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         ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

          ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ Δ.Ε ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ ΕΤΟΥΣ  2019 

   ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.400  € Ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)                             
(CPV: 92332000-7 Υπηρεσίες λουτρικών εγκαταστάσεων παραλιών). 
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3.  ΓΕΝΙΚΗ- ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
4.  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ – ΜΕΛΕΤΗ 
 

Με την παρούσα περιγραφή επιδιώκεται η διασφάλιση της ναυαγοσωστικής κάλυψης των παρα-
λιών ευθύνης  του Δήμου Πάργας στη Δ.Ε.  Φαναρίου και ειδικότερα  των παραλιών Λούτσας και 
Αμμουδιάς  ,με γνώμονα πάντα την ασφάλεια των λουομένων, των εργαζομένων και όσων γενικά 
κινούνται στις παραλίες αυτές. 
 

Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός και σύμφωνα με: 
 

i. Το Π.Δ. 31/2018 (Φ.Ε.Κ. 61/Α/4-4-2018) όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  έως  σήμερα, 
 

ii. Το με  αριθμ πρωτ.: 2131.17/1106/2019  έγγραφο  του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας, 
 

iii.  Το  Πρακτικό επιτροπής προσδιορισμού πολυσύχναστων παραλιών  του  Λιμεναρχείου Πρέβε-
ζας ,  

 
iv. Τις  πραγματικές ανάγκες του Δήμου Πάργας και  την εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών 

συνθηκών για την ασφάλεια των λουομένων και επισκεπτών. 
 

1.ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 
 

1. Η τοποθέτηση τεσσάρων (4) παρατηρίων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7,περίπτωση (β) και 
στο άρθρο 9 του Π.Δ. 31/2018, κατά μήκος των δύο παραλιών ως εξής: 

 
i. Παραλία Λούτσας          Τρεις (3) θέσεις 

ii. Παραλία Αμμουδιάς      Μία  (1) θέση 

 
2. Η τοποθέτηση ειδικών καλαίσθητων πινακίδων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7,περίπτωση(ε) 

και του Π.Δ. 31/2018 σε κάθε λουτρική εγκατάσταση. 
 
3. Η  πρόσληψη ικανού αριθμού ναυαγοσωστών κατά την έννοια  του  άρθρου  1, παρ. 2  και 

σύμφωνα με το άρθρο 7,περίπτωση(α) του Π.Δ.31/2018 (Φ.Ε.Κ. 61/Α/4-4-2018),ούτως ώστε να 
υπάρχει συνεχής παρουσία τουλάχιστον ενός ναυαγοσώστη, σε κάθε ένα από τα  παρατηρη-
τήρια που θα τοποθετηθούν στις ανωτέρω παραλίες, κατά το χρονικό διάστημα από 
01/06/2019  έως και 30/09/2019,καθημερινά και από ώρα 10:30 έως 17:30.Κάθε ναυαγοσώ-
στης θα ελέγχει έκταση ακτής σε ακτίνα διακοσίων (200) μέτρων εκατέρωθεν του παρατηρη-
τηρίου. 
 

4. Ο  εφοδιασμός  κάθε  ναυαγοσώστη  με  τον απαραίτητο  εξοπλισμό, κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 7 του Π.Δ. 31/2018 (Φ.Ε.Κ. 61/Α/4-4-2018). 
 

5. Την  τοποθέτηση  εμφανών  ναυδέτων (σημαδούρες)  χρώματος  κίτρινου  και  σφαιρικού  
σχήματος που  θα  επισημαίνουν  το  σημείο  όπου  φθάνουν συνήθως  κολυμπώντας  οι  
λουόμενοι   ώστε  να  ενδεικνύουν  στα  μηχανοκίνητα  σκάφη  την  απαγόρευση εισόδου  στο  
χώρο των  λουομένων. 
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    Ο Δήμος Πάργας έπειτα από σχετικό συνοπτικό διαγωνισμό  θα αναθέσει σε  τις παραπάνω υπο-
χρεώσεις αριθμούς 1 έως 4. 
 
