.Κ.  σύστασης εταιρίας ή ισοδύναµο έγγραφο για αλλοδαπές εταιρίες 

δ) Οι συνεταιρισµοί, ενώσεις, κοινοπραξίες 

1) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε µέλος που 

συµµετέχει στην ένωση, συνεταιρισµό ή κοινοπραξία. 

2) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό σύµφωνα µε το άρθρο 6 

της παρούσας. 

3) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός ή η κοινοπραξία 

λειτουργεί νόµιµα. 

4) Πιστοποιητικά της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από τα οποία προκύπτει ότι εκπληρούνται οι 

περιπτώσεις (2) και (3) του εδαφίου (α) της παραγράφου αυτής. 

5.3 Για ανώνυµες εταιρίες που θα συµµετάσχουν στον ∆ιαγωνισµό µε 

εκπρόσωπο τους, αυτός που θα καταθέσει την προσφορά, εκτός της ταυτότητας 

του, θα προσκοµίσει υποχρεωτικά πρακτικό του ∆.Σ. της Εταιρίας όπου θα 

εγκρίνεται η συµµετοχή αυτής στο συγκεκριµένο ∆ιαγωνισµό και όπου θα ορίζεται 

ότι εκπρόσωπος της εταιρίας για να παραδώσει την προσφορά είναι αυτός που την 

καταθέτει. Το σχετικό αυτό έγγραφο θα φέρει βεβαίωση του γνήσιου της 

υπογραφής του εκπροσωπούµενου από αρµόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή 

συµβολαιογράφο. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι διαγωνιζόµενοι παρίστανται 

αυτοπροσώπως µε επίδειξη της ταυτότητάς των. 

5.4 Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα 

ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν 

από ένορκη δήλωση και για όσους δεν προβλέπεται από τον νόµο ένορκη δήλωση, 

από υπεύθυνη δήλωση, που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

συµβολαιογράφου. 

5.5 Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό θα υποβάλλουν επίσης µαζί 

µε την προσφορά τους επί ποινή αποκλεισµού τα εξής δικαιολογητικά : 

5.5.1 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται : 

1. Ότι ουδέποτε έχει αποφασιστεί έκπτωση ή καταγγελία συµβάσεως 

εκτέλεσης παροµοίου έργου εις βάρος τους λόγω επαγγελµατικού παραπτώµατος 

από οιοδήποτε Ν.Π.∆.∆. ή άλλο νοµικό πρόσωπο του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. 

2. Εάν τους έχει ή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τους 

∆ιαγωνισµούς του ∆ηµοσίου. Σε περίπτωση που τους έχει επιβληθεί ποινή 

αποκλεισµού να αναφέρεται ο χρόνος και οι λόγοι αποκλεισµού. 

3. Ότι ουδέποτε τους έχει επιβληθεί ποινή για πληµµελή εκτέλεση παροµοίων 

εργασιών εις βάρος τους από οιοδήποτε Ο.Τ.Α., Ν.Π.∆.∆. ή άλλο νοµικό πρόσωπο 

του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Σε περίπτωση που τους έχει επιβληθεί ποινή 

προστίµου να αναφέρεται ο χρόνος και οι λόγοι επιβολής. 
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4. Εάν η λειτουργία της επιχείρησης υπόκειται ή δεν υπόκειται σε νοµικό 

περιορισµό και το είδος του περιορισµού εάν υπόκειται. 

Ότι έχουν εκτελέσει στο παρελθόν αντίστοιχες εργασίες και τις έχουν ολοκληρώσει 

ή τις εκτελούν ικανοποιητικά. 

Ότι έλαβαν πλήρη γνώση των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση της 

δηµοπρατούµενης εργασίας, ότι έχουν εκτιµήσει όλα τα ιδιαίτερα τυχόν 

προβλήµατα της εργασίας και ότι αναλαµβάνουν ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των 

εργασιών, σύµφωνα µε όλους τους όρους αυτής της διακήρυξης και των 

συµβατικών τευχών και σύµφωνα µε την οικονοµική τους προσφορά που 

υποβάλλουν και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν κατά 

περίπτωση ρητά αναφέρουν τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχονται. 

Ότι οι ναυαγοσώστες, σε περίπτωση που είναι αλλοδαποί, θα προσκοµίσουν 

πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.  

Ο χρόνος έναρξης των εργασιών. 

Ότι θα καλύψουν τον ∆ήµο µε όλη την απαραίτητη τεχνική υποδοµή για την 

απερίσπαστη εκτέλεση των εργασιών,  καθ' όλη την διάρκεια της σύµβασης. 

Ότι θα καλύψουν τον ∆ήµο ακόµα και σε περίπτωση έκτακτων αναγκών. 

Ότι αναλαµβάνουν την υποχρέωση να προσκοµίσουν κάθε στοιχείο και σχετικό 

δικαιολογητικό εφόσον τους ζητηθεί από την επιτροπή ∆ιενέργειας του 

∆ιαγωνισµού. 

 

Άρθρο 6
ο
. Εγγύηση συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό 

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του 

συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης 

εκτός του Φ.Π.Α., ήτοι  € 780,48  € 

Η εγγύηση συµµετοχής κατατίθεται υπό µορφής γραµµατίου του Ταµείου 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή υπό µορφής εγγυητικής επιστολής ανεγνωρισµένης 

Τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα, συντεταγµένη κατά τον τύπο που ισχύει για 

το ∆ηµόσιο και απευθύνεται προς το ∆ήµο Χερσονήσου.  

Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο το οποίο θα εκδώσει και τον τύπο που 

περιβάλλεται, θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα ακόλουθα : ηµεροµηνία 

έκδοσης, τον εκδότη, τον ∆ήµο προς τον οποίο απευθύνεται, τον αριθµό της 

εγγύησης, το ποσοστό που καλύπτει η εγγύηση, την πλήρη επωνυµία και την 

διεύθυνση του διαγωνιζόµενου υπέρ του οποίου εκδίδεται  η εγγύηση, τον αριθµό 

της διακήρυξης, τον τίτλο και την ηµεροµηνία του διαγωνισµού, ότι η εγγύηση 

παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος 

της διαιρέσεως και διζήσεως, ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του 

∆ήµου και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος του εκδότη 

αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα 

σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση, ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος   

χαρτοσήµου, την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία θα πρέπει να 

ισχύει τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, 
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ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 

ύστερα από απλό έγγραφο του ∆ήµου. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν την 

ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης.  

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη. 

Η εγγύηση επιστρέφεται στους αποκλεισθέντες του ∆ιαγωνισµού αµέσως, στους δε 

αποτυχόντες, µετά την ανακήρυξη του τελευταίου µειοδότη.  

Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον διαγωνιζόµενο στον οποίο θα κατακυρωθεί 

η εκτέλεση της εργασίας, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης 

εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της 

σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών διαγωνιζόµενων που θα λάβουν µέρος στον 

διαγωνισµό, επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία 

ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 

 

Άρθρο 7
ο
. Προσφορές 

7.1 Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, µέσα σε ένα 

κυρίως φάκελο καλά σφραγισµένο, σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις κάτωθι 

ενδείξεις που πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : 

 Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα 

 Η  επωνυµία του ∆ήµου 

 Ο αριθµός της διακήρυξης και ο τίτλος  

 Η ηµεροµηνία του διαγωνισµού 

 Τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου 

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται δεκτές. Μέσα στον κυρίως 

φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία 

και ειδικότερα ως εξής:  

 Στον κύριο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα και εγγύηση  

συµµετοχής. 

Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό 

σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο 

φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του 

κυρίως φακέλου όπως αναγράφονται ανωτέρω.  

7.2 Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω 

µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται 

ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

7.3 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, 

διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να 
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είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά  

απορρίπτεται όταν σ’ αυτήν υπάρχουν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή 

κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.  

7.4 Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 

όρους της διακήρυξης και των συµβατικών τευχών της, εκτός εάν κατά περίπτωση 

στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν 

αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην 

προσφορά του τους όρους που είναι διαφορετικοί από τους όρους ∆ιακήρυξης, 

προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται 

αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή 

απόκρουση όρου της ∆ιακήρυξης ή της προσφοράς. ∆ιευκρινήσεις δίνονται από τον 

προσφέροντα µόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, είτε ενώπιον 

της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. 

7.5 ∆εν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές, εναλλακτικές προσφορές & προσφορές για 

µέρος των ζητούµενων υπηρεσιών και σε περίπτωση υποβολής απορρίπτονται, ως 

απαράδεκτες.  

7.6 Οι προσφορές, οι βεβαιώσεις ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θα είναι έγγραφες 

στην Ελληνική και µόνο γλώσσα και σε κάθε περίπτωση επίσηµα µεταφρασµένα 

(εκτός ίσως από επισυναπτόµενα τεχνικά φυλλάδια, σχέδια, προσπέκτους που 

µπορούν να δίδονται στην Αγγλική).  

 

Άρθρο 8
ο
. Προσφερόµενη τιµή 

Η οικονοµική προσφορά θα διατυπώνεται σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο 

υπόδειγµα τιµολογίου και προϋπολογισµού προσφοράς, όπου θα δίδεται κατ’ 

αποκοπή τίµηµα σε Ευρώ για την εκτέλεση προσφερόµενων εργασιών για χρονική 

διάρκεια τριών (3) µηνών. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων 

κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός Φ.Π.Α. 

Η προσφερόµενη συνολική τιµή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικά και θα 

δοθεί υποχρεωτικά σε Ευρώ.  

Για την διαµόρφωση της οικονοµικής προσφοράς, οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να 

λάβουν υπ' όψη ότι ο ανάδοχος µε δική του ευθύνη και µέριµνα αναλαµβάνει το 

κόστος και τα έξοδα που αφορούν :  

Την διάθεση της υλικοτεχνικής υποδοµής. 

Το τακτικό service και συντήρηση του απασχολούµενου µηχανολογικού 

εξοπλισµού για την διασφάλιση της άψογης λειτουργίας του, 

Την αµοιβή του άµεσα απασχολούµενου προσωπικού (µισθοδοσία και εργοδοτικές 

εισφορές των ναυαγοσωστών) και λοιπά συναφή έξοδα µε την απασχόληση του. 

Τα άµεσα έξοδα λειτουργίας και κίνησης του εξοπλισµού (καύσιµα, λιπαντικά, 

συντήρηση, κλπ). 

Την πληρωµή τυχόν προστίµων που θα επιβληθούν από το Κεντρικό Λιµεναρχείο 

Ηρακλείου 
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Την ασφαλιστική κάλυψη του απασχολούµενου εξοπλισµού καθώς και διάφορα 

συναφή τέλη και φόροι.- την τεχνική υποστήριξη, εποπτεία εκτέλεσης των 

εργασιών, κλπ. 

Ο ∆ήµος αναλαµβάνει το κόστος και τα έξοδα που αφορούν :Τη διάθεση πύργων 

παρακολούθησης,  στα συγκεκριµένα σηµεία των παραλιών,  στα οποία κρίνονται 

απαραίτητοι.  

 

Άρθρο 9
ο
. Χρόνος ισχύος προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους για εξήντα (60) 

ηµέρες από την εποµένη της διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

9.2 Η ισχύς των προσφορών θα ορίζεται υποχρεωτικά µε υπεύθυνη δήλωση. 

9.3 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω 

προβλεπόµενου χρόνου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

  

Άρθρο 10
ο
. Ενστάσεις – ∆ιοικητικές προσφυγές 

10.1 Κατά της ∆ιακήρυξης του ∆ιαγωνισµού, της συµµετοχής διαγωνιζόµενου σ' 

αυτόν και της νοµιµότητας της διενέργειας του έως και την κατακυρωτική απόφαση 

επιτρέπεται ένσταση, η οποία υποβάλλεται εγγράφως στο αρµόδιο για την 

διενέργεια του ∆ιαγωνισµού όργανο ως εξής :  

α) Κατά της ∆ιακήρυξης του ∆ιαγωνισµού, µέσα στο µισό του χρονικού 

διαστήµατος από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της περίληψης της ∆ιακήρυξης 

µέχρι την ηµεροµηνία της υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της 

προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες δηµοσίευσης της 

περίληψης της ∆ιακήρυξης και της διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. Αν προκύπτει 

κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονοµική 

Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες 

πριν από την διενέργεια του ∆ιαγωνισµού. Σε περίπτωση που µε την παραπάνω 

απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης εφαρµόζονται τα εξής: µε απόφαση 

της Επιτροπής διαγωνισµού µετατίθεται η ηµεροµηνία της διενέργειας του 

διαγωνισµού κατά είκοσι ηµέρες µετά τη δηµοσίευση της σχετικής παράτασης στις 

ίδιες εφηµερίδες που δηµοσιεύθηκε η περίληψη της αρχικής διακήρυξης.  

β) Κατά της συµµετοχής διαγωνιζόµενου σε αυτόν ή της νοµιµότητας της 

διενέργειας του διαγωνισµού ως προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης 

των προσφορών κατά την διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισµού κα µέχρι 

την επόµενη εργάσιµη ηµέρα, µόνο από διαγωνιζόµενο που συµµετέχει στον  

διαγωνισµό ή αποκλείσθηκε απ’ αυτόν. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή 

διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των 

αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού από την Οικονοµική Επιτροπή. Ένσταση κατά 

συµµετοχής διαγωνιζόµενου στον διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον 

ενιστάµενο σ΄ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.  

γ) Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του ∆ιαγωνισµού, έως και την 

κατακυρωτική απόφαση, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργάσιµων ηµερών 

από την ηµέρα δηµοσίευσης – ανάρτησης των σχετικών αποφάσεων, µόνο από 
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διαγωνιζόµενο που συµµετέχει στον διαγωνισµό ή αποκλείστηκε από αυτόν. Η 

ένσταση εξετάζεται από την Οικονοµική Επιτροπή και η σχετική απόφαση 

εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας 

υποβολής ενστάσεων.  

10.2 Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους 

φροντίδα. 

10.3 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους 

προαναφερόµενους λόγους, δεν γίνονται δεκτές. 

 

Άρθρο 11
ο
. Τρόπος διενέργειας του ∆ιαγωνισµού 

  Όταν παρέλθει η ώρα που ορίζεται από την ∆ιακήρυξη, κηρύσσεται η λήξη 

παράδοσης των προσφορών και γράφεται αυτό στο πρακτικό της Επιτροπής 

∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού. Απαγορεύεται δε, για οποιοδήποτε λόγο η παραλαβή 

προσφοράς µετά το πέρας του εν λόγω χρόνου, εκτός εάν η παράδοση των 

προσφορών άρχισε πριν την λήξη αποδοχής των προσφορών και συνεχίζεται χωρίς 

διακοπή και µετά την ώρα αυτή. 

