ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΥΠΡΟΥ 68, 16452, Αργυρούπολη
ΤΗΛ 2132026000

Ελληνικό – Αργυρούπολη …30/5/2014….

ΕΡΓΑΣΙΑ
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ
ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ (Αγίου Κοσμά)»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Φ.Π.Α. 23%

: 5.850,00 €

:

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :

1.345,50 €
7.195,50 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ελληνικό- Αργυρούπολη 30/5/2014
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΗΛ 2132026000-6077

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά την εργασία για την ναυαγοσωστική κάλυψη της παραλίας
του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης (Αγίου Κοσμά) για το έτος 2014 η οποία
είναι σύμφωνα με το Πρακτικό της Επιτροπής την 20/5/2014 για τον χαρακτηρισμό
του χώρου ως πολυσύχναστου, για να θεωρηθεί ή όχι λουτρική εγκατάσταση,
σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 23/2000.
Επομένως επιβάλλεται η επιτήρησή της από ναυαγοσώστη.
Οι εργασίες αυτές θα αφορούν στην «Ναυαγοσωστικές Εργασίες», κωδικός Αρχείου
Ειδών του ΕΠΠ, cpv : 15990000-4
Η ενδεικτική δαπάνη της εργασίας υπολογίζεται στο ποσό των 5.850,00€ πλέον ΦΠΑ
23% (1.345,50€) ήτοι 7.195,50 €. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 15/6117.0003 με
τίτλο «Ανάθεση εργασίας σε ναυαγοσώστη σε δημοτική παραλία Αγίου Κοσμά» του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του ναυαγοσώστη θα ορισθεί για τρεις μήνες από
1/6/2014 έως 31/8/2014
Η εργασία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3463/06 ΦΕΚ
Α΄114/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και των Π.Δ. 28/80 και
Π.Δ.23/2000.
Ελληνικό – Αργυρούπολη 30/5/2014

Συντάχθηκε
Σούγελας Αριστείδης

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Κυριακαράκος Διονύσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΥΠΡΟΥ 68 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛ 2132026000-6077
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ
ΚΑΛΥΨΗ
1
ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
–
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (Αγ. Κοσμά)

Τ.Μ.
5.850,00

ΔΑΠΑΝΗ
5.850,00

Ώρες υπηρεσίας: Η υπηρεσία θα γίνεται σε
καθημερινή βάση από την υπογραφή της
σύμβασης και ώρα από 10:30 έως 17:30
(σύμφωνα με το άρθ.7 του ΠΔ 23/2000)
καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και τις
Κυριακές και τις αργίες.
Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια παροχής
των υπηρεσιών του ναυαγοσώστη της
Δημοτικής Παραλίας ορίζεται από την
ημέρα της πρόσληψης έως 30/8/2014

Σύνολο
ΦΠΑ 23%
Γεν. Σύνολο

5.850,00 €
1.345,50 €
7.195,50 €

Η αναφερόμενη τιμή μορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις
τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχο είδος.

Ελληνικό- Αργυρούπολη, …../…./……..

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Σούγελας Αριστείδης

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Κυριακαράκος Διονύσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΥΠΡΟΥ 68 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΗΛ 2132026000-6077

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ
ΚΑΛΥΨΗ
1
ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
–
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (Αγ. Κοσμά)

Τ.Μ.
5.850,00

Ώρες υπηρεσίας: Η υπηρεσία θα γίνεται σε
καθημερινή βάση από την υπογραφή της
σύμβασης και ώρα από 10:30 έως 17:30
(σύμφωνα με το άρθ.7 του ΠΔ 23/2000)
καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και τις
Κυριακές και τις αργίες.
Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια παροχής
των υπηρεσιών του ναυαγοσώστη της
Δημοτικής Παραλίας ορίζεται από την
ημέρα της πρόσληψης έως 30/8/2014

Σύνολο
ΦΠΑ 23%
Γεν. Σύνολο
……………./………….2014
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

( Υπογραφή+ σφραγίδα)

5.850,00 €
1.345,50 €
7.195,50 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΥΠΡΟΥ 68 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΗΛ 2132026000-6077
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΩΝ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Άρθρο 1ο :

