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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
  

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 44/2019 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59.916,80 €  (συμ/νου ΦΠΑ 24%)                                          

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

  

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την επιλογή αναδόχου, με κριτήριο τον 

συνδυασμό της χαμηλότερης τιμής και της τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών της 

μελέτης, με σκοπό την παροχή ναυαγοσωστικών υπηρεσιών για την ασφάλεια των 

λουόμενων στις παραλίες του Δήμου Γλυφάδας..  

Η παρούσα συντάσσεται σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016. 

3.  Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις 

διατάξεις του  Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) 

4. Tις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 {δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών- προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ} 

5. Τους σχετικούς Νόμους, Διατάγματα, Κανονιστικές Αποφάσεις, κ.λπ., που 

εναρμόνισαν την Ελληνική Νομοθεσία περί Προμηθειών με το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Το συνολικό ποσό της ενδεικτικής δαπάνης ανέρχεται στα 59.916,80 €, 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, και έχει εγγραφεί στον Οικονομικό Προϋπολογισμό 

έτους 2019 του Δήμου Γλυφάδας, με Κ.Α. 70.6142.0009, από όπου θα γίνει η 

χρηματοδότηση. 

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 

Η Συντάξασα  

 

 

Ζία Σταυρούλα 

ΠΕ Διοικητικού 

 

Γλυφάδα, 17/04/2019 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

Η Αν. Διευθύντρια Τ.Υ.Δ.Γ. 

 

 

Κάνα Κυριακή 

ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  

 

Γλυφάδα, 17/04/2019 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
  

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  44/2019 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59.916,80 €  (συμ/νου ΦΠΑ 24%)                                          

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

    

   

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά την επιλογή αναδόχου, με κριτήριο τον συνδυασμό 

της χαμηλότερης τιμής και της τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, με σκοπό 

την παροχή ναυαγοσωστικών υπηρεσιών για την ασφάλεια των λουόμενων στις παραλίες 

του Δήμου Γλυφάδας. 

 

Εξαιτίας της αυξημένης συγκέντρωσης πληθυσμού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, από τις 

αρχές Ιουνίου έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, στις παραλίες του Δήμου Γλυφάδας κρίνεται 

επιτακτική η παρουσία κατάλληλα εκπαιδευμένου και πιστοποιημένου ναυαγοσωστικού 

προσωπικού το οποίο θα μεριμνά για την ασφάλεια των λουόμενων κατά τη διάρκεια της 

ημέρας και θα φέρει τον ενδεδειγμένο εξοπλισμό σύμφωνα με το Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ 61 

Α’). 

 

Διάκριση χώρου εργασίας 

 

Ως χώρος συμβατικής εργασίας και άμεσης παροχής εργασιών του αναδόχου ορίζεται η 

παραλιακή ζώνη των ακτών του Δήμου Γλυφάδας και συγκεκριμένα : 

Ο κατάλληλα οργανωμένος χώρος του αιγιαλού ή και της παραλίας ή ζώνης Λιμένα στον 

οποίο εισέρχονται άτομα για λήψη λουτρού στην έμπροσθεν αυτού θαλάσσια περιοχή. 

Ως λουτρική εγκατάσταση νοείται ο χώρος του αιγιαλού ή και της παραλίας ή ζώνης λιμένα 

ο οποίος παραχωρείται ή εκμισθώνεται από (Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

ξενοδοχειακές μονάδες, οργανωμένες κατασκηνώσεις κ.λ.π.) για χρήση εκμισθούμενων 

θαλάσσιων μέσων αναψυχής, τοποθέτηση καθισμάτων ή ανακλίντρων ή μέσων προφύλαξης 

από τον ήλιο. 

 

Ο απαιτούμενος από την νομοθεσία αριθμός ναυαγοσώστων θα προσφέρει τις υπηρεσίες 

του, σύμφωνα με την με αριθ. Πρωτ: 2131.16/1068/2019 Απόφαση του Λιμεναρχείου 

Σαρωνικού περί καθορισμού πολυσύχναστων παραλιών, στα παρακάτω σημεία της 

παραλίας του Δήμου Γλυφάδας: 
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1. Α’ Παραλία Γλυφάδας (Παραλία PALACE) 

2. Β’ Παραλία Γλυφάδας (μεταξύ 4
ης

 Μαρίνας και κέντρου CATARALLA) 

3. Γ’ Παραλία Γλυφάδας (μεταξύ CATARALLA και 3
ης

 Μαρίνας)  