  Η παραλαβή και εξέταση των προσφορών, στην ανοικτή διαδικασία γίνεται από 

την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού αυθηµερόν, σε δηµόσια συνεδρίαση και σε 

ενιαίο στάδιο, το οποίο περιλαµβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, 

την αποσφράγιση και τον έλεγχο των οικονοµικών προσφορών και την υποβολή 

του πρακτικού της για το αποτέλεσµα της ∆ηµοπρασίας στην Οικονοµική Επιτροπή 

προς έγκριση.  

Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατίθεται ενώπιόν της, η Επιτροπή ∆ιενέργειας 

∆ιαγωνισµού ελέγχει τη νοµιµοποίηση του προσώπου που τον υποβάλλει (δηλαδή 

ότι ο καταθέτων την προσφορά είναι πράγµατι το  πρόσωπο που είναι 

εξουσιοδοτηµένο για την κατάθεσή της). Σε περίπτωση που η νοµιµοποίηση του 

υποβάλλοντος τον φάκελο προσώπου αµφισβητείται, ο φάκελος παραλαµβάνεται 

και η τελική απόφαση για το νοµότυπο ή µη της υποβολής λαµβάνεται κατά τον 

έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, µετά το άνοιγµα και την καταγραφή των 

οικονοµικών προσφορών.  

Μετά την λήξη της παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση της Επιτροπής 

συνεχίζεται δηµόσια και αρχίζει από αυτήν ο έλεγχος των δικαιολογητικών 

συµµετοχής, κατά σειρά επίδοσης αυτών, και γράφονται στο Πρακτικό του 

∆ιαγωνισµού, τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο, περιληπτικά, αλλά µε 

τέτοιο τρόπο ώστε να αποδεικνύεται ότι είναι σύµφωνα µε την διακήρυξη.  Ο 

φάκελος που περιέχει την οικονοµική προσφορά παραµένει σφραγισµένος, 

γράφεται δε πάνω σε αυτόν ο ίδιος αύξων αριθµός του κυρίως φακέλου. Οι 

προσφορές καθώς και όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής στο 

διαγωνισµό µονογράφονται κατά την διενέργεια αυτού από όλα τα µέλη της 

Επιτροπής. 

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι 

παρευρισκόµενοι µέσα στην αίθουσα του ∆ιαγωνισµού βγαίνουν και η συνεδρίαση 

συνεχίζεται µυστικά. Η Επιτροπή συνεδριάζει µυστικά και ελέγχει τα 
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δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζόµενων, αποφασίζει δε γι' αυτούς που τυχόν 

αποκλειστούν έχοντας υπ' όψη την παρούσα ∆ιακήρυξη και την σχετική νοµοθεσία 

και ανακοινώνει στους αποκλειόµενους από τον διαγωνισµό, καθώς και τους 

λόγους αποκλεισµού και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα µαζί µε τις 

σφραγισµένες προσφορές τους.  

  Στην συνέχεια η Επιτροπή αποσφραγίζει τους φακέλους των οικονοµικών 

προσφορών, µε την σειρά που έχουν κατατεθεί. Προσφορές που δεν έχουν την 

υπογραφή του µειοδότη ή δεν είναι σύµφωνες µε τους όρους της ∆ιακήρυξης 

απορρίπτονται.  

  Η διαδικασία ολοκληρώνεται αυθηµερόν. Αν ο έλεγχος δεν µπορεί να περατωθεί 

τη ίδια ηµέρα, λόγω του µεγάλου αριθµού των διαγωνιζοµένων, η Επιτροπή 

∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού οφείλει να ολοκληρώσει αυθηµερόν τον έλεγχο 

τουλάχιστον των δέκα πρώτων διαγωνιζοµένων, ακολουθώντας την σειρά 

µειοδοσίας. Ο έλεγχος των υπολοίπων προσφορών µπορεί στην περίπτωση αυτή να 

συνεχιστεί τις αµέσως επόµενες ηµέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για 

την αναβολή του σε ηµέρα και ώρας που ανακοινώνεται µε τοιχοκόλληση στον 

πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. Τα δικαιολογητικά και οι προσφορές, που 

δεν ελέγχθηκαν, φυλάσσονται µε ευθύνη του Προέδρου της Επιτροπής. Η 

εφαρµογή της διαδικασίας καταγράφεται στο πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας 

∆ιαγωνισµού.  

   Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζοµένων, η 

Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού απορρίπτει τις προσφορές που κρίνει 

αιτιολογηµένα απαράδεκτες ( µε αναγραφή στο Πρακτικό) και καταρτίζει πίνακα 

των διαγωνιζοµένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. Ακολουθεί 

ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, σε πίνακα της 

υπηρεσίας, στην οποία διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις της, µε την οποία 

γνωστοποιείται στους διαγωνιζόµενους ότι µπορούν να λάβουν γνώση του 

πρακτικού και να υποβάλλουν (ενδεχοµένως) ένσταση κατ’ αυτού µέσα σε πέντε 

(5) ηµέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 

είναι υποχρεωµένη να επιτρέψει την πρόσβαση των διαγωνιζοµένων στα έγγραφα 

που υποβλήθηκαν στο διαγωνισµό και τη λήψη φωτοαντιγράφων µε δαπάνες τους. 

Οι ενστάσεις απευθύνονται στην Προϊσταµένη  Αρχή, υποβάλλονται στο 

πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισµό και γνωστοποιούνται µε 

µέριµνα της υπηρεσίας αυτής στον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιενέργειας 

∆ιαγωνισµού.  

  Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού, η Επιτροπή ∆ιενέργειας 

∆ιαγωνισµού ολοκληρώνει το έργου της και υποβάλλει το πρακτικό για το 

αποτέλεσµα της δηµοπρασίας στην Προϊσταµένη Αρχή, η οποία εγκρίνει το  

αποτέλεσµα και κατακυρώνει στο µειοδότη, επιφυλασσόµενων των διατάξεων του 

άρθρου 2 του Ν. 3263/2004.  Αν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή ∆ιενέργειας 

∆ιαγωνισµού τις διαβιβάζει µαζί µε το πρακτικό και την γνώµη της στη 

Προϊσταµένη Αρχή, η οποία εκδικάζει τις ενστάσεις, αποφασίζει και τελικά 

εγκρίνει το αποτέλεσµα (µε την ίδια πράξη).  
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Άρθρο 12
ο
. Ανακοίνωση κατακύρωσης – ανάθεσης εργασίας 

Μετά τις παραπάνω εγκρίσεις, στον αναδειχθέντα µειοδότη στον οποίο έγινε η 

κατακύρωση της εργασίας αποστέλλεται σχετική εγκριτική απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής και καλείται για την υπογραφή της σύµβασης.  

Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της 

σύµβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την 

ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής 

σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης 

αυτής. 

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει στην ανωτέρω προθεσµία να υπογράψει την 

σύµβαση ή δεν προσκοµίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης, 

κηρύσσεται, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, 

έκπτωτος µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ύστερα από γνωµοδότηση της 

Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, εκτός εάν αυτό συνέβη µε ευθύνη του ∆ήµου ή 

συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο 

στηρίζεται, όπως προσφορά, ∆ιακήρυξη, και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, 

εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών. 

