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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ       

ΕΡΓΑΣΙΑ: Προστασία των λουομένων, 
στις παραλίες του Δήμου, κατά την 
περίοδο «Ιούνιος – Ιούλιος – Αύγουστος 
2015». 
  
 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

(Π.Δ. 28/80 – Παροχή Υπηρεσιών) 

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ:  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΑΦΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

Άρθρο 1ο. Αντικείμενο της εργασίας 

 

1.1 Διάκριση χώρου εργασίας 

• Ως χώρος συμβατικής εργασίας και άμεσης παροχής εργασιών του 
ανάδοχου ορίζονται τα τμήματα παραλίας τα οποία ευρίσκονται εντός των 
διοικητικών ορίων του Δήμου Χερσονήσου και έχουν χαρακτηριστεί ως 
πολυσύχναστα από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου (Αριθμ. 
Πρακτικού 1/2015  της Επιτροπής του άρθρου 1 Π.Δ. 23/2000 
(Α΄18) και άρθρ. 35 αριθ. 20 Γ.Κ.Λ. (Β΄444/99).  

• Συγκεκριμένα:  

• Απαιτούμενος αριθμός ναυαγοσωστών οκτώ  (8) όπως παρακάτω:  

α) στην παραλία Εσταυρωμένος 

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

γ) στην παραλία Σταλίδας στο κέντρο της παραλίας ΨΑΡΟΛΑΚΟΣ  

δ) στην παραλία Σταλίδας ανάμεσα Ξενοδοχείων ΑΝΘΟΥΣΑ και ΖΕΡΒΑΣ  

ε) στην παραλία Σταλίδας ανάμεσα θαλασσίων μέσων αναψυχής 
ΨΥΧΟΓΙΟΥΔΑΚΗ και ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ ΦΟΙΝΙΚΑΣ 
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στ) στην παραλία Μαλίων μεταξύ των καταστημάτων ΘΕΟΔΟΣΗΣ και LA 
PLAYA 

ζ) στην παραλία Μαλίων έμπροσθεν του μπαρ ΜΙΚΕ 

η) κέντρο παραλίας ΠΟΤΑΜΟΣ 

 

1.2 Προσδιορισμός της εργασίας του ανάδοχου 

• Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του ανάδοχου προς τον Δήμο και η ελάχιστη 
συχνότητα εκτέλεσης ορίζονται ως εξής: 

• Εγκατάσταση οκτώ (8) ναυαγοσωστών, οι οποίοι θα πρέπει να γνωρίζουν 
την Ελληνική γλώσσα, για την φύλαξη των  προαναφερομένων  τμημάτων 
παραλίων. 

• Φύλαξη εκάστου τμήματος παραλίας από έναν ναυαγοσώστη, κατά τους 
μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2015, καθημερινά (7 
ημέρες/εβδομάδα) και κατά τις ώρες από 10.30΄ έως 17.30΄. Κάθε 
ναυαγοσώστης ελέγχει έκταση ακτής σε ακτίνα τριακοσίων (300) 
μέτρων, εκατέρωθεν του βάθρου.  

• Κάθε ναυαγοσώστης θα είναι εφοδιασμένος με τον προβλεπόμενο στο 
Π.Δ. 23/2000 εξοπλισμό, και ειδικά τα παρακάτω: 

• Ναυαγοσωστικό Πύργο  

• 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 Δ/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 Δ/νση του ΥΕΝ 

• Δύο σημαντήρες χρώματος πορτοκαλί με σχοινί μήκους τουλάχιστον 
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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.   

• 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 

• 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.  

• 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 2ο. Διάρκεια εκτέλεσης σύμβασης 
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Η συμβατική διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας καθορίζεται για τρεις  (3) μήνες 
από την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών και συγκεκριμένα για τους μήνες 
Ιούνιο – Ιούλιο – Αύγουστο 201 5.   

 

Άρθρο 3ο. Γενικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης της εργασίας  

• Ο ανάδοχος  οφείλει να επισκεφθεί  του χώρους που αφορούν το 
αντικείμενο της εργασίας και  να λάβει γνώση των επιτόπιων συνθηκών 
εργασίας. 

• Το προσωπικό του ανάδοχου θα αντικαθίσταται, εφ' όσον το απαιτήσει ο 
Δήμος, 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 ατυχήματα ή ζημίες που τυχόν 
θα συμβούν στο προσωπικό του ανάδοχου ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ο 
Δήμος 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.  

• Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναρτήσει τις απαραίτητες, 
από τον νόμο, πινακίδες και σημαίες. 