4. Στη Μαρίνα Γλυφάδας πλησίον ή εντός του σωστικού σκάφους (όπως ορίζεται στο 

εδαφ.δ της παρ.1 του άρθρ.7 του Π.Δ.31/2018) 

 

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών 

 

Προσωπικό εκτέλεσης του ναυαγοσωστικού έργου 

 

Το προσωπικό που θα διαθέσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου θα είναι το 

απαιτούμενο σύμφωνα με τη νομοθεσία, δηλαδή όσα άτομα χρειάζονται ως ναυαγοσώστες 

εφοδιασμένοι με την απαραίτητη άδεια από την Λιμενική Αρχή η οποία θα είναι σε ισχύ. 

 

Υποχρεώσεις ναυαγοσώστη : 

1. Ο ναυαγοσώστης βρίσκεται σε ετοιμότητα με ένδυμα κολύμβησης καθ’ όλη την διάρκεια 

της υπηρεσίας του και μπορεί να περιπολεί με σωστική λέμβο κωπηλατώντας κοντά στο 

χώρο των λουομένων ή να κάθεται επί του υπάρχοντος βάθρου ναυαγοσώστη ή να 

περιπολεί πεζός επί της ακτογραμμής στο χώρο ευθύνης του  από 10.30’ π.μ. έως  17.30’ 

μ.μ. και για 7 ημέρες την εβδομάδα. 

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

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

 

Παροχή ναυαγοσωστικού εξοπλισμού 

 

Ο Δήμος Γλυφάδας αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη να παρέχει τα βάθρα (άρθρο 9 

Π.Δ. 31/2018), καθώς και όλα τα σωστικά σκάφη/rescue boat και τα προβλεπόμενα για τη 

κατηγορία τους εφόδια (σύμφωνα με το Π.Δ. 31/2018, άρθρο 7), ενώ ο ανάδοχος θα παρέχει 

μόνο τον εξοπλισμό που ρητά καθορίζεται αμέσως κατωτέρω: 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποδείξει στην προσφορά όλα τα τεχνικά και μηχανικά μέσα 

που προβλέπονται στο Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ 61 Α’) ως απαραίτητα για την εκτέλεση του 

έργου, σύμφωνα πάντα με τους περιορισμούς που θέτει η διακήρυξη του διαγωνισμού, ήτοι 

μόνο αναφορικά με τον εξοπλισμό που προβλέπεται στο άρθρο 7, παρ 1, εδάφιο γ, υπεδάφια 

2 έως 26 του Π.Δ. 31/2018 και συγκεκριμένα: 

 

1. αδιάβροχο φακό 

2. κυάλια 

3. ναυαγοσωστικό σωσίβιο, ο τύπος του οποίου απεικονίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

4. σανίδα διάσωσης, ο τύπος της οποίας απεικονίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 

5. σωστικό σωλήνα, ο τύπος του οποίου απεικονίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε (ο εφοδιασμός 

με σωστικό σωλήνα είναι προαιρετικός) 

6. φορητό φαρμακείο, το περιεχόμενο του οποίου περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Γ 

7. πτυσσόμενο φορείο εγκεκριμένου, από την αρμόδια Δ/νση του ΥΕΝ, τύπου 
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8. δύο σημαντήρες χρώματος πορτοκαλί με σχοινί μήκους τουλάχιστον πενήντα (50) 

μέτρων 

9. ένδυμα κολύμβησης χρώματος πορτοκαλί 

10. καπέλο στην εμπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 

και κάτωθεν αυτής την ένδειξη FIRST AID, μπλε απόχρωσης 

11. κουβέρτες 

12. καταδυτικό μαχαίρι 

13. μάσκα βυθού 

14. βατραχοπέδιλα 

15. σημαία ναυαγοσώστη χρώματος πορτοκαλί διαστάσεων 40 Χ 80 εκ. με την ένδειξη  

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη LIFEGUARD μπλε απόχρωσης. 

16. σημαία χρώματος ερυθρού, ίσων διαστάσεων με την προηγούμενη, με την ένδειξη 

ΧΩΡΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη NO LIFEGUARD, λευκής 

απόχρωσης. 

17. 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. 

18. φορητή μεγαφωνική συσκευή (τηλεβόα) 

19. κοινή σφυρίχτρα 

 

Να τοποθετούν 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 και οι αριθμοί τηλεφώνων 

των τοπικών κέντρων παροχής πρώτων βοηθειών και της Λιμενικής Αρχής.  