 

Άρθρο 13
ο
. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 

Ο ανάδοχος, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του 

προϋπολογισµού για εκτέλεση των εργασιών, χωρίς τον Φ.Π.Α. 

Η  εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

Όλα όσα αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη και αφορούν την εγγύηση 

συµµετοχής, ισχύουν και για την εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να συµπίπτει µε τον χρόνο 

εκτέλεσης του συµβατικού αντικειµένου των εργασιών, προσαυξηµένου κατά δύο 

(2) µήνες. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται, σε δύο µήνες µετά την περάτωση του 

συµβατικού αντικειµένου των εργασιών. 

 

Μέρος Τρίτο : Αντικείµενο Έργου & Συναφείς Συµβατικοί Όροι  
 

Άρθρο 14
ο
. Χρόνος έναρξης εκτέλεσης εργασιών 

Ο ανάδοχος, υποχρεούται στην έναρξη εκτέλεσης της σύµβασης µε τον ανάλογο 

εξοπλισµό και προσωπικό εντός της προθεσµίας που ορίζει στην προσφορά του η 

οποία δεν θα υπερβαίνει το χρονικό όριο δέκα (10) ηµερών (διάστηµα εκτιµούµενο 

ως επαρκές για την εγκατάσταση του ανάδοχου µαζί µε το απαιτούµενο εξοπλισµό 

και προσωπικό) από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Ο ανάδοχος οφείλει να 
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κάνει την έναρξη των εργασιών σε ακριβή ηµεροµηνία που θα του ανακοινώσει η 

επιβλέπουσα υπηρεσία του ∆ήµου. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης έναρξης εκτέλεσης των εργασιών δέκα (10) ηµερών 

πέραν της συµβατικής προθεσµίας και της από την υπηρεσία ανακοινωµένης 

ηµεροµηνίας, και µετά την διαπίστωση παρέλευσης άπρακτου του διαστήµατος 

αυτού ο ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος και εφαρµόζονται οι ανάλογες κυρώσεις 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. 

Ο χρόνος έναρξης εκτέλεσης των εργασιών πρέπει να καθορίζεται υποχρεωτικά και 

στις οικονοµικές προσφορές ρητά σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης και 

των συµβατικών τευχών της. 

 

Άρθρο 15
ο
. ∆ιάρκεια εκτέλεσης σύµβασης 

Η συµβατική διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας καθορίζεται για τρεις  (3) µήνες και 

συγκεκριµένα, από την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών και µέχρι την 31
η
 

Αυγούστου  2013.  

 

Άρθρο 16
ο
. Αντικείµενο έργου 

16.1 ∆ιάκριση χώρου εργασίας 

Ως χώρος συµβατικής εργασίας και άµεσης παροχής εργασιών του ανάδοχου 

ορίζονται τα τµήµατα παραλίας τα οποία ευρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων 

του ∆ήµου Χερσονήσου και έχουν χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστα από το 

Κεντρικό Λιµεναρχείο Ηρακλείου (Αριθµ. Πρακτικού 2/2013 της Επιτροπής του 

άρθρου 1 Π.∆. 23/2000 (Α΄18) και άρθρ. 35 αριθ. 20 Γ.Κ.Λ. (Β΄444/99).  

Συγκεκριµένα:  

α) στην παραλία Ανάληψης από την εκκλησία Αγ. Μαρίνας έως ξενοδοχείο 

CALDERA 

β) στην παραλία Σταλίδας στο κέντρο της παραλίας ΨΑΡΟΛΑΚΟΣ  

γ) στην παραλία Σταλίδας ανάµεσα Ξενοδοχείων ΑΝΘΟΥΣΑ  και  ΖΕΡΒΑΣ  

δ)στην παραλία Σταλίδας ανάµεσα θαλασσίων µέσων αναψυχής 

ΨΥΧΟΓΙΟΥ∆ΑΚΗ και ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ ΦΟΙΝΙΚΑΣ 

ε) στην παραλία Μαλίων µεταξύ  των καταστηµάτων ΘΕΟ∆ΟΣΗΣ και LA PLAYA  

στ) στην παραλία Μαλίων έµπροσθεν του µπαρ ΜΙΚΕ 

 

 

16.2 Προσδιορισµός της εργασίας του ανάδοχου 

Οι παρεχόµενες υπηρεσίες του ανάδοχου προς τον ∆ήµο και η ελάχιστη συχνότητα 

εκτέλεσης ορίζονται ως εξής : 

 

1. Εγκατάσταση έξι (6) ναυαγοσωστών, οι οποίοι θα πρέπει να γνωρίζουν την 

Ελληνική γλώσσα, για την φύλαξη των  προαναφεροµένων  τµηµάτων 

παραλίων. 

2. Φύλαξη εκάστου τµήµατος παραλίας από έναν ναυαγοσώστη, κατά τους µήνες 

Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, καθηµερινά (7 ηµέρες / εβδοµάδα)  και κατά τις 
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ώρες από 10.30΄π.µ. έως 17.30΄ µ.µ.. Κάθε ναυαγοσώστης ελέγχει έκταση 

ακτής σε ακτίνα τριακοσίων (300) µέτρων, εκατέρωθεν του βάθρου.  

3. Κάθε ναυαγοσώστης θα είναι εφοδιασµένος µε τον ακόλουθο εξοπλισµό :  

• Μηχανοκίνητο µικρό σκάφος, χρώµατος, εξωτερικά, πορτοκαλί, 

εφοδιασµένο µε φορητό πυροσβεστήρα, κουπιά, δύο κυκλικά σωσίβια και 

σφυρίχτρα. Ο εξοπλισµός του µικρού σκάφους  θα πρέπει να   είναι 

εγκεκριµένου τύπου από την αρµόδια ∆/νση του ΥΕΝ,  να βρίσκεται σε 

καλή κατάσταση και να µην έχει παρέλθει η ηµεροµηνία λήξης της ισχύος, 

για όσα εφόδια προβλέπεται. Στο µέσον των πλευρών της λέµβου, δεξιά 

και αριστερά, να είναι γραµµένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΗ ΛΕΜΒΟΣ και 

κάτωθι αυτής η ένδειξη RESCUE BOAT, µπλε απόχρωσης. Η έλικα της 

λέµβου να είναι προφυλαγµένη µε πλέγµα για την αποτροπή ατυχήµατος.  

• Αδιάβροχο φακό  

• Κυάλια 

• Ναυαγοσωστικό σωσίβιο 

• Σανίδα διάσωσης 

• Σωστικό σωλήνα  

• Φορητό φαρµακείο 

• Πτυσσόµενο φορείο εγκεκριµένου τύπου από τη αρµόδια ∆/νση του ΥΕΝ 

• ∆ύο σηµαντήρες χρώµατος πορτοκαλί µε σχοινί µήκους τουλάχιστον 

πενήντα (50) µέτρων 

• Ένδυµα κολύµβησης χρώµατος πορτοκαλί 

• καπέλο στην εµπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η ένδειξη 

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής η ένδειξη LIFE GUARD 

• γυαλιά ηλίου 

• πινακίδα χρώµατος πορτοκαλί, µε την ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και 

κάτωθεν αυτής η ένδειξη FIRST AID, µπλε απόχρωσης 

• κουβέρτες  

• καταδυτικό µαχαίρι 

• µάσκα βυθού 

• βατραχοπέδιλα 

• σηµαία Ναυαγοσώστη, χρώµατος πορτοκαλί,  διαστάσεων 40Χ80 εκ., µε την 

ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη LIFE GUARD, 

µπλε απόχρωσης.   
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• Σηµαία χρώµατος ερυθρού, ίσων διαστάσεων µε την προηγούµενη, µε την 

ένδειξη ΧΩΡΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη FE 

GUARD, λευκής απόχρωσης. 

