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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 99.988,31 € 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ : ΕΣΟ∆Α 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

(Π.∆. 28/80 – Παροχή Υπηρεσιών) 

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΑΦΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

Άρθρο 1ο. Αντικείµενο της εργασίας 

 

1.1 ∆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 (Αριθµός Τελευταίου Ισχύοντος Πρακτικού 1/2015 της Επιτροπής του 

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

• Συγκεκριµένα:  

Απαιτούµενος αριθµός ναυαγοσωστών οκτώ (08) όπως παρακάτω:  

1. στην παραλία Εσταυρωµένος για την χρονική περίοδο 1/6 - 31/8/2016 (Συνολικό 

χρονικό διάστηµα: 92 ηµέρες) 

2. στην παραλία Ανάληψης από την εκκλησία Αγ. Μαρίνας έως ξενοδοχείο CALDERA για 

την χρονική περίοδο 25/5 - 08/9/2016 (Συνολικό χρονικό διάστηµα: 107 ηµέρες) 

3. στην παραλία Σταλίδας στο κέντρο της παραλίας ΨΑΡΟΛΑΚΟΣ για την χρονική 

περίοδο 15/5 - 29/9/2016 (Συνολικό χρονικό διάστηµα: 138 ηµέρες) 

4. στην παραλία Σταλίδας ανάµεσα Ξενοδοχείων ΑΝΘΟΥΣΑ και ΖΕΡΒΑΣ για την χρονική 

περίοδο 15/5 - 26/9/2016 (Συνολικό χρονικό διάστηµα: 135 ηµέρες) 
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5. στην παραλία Σταλίδας ανάµεσα θαλασσίων µέσων αναψυχής ΨΥΧΟΓΙΟΥ∆ΑΚΗ και 

ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ ΦΟΙΝΙΚΑΣ για την χρονική περίοδο 25/5 - 24/9/2016 (Συνολικό 

χρονικό διάστηµα: 123 ηµέρες) 

6. στην παραλία Μαλίων µεταξύ των καταστηµάτων ΘΕΟ∆ΟΣΗΣ και LA PLAYA για την 

χρονική περίοδο 25/5 - 24/9/2016 (Συνολικό χρονικό διάστηµα: 123 ηµέρες) 

7. στην παραλία Μαλίων έµπροσθεν του µπαρ ΜΙΚΕ για την χρονική περίοδο 25/5 - 

24/9/2016 (Συνολικό χρονικό διάστηµα: 123 ηµέρες) 

8. στο κέντρο παραλίας ΠΟΤΑΜΟΣ για την χρονική περίοδο από 15/5 - 14/10/2016 

(Συνολικό χρονικό διάστηµα: 153 ηµέρες) 

 

1.2 Προσδιορισµός της εργασίας του ανάδοχου 

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

εκτέλεσης ορίζονται ως εξής: 

Εγκατάσταση οκτώ (08) ναυαγοσωστών, οι οποίοι θα πρέπει να γνωρίζουν την 

Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, για την φύλαξη των  προαναφεροµένων τµηµάτων κατά 

το διάστηµα από 15 Μαΐου 2016 έως 14 Οκτωβρίου 2016, 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.∆. 23/2000 

εξοπλισµό και ειδικά τα παρακάτω: 

• 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 
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• 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. ∆ιάρκεια εκτέλεσης σύµβασης 

Η συµβατική διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας καθορίζεται: 

Για εννιακόσιες ενενήντα τέσσερις ηµέρες (994) για το χρονικό διάστηµα από 15/5/2016 
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έως και 14/10/2016 για τις οκτώ (08) ως άνω θέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 1. 

 

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 ∆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 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.  

• 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 αντίστοιχο µέρος της 

συµβατικής αµοιβής του, ύστερα από σύνταξη βεβαίωσης καλής εκτέλεσης από την 

Αρµόδια Επιτροπή του Π∆ 28/80, 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 5ο. ∆απάνη της Εργασίας 

Η δαπάνη της εργασίας προϋπολογίζεται στο ποσόν των 99.988,31 €– 

συµπεριλαµβανόµενου του Φ.Π.Α. (23%). 
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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 πέντε (05) 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 € 1.000,00 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.∆. 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 € 1.000,00 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. 

 

ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ  - ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 

Άρθρο 8ο. Συµβατικά στοιχεία 
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• 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.∆. 28/80 "Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης".  

β) Του ∆ηµοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Κ.∆.Κ. 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 για την προστασία των λουοµένων στο 

θαλάσσιο χώρο». 

δ) του ν. 3852/2010  

                                  Γούρνες, 25/2/2016 

 

 

 

Ο  Συντάξας ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  

Ο Αναπληρωτής  

Προϊστάµενος Τµήµατος  

Προµηθειών                           

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

  

   

   

Αθηνά Μηλιαράκη Κων/νος Καλαθάκης Χαράλαµπος Κούτουλας       
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Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο  Αντικείµενο συγγραφής 

 Η παρούσα αφορά  στην εκτέλεση της εργασίας προστασία των λουοµένων στις 

πολυσύχναστες παραλίες οι οποίες βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου 

Χερσονήσου. 

Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις  

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

Άρθρο 3ο – 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 4ο – Εγγύηση – Προθεσµία αποπεράτωσης  

Αυτά ορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή την ∆ιακήρυξη.  

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 :  

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

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

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ: «Προστασία των λουοµένων, 

στις πολυσύχναστες παραλίες του ∆ήµου, 

κατά την περίοδο 2016» 

  

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 99.988,31 € 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ : ΕΣΟ∆Α 
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• 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 ∆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 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 ∆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 8ο – Φόροι – Τέλη και Κρατήσεις 

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

 

O  Συντάξας ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  

Ο Αναπληρωτής  

Προϊστάµενος Τµήµατος  

Προµηθειών                           

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

   

   

Αθηνά Μηλιαράκη Κων/νος Καλαθάκης Χαράλαµπος Κούτουλας       
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(Π.∆.28/80 Παροχή Υπηρεσιών) 

ΕΙ∆ΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

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, 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 ∆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 4ο – 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 5ο  

Χρόνος έναρξης της συµβατικής προθεσµίας καθορίζεται η ηµεροµηνία της υπογραφής της 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑ : «Προστασία των λουοµένων, 

στις πολυσύχναστες παραλίες του ∆ήµου, 

κατά την περίοδο 2016» 

 

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 99.988,31 € 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ΕΣΟ∆Α 
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σύµβασης.  

 

Άρθρο 6ο – Εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης 

6.1. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό ο ανάδοχος καταθέτει εγγύηση συµµετοχής, το ύψος της 

οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% του προϋπολογισµού της υπηρεσίας µη 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%, ήτοι 81.291,31€ Χ 1% = 812,91 €. 

6.2. Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος καταθέτει εγγύηση καλής εκτέλεσης, το 

ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% 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.∆. 28/80.  

 

Άρθρο 9ο – Χρηµατοδότηση – Φόροι 

Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από ΕΣΟ∆Α  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.∆. 

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

 

Άρθρο 11ο – ∆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 12ο – Προθεσµίες 

Από 15/5/2016 – 14/10/2016 (Συνολικό χρονικό διάστηµα : 994 ηµέρες) για τις 08 παραλίες. 

 

Άρθρο 13ο – 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, 
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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 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 ∆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.  
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                          ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ένδειξη 

εργασίας 

Είδος 

Μονάδας 
Ποσότητα 

Τιµή 

Μονάδας 

ανά ηµέρα 

Συνολική χρονική 

διάρκεια για τις 

οκτώ θέσεις  

(ηµέρες) 

∆απάνη 

Προστασία των 

λουοµένων στις 

παραλίες οι 

οποίες 

βρίσκονται 

εντός των 

διοικητικών 

ορίων του 

∆ήµου 

Χερσονήσου 

Ναυαγοσώστης 

µε τον 

περιγραφόµενο 

ως άνω πλήρη 

εξοπλισµό 

08 81,782 € 994 81.291,31 € 

ΣΥΝΟΛΟ 81.291,31 € 

Φ.Π.Α. (23%) 18.697,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Αριθµητικώς):                                                  99.988,31 

Γενικό Σύνολο    
(Ολογράφως) : Ενενήντα εννέα χιλιάδες, εννιακόσια ογδόντα οκτώ 

Ευρώ και τριάντα ένα λεπτά. 

 

Ο  Συντάξας ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  

Ο Αναπληρωτής  

Προϊστάµενος Τµήµατος  

Προµηθειών                           

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

   

   

Αθηνά Μηλιαράκη Κων/νος Καλαθάκης Χαράλαµπος Κούτουλας       

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ:«Προστασία των λουοµένων, στις 

πολυσύχναστες παραλίες του ∆ήµου, κατά την περίοδο 

2016» 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ: «Προστασία των λουοµένων, στις 

πολυσύχναστες παραλίες του ∆ήµου, κατά 

την περίοδο 2016».  

 

  

     ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ένδειξη 

εργασίας 
Είδος Μονάδας Ποσότητα  

Τιµή 

Μονάδας 

ανά ηµέρα 

Συνολική χρονική 

διάρκεια για τις 

οκτώ θέσεις  

(ηµέρες) 

∆απάνη 

Προστασία των 

λουοµένων στις 

παραλίες οι 

οποίες 

βρίσκονται 

εντός των 

διοικητικών 

ορίων του 

∆ήµου 

Χερσονήσου 

Ναυαγοσώστης 

µε τον 

περιγραφόµενο 

ως άνω πλήρη 

εξοπλισµό 

08 
……………………

….. € 
994 …………….. € 

ΣΥΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α. (23%)  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Αριθµητικώς):                                   

 

Γενικό Σύνολο    

 

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

(Ολογράφως): ……….…………………….……………………… 

…………………………………………………………………….. 
 

 

 

                 Ο Προσφέρων  

  ( πλήρη στοιχεία –υπογραφή –σφραγίδα) 
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