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 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το υπ’ αριθμόν   10/2020 Πρακτικό Συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του 

 Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.  

Στο Άστρος και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 30 Απριλίου 2020 ημέρα Πέμπτη και 

από ώρα 12:00 μ.μ. έως 13.00 μ.μ. συνεδρίασε "δια περιφοράς" η Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Βόρειας Κυνουρίας κατόπιν της αριθμ.  4442/23.4.2020  προσκλήσεως του Προέδρου της, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 

COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α' 55), καθώς και των 

οριζομένων στην αριθμ. 40/2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου (7) μελών 

δήλωσαν παρόντα (7) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ήταν οι: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   

ΚΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΟΣ   

ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ   

ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ   

ΓΚΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΟΣ   
ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ   

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κ. 

Ματσακά Ειρήνη. 
 

 Αριθ. Αποφάσεως: 39/2020  

ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων για τη διενέργεια 

διαγωνισμού για την υπηρεσία ναυαγοσωστικής κάλυψης έτους 2020. 
   

Ο  Πρόεδρος εισηγούμενος το  συγκεκριμένο  2
ο
 θέμα της  ημερήσιας διάταξης,  έθεσε υπόψη 

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την από 29.4.2020 τεχνική 

έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας σχετικά με τις υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης των 

πολυσύχαστων παραλιών του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, το περιεχόμενο της οποίας παρατίθεται 

κατωτέρω αυτούσιο: 

 

" Η παρούσα μελέτη αφορά την υπηρεσία για την ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών 

του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, για το έτος 2020, οι οποίες, βάσει του με α.π. 2131.16/146/2020 

εγγράφου του Γ’ Λ/Τα Παραλίου Άστρους, είναι οι παρακάτω : 

 

1) Από Λιμενοβραχίονα λιμένα Παραλίου Άστρους και προς Δυσμάς, για την οποία απαιτούνται η 

πρόσληψη και τοποθέτηση δύο ναυαγοσωστών. 
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2) Η παραλία Ατσίγγανος, της τ.κ. Παραλίου Άστρους, για την οποία απαιτείται η πρόσληψη και 

τοποθέτηση ενός ναυαγοσώστη. 

 

Η ενδεικτική δαπάνη της υπηρεσίας υπολογίζεται στο ποσό: εξήντα τρεις χιλιάδες διακόσια σαράντα 

ένα ευρώ και εξήντα λεπτά  (63.241,60 €),  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 

Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:  

1.   Του  Ν. 4412/2016.  

2.   Του  Ν.3463/2006 Φ.Ε.Κ. Α΄114/2006, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».  

3.  Του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87 Α΄/ 7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της  

αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

4.  Του Ν. 3861/2010 ΦΕΚ112 Α΄/ 13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση  νόμων και πράξεων των κυβερνητικών , διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο  «Πρόγραμμα διαύγεια»  και άλλες διατάξεις.  

5.  Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α΄ 120/2013) Εθνικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις 

όπως αυτός ισχύει.  

6.  Του Π.Δ. 31/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 61/2018) 

7. Του Ν.4676/2020, άρθρο 16 (ΦΕΚ 67/Α’/19-03-2020)  

8.  Του Π.Δ 80/2016. 

9. Του Ο.Γ.Κ.Λ. 20/1999 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 444/1999) 

10. Την αριθ. οικ.4241/127/2019 απόφαση Υπουργού Εργασίας, Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 173 /Β’/30-01-2019) 

 

Η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους του Δήμου και έχει προβλεφθεί πίστωση στον 

προϋπολογισμό Οικονομικού έτους 2020 με Κ.Α. 15-6142.012.  

Ο Δήμος θα αναθέσει, μετά από συνοπτικό διαγωνισμό, την προαναφερόμενη υπηρεσία σε 

ανάδοχο που θα διαθέτει το απαραίτητο, βάσει νομοθεσίας [Π.Δ. 31/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 61/2018), 

Ν.4676/2020 (ΦΕΚ 67/Α΄/19-03-2020) & Ο.Γ.Κ.Λ. 20/1999 (ΦΕΚ Β΄444/1999)] προσωπικό (τον 

απαιτούμενο αριθμό ναυαγοσωστών), τον εξοπλισμό και την τεχνογνωσία που είναι απαραίτητα για 

την καλή εκτέλεσή της. 

Λόγω του ότι το Π.Δ. 31/2018, προβλέπει την πρόσληψη  ναυαγοσωστών και όχι την έξ αρχής 

δυνατότητα ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας, ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας αρχικά θα εξαντλήσει την 

δυνατότητα πρόσληψης συμβασιούχων και ανάλογα με την έκβαση της διαδικασίας αυτής, θα 

υλοποιήσει  το υπόλοιπο της υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης, μέσω της παρούσας διαδικασίας. 

Σε περίπτωση που, προσληφθούν συμβασιούχοι ναυαγοσώστες, το οικονομικό αντικέιμενο της 

παρούσας σύμβασης θα τροποποιηθεί ανάλογα. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

Α/Α Είδος Σύνολο Δαπάνης (€) 

χωρίς ΦΠΑ 

ΦΠΑ 24% Συνολική 

Δαπάνη (€) 

με ΦΠΑ 

1.  Υπηρεσίες Ναυαγοσωστικής κάλυψης  

(CPV: 75252000-7) 

51.001,29 12.240,31 63.241,60 
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Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι μισθοδοσίες, εργοδοτικές εισφορές,  λειτουργικά έξοδα 

καθώς και τυχόν φθορές και συντηρήσεις. 

 

Η προυπολογισθείσα δαπάνη διαμορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις 

τρέχουσες τιμές εμπορίου, σε αντίστοιχο είδος υπηρεσίας, σύμωνα και με την αριθ. οικ.4241/127/2019 

απόφαση Υπουργού Εργασίας, Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 173 /Β’/30-01-2019), 

η οποία ισχύει από 01-02-2019.  

 

Η δαπάνη αναλύεται ως κάτωθι: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΣΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 Υπηρεσίες 

Ναυαγοσωστικής 

κάλυψης 

    

 Α) Ημέρες εργάσιμες   x   

5 άτομα  (103  x 5 ) 

Ημερομίσθιο 515 40,08 *
1
 20.641,20 

 Β) Κυριακές  &  Αργίες   

x  5 άτομα  (19  x  5  ) 

Ημερομίσθιο 95 70,16 *
2
 6.665,20 

 Γ) Επίδομα αδείας   x  5 

άτομα  (8  x  5  ) 

Ημερομίσθιο 40 40,08 1.603,20 

 Δ) Ρεπό (16 x 5) Ημερομίσθιο 80 40,08 3.206,40 

2 Εξοπλισμός     

 Α) Μηνιαίο κόστος  

χρήσης εξοπλισμού 

ναυαγοσώστη – βάθρου 

*
3
 

Μήνες x 

Πύργοι (4 x3) 

12 630,00 7.560,00 

 Β) Μηνιαίο κόστος  

χρήσης ναυαγοσωστικού 

σκάφους μήκους 5,5 

μέτρων *
4
 

μήνες 4 2.400,00 9.600,00 

3.  Έξοδα  Παρούχου 

Υπηρεσίας *
5
 

μήνες 4 431,32 *
6
 1.725,29 

 Συνολική Δαπάνη 51.001,29 

 ΦΠΑ 24% 12.240,31 

 ΣΥΝΟΛΟ 63.241,60 

 

*
1
  Το ημερομίσθιο του ναυαγοσώστη έχει υπολογισθεί βάση του αριθ. ΦΕΚ 173 /Β’/30-01-2019, 

σύμφωνα με το οποίο, το κατώτατο ημερομίσιο για εργαζόμενους,  για εργασία 6 ωρών και 40 λεπτών, 

καθορίζεται στα 29,04 ευρώ.  Λόγω του ότι η εργασία των ναυαγοσωστών προβλέπεται να είναι 

χρονικής διάρκεια 8 ωρών, από 10.00 εως 18.00, (βάσει του άρθρου 16 του Ν.4676/2020), 

υπολογίσθηκε το ωρομίσθιο  (29,04  x  6 )/ 40 = 4,35 ευρώ / ώρα   και στη συνέχεια υπολογίσθηκε το 

ημερομίσθιο για τις προβλεπόμενες  8 ώρες :  8 x 4,35 = 34,80  ευρώ / ημέρα. 

Λόγω, όμως,  του ότι, το συνήθως καταβαλλόμενο ποσό, για την αμοιβή των ναυαγοσωστών είναι 

μεγαλύτερο κατά 5,28 €, τελικά τα ωρομίσθιο διαμορφώνεται στα (34,80 € + 5,28 €) = 40,08 €.   

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το ωρομίσθιο υπολογίζεται σε (40,08 €/8) = 5,01 €. 

 

*
2
 Το ωρομίσθιο για την Κυριακή και τις αργίες είναι προσαυξημένο κατά 75% του κανονικού 

ωρομισθίου  (5,01  + 5,01 x 75% = 8,77 ευρώ /ώρα). Οπότε και το ημερομίσθιο (8 ωρών) 

διαμορφώνεται ανάλογα σε 8 x 8,77 = 70,16 ευρώ / ημέρα. 

ΑΔΑ: 6Ι0ΩΩ9Ψ-Π53



 - 4 - 

 

*
3  

Το Μηνιαίο κόστος χρήσης εξοπλισμού ναυαγοσώστη – βάθρου περιλαμβάνει, το κόστος κίνησης 

σκάφους 3,3 μέτρων, το κόστος συντήρησης σκάφους, το κόστος σημαντήρων, καθώς και το κόστος 

διατήρησης φαρμακείου και λοιπών αναλωσίμων. 

 

*
4   

Το Μηνιαίο κόστος  χρήσης ναυαγοσωστικού σκάφους περιλαμβάνει , το κόστος κίνησης σκάφους  

5,5 μέτρων (άμεσα έξοδα λειτουργίας και κίνησης), το τακτικό service και συντήρηση του 

απασχολούμενου εξοπλισμού και του σκάφους, την ασφαλιστική κάλυψη του απασχολούμενου 

εξοπλισμού και του σκάφους. 

 

*
5   

Τα Εξοδα Παρούχου Υπηρεσίας περιλαμβάνουν, το κόστος για τη διοικητική υποστήριξη της 

υπηρεσίας, δαπάνες για την προμήθεια αναλώσιμων, γραφικής ύλης, μέσων ατομικής προστασίας, την 

ασφάλιση έργου, καθώς και όλα τα έξοδα για την εκτέλεση της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

της διακήρυξης και της Συγγραφής Υποχρεώσεων.  

 

*
6
  Τα έξοδα Παρούχου Υπηρεσίας υπολογίζονται από 3% έως 5% των συνολικών δαπανών που 

αφορούν το κόστος εργατικών, το μηνιαίο κόστος χρήσης ναυαγοσωστικού σκάφους 5,5 μέτρων και το 

μηνιαίο κόστος χρήσης ατομικού εξοπλισμού ναυαγοσώστη-βάθρου. Εδώ υπολογίσθηκαν ως  ποσοστό 

5% όλων των προαναφερθέντων (κόστος εργατικών – τιμή μονάδας ανθρωπομήνας: 1.445,48 € χ 3 = 

4.336,44 € + μηνιαίο κόστος χρήσης ναυαγοσωστικού σκάφους 5,5 μέτρων: 2.400,00 ευρώ + μηνιαίο 

κόστος χρήσης ατομικού εξοπλισμού ναυαγοσώστη-βάθρου: 630,00 € χ 3  = 1.890,00 €, ήτοι σύνολο 

8.626,44 €   x   5%  = 431,32 € / μήνα). 

(Υπολογισμός κόστους εργατικών – ανθρωπομήνας :  20.641,20 €+6.665,20 €+1.603,20 € = 28.909,60 

€  :  4 (μήνες) : 5 άτομα = 1.445,48 ευρώ ) 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η  Ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών 

του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας  για την χρονική περίοδο τεσσάρων μηνών, από 01/ 06 /2020 έως 30/ 

09 /2020. Ο Δήμος Δήμος Βόρειας Κυνουρίας  θα αναθέσει, μετά από συνοπτικό διαγωνισμό την 

προαναφερόμενη υπηρεσία σε ανάδοχο που θα διαθέτει το προσωπικό, τον εξοπλισμό και την 

τεχνογνωσία, απαραίτητα για την καλή εκτέλεση της σύμβασης. 
 

Άρθρο 1
ο
    

Η συνολική δαπάνη για την υπηρεσία ναυαγοσωστικής κάλυψης, περιλαμβάνει: 

  α) τη χρήση του μηχανολογικού εξοπλισμού, 

–Την διάθεση του συνόλου του απαιτούμενου εξοπλισμού 

–Το τακτικό service και συντήρηση του απασχολούμενου εξοπλισμού για την διασφάλιση της άψογης 

λειτουργίας του 

–Τα άμεσα έξοδα λειτουργίας και κίνησης του εξοπλισμού του (καύσιμα, λιπαντικά, συντήρηση κ.λ.π.) 

–Την ασφαλιστική κάλυψη του απασχολούμενου εξοπλισμού καθώς και διάφορα συναφή τέλη και 

φόρους. 

   β) το απαιτούμενο προσωπικό, 

–Την αμοιβή του άμεσα απασχολούμενου προσωπικού (μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές των 

οδηγών, χειριστών και βοηθητικού προσωπικού) και λοιπά συναφή έξοδα με την απασχόλησή του, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των εργοδοτικών και λοιπών επιβαρύνσεων του προσωπικού, 

συμπεριλαμβανομένων και των επιβαρύνσεων για εργασία κατά τις Κυριακές και αργίες, όλων των 

εξόδων για την εκτέλεση της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης, της συγγραφής 

υποχρεώσεων και της ισχύουσας νομοθεσίας όλων των νόμιμων κρατήσεων. Οι δαπάνες αφορούν τις 
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δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού (απαιτούμενος αριθμός ναυαγοσωστών κι ενός χειριστή 

ταχυπλόου) που θα απασχοληθεί στην εκτέλεση της εργασίας, τις δαπάνες χρήσης του εξοπλισμού και 

λοιπές λειτουργικές δαπάνες. 
 

Άρθρο 2
ο
    

Ο ανάδοχος, με την υπογραφή της σύμβασης εγγυάται ότι η παρεχόμενη υπηρεσία ναυαγοσωστικής 

κάλυψης, θα ανταποκρίνεται στην τεχνική περιγραφή και θα υπόκειται στην συγγραφή υποχρεώσεων 

της παρούσας μελέτης, καθώς και στην οικονομική προσφορά του.  Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας θα 

αναθέσει την συγκεκριμένη υπηρεσία, μετά από διαγωνισμό, σε νομίμως λειτουργούσα σχολή 

ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, η οποία θα διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό, εξοπλισμένο με τον 

απαραίτητο εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για την καλή εκτέλεση της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Π.Δ.31/2018 (ΦΕΚ 61Α/04-04-2018). Οι δε τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων 

υπηρεσιών θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο τεύχος των τεχνικών 

προδιαγραφών. 
 

