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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 

Προστασία λουόμενων στις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου Σητείας κατά το 

χρονικό διάστημα Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2018 » 

βάσει του αρθρ. 7 του Π.Δ. 31 (ΦΕΚ 61/ τ. Α 4-4-2018). 
 
 

CPV: 75252000-7 Υπηρεσίες διάσωσης 

 
 
 

 
 

Πηγή χρηματοδότησης: 

Κ.Α. 00-6117.006 « Δαπάνη για την προστασία λουόμενων στις πολυσύχναστες παραλίες 

του Δήμου κατά το χρονικό διάστημα Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2018 »  

 

 10.626,29 € από ΚΑΠ αρθρ. 27 ν. 3756/09 π.ε. και 

 2.873,71 € από ίδιους πόρους 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

1. Τεχνική έκθεση  

2. Τεχνική περιγραφή 

3.  Ενδεικτικός προϋπολογισμός  

4. Συγγραφή υποχρεώσεων  
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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 
Η  παρούσα  έκθεση αφορά την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψη στις λουτρικές 

εγκαταστάσεις του Δήμου Σητείας κατά την κολυμβητική περίοδο του έτους 2018. Σκοπός της υπηρεσίας είναι 

η αποτελεσματική προσφορά υπηρεσιών προς τους μόνιμους και εποχιακούς κατοίκους του Δήμου, και η 

κάλυψη των αναγκών που προέρχονται από το ισχύον νομικό πλαίσιο (άρθρο 7 Π.Δ. 31/2018). 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 (παρ. 1δ) του Π.Δ 31/2018 (ΦΕΚ 61 /Α΄/4-4-2018) Οι Δήμοι, οφείλουν 

κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο κάθε έτους να διαθέτουν για την περιοχή 

δικαιοδοσίας τους, εφόσον σε αυτή υφίστανται λουτρικές εγκαταστάσεις ανεξαρτήτως των φορέων διαχείρισης 

τους, ένα μηχανοκίνητο μικρό ταχύπλοο σκάφος, εγγεγραμμένο σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών ως 

επαγγελματικό, ολικού μήκους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, εφοδιασμένο με 

τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του σκάφους, δεξιά και αριστερά, είναι 

γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE BOAT, μπλε απόχρωσης. 

Επιπλέον, πρέπει να είναι εφοδιασμένο με μόνιμα εγκατεστημένο προβολέα, καθώς και με VHF GPS -PLOTER- 

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

του και ένας ναυαγοσώστης, όντες σε ετοιμότητα καθημερινά για παροχή άμεσης βοήθειας στις υφιστάμενες 

λουτρικές εγκαταστάσεις, οι οποίοι και προσλαμβάνονται από τον οικείο Δήμο. 
 

Στο Δήμο Σητείας συμφώνα με το 2132.9.223/18 έγγραφο του Λιμεναρχείου Σητείας έχουν 

χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστοι χώροι (λουτρικές εγκαταστάσεις) οι ακόλουθες δύο (2) περιοχές:  

1) Ο αιγιαλός από τα Ανατολικά όρια της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Σητείας μέχρι την τοποθεσία 

ΠΕΤΡΑΣ Σητείας και 

2) Ο Αιγιαλός ΒΑΙ Παλαικάστρου Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και επειδή ο Δήμος Σητείας δε διαθέτει το ανωτέρω εξειδικευμένο  

ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό καθίσταται αναγκαία η ανάθεση παροχής της προβλεπόμενης 

ναυαγοσωστικής κάλυψης των δύο λουτρικών στο Δήμο Σητείας σε ιδιωτική επιχείρηση σύμφωνα με τις 

προϋποθέσεις  του ΠΔ. 31/2018. Επίσης σύμφωνα με το εν λόγω Π.Δ οι υπηρεσίες ναυαγοσωστικής 

κάλυψης μπορεί να ανατίθενται σε νόμιμα λειτουργούσες σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης.    

