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ΜΔΛΔΣΗ

«Ναπαγνζσζηηθά
θΪιπςε
Γάκνπ Αηγηαιεέαο»

αθηώλ

ΣΔΥΝΙΚΗ Δ Κ Θ Δ  Η
Οη αθηέο ειηαληηίθσλ, Λφγγνπ, Αιπθήο, Αθξάηαο 1 θαη Αθξάηαο 2 ηηο νπνίεο θαηέρεη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ
ν Γήκνο Αηγηαιείαο, έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο πνιπζχρλαζηεο ινπηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ην
πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 1 § 1γ ηνπ Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ 61/Α/4-4-2018) θαη ηνλ ππ’ αξηζκ. θάθειν
16/2020/2132.9-3/805/2020/07.02.2020 θαη 2131.17/2063/2020/28-4-2020 ηνπ Αξρεγείνπ Ληκεληθνχ
ψκαηνο-Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο ηνπ Κ.Λ Πάηξαο θαη Γ Λ/Σ Αηγίνπ θαη επνκέλσο επηβάιιεηαη ε επηηήξεζε
ηνπο απφ λαπαγνζψζηεο.
Χο ινπηξηθή εγθαηάζηαζε λνείηαη ν ρψξνο ηνπ αηγηαινχ ή θαη ηεο παξαιίαο ή δψλεο ιηκέλα ν νπνίνο
παξαρσξείηαη ή εθκηζζψλεηαη απφ ην Γεκφζην ή ηνπο Οξγαληζκνχο Ληκέλα ή ηα Ληκεληθά Σακεία ζε
δηάθνξνπο θνξείο ή επηρεηξήζεηο (Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, νξγαλσκέλεο
θαηαζθελψζεηο θιπ.) γηα ρξήζε εθκηζζνπκέλσλ ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο, ηνπνζέηεζε θαζηζκάησλ ή
αλαθιίληξσλ ή κέζσλ πξνθχιαμεο απφ ηνλ ήιην ησλ ινπνκέλσλ αλεμάξηεηα αλ ηα άηνκα, πνπ εηζέξρνληαη γηα
ιήςε ινπηξνχ ζηελ έκπξνζζελ απηνχ ζαιάζζηα πεξηνρή θαηαβάιινπλ ή φρη εηζηηήξην.
Γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ινπνκέλσλ ν Γήκνο επηβάιιεηαη λα παξέρεη λαπαγνζσζηηθή θάιπςε. Σν πξνζσπηθφ
πνπ ζα δηαζέζεη ν αλάδνρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ λαπαγνζσζηηθνχ έξγνπ ζα είλαη λαπαγνζψζηεο
εθνδηαζκέλνη κε ηελ απαξαίηεηε άδεηα απφ ηελ Ληκεληθή Αξρή ε νπνία ζα είλαη ζε ηζρχ ζχκθσλα κε ην άξζξν
5 ηνπ Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ 61/Α/4-4-2018).
Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ, ζπληάζζεηαη ε παξνχζα ππ’ αξίζκ 29/2020 κειέηε πνπ αθνξά ηελ
εξγαζία γηα ηελ λαπαγνζσζηηθή θάιπςε ησλ θαζνξηζκέλσλ κε απφθαζε ηνπ Γ Ληκεληθνχ Σκήκαηνο Αηγίνπ
(θαη ηνλ ππ’ αξηζκ. θάθειν 16/2020/2132.9-3/805/2020/07.02.2020 θαη 2131.17/2063/2020/28-4-2020 ηνπ
Αξρεγείνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο-Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο ηνπ Κ.Λ Πάηξαο θαη Γ Λ/Σ Αηγίνπ) πνιπζχρλαζησλ
παξάιησλ ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο. Ο Γήκνο ζα αλαζέζεη, κεηά απφ ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ ην πξναλαθεξφκελν
λαπαγνζσζηηθφ έξγν ζε αλάδνρν πνπ ζα δηαζέηεη ην πξνζσπηθφ, ηνλ εμνπιηζκφ, ηελ ηερλνγλσζία θαη ηελ
αλάινγε εκπεηξία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ.
Αλαιπηηθά νη ππνρξεψζεηο ηεο λαπαγνζσζηηθήο θάιπςεο ησλ πνιπζχρλαζησλ παξαιίσλ ηνπ Γήκνπ
Αηγηαιείαο αθνξνχλ:
ηελ θάιπςε ελφο λαπαγνζσζηηθνχ βάζξνπ ζηελ παξαιία ησλ ειηαληηίθσλ,
ηελ θάιπςε ελφο λαπαγνζσζηηθνχ βάζξνπ ζηελ παξαιία ηνπ Λφγγνπ,
ηελ θάιπςε ελφο λαπαγνζσζηηθνχ βάζξνπ ζηελ παξαιία ηεο Αιπθήο,
ηελ θάιπςε δχν λαπαγνζσζηηθψλ βάζξσλ ζηελ παξαιία ηεο Αθξάηαο,
πλνιηθά 5 βάζξα.
Σα βάζξα απηά ζα επαλδξσζνχλ κε θαη' επάγγεικα λαπαγνζψζηεο, νη νπνίνη ζα θαηέρνπλ πηπρίν ζρνιήο
αλαγλσξηζκέλεο απφ ην YEN, άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο θαζψο θαη ηνλ πιήξε εμνπιηζκφ πνπ αλαθέξεηαη
αλαιπηηθά ζηελ Γεληθή θαη Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ θαη ζην Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ 61/Α/4-4-2018). Σα
βάζξα ζα ιεηηνπξγνχλ θαζεκεξηλά απφ 10:00 π.κ. έσο 18:00 κ.κ. θαη θάζε λαπαγνζψζηεο ζα ειέγρεη έθηαζε
αθηήο ζε αθηίλα δηαθνζίσλ (200) κέηξσλ εθαηέξσζελ ηνπ βάζξνπ. Ο αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε
νξηνζέηεζεο ηεο πεξηνρήο παξνρήο ηεο λαπαγνζσζηηθήο θάιπςεο κε ηελ ηνπνζέηεζε εηδηθψλ ζεκαδνχξσλ
φπσο ζα ηνπ ππνδείμεη ην Γ Ληκεληθφ Σκήκα Αηγίνπ.
Βάζεη ηνπ Νόκνπ 4504/2017 (ΦΔΚ Α' 184/29-11-2017) Άξζξν 742, εθφζνλ ε λαπαγνζσζηηθή θάιπςε
ινπηξηθήο εγθαηάζηαζεο αλαηίζεηαη, απφ ηνλ θνξέα εθκεηάιιεπζήο ηεο, ζε ζρνιή λαπαγνζσζηηθήο
εθπαίδεπζεο ε νπνία ιεηηνπξγεί λνκίκσο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, ππφρξεε γηα ηελ ηήξεζε

ησλ, αλαθεξφκελσλ ζηηο πεξηπηψζεηο β΄, γ΄ θαη δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1, ππνρξεψζεσλ, είλαη ε ζρνιή απηή.» ν
αλάδνρνο πξέπεη λα είλαη ζρνιή λαπαγνζσζηηθήο εθπαίδεπζεο ε νπνία ιεηηνπξγεί λνκίκσο.
Ο αλΪδνρνο αλαιακβΪλεη επέζεο ηελ επέβιεςε γηα ηελ εθαξκνγά ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ λαπαγνζώζηε,
όπσο απηΫο θαζνξέδνληαη από ην Π.Γ. 31/2018
Κξηηάξηα επηινγάο (Ϊξζξν 58 ηεο Οδεγέαο 2014/24/ΔΔ)
1. Σα θξηηάξηα επηινγάο κπνξεέ λα αθνξνύλ:
α) ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο,
β) ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη
βεβαίσζε πιεξσκήο εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θφξσλ.
γ) ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα.
Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα επηβάιινπλ ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο σο απαηηήζεηο ζπκκεηνρήο κφλν ηα
θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2, 3 θαη 4. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο πεξηνξίδνπλ ηηο φπνηεο
απαηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζε εθείλεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ν ππνςήθηνο ή ν
πξνζθέξσλ δηαζέηεη ηηο εθ ηνπ λφκνπ απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο, ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο,
θαζψο θαη ηηο ηερληθέο θαη επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο. Όιεο νη
απαηηήζεηο ζρεηίδνληαη θαη είλαη αλάινγεο κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο.
Όζνλ αθνξά ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, νη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα επηβάιινπλ
απαηηήζεηο πνπ λα εμαζθαιίδνπλ φηη νη νηθνλνκηθνί θνξείο δηαζέηνπλ ηνπο αλαγθαίνπο αλζξψπηλνπο θαη
ηερληθνχο πφξνπο θαη ηελ εκπεηξία γηα λα εθηειέζνπλ ηε ζχκβαζε ζε θαηάιιειν επίπεδν πνηφηεηαο.
Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξεί λα απαηηνχλ εηδηθφηεξα απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, λα δηαζέηνπλ
ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν εκπεηξίαο, απνδεηθλπφκελν κε θαηάιιειεο ζπζηάζεηο απφ ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ
εθηειεζηεί θαηά ην παξειζφλ.
Σερληθά θαη επαγγεικαηηθά ηθαλόηεηα
Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη
νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη
α) θαηά ηε δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ εηψλ, λα έρνπλ εθηειέζεη ζπλαθείο ζπκβάζεηο
παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ.
β) λα δηαζέηνπλ Σερληθφ αζθαιείαο
γ) λα δηαζέηνπλ ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ φπσο απηφο αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο
κειέηεο
δ) λα δηαζέηνπλ εηδηθά εθπαηδεπκέλν θαη πηζηνπνηεκέλν πξνζσπηθφ (κε ηελ απαηηνχκελε άδεηα) φπσο
αλαθέξεηαη ζηε κειέηε.
Η δηάξθεηα ηνπ εθηεινχκελνπ λαπαγνζσζηηθνχ έξγνπ ζα είλαη γηα ηέζζεξηο (4) κήλεο απφ 1εο Ινπλίνπ έσο
θαη 30εο επηεκβξίνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο (2020).
Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη:
 ην θφζηνο θαη ηα έμνδα πνπ αθνξνχλ ζηελ δηάζεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαη
ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ ζεκαδνχξσλ γηα νξηνζέηεζε ηεο πεξηνρήο φπνπ ζα παξέρεηαη ε λαπαγνζσζηηθή
θάιπςε
 ηα έμνδα κεηαθνξάο ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαη ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ ζεκαδνχξσλ γηα
νξηνζέηεζε ηεο πεξηνρήο φπνπ ζα παξέρεηαη ε λαπαγνζσζηηθή θάιπςε
 Σα έμνδα κεηαθνξάο ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ην ηαθηηθφ service θαη ηελ ζπληήξεζε
γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο άςνγεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
 ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ εμνπιηζκνχ
 ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη δηάθνξα ζπλαθή ηέιε θαη θφξνη
 ηελ ακνηβή (κηζζνδνζία θαη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο) ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ (λαπαγνζψζηεο,
ηερληθνί, θιπ) πνπ ζα θαιχςνπλ ηα πΫληε (5) λαπαγνζσζηηθΪ βΪζξα (πύξγνπο) θαη ινηπά ζπλαθή
έμνδα κε ηελ απαζρφιεζή ηνπ
 Σν “management” ηνπ λαπγνζσζηηθνχ έξγνπ (εθπαίδεπζε πξνζσπηθφ, ηερληθή ππνζηήξημε, παξνρή
ηερλνγλσζίαο ζηελ εθηέιεζε ηνπ λαπαγνζσζηηθνχ έξγνπ, επνπηεία θαη ζρεδηαζκφ ησλ εξγαζηψλ
θιπ.).

Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ λαπαγνζσζηηθνχ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ εμήληα κία ρηιηάδεο ελληαθφζηα
ελελήληα επξψ θαη εβδνκήληα νθηψ ιεπηά (61.996,78€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. θαη ζα βαξχλεη ηνλ
θσδηθφ αξηζκφ 00-6162.004 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020.
Η αλάζεζε ηνπ λαπαγνζσζηηθνχ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά απφ δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ κε
ππνβνιή ζθξαγηζκέλσλ πξνζθνξψλ θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα πξνζθνξά.

Η πληάμαζα

Υξπζνχια Υξεζηηά
Γεσπφλνο Σ.Δ.

ΘΔΧΡΔΙΣΑΙ
Αίγην, 28/02/2020
Ο Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο

Υαξάιακπνο Ν. ηεθαλίδεο
Πνιηηηθφο Μεραληθφο
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ΜΔΛΔΣΗ

«Ναπαγνζσζηηθά
θΪιπςε
Γάκνπ Αηγηαιεέαο»

αθηώλ

ΓΔΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ
 ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ : ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΟΤ (ΑΡΘΡΑ 1 - 4)
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο είλαη ε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ γηα ηε «Ναπαγνζσζηηθά θΪιπςε αθηώλ» γηα ηελ
ρξνληθή πεξίνδν ηξηψλ κελψλ απφ Ινχιην έσο θαη επηέκβξην ηνπ 2020. Ο Γήκνο Αηγηαιείαο ζα αλαζέζεη, κεηά
απφ ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ ην πξναλαθεξφκελν λαπαγνζσζηηθφ έξγν ζε αλάδνρν πνπ ζα δηαζέηεη ην
πξνζσπηθφ, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηελ ηερλνγλσζία απαξαίηεηα γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ.
Πην ζπγθεθξηκέλα πξνβιέπεηαη ε εθηέιεζε ηνπ λαπαγνζσζηηθνχ έξγνπ ζηελ παξαιηαθή δψλε ησλ αθηψλ ηνπ
Γήκνπ Αηγηαιείαο (ειηαληηίθσλ, Λφγγνπ, Αιπθήο, Αθξάηαο 1, Αθξάηαο 2) ζηνπο ηνκείο θαη κε ηξφπν πνπ
πεξηγξάθνληαη ζηα ζρεηηθά άξζξα 1 έσο 4 ηεο παξνχζαο.
Άξζξν 1ν. ΓηΪθξηζε ρώξνπ εξγαζέαο
Χο ρψξνο ζπκβαηηθήο εξγαζίαο θαη άκεζεο παξνρήο εξγαζηψλ ηνπ αλάδνρνπ νξίδεηαη ζχκθσλα ηνλ ππ’ αξηζκ.
θαθέινπ 16/2020/2132.9-3/805/2020/07.02.2020 θαη 2131.17/2063/2020/28-4-2020 ηνπ Αξρεγείνπ Ληκεληθνχ
ψκαηνο-Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο ηνπ Κ.Λ Πάηξαο θαη Γ Λ/Σ Αηγίνπ ε παξαιηαθή δψλε ησλ αθηψλ ηνπ Γήκνπ
Αηγηαιείαο (ειηαληηίθσλ, Λφγγνπ, Αιπθήο, Αθξάηαο 1, Αθξάηαο 2) θαη ζπγθεθξηκέλα: o θαηάιιεια
νξγαλσκέλνο ρψξνο ηνπ αηγηαινχ ή θαη ηεο παξαιίαο ή δψλεο Ληκέλα ζηνλ νπνίν εηζέξρνληαη άηνκα γηα ιήςε
ινπηξνχ ζηελ έκπξνζζελ απηνχ ζαιάζζηα πεξηνρή.
Χο ινπηξηθή εγθαηάζηαζε λνείηαη ν ρψξνο ηνπ αηγηαινχ ή θαη ηεο παξαιίαο ή δψλεο ιηκέλα ν νπνίνο
παξαρσξείηαη ή εθκηζζψλεηαη απφ (Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, μελνδνρεηαθέο κνλάδεο,
νξγαλσκέλεο θαηαζθελψζεηο θιπ) γηα ρξήζε εθκηζζνχκελσλ ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο, ηνπνζέηεζε
θαζηζκάησλ ή αλαθιίληξσλ ή κέζσλ πξνθχιαμεο απφ ηνλ ήιην ησλ ινπζκέλσλ αλεμάξηεηα αλ ηα άηνκα, πνπ
εηζέξρνληαη γηα ιήςε ινπηξνχ ζηελ έκπξνζζελ απηνχ ζαιάζζηα πεξηνρή θαηαβάιινπλ ή φρη εηζηηήξην.
Οη λαπαγνζψζηεο ζα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζηα παξαθάησ ζεκεία ηεο παξαιίαο ηνπ Γήκνπ:
 ηελ θάιπςε ελφο λαπαγνζσζηηθνχ βάζξνπ ζηελ παξαιία ησλ ειηαληηίθσλ,
 ηελ θάιπςε ελφο λαπαγνζσζηηθνχ βάζξνπ ζηελ παξαιία ησλ Λφγγνπ
 ηελ θάιπςε ελφο λαπαγνζσζηηθνχ βάζξνπ ζηελ παξαιία ηεο Αιπθήο,
 ηελ θάιπςε δχν λαπαγνζσζηηθψλ βάζξσλ ζηελ παξαιία ηεο Αθξάηαο,
πλνιηθΪ 5 βΪζξα.
Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη:
 ην θφζηνο θαη ηα έμνδα πνπ αθνξνχλ ζηελ δηάζεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαη ηεο
ηνπνζέηεζεο ησλ ζεκαδνχξσλ γηα νξηνζέηεζε ηεο πεξηνρήο φπνπ ζα παξέρεηαη ε λαπαγνζσζηηθή
θάιπςε
 ηα έμνδα κεηαθνξάο ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαη ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ ζεκαδνχξσλ γηα
νξηνζέηεζε ηεο πεξηνρήο φπνπ ζα παξέρεηαη ε λαπαγνζσζηηθή θάιπςε
 Σα έμνδα κεηαθνξάο ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ην ηαθηηθφ service θαη ηελ ζπληήξεζε
γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο άςνγεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
 ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ εμνπιηζκνχ





ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη δηάθνξα ζπλαθή ηέιε θαη θφξνη
ηελ ακνηβή (κηζζνδνζία θαη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο) ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ (λαπαγνζψζηεο,
ηερληθνί, θιπ) πνπ ζα θαιχςνπλ ηα πΫληε (5) λαπαγνζσζηηθΪ βΪζξα (πύξγνπο) θαη ινηπά ζπλαθή
έμνδα κε ηελ απαζρφιεζή ηνπ
Σν “management” ηνπ λαπγνζσζηηθνχ έξγνπ (εθπαίδεπζε πξνζσπηθφ, ηερληθή ππνζηήξημε, παξνρή
ηερλνγλσζίαο ζηελ εθηέιεζε ηνπ λαπαγνζσζηηθνχ έξγνπ, επνπηεία θαη ζρεδηαζκφ ησλ εξγαζηψλ θιπ.).