Άρθρο 3
ο
   Διάρκεια της σύμβασης - Χώρος  εκτέλεσης υπηρεσίας  

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από 1
η
 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 και λήγει την 30

η
 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020.  

Ως χώρος συμβατικής εργασίας και άμεσης παροχής εργασιών του ανάδοχου ορίζονται οι 

προαναφερόμενες πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. 

Η ναυαγοσωστική κάλυψη  θα υλοποιείται , καθημερινά, επτά (7 )ημέρες την εβδομάδα και σε ωράριο 

από 10:00 έως 18.00 (άρθρο 16 του Ν.4676/2020)  και μέχρι να ολοκληρωθεί το οριζόμενο χρονικό 

διάστημα. 
 

Άρθρο 4
ο 

  Μεθοδολογία εκτέλεσης υπηρεσιών – Υποχρεώσεις αναδόχου  

4.1 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει όσα αναφέρονται στην παρούσα μελέτη και όσα 

ορίζονται στο Π.Δ.31/2018 (ΦΕΚ 61Α/04-04-2018). 

4.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται από την έναρξη των εργασιών (01/06/2020),σε καθημερινή βάση και σε 

ωράριο από 10:00 έως 18.00 (άρθρο 16 του Ν.4676/2020), να τοποθετήσει στις  προαναφερόμενες  

παραλίες  του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας τους ναυαγοσώστες που προβλέπονται από την παρούσα 

μελέτη Οι ναυαγοσώστες πρέπει να είναι απόφοιτοι αναγνωρισμένων σχολών ναυαγοσωστικής 

εκπαίδευσης και να έχουν άδεια ναυαγοσώστη από τη Λιμενική Αρχή. Ο ναυαγοσώστης, από την 

έναρξη των εργασιών, πρέπει να είναι εξοπλισμένος με τον απαραίτητο εξοπλισμό. 

4.3 Ο ανάδοχος οφείλει να εφοδιάσει κάθε ναυαγοσώστη με τον απαραίτητο εξοπλισμό, όπως αυτός 

ορίζεται στο Π.Δ. 31/2018, άρθρο 7, παρ. γ΄,  ως εξής:  
 

1) Μηχανοκίνητο επαγγελματικό μικρό σκάφος, ολικού μήκους τουλάχιστον 3,30 μέτρων, 

ιπποδύναμης τουλάχιστον  6 HP, εγγεγραμμένο σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, χρώματος 

εξωτερικά πορτοκαλί, με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του 

μικρού σκάφους, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη «ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ» και κάτωθεν 

αυτής, η ένδειξη «RESCUE BOAT», μπλε απόχρωσης. Η έλικα του μικρού σκάφους να είναι 

προφυλαγμένη με πλέγμα για την αποτροπή ατυχήματος.  

2) Αδιάβροχο φακό  

3) Κυάλια 

4) Ναυαγοσωστικό σωσίβιο, σύμφωνα με το Παράρτημα «Δ»  του  Π.Δ. 31/2018 

5) Σανίδα διάσωσης, τουλάχιστον 2,20 μέτρων, σύμφωνα με το Παράρτημα «ΣΤ» του  Π.Δ. 31/2018 

6) Σωστικό σωλήνα, σύμφωνα με το Παράρτημα «Ε» του  Π.Δ. 31/2018 (Ο εφοδιασμός με σωστικό 

σωλήνα είναι προαιρετικός) 

7) Φορητό φαρμακείο, με το περιεχόμενο του Παραρτήματος «Ι» του  Π.Δ. 31/2018 

8) Πτυσσόμενο φορείο ή πλωτό φορείο  

9) Δύο (2) σημαντήρες, χρώματος πορτοκαλί, με σχοινί μήκους τουλάχιστον πενήντα (50) μέτρων  

10) Ένδυμα κολύμβησης χρώματος πορτοκαλί, στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ 

LIFE GUARD»  
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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 x 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  
 

Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας, θα τοποθετήσει τους απαιτούμενους ναυαγοσωστικούς πύργους (βάθρα), 

στις πολυσύχναστες παραλίες.  
 

Ο εξοπλισμός θα είναι λειτουργικός, σε καλή κατάσταση και σύγχρονης, τεχνολογίας, για την 

κατάλληλη εκτέλεση των εργασιών και τα μηχανοκίνητα σκάφη έτοιμα για άμεση επέμβαση σε 

περίπτωση ανάγκης. Ο εξοπλισμός θα βρίσκεται στη διάθεση των ναυαγοσωστών, σε όλη τη διάρκεια 

ισχύος της σύμβασης. 
 

4.5 Ο Ανάδοχος επίσης οφείλει να διαθέτει ένα μηχανοκίνητο μικρό ταχύπλοο σκάφος εγγεγραμμένο 

σε Βιβλίο εγγραφής Μικρών Σκαφών ως επαγγελματικό, ολικού μήκους τουλάχιστον 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 VHFGPS-PLOTER-ΦΟΡΗΤΟ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ –ΦΟΡΗΤΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ. Στο σκάφος θα επιβαίνουν ο χειριστής 

του και ένας επιπλέον ναυαγοσώστης, σε ετοιμότητα καθημερινά για περιπολίες και παροχή άμεσης 

βοήθειας στις  πολυσύχναστες  παραλίες  του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. 

4.6 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει σε εμφανή σημεία πρόσβασης στο χώρο των λουτρικών 

εγκαταστάσεων, ειδικές καλαίσθητες πινακίδες διπλής όψεως στις οποίες αναγράφονται στην ελληνική 

και αγγλική γλώσσα, η σημασία των σημαιών και ενδείξεων, το ωράριο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη, 

οι τυχόν υπάρχοντες περιορισμοί ή απαγορεύσεις, οι αριθμοί τηλεφώνων των τοπικών κέντρων 

παροχής πρώτων βοηθειών και της Λιμενικής Αρχής και ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης 

(112) 

4.7 Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην οριοθέτηση των ακτών με μεγάλα κόκκινα μπαλόνια 

(σημαντήρες), σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος για την απόσταση από την ακτή και την απόσταση 

μεταξύ τους. 

4.8 Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τα αναλώσιμα και το μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό που 

απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και το αναγκαίο ειδικευμένο, έμπειρο και ικανό 

προσωπικό, για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ναυαγοσωστικού έργου του Δήμου Βόρειας 
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Κυνουρίας. Σε περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα στον εξοπλισμό, ο ανάδοχος οφείλει να 

αντικαταστήσει με δικά του έξοδα, τα είδη που παρουσιάζουν πρόβλημα με νέα λειτουργικά είδη. Ο 

ανάδοχος είναι επίσης υπεύθυνος για την φύλαξη του εξοπλισμού κατά την περίοδο εκτέλεσης των 

εργασιών. Ο εξοπλισμός θα βρίσκεται στη διάθεση των ναυαγοσωστών σε όλη τη διάρκεια ισχύος της 

σύμβασης.  

4.9 Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανόνες υγιεινής, ασφάλειας 

εργαζομένων και προστασίας περιβάλλοντος (περιβαλλοντικοί όροι). 

4.10 Ο ανάδοχος υποχρεούται καθημερινά να τηρεί και να συμπληρώνει λεπτομερές ημερολόγιο 

εργασίας, όπου θα αναγράφονται αναλυτικά για κάθε ναυαγοσωστική θέση (βάθρο) πληροφορίες 

σχετικά με την ναυαγοσωστική κάλυψη κάθε ημερολογιακή ημέρα (ονοματεπώνυμο ναυαγοσώστη, 

επικρατούσες καιρικές συνθήκες, εκτίμηση προσέλευσης κόσμου, έκτακτα περιστατικά κλπ). Το 

ημερολόγιο θα υπογράφεται καθημερινά από τον ανάδοχο κι από τον επόπτη (επιβλέποντα) υπάλληλο 

της υπηρεσίας. 
 

Άρθρο 5
ο
   Προσωπικό εκτέλεσης της ναυαγοσωστικής υπηρεσίας  

5.1 Το προσωπικό που θα διαθέσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου θα είναι ναυαγοσώστες, 

απόφοιτοι σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, εφοδιασμένοι με άδεια από Λιμενική Αρχή σε ισχύ, 

οι οποίοι εκτελούν κατά επάγγελμα την υπηρεσία του άρθρου 10 του Π.Δ 31/2018. 

5.2 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλες τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. 

5.3 Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση του έργου αμείβεται και 

ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση 

ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί να κατέχουν 

νόμιμη άδεια εργασίας, η οποία θα θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και να γνωρίζουν την 

ελληνική γλώσσα γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού του αρ.10 του Ν. 

2413/96. Τα ωράρια εργασίας και η αμοιβή του προσωπικού θα είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

νομοθεσία και αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου. 

5.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει αναλυτική κατάσταση με το προσωπικό που θα απασχολεί, 

μαζί με αντίγραφα των πτυχίων και των αδειών ναυαγοσώστη του προσωπικού που θα απασχολήσει, 

μαζί με έγγραφα που θα αποδεικνύουν τη σχέση εργασίας και την ασφάλιση του προσωπικού. 

5.5 Το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος θα αντικαθίσταται, εφόσον το απαιτήσει ο Δήμος, 

σε περίπτωση που κάποιοι ναυαγοσώστες κριθούν ακατάλληλοι, για την ομαλή διεκπεραίωση του 

συμβατικού έργου. 

5.6 Σε περίπτωση αδυναμίας κάποιου ναυαγοσώστη να εκτελέσει την εργασία του για οποιοδήποτε 

λόγο, (ασθένεια, προσωπικοί λόγοι κλπ.), ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τον αντικαταστήσει 

άμεσα με άλλο ναυαγοσώστη, έτσι ώστε να μην υπάρξει κενό στην ναυαγοσωστική κάλυψη των 

παραλιών. 

5.7  Υποχρεώσεις ναυαγοσώστη κατά την εκτέλεση της υπηρείας του: 

 Ο ναυαγοσώστης είναι υπεύθυνος για την ναυαγοσωστική κάλυψη της παραλίας που θα του 

ανατεθεί από 10:00 π.μ. έως 18.00 μ.μ. (άρθρο 16 του Ν.4676/2020) και για 7 ημέρες την 

εβδομάδα και είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία. Κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του βρίσκεται σε ετοιμότητα με ένδυμα 

κολύμβησης, καθ ́ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του και μπορεί να περιπολεί με σωστική 

λέμβο, κωπηλατώντας κοντά στο χώρο των λουομένων, να περιπολεί πεζός στην παραλία, ή να 

κάθεται επί του υπάρχοντος βάθρου. 

 Ο ναυαγοσώστης κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του παρακολουθεί τους λουόμενους, είναι 

σε άμεση ετοιμότητα παροχής βοήθειας και δεν εκτελεί άλλη παράλληλη εργασία. 

 Ο ναυαγοσώστης οφείλει να επικοινωνεί με τους λουόμενους και να παρέχει πληροφορίες, αλλά 

και να κάνει τις απαραίτητες συστάσεις, προκειμένου να προλαμβάνονται δυσάρεστες 

καταστάσεις. 
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 Ο ναυαγοσώστης οφείλει να έχει στην διάθεσή του όλο τον προβλεπόμενο από το νόμο 

εξοπλισμό (που θα του διατεθεί από τον ανάδοχο), τον οποίο θα είναι έτοιμος να 

χρησιμοποιήσει άμεσα, όταν κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση του έργου του. 

 Ο ναυαγοσώστης οφείλει να συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, 

αλλά και με τις υπόλοιπες υπηρεσίες που έχουν σχέση με την εργασία της ναυαγοσωστικής 

κάλυψης (π.χ. Λιμενικό, ΕΚΑΒ κλπ.). 

 Οι υποχρεώσεις του ναυαγοσώστη εκτελούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ.31/2018 

(ΦΕΚ 61Α/04-04-2018) 
 

Άρθρο 6
ο
   Δαπάνη του έργου 

Η συνολική ενδεικτική δαπάνη για την παροχή της υπηρεσίας με CPV: 75252000-7 έχει 

προϋπολογιστεί στο ποσό των εξήντα τριών χιλιάδων διακοσίων σαράντα ενός ευρώ και εξήντα 

λεπτών (63.241,60 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.  
 

Άρθρο 7
ο
   Γενικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης έργου 

7.1 Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν τους χώρους που αφορούν το αντικείμενο της 

εργασίας για να λάβουν γνώση των επιτόπιων συνθηκών εργασίας.  

7.2 Θεωρείται δεδομένο ότι οι διαγωνιζόμενοι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της παρούσας και των 

ειδικών συνθηκών της υπηρεσίας. Σε καμιά περίπτωση ο ανάδοχος δεν θα μπορεί να στηρίζεται στην 

άγνοια των συνθηκών και αναγκών της παραλιακής ζώνης του Δήμου για περιπτώσεις προβλημάτων ή 

αδυναμίας εκτέλεσης υπηρεσιών που προβλέπονται στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων. 

7.3 Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τοπική τεχνική υποδομή και οργάνωση η οποία θα του 

εξασφαλίζει συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη και απρόσκοπτη λειτουργία του μηχανολογικού 

εξοπλισμού που θα χρησιμοποιεί για την εκτέλεση των υπηρεσιών. Οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλλουν 

στοιχεία με τα οποία θα αποδεικνύεται η τεχνική υποδομή και οργάνωση που διαθέτουν και θα 

εφαρμόσουν (προσωπικό, εξοπλισμός κ.λ.π.). 

 7.4 Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου προς τις εντολές 

και οδηγίες της οποίας οφείλει απόλυτη συμμόρφωση και ευρίσκεται σε συνεχή επαφή για να 

πιστοποιείται και η εκτέλεση υπηρεσίας του.  

7.5 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει και διέπεται (και τούτο θα αποδεικνύεται) από τις 

ισχύουσες διατάξεις περί ναυαγοσωστικού έργου.  

7.6 Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντονίζει το ναυαγοσωστικό έργο και να ενημερώνει τις υπηρεσίες 

του Δήμου για θέματα που αφορούν την καλύτερη δυνατή εκτέλεση του έργου  

7.7 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει  έναν χειριστή μηχανοκίνητου μικρού ταχύπλοου σκάφους 

για την παροχή άμεσης βοήθειας στις υφιστάμενες λουτρικές εγκαταστάσεις του Δήμου. 

7.8 Ο ανάδοχος οφείλει να συνεργάζεται με τις υπόλοιπες υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα που 

εμπλέκονται στο ναυαγοσωστικό έργο. 

