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ΤΙΤΛΟΣ: «Ναυαγοσωστική κάλυψη της 
παραλίας ‘’Φλώριδα’’ του Δήμου Ηρακλείου, 
κατά την περίοδο 2019 (Ιούνιος- 
Σεπτέμβριος)»  
  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 19.666,40 €  

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

(Ν. 4412/2016 – Παροχή Υπηρεσιών) 

 

Άρθρο 1ο. Αντικείμενο της Υπηρεσίας 

 

1.1 Διάκριση χώρου υπηρεσίας 

Ως χώρος συμβατικής υπηρεσίας και άμεσης παροχής υπηρεσιών του ανάδοχου ορίζονται το τμήμα 
παραλίας το οποίο ευρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου και έχει χαρακτηριστεί ως 
πολυσύχναστο από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου (Αριθμός Τελευταίου Ισχύοντος Πρακτικού 1/2019, 
της Επιτροπής του Π.Δ. 31/2018 (Α΄61) που συγκροτήθηκε βάσει της με αριθ.06/2019 Απόφασης Κ.Λ. 
Ηρακλείου (ΑΔΑ: ΨΟΥΗ4653ΠΩ-ΖΒΞ)  

Συγκεκριμένα:  

Απαιτούμενος αριθμός ναυαγοσωστών ένας (1) όπως παρακάτω:  

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜ

ΕΝΩΝ 
ΝΑΥΑΓΟΣΩ

ΣΤΩΝ 

ΘΕΣΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ 

ΦΛΩΡΙΔΑ ΕΤΑΔ ΑΕ 01 ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 

 
1.2 Προσδιορισμός της υπηρεσίας της ανάδοχης σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης  σύμφωνα με 
το Π.Δ. 31/2018 (Α΄61) και άρθρ. 35 αριθ. 20 Γ.Κ.Λ. (Β΄444/99):   

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της ανάδοχης σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης  προς τον Δήμο και η 
ελάχιστη συχνότητα εκτέλεσης ορίζονται ως εξής: 

Εγκατάσταση ενός ναυαγοσώστη, ο οποίος θα πρέπει να γνωρίζει την  Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, για την 
φύλαξη του προαναφερόμενου τμήματος κατά το διάστημα από 01/06/2019 έως 30/09/2019, καθημερινά 
(7 ημέρες/εβδομάδα) και κατά τις ώρες από 10.30΄ έως 17.30΄. Κάθε ναυαγοσώστης ελέγχει έκταση ακτής 
σε ακτίνα διακοσίων (200) μέτρων, εκατέρωθεν του βάθρου.  

Η ανάδοχη σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης είναι αποκλειστικά υπεύθυνη να εφοδιάσει το 
ναυαγοσώστη με τον προβλεπόμενο στο Π.Δ 31/2018 (Α’ 61) εξοπλισμό και ειδικά τα παρακάτω: 