 

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

εργαζομένων και προστασίας περιβάλλοντος (περιβαλλοντικοί όροι). 

 

Παραρτήματα: 

α) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: «Περιεχόμενο φορητού φαρμακείου ναυαγοσώστη». 

β) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: «Τύπος ναυαγοσωστικού σωσιβίου (RESCUE CAN)». 

γ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: «Τύπος ναυαγοσωστικής σανίδας (RESCUE BOARD)». 

δ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: «Τύπος σωστικού σωλήνα (RESCUE TUBE)». 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΟΡΗΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) 

Α. ΦΑΡΜΑΚΑ 

Καρδιο-κυκλοφορικά αναληπτικά 1 

Αντιαιμορραγικά-μητροτονικά 2 

Για υπόταση 1 

Αναλγητικά - αντιπυρετικά 3 

Ισχυρά αναλγητικά μη οπιούχα 2 
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Σπασμολυτικά 1 

Αντιεμετικά και κατά του ιλίγγου 3 

Ενέσιμο κορτικοστερεοειδές 1 

Οξυγονούχο ύδωρ (200 CC) 1 

Ιώδιο (200 CC) 1 

Μερκουροχρώμ (100 CC) 1 

Οινόπνευμα (200 CC) 1 

Σκεύασμα κατά εγκαυμάτων 2 

Τοπικό αναισθητικό ξυλοκαίνη 2% 1 

Β. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Συσκευή ανάνηψης στόμα με στόμα τύπου Brook 1 

Αυτοκόλλητος ελαστικός επίδεσμος 2 

Φουσκωτοί νάρθηκες (χέρι – πόδι) 2 

Γάζες αποστειρωμένες 5 

Αυχενικό περιλαίμιο 1 

Βαμβάκι 2 

Γάντια πλαστικά μιας χρήσης 10 ζεύγη 

Ελαστικός επίδεσμος κοινός 2 

Επίδεσμοι κοινοί 10 

Λευκοπλάστης 2 

Gauz. Αποστειρωμένο τούλι εμβαπτισμένο σε λιπαρή ουσία, νερό 

και φυτικά έλαια για έγκαυμα 

5 

Ψαλίδι κοινό 1 

Στηθοσκόπιο 1 

Γ. ΟΡΓΑΝΑ  

Μανόμετρο αρτηριακής πίεσης 1 

Θερμόμετρο κοινό 2 

Θερμόμετρο υποθερμίας 1 

Αεραγωγός τύπου Guedel 1 

Συσκευή ανάνηψης δια χειρός (AMPU) 1 

Συσκευή οξυγονοθεραπείας τουλάχιστον 2½ λίτρα με μειωτήρα 

πίεσης 

1 

Σύριγγες μιας χρήσης 5 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ «Τύπος ναυαγοσωστικού σωσιβίου (RESCUE CAN)»  

 

Όπως φωτογραφία σελ. 7479, Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ Α’61), Παράρτημα «Δ». 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ «Τύπος ναυαγοσωστικής σανίδας (RESCUE BOARD)» 

 

Όπως φωτογραφία σελ. 7481, Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ Α’61), Παράρτημα «ΣΤ». 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ «Τύπος σωστικού σωλήνα (RESCUE TUBE) 

 

Όπως φωτογραφία σελ. 7480, Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ Α’61), Παράρτημα «Ε». 

 

 

Δαπάνη του έργου 

 



6 

 

Η δαπάνη του έργου για το έτος 2019 ναυαγοσωστικής κάλυψης προϋπολογίζεται στο 

ποσόν των 59.916,80 € (συμ/νου Φ.Π.Α). 

 

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης έργου 

 

1. Σε καμιά περίπτωση ο ανάδοχος δεν θα μπορεί να στηρίζεται στην άγνοια των συνθηκών 

και αναγκών των παραλιακών ζωνών του Δήμου για περιπτώσεις προβλημάτων ή 

αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών που προβλέπονται στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων. 

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

εξασφαλίζει συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη και απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισμού 

που θα χρησιμοποιεί για την εκτέλεση των εργασιών. Θα πρέπει να υποβάλλει στοιχεία με 

τα οποία θα αποδεικνύεται η τεχνική υποδομή και οργάνωση που διαθέτει και θα εφαρμόζει 

(προσωπικό, εξοπλισμός κ.λ.π.). 

3. 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 εργασίας του. 