Με τον τρόπο αυτό, πρόκειται να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις  του Δήμου Πάργας, όπως προκύ-
πτουν από τη σχετική νομοθεσία και τις Αποφάσεις των αρμόδιων φορέων, ώστε να δημιουργηθεί 
ένα ασφαλές περιβάλλον κίνησης των λουόμενων, εργαζομένων και όσων γενικά κινούνται στις πα-
ραλίες της  Λούτσας και παραλία της  Αμμουδιάς  Λύχνου του  Δ.Ε. Φαναρίου  του Δήμου Πάργας. 
 
 
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
 
Με βάση τη γεωγραφική κατανομή των χαρακτηρισμένων λουτρικών εγκαταστάσεων και τον αριθμό 
των παρατηρητηρίων - ναυαγοσωστικών θέσεων που πρέπει να δημιουργηθούν, το αντικείμενο της 
παρούσης χωρίζεται στα παρακάτω τμήματα: 
 
2.1 ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ  
 
Περιλαμβάνει την ναυαγοσωστική κάλυψης της πολυσύχναστης μεριάς της παραλίας του Αμμουδιάς  
με την εξασφάλιση των παρακάτω: 

 
i. Πρόσληψη ικανού αριθμού ναυαγοσωστών(κατά την έννοια του άρθρου1,παρ.2 του 
Π.Δ.31/2018),ούτως ώστε να υπάρχει συνεχής παρουσία τουλάχιστον ενός ναυαγοσώστη ,στο πα-
ρατηρητήριο κατά το χρονικό διάστημα από 01/06/2019  έως και 30/09/2019, καθημερινά και 
από ώρα 10:30 έως 17:30.Ο ναυαγοσώστης θα ελέγχει έκταση ακτής σε ακτίνα διακοσίων (200) 
μέτρων εκατέρωθεν του παρατηρητηρίου. Ο ναυαγοσώστης υποχρεωτικά θα είναι εφοδιασμένος 
με τους εξοπλισμούς που περιγράφονται στο σημείο 4 της προηγούμενης ενότη-
τας(1.ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ) της παρούσας, με ευθύνη του Αναδόχου, 
 
ii. Κατά τον παραπάνω χρόνο υπηρεσίας του, ο ναυαγοσώστης θα εξασφαλίζει ότι υφίσταται α-
ναρτημένη και σε περίοπτη θέση του παρατηρητηρίου η πινακίδα με την ένδειξη πρώτων βοη-
θειών καθώς και ότι στον ιστό του παρατηρητηρίου υφίσταται σε έπαρση η σημαία ναυαγοσώστη. 
Κατά τη διάρκεια της απουσίας του ναυαγοσώστη από το παρατηρητήριο, ο ναυαγοσώστης θα  
εξασφαλίζει ότι θα  αφαιρείται η πινακίδα με την ένδειξη των πρώτων βοηθειών και θα επαίρεται 
επί του ιστού η σημαία που δεικνύει την απουσία ναυαγοσώστη 
 
iii. Πριν την έναρξη και μετά τη λήξη του ωραρίου επιτήρησης της ακτής από τον ναυαγοσώστη 
(πριν   τις   10:30  και   μετά  τις  17:30), ο  ναυαγοσώστης  υποχρεούται   καθημερινά   να προε-
τοιμάζει, τοποθετεί και ελέγχει την λειτουργική ικανότητα και ετοιμότητα του σωστικού εξοπλι-
σμού και του μικρού μηχανοκίνητου σκάφους που θα διαθέτει. Επίσης, στις εν λόγω καθημερινές  
υποχρεώσεις   περιλαμβάνεται   και   η   έγερση   σημαίας   καιρικών   συνθηκών(πράσινη, κίτρινη, 
κόκκινη)και σημαίας με ένδειξη: “ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ – LIFEGUARD”. Τέλος, ο ναυαγοσώστης υπο-
χρεούται να υποστέλλει τη σημαία καιρού και τη σημαία με ένδειξη: “ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ   –   
LIFEGUARD”   και   να   τοποθετεί   σημαία   με   την   ένδειξη:   “ΧΩΡΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ – NO 
LIFEGUARD”. 
 