1) Μηχανοκίνητο επαγγελματικό μικρό σκάφος, ολικού μήκους τουλάχιστον 3,30 μέτρων, ιπποδύναμης 
τουλάχιστον των 6 HP, εγγεγραμμένο σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, 
με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του μικρού σκάφους, δεξιά και 
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αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE BOAT, μπλε 
απόχρωσης. Η έλικα του μικρού σκάφους είναι προφυλαγμένη με πλέγμα για την αποτροπή ατυχήματος. 
2) Αδιάβροχο φακό. 
3) Κυάλια. 
4) Ναυαγοσωστικό σωσίβιο, σύμφωνα με το Παράρτημα «Δ». 
5) Σανίδα διάσωσης, τουλάχιστον 2,20 μέτρων, σύμφωνα με το Παράρτημα «ΣΤ». 
6) Σωστικός σωλήνας, σύμφωνα με το Παράρτημα «Ε». (Ο εφοδιασμός με σωστικό σωλήνα είναι 
προαιρετικός). 
7) Φορητό φαρμακείο, με το περιεχόμενο του Παραρτήματος «Ι». 
8) Πτυσσόμενο φορείο ή πλωτό φορείο. 
9) Δύο (02) σημαντήρες, χρώματος πορτοκαλί, με σχοινί μήκους τουλάχιστον πενήντα (50) μέτρων. 
10) Ένδυμα κολύμβησης χρώματος πορτοκαλί, στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ - LIFE 
GUARD. 
11) Καπέλο, στην εμπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής η 
ένδειξη LIFE GUARD. 
12) Γυαλιά ηλίου. 
13) Πινακίδα, χρώματος πορτοκαλί, με την ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη FIRST 
AID, μπλε απόχρωσης. 
14) Ισοθερμικές κουβέρτες. 
15) Καταδυτικό μαχαίρι. 
16) Μάσκα βυθού. 
17) Βατραχοπέδιλα. 
18) Σημαία Ναυαγοσώστη, χρώματος πορτοκαλί, διατάσεων 40 χ 80 εκ., με την ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και 
κάτωθεν αυτής την ένδειξη LIFE GUARD, μπλε απόχρωσης. 
19) Σημαία χρώματος ερυθρού, ίσων διαστάσεων με την προηγούμενη, με την ένδειξη ΧΩΡΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ 
και κάτωθεν αυτής την ένδειξη NO LIFE GUARD, λευκής απόχρωσης. 
20) Κινητό τηλέφωνο, ο αριθμός κλήσης του οποίου δημοσιοποιείται, με μέριμνα του εκμεταλλευόμενου τη 
λουτρική εγκατάσταση, με κάθε πρόσφορο μέσο, αναγράφεται σε περίοπτη θέση στο βάθρο 
(παρατηρητήριο) και αναφέρεται εγγράφως στην τοπική Λιμενική Αρχή. 
21) Φορητή μεγαφωνική συσκευή (τηλεβόας). 
22) Κοινή σφυρίχτρα. 
23) Πράσινη σημαία (Κολυμπάτε ελεύθερα). 
24) Κίτρινη σημαία (Κολυμπάτε με προσοχή). 
25) Κόκκινη Σημαία (Απαγορεύεται η είσοδος στο νερό). 
26) Φορητή συσκευή VHF. 
 

Επίσης πέραν των παραπάνω υποχρεώσεων, οφείλουν επιπλέον να διαθέτουν ένα μηχανοκίνητο μικρό 
ταχύπλοο σκάφος, εγγεγραμμένο σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών ως επαγγελματικό, ολικού μήκους 
τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα για την 
κατηγορία του εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του σκάφους, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη 
ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE BOAT, μπλε απόχρωσης. Επιπλέον, πρέπει να είναι 
εφοδιασμένο με μόνιμα εγκατεστημένο προβολέα, καθώς και με VHF GPS -PLOTER- ΦΟΡΗΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ - ΦΟΡΗΤΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ.  

Επίσης τοποθετεί βάθρο, η κατασκευή του οποίου δεν θα είναι μόνιμη και θα γίνεται από υλικά που θα 
αντέχει σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες και φέρει απαραίτητα κλίμακα ανόδου, κάθισμα, ιστό σημαίας 
και σκέπαστρο προφύλαξης από τον ήλιο. Το ύψος του βάθρου θα υπερβαίνει τα 3 μέτρα από την 
επιφάνεια της θάλασσας. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 9 του Π.Δ 31/2018 (Α’ 61). 

Τέλος τοποθετεί σε εμφανή σημεία πρόσβασης, στο χώρο της λουτρικής εγκατάστασης ειδικές καλαίσθητες 
πινακίδες διπλής όψεως στις οποίες αναγράφονται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα η σημασία των 
σημαιών και ενδείξεων, το ωράριο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη, οι τυχόν υπάρχοντες περιορισμοί ή 
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απαγορεύσεις, οι αριθμοί τηλεφώνων των τοπικών κέντρων παροχής πρώτων βοηθειών και της Λιμενικής 
Αρχής και ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης (112). 

Υποχρεώσεις ναυαγοσώστη.  

α) Ο ναυαγοσώστης πρέπει να βρίσκεται σε ετοιμότητα με 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 υπηρεσία.  