Άξζξν 2°. Μεζνδνινγέα εθηΫιεζεο εξγαζηώλ
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνδείμεη ζηελ πξνζθνξά φια ηα ηερληθά θαη κεραληθά κέζα πνπ πξνβιέπνληαη ζην
Π.Δ. 23/00 όπως αστό τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ 61/Α/4-4-2018) σο απαξαίηεηα γηα ηελ
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηα νπνία ζα εθνδηάδνπλ θάζε λαπαγνζσζηηθφ βάζξν θαη ζπγθεθξηκέλα:
1) Μεραλνθίλεην επαγγεικαηηθφ κηθξφ ζθάθνο, νιηθνχ κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 3,30 κέηξσλ, ηππνδχλακεο
ηνπιάρηζηνλ ησλ 6 HP, εγγεγξακκέλν ζε Βηβιίν Δγγξαθήο Μηθξψλ θαθψλ, ρξψκαηνο εμσηεξηθά πνξηνθαιί,
κε ηα πξνβιεπφκελα γηα ηελ θαηεγνξία ηνπ εθφδηα. ην κέζν ησλ πιεπξψλ ηνπ κηθξνχ ζθάθνπο, δεμηά θαη
αξηζηεξά, είλαη γξακκέλε ε έλδεημε ΧΣΙΚΟ ΚΑΦΟ θαη, θάησζελ απηήο, ε έλδεημε RESCUE BOAT, κπιε
απφρξσζεο. Η έιηθα ηνπ κηθξνχ ζθάθνπο είλαη πξνθπιαγκέλε κε πιέγκα γηα ηελ απνηξνπή αηπρήκαηνο.
2) Αδηάβξνρν θαθφ.
3) Κπάιηα.
4) Ναπαγνζσζηηθφ ζσζίβην, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα «Γ».
5) αλίδα δηάζσζεο, ηνπιάρηζηνλ 2,20 κέηξσλ, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα «Σ».
6) σζηηθφο ζσιήλαο, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα «Δ». (Ο εθνδηαζκφο κε ζσζηηθφ ζσιήλα είλαη
πξναηξεηηθφο).
7) Φνξεηφ θαξκαθείν, κε ην πεξηερφκελν ηνπ Παξαξηήκαηνο «Ι».
8) Πηπζζφκελν θνξείν ή πισηφ θνξείν.
9) Γχν (02) ζεκαληήξεο, ρξψκαηνο πνξηνθαιί, κε ζρνηλί κήθνπο ηνπιάρηζηνλ πελήληα (50) κέηξσλ.
10) Έλδπκα θνιχκβεζεο ρξψκαηνο πνξηνθαιί, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε έλδεημε ΝΑΤΑΓΟΧΣΗ – LIFE
GUARD.
11) Καπέιν, ζηελ εκπξφζζηα φςε ηνπ νπνίνπ αλαγξάθεηαη ε έλδεημε ΝΑΤΑΓΟΧΣΗ θαη θάησζελ απηήο ε
έλδεημε LIFE GUARD.
12) Γπαιηά ειίνπ.
13) Πηλαθίδα, ρξψκαηνο πνξηνθαιί, κε ηελ έλδεημε ΠΡΧΣΔ ΒΟΗΘΔΙΔ θαη θάησζελ απηήο ηελ έλδεημε
FIRST AID, κπιε απφρξσζεο.
14) Ιζνζεξκηθέο θνπβέξηεο.
15) Καηαδπηηθφ καραίξη.
16) Μάζθα βπζνχ.
17) Βαηξαρνπέδηια.
18) εκαία Ναπαγνζψζηε, ρξψκαηνο πνξηνθαιί, δηαζηάζεσλ 40 ρ 80 εθ., κε ηελ έλδεημε ΝΑΤΑΓΟΧΣΗ
θαη θάησζελ απηήο ηελ έλδεημε LIFE GUARD, κπιε απφρξσζεο.
19) εκαία ρξψκαηνο εξπζξνχ, ίζσλ δηαζηάζεσλ κε ηελ πξνεγνχκελε, κε ηελ έλδεημε ΥΧΡΙ
ΝΑΤΑΓΟΧΣΗ θαη θάησζελ απηήο ηελ έλδεημε NO LIFE GUARD, ιεπθήο απφρξσζεο.
20) Κηλεηφ ηειέθσλν, ν αξηζκφο θιήζεο ηνπ νπνίνπ δεκνζηνπνηείηαη, κε κέξηκλα ηνπ εθκεηαιιεπφκελνπ ηε
ινπηξηθή εγθαηάζηαζε, κε θάζε πξφζθνξν κέζν, αλαγξάθεηαη ζε πεξίνπηε ζέζε ζην βάζξν (παξαηεξεηήξην)
θαη αλαθέξεηαη εγγξάθσο ζηελ ηνπηθή Ληκεληθή Αξρή.
21) Φνξεηή κεγαθσληθή ζπζθεπή (ηειεβφαο).
22) Κνηλή ζθπξίρηξα.
23) Πξάζηλε ζεκαία (Κνιπκπάηε ειεχζεξα).
24) Κίηξηλε ζεκαία (Κνιπκπάηε κε πξνζνρή).
25) Κφθθηλε εκαία (Απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ζην λεξφ).
26) Φνξεηή ζπζθεπή VHF.
Ο αλάδνρνο, πέξαλ ησλ παξαπάλσ ππνρξεψζεσλ, νθείιεη επηπιένλ [θαηά ηνπο κήλεο ηεο πεξίπησζεο α)] λα
δηαζέηεη γηα ηελ πεξηνρή δηθαηνδνζίαο ηνπ, εθφζνλ ζε απηή πθίζηαληαη ινπηξηθέο εγθαηαζηάζεηο (θαηά ηελ
έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1), αλεμαξηήησο ησλ θνξέσλ δηαρείξηζεο ηνπο, έλα κεραλνθίλεην κηθξφ
ηαρχπινν ζθάθνο, εγγεγξακκέλν ζε Βηβιίν Δγγξαθήο Μηθξψλ θαθψλ σο επαγγεικαηηθφ, νιηθνχ κήθνπο

ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) κέηξσλ, ρξψκαηνο εμσηεξηθά πνξηνθαιί, εθνδηαζκέλν κε ηα πξνβιεπφκελα γηα ηελ
θαηεγνξία ηνπ εθφδηα. ην κέζν ησλ πιεπξψλ ηνπ ζθάθνπο, δεμηά θαη αξηζηεξά, είλαη γξακκέλε ε έλδεημε
ΧΣΙΚΟ ΚΑΦΟ θαη, θάησζελ απηήο, ε έλδεημε RESCUE BOAT, κπιε απφρξσζεο. Δπηπιένλ, πξέπεη λα
είλαη εθνδηαζκέλν κε κφληκα εγθαηεζηεκέλν πξνβνιέα, θαζψο θαη κε VHF GPS -PLOTER- ΦΟΡΗΣΟ
ΦΑΡΜΑΚΔΙΟ ΝΑΤΑΓΟΧΣΗ – ΦΟΡΗΣΟ ΑΠΙΝΙΓΧΣΗ. ην ζθάθνο ζα επηβαίλνπλ ν ρεηξηζηήο ηνπ θαη
έλαο λαπαγνζψζηεο, φληεο ζε εηνηκφηεηα θαζεκεξηλά γηα παξνρή άκεζεο βνήζεηαο ζηηο πθηζηάκελεο ινπηξηθέο
εγθαηαζηάζεηο, νη νπνίνη θαη πξνζιακβάλνληαη απφ ηνλ νηθείν Γήκν.
Βάζξν λαπαγνζψζηε.
Η θαηαζθεπή ηνπ βάζξνπ δελ είλαη κφληκε, γίλεηαη απφ θαηάιιεια πιηθά θαηά ηξφπν, ψζηε λα αληέρεη ζε
νπνηεζδήπνηε θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη θέξεη απαξαίηεηα θιίκαθα αλφδνπ, θάζηζκα, ηζηφ ζεκαίαο θαη ζθέπαζηξν
πξνθχιαμεο απφ ηνλ ήιην. Σν χςνο ηνπ βάζξνπ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο ππεξβαίλεη ηα ηξία (3) κέηξα.
Η ζέζε ηνπ βάζξνπ είλαη ηέηνηα ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ν έιεγρνο θαη ε ηέιεηα θαηφπηεπζε κε ζηφρν ηελ άκεζε
παξνρή βνήζεηαο ζε θηλδπλεχνληεο.
Καηά ην ρξφλν ππεξεζίαο ηνπ λαπαγνζψζηε αλαξηάηαη ζε πεξίνπηε ζέζε ηνπ βάζξνπ ε πηλαθίδα κε ηελ έλδεημε
ησλ πξψησλ βνεζεηψλ θαη επαίξεηαη ζηνλ ηζηφ ε ζεκαία λαπαγνζψζηε.
Δθφζνλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν απνπζηάδεη ν λαπαγνζψζηεο απφ ηε ινπηξηθή εγθαηάζηαζε, αθαηξείηαη ε
πηλαθίδα κε ηελ έλδεημε ησλ πξψησλ βνεζεηψλ θαη επαίξεηαη επί ηζηνχ ε ζεκαία πνπ δεηθλχεη ηελ απνπζία
λαπαγνζψζηε. Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηα αλαιψζηκα θαη ην κεραληθφ θαη ινηπφ εμνπιηζκφ πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ην αλαγθαίν εηδηθεπκέλν, έκπεηξν θαη ηθαλφ, πξνζσπηθφ
γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο λαπαγνζσζηηθήο ππεξεζίαο.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο πγηεηλήο, αζθάιεηαο εξγαδνκέλσλ θαη
πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο (πεξηβαιινληηθνί φξνη).
Παξαξηήκαηα:
α) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α: «Φαξκαθεπηηθφ - πγεηνλνκηθφ πιηθφ θαη φξγαλα ζρνιψλ λαπαγνζσζηηθήο εθπαίδεπζεο»,
β) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β: «Πεξηερφκελν θνξεηνχ θαξκαθείνπ λαπαγνζψζηε»,
γ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ: «Σχπνο λαπαγνζσζηηθνχ ζσζηβίνπ (RESCUE CAN)».
δ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ: «Σχπνο λαπαγνζσζηηθήο ζαλίδαο (RESCUE BOARD)».
ε)ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ: «Σχπνο ζσζηηθνχ ζσιήλα (RESCUE TUBE)».

