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Αντικείμενο της παρούσας είναι η ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ  ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2023 για την χρονική περίοδο από 01/06/2023 έως 
30/9/2023. 
 
Ο Δήμος Ζαχάρως  θα αναθέσει την υπηρεσία: ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ 
ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ  ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2023 με τη διαδικασία του ανοικτού 
ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ  σε ανάδοχο που θα διαθέτει τεχνογνωσία και εμπειρία για την καλή 
εκτέλεσή της. 

Ως χώρος συμβατικής εργασίας και άμεσης παροχής εργασιών του ανάδοχου ορίζονται οι κάτωθι ΤΡΕΙΣ (3) θέσεις 

σύμφωνα με την αριθ. 5/30-8-2022 (ΑΔΑ: Ω8ΕΧ4653ΠΩ-ΒΟΖ) Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 11 του ΠΔ 

71/2020 (Α΄ 166) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: 

 

1) στη μέση απόσταση μεταξύ παλαιού τουριστικού περιπτέρου και του «ΠΑΡΑ ΘΙΝ ΑΛΟΣ», στην 

περιοχή της Ζαχάρως, (1 Ναυαγοσώστης) 

2) η παραλία Κακοβάτου, (1 Ναυαγοσώστης) 

3) η παραλία Νεοχωρίου. (1 Ναυαγοσώστης) 

 

    Στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 7 του ΠΔ 71/ 2020 (Α’ 166), όπως ισχύει σήμερα, ο Δήμος Ζαχάρως  

για τις ανωτέρω παραλίες υποχρεούται: 

         Από την 01-06-2023 έως 30-09-2023 και από ώρας 10.00 - 18.00, να απασχοληθουν τρεις (3) ναυαγοσώστες, εκ 

των οποίων ένας (1)  για το βάθρο στην παραλία στη μέση απόσταση μεταξύ παλαιού τουριστικού περιπτέρου και 

του «ΠΑΡΑ ΘΙΝ ΑΛΟΣ», στην περιοχή της Ζαχάρως,   ,  έναν (1) για το βάθρο στην παραλία Κακοβάτου και  

έναν (1) για το βάθρο στην παραλία Νεοχωρίου.  {κάθε ναυαγοσώστης ελέγχει έκταση ακτής σε ακτίνα διακοσίων 

(200) μέτρων εκατέρωθεν του βάθρου} 

 

Η ενδεικτική δαπάνη της εργασίας υπολογίζεται στο ποσό των 92.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 74.193,55€ ΦΠΑ 24%: 17.806,45 €). 

Η εκτέλεση των σχετικών εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τον τρόπο και τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική 

Επιτροπή κατ’ εφαρμογή των παρακάτω διατάξεων: 

• Του Ν. 4412/ 2016 (Α' 147), όπως ισχύει σήμερα. Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

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

• Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/ 2006- Α’ 114), ως ισχύει, 

• Του άρθρου 55 παρ. 1 του Ν. 2238/1994, ως ισχύει, 

• Του Ν. 3852/ 2010 (Α’ 87, Πρόγραμμα Καλλικράτης), ως ισχύει, 

• Του ΠΔ 71/ 2020 (Α’ 166), 

• Της Υπ αριθ. 5/30-8-2022 (ΑΔΑ: Ω8ΕΧ4653ΠΩ-ΒΟΖ) Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 11 του ΠΔ 71/2020 

(Α΄ 166) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

 

 

 

 

Οι παραπάνω υποχρεώσεις θ’ ανατεθούν από το Δήμο Ζαχάρως  με τη διαδικασία του ανοιχτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού σε νομίμως λειτουργούσα σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 

1 και του άρθρου 7 του ΠΔ 71/ 2020 (Α’ 166), όπως ισχύει σήμερα, με την ρήτρα της παρ. 3 του προαναφερόμενου 

άρθρου (7) πως «Οι υπόχρεοι της παραγράφου 1 μπορούν να αναθέτουν τη ναυαγοσωστική κάλυψη λουτρικής 

εγκατάστασης σε νομίμως λειτουργούσα σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος. Στην περίπτωση αυτή, για την τήρηση των υποχρεώσεων των περιπτώσεων (α), (β), (γ), (δ), (ε), (στ) και 

(ζ) της παραγράφου 1, υπεύθυνη είναι αποκλειστικά η σχολή αυτή. Οι Δήμοι μπορούν να αναθέτουν την τήρηση 

της υποχρέωσης της παραγράφου 2 σε νομίμως λειτουργούσα σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης και, στην 



περίπτωση αυτή, η σχολή είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την τήρηση της υποχρέωσης αυτής».  

 

 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

 

                                                  

ΖΑΧΑΡΩ 10 Νοεμβρίου 2022        
  Ο   ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ     

             ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛ.    ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

    

    

ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 

ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ  ΤΡΙΩΝ (3) ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α.Τ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

Δαπάνες προσωπικού (ναυαγοσωστών, χειριστή 

ταχυπλόου) μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές 
1 

Κατ' αποκοπή 

(Ανάλυση στο 

Παράρτημα 

Α) 

1   63.317,53 

Διάφορες δαπάνες (φαρμακευτικός εξοπλισμός, 

αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή με αυτοκόλλητα 

ηλεκτρόδια, ενηλίκων και βρεφών, διασωστικός 

εξοπλισμός, οριοθέτηση παραλιών, ειδικές 

καλαίσθητες πινακίδες διπλής όψεως) Λειτουργικές 

δαπάνες εξοπλισμού (αντικατάσταση - φθορές - 

απώλειες του μηχανολογικού εξοπλισμού, 

ασφαλιστική κάλυψη λοιπά συναφή τέλη και φόροι) 

2 Τεμ 3 1.000,00 3.000,00 € 

Ανά ναυαγοσώστη, θα διαθέτουν από ένα 

μηχανοκίνητο, επαγγελματικό μικρό σκάφος, 

ολικού μήκους τουλάχιστον τριών μέτρων και 

τριάντα (3,30) εκατοστών, ιπποδύναμης 

τουλάχιστον έξι (6) ίππων, εγγεγραμμένο 

αποκλειστικά σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, 

χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, με τα 

προβλεπόμενα, για την κατηγορία του, εφόδια. Στο 

μέσο των πλευρών του μικρού σκάφους, δεξιά και 

αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ 

ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE 

BOAT, μπλε απόχρωσης. Επίσης θα είναι διαθέσιμο 

για όλη την ακτή ένα επαγγελματικό ατομικό 

σκάφος - θαλάσσιο μοτοποδήλατο, ολικού μήκους 

τουλάχιστον δύο μέτρων και εβδομήντα πέντε (2,75) 

εκατοστών, ιπποδύναμης τουλάχιστον ογδόντα (80) 

ίππων, τουλάχιστον δύο (2) θέσεων, χρώματος 

εξωτερικά πορτοκαλί, με τα προβλεπόμενα, για την 

κατηγορία του, εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του, 

δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη 

ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη 

RESCUE ΒΟΑΤ, μπλε απόχρωσης. Με το ατομικό 

σκάφος - θαλάσσιο μοτοποδήλατο του εδαφίου 

αυτού διατίθεται και ένα ειδικό φορείο διάσωσης. 