iii. Κατά τον παραπάνω χρόνο υπηρεσίας του, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου10 του Π.Δ. 
31/2018 (Φ.Ε.Κ. 61/Α/2018),ο ναυαγοσώστης παρακολουθεί τους λουόμενους, είναι άμεσα δια-
θέσιμος για παροχή βοήθειας και δεν εκτελεί άλλη παράλληλη εργασία. Οφείλει να βρίσκεται σε 
ετοιμότητα φέροντας ένδυμα κολύμβησης χρώματος πορτοκαλί, καπέλο στην εμπρόσθια όψη του 
οποίου αναγράφεται η ένδειξη “ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ” και κάτωθεν αυτής η ένδειξη “LIFEGUARD”, κι-
νητό τηλέφωνο με αριθμό κλίσης ο οποίος1) δημοσιοποιείται με μέριμνα του εκμεταλλευόμενου 
τη λουτρική εγκατάσταση με κάθε πρόσφορο μέσο,2) αναγράφεται σε περίοπτη θέση στο παρα-
τηρητήριο και3) αναφέρεται εγγράφως στην τοπική Λιμενική Αρχή, καθώς και κοινή σφυρίχτρα 
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καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του. Τέλος, ο ναυαγοσώστης μπορεί να περιπολεί με σωστική 
λέμβο κωπηλατώντας κοντά στο χώρο των λουομένων, να κάθεται επί του υπάρχοντος παρατηρη-
τηρίου ναυαγοσώστη ή να περιπολεί πεζός επί της ακτογραμμής, με στόχο την τέλεια κατόπτευση 
του χώρου ευθύνης του και την άμεση παροχή βοήθειας σε κινδυνεύοντες. 

 
 
iv. Την  τοποθέτηση  εμφανών  ναυδέτων (σημαδούρες)  χρώματος  κίτρινου  και  σφαιρικού  σχήμα-

τος που  θα  επισημαίνουν  το  σημείο  όπου  φθάνουν συνήθως  κολυμπώντας  οι  λουόμενοι   
ώστε  να  ενδεικνύουν  στα  μηχανοκίνητα  σκάφη  την  απαγόρευση εισόδου  στο  χώρο των  λου-
ομένων. 

 
 
2.2 ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ  ΛΟΥΤΣΑΣ 
 
Περιλαμβάνει την ναυαγοσωστική κάλυψης της παραλίας της Λούτσας(από τα όρια του Δήμου Πρέβε-
ζας έως κατασκηνώσεις "ΤΥΠΕΤ")με την εξασφάλιση των παρακάτω: 

 
i. Πρόσληψη ικανού αριθμού ναυαγοσωστών (κατά την έννοια του άρθρου1,παρ.2 του 
Π.Δ.31/2018),ούτως ώστε να  υπάρχει συνεχής  παρουσία  τουλάχιστον ενός ναυαγοσώστη ,σε 
κάθε ένα  παρατηρητήριο κατά το χρονικό διάστημα από 01/06/2019 έως και 30/09/2019,  καθη-
μερινά και από ώρα 10:30 έως 17:30. Ο ναυαγοσώστης θα ελέγχει έκταση  ακτής σε ακτίνα διακο-
σίων (200) μέτρων εκατέρωθεν του παρατηρητηρίου ναυαγοσώστης  υποχρεωτικά  θα είναι εφο-
διασμένος με τους εξοπλισμούς που περιγράφονται στο σημείο 4 της προηγούμενης ενότη-
τας(1.ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ)  της παρούσας με ευθύνη του Αναδόχου, 
 
ii. Κατά τον παραπάνω χρόνο υπηρεσίας του, ο ναυαγοσώστης θα εξασφαλίζει ότι υφίσταται α-
ναρτημένη και σε περίοπτη θέση του παρατηρητηρίου η πινακίδα με την ένδειξη πρώτων βοη-
θειών καθώς και ότι στον ιστό του παρατηρητηρίου υφίσταται σε έπαρση η σημαία ναυαγοσώστη. 
Κατά τη διάρκεια της απουσίας του ναυαγοσώστη από το παρατηρητήριο, ο ναυαγοσώστης θα  
εξασφαλίζει ότι θα  αφαιρείται η πινακίδα με την ένδειξη των πρώτων βοηθειών και θα επαίρεται 
επί του ιστού η σημαία που δεικνύει την απουσία ναυαγοσώστη 
 