Περιεχόμενο Προσφοράς

Η προσφορά των διαγωνιζομένων θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα παρακάτω:
Οικονομική Προσφορά
Η οικονομική προσφορά θα διατυπώνεται σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα
προϋπολογισμού προσφοράς, για την κατ’ αποκοπή εκτέλεση προσφερομένων
εργασιών για χρονική διάρκεια τριών (3) μηνών για το έτος 2014-06-02
Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής, θα πρέπει να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού μαζί
με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά:
1. Επικυρωμένο Αντίγραφο Αδείας Ναυαγοσώστη από τη Λιμενική Αρχή,
σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ.23/2000
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής
με την οποία να δηλώνουν ότι:
Α. Έλαβαν πλήρη γνώση των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση
των υπηρεσιών ότι έχουν εκτιμήσει όλα τα ιδιαίτερα τυχόν προβλήματα της
εργασίας και ότι αναλαμβάνουν ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των εργασιών
σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και
σύμφωνα με την οικονομική τους προσφορά που υποβάλλουν και τους
αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα
Β. Ουδέποτε έχει αποφασιστεί έκπτωση ή καταγγελία συμβάσεως εκτέλεσης
παρόμοιου έργου εις βάρος τους λόγω επαγγελματικού παραπτώματος από
οποιοδήποτε ΝΠΔΔ ή άλλο νομικό πρόσωπο του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Γ. Δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από διαγωνισμούς του
δημοσίου. Σε περίπτωση που τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού, να
αναφέρονται οι λόγοι και ο χρόνος αποκλεισμού.
Άρθρο 2ο : Ανακοίνωση κατακύρωσης – ανάθεσης των υπηρεσιών
Μετά τις παραπάνω εγκρίσεις, στον αναδειχθέντα μειοδότη στον οποίο έγινε η
κατακύρωση της παροχής υπηρεσιών ναυαγοσώστη, αποστέλλεται σχετική
ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον το περιεχόμενο του έργου, την τιμή,

την συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της μελέτης και την προθεσμία
υπογραφής της σύμβασης.
Μετά την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της
σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση εντός δέκα ημερών
κηρύσσεται έκπτωτος, εκτός εάν αυτό συνέβη με ευθύνη του Δήμου ή συντρέχουν
λόγοι ανωτέρας βίας.
Άρθρο 3ο: Υποχρεώσεις «εργοδότη»:
Ο «εργοδότης» ευθύνεται έναντι του «αναδόχου» για την εμπρόθεσμη και
προσήκωσα καταβολή του τιμήματος της εργασίας.
Επίσης ο «εργοδότης» υποχρεούται να προβεί σε όλα τα απαραίτητα σύμφωνα με το
άρθρο 7 του ΠΔ 23/2000 «Υποχρεώσεις εκμεταλλευομένων λουτρικές
εγκαταστάσεις»
Άρθρο 4ο Υποχρεώσεις ναυαγοσώστη:
Οι υποχρεώσεις του ναυαγοσώστη κατά την άσκηση των καθηκόντων του θα είανι
αυτές που περιγράφονται στο άρθρο 9 του Π.Δ.23/2000
Άρθρο 5Ο Αμοιβή υπηρεσιών
Το μηνιαίο κόστος της εργασίας ναυαγοσωστικής κάλυψης της δημοτικής παραλίας
Ελληνικού ορίζεται στο ποσό των 1.951,22 € πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 2.400,00 €.
Το συνολικό κόστος της εργασίας ναυαγοσωστικής κάλυψης της δημοτικής
παραλίας Ελληνικού για την συνολική της διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης
έως 30/8/2014 ορίζεται στο ποσό των 7.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.
Άρθρο 6Ο Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή του «αναδόχου» θα διενεργηθεί από την ταμειακή υπηρεσία του
«εργοδότη» κατόπιν έκδοσης των νομίμων δικαιολογητικών πληρωμής και αφού
πιστοποιηθεί αρμοδίως η Καλή Εκτέλεση της εργασίας.
Η πληρωμή του «αναδόχου» θα ληφθεί υπόψη από την υπογραφή της Σύμβασης.
Άρθρο 7ο Λύση της σύμβασης
Μετά το πέρας του χρόνου αυτού η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως δίχως καμία
αποζημίωση για την αιτία αυτή και χωρίς καμία διατύπωση.
Ο «εργοδότης» διαρκούσης της σύμβασης, δύναται να καταγγείλει αυτήν σε περίπτωση
που διαπιστώσει σοβαρή απόκλιση των όρων εκτέλεσης και παροχής των
συμφωνηθέντων υπηρεσιών, αφού ειδοποιήσει εγγράφως το άλλο συμβαλλόμενο μέλος
δέκα ημέρες πριν την καταγγελία. Στην περίπτωση αυτή δεν είναι δυνατή καμία αξίωση
αμοιβής για το διάστημα που απομένει από την καταγγελία της σύμβασης και μέχρι
λήξεως του συμφωνημένου χρόνου.
Η σύμβαση δύναται να καταγγελθεί από τον «ανάδοχο» μόνο εάν συντρέχει σπουδαίος
λόγος. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως τον εργοδότη περί της
προθέσεως ενός μηνός πριν την έγγραφη καταγγελία λύσης της σύμβασης και να
ΕΛΛΗΝΙΚΟ –ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 30/5/2014
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Σούγελας Αριστείδης

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Κυριακαράκος Διονύσης