 

Η διαδικασία της ανάθεσης για την παροχή της Υπηρεσίας διέπετε από τις διατάξεις των ακόλουθων νόμων: 

  Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

 Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

  Ν. 3463/2006 «Κύρωση κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 
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Η δαπάνη της υπηρεσίας θα καλυφθεί βαρύνοντας τον ΚΑ : 00-6117.006  «δαπάνη για την προστασία των 

λουομένων στις πολυσύχναστες παράλιες του Δήμου Σητείας για το χρονικό διάστημα Ιούλιος-Σεπτέμβριος 

2018» . 

Ως κριτήριο για την  ανάθεση της υπηρεσίας ενδεικτικού προϋπολογισμού 13.497,95 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)  ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 

 

Σητεία     25 -6  - 2018 

                                         Θεωρήθηκε 

Ο συντάξας Ο προϊστάμενος Δ/νσης 

 

 

 

Εμμανουήλ Ψυλινάκης  

ΠΕ Χημικών –Περ/ντος  

 

 

 

Ματθαίος Φιλιππάκης 

ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 
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2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει το απαραίτητο προσωπικό και τεχνικά μέσα όπως αυτά προβλέπονται 

στο  Π.Δ. 31/2018- και τις σχετικές διατάξεις,  για την εκτέλεση της υπηρεσίας και συγκεκριμένα: 

1) Ενα μηχανοκίνητο μικρό ταχύπλοο σκάφος, εγγεγραμμένο σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών ως 

επαγγελματικό, ολικού μήκους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, 

εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του σκάφους, δεξιά 

και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE 

BOAT, μπλε απόχρωσης. Επιπλέον, πρέπει να είναι εφοδιασμένο με μόνιμα εγκατεστημένο προβολέα, 

καθώς και με VHF GPS -PLOTER- ΦΟΡΗΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ – ΦΟΡΗΤΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ.  

2) Χειρίστη για το ταχύπλοο σκάφος και  

3) Ναυαγοσώστη  

 

Το σκάφος θα βρίσκεται στην περιοχή των λουτρικών εγκαταστάσεων και θα επιβαίνουν ο χειριστής του και 

ένας ναυαγοσώστης, σε ετοιμότητα καθημερινά για παροχή άμεσης βοήθειας στις υφιστάμενες λουτρικές 

εγκαταστάσεις του Δήμου Σητείας.  

Η υπηρεσία θα έχει χρονική διάρκεια τρεις μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2018 και θα καλύπτει τις 

δύο λουτρικές εγκαταστάσεις του Δήμου Σητείας:  

 Τον αιγιαλό από τα Ανατολικά όρια της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Σητείας μέχρι την τοποθεσία ΠΕΤΡΑΣ 

Σητείας και 

 τον Αιγιαλός ΒΑΙ Παλαικάστρου Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου 

 

Σητεία    25 -6  - 2018 

                                                                                                     Θεωρήθηκε  

Ο συντάξας Ο προϊστάμενος Δ/νσης 

 

 

 

Εμμανουήλ Ψυλινάκης  

ΠΕ Χημικών –Περ/ντος  

 

 

 

Ματθαίος Φιλιππάκης 

ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 
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3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 

(ευρώ / ημέρα) 

 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ημέρες) 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ( €)_ 

Προστασία λουόμενων στις 

πολυσύχναστες παραλίες του 

Δήμου Σητείας 
118,32 92 10.885,44 

 

ΣΥΝΟΛΟ 10.885,44 

ΦΠΑ 24% 2.612,51 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 13.497,95 

 

 

Σητεία   25  -6  - 2018 

                                                                                                     Θεωρήθηκε  

 

Ο συντάξας Ο προϊστάμενος Δ/νσης 

 

 

 

Εμμανουήλ Ψυλινάκης  

ΠΕ Χημικών –Περ/ντος  

 

 

 

Ματθαίος Φιλιππάκης 

ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 
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4.ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
Το αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψη στις λουτρικές εγκαταστάσεις  

του Δήμου Σητείας σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο (άρθρο 7 Π.Δ. 31/2018) και όπως εξειδικεύεται στην 

παρούσα τεχνική περιγραφή. 