Φαξκαθεπηηθφ - Τγεηνλνκηθφ πιηθφ θαη Όξγαλα ζρνιψλ λαπαγνζσζηηθήο εθπαίδεπζεο
Α. ΦΑΡΜΑΚΑ
ΠΟΟΣΗΣΑ
(ΤΚΔΤΑΙΑ)
Καξδην-θπθινθνξηθά αλαιεπηηθά
1
Αληηαηκνξξαγηθά-κε ηξνηνληθά
1
Γηα ππφηαζε
1
Αλαιγεηηθά-αληηππξεηηθά
3
Ιζρπξά αλαιγεηηθά κε νπηνχρα
2
παζκνιπηηθά
1
Αληηεκεηηθά θαη θαηά ηνπ ηιιίγγνπ
3
Δλέζηκν θνξηηθνζηεξνεηδέο
2
Ομπγνλνχρν χδσξ (200 00)
1
Ιψδην (10000)
1
Μεξθνπξνρξψκ (ΙΟΟΟΟ)
1
Οηλφπλεπκα (200 00)
1
θεχαζκα θαηά εγθαπκάησλ (2)
2
Σνπηθφ αλαηζζεηηθφ μπινθαΐλε 2%
1
Β. ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΛΙΚΟ
πζθεπή αλάλεςεο ζηφκα κε ζηφκα ηχπνπ Brook
1
Απηνθφιιεηνο ειαζηηθφο επίδεζκνο
2
Φνπζθσηνί λάξζεθεο (ρέξη - πφδη)
2
Γάδεο απνζηεηξσκέλεο
5
Απρεληθφ πεξπιαίκην
1
Βακβάθη
2
Γάληηα πιαζηηθά κηαο ρξήζεσο
10 δεχγε
Διαζηηθφο επίδεζκνο θνηλφο
2
Δπίδεζκνη θνηλνί
10
Λεπθνπιάζηεο
2
Gauz Απνζηεηξσκέλν ηνχιη εκβαπηηζκέλν ζε ιηπαξή νπζία λεξφ θαη
5
θπηηθά έιαηα γηα έγθαπκα
Φαιίδη θνηλφ
1
ηεζνζθφπην
1
Γ. ΟΡΓΑΝΑ
Μαλφκεηξν αξηεξηαθήο πίεζεο
1
Θεξκφκεηξν θνηλφ
21
Θεξκφκεηξν ππνζεξκίαο
1
Αεξαγσγφο ηχπνπ Guedel
1
πζθεπή αλάλεςεο δηα ρεηξφο (AMPU)
1
πζθεπή νμπγνλνζεξαπείαο ηνπιάρηζηνλ 2 'Λ ιίηξα κε κεησηήξα πίεζεο 1
χξηγγεο κηαο ρξήζεο
5
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β
ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΟΡΗΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΙΟΤ ΝΑΤΑΓΟΧΣΗ
ΠΟΟΣΗΣΔ (ΚΤΣΙΑ)
Καξδην-θπθινθνξηθά αλαιεπηηθά
1
Αλαιγεηηθά
1
Δλέζηκν θνξηηθνεηδέο
1
χξηγγεο 5<ρ
2
θεχαζκα θαηά εγθαπκάησλ
2
Φνξεηή θηάιε θαη ζπζθεπή ρνξήγεζεο νμπγφλνπ
1
Φνξεηή ζπζθεπή αλάλεςεο ζηφκα κε ζηφκα ηχπνπ Brook
1
Φνξεηή ζπζθεπή αλάλεςεο ηχπνπ guedel
1

πζθεπή αλάλεςεο δηα χειρός (AMPU)
Δπίδεζκνη θνηλνί

1
5
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α

Γάδεο απνζηεηξσκέλεο παθέηα
Διαζηηθφο επίδεζκνο
Απνζηεηξσκέλν ηνχιη εκβαπηηζκέλν ζε λεξφ θαη θπηηθά έιαηα γηα έγθαπκα
Mercurochrom
Ομπδελέ
Οηλφπλεπκα
Λεπθνπιάζηεο
Φαιίδη θνηλφ
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Όιεο νη ζρεηηθέο εξγαζίεο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ θξίλνληαη
απαξαίηεηεο θαηά ηελ εθηέιεζε πάληα χζηεξα απφ ηελ αξκφδηα έγθξηζε. Γηα φ,ηη δελ πεξηγξάθεηαη ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ θαη ηνπο φξνπο απηήο ηεο ζπγγξαθήο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δεηά θαη λα παίξλεη έγθαηξα
νδεγίεο απφ ηνλ νξηζκέλν επηβιέπνληα ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο.
Ο Γήκνο δελ ππνρξενχηαη λα απνξξνθήζεη ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ.
Δθφζνλ φκσο θξηζεί ζθφπηκε ε ρξήζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αληαπνθξηζεί
ζηελ απαίηεζε ηνπ Γήκνπ.

Άξζξν 3° Πξνζσπηθό εθηΫιεζεο ηνπ λαπαγνζσζηηθνύ Ϋξγνπ
Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα δηαζέζεη ν αλάδνρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο λαπαγνζσζηηθήο ππεξεζίαο ζα είλαη
λαπαγνζψζηεο εθνδηαζκέλνη κε ηελ απαξαίηεηε άδεηα απφ ηελ Ληκεληθή Αξρή ε νπνία ζα είλαη ζε ηζρχ ζχκθσλα
κε ην άξζξν 5 ηνπ ΠΓ 23/00 θαη άξζξν 10 τοσ Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ 61/Α/4-4-2018).
Γηθαίσκα απαζρφιεζεο σο λαπαγνζψζηε έρνπλ φζνη δηαζέηνπλ ηελ αλσηέξσ άδεηα ζε ηζρχ θαη είλαη ειηθίαο απφ
δεθανθηψ (18) κέρξη θαη ζαξαληαπέληε (45) εηψλ θαη έρνπλ ην πηζηνπνηεηηθφ πγείαο επίζεο ππνπαξαγξάθνπ 1ζ
ηνπ άξζξνπ 2 ζε ηζρχ.
Δπίζεο Άδεηα λαπαγνζψζηε ρνξεγείηαη ρσξίο εμεηάζεηο, ζηνπο πηπρηνχρνπο ησλ Σκεκάησλ Δπηζηήκεο Φπζηθήο
Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ κε εηδηθφηεηα λαπαγνζσζηηθήο ή θνιχκβεζεο ή δξαζηεξηνηήησλ λεξνχ θιεηζηνχ θαη
αλνηρηνχ ρψξνπ ή πηπρηνχρνπο ηζφηηκσλ αιινδαπψλ ζρνιψλ κε ηελ ππνβνιή ζηε Ληκεληθή Αξρή αθξηβνχο
αληηγξάθνπ ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπο, ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ππνπαξαγξάθσλ 1α, 1β, 1ε, 1ζη θαη 1ζ ηνπ
άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο θαη ηξηψλ (3) θσηνγξαθηψλ.

Οη άδεηεο απηέο είλαη ηεηξαεηνχο δηάξθεηαο θαη αλαλεψλνληαη αλά ηεηξαεηία εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ, πξηλ ηελ ιήμε
ηεο ηζρχνο ηνπο, εμακήλνπ κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θαη ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ
ππνπαξαγξάθσλ 1ε θαη 1ζ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ εμέιηπε θαλείο απφ ηνπο
αλαθεξφκελνπο ζην Γηάηαγκα απηφ ιφγνπο. Η πξνυπφζεζε απηή απνδεηθλχεηαη κε ηελ ππνγξαθή ππεχζπλεο
δήισζεο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/86 εθ κέξνπο ηνπ αηηνχληνο.
Τπνρξεώζεηο λαπαγνζώζηε :
Κάζε λαπαγνζψζηεο ειέγρεη έθηαζε αθηήο ζε αθηίλα 200 κέηξσλ εθαηέξσζελ ηνπ βάζξνπ. Ο αλάδνρνο
ππνρξενχηαη λα νξηνζεηήζεη θαη λα ηνπνζεηήζεη ηηο θαηάιιειεο ζεκαδνχξεο ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή ειέγρνπ ηνπ
φπσο ζα ηνπ ππνδείμεη ην Γ Ληκεληθφ Σκήκα Αηγίνπ.
Ο λαπαγνζψζηεο βξίζθεηαη ζε εηνηκφηεηα κε έλδπκα θνιχκβεζεο θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπ θαη
κπνξεί λα πεξηπνιεί κε ζσζηηθή ιέκβν θσπειαηψληαο θνληΪ ζην ρψξν ησλ ινπνκέλσλ ή λα θάζεηαη επί ηνπ
ππάξρνληνο βάζξνπ λαπαγνζψζηε απφ 10:00 έσο 18:00 θαη γηα 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα.
Ο λαπαγνζψζηεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ παξαθνινπζεί ηνπο ινπφκελνπο, είλαη ζε άκεζε
εηνηκφηεηα παξνρήο βνήζεηαο θαη δελ εθηειεί άιιε παξάιιειε εξγαζία.
Άξζξν 4°. ΓαπΪλε ηνπ Ϋξγνπ
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 61.996,78€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%.
Όιεο γεληθά νη εξγαζίεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην ηηκνιφγην θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ελλννχληαη πιήξεηο ρσξίο
λα ρξεηάδνληαη θακία ζπκπιήξσζε γηα λα εθπιεξψζνπλ ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη. ηηο ηηκέο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ζεσξείηαη φηη πεξηιακβάλεηαη θάζε δαπάλε θαη απνδεκίσζε έζησ θαη αλ δελ αλαθέξεηαη
ιεπηνκεξψο θαη εηδηθά ζηελ ζπγγξαθή, είλαη φκσο απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε θαη ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ
εξγαζηψλ.
> ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: ΤΝΑΦΔΙ ΤΜΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΟΤ (ΑΡΘΡΑ 5-9)
Άξζξν 5°. Γεληθνέ όξνη θαη πξνϋπνζΫζεηο εθηΫιεζεο λαπαγνζσζηηθνύ Ϋξγνπ
5.1 Οη ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ λα επηζθεθζνχλ ηνπο ρψξνπο πνπ αθνξνχλ ην αληηθείκελν ηνπ λαπαγνζσζηηθνχ
έξγνπ γηα λα ιάβνπλ γλψζε ησλ επηηφπησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο.
Θεσξείηαη δεδνκέλν φηη νη δηαγσληδφκελνη έιαβαλ πιήξε γλψζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο θαη ησλ εηδηθψλ
ζπλζεθψλ ηεο εξγαζίαο. ε θακηά πεξίπησζε ν αλάδνρνο δελ ζα κπνξεί λα ζηεξίδεηαη ζηελ άγλνηα ησλ
ζπλζεθψλ θαη αλαγθψλ ηεο παξαιηαθήο δψλεο ηνπ Γήκνπ γηα πεξηπηψζεηο πξνβιεκάησλ ή αδπλακίαο εθηέιεζεο
εξγαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ.
Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπηθή ηερληθή ππνδνκή θαη νξγάλσζε, ε νπνία ζα ηνπ εμαζθαιίδεη ζπλερψο
ηελ απφιπηε ππνζηήξημε θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί γηα
ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Οη ελδηαθεξφκελνη ζα ππνβάινπλ ζηνηρεία (θσηνγξαθηθφ πιηθφ) κε ηα νπνία ζα
απνδεηθλχεηαη ε ηερληθή ππνδνκή θαη νξγάλσζε πνπ δηαζέηνπλ θαη ζα εθαξκφζνπλ (πξνζσπηθφ, εμνπιηζκφο
θ.ι.π.).
Ο αλάδνρνο ηειεί πάληνηε ππφ ηελ επνπηεία ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ πξνο ηηο εληνιέο θαη νδεγίεο ηεο
νπνίαο νθείιεη απφιπηε ζπκκφξθσζε θαη επξίζθεηαη ζε ζπλερή επαθή γηα λα πηζηνπνηείηαη θαη ε εθηέιεζε
εξγαζίαο ηνπ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη θαη δηέπεηαη (θαη ηνχην ζα απνδεηθλχεηαη) απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο
πεξί λαπαγνζσζηηθψλ εξγαζηψλ.
Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενύηαη λα ππνβΪιιεη ζην Γάκν Αηγηαιεέαο κε θαμ ά ειεθηξνληθό κάλπκα ην εβδνκαδηαέν
πξόγξακκα ηνπνζΫηεζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ θαζώο θαη νπνηαδάπνηε αιιαγά πξνθύςεη.
Σν πάζεο θχζεσο θαη εηδηθφηεηαο έκκηζζν πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο λαπαγνζσζηηθήο ππεξεζίαο
ακείβεηαη θαη αζθαιίδεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ αλάδνρν. εκεηψλεηαη ξεηά φηη απαγνξεχεηαη ε απαζρφιεζε
αλαζθάιηζηνπ πξνζσπηθνχ. ε πεξίπησζε απαζρφιεζεο αιινδαπψλ ζα πξέπεη απηνί λα θαηέρνπλ λφκηκε άδεηα
εξγαζίαο, ε νπνία ζα ζεσξείηαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο.
Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ν αλάδνρνο ζα αληηθαζίζηαηαη, εθφζνλ ην απαηηήζεη ν Γήκνο, ζε πεξίπησζε
πνπ ζα θξηζνχλ αθαηάιιεινη γηα ηελ νκαιή δηεθπεξαίσζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ.
Ο εμνπιηζκφο ηνπ αλάδνρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη
θαζαξφο.