• Κινητό τηλέφωνα, 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.  

• Φορητή µεγαφωνική συσκευή (τηλεβόα) 

• Κοινή σφυρίχτρα 

4. Τοποθέτηση σε εµφανή σηµεία πρόσβασης στο χώρο των λουτρικών 

εγκαταστάσεων ειδικών καλαίσθητων πινακίδων 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 και οι αριθµοί τηλεφώνων των τοπικών κέντρων 

παροχής πρώτων βοηθειών και της Λιµενικής Αρχής.  

 

5. Υποχρεώσεις ναυαγοσώστη.  

α. Ο ναυαγοσώστης πρέπει να βρίσκεται σε ετοιµότητα µα ένδυµα κολύµβησης, 

καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του και µπορεί να περιπολεί σε σωστική λέµβο 

κωπηλατώντας κοντά στο χώρο των λουοµένων ή να  κάθεται επί του υπάρχοντος 

βάθρου ναυαγοσώστη.  

β. Ο ναυαγοσώστης κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του παρακολουθεί τους 

λουόµενους,  είναι σε άµεση ετοιµότητα παροχής βοήθειας και δεν εκτελεί άλλη 

παράλληλη εργασία.  

 

Άρθρο 17
ο
. Γενικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης έργου 

Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να επισκεφθούν του χώρους που αφορούν το 

αντικείµενο του έργου για να λάβουν γνώση των επιτόπιων συνθηκών εργασίας. 

Το προσωπικό του ανάδοχου θα αντικαθίσταται, εφ' όσον το απαιτήσει ο ∆ήµος, σε 

περίπτωση που θα κριθεί ακατάλληλο για την οµαλή διεκπεραίωση των   

συµβατικών του υποχρεώσεων. 

Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζηµιές προς τρίτους τις οποίες θα 

προξενήσει κατά τις εργασίες του µε την υπαιτιότητά του. Θα πρέπει να 

προσκοµίσει εντός 15 ηµερών µετά τις υπογραφής της σύµβασης βεβαίωση ότι θα 

είναι ασφαλισµένος προς τρίτους και θα καλύπτεται για την αστική ευθύνη για 

ζηµιές που τυχόν προκαλέσει κατά την εκτέλεση εργασιών που αφορούν το 

αντικείµενο της σύµβασης. 

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη, να παίρνει όλα τα µέτρα που πρέπει για 

την ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί για την εκτέλεση της εργασίας και 

για την πρόληψη ατυχηµάτων ή ζηµιών σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγµατα. Για 
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ατυχήµατα ή ζηµίες που τυχόν θα συµβούν στο προσωπικό του ανάδοχου ή σε 

οποιονδήποτε τρίτο, ο ∆ήµος 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 έχει την υποχρέωση πληρωµής οποιονδήποτε προστίµων επιβληθούν 

από τις αρµόδιες Λιµενικές Αρχές, που θα αφορούν πληµµελή εκτέλεση της 

υποχρεώσεων του.  

 

Άρθρο 18
ο
. Παράδοση εξοπλισµού 

Ο ∆ήµος θα παραδώσει στον ανάδοχο, εντός 3 ηµερών από την υπογραφή της 

σύµβασης, τα κάτωθι είδη εξοπλισµού :Ναυαγοσωστικούς πύργους  

Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να αναρτήσει τις απαραίτητες,  από τον 

νόµο,  πινακίδες και σηµαίες. 

 

Άρθρο 19
ο
. Παραλαβή και Πληρωµή εκτελεσθέντων εργασιών 

Η αποζηµίωση του ανάδοχου για τις παρεχόµενες εργασίες, θα καταβάλλεται µε 

χρηµατικό ένταλµα στο τέλος κάθε µήνα, ύστερα από σύνταξη πιστοποιητικού 

καλής εκτέλεσης από την Αρµόδια Υπηρεσία που θα εκδίδεται εντός 10 ηµερών 

από το πέρας του πιστοποιούµενου µήνα.  

Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα 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. 

 

Άρθρο 20
ο
. ∆απάνη της Εργασίας 

Η δαπάνη της εργασίας προϋπολογίζεται στο ποσόν των € 47.999,52 – 

συµπεριλαµβανόµενου του Φ.Π.Α. (23%). 

 

Άρθρο 21
ο
. Επιβαρύνσεις ανάδοχου 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε τα έξοδα δηµοσίευσης και µε τους ισχύοντες κατά την 

ηµέρα του ∆ιαγωνισµού φόρους, τέλη και κρατήσεις, πλην του Φ.Π.Α.. 

 

Άρθρο 22
ο
. Ρήτρες 

  Ο ανάδοχος, υποχρεούται να κάνει την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών µε 

τον ανάλογο εξοπλισµό και προσωπικό εντός της προθεσµίας που ορίζει στην 

προσφορά του, η οποία όµως δεν µπορεί να υπερβαίνει το χρονικό όριο των δέκα 

(10) ηµερών, διάστηµα εκτιµούµενο ως επαρκές για την εξασφάλιση, την 

εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία όλου του απαιτούµενου εξοπλισµού και 

προσωπικού από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Ο ανάδοχος οφείλει να 

κάνει την έναρξη των εργασιών την ακριβή ηµεροµηνία που θα του ανακοινώσει η 

επιβλέπουσα υπηρεσία του ∆ήµου. 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 
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διαστήµατος αυτού ο ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος και εφαρµόζονται οι ανάλογες 

κυρώσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 28/80. 

 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. 

 Αποτελεί βασική υποχρέωση του ανάδοχου η απρόσκοπτη φύλαξη των 

πολυσύχναστων παραλιών οι οποίες βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του 

∆ήµου Χερσονήσου.  ∆ιευκρινίζεται ότι η παροχή των υπηρεσιών θα πρέπει να 

είναι καθηµερινή Σε περίπτωση παράβασης του όρου αυτού επιβάλλεται, ως ρήτρα 

€ 300,00– ανά περίπτωση και για κάθε ηµέρα διακοπής. 

 Σε περίπτωση πληµµελούς εκτέλεσης του συµβατικού αντικειµένου, η 

Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα της περικοπής του αναλογούντος τιµήµατος για τις 

σχετικές εργασίες και εφ’ όσον ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις υποδείξεις της 

Υπηρεσίας. Παράλληλα, η ∆ηµοτική Αρχή διατηρεί το δικαίωµα επιβολής ποινικής 

ρήτρας ίσης µε την συµβατική ηµερήσια πιστοποιούµενη αµοιβή του αναδόχου, για 

τις ηµέρες που αποδεδειγµένα κρίνει ότι ο εργολάβος εκτελεί την εργασία 

πληµµελώς και αντισυµβατικώς. 

Η ∆ηµοτική Αρχή διατηρεί το δικαίωµα, όταν αποδεδειγµένα κρίνει ότι ο ανάδοχος 

εκτελεί το έργο πληµµελώς και ότι µετά από συνεχή επανάληψη της 

αντισυµβατικής συµπεριφοράς, να τον καταστήσει έκπτωτο αφού πρώτα τον 

καλέσει µε εξώδικη διαµαρτυρία και σε προθεσµία δεκαπέντε ηµερών, να 

υποβάλλει τις απόψεις του εγγράφως. 