 

                                                 

Η  Συντάκτρια 
 
 
 
 

Αικατερίνη Δαμιανάκη 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
Προϊστάμενος Τμήματος  

Προμηθειών   
 
 

Βασίλειος Τζανιδάκης                          

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η Διευθύντρια Οικονομικών 

Υπηρεσιών 
 
 

Ελένη Σταυρακάκη 
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 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο  Αντικείμενο συγγραφής 

 Η παρούσα αφορά την εκτέλεση της Υπηρεσίας: «Ναυαγοσωστική κάλυψη της παραλίας 
‘’Φλώριδα’’ του Δήμου Ηρακλείου, κατά την περίοδο 2019 (Ιούνιος- Σεπτέμβριος )»  

 

Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις  

2.1 Η διενέργεια και η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπονται από τις παρακάτω διατάξεις: 

α) Του Ν. 4412/2016, άρθρο 118, Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).  

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

γ) Το Π.Δ 31/2018 (Α’ 61) «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) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010  

ε) Το Ν.4605/2019,( ΦΕΚ 52, Τεύχος Α΄) 

2.2 Τις αποφάσεις : 

1. Τη με αρ. πρωτ. 31727/23-3-2016 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού αντιδημάρχων του Δήμου 
Ηρακλείου 

2. Τη με αριθμό πρωτ. 58120/01-06-2016 απόφαση Δημάρχου περί εκχώρησης αρμοδιότητας 
υπογραφής α) Διακηρύξεων για προμήθειες και εκτελέσεις έργων ανεξαρτήτως των όρων και των 
προϋποθέσεων β) Περιλήψεων των διακηρύξεων αυτών και των δημοσιεύσεών των γ) Προσκλήσεων 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος δ) Συμβάσεων ε) Αποφάσεων αναθέσεων στ) Τεχνικών Δελτίων ζ) όλων των 
συναφών εγγράφων προαπαιτούμενων ή επόμενων των παραπάνω. 

4. Το Πρωτογενές αίτημα με αριθμό ΑΔΑΜ: 19REQ004770903 

5. Τη Διάθεση Πίστωσης και την έκδοση της σχετικής ΑΑΥ (Α-883) και ΑΔΑΜ 19REQ004805226 συνολικού 
ποσού 19.666,4 € σε βάρος του ΚΑ: 70-6117.012 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής 
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προστασίας των παραλιών στα όρια του Δήμου Ηρακλείου» του προϋπολογισμού του Δήμου 
οικονομικού έτους 2019.  

6. Τη με αριθ. 34250/09-04-2019 Απόφαση Αντιδημάρχου με την οποία α) εγκρίθηκε η διενέργεια της 
υπηρεσίας για τη Ναυαγοσωστική κάλυψη της παραλίας ‘’Φλώριδα’’ του Δήμου Ηρακλείου  β) εγκρίθηκαν 
οι τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν την: Ναυαγοσωστική κάλυψη της παραλίας ‘’Φλώριδα’’ του 
Δήμου Ηρακλείου   

 

ΑΡΘΡΟ  3ο 

Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας  
  Η εκτέλεση της υπηρεσίας αυτής θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 
4412/2016 με Απόφαση Δημάρχου μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συλλογής 
προσφορών. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει της τιμής, τηρουμένων των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν εγκριθεί για την εν λόγω 
υπηρεσία.  
Προϋποθέσεις Συμμετοχής  
  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν εντός του φακέλου της προσφοράς τους συμπληρωμένο και 
υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης το παρεχόμενο Έντυπο Οικονομικής 
Προσφοράς  
 
ΑΡΘΡΟ  4ο 

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος  
Α) Συγγραφή Υποχρεώσεων  
Β) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
Γ) Τεχνικές Προδιαγραφές 
Δ) Τιμολόγιο Προσφοράς 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο 
Δικαιολογητικά Ανάθεσης  
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, καθώς και για την απόδειξη της 
επαγγελματικής ικανότητας, ο ανάδοχος στον οποίο θα ανατεθεί η υπηρεσία, υποχρεούται εντός 10 ημερών 
από σχετική πρόσκληση, που θα του αποσταλεί, να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:  

• Α) Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η νόμιμη 
δραστηριότητα στις υπηρεσίες για τη ναυαγοσωστική κάλυψη το οποίο θα  έχει  εκδοθεί  το  πολύ  
30 ημέρες πριν από την υποβολή του. 