3 Τεμ 3 1.500,00 4.500,00 € 



Επαγγελματικό, μηχανοκίνητο, πνευστό, μικρό 

ταχύπλοο σκάφος, ολικού μήκους τουλάχιστον 

πέντε (5) μέτρων, ιπποδύναμης τουλάχιστον εκατό 

(100) ίππων, εγγεγραμμένο αποκλειστικά σε Βιβλίο 

Εγγραφής Μικρών Σκαφών, με εφεδρική μηχανή, 

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 ΒΟΑΤ, μπλε 

απόχρωσης. 

4 Τεμ 1 3.376,02 3.376,02€ 

ΣΥΝΟΛΟ 74.193,55 

Φπα 24% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 17.806,45 

  92.000,00 

      
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

 

                                                  

ΖΑΧΑΡΩ 10 Νοεμβρίου 2022         

  Ο   ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ     

             ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛ.    

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 

     

     

ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 

ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (για 4 μήνες) με ΠΔ 71/2020      

 

Ημερομίσθιο 32,50 €      
 

Ημέρες 26 32,5 845 
 

        

        

Απασχολούμενοι το μήνα 8 845 6.760,00 
 

Ρεπώ (4ρεπώ το μήναΧ6) 32 32,5 1.040,00 
 

Υπερεργασίες /μήνα/απασχ (2ώρες/εβδομ Χ 4 εβδ. ) = 8 

ώρες 
     

 

Υπερεργασίες (20% ωρομισθ) (8 ώρες Χ 8 απασχ Χ 4 

μήνες) 
256 5,85 1.497,60 

 

Γενικό σύνολο (μισθών, ρεπώ,Υπερωριών) / μήνα     9.297,60 
 

         

         

Μήνες (4 Χ 9.297,60) 4 9.297,60 37.190,40 
 

Κυριακές (18 Χ 8 απασχ) 144 56,88 8.190,72 
 

Δώρο Χριστ +Επ.Αδείας (21ημ Χ 8απασχ) 168 32,5 5.460,00 
 

Μερικό σύνολο (μήνες, Κυριακές, Επιδόματα)     50.841,12 
 

Εργοδοτικές εισφορές (24,54 %)     12.476,41 
 

Γενικό Σύνολο Μισθοδοσίας     63.317,53 
 

     
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

ΖΑΧΑΡΩ 10 Νοεμβρίου 2022        

  Ο   ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ     

             ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛ.    

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

     

     

ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 

ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ                                                      ΤΩΝ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ                                                      ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ 2023 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                     ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ: 92.000,00 €  

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΑΡΘΡΑ 1-4) 

 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η συγγραφή υποχρεώσεων για την υπηρεσία : «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 
ΤΩΝ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ 2023 ». 
    Ο Δήμος Ζαχάρως  θα αναθέσει, μετά από ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό τη προαναφερόμενη υπηρεσία, σε 
ανάδοχο που θα διαθέτει νομίμως λειτουργούσα σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης.  

Επίσης ο ανάδοχος  θα διαθέτει το απαραίτητο  προσωπικό, εξοπλισμό και τεχνογνωσία απαραίτητα για την καλή 
εκτέλεση της προαναφερόμενης υπηρεσίας. 

 
Άρθρο 1ο. Διάκριση χώρου εκτέλεσης της υπηρεσίας 

Ως χώρος συμβατικής εργασίας και άμεσης παροχής των υπηρεσιών του αναδόχου ορίζεται η παραλιακή ζώνη των 
ακτών του Δήμου Ζαχάρως 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 που θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στα παρακάτω 
σημεία των παραλιών του Δήμου Ζαχάρως: 
 

1) στη μέση απόσταση μεταξύ παλαιού τουριστικού περιπτέρου και του «ΠΑΡΑ ΘΙΝ ΑΛΟΣ», στην 

περιοχή της Ζαχάρως, (1 Ναυαγοσώστης) 

2) η παραλία Κακοβάτου, (1 Ναυαγοσώστης) 

3) η παραλία Νεοχωρίου. (1 Ναυαγοσώστης) 
 
 
Βάσει του ΠΔ 71/2020 θα απαιτηθούν τρεις (3) ναυαγοσώστες για τους τρεις πύργους , ένας (1) συντονιστής-
επόπτης, και  για την διάθεση του ταχύπλοου της παρ .ζ) του άρθρου 7 του ΠΔ 71/2020 και την επάνδρωσή του , 
έναν (1) χειριστή του και έναν (1) ναυαγοσώστη, που θα είναι σε ετοιμότητα καθημερινά για παροχή άμεσης 
βοήθειας στις υφιστάμενες λουτρικές εγκαταστάσεις και δύο (2) επιπλέον ναυαγοσώστες για την κάλυψη των ρεπό 
των υπαλλήλων, καθώς η εργασία της ναυαγοσωστικής κάλυψης παρέχεται ανελλιπώς επί καθημερινής οχταώρου 
βάσης συμπεριλαμβανομένων και των Σαββατοκύριακων και Αργιών. 
    Συνολικά για την ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Ζαχάρως 2023 θα 
απαιτηθούν έξι (6) ναυαγοσώστες ,ένας (1) συντονιστής -επόπτης και ένας (1) χειριστής σκαφών. 

Δεδομένου ότι η ναυαγοσωστική κάλυψη των ως άνω ακτών θα ανατεθεί σε Ανάδοχο σύμφωνα με την παρούσα 
μελέτη, ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την τήρηση των διαλαμβανομένων του Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166 
Α'/31-08-2020) στις προαναφερθείσες ακτές, κατά τους προαναφερθέντες μήνες και κατά τις ώρες από 10:00 
έως 18:00 (7 ημέρες την εβδομάδα). 
 
 
 
 
 
 



Άρθρο 2ο. Μεθοδολογία εκτέλεσης υπηρεσιών 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποδείξει στην προσφορά όλα τα τεχνικά και μηχανικά μέσα που προβλέπονται στα 
άρθρα 7 και 9 του Π.Δ. 71/2020 ως απαραίτητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας, ήτοι πρέπει να : 

2.1 Εφοδιάζει κάθε ναυαγοσώστη που βρίσκεται σε βάθρο [σύνολο τρία(3) βάθρα] με τον ακόλουθο 
εξοπλισμό : 

1. Μηχανοκίνητο επαγγελματικό μικρό σκάφος ολικού μήκους τουλάχιστον 3,30 μέτρων, ιπποδύναμης 
τουλάχιστον 6 ΗΡ, εγγεγραμμένο αποκλειστικά σε βιβλίο Εγγραφής μικρών σκαφών χρώματος εξωτερικά 
πορτοκαλί, με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του μικρού 
σκάφους δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη RESCUE BOAT, μπλε απόχρωσης. Η έλικα του 
μικρού σκάφους είναι προφυλαγμένη με πλέγμα για την αποτροπή ατυχήματος 

2. Αδιάβροχο φακό 
3. Κυάλια μεγέθυνσης τουλάχιστον επτά επί πενήντα mm 
4. Ναυαγοσωστικό σωσίβιο, σύμφωνα με το παράρτημα «Δ» 
5. Σανίδα διάσωσης, τουλάχιστον 2,20μ, από συνθετικό ή ημισυνθετικό υλικό ή πνευστή, αβύθιστη,σύμφωνα 

με το παράρτημα «ΣΤ» 
6. Σωστικό σωλήνα σύμφωνα με το παρ. «E», (ο εφοδιασμός με σωστικό σωλήνα είναι προαιρετικός) 
7. Φορητό ,αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή με αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια ,ενηλίκων και βρεφών 

8. Πτυσσόμενο φορείο και σανίδα ακινητοποίησης επιπλέουσα, με ιμάντες πρόσδεσης και συστήματα 