 7.9 Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση του έργου αμείβεται και 

ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση 

ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί να κατέχουν 

νόμιμη άδεια εργασίας η οποία θα θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και να γνωρίζουν την 

ελληνική γλώσσα, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού του αρ.10 του Ν. 

2413/96.  

7.10 Το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος θα  αντικαθίσταται, εφόσον το απαιτήσει ο 

Δήμος, σε περίπτωση που θα κριθούν ακατάλληλοι για την ομαλή διεκπεραίωση του συμβατικού 

έργου.  

7.11 Ο εξοπλισμός του ανάδοχου που θα χρησιμοποιηθείγια την εκτέλεση του έργου θα πρέπει να 

διατηρείται καθαρός και λειτουργικός με ευθύνη του αναδόχου. Τα έξοδα κίνησης και συντήρησης του 

εξοπλισμού βαραίνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. 
 

Άρθρο 8
ο
   Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης υπερησίας 
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8.1 Σε περίπτωση βλάβης του μηχανολογικού εξοπλισμού ή καθ΄ οιονδήποτε τρόπο αδυναμίας 

εκτέλεσης υπηρεσίας, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή του με άλλο έτσι ώστε να 

ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο πρόγραμμα υπηρεσιών χωρίς διακοπή. Υποχρεούται να ειδοποιήσει 

άμεσα την αρμόδια υπηρεσία για την αδυναμία εκτέλεσης της προγραμματισμένης υπηρεσίας και να 

ενημερώσει με ποιο τρόπο και σε πόσο χρονικό διάστημα θα προβεί στην επανόρθωση της.  

8.2 Ο ανάδοχος  δεν μπορεί να υποκατασταθεί στην σύμβαση ή για κάποιο λόγο μέρος αυτής, από 

άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου, μετά από Απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου.  

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

του προσωπικού που απασχολεί για την εκτέλεση του έργου και για την πρόληψη ατυχημάτων ή 

ζημιών σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα. Για ατυχήματα ή ζημιές 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. 

8.4 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης των 

μηχανημάτων, των μεταφορικών μέσων και να διασφαλίζει την ασφάλεια του εργατοτεχνικού 

προσωπικού, των επιβλεπόντων και κάθε τρίτου και να εκτελεί επ’ αυτού τις οδηγίες της Επιβλέπουσας 

Υπηρεσίας, τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις, φέροντας αποκλειστικά και μόνο αυτός, την ποινική 

και αστική ευθύνη για κάθε ατύχημα, το οποίο οφείλεται από τη μη εφαρμογή τους. 

8.5 Ο ανάδοχος οφείλει να έχει ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες προπαρασκευαστικές εργασίες και 

διαδικασίες (π.χ. προμήθεια και μεταφορά εξοπλισμού, πρόσληψη, ασφάλιση και ενημέρωση του 

προσωπικού, συνεννόηση με αρμόδιες τοπικές αρχές, κλπ.), έτσι ώστε, να ξεκινήσει η εργασία της 

ναυαγοσωστικής κάλυψης στις ναυγοσωστικές θέσεις χωρίς κενά και χωρίς προβλήματα. 
 

Άρθρο 9
ο
   Εγγυήσεις – Εγγυητικές επιστολές 

α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 

Για την έγκυρη συμμετοχή, κατατίθεται μαζί με την προσφορά από τους συμμετέχοντες οικονομικούς 

φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.020,02 €  

(ποσοστό 2% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α). Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών 

φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις 

όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.  

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 

προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 

συμμετοχής. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.  

β) Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, μαζί με την σχετική έγγραφη 

ειδική πρόσκληση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το 

ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. 

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Ο χρόνος ισχύος της πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο παροχής εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της υπηρεσίας μετά την 

οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή υπηρεσίας από την αρμόδια επιτροπή και την εκκαθάριση 

των τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων. 
 

Άρθρο 10
ο
   Πληρωμή εκτελεσθέντων υπηρεσιών 

Ο τρόπος καθώς και τα δικαιολογητικά πληρωμής του αναδόχου προσδιορίζονται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 200 του Ν.4412//2016. 
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10.1 Η αποζημίωση του ανάδοχου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες θα καταβάλλεται τμηματικώς, 

ύστερα από τη σύνταξη βεβαίωσης καλής εκτέλεσης που θα εκδίδεται από την αρμόδια Επιτροπή. 

 10.2 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. Επίσης οποιοδήποτε πρόστιμο 

Δημοσίας αρχής το οποίο θα απορρέει από την μη σωστή παροχή της υπηρεσίας σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρούσα και στους όρους Διακήρυξης θα καταλογίζονται στον ανάδοχο και θα 

αφαιρούνται από τα προς πληρωμή ποσά.  

10.3 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή της αξίας των συμβατικών εκτελεσθέντων 

υπηρεσιών είναι το μηνιαίο πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας από την αρμόδια Επιτροπή 

του Δήμου, το τιμολόγιο του ανάδοχου και ότι άλλο προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. 
 

Άρθρο 11
ο
  Περιεχόμενο Προσφοράς 

Η προσφορά θα υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική διακήρυξη για τη διενέργεια 

διαγωνισμού. 

11.1  Οικονομική προσφορά 

Η οικονομική προσφορά θα διατυπώνεται σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα 

προϋπολογισμού προσφοράς, για την κατ' αποκοπή εκτέλεση προσφερόμενων υπηρεσιών για χρονική 

διάρκεια τεσσάρων  (4) μηνών και για το έτος  2020.  

Για την διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπ' όψιν ότι 

ο ανάδοχος με δική του ευθύνη και μέριμνα αναλαμβάνει το κόστος και τα έξοδα που αφορούν: 

 Την διάθεση του συνόλου του απασχολούμενου εξοπλισμού.  

 Τα έξοδα κίνησης του απασχολούμενου εξοπλισμού καθώς και το τακτικό serνice και  

συντήρηση για την διασφάλιση της άψογης λειτουργίας του.  

 Τον καθαρισμό του εξοπλισμού.  

 Την ασφαλιστική κάλυψη του απασχολούμενου εξοπλισμού καθώς και διάφορα συναφή τέλη            

και φόρους.  

 Την αμοιβή (μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές) του απασχολούμενου προσωπικού            

(ναυαγοσώστες – χειριστής σκάφους) και λοιπά  συναφή έξοδα με την απασχόληση του. 

 Το "management" της υπηρεσίας (εκπαίδευση προσωπικού, τεχνική υποστήριξη, παροχή            

τεχνογνωσίας στην εκτέλεση της υπηρεσίας, εποπτεία και σχεδιασμός των υπηρεσιών, κλπ). 

11.2     Τεχνική προσφορά 

11.2.1 Εξοπλισμός εκτέλεσης του έργου 

Για την άριστη και απρόσκοπτη εκτέλεση της υπηρεσίας, οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να 

διαθέτουν τον απαιτούμενο και κατάλληλο εξοπλισμό σε είδος, αριθμό και λειτουργικότητα που θα 

καθορίζουν στην προσφορά τους. Ο εξοπλισμός θα είναι σύγχρονης  τεχνολογίας, για κατάλληλη 

εκτέλεση των υπηρεσιών. Η κατοχή του εξοπλισμού από τον ανάδοχο θα αποδεικνύεται με τιμολόγια 

αγοράς ή μισθωτήρια συμβόλαια. Η ύπαρξη του εξοπλισμού κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας θα 

αξιολογηθεί θετικά. Σε διαφορετική περίπτωση ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει αν κριθεί ανάδοχος του 

έργου να παρουσιάσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό τρεις μέρες πριν την έναρξη των υπηρεσιών σε 

επιτροπή του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, διαφορετικά θα κηρυχθεί έκπτωτος με όλες τις συνέπειες που 

ορίζουν οι σχετικές διατάξεις. 

11.2.2  Οργάνωση και υποδομή του διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση της υπηρεσίας 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να παρουσιάσουν τα κάτωθι: 

- Υποδομή που διαθέτει ο διαγωνιζόμενος για το serνice και συντήρηση του προσφερόμενου 

εξοπλισμού (παρακαταθήκη ανταλλακτικών, τεχνικό προσωπικό κλπ) και των υπηρεσιών. 

 - Χρονοδιάγραμμα έναρξης εκτέλεσης των προσφερόμενων υπηρεσιών (σημειώνεται ότι ο χρόνος 

έναρξης των υπηρεσιών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 5 ημερών από την υπογραφή της 

σύμβασης). Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα ο συντομότερος χρόνος έναρξης του έργου.  

- Διάθεση επάρκειας εφεδρικού μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων σύγχρονης τεχνολογίας  

για την εκτέλεση υπηρεσιών που είναι σχετικές με το αντικείμενο της υπηρεσίας. 
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Εναλλακτικές προσφορές 

 Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
 

Άρθρο 12
ο
   Επιλογή ανάδοχου  

Η διαδικασία του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη και στο Ν. 4412/16 

(ΦΕΚ 147 / 08.08.2016 τεύχος Α'). 

Μετά την υποβολή προσφορών ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα υποβολής διευκρινιστικών ερωτήσεων 

προς τους διαγωνιζόμενους προκειμένου να διευκρινίσει τυχόν ασάφειες των προσφορών τους 

(τεχνικού χαρακτήρα). 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).  

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές 

σύμφωνα με τους καθοριζόμενους ουσιώδεις όρους της διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων. 

Ουσιώδεις όροι θεωρούνται όλοι οι όροι εκτός όσων ρητά καθορίζονται ως επουσιώδεις ή μη 

επιθυμητοί. 
 

Άρθρο 13
ο
  Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου -Κυρώσεις  

13.1 Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που 

είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική 

προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 

των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η 

οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την 

ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα 

(30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Η από μέρους του αναδόχου αθέτηση των όρων της παρούσης και της υπογραφείσας σύμβασης ή μη 

πλήρης συμμόρφωσή του προς τους όρους αυτούς, παρέχει στο Δήμο το δικαίωμα να τον κηρύξει 

έκπτωτο. 

Η έκπτωση του αναδόχου έχει σαν συνέπεια: 

α) Την απώλεια υπέρ του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας , λόγω ποινικής ρήτρας, ολόκληρου του ποσού 

της κατατιθέμενης εγγύησης 

β) Την υποχρέωση του αναδόχου να αποζημιώσει το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας για κάθε ζημιά θετική ή 

αποθετική στην οποία θα υποστεί από την μη εκτέλεση της σύμβασης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για 

παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:  

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,  

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός 

από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.  

13.2 Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 

σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, ή δεν παρασχεθούν κατά τον 

ακριβή χρόνο που προβλέπεται από τη σύμβαση, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με 

αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.  

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 218 του Ν. 4412/2016. Το 

ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.  Η επιβολή 

ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα πληρωμής του αναδόχου ή, σε 

περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και 

προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα 

τα μέλη της ένωσης. 
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Άρθρο 14
ο
  Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων 

των άρθρων 13 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις) και 17 (Απόρριψη παραδοτέων –

Αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας 

(Απόρριψη συμβατικών υλικών –αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) 

ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει 

το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.  

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
 

Άρθρο 15
ο
  Παρακολούθηση της σύμβασης 

 15.1 Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την 

αρμόδια επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης, η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο 

αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων 

της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων 

μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του 

αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016. 

15.2 Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της, να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως 

επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται 

και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, 

στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την 

περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.  

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της 

σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με 

εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και 

εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.  

15.3 Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο 

στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή 

απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που 

σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της 

σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης 

και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από 

τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο 

για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής 
 

Άρθρο 16
ο
  Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, 

σύμφωνα με την παράγραφο 3  του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. 

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 

σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, 

η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες, εφόσον καλύπτονται οι 

απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται 

για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις 

παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές. 

3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους 

όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 

παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 

παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν 

οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

4. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα: 
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α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση 

του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 

υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 

διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 

υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να 

συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη 

των οριζομένων στο άρθρο 220. 

5. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής 

του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της 

παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει 

συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος 

και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 

διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι 

εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση 

όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
 

Άρθρο 17
ο
  Απόρριψη παραδοτέων –Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών με έκπτωση επί 

της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των 

υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, 

μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη 

λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν 

μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται 

σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και τα αναφερόμενα στη διακήρυξη, 

λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.  

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 

τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόμενες κυρώσεις.  
 

Άρθρο 18
ο
  Αποζημιώσεις –Πρόστιμα 

Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να επιβαρυνθεί ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας με αποζημιώσεις 

ατυχημάτων του εν γένει προσωπικού του αναδόχου, καθώς και με αποζημιώσεις για ζημιές που 

προκαλούνται από το προσωπικό του αναδόχου και των μεταφορικών του μέσων σε τρίτους, σε ξένη 

ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου, Δήμων, Κοινοτήτων και πάσης εν γένει φύσεως κοινωφελή έργα 

και οι αποζημιώσεις αυτές θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. 

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τα πρόστιμα που θα επιβληθούν στο Δήμο από το Λιμεναρχείο ή άλλη 

αρχή, λόγω της μη σωστής εκτέλεσης της εργασίας της ναυαγοσωστικής κάλυψης από τον ανάδοχο και 

το προσωπικό που απασχολεί, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην σύμβαση και στην 

παρούσα μελέτη και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως π.χ. απουσία ναυαγοσωστών από το 

πόστο τους κατά τη διάρκεια του ωραρίου της υπηρεσίας τους, ελλείψεις στον προβλεπόμενο 

εξοπλισμό του ναυαγοσώστη, μη τήρηση των οδηγιών του Λιμεναρχείου κλπ. Στην περίπτωση αυτή ο 

ανάδοχος επιβαρύνεται με τα πρόστιμα που θα επιβληθούν στο Δήμο και οφείλει να τα εξοφλήσει. 

Επιφυλασσομένων των λοιπών δικαιωμάτων του Δήμου, για την περίπτωση παραβιάσεως των 

παραπάνω διαβεβαιώσεων του αναδόχου, ο τελευταίος θα έχει την υποχρέωση να παράσχει την 

υπηρεσία που του ανατέθηκε ή να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη, μέσα σε πέντε (5) 

ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. 
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Οι δαπάνες διόρθωσης κακοτεχνίας, ή ολοκλήρωσης ελλιπούς υπηρεσίας, ή αποκατάστασης 

προκληθείσας ζημίας ή βλάβης, θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Τον ανάδοχο της υπηρεσίας βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις για το Δημόσιο, εισφορές κ.λ.π. που 

αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. 
 

Άρθρο 19
ο
  Ρήτρες, για την τροποποίηση της σύμβασης κατά την διάρκειά της.  