5.2 Αζθάιηζε Πξνζσπηθνχ – Αηπρήκαηα θαη δεκηέο
1. Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ε ππεξεζία εθηείλεηαη κέζα ή έμσ απφ
αζθαιηζηηθή πεξηνρή ηνπ ΙΚΑ, λα αζθαιίδεη ζ' απηφ φιν ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο γηα ην ΙΚΑ θαη ηνπο ινηπνχο, θαηά ην λφκν, νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθαιίζεσο.
2. Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα αζθαιίδεη θαηά αηπρεκάησλ ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο,
αλαγλσξηζκέλεο απφ ην θξάηνο, ην εξγαηνηερληθφ θαη ινηπφ πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί ζε πεξηνρέο εθηέιεζεο
ησλ εξγαζηψλ, εάλ απηφ δελ ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο πεξί ΙΚΑ.
3. Ο αλάδνρνο πνπ ζα αλαδεηρηεί έρεη ππνρξέσζε κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, λα ππνβάιιεη δήισζε
ζην αξκφδην ππνθαηάζηεκα ηνπ ΙΚΑ γηα ηελ ππεξεζία πνπ αλέιαβε, δίλνληαο πιήξε ζηνηρεία γη' απηφ (είδνο,
πεξηνρή εθηειέζεσο, πξνυπνινγηζκφ, θιπ.).
4. Ο αλάδνρνο πνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ ΑΝ 1846/51 ζεσξείηαη εξγνδφηεο, έρεη ππνρξέσζε λα
θαηαβάιιεη εγθαίξσο θαη αλειιηπψο ζην ΙΚΑ θαη ηνπο άιινπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο ηηο λφκηκεο εηζθνξέο
πάλσ ζηνπο κηζζνχο θαη ηα εκεξνκίζζηα, φπσο θάζε θνξά νξίδνληαη, πνπ βαξχλνπλ ηφζν απηφλ ηνλ ίδην φζν θαη
ην εξγαηνηερληθφ θαη θάζε θχζεσο πξνζσπηθφ πνπ ζα πξνζιεθζεί απφ απηφλ, ην νπνίν ζα απαζρνιεζεί ζηελ
ππφςε εξγαζία.
Η δαπάλε γηα ηα αζθάιηζηξα ζην ζχλνιφ ηνπο, ήηνη εξγνδνηηθή εηζθνξά θαη εηζθνξά εξγαδνκέλνπ, βαξχλεη ηνλ
αλάδνρν. ε θακία πεξίπησζε δελ επηβαξχλεηαη ν εξγνδφηεο κε απνδεκηψζεηο αηπρεκάησλ ηνπ ελ γέλεη
πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ, σο θαη κε απνδεκηψζεηο γηα δεκηέο πνπ πξνθάιεζε ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ θαη
ηα κεηαθνξηθά ηνπ κέζα ζε μέλε ηδηνθηεζία θαη ζε έξγα ηνπ Γεκνζίνπ, Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θαη θάζε είδνπο
θνηλσθειή έξγα.
5.3 Σήξεζε Αζηπλνκηθψλ θαη ινηπψλ δηαηάμεσλ
1. Ο αλάδνρνο, πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ηήξεζε ησλ Νφκσλ θιπ., φπσο νξίδεηαη ζηα Π.Γ. 609/85 θαη 378/87,
έρεη ππνρξέσζε λα αλαθνηλψζεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηηο ζρεηηθέο δηαηαγέο θαη
εληνιέο πνπ ηνπ απεπζχλνπλ ή θνηλνπνηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο, δηάθνξεο αξρέο, ζρεηηθά
κε κέηξα πνπ ππνδεηθλχνληαη γηα έιεγρν πγείαο, αζθαιείαο, θνηλήο εζπρίαο, ξππάλζεσο πεξηβάιινληνο, θιπ.
2. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ιακβάλεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ηφζν ηεο εξγαζίαο, φζν
θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εξγνδφηε, φπσο θαη γεληθά θάζε ηξίηνπ, επζχλεηαη δε απφιπηα,
αζηηθά θαη πνηληθά, γηα θάζε αηχρεκα, δεκηά ή βιάβε, πνπ ηπρφλ ζπκβεί ζην πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη ή
ζπλαιιάζζεηαη ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ ή ζην πξνζσπηθφ ηνπ εξγνδφηε ή ζε θάζε ηξίην, ιφγσ κε ιήςεσο απφ
απηφλ ή ην πξνζσπηθφ ηνπ, ησλ κέηξσλ αζθαιείαο πνπ ελδείθλπληαη, αιιά θαη απφ νπνηαδήπνηε άιιε αηηία,
φπσο θαη γηα ηα ηπραία. Καηά ζπλέπεηα θαζίζηαηαη απνθιεηζηηθά ππφρξενο γηα ηελ πιεξσκή πξνζηίκνπ,
ρξεκαηηθήο πνηλήο, απνδεκηψζεσο θαη θάζε άιιεο πνηληθήο ή αζηηθήο επζχλεο, πνπ ζα πξνθχςεη θαηά
νπνηνλδήπνηε ηξφπν, άκεζα ή έκκεζα, απφ ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο (Δξγαηηθά Αηπρήκαηα-Αζηηθά Αδηθήκαηα
θιπ.).
3. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ έθδνζε φισλ ησλ
απαηηνχκελσλ απφ ην Νφκν αδεηψλ (φρη απηψλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ αλέγεξζε νηθνδνκψλ) θαη θαζίζηαηαη,
νπζηαζηηθά θαη απνθιεηζηηθά, ππεχζπλνο γηα θάζε παξάβαζε απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ ηξφπνπ
εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ. Δίλαη επίζεο ππνρξεσκέλνο λα κεξηκλήζεη γηα ηελ ηήξεζε ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ησλ
εξγαζηψλ φισλ ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Νφκν θαη λα εθαξκφζεη ηα επηβαιιφκελα
κέηξα αζθαιείαο ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ. (ΠΓ 778/1980 ΦΔΚ 193/Α/80, ΠΓ 1073/1981 ΦΔΚ
260/Α/81 θαη φζεο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 447/1975 ΦΔΚ 142/Α/75 βξίζθνληαη ζε ηζρχ.).
Άξζξν 6°. Δηδηθνέ όξνη θαη πξνϋπνζΫζεηο εθηΫιεζεο λαπαγνζσζηηθνύ Ϋξγνπ
ε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ή αδπλακίαο εθηέιεζεο εξγαζίαο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη
ζηελ άκεζε αληηθαηάζηαζε ηνπ κε άιιν έηζη, ψζηε λα νινθιεξσζεί ην πξνβιεπφκελν πξφγξακκα εξγαζηψλ
ρσξίο δηαθνπή. Τπνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη άκεζα ηελ αξκφδηα ππεξεζία γηα ηελ αδπλακία εθηέιεζεο ηεο
πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίαο θαη λα ελεκεξψζεη κε πνην ηξφπν θαη ζε πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα ζα πξνβεί ζηελ
επαλφξζσζε ηεο.
Ο αλάδνρνο δελ κπνξεί λα ππνθαηαζηαζεί ζηελ ζχκβαζε ή γηα θάπνην κέξνο απηήο, απφ άιιν θπζηθφ ή λνκηθφ
πξφζσπν ρσξίο έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ Γήκνπ, κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.

Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε θαη επζχλε, λα παίξλεη φια ηα κέηξα πνπ πξέπεη γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ
πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιεί γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο θαη γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ή δεκηψλ ζε
νπνηαδήπνηε πξφζσπα ή πξάγκαηα. Γηα αηπρήκαηα ή δεκηέο πνπ ηπρφλ ζα ζπκβνχλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ
αλάδνρνπ ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ν Γήκνο δελ έρεη θακία επζχλε θαη ν αλάδνρνο έρεη απνθιεηζηηθά ηηο
επζχλεο, ηφζν ηηο αζηηθέο φζν θαη ηηο πνηληθέο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ νηθείσλ λφκσλ γηα ηηο πεξηπηψζεηο
απηέο.
Αλεμάξηεηα, απφ ηηο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο πνπ πξνβιέπνπλ νη λφκνη, ν αλάδνρνο νθείιεη λα ιακβάλεη κέηξα
γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ θαη θάζε ηξίην, σο θαη γηα ηελ παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ ζ'
απηνχο.
Άξζξν 7°. Δγγπεηηθά επηζηνιά θαιάο εθηΫιεζεο
1. Βάζεη ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/2016, ε «εγγύεζε ζπκκεηνράο», ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζε ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηηθφ πνζφ, αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο ζε επξψ, δελ
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 2% ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο Φ.Π.Α. κε αλάινγε
ζηξνγγπινπνίεζε ήηνη 999,95€ (ελληαθόζηα ελελάληα ελλΫα επξώ θαη ελελάληα πΫληε ιεπηΪ). ε
πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα έλα ή πεξηζζφηεξα ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο εγγχεζεο
ζπκκεηνρήο ππνινγίδεηαη επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ηνπ/ησλ πξνζθεξνκέλνπ/σλ
ηκήκαηνο/ηκεκάησλ. ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη
θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ
ζηελ έλσζε. Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα 30 εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ
ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πνπ θαζνξίδνπλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Η αλαζέηνπζα αξρή, κπνξεί
πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε
δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, εάλ ν
πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή
πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 73 θαη 78, δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα ζηα
έγγξαθα ηε ζχκβαζεο δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή. Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο
επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηε πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο.
2. Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχβαζεο
εθηφο ΦΠΑ θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο
θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.
3. Οη αλσηέξσ εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε-κέιε ηεο
Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ ρψξνπ ή ζηα θξάηε κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α.-Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή
λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ
αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ.
4. Η αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο
πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο.
Άξζξν 8°. Πιεξσκά παξερόκελσλ εξγαζηώλ
Η απνδεκίσζε ηνπ αλάδνρνπ γηα ηηο παξερφκελεο εξγαζίεο ζα θαηαβάιιεηαη ζην ηέινο έθαζηνπ κήλα, κε
ρξεκαηηθφ πνζφ ίζν πξνο ην 1/3 ηεο ζπκβαηηθήο ακνηβήο ηνπ, χζηεξα απφ ζχληαμε πηζηνπνηεηηθνχ θαιήο
εθηέιεζεο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ Γήκνπ, πνπ ζα εθδίδεηαη εληφο 10 εκεξψλ απφ ην πέξαο ηνπ
πηζηνπνηνχκελνπ κήλα.
εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ έρεη θαηαινγηζηεί πνηληθή ξήηξα εηο βάξνο ηνπ αλάδνρνπ εμαηηίαο ζπκβαηηθήο
παξάιεηςεο, απηή ζα αθαηξείηαη απφ ην πνζφ ηεο νηθείαο πηζηνπνίεζεο θαη ε δηαθνξά ζα απνηειεί ην ηειηθά
πηζηνπνηνχκελν πξνο πιεξσκή πνζφ.
Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ ζπκβαηηθψλ παξερφκελσλ εξγαζηψλ είλαη: α.
ην κεληαίν πηζηνπνηεηηθφ θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ Γήκνπ.
Απαξαέηεηε πξνϋπόζεζε γηα λα πιεξσζεέ ν αλΪδνρνο εέλαη ε πξνζθόκηζε βεβαέσζεο από ην Γ Ληκεληθό
Σκάκα Αηγένπ γηα ηελ επηβνιά ά όρη πξνζηέκσλ. ε πεξέπησζε πνπ Ϋρνπλ επηβιεζεέ πξόζηηκα πνπ ηελ
επζύλε Ϋρεη ν αλΪδνρνο ιόγσ πιεκκεινύο εθηΫιεζεο ησλ θαζεθόλησλ ηνπ απηΪ ζα αθαηξνύληαη από ην
ζπλνιηθό πνζό ηνπ ππνβιεζΫληνο ινγαξηαζκνύ.
β. ην ηηκνιφγην ηνπ αλάδνρνπ, πνπ λα αλαθέξεη ηελ έλδεημε ΔΞΟΦΛΗΘΗΚΔ, ή εμνθιεηηθή απφδεημε ηνπ
αλάδνρνπ, εάλ ην ηηκνιφγην δελ θέξεη ηελ έλδεημε ΔΞΟΦΛΗΘΗΚΔ γ. αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα δ. θνξνινγηθή
ελεκεξφηεηα.

Άξζξν 9ν. Ράηξεο
Ο αλάδνρνο, ππνρξενχηαη λα θάλεη ηελ έλαξμε εθηέιεζεο ηνπ λαπαγνζσζηηθνχ έξγνπ κε ηνλ αλάινγν εμνπιηζκφ,
ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζεκαδνχξσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ, ε
νπνία φκσο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ρξνληθφ φξην ησλ δέθα (10) εκεξψλ, δηάζηεκα εθηηκνχκελν σο επαξθέο
γηα ηελ εμαζθάιηζε, ηελ εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία φινπ ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαη
πξνζσπηθνχ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα θάλεη ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ
ηελ αθξηβή εκεξνκελία πνπ ζα ηνπ αλαθνηλψζεη ν Γήκνο. ε πεξίπησζε πνπ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο
ζχκβαζεο δελ είλαη έηνηκνο θαη ρξεηάδεηαη ην 10εκεξν πξνεηνηκαζίαο νθείιεη λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηνλ
Γήκν Αηγηαιείαο θαζψο θαη ην Γ Ληκεληθφ Σκήκα Αηγίνπ. Ο Γήκνο Αηγηαιείαο γηα νπνηαδήπνηε πξφζηηκν
επηβιεζεί θαηά ην δηάζηεκα απηψλ ησλ εκεξψλ δελ θέξεη θακία επζχλε θαη ην θφζηνο ζα βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν.
ε αληίζεηε πεξίπησζε επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο θαη γηα είθνζη (20) ζπλνιηθά
εκεξνινγηαθέο εκέξεο πνπ ζα θαζνξηζηεί απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή. Μεηά ηελ δηαπίζησζε παξέιεπζεο
άπξαθηνπ ηνπ δηαζηήκαηνο απηνχ ν αλάδνρνο θαζίζηαηαη έθπησηνο θαη εθαξκφδνληαη νη αλάινγεο θπξψζεηο.
ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο παξαβηάζεη επαλεηιεκκέλα ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, θεξχζζεηαη
έθπησηνο ζχκθσλα θαη θαη' αλαινγία κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ησλ Ο.Σ.Α.
ε πεξίπησζε πιεκκεινχο εθηέιεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ ε Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο
πεξηθνπήο ηνπ αλαινγνχληνο ηηκήκαηνο γηα ηηο ζρεηηθέο εξγαζίεο θαη εθ’ φζνλ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί κε
ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο.
Η Γεκνηηθή Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα, φηαλ απνδεδεηγκέλα θξίλεη φηη ν αλάδνρνο εθηειεί ην έξγν πιεκκειψο
θαη φηη κεηά απφ ζπλερή επαλάιεςε ηεο αληηζπκβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, λα ηνλ θαηαζηήζεη έθπησην, αθνχ
πξψηα ηνλ θαιέζεη κε εμψδηθε δηακαξηπξία θαη ζε πξνζεζκία δεθαπέληε εκεξψλ, λα ππνβάιιεη ηηο απφςεηο ηνπ
εγγξάθσο.
Μεηά ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ν Γήκνο Αηγηαιείαο δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ
παξαβάζεηο θαη πξφζηηκα πνπ ζα ππνβιεζνχλ απφ ην Γ Ληκεληθφ Σκήκα Αηγίνπ θαη ην Κ.Λ. Παηξψλ θαη φιε ηελ
επζχλε ζα θέξεη πιένλ ν Αλάδνρνο.
 ΜΔΡΟ ΣΡΙΣΟ: ΛΟΙΠΑ ΣΟΙΥΔΙΑ (ΑΡΘΡΑ 10 -15)
Άξζξν 10ν. πκβαηηθΪ ζηνηρεέα
πκβαηηθά ζηνηρεία πνπ δηέπνπλ ηνπο φξνπο ηνπ λαπαγνζσζηηθνχ έξγνπ θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη:
α) Η παξνχζα Γηαθήξπμε.
β) Η πξνζθνξά ηνπ αλάδνρνπ.
γ) Σν ζπκθσλεηηθφ πνπ ζα ππνγξαθεί κε ηνλ αλάδνρν.
δ) Η Γεληθή θαη Δηδηθή πγγξαθή ππνρξεψζεσλ.
ε) Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο.
ζη) Σν ηηκνιφγην ηεο κειέηεο.
δ) Η πξνκέηξεζε ηεο κειέηεο.
ε) Η Σερληθή έθζεζε ηεο κειέηεο.
Ο αλάδνρνο θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο νθείιεη λα νξίζεη ηε δηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο ηνπ κε ππεχζπλε
δήισζε. ηελ επηρείξεζε ηνπ γίλνληαη θαη νη θνηλνπνηήζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο.
Άξζξν 11°. Ιζρύνπζεο ΓηαηΪμεηο
Η δηελέξγεηα θαη ε εθηέιεζε ηνπ λαπαγνζσζηηθνχ έξγνπ δηέπνληαη απφ ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο.
1. Σνπ Π.Γ. 28/80 ζε φηη αθνξά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ απνθαηλφκελσλ νξγάλσλ
2. Σνπ αξζ.11 παξ.5 ηνπ Π.Γ. 28/80 φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε
3.
ηνπ Π.Γ. 171/87, άξζξν 9, παξ.2ε
4. ηνπ Ν. 1418/84, άξζξν 4, παξ.2γ
5. Σνπ Ν. 3463/2006 (Νένο Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ)
6. Σν άξζξν 225 ηνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ Α/114/8-6-2006)
7. Δγθχθιηνο 2/11.01.07 πεξί εθαξκνγήο δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3463/2006
8. Σελ παξ. 2 ηνπ αξ.9 ηνπ Ν.2623/1998
9. Άξζξν 6, παξ. 14. Ν. 2240/1994 (ΦΔΚ Α/153)