ακινητοποιητή κεφαλής συμβατό με τη σανίδα ακινητοποίησης 
9. Δύο σημαντήρες χρώματος πορτοκαλί με σχοινί μήκους τουλάχιστον πενήντα (50) μέτρων και διαμέτρου 

τουλάχιστον 10mm 
10. Ένδυμα κολύμβησης χρώματος πορτοκαλί στο οποίο να αναγράφεται η ένδειξη «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ-

LIFE GUARD» 
11. Καπέλο στην εμπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής 

την ένδειξη LIFE GUARD 
12. Καταδυτικό μαχαίρι 
13. Μάσκα βυθού 
14. Βατραχοπέδιλα 
15. Σημαία ναυαγοσώστη χρώματος πορτοκαλί διαστάσεων 80 Χ 100 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 για κάθε βάθρο, με διαφορετικό αριθμό κλήσης έκαστο, ο αριθμός κλήσης του οποίου 

δημοσιοποιείται με μέριμνα των κατά περίπτωση ,υπόχρεων ,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 
20. Ισοθερμικές κουβέρτες 
21. Γυαλιά ηλίου 
22. Πινακίδα χρώματος πορτοκαλί με την ένδειξη «ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ» και κάτωθεν αυτής την ένδειξη « 

FIRST AID» μπλε απόχρωσης 
23. Πράσινη σημαία (ΚΟΛΥΜΠΑΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ) 80Χ100 εκ 
24. Κίτρινη σημαία (ΚΟΛΥΜΠΑΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ) 80Χ100 εκ 
25. Κόκκινη σημαία (ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ) 80Χ100 εκ 
26. Φορητή συσκευή VHF marine 
27. Κατάλληλη ,ειδική, πλαστική ή χάρτινη κάρτα, εντός πλαστικής μεμβράνης ή θήκης ,η οποία περιέχει το 

όνομα του ναυαγοσώστη ,τη φωτογραφία του ,τον αριθμό πρωτοκόλλου της άδειας ναυαγοσώστη που 
κατέχει ,καθώς και τη Λιμενική Αρχή έκδοσης της Άδειας. 

2.2 Τοποθετεί σε εμφανή σημεία πρόσβασης στο χώρο των λουτρικών εγκαταστάσεων ειδικές καλαίσθητες 
πινακίδες διπλής όψεως πλάτους ενάμιση (1,5) μέτρου και ύψους ενενήντα (90) εκατοστών, έκαστη, 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 και ο Ευρωπαϊκός Αριθμός έκτακτης Ανάγκης (112). 

2.3 Επισημαίνει τα όρια, μέχρι τα οποία φθάνουν, συνήθως, κολυμπώντας οι λουόμενοι, με την τοποθέτηση 
σειράς ευδιάκριτων, πλωτών σημαντήρων, χρώματος κίτρινου, σχήματος σφαιρικού, οι οποίοι τοποθετούνται σε 
απόσταση δέκα (10) μέτρων ο ένας από τον άλλον. Επιπλέον οριοθετούν δίαυλο, πλάτους τουλάχιστον πέντε (5) 
μέτρων από τον οποίο επιτρέπεται η εκκίνηση και η επιστροφή, από και προς την ακτή, του ατομικού σκάφους της 
υποπερίπτωσης 1) της περίπτωσης στ) και του σκάφους της περίπτωσης ζ).Τα όρια του διαύλου σημαίνονται με 
την τοποθέτηση κατάλληλων ,ευδιάκριτων, πλωτών σημαντήρων, χρώματος κίτρινου, κωνικού σχήματος δεξιά και 
κυλινδρικού σχήματος αριστερά, για τον εισερχόμενο στο δίαυλο από την ανοιχτή θάλασσα, οι οποίοι 
τοποθετούνται σε απόσταση τριών (3) μέτρων ο ένας από τον άλλο. 

2.4 Βάθρο ναυαγοσώστη 



1. Η κατασκευή του βάθρου δεν είναι μόνιμη, γίνεται από κατάλληλα υλικά κατά τρόπο ώστε να αντέχει σε 
οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες και φέρει απαραίτητα κλίμακα ανόδου, κάθισμα, ιστό σημαίας και σκέπαστρο 
προφύλαξης από τον ήλιο. Το ύψος του βάθρου από την επιφάνεια της θάλασσας υπερβαίνει τα τρία (3) μέτρα. 
2. Η θέση του βάθρου είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζεται ο έλεγχος και η τέλεια κατόπτευση με στόχο την άμεση 
παροχή βοήθειας σε κινδυνεύοντες. 
3. Κατά το χρόνο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη αναρτάται σε περίοπτη θέση του βάθρου η πινακίδα με την ένδειξη 
των πρώτων βοηθειών και επαίρεται στον ιστό η σημαία ναυαγοσώστη. 
4. Εφόσον για οποιονδήποτε λόγο απουσιάζει ο ναυαγοσώστης από τη λουτρική εγκατάσταση, αφαιρείται η 
πινακίδα με την ένδειξη των πρώτων βοηθειών και επαίρεται επί ιστού η σημαία που δεικνύει την απουσία 
ναυαγοσώστη. 
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τα αναλώσιμα και το μηχανικό εξοπλισμό που απαιτούνται για την εκτέλεση των 
υπηρεσιών, καθώς και το αναγκαίο ειδικευμένο, έμπειρο και ικανό, προσωπικό για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 
του ναυαγοσωστικού έργου του Δήμου. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανόνες υγιεινής, ασφάλειας εργαζομένων και 
προστασίας περιβάλλοντος (περιβαλλοντικοί όροι). 
 
2.5 Ελάχιστος μηχανοκίνητος εξοπλισμός 
Ο ελάχιστος μηχανοκίνητος εξοπλισμός που πρέπει να διαθέτει ο ανάδοχος οικονομικός φορέας για την παροχή 
της υπηρεσίας της ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων παραλιών σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΠΔ 
71/2020 παρ.1 περ. στ) είναι ο εξής: 

1. Εφόσον υποχρεούνται να προσλαμβάνουν τουλάχιστον δύο ναυαγοσώστες διαθέτουν ένα επαγγελματικό 
ατομικό σκάφος -θαλάσσιο μοτοποδήλατο , ολικού μήκους τουλάχιστον δύο μέτρων και εβδομήντα πέντε 
εκατοστών (2,75 μ.), ιπποδύναμης τουλάχιστον 80 ΗΡ, τουλάχιστον δύο θέσεων χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, 
με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του εφόδια, εγγεγραμμένου σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών. Στο 
μέσο των πλευρών του μικρού σκάφους δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, 
κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE BOAT, μπλε απόχρωσης. Με το ατομικό σκάφος-θαλάσσιο μοτοποδήλατο 
διατίθεται και ένα ειδικό φορείο διάσωσης. 