iii. Πριν την έναρξη και μετά τη λήξη του ωραρίου επιτήρησης της ακτής από τον ναυαγοσώστη 
(πριν   τις   10:30  και   μετά  τις  17:30), ο  ναυαγοσώστης  υποχρεούται   καθημερινά   να προε-
τοιμάζει, τοποθετεί και ελέγχει την λειτουργική ικανότητα και ετοιμότητα του σωστικού εξοπλι-
σμού και του μικρού μηχανοκίνητου σκάφους που θα διαθέτει. Επίσης, στις εν λόγω καθημερινές  
υποχρεώσεις   περιλαμβάνεται   και   η   έγερση   σημαίας   καιρικών   συνθηκών(πράσινη,κίτρινη, 
κόκκινη)και σημαίας με ένδειξη: “ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ – LIFEGUARD”. Τέλος, ο ναυαγοσώστης υπο-
χρεούται να υποστέλλει τη σημαία καιρού και τη σημαία με ένδειξη: “ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ   –   
LIFEGUARD”   και   να   τοποθετεί   σημαία   με   την   ένδειξη:   “ΧΩΡΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ – NO 
LIFEGUARD”. 
 

v. Κατά τον παραπάνω χρόνο υπηρεσίας του, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου10 του Π.Δ. 
31/2018 (Φ.Ε.Κ. 61/Α/2018),ο ναυαγοσώστης παρακολουθεί τους λουόμενους, είναι άμεσα δια-
θέσιμος για παροχή βοήθειας και δεν εκτελεί άλλη παράλληλη εργασία. Οφείλει να βρίσκεται σε 
ετοιμότητα φέροντας ένδυμα κολύμβησης χρώματος πορτοκαλί, καπέλο στην εμπρόσθια όψη του 
οποίου αναγράφεται η ένδειξη “ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ” και κάτωθεν αυτής η ένδειξη “LIFEGUARD”, κι-
νητό τηλέφωνο με αριθμό κλίσης ο οποίος1) δημοσιοποιείται με μέριμνα του εκμεταλλευόμενου 
τη λουτρική εγκατάσταση με κάθε πρόσφορο μέσο,2) αναγράφεται σε περίοπτη θέση στο παρα-
τηρητήριο και3) αναφέρεται εγγράφως στην τοπική Λιμενική Αρχή ,καθώς και κοινή σφυρίχτρα 
καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του. Τέλος, ο ναυαγοσώστης μπορεί να περιπολεί με σωστική 
λέμβο κωπηλατώντας κοντά στο χώρο των λουομένων, να κάθεται επί του υπάρχοντος παρατηρη-
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τηρίου ναυαγοσώστη ή να περιπολεί πεζός επί της ακτογραμμής, με στόχο την τέλεια κατόπτευση 
του χώρου ευθύνης του και την άμεση παροχή βοήθειας σε κινδυνεύοντες. 
 

vi. Την  τοποθέτηση  εμφανών  ναυδέτων (σημαδούρες)  χρώματος  κίτρινου  και  σφαιρικού  σχήμα-
τος που  θα  επισημαίνουν  το  σημείο  όπου  φθάνουν συνήθως  κολυμπώντας  οι  λουόμενοι   
ώστε  να  ενδεικνύουν  στα  μηχανοκίνητα  σκάφη  την  απαγόρευση εισόδου  στο  χώρο των  λου-
ομένων. 

 
 

2.3 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ-ΕΠΟΠΤΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ   
 

Καθώς οι λουτρικές εγκαταστάσεις του Δήμου Πάργας στην παραλία Λούτσας απαιτούν την πρόσλη-
ψη τριών (3) ναυαγοσωστών είναι αναγκαία η πρόσληψη ενός συντονιστή-επόπτη ναυαγοσωστών 
σύμφωνα με τα οριζόμενα    στο άρθρο 7 περίπτωση (α) του Π.Δ. 31/2018 (Φ.Ε.Κ. 61/Α/2018).Τα προ-
σόντα και οι εργασίες που επιτελεί ο συντονιστής-επόπτης πρέπει να είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα    
στο άρθρο1 παρ. 4 του Π.Δ. 31/2018 (Φ.Ε.Κ. 61/Α/2018). 
 