4. Κατά την εκτέλεση του έργου, ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις 

ισχύουσες Αστυνομικές και Υγειονομικές διατάξεις καθώς επίσης και με τις ισχύουσες 

διατάξεις και κανόνες τήρησης «περί ναυαγοσωστικού έργου».  

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει τους ανάλογους υπεύθυνους επόπτες για το 

προσωπικό του, οι οποίοι θα συντονίζουν το ναυαγοσωστικό έργο και θα ενημερώνουν τις 

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

6. 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. 

7. 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. 

8. Ο εξοπλισμός του ανάδοχου που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση του έργου θα 

πρέπει να διατηρείται καθαρός. Επίσης απαγορεύεται η οποιαδήποτε διαφήμιση επί του 

εξοπλισμού του αναδόχου πλην των λογότυπών του και του Δήμου Γλυφάδας. 

 

Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης του έργου 

 

1. Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού ή καθοιονδήποτε τρόπο αδυναμίας εκτέλεσης 

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

ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο πρόγραμμα εργασιών χωρίς διακοπή. Υποχρεούται να 

ειδοποιήσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία για την αδυναμία εκτέλεσης της 

προγραμματισμένης εργασίας και να ενημερώσει με ποιο τρόπο και σε πόσο χρονικό 

διάστημα θα προβεί στην επανόρθωσή της. 

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. 
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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. 

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το συμβατικό έργο καθημερινά καθώς και Κυριακές 

και Αργίες και σε περίπτωση έκτακτων αναγκών εφόσον ζητηθεί από τον Δήμο. 

5. Ο ανάδοχος με δική του ευθύνη και μέριμνα αναλαμβάνει το κόστος και τα έξοδα που 

αφορούν : 

– Τη συντήρηση του απασχολούμενου εξοπλισμού (άρθρο 7, παρ 1, εδάφιο γ, υπεδάφια 2 

έως 26 του Π.Δ. 31/2018) τα διάφορα συναφή τέλη και φόρους. 

– Την αμοιβή του άμεσα απασχολούμενου προσωπικού (μισθοδοσία και εργοδοτικές 

εισφορές των οδηγών, χειριστών και βοηθητικού προσωπικού) και λοιπά συναφή έξοδα με 

την απασχόλησή του. 

– Την ασφαλιστική κάλυψη του απασχολούμενου εξοπλισμού καθώς και διάφορα συναφή 

τέλη και φόροι. 

Το συνολικό ποσό της ενδεικτικής δαπάνης ανέρχεται στα 59.916,80 €, 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, και έχει εγγραφεί στον Οικονομικό Προϋπολογισμό 

έτους 2019 του Δήμου Γλυφάδας, με Κ.Α. 70.6142.0009, από όπου θα γίνει η 

χρηματοδότηση 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 

Η Συντάξασα  

 

 

Ζία Σταυρούλα 

ΠΕ Διοικητικού 

 

Γλυφάδα, 17/04/2019 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

Η Αν. Διευθύντρια Τ.Υ.Δ.Γ. 

 

 

Κάνα Κυριακή 

ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  

 

Γλυφάδα, 17/04/2019 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
  

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  44/2019 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59.916,80 € (συμ/νου ΦΠΑ 24%)  

                                         

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

Α/Α 
Περιγραφή 

Εργασίας 
Μ.Μ. 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 

Παροχή 

Ναυαγοσωστικών 

Υπηρεσιών στις 

Παραλίες του 

Δήμου 

Μήνες 12.080,00 € 4 48.320,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 11.596,80 € 

Σύνολο  59.916,80 € 

 

  
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 

Η Συντάξασα  

 

 

Ζία Σταυρούλα 

ΠΕ Διοικητικού 

 

Γλυφάδα, 17/04/2019 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

Η Αν. Διευθύντρια Τ.Υ.Δ.Γ. 

 

 

Κάνα Κυριακή 

ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  

 

Γλυφάδα, 17/04/2019 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
  

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  44/2019 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59.916,80 € (συμ/νου ΦΠΑ 24%)        

                                   

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

Α/Α 
Περιγραφή 

Εργασίας 
Μ.Μ. 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 

Παροχή 

Ναυαγοσωστικών 

Υπηρεσιών στις 

Παραλίες του 

Δήμου 

Μήνες  4  

Φ.Π.Α. 24%  

Σύνολο   

 

  

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
  

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  44/2019 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59.916,80 € (συμ/νου ΦΠΑ 24%)                                          

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η συγγραφή υποχρεώσεων για την υπηρεσία: «ΠΑΡΟΧΗ 

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» και αφορά την 

επιλογή αναδόχου, με κριτήριο τον συνδυασμό της χαμηλότερης τιμής και της τήρησης των 

τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, με σκοπό την παροχή ναυαγοσωστικών υπηρεσιών για 

την ασφάλεια των λουόμενων στις παραλίες του Δήμου Γλυφάδας. 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 

Η παρούσα συντάσσεται σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016. 