 

Άρθρο 4ο. Παραλαβή και Πληρωμή εκτελεσθέντων εργασιών 

• Η αποζημίωση του ανάδοχου για τις παρεχόμενες εργασίες, θα 
καταβάλλεται με χρηματικό ένταλμα στο τέλος κάθε μήνα, με χρηματικό 
ποσό ίσο προς το 1/3 της συμβατικής αμοιβής του, 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. 
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Άρθρο 5ο. Δαπάνη της Εργασίας 

Η δαπάνη της εργασίας προϋπολογίζεται στο ποσόν των € 1 00. 000, 00 € – 
συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. (23%). 

 

Άρθρο 6ο. Επιβαρύνσεις ανάδοχου 

• Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τα έξοδα που αφορούν φόρους, τέλη και 
κρατήσεις, πλην του Φ.Π.Α.. 

 

Άρθρο 7ο. 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 (1 0) 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 Δήμου. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται ποινική ρήτρα 
€ 300,00 για κάθε ημέρα καθυστέρησης και για δέκα (10) συνολικά 
ημερολογιακές ημέρες. Μετά την διαπίστωση παρέλευσης άπρακτου του 
διαστήματος αυτού ο ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος και εφαρμόζονται οι 
ανάλογες κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 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 Δήμου Χερσονήσου.  Διευκρινίζεται 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 Δημοτική 
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 Δημοτική 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 
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έκπτωτο αφού πρώτα τον καλέσει με εξώδικη διαμαρτυρία και σε 
προθεσμία δεκαπέντε ημερών, να υποβάλλει τις απόψεις του εγγράφως. 

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  -  ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 

Άρθρο 8ο. Συμβατικά στοιχεία 

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

α) Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο. 

β) Η Τεχνική Μελέτη. 

γ) Η προσφορά του ανάδοχου. 

 

Άρθρο 9ο. Ισχύουσες διατάξεις 

 

• Η διενέργεια και η εκτέλεση της εργασίας διέπονται από τις παρακάτω 
διατάξεις: 

α) Του Π.Δ. 28/80 "Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης".  

β) Του Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Κ.Δ.Κ. Ν. 3463/2006). 

γ) Το Π.Δ. 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 για την προστασία των λουομένων στο 
θαλάσσιο χώρο». 

δ) του ν. 3852/2010  

        Γούρνες, 17/4/2015 

 

Ο Συντάκτης  
 

 
 

Κων/νος Καλαθάκης  
 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Δ/ντης Οικονομικών Υπηρεσιών 

 
 

Χαράλαμπος Κούτουλας 
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο  Αντικείμενο συγγραφής 

 Η παρούσα αφορά  στην εκτέλεση της εργασίας  «Προστασία των λουομένων 
στις παραλίες οι οποίες βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου 
Χερσονήσου. 

Άρθρο 2ο  - Ισχύουσες διατάξεις  

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

Άρθρο 3ο – Συμβατικά στοιχεία  

Συμβατικά  στοιχεία του έργου, κατά σειρά ισχύος είναι : 

Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού  

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 4ο – Εγγύηση – Προθεσμία αποπεράτωσης  

Αυτά ορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή την Διακήρυξη.  

Άρθρο 5ο – 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 :  

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

 

 
 
 
 
 
ΕΡΓΑΣΙΑ: Προστασία των λουομένων, 
στις παραλίες του Δήμου, κατά την 
περίοδο «Ιούνιος – Ιούλιος – Αύγουστος 
2015 
  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 99.999,00 € 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΕΣΟΔΑ 



9 
 

• 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.  

• 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 Διαγωνισμό, 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 6ο – Εξοπλισμός 

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

Άρθρο 7ο  - 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 Δημόσιο 
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 Δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων και κάθε είδους κοινωφελή έργα.  
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Άρθρο 8ο – 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 
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 9ο – 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 10ο – 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 11ο – 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.  

 
 

 

Ο Συντάκτης  
 

 
 

Κων/νος Καλαθάκης  
 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Δ/ντης Οικονομικών Υπηρεσιών 

 
 

Χαράλαμπος Κούτουλας 
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ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

(Π.Δ. 28/80 – Παροχή Υπηρεσιών) 

Άρθρο 1ο  

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 Δ/νουσας το έργο Υπηρεσίας, πρόκειται να 
εκτελεστεί η εργασία που αναφέρεται στο 3ο άρθρο των ειδικών όρων της υπόψη 
Ε.Σ. και πρόκειται να συσταθεί η σχετική σύμβαση.  