 

Μέρος Τέταρτο : Λοιπές Ρυθµίσεις 

 

Άρθρο 23
ο
. Συµβατικά στοιχεία 

Συµβατικά στοιχεία που διέπουν τους όρους της εργασίας κατά σειρά ισχύος είναι : 

1. Η ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού  

2. το τιµολόγιο της µελέτης 

3. ο προϋπολογισµός της µελέτης 

4. ο προϋπολογισµός της προσφοράς 

5. η Ε.Σ.Υ. 

6. η Γ.Σ.Υ. 

7. η τεχνική περιγραφή του έργου 

8. τα τεχνικού περιεχοµένου στοιχεία  

9. η Σύµβαση που θα υπογραφεί µε τον ανάδοχο. 

10. προσφορά του ανάδοχου. 

 

Άρθρο 24
ο
. Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια και η εκτέλεση της εργασίας διέπονται από τις παρακάτω διατάξεις : 
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α) Του Π.∆. 28/80 "Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης".  

β) Του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων  (Ν. 3463/2006). 

γ) Το Π.∆. 23/2000 «Καθορισµός προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σχολών 

ναυαγοσωστικής εκπαιδεύσεως. Καθορισµός προϋποθέσεων χορηγήσεως αδείας 

ναυαγοσώστη από τις Λιµενικές αρχές ως και καθορισµός των υποχρεώσεων του 

ναυαγοσώστη κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Καθορισµός περιπτώσεων 

υποχρεωτικής προσλήψεως ναυαγοσώστη, σε οργανωµένες ή µη παραλίες, για την 

προστασία των λουοµένων στο θαλάσσιο χώρο». 

δ) του Ν. 3852/2010 

 

Άρθρο 25
ο
. Άλλα στοιχεία 

Ο ∆ήµος Χερσονήσου διατηρεί το δικαίωµα να προβεί στην κατακύρωση του 

∆ιαγωνισµού και στην περίπτωση κατάθεσης µίας µόνο προσφοράς ή και στην 

περίπτωση παραµονής µόνο µίας έγκυρης προσφοράς στην διαδικασία των 

διάφορων σταδίων του ∆ιαγωνισµού. 

∆εν γίνονται δεκτές προσφορές διαγωνιζόµενων που δεν θα αφορούν το σύνολο 

των προς εκτέλεση εργασιών όπως προβλέπει η παρούσα ∆ιακήρυξη. 
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1

ο
  Αντικείµενο συγγραφής 

 Η παρούσα αφορά  στην εκτέλεση της εργασίας  «Προστασία των 

λουοµένων στις παραλίες οι οποίες βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων 

του ∆ήµου Χερσονήσου. 

 

 

Άρθρο 2
ο
  - Ισχύουσες διατάξεις 

Το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του 28/80 Π.∆/τος. 

 

 

Άρθρο 3
ο
 – Συµβατικά στοιχεία 

Συµβατικά  στοιχεία του έργου, κατά σειρά ισχύος είναι : 

Η ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού  

το τιµολόγιο της µελέτης 

ο προϋπολογισµός της µελέτης 

ο προϋπολογισµός της προσφοράς 

η Ε.Σ.Υ. 

η Γ.Σ.Υ. 

η τεχνική περιγραφή του έργου 

τα τεχνικού περιεχοµένου στοιχεία  

 

 

Άρθρο 4
ο
 – Εγγύηση – Προθεσµία αποπεράτωσης 

Αυτά ορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή την ∆ιακήρυξη.  

 

 

Άρθρο 5
ο
 – Περιεχόµενο των  τιµών του τιµολογίου 

Οι τιµές του τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρωσης περαιωµένων 

εργασιών. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καµία άλλη πληρωµή ή αποζηµίωση για την 

πλήρη εκτέλεση κάθε εργασίας.  

 

Έτσι σε όλες τις τιµές του τιµολογίου περιλαµβάνονται :  

• Οι δαπάνες για το προσωπικό, για ηµεροµίσθια αυτών, ηµεραργίες, 

ασφαλίσεις, ώρες αργίας, έκτακτες χρηµατικές παροχές, κ.λ.π. 

• Η αξία των υλικών που χρειάζονται για κάθε είδους εργασία 

περιλαµβανοµένων και των µεταφορών αυτών µε οποιοδήποτε µέσο, από 

τον τόπο παραγωγής ή προµήθειας έως τον τόπο του έργου.  

• Τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων, 

µηχανηµάτων και υλικών.  
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• Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονοµάζεται συγκεκριµένα αλλά είναι 

απαραίτητη για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας που ορίζει η τιµή του 

τιµολογίου.  

• Οι µισθοί και κάθε είδους αποζηµιώσεις και έξοδα κινήσεως του 

προσωπικού του αναδόχου.  

• Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης του εν γένει προσωπικού του αναδόχου και 

οι δαπάνες για την κανονική λειτουργία.  

• Τα έξοδα συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό, σύµβασης, εγκατάστασης και 

παραλαβής των έργων.  

• Κάθε είδους φόροι, τέλη, έξοδα εγγύησης, τόκοι κίνησης κεφαλαίων και 

άλλες κάθε είδους επιβαρύνσεις.  

• Έξοδα ασφάλισης ή αποζηµίωσης ατυχηµάτων του προσωπικού του 

αναδόχου και κάθε είδους αποζηµίωσης προς τρίτους.  

• Κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ειδικά, αλλά είναι αναγκαία για την 

ορθή και σύµφωνη προς τα συµβατικά στοιχεία εκτέλεσης των εργασιών, 

καθώς και κάθε είδους επισφαλή έξοδα.  

• Ουδεµία αξίωση ή διαµφισβήτηση είναι δυνατόν να θεµελιωθεί εκ των 

υστέρων, µετά την συµµετοχή του αναδόχου εις τον διαγωνισµό.  

 

Άρθρο 6
ο
 – Εξοπλισµός 

Ο ελάχιστος εξοπλισµός του αναδόχου ορίζεται στην Ε.Σ.Υ.  

 

 

Άρθρο 7
ο
  - Ατυχήµατα και ζηµιές 

Οι ανάδοχοι έργων που εκτελούνται εντός ασφαλιστικών περιοχών Ι.Κ.Α., 

υποχρεούνται να ασφαλίσουν σ’ αυτό το προσωπικό τους. 

Σε περιπτώσεις έργων που εκτελούνται εκτός ασφαλιστικών περιοχών Ι.Κ.Α., οι 

ανάδοχοι υποχρεούνται να συνεχίσουν την ασφάλιση του προσωπικού που είναι 

ασφαλισµένο στο Ι.Κ.Α. και δεν έχει διακοπεί  η ασφάλισή του. Το υπόλοιπο 

προσωπικό υποχρεούται επίσης να ασφαλίσει σε αναγνωρισµένη από το ∆ηµόσιο 

ασφαλιστική εταιρεία.  

Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα στο σύνολό τους, ήτοι εργοδοτική εισφορά και 

εισφορά εργαζοµένου, βαρύνει τον ανάδοχο. Σε καµία περίπτωση δεν επιβαρύνεται 

ο εργοδότης µε αποζηµιώσεις ατυχηµάτων του εν γένει προσωπικού του αναδόχου, 

ως και µε αποζηµιώσεις για ζηµιές που προκάλεσε το προσωπικό του αναδόχου και 

τα µεταφορικά του µέσα σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του ∆ηµοσίου, ∆ήµων και 

Κοινοτήτων και κάθε είδους κοινωφελή έργα.  