Η διάρκεια της σύμβασης παροχής της υπηρεσίας, ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής 

του συμφωνητικού, έως τις 30/9/2018  

 

 
 

2. ΥΠΟΧΕΡΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 

δικαίου. 

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

αδειοδοτημένο προσωπικό που προβλέπονται από τη νομοθεσία –Π.Δ. 31/2018- και τις σχετικές διατάξεις, 

ως απαραίτητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας.  

 Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τα αναλώσιμα και το μηχανικό 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 όπως περιγράφεται στην παρούσα. 

 Το προσωπικό (ναυαγοσώστες και χείριστές ) που θα διαθέσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση της υπηρεσίας θα 

είναι εφοδιασμένο με την απαραίτητη άδεια σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις   η οποία θα είναι σε ισχύ 

καθόλη τη διάρκεια  εκτέλεσης της υπηρεσίας.  

 Για την άριστη και απρόσκοπτη εκτέλεση της εργολαβίας, ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τον 

απαιτούμενο και κατάλληλο εξοπλισμό σε είδος, σύμφωνα με το Π.Δ. 31/2018 – καθώς και τις απαιτούμενες 

αδειοδότησεις σε ισχύ.  

 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος πριν από την έναρξη ανάληψης της υπηρεσίας να προσκομίσει τον οριστικό 

κατάλογο για το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού που θα εργασθεί καθόλο το χρονικό διάστημα της 

σύμβασης (Ιούλιο-Ιούνιο-Αύγουστο και Σεπτεμβρίο).  

 Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν την λήξη κάθε μήνα υπηρεσίας, να καταθέτει στο Δήμο ημερολογιακό κατάλογο 

για τον επόμενο μήνα, στον οποίο θα αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του χειρίστη και του ναυαγοσώστη (ανά 

ημερομηνία) καθώς και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου αυτών. Ο μηνιαίος κατάλογος αυτός, σε περίπτωση 

αντικατάστασης, θα ενημερώνεται και θα κοινοποιείται στον υπεύθυνο του Δήμου. 

 Κατά την εκτέλεση εργασίας ακολουθούνται πιστά οι διατάξεις του Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ 61 Α΄/04.04.2018) 

και οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υ.Ε.Ν. και εφαρμόζονται οι 

αντίστοιχες με το είδος της εργασίας που εκτελείται Τεχνικές Προδιαγραφές του Υ.Ε.Ν. και των Λιμενικών 

Αρχών.  

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανόνες υγιεινής, ασφάλειας Εργαζομένων.  
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 Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση του ναυαγοσωστικού έργου αμείβεται 

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

ανασφάλιστου προσωπικού.  

 Σε περίπτωση βλάβης του μηχανολογικού εξοπλισμού ή 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. 

 Ο ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στην σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής, από άλλο φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 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. 

 Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να πληρώνει τυχόν λιμενικά πρόστιμα που αφορούν αποκλειστικά τις 

υποχρεώσεις του αναδόχου.  

 Ο ανάδοχος, υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο Σητείας με τον ανάλογο εξοπλισμό και προσωπικό εντός 

προθεσμίας που δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό όριο των δύο (2) ημερών, από την υπογραφή του 

σχετικού συμφωνητικού. 

 Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης και για είκοσι (20) συνολικά 

ημερολογιακές ημέρες που θα καθοριστεί από την αρμόδια Επιτροπή. Μετά την διαπίστωση παρέλευσης 

άπρακτου του διαστήματος αυτού ο ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος και εφαρμόζονται οι ανάλογες κυρώσεις. 