10. Ν. 2362/95 (ΦΔΚ 247Α) άξζξν 83, παξ. 1
11. Απφθαζε ππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 35130/739/9-8-2010 (ΦΔΚ 1291Β/11-8-2010)
12. Σνπ Ν.3852 (ΦΔΚ 87/2010)
13. Σσλ ζρεηηθψλ πξνο ηα αλσηέξσ δηαηαγκάησλ θαη εγθπθιίσλ.
14. Σνπ Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ 61/Α/4-4-2018), Καζνξηζκφο πξνυπνζέζεσλ ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ζρνιψλ
λαπαγνζσζηηθήο εθπαηδεχζεσο. Καζνξηζκφο πξνυπνζέζεσλ ρνξεγήζεσο αδείαο λαπαγνζψζηε απφ ηηο Ληκεληθέο
Αξρέο σο θαη θαζνξηζκφο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ λαπαγνζψζηε θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ.
Καζνξηζκφο πεξηπηψζεσλ ππνρξεσηηθήο πξνζιήςεσο λαπαγνζψζηε, ζε νξγαλσκέλεο ή κε παξαιίεο, γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ ινπνκέλσλ ζην ζαιάζζην ρψξν.
15.
Σνπ Ν. 4412/2016
16.
Σνπ Ν. 4605/2019 (ΦΔΚ 52/01.04.2019 ηεχρνο Α')
Άξζξν 12ν. Δπηβαξύλζεηο αλαδόρνπ
Ο αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε ηα έμνδα δεκνζίεπζεο θαη κε ηνπο ηζρχνληεο θαηά ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ
θφξνπο, ηέιε θαη θξαηήζεηο, πιελ ηνπ ΦΠΑ.
Άξζξν 13°. ΓηΪξθεηα ζπκβαηηθνύ αληηθεηκΫλνπ
Η ζπκβαηηθή δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαζνξίδεηαη γηα ηξεηο (3) κήλεο απφ Ινχιην έσο επηέκβξην γηα ην
έηνο 2020 ή απφ ηελ έλαξμε εθηέιεζεο των εξγαζηψλ έσο ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2020.
Αξζξν 14°. Πξνζσπηθό – Σερληθόο & Μεραληθόο εμνπιηζκόο
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ην αξγφηεξν δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ λα παξνπζηάζεη φιν ηνλ
απαηηνχκελν ηερληθφ θαη κεραληθφ εμνπιηζκφ πνπ αλαθέξεηαη ζην Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ 61/Α/4-4-2018) θαζψο θαη
ζην άξζξν 4 θαη 5 ηεο παξνχζεο. ε πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο
δελ είλαη έηνηκνο, νπνηαδήπνηε πξφζηηκν επηβιεζεί απφ ην Γ Ληκεληθφ Σκήκα Αηγίνπ ζα βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν
θαη φρη ηνλ Γήκν Αηγηαιείαο.
 ε πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ λαπαγνζψζηε λα εθηειέζεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζην βάζξν(πχξγν), βιάβεο
ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ή θαζνηνλδήπνηε ηξφπν αδπλακίαο εθηέιεζεο εξγαζίαο, ν αλάδνρνο
ππνρξενχηαη ζηελ άκεζε αληηθαηάζηαζή ηνπ κε άιιν, έηζη ψζηε λα νινθιεξσζεί ην πξνβιεπφκελν
πξφγξακκα εξγαζηψλ ρσξίο δηαθνπή. Τπνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη άκεζα ηελ αξκφδηα ππεξεζία γηα ηελ
αδπλακία εθηέιεζεο ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίαο θαη λα ελεκεξψζεη κε πνην ηξφπν θαη ζε πφζν
ρξνληθφ δηάζηεκα πξνβιέπεη λα πξνβεί ζηελ επαλφξζσζε ηεο.
 Ο αλάδνρνο δελ κπνξεί λα ππνθαηαζηαζεί ζηελ ζχκβαζε ή γηα θάπνην κέξνο απηήο, απφ άιιν θπζηθφ ή
λνκηθφ πξφζσπν ρσξίο έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ Γήκνπ, κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ.
 Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε θαη επζχλε, λα παίξλεη φια ηα κέηξα πνπ πξέπεη γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ
πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιεί γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ή δεκηψλ ζε
νπνηαδήπνηε πξφζσπα ή πξάγκαηα. Γηα αηπρήκαηα ή δεκίεο πνπ ηπρφλ ζα ζπκβνχλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ
αλάδνρνπ ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ν Γήκνο δελ έρεη θακία επζχλε θαη ν αλάδνρνο έρεη απνθιεηζηηθά ηηο
επζχλεο, ηφζν ηηο αζηηθέο φζν θαη ηηο πνηληθέο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ νηθείσλ λφκσλ γηα ηηο
πεξηπηψζεηο απηέο.
Άξζξν 15ν. Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα Ϋμη κελώλ από ηελ επόκελε ηεο
δηελΫξγεηαο ηεο δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο.
Πεξηερόκελν θαθΫινπ «ΓηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο»
Ο θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο πξέπεη λα πεξηέρεη φια ηα έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ φηη γηα ηνλ
ζπκκεηέρνληα δελ ζπληξέρεη θακία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016 πεξί απνθιεηζκνχ ηνπ
απφ ηε δηαδηθαζία, θαη ηδηαίηεξα:
 Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ.




Πηζηνπνηεηηθφ απφ αξκφδηα αξρή απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο
πξνζθνξάο.
Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο
ππνρξεψζεηο θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. θαζψο επίζεο θαη νηηδήπνηε άιιν έγγξαθν
απαηηείηαη απφ ην Ν. 4412/2016 γηα ηελ εγθπξφηεηα ηεο πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληδφκελνπ.

Πεξηερόκελν θαθΫινπ «Σερληθά πξνζθνξΪ»
Ο μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε Σερληθή πξνζθνξά» πεξηέρεη:
Με ηελ πξνζθνξά νη δηαγσληδφκελνη πξέπεη επέ πνηλά απνθιεηζκνύ λα ππνβάιινπλ:
Α. Τπεχζπλε δήισζε :
1. Όηη έιαβαλ πιήξε γλψζε ησλ επηηφπησλ ζπλζεθψλ πνπ αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ έξγνπ.
2. Όηη έρνπλ εθηηκήζεη φια ηα ηδηαίηεξα ηπρφλ πξνβιήκαηα ηνπ έξγνπ, θαη φηη αλαιακβάλνπλ αλεπηθχιαθηα ηελ
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε φινπο ηνπο φξνπο απηήο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ζπκβαηηθψλ
ηεπρψλ θαη ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πνπ ππνβάιινπλ θαη ηνπο απνδέρνληαη πιήξσο θαη
αλεπηθχιαθηα.
3. Όηη αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε επίδεημεο ηεο ρξήζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ζε ρξφλν θαη ηφπν πνπ ζα ηνπο
δεηεζεί απφ ηνλ Γήκν.
4. Όηη δεζκεχνληαη λα δηαζέζνπλ ην απαηηνχκελν λαπαγνζσζηηθφ πξνζσπηθφ θαη ηερληθφ εμνπιηζκφ φπσο
πξνβιέπεη ην Π.Γ. 31/2018 γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Σν πξνζσπηθφ ζα δηαζέηεη φια ηα λφκηκα παξαζηαηηθά
γηα ηελ άζθεζε ηνπ λαπαγνζσζηηθνχ έξγνπ θαη ηελ θαηάιιειε εκπεηξία.
5. Όηη δηαζέηνπλ ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ θαη ζε άξηζηε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε γηα θάζε λαπαγνζσζηηθφ
βάζξν φπσο πξνβιέπνληαη, ζην Π.Γ. 31/2018 θαη ζηελ κειέηε ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ άξηηα εθηέιεζε ηνπ έξγνπ
θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο.
6. Όηη ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηα απφ ηα λαπαγνζσζηηθά κέζα – εμνπιηζκφο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ
παξνπζηάζνπλ θζνξέο (δεκίεο) ή ππάξμεη θάπνηα απψιεηα, έρεη πξνβιεθζεί ε άκεζε απνθαηάζηαζή ηνπο, απφ
ηνλ αλάδνρν (ή ζπλεξγαδφκελνπο πνπ ηπρφλ παξέρνπλ ηερληθή θάιπςε).
7. Όηη ζε πεξίπησζε βεβαηψζεσλ παξαβάζεσλ απφ ηε Ληκεληθή Αξρή ή νπνηαδήπνηε Αξρή πνπ νθείιεηαη ζε
παξάβιεςε – ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ επηβαξχλεηαη ν ίδηνο ν Αλάδνρνο.
8. Όηη έρεη ηελ ππνρξέσζε θαη επζχλε, λα παίξλεη φια ηα κέηξα πνπ πξέπεη γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ
πνπ απαζρνιεί γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ή δεκηψλ ζε νπνηαδήπνηε πξφζσπα
ή πξάγκαηα. Γηα αηπρήκαηα ή δεκηέο πνπ ηπρφλ ζα ζπκβνχλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ αλάδνρνπ ή ζε νπνηνλδήπνηε
ηξίην, ν Γήκνο δελ έρεη θακία επζχλε θαη ν αλάδνρνο έρεη απνθιεηζηηθά ηηο επζχλεο, ηφζν ηηο αζηηθέο φζν θαη ηηο
πνηληθέο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ νηθείσλ λφκσλ γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο
9. Όηη ην αξγφηεξν δχν (2) εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζα παξνπζηάζεη φιν ηα απαηηνχκελα
δηθαηνινγεηηθά γηα ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ (λαπαγνζψζηεο),ηερληθφ θαη κεραληθφ εμνπιηζκφ πνπ αλαθέξεηαη
ζην Π.Γ.31/2018 θαζψο θαη ζην άξζξν 2 θαη 3 ηεο κειέηεο.
10 .Όηη ζα ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο πγηεηλήο, αζθάιεηαο εξγαδνκέλσλ θαη πξνζηαζίαο
ηνπ πεξηβάιινληνο (πεξηβαιινληηθνί φξνη).
Β. Άδεηεο φισλ ησλ λαπαγνζσζηηθψλ ζθαθψλ πνπ ζα βξίζθνληαη ζε θάζε λαπαγνζσζηηθφ βάζξν, ηα νπνία ζα
πξέπεη λα είλαη δεισκέλα ζηελ Ληκεληθή Αξρή.
Γ. ΚαηΪινγν κε ηα νλφκαηα ησλ λαπαγνζσζηψλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο
λαπαγνζσζηηθήο θάιπςεο ησλ πνιπζχρλαζησλ παξαιηψλ ηνπ Γάκνπ Αηγηαιεέαο, νη νπνίνη ζα δηαζέηνπλ φια ηα
λφκηκα παξαζηαηηθά γηα ηελ άζθεζε ηνπ λαπαγνζσζηηθνχ έξγνπ (άδεηα λαπαγνζψζηε ζε ηζρχ απφ αξκφδηα
δεκφζηα αξρή) θαη ηελ θαηάιιειε εκπεηξία πνπ ζα απνδεηθλχεηαη κε πξνζθφκηζε θάζε πξφζθνξνπ κέζνπ (Κάζε
ζηνηρείν πνπ λα απνδεηθλχεη ηελ εκπεηξία θαη ηελ εηδίθεπζε ησλ λαπαγνζσζηψλ πνπ έρνπλ απαζρνιεζεί ζηελ
εθηέιεζε αληίζηνηρσλ δξαζηεξηνηήησλ φπσο ζπκβάζεηο, κηζζνινγηθέο θαηαζηάζεηο θ.η.ι.).
Γ. Πξνζθόκηζε ζπκβΪζεσλ ά πηζηνπνηεηηθώλ θαιάο εθηΫιεζεο ά ζρεηηθώλ βεβαηώζεσλ απφ ηνπο Ο.Σ.Α.
θαη Ν.Π.Γ.Γ. πνπ αθνξνχλ παξνρή πξνεγνχκελσλ εξγαζηψλ απφ ηνλ δηαγσληδφκελν φκνησλ πξνο ηελ
πξνζθεξφκελε ψζηε λα απνδεηθλχεηαη ε επαγγεικαηηθή ηνπ εκπεηξία.