2. Ανά ναυαγοσώστη, διαθέτουν ένα μηχανοκίνητο, επαγγελματικό μικρό σκάφος, ολικού μήκους τουλάχιστον 
τριών μέτρων και τριάντα εκατοστών (3,30 μ.), ιπποδύναμης τουλάχιστον έξι (6) ίππων, εγγεγραμμένο 
αποκλειστικά σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, με τα προβλεπόμενα, για 
την κατηγορία του, εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του μικρού σκάφους, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η 
ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE BOAT, μπλε απόχρωσης. Η έλικα του 
μικρού σκάφους είναι προφυλαγμένη με πλέγμα για την αποτροπή ατυχήματος. Μετά τη συμπλήρωση δέκα (10) 
ετών από την εγγραφή του στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, επιτρέπεται η δραστηριοποίησή του, με την 
προϋπόθεση υποβολής, με μέριμνα των, κατά περίπτωση, υπόχρεων του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου, 
σε ετήσια βάση, στη Λιμενική Αρχή, βεβαίωσης Αναγνωρισμένου Οργανισμού ή διπλωματούχου ή πτυχιούχου 
ναυπηγού, από την οποία να προκύπτει, ύστερα από επιθεώρηση, ότι το σκάφος και οι προωστικοί κινητήρες του 
εξακολουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών και διατάξεων και διατηρούνται σε 
ικανοποιητική κατάσταση. 

3. Σύμφωνα με τις παρ.1 περ. ζ) του άρθρου 7 του ΠΔ 71/20 πρέπει να διαθέτουν ένα επαγγελματικό, 
μηχανοκίνητο, πνευστό, μικρό ταχύπλοο σκάφος ολικού μήκους τουλάχιστον πέντε μέτρων (5 μ.), ιπποδύναμης 
τουλάχιστον 100 ΗΡ, εγγεγραμμένο αποκλειστικά σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, με εφεδρική μηχανή 
χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του 
μικρού σκάφους δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη 
RESCUE BOAT, μπλε απόχρωσης. Επιπλέον, πρέπει να είναι εφοδιασμένο με μόνιμα εγκατεστημένο προβολέα 
και VHF GPS PLOTER, με σανίδα ακινητοποίησης επιπλέουσα, με ιμάντες πρόσδεσης και σύστημα 
ακινητοποιητή κεφαλής συμβατό με τη σανίδα ακινητοποίησης, καθώς και με φορητό φαρμακείο ναυαγοσώστη -
φορητό απινιδωτή. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω για τη ναυαγοσωστική κάλυψη του Δήμου Ζαχάρως και βάσει του ΠΔ 71/2020 , ο 
ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τρία (3) από τα μικρά σκάφη μήκους 3,30 μ  ένα για κάθε παραλία αντίστοιχα,  
ένα(1) επαγγελματικό ατομικό σκάφος -θαλάσσιο μοτοποδήλατο , ολικού μήκους τουλάχιστον δύο μέτρων και 
εβδομήντα πέντε εκατοστών (2,75 μ.) και ένα (1) ταχύπλοο σκάφος ολικού μήκους τουλάχιστον πέντε μέτρων (5 
μ.) . 
 

Άρθρο 3ο Προσωπικό εκτέλεσης της ναυαγοσωστικής υπηρεσίας 

Το προσωπικό που θα διαθέσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση της υπηρεσίας 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. 
 
3.1 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 για 7 
ημέρες την εβδομάδα ως εξής: 

α. Την κάλυψη των ακτών : 

 

1) στη μέση απόσταση μεταξύ παλαιού τουριστικού περιπτέρου και του «ΠΑΡΑ ΘΙΝ ΑΛΟΣ», στην 

περιοχή της Ζαχάρως, (1 Ναυαγοσώστης) 

2) η παραλία Κακοβάτου, (1 Ναυαγοσώστης) 

3) η παραλία Νεοχωρίου. (1 Ναυαγοσώστης) 

 

 

2. Ο ναυαγοσώστης κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του παρακολουθεί τους λουόμενους, είναι σε 
άμεση ετοιμότητα παροχής βοήθειας και δεν εκτελεί άλλη παράλληλη εργασία. 

Άρθρο 4ο. Δαπάνη της υπηρεσίας 

4.1 Η δαπάνη της υπηρεσίας της ναυαγοσωστικής κάλυψης για τη χρονική διάρκεια από 1/06/2023 έως 
30/9/2023 προϋπολογίζεται στο ποσόν των 92.000,00 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%. 
Και είναι εγγεγραμμένη στον ΚΑ 10.6117.81 του προϋπολογισμού του Δήμου Ζαχάρως Οικονομικού 
Έτους 2023  

 

 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

ΖΑΧΑΡΩ 10 Νοεμβρίου 2022        

  Ο   ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ     

             ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛ.    

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

     

     

ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 

ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΔ 71/2020 

 
α) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: «Περιεχόμενο φορητού φαρμακείου ναυαγοσώστη». β) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: «Τύπος ναυαγοσωστικού 

σωσιβίου (RESCUE CAN)». γ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: «Τύπος ναυαγοσωστικής σανίδας (RESCUE BOARD)». δ) 

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

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι' 
Περιεχόμενο φορητού φαρμακείου ναυαγοσώστη 
 

 
Α.ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(συσκευασία) 

Αντισταμινικά χάπια 1 

Σκεύασμα γλυκόζης για την αντιμετώπιση της Υπογλυκεμίας 
1 

Παρακεταμόλη σε χάπια 500mg 1 
Ενέσιμη Υδροκορτιζόνη 200mg 1 

Αντισταμινική αλοιφή 1 
Αλοιφή αργυρούχου σουλφαδιαζίνης, ή άλλο σκεύασμα 
υδρογέλης κατά εγκαυμάτων 

2 

Δμα Ιωδιούχου Ποβιδόνης 10% 

Φιαλίδιο30ml κατ' ελάχιστον 

Φυσιολογικός ορός 0,9%NaCl σε φιαλίδια των 10ml για 
οφθαλμική έκπλυση 

10 

Βρογχοδιασταλτικά για την δύσπνοια 2 
Β.ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  

Αυτοκόλλητα ράμματα επιδερμικά 3mmΧ75mm σε 

αποστειρωμένη συσκευασία 
20 

Αυχενικό κολλάρο ρυθμιζόμενο παιδιατρικό 
 

Βαμβάκι Ιατρικής Χρήσης Πεπιεσμένο Ρολό 1 

Επίδεσμος Αιμοστατικός Reliance με επίθεμα 2 
Φορητή φιάλη οξυγόνου τουλάχιστον 1 λίτρου με μειωτήρα 
πίεσης και συσκευή χορήγησης οξυγόνου 

1 

Ιμάντας Ίσχαιμης Περίδεσης 1 

Παγοκύστη-θερμοκύστη πολλαπλών χρήσεων 2 
Ψυκτικό σπρέι 400ml 1 

Λαρυγγική μάσκα μέγεθος 3,4,5 1 

Γάζες αποστειρωμένες 10cmX10cm- 12PLY/36cmx40cm^ 
ξεχωριστή συσκευασία η καθεμιά 

20 

Ελαστικός επίδεσμος πλάτους 10cm 2 

Ελαστικός επίδεσμος πλάτους 5cm 2 
Αλκοολούχο δμα αντισηψίας δέρματος Φιαλίδιο 50 ml 

κατ'ελάχιστον 

Λευκοπλάστ υφασμάτινο ,λευκό ,πλάτους τουλάχιστον 3cm 
1 

Σύριγγες με βελόνη αποστειρωμένες σε μονή συσκευασία 5ml 

5 

Γάντια latex ή βινυλίου νιτριλίου (όχι μαύρου χρώματος) 