• Β) Φορολογική ενημερότητα και Ασφαλιστική ενημερότητα να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής 
τους. Τα δικαιολογητικά εκδίδονται, κατά κανόνα, μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης, ώστε να 
διασφαλίζεται το επίκαιρο των καταστάσεων που βεβαιώνουν. Κατά παρέκκλιση του ανωτέρω 
κανόνα, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί προ της κοινοποίησης της πρόσκλησης, μπορούν να 
υποβληθούν, στην περίπτωση που εξακολουθούν να ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής τους. 

• Γ) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο ανάδοχος θα αναφέρει: 

• το όνομα του ναυαγοσώστη που θα εκτελέσει  την υπηρεσία  

• ότι δεν έχει συμμετάσχει σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά 
εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες , σε νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις 
αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) 
,2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α' 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 
48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 
15.4.2011, σ. 1), 2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 
αντίστοιχα.  
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• Ότι δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας.  

• Ότι έχει λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και του 
ενδεικτικού προϋπολογισμό της υπηρεσίας και συμφωνούν με αυτούς 

• Δ) Βεβαίωση σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης από Λιμενική αρχή της χώρας εγκατάσταση της 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο 
Αξιολόγηση προσφορών –Ανάθεση της υπηρεσίας  
   Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής. Το κριτήριο 
κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, 
τηρουμένων των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν εγκριθεί για την εν λόγω υπηρεσία.  
    Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση αντιδημάρχου μετά από εισήγηση της αρμόδιας 
υπηρεσίας της αναθέτουσας αρχής. 
 
ΑΡΘΡΟ  7ο 
Σύμβαση 
   Τα στοιχεία της Σύμβασης που θα υπογράψει ο ανάδοχος θα είναι η συγγραφή υποχρεώσεων, οι τεχνικές 
προδιαγραφές, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός και η προσφορά του αναδόχου.  
   Ο ανάδοχος στον οποίο έχει γίνει η ανάθεση της υπηρεσίας, υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης του αντιδημάρχου για την ανάθεση της υπηρεσίας, 
προς υπογραφή της σύμβασης και να καταθέσει την εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. 
 
ΑΡΘΡΟ  8ο 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης: 
  Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας την οποία θα προσκομίσει ο ανάδοχος στον οποίο 
έγινε κατακύρωση, ορίζεται σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας  χωρίς τον Φ.Π.Α σύμφωνα με το άρθρο 
72 του Ν. 4412/2016 και θα επιστραφεί μετά την πάροδο του χρόνου εγγύησης των όρων της σύμβασης.  
  Η εγγυητική επιστολή κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης 
επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της υπηρεσίας. Εάν στο πρωτόκολλο 
οριστικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω 
επιστροφή γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του 
εκπρόθεσμου. Αν η υπηρεσία γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 
αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του τμήματος της υπηρεσίας που 
παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευσή της απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του 
αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα 
προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 
 

Άρθρο 9ο. Διάρκεια εκτέλεσης σύμβασης 

Η συμβατική διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας καθορίζεται: 

Συνολικά εκατό είκοσι δύο ημέρες (122) για το χρονικό διάστημα από 01/06/2019 έως και 30/09/2019 
και αφού έχει προηγηθεί η ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 

Άρθρο 10ο. Γενικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης της υπηρεσίας 

Ο ανάδοχος  οφείλει να επισκεφθεί  τους χώρους που αφορούν το αντικείμενο της υπηρεσίας και  να 
λάβει γνώση των επιτόπιων συνθηκών υπηρεσίας. 

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 
υπηρεσίες του με την υπαιτιότητά του. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη, να παίρνει όλα τα μέτρα 
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που πρέπει για την ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί για την εκτέλεση της υπηρεσίας και για την 
πρόληψη ατυχημάτων ή ζημιών σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα. Για ατυχήματα ή 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 11ο. Παραλαβή και Πληρωμή εκτελεσθέντων υπηρεσιών 

Υπηρεσία που θα παρακολουθεί και θα ελέγχει  την εκτέλεση της Ναυαγοσωστικής κάλυψης της 
παραλίας ‘’Φλώριδα’’ του Δήμου Ηρακλείου, κατά την περίοδο 2019 (01-Ιούνιου- 30-Σεπτέμβρίου)  
ορίζεται η  Δημοτική Αστυνομία του Δήμου η οποία θα βεβαιώνει για την καλή εκτέλεσή της, την 
Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου Ηρακλείου,  που ορίστηκε με την 42/2019 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου 

Η αποζημίωση του ανάδοχου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, θα καταβάλλεται με χρηματικό ένταλμα στο 
τέλος κάθε μήνα, με χρηματικό ποσό ίσο αντίστοιχο μέρος της συμβατικής αμοιβής του, ύστερα από 
σύνταξη πρωτόκολλου παραλαβής υπηρεσίας από την Αρμόδια Επιτροπή του Ν. 4412/2016. 