Με δεδομένη την δυνατότητα που δίδεται, βάσει του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, για την 

τροποποίηση των συμβάσεων κατά την διάρκειά τους, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, όταν 

οι τροποποιήσεις αυτές προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησεις. Οι εν λόγω 

ρήτρες πρέπει να περιλαμβάνονται στα έγγραφα της σύμβασης και να αναφέρουν το αντικείμενο και 

τηγ φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων καθώς επίσης και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν 

να ενεργοποιηθούν.     
 

Άρθρο 20
ο
  Υποχρεώσεις του εντολέα 

Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και των στοιχείων τα οποία κρίνονται 

απαραίτητα για την υλοποίηση της των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
 

Άρθρο 21
ο
  Επίλυση διαφορών 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016 και οι μετέπειτα 

τροποποιήσεις του, οι όροι της Διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν 

σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, ο Δήμος και 

ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της 

καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 
 

Άρθρο 22
ο
  Συμβατικά στοιχεία 

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

α) Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο  

β) Η Διακήρυξη του διαγωνισμού  

γ) Η παρούσα Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

δ) Η προσφορά του ανάδοχου 

ε) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
 

Άρθρο 23
ο
   Ισχύουσες  διατάξεις 

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

1. Τις  διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».  

2. Τις  διατάξεις  του Ν. 4412/2016.  

3. Το Π.Δ. 31/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 61/2018)  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. 

4. Το άρθρο 16 του Ν.4676.2020 (ΦΕΚ 67/Α΄/19-03-2020) 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α

Α/Α 

 

Είδος 

Σύνολο Δαπάνης  (€) 

χωρίς ΦΠΑ 
ΦΠΑ 24% 

Συνολική Δαπάνη 

(€) με ΦΠΑ 

 

1 

Υπηρεσίες Ναυαγοσωστικής κάλυψης 

(CPV: 75252000-7) 

   

" 
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Επιπροσθέτως, ο Πρόεδρος της Επιτροπής με σχετικό μήνυμα που απέστειλε στα μέλη αυτής 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρότεινε όπως συμπεριληφθούν στους όρους του διαγωνισμού και 

οι ακόλουθοι: " Α) Σε περίπτωση λήψης έκτακτων μέτρων εκ μέρους της πολιτείας για την αποτροπή 

διάδοσης του κορονοϊού κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης, τα οποία επηρεάζουν την 

παρεχόμενη υπηρεσία,  πχ. απαγόρευση προσέλευσης λουομένων στις πολυσύχναστες παραλίες, ή 

ακόμη σε περίπτωση έλλειψης προσέλευσης ικανού αριθμού πολιτών στις παραλίες για το διάστημα 

ισχύος της σύμβασης, ώστε αυτή να καθίσταται άνευ αντικειμένου, η αναθέτουσα αρχή, δύναται ακόμα 

και μονομερώς να καταγγείλει την σύμβαση αυτή, ή να επιβάλει την αναστολή της ισχύος της (με 

έγγραφο που θα κοινοποιήσει στον ανάδοχο) για το χρονικό διάστημα που εμποδίζεται η εκτέλεσή της 

από μέτρα της πολιτείας κλπ ή καθίσταται άνευ αντικειμένου η εκτέλεσή της.  

Β) Σε περίπτωση καταγγελίας της συμβάσεως οι συνέπειες θα επέλθουν άμεσα (από την 

επομένη της καταγγελίας) και δη αζημίως για την αναθέτουσα αρχή, ενώ η συνολική αμοιβή του 

αναδόχου θα υπολογιστεί με βάση το χρονικό διάστημα που παρείχε τις υπηρεσίες του πριν την 

καταγγελία. 

Γενικότερα η υπογραφή και υλοποίηση της σύμβασης θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες και 

εξελίξεις της νομοθεσίας (πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, υπουργικές αποφάσεις κτλ, αποφάσεις 

Επιτροπών κλπ) όπως αυτές θα διαμορφωθούν στο πλαίσιο των εκτάκτων καταστάσεων που βιώνει η 

χώρα ενόψει αποφυγής διάδοσης του κορονοϊού COVID - 19." 

 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Καμπύλης Ιωάννης, Κατσής Δημήτριος, Σαμαρτζής 

Γεώργιος και Καμπύλης Κωνσταντίνος ενημέρωσαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον Πρόεδρο 

και τη Γραμματέα αυτής σχετικά με τις απόψεις τους και εξέφρασαν τη σύμφωνη γνώμη τους επί των 

περιλαμβανομένων στην ανωτέρω μελέτη προτάσεων σχετικά με τον προϋπολογισμό και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης για τις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου 

Βόρειας Κυνουρίας έτους 2020. 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Γκαύρος Δημήτριος και Χονδρολέος Ιωάννης 

ενημέρωσαν τον Πρόεδρο και τη Γραμματέα αυτής σχετικά με τις απόψεις τους επί της ανωτέρω 

εισήγησης αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κατωτέρω παρατίθεται 

αυτούσιο το περιεχόμενο της τοποθέτησης των εν λόγω μελών: 

" Οι παρατηρήσεις μας σχετικά με τη μελέτη και τη διακήρυξη, είναι οι παρακάτω: 

1. Αποτυπώνουν την πρόθεση της δημοτικής αρχής, να μην τοποθετηθούν ναυαγοσώστες στις 

Παραλίες «Πόρτες» Μελιγούς, Ξηροπηγάδου και «Μύλος» Αγίου Ανδρέα. 

2. Θεωρείται δεδομένη η απόφαση της επιτροπής πολυσύχναστων παραλιών περι 

χαρακτηρισμού των Παραλιών. Αυτή η απόφαση ελήφθη στις 5-3-2020, πρό της πανδημίας του 

κορωνοιού. Τα μέτρα προστασίας που έχουν ληφθεί από τότε, είναι πολύ πιθανό να αλλοιώσουν 

ουσιώδη χαρακτηριστικά της λειτουργίας των Παραλιών. (300 λουόμενοι ελάχιστη μέση ημερήσια 

προσέλευση ανα παραλία για όλο το χρονικό διάστημα από 1/6 εως 30/9 ήτοι: 300*3*120= 108.000 

λουόμενοι). Η συμπληρωματική εισήγηση λύνει το πρόβλημα της αβεβαιότητας και κρίνουμε τους 

πρόσθετους όρους υποχρεωτικούς, αλλά πιστεύουμε ότι πρέπει να συνεδριάσει εκ νέου η επιτροπή 

πολυσύχναστων παραλιών, ως υπεύθυνη και αρμόδια για να ξεκαθαρίσει το τοπίο προ του 

διαγωνισμού ώστε να αποφύγουμε τις όποιες επιπλοκές. Κρίνουμε ότι υπάρχει το σχετικό περιθώριο 

χρόνου. 

3. Δεν έχει προηγηθεί η δημοσίευση για την πρόσληψη ναυαγοσωστών με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ, 

που εκτός από υποχρεωτική, είναι και οικονομικότερη για το Δήμο. 

4. Στη μελέτη περιλαμβάνεται η χρήση δύο σκαφών ενώ οι θέσεις ναυαγοσώστη είναι τρεις. 

Επειδή αυτό μπορεί να δημιουργήσει πλημμελή εκτέλεση της υπηρεσίας και επιβολή προστίμων στο 

Δήμο, να ελεγχθεί η ανάγκη της προσθήκης ενός ακόμα ναυαγοσωστικού σκάφους. 

Για αυτούς τους λόγους, εισηγούμαστε την αναβολή του θέματος προκειμένου: 

· Να ληφθεί εκ νέου απόφαση της επιτροπής πολυσύχναστων παραλιών με τα νέα δεδομένα που 

έχουν προκύψει από την πανδημία. 
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· Να δημοσιευτεί η πρόσκληση για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. και να 

τροποποιηθεί αντίστοιχα η μελέτη και η διακήρυξη. 

· Να βεβαιωθεί από την αρμόδια υπηρεσία ότι σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, 

μπορούν να εξυπηρετηθούν οι τρεις Ναυαγοσωστικοί πύργοι με δύο ναυαγοσωστικά σκάφη χωρίς να 

προκύψουν πρόστιμα". 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής τοποθετήθηκε επί των παρατηρήσεων των μελών κ.κ. Γκαύρου και 

Χονδρολέου εκφράζοντας τις ακόλουθες απόψεις: 

"Ως προς την παρατήρηση που αφορά στην "πρόθεση της δημοτικής αρχής να μην 

τοποθετηθούν ναυαγοσώστες στις Παραλίες "Πόρτες" Μελιγούς, Ξηροπηγάδου και "Μύλος" Αγίου 

Ανδρέα, ο Πρόεδρος επεσήμανε ότι η υφιστάμενη νομοθεσία επιβάλλει την πρόσληψη ναυαγοσωστών 

μόνο για τις χαρακτηρισθείσες ως πολυσύχναστες παραλίες του δήμου, στις οποίες δεν ανήκουν οι 

προαναφερθείσες. Περαιτέρω, δεδομένων ιδίως των ειδικών συνθηκών που διαμορφώνονται τον 

τελευταίο καιρό εάν υπάρξει οιαδήποτε τροποποίηση στα ισχύοντα θα επανεξετασθεί από την 

Υπηρεσία η αναγκαιότητα ναυαγοσωστικής κάλυψης και αυτών των παραλιών. 

Ως προς την παρατήρηση που αφορά στην "εκ νέου λήψη απόφασης της επιτροπής 

πολυσύχναστων παραλιών με τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει από την πανδημία", ο Πρόεδρος 

τόνισε ότι προς το παρόν δεν έχει εκδοθεί κάποια νεότερη οδηγία που να αφορά στην επανεξέταση των 

παραλιών από την αρμόδια επιτροπή για το χαρακτηρισμό τους ως πολυσύχναστων ή μη. Εφόσον στο 

προσεχές μέλλον προκύψει νέα οδηγία για το χαρακτηρισμό των παραλιών η Υπηρεσία θα 

ανταποκριθεί με τον δέοντα τρόπο. Άλλωστε, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) στη χθεσινή 

της συνεδρίαση πρότεινε την επανεξέταση του τρόπου και των όρων χαρακτηρισμού των παραλιών ως 

πολυσύχναστων ή μη. Ωστόσο, ως δήμος οφείλουμε να προετοιμάσουμε και να εκκινήσουμε έγκαιρα 

τις απαιτούμενες διαδικασίες ώστε την 1
η
 Ιουνίου τρέχοντος έτους να διαθέτουν οι χαρακτηρισθείσες 

ως πολυσύχναστες παραλίες του δήμου μας ναυαγοσωστική κάλυψη. 

Ως προς την παρατήρηση της "μη προηγηθείσας δημοσίευσης για την πρόσληψη 

ναυαγοσωστών με σύμβαση ΙΔΟΧ που εκτός από υποχρεωτική είναι και οικονομικότερη για το δήμο", 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διευκρίνισε ότι η σχετική διαδικασία για την πρόσληψη ναυαγοσωστών με 

σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ έχει ήδη ξεκινήσει με την αποστολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 

εισήγησης του θέματος, η συζήτηση του οποίου έχει προγραμματισθεί για την προσεχή συνεδρίαση 

αυτού στις 6.5.2020. Επιπροσθέτως, τόνισε ότι και στην τεχνική μελέτη γίνεται ρητή αναφορά στην 

προτεραιότητα που δίνεται στην πρόσληψη ναυαγοσωστών με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ και στην κατ' 

εξαίρεση και αναλόγως της έκβασης της απόπειρας αυτής προσφυγή στη διαδικασία ανάθεσης της 

υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης μέσω διαγωνισμού. Δεδομένου, ωστόσο, ότι πρόκειται για 

χρονοβόρες διαδικασίες ο δήμος προβαίνει στην από κοινού εκκίνηση αυτών ώστε να εξασφαλίσει την 

ύπαρξη του επιθυμητού τελικά αποτελέσματος, ήτοι τη ναυαγοσωστική κάλυψη των δύο 

πολυσύχναστων παραλιών του την 1
η
 Ιουνίου 2020. 

Ως προς την τελευταία παρατήρηση της "χρήσης δύο σκαφών ενώ οι θέσεις ναυαγοσώστη είναι 

τρεις", ο Πρόεδρος της Επιτροπής παρέπεμψε τα μέλη στην τεχνική έκθεση τόσο στον πίνακα 

ανάλυσης της προϋπολογισθείσας δαπάνης (σημείο 2
Α
 - μηνιαίο κόστος χρήσης εξοπλισμού 

ναυαγοσώστη όπου ο υπολογισμός γίνεται επί 3) όσο και στο άρθρο 4.3 των τεχνικών προδιαγραφών 

αυτής (όπου στην παράγραφο 1 αυτού ορίζεται ρητά ότι στον εξοπλισμό του κάθε ναυαγοσώστη 

περιλαμβάνεται μηχανοκίνητο επαγγελματικό μικρό σκάφος, ολικού μήκους τουλάχιστον 3,30 

μέτρων). Από το περιεχόμενο αυτής προκύπτει σαφώς ότι έχει περιληφθεί η χρήση τριών μικρών 

σκαφών (ένα για κάθε ναυαγοσώστη) και η χρήση ενός μεγαλύτερου. 

Όσον αφορά τέλος στην πρόταση των κ.κ. Γκαύρου και Χονδρολέου περί αναβολής λήψης 

απόφασης επί του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής τόνισε τα εξής: "Η αναβολή λήψης απόφασης 

θα δημιουργούσε μείζον πρόβλημα στην τήρηση του ήδη περιορισμένου χρονοδιαγράμματος ώστε την 

1
η
 Ιουνίου τρέχοντος έτους οι χαρακτηρισθείσες ως πολυσύχναστες παραλίες του δήμου μας να 

διαθέτουν την απαιτούμενη ναυαγοσωστική κάλυψη, ιδίως στην περίπτωση που δεν τροποποιηθεί 

ενόψει λήψης μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 η υφιστάμενη νομοθεσία, και 
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πιθανότατα θα οδηγούσε σε απευθείας ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας, συνήθη πρακτική της 

προηγούμενης δημοτικής αρχής που δε μας εκφράζει." 

 

Η Ο.Ε. αφού μελέτησε την ως άνω εισήγηση και έλαβε υπόψη τις μνημονευθείσες στην 

ανωτέρω μελέτη διατάξεις και την αναγκαιότητα της παραπάνω υπηρεσίας 

 

                                        Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    κατά πλειοψηφία 

 

1. Αποδέχεται και εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές για την παροχή της υπηρεσίας 

ναυαγοσωστικής κάλυψης, ενδεικτικού προϋπολογισμού εξήντα τριών χιλιάδων διακοσίων 

σαράντα ενός ευρώ και εξήντα λεπτών του ευρώ  (63.241,60 €),  συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α., όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά τη συζήτηση του θέματος και οι οποίες έχουν ως εξής: 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η  Ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών 

του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας  για την χρονική περίοδο τεσσάρων μηνών, από 01/ 06 /2020 έως 30/ 

09 /2020. Ο Δήμος Δήμος Βόρειας Κυνουρίας  θα αναθέσει, μετά από συνοπτικό διαγωνισμό την 

προαναφερόμενη υπηρεσία σε ανάδοχο που θα διαθέτει το προσωπικό, τον εξοπλισμό και την 

τεχνογνωσία, απαραίτητα για την καλή εκτέλεση της σύμβασης. 
 