10 ζευγάρια 

Αυτοκόλλητες γάζες τύπου HANZAPLAST ,διαστάσεων 

κατ'ελάχιστον 2χ2 cm 

10 

Μάσκα χορήγησης οξυγόνου 

3 

Μάσκα χορήγησης εμφυσήσεων κατά την ΚΑΡΠΑ,τύπου 

pocket mask 

1 

Ψαλίδι υφασμάτων ,τύπου Lister 

1 

Στοματοφαρυγγικοί αγωγοί τύπου Guedel,διαφόρων μεγεθών 

Σετ 6 τμχ διαφορετικού 
μεγέθους 



Αερονάρθηκες άνω και κάτω άκρων 

1 τμχ για κάθε είδος 

Αυχενικός κηδεμόνας σκληρός ,ρυθμιζόμενος σε μέγεθος 

,πολλαπλών χρήσεων 

1 

Βελόνα αποσυμπίεσης πνευμοθώρακα 

1 

Επίθεμα θωρακικού τραύματος 

1 

Αποστειρωμένο τούλι εμβαπτισμένο σε νερό και φυτικά 

έλαια για έγκαυμα 

Γ.ΟΡΓΑΝΑ 

2 

Φορητή Συσκευή ανάνηψης στόμα με στόμα τύπου Brook 

1 

Φιάλη οξυγόνου φορητή,πολλαπλών χρήσεων,με ρυθμιστή και 

μειωτήρα πίεσης και ροόμετρο ,κατ'ελάχιστον ί λτ και 

κατ'ελάχιστης μέγιστης πίεσης 200bar 

1 

Aσκός χορηγήσεως εμφυσήσεων τύπου AMBU,ενηλίκων 

,πολλαπλών χρήσεων 

1 

Συσκευή αναρρόφησης δηλητηρίου 

1 

Συσκευή αναρρόφησης εκκρίσεων χειροκίνητη 

1 

Παλμικό οξύμετρο με εύρος μέτρησης κατ' ελάχιστον από 70% 

έως 99% Sat02 

1 

Συσκευή μέτρησης σακχάρου με ταινίες μέτρησης και 

σκαρφιστήρες 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ' 
Τύπος ναυαγοσωστικού σωσιβίου (RESCUE CAN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' 

Τύπος σωστικής σανίδας(RESCUE BOARD) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ' 

Τύπος σωστικού σωλήνα( RESCUE TUBE) 

 



 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Εργασία: ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ                                                      ΤΩΝ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ                                                      ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ 2023 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                     ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ: 92.000,00 €  

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ : 

 

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
(ΑΡΘΡΑ 5-9) 

 
 

Άρθρο 5ο. Γενικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης υπηρεσίας 

5.1 Ο ανάδοχος οφείλει να επισκεφθεί και ελέγξει πλήρως την φύση την τοποθεσία και τους χώρους που αφορούν 
το αντικείμενο του ναυαγοσωστικού έργου για να λάβει πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών 
εκτέλεσης των εργασιών κυρίως σε ότι αφορά τις θέσεις καθηκόντων, τις μεταφορές, διάθεση διαχείριση και 
αποθήκευση υλικών, δυνατότητα εξασφάλισης εν γένει προσωπικού, και οδών προσπέλασης, τις επικρατούσες 
κλιματολογικές συνθήκες, τις φυσικές συνθήκες στον τόπο των εργασιών, την διαμόρφωση και κατάσταση του 
εδάφους, το είδος και τα μέσα (μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες) που θα απαιτηθούν πριν την έναρξη και κατά 
την εκτέλεση των εργασιών και οιαδήποτε άλλα θέματα που με οιοδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν τις 
εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος της εργασίας σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης. 
5.2 Θεωρείται δεδομένο ότι ο ανάδοχος έχει λάβει γνώση της παρούσας μελέτης, όπως και των όρων της 
παρούσας και των ειδικών συνθηκών του έργου. Επίσης θα υποβάλλουν στοιχεία με τα οποία θα αποδεικνύεται η 
τεχνική υποδομή και οργάνωση που διαθέτουν και θα εφαρμόσουν όπως προσωπικό, εξοπλισμός κ.λ.π.. Ο 
ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από 
τις συνθήκες και τους όρους της παρούσας. 
Η προσφορά για την εκτέλεση της εργασίας έχει δοθεί με πλήρη ευθύνη του αναδόχου και μετά από εκτίμηση και 
συνδυασμό των μέσων που διαθέτει των πραγματικών δεδομένων εκτέλεσης της εργασίας και αποδεικνύει με την 
προσφορά του ότι έλαβε γνώση όλων των γενικών ειδικών και τεχνικών όρων που αποτελεί συμβατική υποχρέωσή 
του. 
5.3 Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τοπική τεχνική υποδομή και οργάνωση η οποία θα του εξασφαλίζει 
συνεχώς την απόλυτη στήριξη και απρόσκοπτη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιεί, 
για την εκτέλεση των εργασιών. Υποχρεούται επίσης να διαθέσει για την εργασία όλο το απαιτούμενο προσωπικό, 
και εξοπλισμό (τόσο για την εκτέλεση της εργασίας, όσο και για την ένδυση του προσωπικού), όπως αναφέρεται 
αναλυτικά στην τεχνική έκθεση, όχημα, αποθηκευτικούς χώρους, και οποιαδήποτε άλλα μέσα είναι αναγκαία για 
την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας που αναλαμβάνει. 
5.4 Ο ανάδοχος είναι επιπλέον υποχρεωμένος κατά την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει οριστικό και 
πλήρη κατάλογο με το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της εργασίας 
και σε ποιους χώρους αυτό θα εργαστεί. Τον κατάλογο του προσωπικού θα συνοδεύουν ευδιάκριτα αντίγραφα της 
άδειας ναυαγοσώστη (εν ισχύ) για κάθε άτομο. 
5.5 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει τους ανάλογους υπεύθυνους επόπτες για το προσωπικό του, οι οποίοι θα 
συντονίζουν την υπηρεσία ναυαγοσωστικής κάλυψης και θα ενημερώνουν τις υπηρεσίες του Δήμου για θέματα 
που αφορούν την καλύτερη δυνατή εκτέλεση της υπηρεσίας. 
5.6 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. Παράλληλα υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία και το 
Λιμεναρχείο για την αδυναμία εκτέλεσης της προγραμματισμένης εργασίας και να ενημερώσει με ποιο τρόπο και 
σε πόσο χρονικό διάστημα θα προβεί στην επανόρθωσή της. 
5.7 Επίσης, τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου προς τις εντολές και οδηγίες της 
οποίας οφείλει απόλυτη συμμόρφωση, ενώ ευρίσκεται σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται και η εκτέλεση των 
εργασιών του. Δεν μπορεί να υποκατασταθεί στην σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής, από άλλο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, χωρίς αυτό να έχει γίνει γνωστό στο δήμο διαμέσου της προσφοράς του και αντίστοιχη έγγραφη 
συγκατάθεση του δήμου. Υποχρεούται δε να εφαρμόζει τις ισχύουσες διατάξεις περί ναυαγοσωστικού έργου και 
να ορίσει υπεύθυνο επόπτη για το προσωπικό του, ο οποίος θα συντονίζει το ναυαγοσωστικό έργο και θα 
ενημερώνει τις υπηρεσίες του δήμου για θέματα που αφορούν την καλύτερη δυνατή εκτέλεση του έργου. Όλες οι 
συνεννοήσεις μεταξύ της αρμόδιας υπηρεσίας ή του επιβλέποντα αφ' ενός και του αναδόχου αφ' ετέρου, είτε 
αφορούν στην παροχή ή αίτηση οδηγιών ή προβολή διαφωνιών, είτε κάθε 