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 12ο. Δαπάνη της Υπηρεσίας 

Η δαπάνη της υπηρεσίας προϋπολογίζεται στο ποσόν των 15.860,00 €, πλέον Φ.Π.Α. (24%) 3.806,40 €, 
ήτοι σύνολο 19.666,40 €. 

 

Άρθρο 13ο. Επιβαρύνσεις ανάδοχου 

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

Άρθρο 14ο. Ρήτρες 

Ο ανάδοχος, υποχρεούται να κάνει την έναρξη εκτέλεσης των υπηρεσιών 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 υπηρεσιών την ακριβή 
ημερομηνία που θα του ανακοινώσει η επιβλέπουσα υπηρεσία του Δήμου. Μετά την διαπίστωση 
παρέλευσης άπρακτου του διαστήματος αυτού ο ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος και εφαρμόζονται οι 
ανάλογες κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 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 της πολυσύχναστης παραλίας 
ΦΛΩΡΙΔΑ που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου. Διευκρινίζεται ότι η παροχή 
των υπηρεσιών θα πρέπει να είναι καθημερινή. 

 Σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου, η Υπηρεσία διατηρεί το 
δικαίωμα της περικοπής του αναλογούντος τιμήματος για τις σχετικές υπηρεσίες 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 
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ημέρες που αποδεδειγμένα κρίνει ότι ο εργολάβος εκτελεί την υπηρεσία πλημμελώς και αντισυμβατικός. 

Η Δημοτική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, όταν αποδεδειγμένα κρίνει ότι ο ανάδοχος εκτελεί την υπηρεσία 
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. 

 

Άρθρο 15ο. Συμβατικά στοιχεία 

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

α) η Πρόσκληση  

β) η Τεχνική Έκθεση   

γ) η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

δ)  οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας    ιδίως σχετικά 
με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά      

Άρθρο 16ο  - Ατυχήματα και ζημιές 

Ο ανάδοχος υπηρεσιών που εκτελούνται εντός ασφαλιστικών περιοχών Ι.Κ.Α., υποχρεούται να ασφαλίσει σ’ 
αυτό το προσωπικό του. 

Σε περιπτώσεις υπηρεσιών 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 Δήμος με αποζημιώσεις ατυχημάτων του εν 
γένει προσωπικού του αναδόχου. 

Άρθρο 17 – Φόροι – Τέλη και Κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους νόμιμους φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν την 
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.  

Άρθρο 18 – Μελέτη συνθηκών της υπηρεσίας 

Ο ανάδοχος  θεωρείται ότι έλαβε υπ’ όψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές και τοπικές 
συνθήκες της υπηρεσίας ήτοι την εκτέλεση  της υπηρεσιών, 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 υπηρεσιών  και ότι θα εκτελεστούν σύμφωνα με την σύμβαση 
στην οποία υποχρεούται να συμμορφωθεί ο ανάδοχος.  

Άρθρο 19 – 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 20ο  - Γενική ισχύς Τιμολογίου 

Στις τιμές του προϋπολογισμού και του Τιμολογίου της Υπηρεσίας περιλαμβάνονται κάθε σχετική δαπάνη 
όπως αναλυτικά περιγράφονται στη Γ.Σ.Υ. 

      Η προσφορά για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη της παραλίας ‘’Φλώριδα’’ του 
Δήμου Ηρακλείου δίδεται με πλήρη ευθύνη του αναδόχου και μετά από εκτίμηση και συνδυασμό των 
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μέσων που διαθέτει των πραγματικών δεδομένων εκτέλεσης της υπηρεσίας και αποδεικνύει ότι έλαβε 
γνώση όλων των γενικών ειδικών και τεχνικών όρων που αποτελούν συμβατική υποχρέωσή του.  