Άρθρο 1
ο
    

Η συνολική δαπάνη για την υπηρεσία ναυαγοσωστικής κάλυψης, περιλαμβάνει: 

  α) τη χρήση του μηχανολογικού εξοπλισμού, 

–Την διάθεση του συνόλου του απαιτούμενου εξοπλισμού 

–Το τακτικό service και συντήρηση του απασχολούμενου εξοπλισμού για την διασφάλιση της άψογης 

λειτουργίας του 

–Τα άμεσα έξοδα λειτουργίας και κίνησης του εξοπλισμού του (καύσιμα, λιπαντικά, συντήρηση κ.λ.π.) 

–Την ασφαλιστική κάλυψη του απασχολούμενου εξοπλισμού καθώς και διάφορα συναφή τέλη και 

φόρους. 

   β) το απαιτούμενο προσωπικό, 

–Την αμοιβή του άμεσα απασχολούμενου προσωπικού (μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές των 

οδηγών, χειριστών και βοηθητικού προσωπικού) και λοιπά συναφή έξοδα με την απασχόλησή του, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των εργοδοτικών και λοιπών επιβαρύνσεων του προσωπικού, 

συμπεριλαμβανομένων και των επιβαρύνσεων για εργασία κατά τις Κυριακές και αργίες, όλων των 

εξόδων για την εκτέλεση της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης, της συγγραφής 

υποχρεώσεων και της ισχύουσας νομοθεσίας όλων των νόμιμων κρατήσεων. Οι δαπάνες αφορούν τις 

δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού (απαιτούμενος αριθμός ναυαγοσωστών κι ενός χειριστή 

ταχυπλόου) που θα απασχοληθεί στην εκτέλεση της εργασίας, τις δαπάνες χρήσης του εξοπλισμού και 

λοιπές λειτουργικές δαπάνες. 
 

Άρθρο 2
ο
    

Ο ανάδοχος, με την υπογραφή της σύμβασης εγγυάται ότι η παρεχόμενη υπηρεσία ναυαγοσωστικής 

κάλυψης, θα ανταποκρίνεται στην τεχνική περιγραφή και θα υπόκειται στην συγγραφή υποχρεώσεων 

της παρούσας μελέτης, καθώς και στην οικονομική προσφορά του.  Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας θα 

αναθέσει την συγκεκριμένη υπηρεσία, μετά από διαγωνισμό, σε νομίμως λειτουργούσα σχολή 

ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, η οποία θα διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό, εξοπλισμένο με τον 

απαραίτητο εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για την καλή εκτέλεση της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Π.Δ.31/2018 (ΦΕΚ 61Α/04-04-2018). Οι δε τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων 

υπηρεσιών θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο τεύχος των τεχνικών 

προδιαγραφών. 
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Άρθρο 3
ο
   Διάρκεια της σύμβασης - Χώρος  εκτέλεσης υπηρεσίας  

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από 1
η
 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 και λήγει την 30

η
 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020.  

Ως χώρος συμβατικής εργασίας και άμεσης παροχής εργασιών του ανάδοχου ορίζονται οι 

προαναφερόμενες πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. 

Η ναυαγοσωστική κάλυψη  θα υλοποιείται , καθημερινά, επτά (7 )ημέρες την εβδομάδα και σε ωράριο 

από 10:00 έως 18.00 (άρθρο 16 του Ν.4676/2020)  και μέχρι να ολοκληρωθεί το οριζόμενο χρονικό 

διάστημα. 
 

Άρθρο 4
ο 

  Μεθοδολογία εκτέλεσης υπηρεσιών – Υποχρεώσεις αναδόχου  

4.1 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει όσα αναφέρονται στην παρούσα μελέτη και όσα 

ορίζονται στο Π.Δ.31/2018 (ΦΕΚ 61Α/04-04-2018). 

4.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται από την έναρξη των εργασιών (01/06/2020),σε καθημερινή βάση και σε 

ωράριο από 10:00 έως 18.00 (άρθρο 16 του Ν.4676/2020), να τοποθετήσει στις  προαναφερόμενες  

παραλίες  του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας τους ναυαγοσώστες που προβλέπονται από την παρούσα 

μελέτη Οι ναυαγοσώστες πρέπει να είναι απόφοιτοι αναγνωρισμένων σχολών ναυαγοσωστικής 

εκπαίδευσης και να έχουν άδεια ναυαγοσώστη από τη Λιμενική Αρχή. Ο ναυαγοσώστης, από την 

έναρξη των εργασιών, πρέπει να είναι εξοπλισμένος με τον απαραίτητο εξοπλισμό. 

4.3 Ο ανάδοχος οφείλει να εφοδιάσει κάθε ναυαγοσώστη με τον απαραίτητο εξοπλισμό, όπως αυτός 

ορίζεται στο Π.Δ. 31/2018, άρθρο 7, παρ. γ΄,  ως εξής:  
 

1) Μηχανοκίνητο επαγγελματικό μικρό σκάφος, ολικού μήκους τουλάχιστον 3,30 μέτρων, 

ιπποδύναμης τουλάχιστον  6 HP, εγγεγραμμένο σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, χρώματος 

εξωτερικά πορτοκαλί, με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του 

μικρού σκάφους, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη «ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ» και κάτωθεν 

αυτής, η ένδειξη «RESCUE BOAT», μπλε απόχρωσης. Η έλικα του μικρού σκάφους να είναι 

προφυλαγμένη με πλέγμα για την αποτροπή ατυχήματος.  

2) Αδιάβροχο φακό  

3) Κυάλια 

4) Ναυαγοσωστικό σωσίβιο, σύμφωνα με το Παράρτημα «Δ»  του  Π.Δ. 31/2018 

5) Σανίδα διάσωσης, τουλάχιστον 2,20 μέτρων, σύμφωνα με το Παράρτημα «ΣΤ» του  Π.Δ. 31/2018 

6) Σωστικό σωλήνα, σύμφωνα με το Παράρτημα «Ε» του  Π.Δ. 31/2018 (Ο εφοδιασμός με σωστικό 

σωλήνα είναι προαιρετικός) 

7) Φορητό φαρμακείο, με το περιεχόμενο του Παραρτήματος «Ι» του  Π.Δ. 31/2018 

8) Πτυσσόμενο φορείο ή πλωτό φορείο  

9) Δύο (2) 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 x 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  
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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  
 

Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας, θα τοποθετήσει τους απαιτούμενους ναυαγοσωστικούς πύργους (βάθρα), 

στις πολυσύχναστες παραλίες.  
 

Ο εξοπλισμός θα είναι λειτουργικός, σε καλή κατάσταση και σύγχρονης, τεχνολογίας, για την 

κατάλληλη εκτέλεση των εργασιών και τα μηχανοκίνητα σκάφη έτοιμα για άμεση επέμβαση σε 

περίπτωση ανάγκης. Ο εξοπλισμός θα βρίσκεται στη διάθεση των ναυαγοσωστών, σε όλη τη διάρκεια 

ισχύος της σύμβασης. 
 

4.5 Ο Ανάδοχος επίσης οφείλει να διαθέτει ένα μηχανοκίνητο μικρό ταχύπλοο σκάφος εγγεγραμμένο 

σε Βιβλίο εγγραφής Μικρών Σκαφών ως επαγγελματικό, ολικού μήκους τουλάχιστον 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 VHFGPS-PLOTER-ΦΟΡΗΤΟ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ –ΦΟΡΗΤΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ. Στο σκάφος θα επιβαίνουν ο χειριστής 

του και ένας επιπλέον ναυαγοσώστης, σε ετοιμότητα καθημερινά για περιπολίες και παροχή άμεσης 

βοήθειας στις  πολυσύχναστες  παραλίες  του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. 

4.6 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει σε εμφανή σημεία πρόσβασης στο χώρο των λουτρικών 

εγκαταστάσεων, ειδικές καλαίσθητες πινακίδες διπλής όψεως στις οποίες αναγράφονται στην ελληνική 

και αγγλική γλώσσα, η σημασία των σημαιών και ενδείξεων, το ωράριο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη, 

οι τυχόν υπάρχοντες περιορισμοί ή απαγορεύσεις, οι αριθμοί τηλεφώνων των τοπικών κέντρων 

παροχής πρώτων βοηθειών και της Λιμενικής Αρχής και ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης 

(112) 

4.7 Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην οριοθέτηση των ακτών με μεγάλα κόκκινα μπαλόνια 

(σημαντήρες), σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος για την απόσταση από την ακτή και την απόσταση 

μεταξύ τους. 

4.8 Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τα αναλώσιμα και το μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό που 

απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και το αναγκαίο ειδικευμένο, έμπειρο και ικανό 

προσωπικό, για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ναυαγοσωστικού έργου του Δήμου Βόρειας 

Κυνουρίας. Σε περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα στον εξοπλισμό, ο ανάδοχος οφείλει να 

αντικαταστήσει με δικά του έξοδα, τα είδη που παρουσιάζουν πρόβλημα με νέα λειτουργικά είδη. Ο 

ανάδοχος είναι επίσης υπεύθυνος για την φύλαξη του εξοπλισμού κατά την περίοδο εκτέλεσης των 

εργασιών. Ο εξοπλισμός θα βρίσκεται στη διάθεση των ναυαγοσωστών σε όλη τη διάρκεια ισχύος της 

σύμβασης.  

4.9 Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανόνες υγιεινής, ασφάλειας 

εργαζομένων και προστασίας περιβάλλοντος (περιβαλλοντικοί όροι). 

4.10 Ο ανάδοχος υποχρεούται καθημερινά να τηρεί και να συμπληρώνει λεπτομερές ημερολόγιο 

εργασίας, όπου θα αναγράφονται αναλυτικά για κάθε ναυαγοσωστική θέση (βάθρο) πληροφορίες 

σχετικά με την ναυαγοσωστική κάλυψη κάθε ημερολογιακή ημέρα (ονοματεπώνυμο ναυαγοσώστη, 

επικρατούσες καιρικές συνθήκες, εκτίμηση προσέλευσης κόσμου, έκτακτα περιστατικά κλπ). Το 

ημερολόγιο θα υπογράφεται καθημερινά από τον ανάδοχο κι από τον επόπτη (επιβλέποντα) υπάλληλο 

της υπηρεσίας. 
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Άρθρο 5
ο
   Προσωπικό εκτέλεσης της ναυαγοσωστικής υπηρεσίας  

5.1 Το προσωπικό που θα διαθέσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου θα είναι ναυαγοσώστες, 

απόφοιτοι σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, εφοδιασμένοι με άδεια από Λιμενική Αρχή σε ισχύ, 

οι οποίοι εκτελούν κατά επάγγελμα την υπηρεσία του άρθρου 10 του Π.Δ 31/2018. 

5.2 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλες τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. 

5.3 Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση του έργου αμείβεται και 

ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση 

ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί να κατέχουν 

νόμιμη άδεια εργασίας, η οποία θα θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και να γνωρίζουν την 

ελληνική γλώσσα γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού του αρ.10 του Ν. 

2413/96. Τα ωράρια εργασίας και η αμοιβή του προσωπικού θα είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

νομοθεσία και αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου. 

5.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει αναλυτική κατάσταση με το προσωπικό που θα απασχολεί, 

μαζί με αντίγραφα των πτυχίων και των αδειών ναυαγοσώστη του προσωπικού που θα απασχολήσει, 

μαζί με έγγραφα που θα αποδεικνύουν τη σχέση εργασίας και την ασφάλιση του προσωπικού. 

5.5 Το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος θα αντικαθίσταται, εφόσον το απαιτήσει ο Δήμος, 

σε περίπτωση που κάποιοι ναυαγοσώστες κριθούν ακατάλληλοι, για την ομαλή διεκπεραίωση του 

συμβατικού έργου. 

5.6 Σε περίπτωση αδυναμίας κάποιου ναυαγοσώστη να εκτελέσει την εργασία του για οποιοδήποτε 

λόγο, (ασθένεια, προσωπικοί λόγοι κλπ.), ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τον αντικαταστήσει 

άμεσα με άλλο ναυαγοσώστη, έτσι ώστε να μην υπάρξει κενό στην ναυαγοσωστική κάλυψη των 

παραλιών. 

5.7  Υποχρεώσεις ναυαγοσώστη κατά την εκτέλεση της υπηρείας του: 

 Ο ναυαγοσώστης είναι υπεύθυνος για την ναυαγοσωστική κάλυψη της παραλίας που θα του 

ανατεθεί από 10:00 π.μ. έως 18.00 μ.μ. (άρθρο 16 του Ν.4676/2020) και για 7 ημέρες την 

εβδομάδα και είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία. Κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του βρίσκεται σε ετοιμότητα με ένδυμα 

κολύμβησης, καθ ́ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του και μπορεί να περιπολεί με σωστική 

λέμβο, κωπηλατώντας κοντά στο χώρο των λουομένων, να περιπολεί πεζός στην παραλία, ή να 

κάθεται επί του υπάρχοντος βάθρου. 

 Ο ναυαγοσώστης κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του παρακολουθεί τους λουόμενους, είναι 

σε άμεση ετοιμότητα παροχής βοήθειας και δεν εκτελεί άλλη παράλληλη εργασία. 

 Ο ναυαγοσώστης οφείλει να επικοινωνεί με τους λουόμενους και να παρέχει πληροφορίες, αλλά 

και να κάνει τις απαραίτητες συστάσεις, προκειμένου να προλαμβάνονται δυσάρεστες 

καταστάσεις. 

 Ο ναυαγοσώστης οφείλει να έχει στην διάθεσή του όλο τον προβλεπόμενο από το νόμο 

εξοπλισμό (που θα του διατεθεί από τον ανάδοχο), τον οποίο θα είναι έτοιμος να 

χρησιμοποιήσει άμεσα, όταν κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση του έργου του. 

 Ο ναυαγοσώστης οφείλει να συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, 

αλλά και με τις υπόλοιπες υπηρεσίες που έχουν σχέση με την εργασία της ναυαγοσωστικής 

κάλυψης (π.χ. Λιμενικό, ΕΚΑΒ κλπ.). 