Γ. Σηκνιόγηα αγνξΪο ά κηζζσηάξηα ζπκβόιαηα πνπ ζα απνδεηθλχνπλ ηελ θαηνρή ηνπ εμνπιηζκνχ απφ ηνλ
κεηνδφηε.
Σν ηεχρνο ηερληθήο πεξηγξαθήο, φπσο θαη φια ηα έγγξαθα ηεο πξνζθνξάο, ππνβάιιεηαη ζε δχν (2) αληίγξαθα.
Με πνηλά απόξξηςεο ηεο πξνζθνξΪο, ζηα πεξηερφκελα ηνπ θαθέινπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δελ πξέπεη λα
εκθαλίδνληαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία.
Η ζπληάμαζα

ΘΔΧΡΔΙΣΑΙ
Αίγην, 28/02/2020
Ο Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο

Υξπζνχια Υξεζηηά
Γεσπφλνο Σ.Δ.

Υαξάιακπνο Ν. ηεθαλίδεο
Πνιηηηθφο Μεραληθφο

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΥΑΨΑ
ΓΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ
ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΗΜΑ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΠΡΑΙΝΟΤ
& ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ

ΜΔΛΔΣΗ «Ναπαγνζσζηηθά θΪιπςε αθηώλ
Γάκνπ Αηγηαιεέαο»

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ

α/α Αξ.
Σηκ/νπ
1.

Δίδνο εξγαζίαο
Ναπαγνζσζηηθή θάιπςε αθηψλ
θαη εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ
λαπαγνζσζηηθνχ έξγνπ ελ γέλεη
ζηελ παξαιηαθή δψλε ησλ
πνιπζχρλαζησλ
αθηψλ
(ειηαληηίθσλ, Λφγγνπ, Αιπθήο,
Αθξάηαο 1, Αθξάηα 2) ζηνπο
ηνκείο θαη κε ηξφπν πνπ
πεξηγξάθνληαη ζηα άξζξα 1 έσο 4
ηεο
γεληθήο
θαη
εηδηθήο
ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ γηα
ρξνληθή πεξίνδν 3 κελψλ (Ινχιην
έσο επηέκβξην)
γηα ην έηνο 2020.

Α.1

χλνιν
Φ.Π.Α 24%
ύλνιν

Μνλάδα
Σηκή Μνλάδαο
Μέηξεζεο Πνζφηεηα
αλά κήλα

5

Σεκ.

5

5

Ινχιηνο
31 εκέξεο x
108,69€=
3.369,39€
Αχγνπζηνο
31 εκέξεο x
108,69€=
3.369,39€
επηέκβξηνο
30 εκέξεο x
108,69€=
3.260,70€

Γαπάλε
Γηάξθεηα
Οιηθή
3 κήλεο
16.846,95

16.846,95

16.303,50
49.997,40
11.999,38
61.996,78

Η πληάμαζα

ΘΔΧΡΔΙΣΑΙ
Αίγην, 28/02/2020
Ο Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο

Υξπζνχια Υξεζηηά
Γεσπφλνο Σ.Δ.

Υαξάιακπνο Ν. ηεθαλίδεο
Πνιηηηθφο Μεραληθφο

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΥΑΨΑ
Γ Η Μ Ο  Α Ι Γ Ι ΑΛΔΙΑ
ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ,
ΠΡΑΙΝΟΤ & ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ

ΜΔΛΔΣΗ:

"Ναπαγνζσζηηθή
θάιπςε αθηψλ Γήκνπ
Αηγηαιείαο"

ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ
Πνζφηεηεο

ΔΝΓΔΙΞΗ ΣΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ

Μνλάδα
κέηξεζεο

Μεξηθέο

Ναπαγνζσζηηθή θάιπςε αθηψλ θαη εθηέιεζε ησλ
εξγαζηψλ λαπαγνζσζηηθνχ έξγνπ ελ γέλεη ζηελ παξαιηαθή
δψλε ησλ πνιπζχρλαζησλ αθηψλ (ειηαληηίθσλ, Λφγγνπ,
Αιπθήο, Αθξάηα 1, Αθξάηα 2) ζηνπο ηνκείο θαη κε ηξφπν
πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα άξζξα 1 έσο 4 ηεο γεληθήο θαη
εηδηθήο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ γηα ρξνληθή πεξίνδν 3
κελψλ (Ινχιην έσο επηέκβξην)
γηα ην έηνο 2020.

ηεκ.

5

Άξ.
Σηκ.
A.1

Η πληάμαζα

ΘΔΧΡΔΙΣΑΙ
Αίγην, 28/02/2020
Ο Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο

Υξεζηηά Υξπζνχια
Γεσπφλνο Σ.Δ.

Υαξάιακπνο Ν. ηεθαλίδεο
Πνιηηηθφο Μεραληθφο

Οιηθέο

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΥΑΨΑ
ΓΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ
ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΗΜΑ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΠΡΑΙΝΟΤ
& ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ

ΜΔΛΔΣΗ «Ναπαγνζσζηηθά θΪιπςε αθηώλ
Γάκνπ Αηγηαιεέαο»

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ

A.T. : Α.1 Ναπαγνζσζηηθά θΪιπςε αθηώλ
Ναπαγνζσζηηθή θάιπςε αθηψλ θαη εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ λαπαγνζσζηηθνχ έξγνπ ελ γέλεη ζηελ παξαιηαθή
δψλε ησλ πνιπζχρλαζησλ αθηψλ (ειηαληηίθσλ, Λφγγνπ, Αιπθήο, Αθξάηα 1, Αθξάηα 2) ζηνπο ηνκείο θαη κε
ηξφπν πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα άξζξα 1 έσο 4 ηεο γεληθήο θαη εηδηθήο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ, γηα ρξνληθή
πεξίνδν 3 κελψλ (Ινχιην έσο επηέκβξην) γηα ην έηνο 2020
Σηκή εθαξκνγήο €/Σεκ./εκέξα
ΔΤΡΧ (νινγξάθσο): εθαηφλ νθηψ επξψ θαη εμήληα ελλέα ιεπηά
(αξηζκεηηθψο): 108,69€

ΘΔΧΡΔΙΣΑΙ
Η πληάμαζα
Υξπζνχια Υξεζηηά

Αίγην, 28/02/2020
Ο Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο
Υαξάιακπνο Ν. ηεθαλίδεο
Πνιηηηθφο Μεραληθφο

ΜειΫηε:
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΥΑΨΑ
ΓΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ
ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ,
ΠΡΑΙΝΟΤ& ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ

«Ναπαγνζσζηηθά θΪιπςε αθηώλ Γάκνπ
Αηγηαιεέαο»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
α/α Αξ.
Σηκ/νπ

1.

Α.1

Δίδνο εξγαζίαο
Ναπαγνζσζηηθή θάιπςε αθηψλ
θαη εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ
λαπαγνζσζηηθνχ έξγνπ ελ γέλεη
ζηελ παξαιηαθή δψλε ησλ
πνιπζχρλαζησλ
αθηψλ
(ειηαληηίθσλ, Λφγγνπ, Αιπθήο,
Αθξάηαο 1, Αθξάηα 2) ζηνπο
ηνκείο θαη κε ηξφπν πνπ
πεξηγξάθνληαη ζηα άξζξα 1 έσο 4
ηεο
γεληθήο
θαη
εηδηθήο
ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ γηα
ρξνληθή πεξίνδν 3 κελψλ (Ινχιην
έσο επηέκβξην)
γηα ην έηνο 2020.

Μνλάδα
Σηκή Μνλάδαο
Μέηξεζεο Πνζφηεηα
αλά κήλα

5

Σεκ.

5

5

Ινχιηνο
31 εκέξεο x
…………€=
…………..€
Αχγνπζηνο
31 εκέξεο x
………..€=
…………€
επηέκβξηνο
30 εκέξεο x
………… €=
…………..€

Γαπάλε
Γηάξθεηα
Οιηθή
4 κήλεο

………….

………..

…………..

χλνιν
Φ.Π.Α 24%
ύλνιν

Αίγην, …………….
Ο Πξνζθέξσλ