 

Άρθρο 21ο  

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

 

Άρθρο 22ο – Μέτρα Ασφαλείας  

   Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις υπηρεσίες με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους Νόμους, 
Διατάγματα, Αστυνομικές, Λιμενικές  και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας, που αφορούν την 
υγιεινή και την ασφάλεια των λουομένων.  

   Ο Ανάδοχος πρέπει να χορηγεί στο προσωπικό, τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση υπηρεσίας, ατομικά 
και ομαδικά εφόδια προστασίας και εργαλεία για ασφαλή υπηρεσία.  

   Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και 
αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των λουομένων  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.  

   Όλες οι δαπάνες, που συνεπάγονται τα παραπάνω, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν 
συνυπολογισθεί από αυτόν κατά την διαμόρφωση της προσφοράς. 

 

        Άρθρο 23ο – Τελικές Διατάξεις  

    Με την υποβολή της προσφοράς του προϋποτίθεται ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει γνώση των 
δυσχερειών στην  περιοχή και είναι απόλυτα ενήμερος των συνθηκών εκτέλεσης της σύμβασης 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 τη βάση της προσφοράς του.  

   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 την υπηρεσία.  

                                                                            

Η  Συντάκτρια ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
Προϊστάμενος Τμήματος  

Προμηθειών                            

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η Διευθύντρια Οικονομικών 

Υπηρεσιών 
   
   

Αικατερίνη Δαμιανάκη Βασίλειος Τζανιδάκης Ελένη Σταυρακάκη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
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ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΤΙΤΛΟΣ: «Ναυαγοσωστική κάλυψη της 
παραλίας ‘’Φλώριδα’’ του Δήμου Ηρακλείου, 
κατά την περίοδο 2019 (Ιούνιος – 
Σεπτέμβριος)»   
 
 

 

                          ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ένδειξη 
Υπηρεσίας 

Είδος Μονάδας Ποσότητα  
Τιμή 

Μονάδας 
ανά ημέρα 

Συνολική χρονική 
διάρκεια  

Από 01/06/2019 έως 
30/09/2019 

(ημέρες) 

Δαπάνη 

Ναυαγοσωστική 
κάλυψη της 
παραλίας 
‘’Φλώριδα’’ του 
Δήμου 
Ηρακλείου, κατά 
την περίοδο 2019 
(Ιούνιος – 
Σεπτέμβριος)»   

Ναυαγοσώστης 
με τον 

περιγραφόμενο 
ως άνω πλήρη 

εξοπλισμό 

1 130,00 € 122 15.860,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 15.860,00 € 

Φ.Π.Α. (24%) 3.806,4 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Αριθμητικώς):                                                   19.666,4 € 

  

 
Η  Συντάκτρια ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  

Προϊστάμενος Τμήματος  
Προμηθειών                            

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η Διευθύντρια Οικονομικών 

Υπηρεσιών  
   

Αικατερίνη Δαμιανάκη Βασίλειος Τζανιδάκης Ελένη Σταυρακάκη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ       

 
 
 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΤΙΤΛΟΣ: Ναυαγοσωστική κάλυψη της παραλίας 
‘’Φλώριδα’’ του Δήμου Ηρακλείου, κατά την 
περίοδο 2019 (Ιούνιος – Σεπτέμβριος)»    

 

 

     ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ένδειξη 
Υπηρεσίας 

Είδος Μονάδας Ποσότητα  
Τιμή 

Μονάδας 
ανά ημέρα 

Συνολική χρονική 
διάρκεια  
(ημέρες) 

Δαπάνη 

Ναυαγοσωστική 
κάλυψη της 
παραλίας 
‘’Φλώριδα’’ του 
Δήμου 
Ηρακλείου, κατά 
την περίοδο 2019 
(Ιούνιος – 
Σεπτέμβριος)»   

Ναυαγοσώστης 
με τον 

περιγραφόμενο 
ως άνω πλήρη 

εξοπλισμό 

1 
……………………

….. € 
122 …………….. € 

ΣΥΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α. (24%)  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Αριθμητικώς):                                                    

 

Γενικό Σύνολο    

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

 
 
 
                 Ο Προσφέρων  

  ( πλήρη στοιχεία –υπογραφή –σφραγίδα) 

 