3.  Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις 

διατάξεις του  Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) 

4. Tις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 {δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών- προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ} 

5. Τους σχετικούς Νόμους, Διατάγματα, Κανονιστικές Αποφάσεις, κ.λπ., που 

εναρμόνισαν την Ελληνική Νομοθεσία περί Προμηθειών με το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

1. Το Συμφωνητικό που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο 

2. Ο Προϋπολογισμός της Υπηρεσίας 

3. Η Συγγραφή των Υποχρεώσεων 

4. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου 
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ΑΡΘΡΟ 4
ο
 ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

Η εκτέλεση των εργασιών θα ανατεθεί σε Ανάδοχο με την απαιτούμενη εμπειρία, όπως 

περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή της παρούσης  Μελέτης  από την Οικονομική  

Επιτροπή. 

Η ανάθεση θα γίνει  σύμφωνα με τους νόμους που ορίζονται στο Άρθρο 2 της παρούσης και 

στην Τεχνική Έκθεση της Μελέτης. 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο 

 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Ο Ανάδοχος μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος  αυτής είναι υποχρεωμένος να 

έρθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο όχι μικρότερο των πέντε ημερών, ούτε μεγαλύτερο των 

δέκα ημερών για την υπογραφή της συμβάσεως. 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο 

 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 

 

6.1  Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε 59.916,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24%. 

6.2  Η πληρωμή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα ανά μήνα, εκτελεσθείσας εργασίας με 

βάση συγκεντρωτική πιστοποίηση της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα εκδίδεται εντός 10 

ημερών από το πέρας του πιστοποιημένου μήνα 

6.3  Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους ισχύοντες φόρους, τέλη και κρατήσεις, πλην 

του Φ.Π.Α. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο 

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

Η διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερεις (4) μήνες από 

την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ή μέχρι την εξάντληση της εγκεκριμένης 

πίστωσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 8
ο 

  ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 

Ο Ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους 

φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων 

που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 9
ο 

   

 

Εάν η παροχή υπηρεσιών δεν εκπληρώνει τους όρους της σύμβασης, ο Ανάδοχος 

υποχρεώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Ο Δήμος δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση του Αναδόχου οποτεδήποτε, εάν υπάρχει 

σπουδαίος λόγος. Σπουδαίο λόγο, συνιστά ιδίως η εκ μέρους του Αναδόχου, η παραβίαση 

των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από την υπογραφείσα σύμβαση και το Ν.1568/85, 

ειδικότερα δε η διακοπή παροχής υπηρεσιών εκ μέρους του, ή η πλημμελής παροχή 

υπηρεσιών του εκ μέρους του. 

Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης δεν οφείλεται εκατέρωθεν αποζημίωση. Ο Ανάδοχος, 

δικαιούται να πάρει αμοιβή ανάλογη με το χρόνο παροχής υπηρεσιών του, σε σχέση με τη 

συμφωνηθείσα αμοιβή για το συνολικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών του.  
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ΑΡΘΡΟ 10
ο 

   

 

Η πληρωμή της αξίας της εκπόνησης της στον Ανάδοχο, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις 

«περί οικονομικής διοικήσεως και λογισμικού των Δήμων και Κοινοτήτων». 

Η παροχή υπηρεσιών θεωρείται εκτελεσθείσα μετά την ολοκλήρωση κάθε συμφωνηθείσας 

παροχής Υπηρεσιών και την εξόφληση του συμβατικού τμήματος, μετά την έκδοση του 

τελικού δελτίου παροχής υπηρεσιών από τον Ανάδοχο.  

 

 

 

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 

Η Συντάξασα  

 

 

Ζία Σταυρούλα 

ΠΕ Διοικητικού 

 

Γλυφάδα, 17/04/2019 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

Η Αν. Διευθύντρια Τ.Υ.Δ.Γ. 

 

 

Κάνα Κυριακή 

ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  

 

Γλυφάδα, 17/04/2019 

 

 

 