 

Άρθρο 8
ο
 – Φόροι – Τέλη και Κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους νόµιµου  φόρους, τέλη και 

κρατήσεις, που ισχύουν την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Εάν µετά την 

ηµεροµηνία που έγινε ο διαγωνισµός επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή 



 

 20 

καταργηθούν άλλοι που υπάρχουν, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επί πλέον ή 

εκπίπτεται αντίστοιχα από τους λογαριασµούς του αναδόχου προσθέτοντας ή 

αφαιρώντας το ποσόν που πραγµατικά πληρώθηκε ή εξοικονοµήθηκε.  

 

Άρθρο 9
ο
 – Μελέτη συνθηκών του έργου 

Ο εργολάβος που µειοδοτεί θεωρείται ότι έλαβε υπ’ όψη κατά τη σύνταξη της 

προσφοράς του, τις γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου ήτοι την θέση του 

έργου και των µερών αυτού, τις απαραίτητες µε κάθε µέσο µεταφορές, τη διάθεση, 

διαχείριση και εναποθήκευση των υλικών, καιρικές συνθήκες,  την κατάσταση των 

ρευµάτων και οποιεσδήποτε άλλες τοπικές ειδικές και γενικές συνθήκες,  ζητήµατα 

που µπορεί να προκύψουν και κατά κάποιο τρόπο να επηρεάσουν  το κόστος των 

έργων και ότι τα έργα θα εκτελεστούν σύµφωνα µε την σύµβαση στην οποία 

υποχρεούται να συµµορφωθεί ο ανάδοχος.  

 

 

Άρθρο 10
ο
 – Πρόληψη ατυχηµάτων – Μέτρα υγιεινής 

Ο ανάδοχος, ανεξάρτητα, άσχετα από τις υποχρεώσεις και ευθύνες που προβλέπουν 

οι νόµοι, λαµβάνει µέτρα για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του και 

κάθε τρίτο, ως και για την παροχή πρώτων βοηθειών σ’ αυτούς.  

Ο ανάδοχος διατηρεί το απαραίτητο φαρµακευτικό υλικό για πρώτες βοήθειες.  

 

 

Άρθρο 11
ο
 – Τελικός (εξοφλητικός) λογαριασµός 

Προ της θεώρησης του λογαριασµού αυτού θα προσκοµίσει ο ανάδοχος βεβαίωση 

του αρµοδίου υποκαταστήµατος του Ι.Κ.Α. ότι εξόφλησε όλες τις σχετικές µε την 

εκτέλεση του έργου ασφαλιστικές εισφορές.  
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ΕΙ∆ΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

(Π.∆. 28/80 – Παροχή Υπηρεσιών) 
 

Άρθρο 1
ο
 

Αντικείµενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι η 

διατύπωση των Ειδικών και Τεχνικών όρων σύµφωνα µε τους οποίους και σε 

συνδυασµό µε τους λοιπούς όρους της Σύµβασης τα λοιπά συµβατικά τεύχη, καθώς 

και τις έγγραφες οδηγίες της ∆/νουσας το έργο Υπηρεσίας, πρόκειται να εκτελεστεί 

η εργασία που αναφέρεται στο 3
ο
 άρθρο των ειδικών όρων της υπόψη Ε.Σ. και 

πρόκειται να συσταθεί η σχετική σύµβαση.  

 

Άρθρο 2
ο
 – Αντικείµενο εργολαβίας 

Το αντικείµενο της υπόψη εργολαβίας είναι αυτό που περιγράφεται στην Τεχνική 

Έκθεση της παρούσας µελέτης.  

 

Άρθρο 3
ο
  - Γενική ισχύς Τιµολογίου 

3.1 Στις τιµές του προϋπολογισµού και του Τιµολογίου της Υπηρεσίας 

περιλαµβάνονται κάθε σχετική δαπάνη όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 5 

της Γ.Σ.Υ. 

     3.2 Η προσφορά για την εκτέλεση της εργασίας Προστασία των λουοµένων 

στις παραλίες οι οποίες βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου 
Χερσονήσου δίδεται µε πλήρη ευθύνη του αναδόχου και µετά από εκτίµηση και 

συνδυασµό των µέσων που διαθέτει των πραγµατικών δεδοµένων εκτέλεσης της 

εργασίας και αποδεικνύει ότι έλαβε γνώση όλων των γενικών ειδικών και τεχνικών 

όρων που αποτελούν συµβατική υποχρέωσή του.  

 

Άρθρο 4
ο
 – Εξοπλισµός – Εργαλεία – Υλικά 

Ο ανάδοχος πρέπει να προµηθευτεί µε δικές του δαπάνες όλα τα υλικά, τα 

εργαλεία, µηχανήµατα και τα µεταφορικά µέσα, που είναι  αναγκαία για την πλήρη 

και έντεχνη εκτέλεση του έργου που αναλαµβάνει.  

 

 

Άρθρο 5
ο
  

Χρόνος έναρξης της συµβατικής προθεσµίας καθορίζεται η επόµενη της υπογραφής 

της σύµβασης.  

 

Άρθρο 6
ο
 – Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

6.1 Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος καταθέτει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του προϋπολογισµού 

µελέτης µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%.  
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Άρθρο 7
ο
  

Ο ανάδοχος καθίσταται ο µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα 

που θα οφείλεται στη µη λήψη απαραίτητων µέτρων ασφαλείας.  

 

Άρθρο 8
ο
 – Ισχύουσες διατάξεις 

Η εργολαβική σύµβαση διέπεται από το Π.∆. 28/80.  

 

Άρθρο 9
ο
 – Χρηµατοδότηση – Φόροι 

Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από ΕΣΟ∆Α  και οι πληρωµές του ανάδοχου θα 

υπόκεινται σε όλες της νόµιµες κρατήσεις.  

 

Άρθρο 10
ο
 – Έδρα επιχείρησης 

Κατά την υπογραφή της σύµβασης και σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 26 του 

Π.∆. 609/1985 ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα της επιχείρησης και την ακριβή 

διεύθυνσή της.  

 

Άρθρο 11
ο
 – ∆ιεύθυνση Έργων - - Εκλογή προσωπικού – Μηχανικά µέσα 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει για την εργασία όλο  το απαιτούµενο 

προσωπικό, µηχανήµατα, οχήµατα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και 

οποιαδήποτε άλλα µέσα.  

 

Άρθρο 12
ο
 – Προθεσµίες 

Ολική Προθεσµία 3 µήνες 

 

 

Άρθρο 13
ο
 – Μέτρα Ασφαλείας 

13.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες µε ασφαλή τρόπο και 

σύµφωνα µε τους Νόµους, ∆ιατάγµατα, Αστυνοµικές και λοιπές διατάξεις και 

οδηγίες της Υπηρεσίας, που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των 

εργαζοµένων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά µερικές διατάξεις όπως π.χ. : 

• Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (άρθρ. 9, 44, 47) για σήµανση 

εκτελούµενων έργων, έργα επί οδών, αποθέσεις υλικών κ.λ.π. 

• Το Π.∆. 17/96 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των 

εργαζοµένων σε συµµόρφωση µε τις Οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 

91/383/ΕΟΚ». 