 Ο ανάδοχος θα βρίσκεται σε στενή επαφή με τους ναυαγοσώστες που είδη έχουν προσληφθεί στους πύργους 

των δύο λουτρικών εγκαταστάσεων του Δήμου Σητείας και πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας 

υπηρεσίας του Δήμου, προς τις εντολές της οποίας οφείλει ο ίδιος και το προσωπικό του απόλυτη 

συμμόρφωση, ευρισκόμενος σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται και η εκτέλεση της εργασίας του.  

 Ο  ανάδοχος τηρεί 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.  

 

3. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ- ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Ο ανάδοχος θα αμείβεται τμηματικά για τις υπηρεσίες που παρείχε ανά ημερολογιακό μήνα. Η αμοιβή θα 

υπολογίζεται με βάση  τη ποσότητα (ημέρες) επί την συμβατική τιμή μονάδας (ευρώ/ημέρα), η οποία θα 

παραμένει σταθερή καθόλη την διάρκεια της σύμβασης. 

  Για κάθε μήνα θα συντάσσεται πρωτόκολλο τμηματικής παραλαβής με την έκδοση του σχετικού τιμολογίου και 

θα δρομολογείται η πληρωμή του αναδόχου.  

Στην συμβατική τιμή συμπεριλαμβάνονται:  

 δαπάνες μισθοδοσίας, εργοδοτικές εισφορές, λειτουργικά έξοδα 

 αντικαταστάσεις, φθορές, απώλειες, ανανεώσεις, συντηρήσεις εξοπλισμού, καύσιμα 

διάθεση του συνόλου του απαιτούμενου εξοπλισμού,  

 ασφαλιστική κάλυψη, οι λοιποί συναφή φόροι και τέλη. 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον  ΚΑ : 00-6117.006  «δαπάνη για την προστασία των λουομένων στις 

πολυσύχναστες παράλιες του Δήμου Σητείας για το χρονικό διάστημα Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2018» . 

 

4. ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμόδιου οργάνου: α) στην περίπτωση που δεν προσέλθει εντός της προβλεπόμενης στην ειδική πρόσκληση 
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ημερομηνία για την υπογραφή του συμφωνητικού,  β) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν 

συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες 

διατάξεις και γ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των 

παρατάσεων. 

2. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών 

ακολουθείται η διαδικασία της παρ.2 του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016 και επιβάλλονται αθροιστικά οι 

κυρώσεις της  παρ.4 του ίδιου άρθρου του Ν. 4412/2016. 

3.Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 

4.ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα 

περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα 

αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 204 του Ν.4412/2016.  

 

5.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ.  

Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις να υποβάλει 

προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, 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. 

 

6.ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Ο ανάδοχος, υποχρεούται να κάνει την έναρξη εκτέλεσης του ναυαγοσωστικού έργου με τον ανάλογο εξοπλισμό 

και προσωπικό εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό όριο των δύο (2) ημερών, από την 

υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 

Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης και για είκοσι (20) συνολικά 

ημερολογιακές ημέρες που θα καθοριστεί από την αρμόδια Επιτροπή. Μετά την διαπίστωση παρέλευσης 

άπρακτου του διαστήματος αυτού ο ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος και εφαρμόζονται οι ανάλογες κυρώσεις. 

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και 

μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές 

ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 218 του Ν. 4412/2016). 

 

7. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 

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

την «παράγραφο 3»  του άρθρου 221 του ν.4412/16. 

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

μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 

3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα 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 
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παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν 

μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

4.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 ή/και 

παραδοτέων, 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 ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει 

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

5.Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η 

οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών 

από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, 

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 αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της 

επιτροπής που πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω 

επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και 

συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.  

8. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

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, 

ώστε να είναι σύμφωνες 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 την 

παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, 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. 

 

Σητεία      25  -06 -2018 

                                                                                                     Θεωρήθηκε  

Ο συντάξας Ο προϊστάμενος Δ/νσης 

 

 

 

Εμμανουήλ Ψυλινάκης  

ΠΕ Χημικών –Περ/ντος  

 

 

 

Ματθαίος Φιλιππάκης 

ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 
 