 

Άρθρο 2ο – Αντικείμενο εργολαβίας 

Το αντικείμενο της υπόψη εργολαβίας είναι αυτό που περιγράφεται στην Τεχνική 
Έκθεση της παρούσας μελέτης.  

 

Άρθρο 3ο  - 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 Δήμου 
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 4ο – Εξοπλισμός – Εργαλεία – Υλικά 

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

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

 

 
 
 
ΕΡΓΑΣΙΑ :  Προστασία των λουομένων, 
στις παραλίες του Δήμου, κατά την 
περίοδο «Ιούνιος – Ιούλιος – Αύγουστος 
2015  
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 99.999,00 € 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΣΟΔΑ 
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εργαλεία, μηχανήματα και τα μεταφορικά μέσα, που είναι  αναγκαία για την πλήρη 
και έντεχνη εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει.  

 

Άρθρο 5ο  

Χρόνος έναρξης της συμβατικής προθεσμίας καθορίζεται η επόμενη της 
υπογραφής της σύμβασης.  

 

Άρθρο 6ο – 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 συμβατικού ποσού 
μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.  

 

Άρθρο 7ο  

Ο ανάδοχος καθίσταται ο μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα 
που θα οφείλεται στη μη λήψη απαραίτητων μέτρων ασφαλείας.  

 

Άρθρο 8ο – Ισχύουσες διατάξεις 

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

 

Άρθρο 9ο – Χρηματοδότηση – Φόροι 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ΕΣΟΔΑ  και οι πληρωμές του ανάδοχου θα 
υπόκεινται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις.  

 

Άρθρο 10ο – Έδρα επιχείρησης 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης και σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 26 του 
Π.Δ. 609/1985 ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα της επιχείρησης και την ακριβή 
διεύθυνσή της.  

 

Άρθρο 11ο – Διεύθυνση 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 12ο – Προθεσμίες 

Ολική Προθεσμία 3 μήνες 

 

Άρθρο 13ο – Μέτρα Ασφαλείας  

13.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες με ασφαλή τρόπο και 
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σύμφωνα με τους Νόμους, Διατάγματα, 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.Δ. 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 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 14ο – Τελικές Διατάξεις  

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.  
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 

Ένδειξη εργασίας Είδος 
Μονάδας Ποσότης 

Τιμή 
Μονάδας 
Ανά μήνα 

Χρονική 
διάρκεια 
(μήνες) 

Δαπάνη 

Προστασία των 
λουομένων στις παραλίες 
οι οποίες βρίσκονται 
εντός των διοικητικών 
ορίων του Δήμου 
Χερσονήσου 

 

Ναυαγο- 
σώστης  8 27.100,00 €  3 81.300,00 €  

Φ.Π.Α. (23%) 18.699,00 €  

Γενικό Σύνολο    

(Αριθμητικώς): 99.999,00 €  
(Ολογράφως) : Ενενήντα εννέα χιλιάδες, 
εννιακόσια ενενήντα εννέα Ευρώ 
 
 
 

 
 

Ο Συντάκτης  
 

 
 

Κων/νος Καλαθάκης  
 
 
 
 
 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Δ/ντης Οικονομικών Υπηρεσιών 

 
 

Χαράλαμπος Κούτουλας 
 
 

 
  

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

 

 
 
 
ΕΡΓΑΣΙΑ : Προστασία των λουομένων, 
στις παραλίες του Δήμου, κατά την 
περίοδο «Ιούνιος – Ιούλιος – Αύγουστος 
2015  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

 

ΕΡΓΑΣΙΑ : «Προστασία των λουομένων, 
στις παραλίες του Δήμου, κατά την 
περίοδο «Ιούνιος – Ιούλιος – Αύγουστος 
2015»  
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Ένδειξη εργασίας Είδος 
Μονάδας      Ποσότης 

Τιμή 
Μονάδας 
Ανά μήνα 

Χρονική 
διάρκεια 
(μήνες) 

Δαπάνη 

Προστασία των λουομένων 
στις παραλίες οι οποίες 
βρίσκονται εντός των 
διοικητικών ορίων του 
Δήμου Χερσονήσου  

 

Ναυαγο- 
σώστης  8 € ……… 3 € ……… 

Φ.Π.Α. (23%)  

Γενικό Σύνολο    

(Αριθμητικώς):……………………….  €  
(Ολογράφως) : ……………………………………………… 
……………………………………………………………………………
………………… 

 
 
 
 

 

Ο Συντάκτης  
 

 
 

Κων/νος Καλαθάκης  
 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Δ/ντης Οικονομικών Υπηρεσιών 

 
 

Χαράλαμπος Κούτουλας 
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