13.2 Ο Ανάδοχος πρέπει να χορηγεί στο εργατοτεχνικό προσωπικό, τα 

απαιτούµενα, κατά περίπτωση εργασίας, ατοµικά και οµαδικά εφόδια προστασίας 

και εργαλεία για ασφαλή εργασία.  

13.3 Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο Ανάδοχος 

παραµένει µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζοµένων 

και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγµένων και ορθών µέτρων ασφαλείας 

και η τήρηση των σχετικών κανονισµών. Για θέµατα πρόληψης ατυχηµάτων 
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ισχύουν γενικά, όσα ορίζονται από την Ελληνική Νοµοθεσία και σε περιπτώσεις 

που δεν προβλέπονται από αυτή, θα εφαρµόζονται οι διεθνείς κανονισµοί πρόληψης 

ατυχηµάτων.  

13.4 Όλες οι δαπάνες, που συνεπάγονται τα παραπάνω, βαρύνουν τον Ανάδοχο και 

θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί από αυτόν κατά την διαµόρφωση της 

προσφοράς του, κατά ανοιγµένο τρόπο στις τιµές του Τιµολογίου Προσφοράς 

αυτού.  

 

Άρθρο 14
ο
 – Τελικές ∆ιατάξεις 

14.1 Με την υποβολή της προσφοράς του προϋποτίθεται ότι ο διαγωνιζόµενος έχει 

λάβει γνώση των δυσχερειών στην  περιοχή των έργων και είναι απόλυτα ενήµερος 

των συνθηκών εκτέλεσης της εργασίας από κάθε πλευρά, όπως και των 

ενδεχοµένων δυσχερειών, από οποιοδήποτε λόγο και ότι έχει λάβει υπόψη του, ότι 

δεν θα του αναγνωρισθεί καµία απαίτηση σχετική µε αποζηµίωση κατά 

οποιονδήποτε τρόπο, λόγω των παραπάνω τοπικών συνθηκών, των δυσχερειών 

κάθε είδους και τέλος ότι έχει µελετήσει τα συµβατικά στοιχεία που συνιστούν, 

µαζί µε αυτήν την Ε.Σ.Υ., τη βάση της προσφοράς του.  

14.2 Όπως έχει τονιστεί και σε άλλες θέσεις, ο Ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά 

υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχηµα ήθελε συµβεί στο προσωπικό του, ή σε 

οποιοδήποτε τρίτο, από οποιαδήποτε αιτία που έχει σχέση µε το έργο.  

14.3 Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και η Σύµβαση που θα γίνει µε 

βάση αυτή, ερµηνεύεται, διέπεται και συµπληρώνεται από όλη την Ελληνική 

Νοµοθεσία.  
 
   

Ο ANTI∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

Οικονοµικών υπηρεσιών 

 

 

Εµµανουήλ ∆ιαµαντάκης 

    

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1. Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου 

2. Φ.Β3 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Γούρνες   21-5-2013 

 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                            Αριθµός πρωτ.  13112 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 

Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Χερσονήσου Νοµού 

Ηρακλείου 

 

∆ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι     ότι, 

 
Ο ∆ήµος Χερσονήσου, Νοµού Ηρακλείου, προκηρύσσει την διενέργεια 

Ανοικτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού, µε σφραγισµένες προσφορές, και  

συµπλήρωση τιµολογίου, µε ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες επί τοις 

εκατό (%), χωρίς όριο  από τον µειοδότη,  µε κριτήριο κατακύρωσης την 

χαµηλότερη προσφορά, για την ανάθεση της εργασίας: «Προστασία των 

λουοµένων, στις παραλίες του ∆ήµου, κατά την περίοδο «Ιούνιος – 

Ιούλιος – Αύγουστος 2013». 
Ο προϋπολογισµός της δαπάνης εργασιών που δηµοπρατούνται 

ανέρχεται στο ποσό των 47.999,52  ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

(23%) και προέρχεται από  ΕΣΟ∆Α. 

∆ιατιθέµενη πίστωση για το έτος 2013, 47.999,52 ευρώ.  

Ο ∆ιαγωνισµός θα γίνει την 04
η
 Ιουνίου 2013 ηµέρα Τρίτη και ώρα 

έναρξης παραλαβής προσφορών 10.00΄π.µ. και ώρα λήξης προσφορών 
την 10.30΄ π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Χερσονήσου στις 

Γούρνες (Πρώην Αµερικάνικη Βάση Γουρνών).  

Οι προσφορές θα παραλαµβάνονται από την αρµόδια Επιτροπή 

∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού. 

Στον ∆ιαγωνισµό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, συνεταιρισµοί 

και ενώσεις κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µε ιδία 

παρουσία ή µε  νοµίµως εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, που ασκούν το ιδιαίτερο 

επάγγελµα (Σχολές Ναυαγοσωστικής, που είναι εφοδιασµένες µε άδεια 

ίδρυσης και λειτουργίας σε ισχύ από την οικεία Λιµενική Αρχή και έχει σαν 

κύριο και αποκλειστικό σκοπό την διδασκαλία – εκπαίδευση όσων επιθυµούν 

να λάβουν άδεια ναυαγοσώστη) και εκτελούν αντίστοιχες εργασίες σχετικά 

µε το αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού και διαθέτουν τον απαιτούµενο 

εξοπλισµό, την τεχνογνωσία και την εµπειρία για την εκτέλεση των εργασιών 

και έχουν εκτελέσει ήδη µε επιτυχία αντίστοιχες (ακριβώς) εργασίες 

συγκρίσιµης έκτασης σε Ο.Τ.Α. και Ν.Π.∆.∆. στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή 

και έχουν εν ισχύ την ανάλογη άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος. 
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 Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε 780,48 ευρώ και κατατίθεται µε 

γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή 

αναγνωρισµένης Τράπεζας  που λειτουργεί στην Ελλάδα  συντεταγµένης µε 

τον τύπο που ισχύει για το ∆ηµόσιο και απευθύνεται προς το ∆ήµο 

Χερσονήσου.  

Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να αναζητήσουν τα τεύχη δηµοπράτησης 

στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Χερσονήσου, www.hersonisos.gr, στην οποία 

έχουν αναρτηθεί και για περισσότερες πληροφορίες τις εργάσιµες ηµέρες και 

ώρες, στα γραφεία της έδρας του ∆ήµου Χερσονήσου, στις Γούρνες, ( τηλ. : 

2813404648, fax: 2813404608),  Αρµόδιος υπάλληλος: Τασιούδη Καλλιρόη ) 

ή στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Χερσονήσου στην 

Χερσόνησο (τηλ. : 2897340054, fax: 2897022977),  Αρµόδιος υπάλληλος: 

Κουρλετάκη Μαρία Ελένη.                                                     

                                                         

                                                          Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

                                                  

 

                                                ∆ΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                                                         
 

 

 

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ  ΠΡΟΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

1. Εθνικό Τυπογραφείο Τεύχος διακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της 

Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. 

2. Εφηµερίδες Νοµού Ηρακλείου 

• Πατρίδα  (ηµερήσια) 

• Νέα Κρήτη  (ηµερήσια) 

• Άποψη του Νότου  (Εβδοµαδιαία) 

3. Εφηµερίδες Αθηνών – Θεσσαλονίκης 

• Γενική ∆ηµοπρασιών 

• ΚΕΡ∆ΟΣ 

 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
3. Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου 

4. Φ.Β3 
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