άλλη ενέργεια ή δήλωση, γίνονται οπωσδήποτε με έγγραφο. 
5.8 Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση του ναυαγοσωστικού έργου αμείβεται και 
ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να πληρώνει το προσωπικό του σύμφωνα με 
όσα καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις, δηλαδή επιδόματα αδείας, ημερομίσθια για τις ημέρες υποχρεωτικής 
αργίας κ.λ.π. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. 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 στο προσωπικό του και σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή 
πράγματα η σε κάθε τρίτο τον οποίο έβλαψε κατά την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας. Επίσης υποχρεούται στην 
παροχή πρώτων βοηθειών σε αυτούς, και διατηρεί το απαιτούμενο φαρμακευτικό υλικό για την παροχή πρώτων 
βοηθειών στα πλαίσια των καθηκόντων του. 
Για ατυχήματα ή ζημιές που τυχόν θα συμβούν στο προσωπικό του αναδόχου 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. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί να 
κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας, η οποία θα θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Το προσωπικό του αναδόχου θα 
αντικαθίσταται, εφόσον το απαιτήσει ο δήμος, σε περίπτωση που θα κριθεί ακατάλληλο για την ομαλή διεκπεραίωση 
του συμβατικού αντικειμένου. 
Σε καμία περίπτωση ο ανάδοχος δεν θα μπορεί να στηρίζεται σε άγνοια των συνθηκών και αναγκών της παραλιακής 
ζώνης του δήμου για περιπτώσεις προβλημάτων ή αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών που προβλέπονται στην παρούσα 
συγγραφή υποχρεώσεων. 

Άρθρο 6ο. Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης της υπηρεσίας 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει στο φάκελο της προσφοράς τους να έχουν συμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση και 
να δεσμεύονται για τα παρακάτω : 

6.1 Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού ή οποιονδήποτε τρόπο αδυναμίας εκτέλεσης υπηρεσίας, ο ανάδοχος 
υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή του με άλλο έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο πρόγραμμα 
υπηρεσιών χωρίς διακοπή. Υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία για την αδυναμία εκτέλεσης της 
προγραμματισμένης υπηρεσίας και να ενημερώσει με ποιο τρόπο και σε πόσο χρονικό διάστημα θα προβεί στην 
επανόρθωσή της. 
6.2 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. 
6.3 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση και ευθύνη, να παίρνει όλα τα μέτρα που πρέπει για την ασφάλεια του προσωπικού 
που απασχολεί για την εκτέλεση της υπηρεσίας 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. 
6.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί την υπηρεσία καθημερινά καθώς και Κυριακές και Αργίες και σε περίπτωση 
έκτακτων αναγκών εφόσον ζητηθεί από τον Δήμο. 
6.5 Για την διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι ο ανάδοχος 
με δική του ευθύνη και μέριμνα αναλαμβάνει το κόστος και τα έξοδα που αφορούν : 

• Την διάθεση του συνόλου του απαιτούμενου εξοπλισμού. 
• Το τακτικό service και συντήρηση του απασχολούμενου εξοπλισμού για την διασφάλιση της άψογης 

λειτουργίας του. 
• Την αμοιβή του άμεσα απασχολούμενου προσωπικού (μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές των οδηγών, 

χειριστών και βοηθητικού προσωπικού) και λοιπά συναφή έξοδα με την απασχόλησή του. 
• Τα άμεσα έξοδα λειτουργίας και κίνησης του εξοπλισμού του (καύσιμα, λιπαντικά, συντήρηση κ.λ.π.) 
• Την ασφαλιστική κάλυψη του απασχολούμενου εξοπλισμού καθώς και διάφορα συναφή τέλη και φόροι. 

 
 

Άρθρο 7ο. Εγγύηση συμμετοχής - Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
 

Κάθε προσφορά συμμετέχοντα οικονομικού φορέα, συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού από εγγύηση 
συμμετοχής, ποσού ίσου με το 2% της δαπάνης προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ). 
Η εγγύηση πρέπει να ισχύει επί ποινή αποκλεισμού, για τριάντα (30) ημέρες επιπλέον της ισχύος της προσφοράς 
που ορίζεται στη διακήρυξη. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο, πριν από 
τη λήξη τους, να παρατείνει την ισχύ της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. Όταν ο Ανάδοχος προσκομίσει 
την εγγύηση καλής εκτέλεσης, του επιστρέφεται η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 
4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ή 
του τμήματος αυτής, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και η οποία κατατίθεται μέχρι και 
την υπογραφή του συμφωνητικού. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 στοιχεία, πλην αυτού της περ. η (βλ. την παράγραφο 
2.1.5. της παρούσας), και, επιπλέον, τον τίτλο και τον αριθμό της σχετικής σύμβασης, εφόσον ο τελευταίος είναι 
γνωστός. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων 



της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 
 

Άρθρο 8ο. Πληρωμή εκτελεσθέντων υπηρεσιών 
 

8.1 Η πληρωμή του αναδόχου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες θα καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις ή με την 
ολοκλήρωση του έργου στο 100% ανά έτος της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε 
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή. 
8.2 TOV Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της 
αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε 
κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 
παρ. 3 του ν. 4412/2016). 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 
8% επί του καθαρού ποσού. 
 

 

Άρθρο 9ο. Ρήτρες 
9.1 Η έναρξη των εργασιών με τον ανάλογο εξοπλισμό και προσωπικό θα καθορίζεται στην υπογραφείσα 
σύμβαση σύμφωνα με την παρούσα και θα παρέχονται καθημερινά μέχρι την ημερομηνία λήξης αυτής που είναι 
η 30/9/2023. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες χωρίς παρατάσεις ή αναθεωρήσεις. 

9.2 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβεί την υποχρέωση αυτή ευθύνεται αποκλειστικά ο ίδιος έναντι όλων και 
επιβάλλεται ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης και έως πέντε (5) συνολικά ημερολογιακές ημέρες 
ευθύνεται αποκλειστικά ο ίδιος έναντι όλων και επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με το 5% ανά ημέρα καθυστέρησης 
χωρίς ΦΠΑ. Μετά την διαπίστωση παρέλευσης άπρακτου του διαστήματος αυτού ο ανάδοχος καθίσταται 
έκπτωτος και εφαρμόζονται οι ανάλογες κυρώσεις. 

9.3 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβιάσει επανειλημμένα τις συμβατικές του υποχρεώσεις, κηρύσσεται 
έκπτωτος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

9.4 Σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου ο δήμος διατηρεί το δικαίωμα της 
περικοπής του αναλογούντος τιμήματος για τις σχετικές εργασίες και εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις 
υποδείξεις του. 

9.5 Διατηρεί το δικαίωμα, όταν αποδεδειγμένα κρίνει ότι ο ανάδοχος εκτελεί το έργο πλημμελώς και μετά από 
συνεχή επανάληψη της αντισυμβατικής συμπεριφοράς, να τον καταστήσει έκπτωτο, αφού πρώτα τον καλέσει με 
εξώδικη διαμαρτυρία και σε προθεσμία τριών (3) ημερών, να υποβάλει τις απόψεις του εγγράφως. 