 Οι υποχρεώσεις του ναυαγοσώστη εκτελούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ.31/2018 

(ΦΕΚ 61Α/04-04-2018) 
 

Άρθρο 6
ο
   Δαπάνη του έργου 

Η συνολική ενδεικτική δαπάνη για την παροχή της υπηρεσίας με CPV: 75252000-7 έχει 

προϋπολογιστεί στο ποσό των εξήντα τριών χιλιάδων διακοσίων σαράντα ενός ευρώ και εξήντα 

λεπτών (63.241,60 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.  
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Άρθρο 7
ο
   Γενικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης έργου 

7.1 Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν τους χώρους που αφορούν το αντικείμενο της 

εργασίας για να λάβουν γνώση των επιτόπιων συνθηκών εργασίας.  

7.2 Θεωρείται δεδομένο ότι οι διαγωνιζόμενοι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της παρούσας και των 

ειδικών συνθηκών της υπηρεσίας. Σε καμιά περίπτωση ο ανάδοχος δεν θα μπορεί να στηρίζεται στην 

άγνοια των συνθηκών και αναγκών της παραλιακής ζώνης του Δήμου για περιπτώσεις προβλημάτων ή 

αδυναμίας εκτέλεσης υπηρεσιών που προβλέπονται στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων. 

7.3 Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τοπική τεχνική υποδομή και οργάνωση η οποία θα του 

εξασφαλίζει συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη και απρόσκοπτη λειτουργία του μηχανολογικού 

εξοπλισμού που θα χρησιμοποιεί για την εκτέλεση των υπηρεσιών. Οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλλουν 

στοιχεία με τα οποία θα αποδεικνύεται η τεχνική υποδομή και οργάνωση που διαθέτουν και θα 

εφαρμόσουν (προσωπικό, εξοπλισμός κ.λ.π.). 

 7.4 Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου προς τις εντολές 

και οδηγίες της οποίας οφείλει απόλυτη συμμόρφωση και ευρίσκεται σε συνεχή επαφή για να 

πιστοποιείται και η εκτέλεση υπηρεσίας του.  

7.5 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει και διέπεται (και τούτο θα αποδεικνύεται) από τις 

ισχύουσες διατάξεις περί ναυαγοσωστικού έργου.  

7.6 Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντονίζει το ναυαγοσωστικό έργο και να ενημερώνει τις υπηρεσίες 

του Δήμου για θέματα που αφορούν την καλύτερη δυνατή εκτέλεση του έργου  

7.7 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει  έναν χειριστή μηχανοκίνητου μικρού ταχύπλοου σκάφους 

για την παροχή άμεσης βοήθειας στις υφιστάμενες λουτρικές εγκαταστάσεις του Δήμου. 

7.8 Ο ανάδοχος οφείλει να συνεργάζεται με τις υπόλοιπες υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα που 

εμπλέκονται στο ναυαγοσωστικό έργο. 

 7.9 Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση του έργου αμείβεται και 

ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση 

ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί να κατέχουν 

νόμιμη άδεια εργασίας η οποία θα θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και να γνωρίζουν την 

ελληνική γλώσσα, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού του αρ.10 του Ν. 

2413/96.  

7.10 Το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος θα  αντικαθίσταται, εφόσον το απαιτήσει ο 

Δήμος, σε περίπτωση που θα κριθούν ακατάλληλοι για την ομαλή διεκπεραίωση του συμβατικού 

έργου.  

7.11 Ο εξοπλισμός του ανάδοχου που θα χρησιμοποιηθείγια την εκτέλεση του έργου θα πρέπει να 

διατηρείται καθαρός και λειτουργικός με ευθύνη του αναδόχου. Τα έξοδα κίνησης και συντήρησης του 

εξοπλισμού βαραίνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. 
 

Άρθρο 8
ο
   Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης υπερησίας 

8.1 Σε περίπτωση βλάβης του μηχανολογικού εξοπλισμού ή καθ΄ οιονδήποτε τρόπο αδυναμίας 

εκτέλεσης υπηρεσίας, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή του με άλλο έτσι ώστε να 

ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο πρόγραμμα υπηρεσιών χωρίς διακοπή. Υποχρεούται να ειδοποιήσει 

άμεσα την αρμόδια υπηρεσία για την αδυναμία εκτέλεσης της προγραμματισμένης υπηρεσίας και να 

ενημερώσει με ποιο τρόπο και σε πόσο χρονικό διάστημα θα προβεί στην επανόρθωση της.  

8.2 Ο ανάδοχος  δεν μπορεί να υποκατασταθεί στην σύμβαση ή για κάποιο λόγο μέρος αυτής, από 

άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου, μετά από Απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου.  

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

του προσωπικού που απασχολεί για την εκτέλεση του έργου και για την πρόληψη ατυχημάτων ή 

ζημιών σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα. Για ατυχήματα ή ζημιές 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. 
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8.4 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης των 

μηχανημάτων, των μεταφορικών μέσων και να διασφαλίζει την ασφάλεια του εργατοτεχνικού 

προσωπικού, των επιβλεπόντων και κάθε τρίτου και να εκτελεί επ’ αυτού τις οδηγίες της Επιβλέπουσας 

Υπηρεσίας, τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις, φέροντας αποκλειστικά και μόνο αυτός, την ποινική 

και αστική ευθύνη για κάθε ατύχημα, το οποίο οφείλεται από τη μη εφαρμογή τους. 

8.5 Ο ανάδοχος οφείλει να έχει ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες προπαρασκευαστικές εργασίες και 

διαδικασίες (π.χ. προμήθεια και μεταφορά εξοπλισμού, πρόσληψη, ασφάλιση και ενημέρωση του 

προσωπικού, συνεννόηση με αρμόδιες τοπικές αρχές, κλπ.), έτσι ώστε, να ξεκινήσει η εργασία της 

ναυαγοσωστικής κάλυψης στις ναυγοσωστικές θέσεις χωρίς κενά και χωρίς προβλήματα. 
 

Άρθρο 9
ο
   Εγγυήσεις – Εγγυητικές επιστολές 

α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 

Για την έγκυρη συμμετοχή, κατατίθεται μαζί με την προσφορά από τους συμμετέχοντες οικονομικούς 

φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.020,02 €  

(ποσοστό 2% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α). Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών 

φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις 

όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.  

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 

προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 

συμμετοχής. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.  

β) Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, μαζί με την σχετική έγγραφη 

ειδική πρόσκληση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το 

ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. 

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Ο χρόνος ισχύος της πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο παροχής εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της υπηρεσίας μετά την 

οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή υπηρεσίας από την αρμόδια επιτροπή και την εκκαθάριση 

των τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων. 
 

Άρθρο 10
ο
   Πληρωμή εκτελεσθέντων υπηρεσιών 

Ο τρόπος καθώς και τα δικαιολογητικά πληρωμής του αναδόχου προσδιορίζονται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 200 του Ν.4412//2016. 

10.1 Η αποζημίωση του ανάδοχου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες θα καταβάλλεται τμηματικώς, 

ύστερα από τη σύνταξη βεβαίωσης καλής εκτέλεσης που θα εκδίδεται από την αρμόδια Επιτροπή. 

 10.2 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. Επίσης οποιοδήποτε πρόστιμο 

Δημοσίας αρχής το οποίο θα απορρέει από την μη σωστή παροχή της υπηρεσίας σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρούσα και στους όρους Διακήρυξης θα καταλογίζονται στον ανάδοχο και θα 

αφαιρούνται από τα προς πληρωμή ποσά.  

10.3 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή της αξίας των συμβατικών εκτελεσθέντων 

υπηρεσιών είναι το μηνιαίο πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας από την αρμόδια Επιτροπή 

του Δήμου, το τιμολόγιο του ανάδοχου και ότι άλλο προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. 
 

Άρθρο 11
ο
  Περιεχόμενο Προσφοράς 

Η προσφορά θα υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική διακήρυξη για τη διενέργεια 

διαγωνισμού. 
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11.1  Οικονομική προσφορά 

Η οικονομική προσφορά θα διατυπώνεται σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα 

προϋπολογισμού προσφοράς, για την κατ' αποκοπή εκτέλεση προσφερόμενων υπηρεσιών για χρονική 

διάρκεια τεσσάρων  (4) μηνών και για το έτος  2020.  

Για την διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπ' όψιν ότι 

ο ανάδοχος με δική του ευθύνη και μέριμνα αναλαμβάνει το κόστος και τα έξοδα που αφορούν: 

 Την διάθεση του συνόλου του απασχολούμενου εξοπλισμού.  

 Τα έξοδα κίνησης του απασχολούμενου εξοπλισμού καθώς και το τακτικό serνice και  

συντήρηση για την διασφάλιση της άψογης λειτουργίας του.  

 Τον καθαρισμό του εξοπλισμού.  

 Την ασφαλιστική κάλυψη του απασχολούμενου εξοπλισμού καθώς και διάφορα συναφή τέλη            

και φόρους.  

 Την αμοιβή (μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές) του απασχολούμενου προσωπικού            

(ναυαγοσώστες – χειριστής σκάφους) και λοιπά  συναφή έξοδα με την απασχόληση του. 

 Το "management" της υπηρεσίας (εκπαίδευση προσωπικού, τεχνική υποστήριξη, παροχή            

τεχνογνωσίας στην εκτέλεση της υπηρεσίας, εποπτεία και σχεδιασμός των υπηρεσιών, κλπ). 

11.2     Τεχνική προσφορά 

11.2.1 Εξοπλισμός εκτέλεσης του έργου 

Για την άριστη και απρόσκοπτη εκτέλεση της υπηρεσίας, οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να 

διαθέτουν τον απαιτούμενο και κατάλληλο εξοπλισμό σε είδος, αριθμό και λειτουργικότητα που θα 

καθορίζουν στην προσφορά τους. Ο εξοπλισμός θα είναι σύγχρονης  τεχνολογίας, για κατάλληλη 

εκτέλεση των υπηρεσιών. Η κατοχή του εξοπλισμού από τον ανάδοχο θα αποδεικνύεται με τιμολόγια 

αγοράς ή μισθωτήρια συμβόλαια. Η ύπαρξη του εξοπλισμού κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας θα 

αξιολογηθεί θετικά. Σε διαφορετική περίπτωση ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει αν κριθεί ανάδοχος του 

έργου να παρουσιάσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό τρεις μέρες πριν την έναρξη των υπηρεσιών σε 

επιτροπή του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, διαφορετικά θα κηρυχθεί έκπτωτος με όλες τις συνέπειες που 

ορίζουν οι σχετικές διατάξεις. 

11.2.2  Οργάνωση και υποδομή του διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση της υπηρεσίας 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να παρουσιάσουν τα κάτωθι: 

- Υποδομή που διαθέτει ο διαγωνιζόμενος για το serνice και συντήρηση του προσφερόμενου 

εξοπλισμού (παρακαταθήκη ανταλλακτικών, τεχνικό προσωπικό κλπ) και των υπηρεσιών. 

 - Χρονοδιάγραμμα έναρξης εκτέλεσης των προσφερόμενων υπηρεσιών (σημειώνεται ότι ο χρόνος 

έναρξης των υπηρεσιών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 5 ημερών από την υπογραφή της 

σύμβασης). Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα ο συντομότερος χρόνος έναρξης του έργου.  

- Διάθεση επάρκειας εφεδρικού μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων σύγχρονης τεχνολογίας  

για την εκτέλεση υπηρεσιών που είναι σχετικές με το αντικείμενο της υπηρεσίας. 
 

Εναλλακτικές προσφορές 

 Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
 

Άρθρο 12
ο
   Επιλογή ανάδοχου  

Η διαδικασία του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη και στο Ν. 4412/16 

(ΦΕΚ 147 / 08.08.2016 τεύχος Α'). 

Μετά την υποβολή προσφορών ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα υποβολής διευκρινιστικών ερωτήσεων 

προς τους διαγωνιζόμενους προκειμένου να διευκρινίσει τυχόν ασάφειες των προσφορών τους 

(τεχνικού χαρακτήρα). 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).  

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές 

σύμφωνα με τους καθοριζόμενους ουσιώδεις όρους της διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων. 

ΑΔΑ: 6Ι0ΩΩ9Ψ-Π53



 - 24 - 

Ουσιώδεις όροι θεωρούνται όλοι οι όροι εκτός όσων ρητά καθορίζονται ως επουσιώδεις ή μη 

επιθυμητοί. 
 

Άρθρο 13
ο
  Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου -Κυρώσεις  

13.1 Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που 

είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική 

προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 

των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η 

οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την 

ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα 

(30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Η από μέρους του αναδόχου αθέτηση των όρων της παρούσης και της υπογραφείσας σύμβασης ή μη 

πλήρης συμμόρφωσή του προς τους όρους αυτούς, παρέχει στο Δήμο το δικαίωμα να τον κηρύξει 

έκπτωτο. 

Η έκπτωση του αναδόχου έχει σαν συνέπεια: 

α) Την απώλεια υπέρ του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας , λόγω ποινικής ρήτρας, ολόκληρου του ποσού 

της κατατιθέμενης εγγύησης 

β) Την υποχρέωση του αναδόχου να αποζημιώσει το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας για κάθε ζημιά θετική ή 

αποθετική στην οποία θα υποστεί από την μη εκτέλεση της σύμβασης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για 

παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:  

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,  

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός 

από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.  

13.2 Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 

σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, ή δεν παρασχεθούν κατά τον 

ακριβή χρόνο που προβλέπεται από τη σύμβαση, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με 

αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.  

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 218 του Ν. 4412/2016. Το 

ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.  Η επιβολή 

ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα πληρωμής του αναδόχου ή, σε 

περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και 

προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα 

τα μέλη της ένωσης. 
 

Άρθρο 14
ο
  Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων 

των άρθρων 13 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις) και 17 (Απόρριψη παραδοτέων –

Αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας 

(Απόρριψη συμβατικών υλικών –αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) 

ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει 

το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.  

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
 

Άρθρο 15
ο
  Παρακολούθηση της σύμβασης 

 15.1 Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την 

αρμόδια επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης, η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο 

αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων 
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της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων 

μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του 

αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016. 

15.2 Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της, να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως 

επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται 

και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, 

στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την 

περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.  

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της 

σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με 

εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και 

εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.  

15.3 Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο 

στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή 

απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που 

σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της 

σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης 

και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από 

τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο 

για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής 
 

Άρθρο 16
ο
  Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, 

σύμφωνα με την παράγραφο 3  του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. 

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 

σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, 

η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες, εφόσον καλύπτονται οι 

απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται 

για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις 

παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές. 

3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους 

όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 

παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 

παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν 

οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

4. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα: 

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση 

του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 

υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 

διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 

υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να 

συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη 

των οριζομένων στο άρθρο 220. 

5. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής 

του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της 

παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει 

συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

ΑΔΑ: 6Ι0ΩΩ9Ψ-Π53



 - 26 - 

6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος 

και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 

διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι 

εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση 

όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
 

Άρθρο 17
ο
  Απόρριψη παραδοτέων –Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών με έκπτωση επί 

της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των 

υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, 

μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη 

λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν 

μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται 

σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και τα αναφερόμενα στη διακήρυξη, 

λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.  

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 

τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόμενες κυρώσεις.  
 

Άρθρο 18
ο
  Αποζημιώσεις –Πρόστιμα 

Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να επιβαρυνθεί ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας με αποζημιώσεις 

ατυχημάτων του εν γένει προσωπικού του αναδόχου, καθώς και με αποζημιώσεις για ζημιές που 

προκαλούνται από το προσωπικό του αναδόχου και των μεταφορικών του μέσων σε τρίτους, σε ξένη 

ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου, Δήμων, Κοινοτήτων και πάσης εν γένει φύσεως κοινωφελή έργα 

και οι αποζημιώσεις αυτές θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. 

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τα πρόστιμα που θα επιβληθούν στο Δήμο από το Λιμεναρχείο ή άλλη 

αρχή, λόγω της μη σωστής εκτέλεσης της εργασίας της ναυαγοσωστικής κάλυψης από τον ανάδοχο και 

το προσωπικό που απασχολεί, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην σύμβαση και στην 

παρούσα μελέτη και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως π.χ. απουσία ναυαγοσωστών από το 

πόστο τους κατά τη διάρκεια του ωραρίου της υπηρεσίας τους, ελλείψεις στον προβλεπόμενο 

εξοπλισμό του ναυαγοσώστη, μη τήρηση των οδηγιών του Λιμεναρχείου κλπ. Στην περίπτωση αυτή ο 

ανάδοχος επιβαρύνεται με τα πρόστιμα που θα επιβληθούν στο Δήμο και οφείλει να τα εξοφλήσει. 

Επιφυλασσομένων των λοιπών δικαιωμάτων του Δήμου, για την περίπτωση παραβιάσεως των 

παραπάνω διαβεβαιώσεων του αναδόχου, ο τελευταίος θα έχει την υποχρέωση να παράσχει την 

υπηρεσία που του ανατέθηκε ή να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη, μέσα σε πέντε (5) 

ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. 

Οι δαπάνες διόρθωσης κακοτεχνίας, ή ολοκλήρωσης ελλιπούς υπηρεσίας, ή αποκατάστασης 

προκληθείσας ζημίας ή βλάβης, θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Τον ανάδοχο της υπηρεσίας βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις για το Δημόσιο, εισφορές κ.λ.π. που 

αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. 

 
 

Άρθρο 19
ο
  Ρήτρες, για την τροποποίηση της σύμβασης κατά την διάρκειά της.  

Με δεδομένη την δυνατότητα που δίδεται, βάσει του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, για την 

τροποποίηση των συμβάσεων κατά την διάρκειά τους, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, όταν 

οι τροποποιήσεις αυτές προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησεις. Οι εν λόγω 

ρήτρες πρέπει να περιλαμβάνονται στα έγγραφα της σύμβασης και να αναφέρουν το αντικείμενο και 

τηγ φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων καθώς επίσης και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν 

να ενεργοποιηθούν.     
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Άρθρο 20
ο
  Υποχρεώσεις του εντολέα 

Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και των στοιχείων τα οποία κρίνονται 

απαραίτητα για την υλοποίηση της των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
 

Άρθρο 21
ο
  Επίλυση διαφορών 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016 και οι μετέπειτα 

τροποποιήσεις του, οι όροι της Διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν 

σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, ο Δήμος και 

ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της 

καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 
 

Άρθρο 22
ο
  Συμβατικά στοιχεία 

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

α) Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο  

β) Η Διακήρυξη του διαγωνισμού  

γ) Η παρούσα Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

δ) Η προσφορά του ανάδοχου 

ε) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
 

Άρθρο 23
ο
   Ισχύουσες  διατάξεις 

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

1. Τις  διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».  

2. Τις  διατάξεις  του Ν. 4412/2016.  

3. Το Π.Δ. 31/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 61/2018)  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. 

4. Το άρθρο 16 του Ν.4676.2020 (ΦΕΚ 67/Α΄/19-03-2020) 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α

Α/Α 

 

Είδος 

Σύνολο Δαπάνης  (€) 

χωρίς ΦΠΑ 
ΦΠΑ 24% 

Συνολική Δαπάνη 

(€) με ΦΠΑ 

 

1 

Υπηρεσίες Ναυαγοσωστικής κάλυψης 

(CPV: 75252000-7) 

   

" 

 

 

Η δαπάνη της ανωτέρω υπηρεσίας αναλύεται ως εξής: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΣΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 
ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 
Υπηρεσίες Ναυαγοσωστικής 

κάλυψης 
    

 
Α) Ημέρες εργάσιμες   x   5 

άτομα  (103  x 5 ) 
Ημερομίσθιο 515 40,08 *

1
 20.641,20 

 
Β) Κυριακές  &  Αργίες   x  5 

άτομα  (19  x  5  ) 
Ημερομίσθιο 95 70,16 *

2
 6.665,20 
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Γ) Επίδομα αδείας   x  5 άτομα  

(8  x  5  ) 
Ημερομίσθιο 40 40,08 1.603,20 

 Δ) Ρεπό (16 x 5) Ημερομίσθιο 80 40,08 3.206,40 

2 Εξοπλισμός     

 

Α) Μηνιαίο κόστος  χρήσης 

εξοπλισμού ναυαγοσώστη – 

βάθρου *
3
 

Μήνες x 

Πύργοι (4 x3) 
12 630,00 7.560,00 

 

Β) Μηνιαίο κόστος  χρήσης 

ναυαγοσωστικού σκάφους 

μήκους 5,5 μέτρων *
4
 

μήνες 4 2.400,00 9.600,00 

3.  
Έξοδα  Παρούχου 

Υπηρεσίας *
5
 

μήνες 4 431,32 *
6
 1.725,29 

 Συνολική Δαπάνη 51.001,29 

 ΦΠΑ 24% 12.240,31 

 ΣΥΝΟΛΟ 63.241,60 
 

2. Αποφασίζει  όπως η υπηρεσία ναυαγοσωστικής κάλυψης, ενδεικτικού ως άνω προϋπολογισμού 

63.241,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., πραγματοποιηθεί με την διαδικασία του συνοπτικού 

διαγωνισμού. 
 

3. Δεδομένης της πρόβλεψης του Π.Δ. 31/2018 περί πρόσληψης  ναυαγοσωστών και όχι της εξ αρχής 

ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας, ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας αρχικά θα εξαντλήσει τη 

δυνατότητα πρόσληψης ναυαγοσωστών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου και αναλόγως της έκβασης της διαδικασίας αυτής, θα υλοποιήσει  το υπόλοιπο της 

υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης, μέσω της παρούσας διαδικασίας. 
 

4. Συγκροτεί την επιτροπή διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού και αξιολόγησης των 

προσφορών, η οποία αποτελείται από τους παρακάτω δημοτικούς υπαλλήλους: 

1) Γεωργακή  Παναγιώτη  

2) Λάμπρου Δημήτριο 

3) Δαφνιά Αθανασία   

με αναπληρωτές τους: 

1) Φάκλαρη Ιωάννη 

2) Πολυμενάκο Ιωάννη 

3) Τσιούλο Γρηγόρη 
 

5. Καθορίζει τους όρους του διαγωνισμού ως εξής: 

Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ  ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ  

Πόλη ΑΣΤΡΟΣ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 22001 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Τηλέφωνο 27553-60110 

Φαξ 27553-60169 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  p.georgakis@1298.syzefxis.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.boriakinouria.gov.gr 
 

Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών . 

http://www.boriakinouria.gov.gr/
http://www.boriakinouria.gov.gr/
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1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περίπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 

4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

α)  Η σχετική  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των όρων και των Τεχνικών 

Προδιαγραφών. 

β) Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας 

σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016). 

γ) Οι τεχνικές προδιαγραφές (μελέτη)  που έχουν συνταχθεί και θεωρηθεί για την παροχή της 

υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων ακτών του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, για 

το έτος 2020 . 

δ) Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα 

αρχή επί όλων των ανωτέρω και που θα δίνονται για όλους τους ενδιαφερόμενους αναρτημένες στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. 

2. Η τεκμηρίωση του διαγωνισμού θα είναι προσβάσιμη για όλους τους ενδιαφερόμενους στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, από όπου οι ενδιαφερόμενοι θα αντλούν όλες τις 

πληροφορίες που απαιτούνται για  την υποβολή της προσφοράς τους.  

Άρθρο 3: Αντικείμενο του διαγωνισμού. 

1. Ο διαγωνισμός αφορά την παροχή ναυαγοσωστικών υπηρεσιών  (με κωδικό αριθμό είδους  

CPV:75252000-7)  για τις ανάγκες  του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, έτους 2020, όπως περιγράφεται 

στις  τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

2.  Οι προσφορές των συμμετεχόντων δεν πρέπει να  υπερβαίνουν  τον ενδεικτικό προϋπολογισμό  

της Μελέτης, καθώς και οι προσφερόμενες τιμές και ανά είδος υπηρεσίας δεν πρέπει να υπερβαίνουν 

αυτές του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

3.  Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στον 

διαγωνισμό, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δεν πρέπει να μεταβάλλεται 

ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρο 132 του 

Ν.4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του 

Ν.4412/2016. 

Άρθρο 4: Προϋπολογισμός της σύμβασης. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 63.241,60 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  

24%). 

Άρθρο 5: Χρηματοδότηση της σύμβασης - Πληρωμή Αναδόχου. 

1. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Δήμου  και βαρύνει 

τον  κωδικό ΚΑ 15-6142.012  του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.  

2. Υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, περιλαμβανομένης της κράτησης 

ύψους 0,07% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 του Ν. 4013/2011 όπως ισχύει. 

3. Ο Φ.Π.Α.  βαρύνει το Δήμο.  

4. Οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά, ύστερα από τη σύνταξη πιστοποιητικού καλής εκτέλεσης από 

την αρμόδια επιτροπή,  όπως αυτό αναφέρεται αναλυτικά στην Μελέτη του Δήμου. 

Η πληρωμή του τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 

Άρθρο 6: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του 

Ν.4412/2016. 

Άρθρο 7: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών –Τόπος διενέργειας 

του διαγωνισμού – Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού και 

αξιολόγησης των προσφορών. 

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την  Τρίτη 12 Μάιου 2020, ώρα 11.00 π.μ. που αποτελεί και 

καταληκτική ημερομηνία αυτού ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.  
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2. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη και πρωτοκολλημένη 

προσφορά στο αρμόδιο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, μέχρι και την 

προηγούμενη εργάσιμη (για τον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας) ημερομηνία και ώρα 14.30, ή να 

υποβάλλουν τις σφραγισμένες προσφορές τους κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 

διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού στην αρμόδια επιτροπή.  

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης, πρέπει να 

υποβάλλουν, επί αποδείξει, προσφορά, εντός της ανωτέρω προθεσμίας. 

Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο 

αρμόδιο όργανο προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης  για 

την αποσφράγιση. 

Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στο 

αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτού, μισή ώρα πριν την ώρα λήξης. Η  

Επιτροπή παραλαμβάνει και μονογράφει όλους τους φακέλους των προσφορών που κατά την ώρα 

λήξης της προθεσμίας παραλαβής βρίσκονται στον χώρο που διεξάγεται ο Διαγωνισμός  και κατόπιν 

κηρύσσει την λήξη της παραλαβής των προσφορών και προβαίνει στην αποσφράγιση-αξιολόγηση 

αυτών, μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης καμία άλλη προσφορά δεν γίνεται αποδεκτή. 

Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να 

αξιολογηθούν αντιστοίχως.  

Για την διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού και την αξιολόγηση των προσφορών  

Ορίζει (συγκροτεί) την επιτροπή διενέργειας του συνοπτικού  διαγωνισμού και αξιολόγησης των 

προσφορών, η οποία αποτελείται από τους παρακάτω δημοτικούς υπαλλήλους: 

 1) Γεωργακή  Παναγιώτη  

2) Λάμπρου Δημήτριο 

3) Δαφνιά Αθανασία 

με αναπληρωτές τους: 

1)Πολυμενάκο Ιωάννη 

2)Τσιούλο Γρηγόρη 

3) Φάκλαρη Ιωάννη 

Άρθρο 8: Υποβολή φακέλου προσφοράς . 

1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 7 είτε (α) με 

κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της 

αναθέτουσας αρχής. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των 

προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα 

παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η 

αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.  

2. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει 

να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:  

"Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Προσφορά του [Στοιχεία προσφέροντος οικονομικού φορέα (ιδίως επωνυμία, οδός, αριθμός, Τ.Κ., 

πόλη, τηλέφωνο, fax και e-mail) και σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα στοιχεία όλων 

των μελών αυτής] 

για την υπηρεσία: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ 

ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2020» 

με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών  την  12/5/2020 

σύμφωνα με την αριθ. ….  /…-04-2020 Διακήρυξη" 

3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά» κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9.  
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β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 

οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9. 

Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου 

της παρ. 2. 

4. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

5. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 

ημερομηνία υποβολής του άρθρου 7 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11. 

6. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο 

πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και 

τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 

7. Οι προσφορές υπογράφονται  από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από 

το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

8. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, 

είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, 

νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 

είδος της συμμετοχής, του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους 

της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Άρθρο 9: Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς. 

1. Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τα 

ακόλουθα: 

(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά» 

(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

2. Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει το 

τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 15 της παρούσας. 

Στο ΤΕΥΔ που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής, του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ 

της), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής της καθώς και τα έγγραφά νομιμοποίησης των 

εκπρόσωπων (καταστατικά – Φ.Ε.Κ. πληρεξούσια, Υ.Δ., κλπ.). 

Η «Τεχνική Προσφορά» περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται 

στα έγγραφα της σύμβασης, και ειδικότερα της Μελέτης. 

3. Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με 

το υπόδειγμα της Μελέτης. 

Άρθρο 10: Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών. 

1. Η τιμή  της παρεχόμενης υπηρεσίας  δίνεται ανά μονάδα, και οι  τιμές ανά είδος υπηρεσίας δεν 

πρέπει να υπερβαίνουν αυτές του ενδεικτικού προϋπολογισμού όπως καθορίζεται στα έγγραφα της 

σύμβασης. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση  της 

παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

2. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ. 

3. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. 

4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

5. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών. 

Άρθρο 11: Παραλαβή προσφορών – Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης – Κατακύρωση . 