9.6 Σε περίπτωση βεβαιώσεων παραβάσεων από λιμενική αρχή ή οποιαδήποτε άλλη αρχή, που οφείλεται σε 
παράβλεψη ή υπαιτιότητα του αναδόχου, επιβαρύνεται ο ανάδοχος στο διπλάσιο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ : 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (ΑΡΘΡΑ 10-11) 
Αρθρο 10ο. Περιεχόμενο προσφοράς 

Η προσφορά των διαγωνιζόμενων θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα παρακάτω : 

10.1 Οικονομική προσφορά 

Η οικονομική προσφορά θα διατυπώνεται σύμφωνα με το σχετικό ΕΝΤΥΠΟ ΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ), το οποίο έχει αναρτηθεί, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
διακήρυξης. 

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα για την πλήρη κάλυψη τριών (3) ναυαγοσωστικών πόστων στις 
πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου Ζαχάρως, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που προβλέπεται στην παρούσα 
και το Π.Δ. 71/2020, για χρονικό διάστημα από 01/06/2023 έως 30/9/2023  

 

Για την διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπ' όψη ότι ο 
ανάδοχος με δική του ευθύνη και μέριμνα αναλαμβάνει το κόστος και τα έξοδα που αφορούν : 
- την διάθεση του συνόλου του απασχολούμενου εξοπλισμού. 
- τα έξοδα κίνησης του απασχολούμενου εξοπλισμού καθώς και το τακτικό service και 

συντήρηση για την διασφάλιση της άψογης λειτουργίας του. 
- τον καθαρισμό του εξοπλισμού. 
- την ασφαλιστική κάλυψη του απασχολούμενου εξοπλισμού καθώς και διάφορα συναφή, 

τέλη και φόρους 
- την αμοιβή (μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές) του απασχολούμενου προσωπικού 

(ναυαγοσώστες) και λοιπά συναφή έξοδα με την απασχόληση του. 
- το "management" του έργου (εκπαίδευση προσωπικού, τεχνική υποστήριξη, παροχή 

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

10.2 Τεχνική προσφορά 

Επί ποινή αποκλεισμού οι_διαγωνιζόμενοι θα προσκομίσουν μέσα στον φάκελο της τεχνικής 
προσφοράς τα εξής στοιχεία : 

     10.2.1.  Άδεια Νόμιμης Λειτουργίας Ναυαγοσωστικής Σχολής σε ισχύ 

 

10.2.2 Ρητή αναλυτική δήλωση για την συμμόρφωση των προσφερόμενων υπηρεσιών και εξοπλισμών σε σχέση 
με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις των όρων της παρούσας μελέτης και της 
σχετικής διακήρυξης. 

10.2.3 Εξοπλισμός εκτέλεσης της υπηρεσίας 
Για την άριστη και απρόσκοπτη εκτέλεση της υπηρεσίας, οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να διαθέτουν τον 
απαιτούμενο και κατάλληλο εξοπλισμό σε είδος, αριθμό και λειτουργικότητα που θα καθορίζουν στην προσφορά 
τους, ο εξοπλισμός θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας, για την κατάλληλη εκτέλεση των υπηρεσιών. Η κατοχή του 
εξοπλισμού από τον μειοδότη θα αποδεικνύεται με τιμολόγια αγοράς ή μισθωτήρια συμβόλαια. Ο διαγωνιζόμενος 
θα πρέπει άμα κριθεί ανάδοχος της υπηρεσίας να παρουσιάσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό 10 (δέκα) μέρες πριν 
την έναρξη των υπηρεσιών σε επιτροπή του Δήμου Ζαχάρως, διαφορετικά θα κηρυχθεί έκπτωτος με όλες τις 
συνέπειες που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις. 

10.2.4 Οργάνωση και υποδομή του διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση της υπηρεσίας Οι 
διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να παρουσιάσουν τα κάτωθι: 

- Υποδομή που διαθέτει ο διαγωνιζόμενος για το service και συντήρηση του προσφερόμενου εξοπλισμού 
(παρακαταθήκη ανταλλακτικών, τεχνικό προσωπικό κλπ) και των εργασιών. 

- Χρονοδιάγραμμα έναρξης εκτέλεσης των προσφερόμενων υπηρεσιών (σημειώνεται ότι ο χρόνος έναρξης 
των εργασιών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 10 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης). Θα 



εκτιμηθεί ιδιαίτερα ο συντομότερος χρόνος έναρξης των εργασιών. 
- Διάθεση επάρκειας εφεδρικού μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων σύγχρονης τεχνολογίας για 

την εκτέλεση εργασιών που είναι σχετικές με το αντικείμενο της υπηρεσίας. 

10.2.5. Στοιχεία εμπειρίας του διαγωνιζόμενου 
Κάθε στοιχείο που να αποδεικνύει την εμπειρία και την ειδίκευση του διαγωνιζόμενου στην εκτέλεση αντίστοιχων 
δραστηριοτήτων: 

α) Δήλωση για εκτέλεση ή μη αντίστοιχων υπηρεσιών με τις προσφερόμενες εργασίες που θα αναφέρει με 
λεπτομέρεια τους ΟΤΑ και άλλους φορείς στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή που έχουν εκτελέσει. Επίσημα 
αποδεικτικά έγγραφα που θα αποδεικνύουν την συμβατική και πλήρη εκτέλεση αντίστοιχων υπηρεσιών 
(συμβάσεις, συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης). 

β) Στοιχεία που να αποδεικνύουν την μορφή της επιχείρησης, την επιχειρηματική δομή της, το εύρος των 
δραστηριοτήτων της, τις εμπορικές επιδόσεις, το κύρος της, την οικονομική επιφάνειά της και την επαγγελματική 
αξιοπιστία της. 

10.2.6 Βεβαίωση αυτοψίας των παραλιών εκδιδόμενη από την Διεύθυνση Τ.Υ ΠΕ και Πολεοδομίας  
της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα, έκαστος συμμετέχων οφείλει να πραγματοποιήσει επίσκεψη 
στους χώρους που αποτελούν το αντικείμενο της υπηρεσίας, ήτοι στις υπό δημοπράτηση παραλίες, 
κατόπιν συνεννόησης με την Διεύθυνση Τ.Υ ΠΕ και Πολεοδομίας   της Αναθέτουσας Αρχής για την 
ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης, προκειμένου να λάβει γνώση των επιτόπιων συνθηκών. 

Οι επισκέψεις των ενδιαφερομένων θα ολοκληρωθούν πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών. Πέραν αυτής της προθεσμίας δεν θα πραγματοποιείται καμία 
επίσκεψη. 

10.3 Εναλλακτικές προσφορές 
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

Άρθρο 11ο. Επιλογή ανάδοχου 

11.1 Μετά την υποβολή προσφορών ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα υποβολής διευκρινιστικών ερωτήσεων 
προς τους διαγωνιζόμενους προκειμένου να διευκρινίσει τυχόν ασάφειες των προσφορών τους (τεχνικού 
χαρακτήρα). 

11.2 Η επιλογή του ανάδοχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. 

11.3 Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές 
σύμφωνα με τους καθοριζόμενους ουσιώδεις όρους της διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων. 
Ουσιώδεις όροι θεωρούνται όλοι οι όροι εκτός όσων ρητά καθορίζονται ως επουσιώδεις ή μη επιθυμητοί. 

11.4 Για την επιλογή του ανάδοχου θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση κάθε προσφοράς βάσει των τεχνικών και 
οικονομικών στοιχείων που θα υποβάλλουν οι συμμετέχοντες νόμιμα και σύμφωνα με τους όρους του 
Διαγωνισμού. 

11.5 Μετά τον έλεγχο δικαιολογητικών σύμφωνα με τους όρους της σχετικής διακήρυξης και το άνοιγμα των 
οικονομικών προσφορών, βάσει του οποίου οι προσφορές κρίνονται τυπικά αποδεκτές ή τυπικά 
απαράδεκτες, ακολουθεί η αξιολόγηση των τυπικά αποδεκτών προσφορών. Προσφορές που 
απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από τις επόμενες διαδικασίες αξιολόγησης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: 

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΑΡΘΡΑ 12 -16) 

Άρθρο 12ο. Συμβατικά στοιχεία 

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

1.η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της 

2.Η αριθ. 56/2022 Μελέτη της Υπηρεσίας 

3.οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις 
προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

4.το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της  

 

Άρθρο 13ο. Ισχύουσες διατάξεις 

Η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις : 

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
- του ν. 4270/2014 (Α' 39; 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και 
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 
- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 
- του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
- του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» 
- του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως 
των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των 
μελών τους με κλήρωση» 
- του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...», 
- του Ν.4727/20 (ΦΕΚ 184/23.09.2020 τεύχος Α'): Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις 
- του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β' 185) του Υπουργού Εσωτερικών 
- του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 
Τύπο και άλλες διατάξεις», 
του ν. 3310/2005 (Α' 30) "Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά 
τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων" για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία 
του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση 
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του 
Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β' 1673) σχετικά με τα ''Δικαιολογητικά για την τήρηση των 
μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005'', καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β' 1590) "Καθορισμός χωρών στις οποίες 
λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες  
 
 
- του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
- του ν.2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" και ιδίως 
των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
- του ν. 2121/1993 (Α'25) "Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα", 
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία", 
- του π.δ 80/2016 (Α'145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες" 



- του π.δ. 39/2017 (Α'64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 
- του Π.Δ.71/2020 «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική 
πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες», όπως τροποποιημένες ισχύουν. 
- της με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β' Απόφασης του Υπ. Οικονομίας & 
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίω Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 
- της με αρ. 64233/08.06.2021 (Β' 2453/2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των 
Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ), 
- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου 
των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει 
την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 
- της με αριθμό 30/2023 απόφασης της οικονομικής επιτροπής με ΑΔΑ: 6ΝΧΟΩΡΗ-ΕΔΤ σχετικά με τη 
συγκρότηση των συλλογικών οργάνων 
- της με αριθ. 56/2022 μελέτης του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Δ/σης Τ.Υ ΠΕ και Πολεοδομίας  , προ 
υπολογιζόμενης δαπάνης 92.000,00 € με ΦΠΑ 24% 
- του πρωτογενούς αιτήματος που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 23REQ012217289 
- της με αριθ. Πρωτ.1399/2-3-2023 (ΑΔΑ: 6Λ2ΑΩΡΗ-ΜΓ5) Απόφασης Ανάληψης  
Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.), που καταχωρήθηκε στα λογιστικά βιβλία του δήμου (μητρώο δεσμεύσεων) με αύξοντα 
αριθμό 90/2023 και η οποία έλαβε ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος 
- της με αριθ.30/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των όρων της 
παρούσας και των συντασσόμενων τευχών της που έλαβε ΑΔΑ: 6ΝΧΟΩΡΗ-ΕΔΤ 
- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου 
των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει 
την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

Άρθρο 14ο. Επιβαρύνσεις ανάδοχου 
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τα έξοδα δημοσίευσης και με τους ισχύοντες κατά την ημέρα του διαγωνισμού 
φόρους, τέλη και κρατήσεις πλην του ΦΠΑ. 

Άρθρο 15ο. Διάρκεια συμβατικού αντικειμένου 

15.1 Η συμβατική διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας καθορίζεται σε τέσσερις μήνες (4) και περιλαμβάνει τις 
ακόλουθες περιόδους από 01 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου του έτους 2023  

Άρθρο 16ο. Προσωπικό - Τεχνικός & Μηχανικός Εξοπλισμός 

Ο ανάδοχος υποχρεούται το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη των υπηρεσιών να παρουσιάσει όλο τον 
απαιτούμενο τεχνικό και μηχανικό εξοπλισμό που αναφέρεται στο Π.Δ.71/2020 καθώς και στο άρθρο 2 της 
παρούσης. 

 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

ΖΑΧΑΡΩ 10 Νοεμβρίου 2022        

  Ο   ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ     

             ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛ.    

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

     

ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 

ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
 

 

 

     

 

 

 

 

 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ 
ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ 2023 

 
  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ  ΤΡΙΩΝ(3) ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α.Τ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

Δαπάνες προσωπικού (ναυαγοσωστών, 

χειριστή ταχυπλόου) μισθοδοσία και 

εργοδοτικές εισφορές 

1 Κατ' αποκοπή  1   

Διάφορες δαπάνες (φαρμακευτικός 

εξοπλισμός, αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή 

με αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια, ενηλίκων και 

βρεφών, διασωστικός εξοπλισμός, 

οριοθέτηση παραλιών, ειδικές καλαίσθητες 

πινακίδες διπλής όψεως) Λειτουργικές 

δαπάνες εξοπλισμού (αντικατάσταση - 

φθορές - απώλειες του μηχανολογικού 

εξοπλισμού, ασφαλιστική κάλυψη λοιπά 

συναφή τέλη και φόροι) 

2 Τεμ 3   

Ανά ναυαγοσώστη, θα διαθέτουν από ένα 

μηχανοκίνητο, επαγγελματικό μικρό σκάφος, 

ολικού μήκους τουλάχιστον τριών μέτρων και 

τριάντα (3,30) εκατοστών, ιπποδύναμης 

τουλάχιστον έξι (6) ίππων, εγγεγραμμένο 

αποκλειστικά σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών 

Σκαφών, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, με 

τα προβλεπόμενα, για την κατηγορία του, 

εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του μικρού 

σκάφους, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη 

η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν 

αυτής, η ένδειξη RESCUE BOAT, μπλε 

απόχρωσης. Επίσης θα είναι διαθέσιμο για 

όλη την ακτή ένα επαγγελματικό ατομικό 

σκάφος - θαλάσσιο μοτοποδήλατο, ολικού 

μήκους τουλάχιστον δύο μέτρων και 

εβδομήντα πέντε (2,75) εκατοστών, 

ιπποδύναμης τουλάχιστον ογδόντα (80) 

ίππων, τουλάχιστον δύο (2) θέσεων, 

χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, με τα 

προβλεπόμενα, για την κατηγορία του, 

εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του, δεξιά και 

αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη 

ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η 

ένδειξη RESCUE ΒΟΑΤ, μπλε απόχρωσης. 

Με το ατομικό σκάφος - θαλάσσιο 

μοτοποδήλατο του εδαφίου αυτού διατίθεται 

και ένα ειδικό φορείο διάσωσης. 

3 Τεμ 3   



Επαγγελματικό, μηχανοκίνητο, πνευστό, 

μικρό ταχύπλοο σκάφος, ολικού μήκους 

τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, ιπποδύναμης 

τουλάχιστον εκατό (100) ίππων, 

εγγεγραμμένο αποκλειστικά σε Βιβλίο 

Εγγραφής Μικρών Σκαφών, με εφεδρική 

μηχανή, 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 ΒΟΑΤ, μπλε απόχρωσης. 

4 Τεμ 1   

ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

  
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 



 