1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς  
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α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής όπως ορίζεται 

στο άρθρο 7.  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της 

αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 8 της 

παρούσας (σημειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και 

ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) 

και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και 

παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Η υποβολή 

μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και 

την ανάθεση της σύμβασης. 

β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 

την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 7. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία 

των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν 

γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς,  

σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016. 

2. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών  

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, 

καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και της 

τεχνικής προσφοράς. Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 

υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην 

αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Οι φάκελοι των 

οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται και αυτοί, και  μονογράφονται και σφραγίζονται από το 

παραπάνω όργανο.  

Οι κατά τα ανωτέρω φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, αποσφραγίζονται  ενώπιον 

των  συμμετεχόντων  και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό-

ενιαίο πρακτικό, μαζί με τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες.  

Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών 

προσφορών και των οικονομικών προσφορών  γίνονται σε μία δημόσια συνεδρίαση. 

β) Το αποτέλεσμα του ανωτέρω σταδίου επικυρώνεται με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω 

Απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 

γ) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η 

αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων 

που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και 

παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

3. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας 

10 ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα δικαιολογητικά, που καθορίζονται στο άρθρο 

16 της παρούσας. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται 

στην Επιτροπή Διαγωνισμού και σε περίπτωση που αυτά προσκομισθούν νωρίτερα από την 

ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή τους αυτά μπορούν να αποσφραγίζονται και να 

αξιολογούνται από την επιτροπή νωρίτερα. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 3 

αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο 

συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση 

των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών 
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για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν 

εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν 

το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄, 

τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.  

i)  Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν 

με το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται 

οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 της παρούσας, 

απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 

που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης 

της ανωτέρω διαδικασίας. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας 

από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 14, η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας 

από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 14, η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 

την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη 

Απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. 

β) Η Οικονομική Επιτροπή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις 

των άρθρων 105 και 106 του Ν. 4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την Απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 

της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα  που δεν έχει 

αποκλειστεί οριστικά εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 

τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Όσοι  δεν έχει αποκλειστεί οριστικά 

μπορούν να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου. 

γ) Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων από τις κείμενες 

διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από 

τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό 

ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, 

προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

δ) Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 

έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει 

για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Άρθρο 12: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι 

εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 

την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
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δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 

του Ν. 4412/2016. 

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να 

είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την 

ένωση (πχ κοινοπραξία). 

3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

Άρθρο 13: Λόγοι αποκλεισμού. 

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον 

συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από 

τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων ) ένας από τους λόγους των παρακάτω 

περιπτώσεων: 

1. Όταν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης 

(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 

ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή 

στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με 

το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 

ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 

πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 

καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 

της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 

του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (Ι.Κ.Ε.)και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
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ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

αμετάκλητη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 

εθνική νομοθεσία  ή/και  

η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο 

προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση. Δεν αποκλείεται  ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

3. Κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος δεν εφαρμόζονται  οι παράγραφοι  1 και 2. Κατ’ εξαίρεση, όταν ο 

αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων ενημερώθηκε σχετικά με το 

ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 

μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 

εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, δεν εφαρμόζεται  η παράγραφος 2. 

4. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια 

της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή 

παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 

1, 2 . 

5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

1 και  μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν 

για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα 

στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση 

με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν 

τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης 

αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με αμετάκλητη απόφαση, από τη συμμετοχή σε 

διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω 

δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - 

μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση 

6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

7. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του 

ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης δημοσίων (διαγωνισμό). 

8. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός 

φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 

επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής:  

αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με 

την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ 
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υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους,       

ή 

ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 

εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.  

Άρθρο 14: Κριτήρια επιλογής . 

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να πληρούν τις κατωτέρω προϋποθέσεις όσο αφορά την 

επαγγελματική τους επάρκεια για την εκτέλεση της Σύμβασης. 

Α. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικό από τη ΑΑΔΕ για την έναρξη των 

εργασιών, ότι ασκούν δηλαδή τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου 

της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Β. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Δεν απαιτείται. 

Γ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι νομίμως λειτουργούσες Σχολές  

Ναυαγοσωστικής  Εκπαίδευσης. 

Άρθρο 15: Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ). 

Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως 

εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3698/16.11.2016), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 13 της παρούσας,  

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 14 της 

παρούσας. 

Όσο αφορά την συμπλήρωση του ΤΕΥΔ ο Οικονομικός Φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την 

Ενότητα  α του Μέρους IV, χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του 

Μέρους IV. 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 

προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό 

απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το τυποποιημένο έντυπο 

(ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Άρθρο 16: Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα). 

α. Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στα άρθρα 12 

και 13 της παρούσας, κρίνονται κατά την ημερομηνία  υποβολής  τους σύμφωνα με την παρ 12 του 

άρθρου 80 του νομού 4412/16. 

β. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των 

δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης  έως τρεις  (3)  μήνες πριν 

από την υποβολή τους.  

γ. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει επίσης 

να φέρουν ημερομηνία έως τρεις  (3)  μήνες πριν από την υποβολή τους.  

δ. Η πλήρωση των απαιτήσεων της παρούσας πρέπει να ικανοποιείται από όλα τα μέλη της ένωσης.  

ε. Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή 

που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 

1. Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά 
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Τα κατωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά καλύπτουν τις προϋποθέσεις για την συμμετοχή των 

προσφερόντων και την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού στη διαγωνιστική 

διαδικασία  κατά την αρχική φάση του διαγωνισμού.  

Επί ποινή αποκλεισμού, σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι συμμετέχοντες πρέπει να  καταθέσουν  στην 

διαδικασία τα ακόλουθα: 

1) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 της 

ΕΑΑΔΗΣΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το (ΤΕΥΔ) για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση (δικαιολογητικό συμμετοχής). 

2) α. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 

οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα 

σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα 

Φ.Ε.Κ., συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 

διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι 

σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρεία 

κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής 

κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία 

του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου (δικαιολογητικό 

συμμετοχής). 

β. Εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν 

βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου 

(δικαιολογητικό συμμετοχής). 

3) Υπεύθυνη Δήλωση για το  χρόνο ισχύος των προσφορών που θα πρέπει να είναι  εκατόν ογδόντα 

(180) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής προσφορών του διαγωνισμού  (δικαιολογητικό τεχνικής προσφοράς). 

4) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης 

και της μελέτης της υπηρεσίας που συνοδεύει αυτήν καθώς και των σχετικών με αυτή διατάξεων και 

ότι αποδέχεται τα ανωτέρω πλήρως και ανεπιφύλακτα (δικαιολογητικό τεχνικής προσφοράς). 

5) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, 

μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 

προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής:  

αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με 

την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ 

υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους,      

ή 

ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 

εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους (δικαιολογητικό 

συμμετοχής). 

6) Υπεύθυνη δήλωση ότι  οι εκτελούμενες υπηρεσίες θα  πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που 

περιγράφονται στην μελέτη και που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας (δικαιολογητικό 

τεχνικής προσφοράς). 

7) Τα δικαιολογητικά που ζητούνται από την Μελέτη του Δήμου. 

8) α)  αντίγραφο άδειας λειτουργίας ναυαγοσωστικής σχολής 

   β) αντίγραφα αδειών ναυαγοσωστών 

   γ) αντίγραφα αδειών χειριστών (από Λιμενική Αρχή) 

   δ) έγγραφα για την με κάθε νόμιμο τρόπο διάθεση των ναυαγοσωστικών σκαφών και του    

επαγγελματικού αυτοκινήτου, καθώς επίσης και τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά.    
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Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι εν ισχύ την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. 

Όλες οι Υπεύθυνες  Δηλώσεις και το ΤΕΥΔ που ζητούνται από τα έγγραφα της σύμβασης θα 

υπογράφονται, θα σφραγίζονται, θα φέρουν το γνήσιο της υπογραφής και μπορούν να υπογράφονται 

έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

2. Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 13 (Δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης) 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 13 οι οικονομικοί φορείς 

(Προσωρινοί ανάδοχοι) προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά κατακύρωσης 

προκειμένου να τους κατακυρωθεί οριστικά το αποτέλεσμα του διαγωνισμού: 

α. για την παράγραφο 1 του άρθρου 13 της παρούσας: απόσπασμα του σχετικού μητρώου (ποινικού 

μητρώου). Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του 

τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 13. 

β. για την παράγραφο 2 του άρθρου 13: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού 

φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά 

είναι: 

(i) φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών για τον οικονομικό 

φορέα, 

(ιι) ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή και αφορά τόσο 

την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης υπηρεσίας, 

συμπεριλαμβανομένων, όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, και των εκ των μελών της διοίκησής τους, 

εργαζομένων με οποιαδήποτε σχέση υπηρεσίας σε αυτήν. 

γ. Απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας. Οι οικονομικοί 

φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικό από την ΑΑΔΕ για την έναρξη των εργασιών που  συνάδει με 

την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι Οικονομικός φορέας δεν  του έχει 

επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του 

αποκλεισμού από διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων  

ε. Για την περίπτωση 9 του άρθρου 13  Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρονται ότι έχουν δεν 

επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής:  

αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με 

την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ 

υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους,     ή 

ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 

εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. 

 Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτει όλες τις 

περιπτώσεις, αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης. 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά  και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν ανωτέρω της 

παρούσας, κρίνονται κατά την ημερομηνία  υποβολής  τους σύμφωνα με την παρ 12 του άρθρου 80 του 

νομού 4412/16. 

Άρθρο 17: Χρόνος ισχύος προσφορών. 
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Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του 

άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα εκατό ογδόντα ημερών, από την ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών. 

Άρθρο 18: Εγγύηση καλής εκτέλεσης . 

1. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας 

της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 

2. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους εκδότες 

της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους τους. 

3. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 

σύμβασης. 

Άρθρο 19: Ενστάσεις . 

Κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής χωρεί ένσταση. Η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) 

ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή 

από τη συντέλεση της παράλειψης. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία αποφασίζει, 

ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, εντός προθεσμίας  δέκα (10) εργάσιμων 

ημερών από την κοινοποίηση σε αυτήν της ένστασης και την πλήρη πρόσβαση στα αρχεία του 

διαγωνισμού, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το 

παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, αν η 

ένσταση γίνει δεκτή. 

Κατά της διακήρυξης ή λοιπών εγγράφων της σύμβασης του άρθρου 2 της παρούσας, χωρεί ένσταση 

η οποία υποβάλλεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Η ένσταση κατά της διακήρυξης 

υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη 

δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της 

δημοσίευσης και της υποβολής των  προσφορών. 

Επί της ένστασης αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής 

Αξιολόγησης Ενστάσεων και ολοκληρώνεται πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το 

παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 

Άρθρο 20: Γλώσσα διαδικασίας. 

1.  Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.  Τυχόν ενστάσεις 

υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

2. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188)57. 

Άρθρο 21: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης. 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ. 

Περίληψη της Διακήρυξης τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτάται στο 

πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του.  

Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο:  Μια (1) Τοπική εφημερίδα  

Άρθρο 22: Σειρά ισχύος εγγράφων της σύμβασης. 
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Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η υπηρεσία είναι τα αναφερόμενα 

παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται  

ως κατωτέρω.  

1. Το συμφωνητικό 

2. Η παρούσα διακήρυξη 

3. Τεχνικές προδιαγραφές 

Άρθρο 23: Παροχή διευκρινίσεων για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές εμπρόθεσμα συμπληρωματικές 

πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, η Αναθέτουσα Αρχή θα 

απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινήσεις το αργότερο μέχρι και τέσσερις 

(4) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες θα παρασχεθούν μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου για 

να είναι άμεσα προσβάσιμες σε όλους τους συμμετέχοντες.  

Άρθρο 24: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη 

γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και γνωρίζει πλήρως τις 

συνθήκες εκτέλεσης της προμήθειας/υπηρεσίας. 

Άρθρο 25: Χρόνος, τόπος και διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας. 

Η εκτέλεση της υπηρεσίας ορίζεται από την υπογραφή της έως και την 30η/09/2020 και ο τόπος 

εκτέλεσης ορίζονται οι βάσει των τεχνικών προδιαγραφών πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου 

Βόρειας Κυνουρίας. 

Άρθρο 26: Λοιποί όροι. 

1. Σε περίπτωση λήψης έκτακτων μέτρων εκ μέρους της πολιτείας για την αποτροπή διάδοσης του 

κορονοϊού κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης, τα οποία επηρεάζουν την παρεχόμενη υπηρεσία,  

πχ. απαγόρευση προσέλευσης λουομένων στις πολυσύχναστες παραλίες, ή ακόμη σε περίπτωση 

έλλειψης προσέλευσης ικανού αριθμού πολιτών στις παραλίες για το διάστημα ισχύος της σύμβασης, 

ώστε αυτή να καθίσταται άνευ αντικειμένου, η αναθέτουσα αρχή, δύναται ακόμα και μονομερώς να 

καταγγείλει την σύμβαση αυτή, ή να επιβάλει την αναστολή της ισχύος της (με έγγραφο που θα 

κοινοποιήσει στον ανάδοχο) για το χρονικό διάστημα που εμποδίζεται η εκτέλεσή της από μέτρα της 

πολιτείας κλπ ή καθίσταται άνευ αντικειμένου η εκτέλεσή της.  

2. Σε περίπτωση καταγγελίας της συμβάσεως οι συνέπειες θα επέλθουν άμεσα (από την επομένη της 

καταγγελίας) και δη αζημίως για την αναθέτουσα αρχή, ενώ η συνολική αμοιβή του αναδόχου θα 

υπολογιστεί με βάση το χρονικό διάστημα που παρείχε τις υπηρεσίες του πριν την καταγγελία. 

Γενικότερα η υπογραφή και υλοποίηση της σύμβασης θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες και 

εξελίξεις της νομοθεσίας (πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, υπουργικές αποφάσεις κτλ, αποφάσεις 

Επιτροπών κλπ) όπως αυτές θα διαμορφωθούν στο πλαίσιο των εκτάκτων καταστάσεων που βιώνει η 

χώρα ενόψει αποφυγής διάδοσης του κορονοϊού COVID - 19. 

 

   

    Αυτή η απόφαση έλαβε αριθμό 39/2020  

 Συντάχτηκε το παρόν και υπογράφεται ως εξής 

 

 

 

 

 
 Ο Πρόεδρος                    Τα μέλη  

 Υπογραφές 

 

 

 

 
 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  

 

Γεώργιος Δ. Καμπύλης  
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