 

 

 

 
 
 
 

                                                                                       Καναλλάκι 02-05-2019 

 

 

                                                                               

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
O Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας  

Δήμου Πάργας 
 

Μπόχτης  Θωμάς                                              
Μηχανολόγος   Μηχανικός 

 

              Ο Συντάξας 
 
 
 

Γιαννόπουλος Γεώργιος                                             
M.Sc Πολιτικός  Μηχανικός 
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«Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δ.Ε. Φαναρίου του Δήμου 

Πάργας,έτους2019.» 

 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ 
ΚΑΛΥΨΗΣ 

 
 

Α/Α 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

ΜΟΝΑΔΑ  
ΤΙΜΗ/ 
ΜΗΝΑ 
(ΕΥΡΩ) 

ΚΟΛΥΜΒ. 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
(4μήνες) 

ΔΑΠΑΝΗ 
(ΕΥΡΩ) 

 
      1 

Κατασκευή και  τοποθέτηση – Συντή-
ρηση πύργων (παρατηρητηρίων). (Τιμή ανά 

παρατηρητήριο) 
1.500 6.000 6.000 

 
2 

Για την διάθεση του συνόλου του α-
παιτούμενου 
εξοπλισμού κάθε παρατηρη-
τηρίου, για την αποθήκευσή 
του & την διασφάλισή του. 

(Τιμή ανά 
παρατηρητήριο) 

2.000 8.000 8.000 

 
 

3 

Για τα έξοδα μεταφοράς του απαι-
τούμενου 
εξοπλισμού, καθώς & για το τακτικό 
service & 
συντήρησης αυτού, για την διασφά-
λιση της άψογης λειτουργίας του 
καθώς και την  οριοθέτηση  των  
παραλιών. 

(Τιμή ανά 
παρατηρητήριο) 

500 2.000 2.000 

 
 
 
      4 

Τοποθέτηση ναυδέτων (σημαδούρες)  
χρώματος  κίτρινου  και  σφαιρικού  
σχήματος  

(Κατ αποκοπή) 
1τεμ 

750 3.000 3.000 

 
5 

Για την ασφαλιστική κάλυψη του α-
παιτούμενου 
εξοπλισμού καθώς & για τα διά-
φορα συναφή τέλη και φόρους. 

(Κατ αποκοπή) 
1τεμ 

250 1.000 1.000 

 
     6 

 
Καύσιμα - Βενζίνες (Κατ αποκοπή) 

1τεμ 
1.500 6.000 6.000 

 
 
 

7 

Για την αμοιβή (μισθοδοσία & εργο-
δοτικές 
εισφορές) του απασχολούμενου 
προσωπικού (Ναυαγοσώστες και 
συντονιστή-επόπτη ναυαγοσω-
στών) και για λοιπά συναφή έξοδα 
σχετικά με την απασχόληση. 

5 ατομα 7.500 30.000 30.000 
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8 Management-οργάνωση και Δια-
χείριση εκτέλεσης εργασιών (εκ-
παίδευση προσωπικού,τεχνική υ-
ποστήριξη,παροχή τεχνογνωσίας) 

(Κατ αποκοπή) 
1τεμ 

1.000 4.000 4.000 

    ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

60.000 

  Φ.Π.Α. 24% 14.400 

  ΣΥΝΟΛΟ 74.400 

 

 

 

                                                                                                                                                                            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
O Προιστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας  

Δήμου Πάργας 
 

Μπόχτης  Θωμάς                                             
Μηχανολόγος   Μηχανικός 

 

              Ο Συντάξας 
 

Γιαννόπουλος Γεώργιος                                             
M.Sc Πολιτικός  Μηχανικός 
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3 

                Γ Ε Ν Ι Κ Η -  Ε Ι Δ Ι Κ Η  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ  
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

(ΑΡΘΡΑ 1 – 5) 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 

  Αντικείμενο της παρούσας είναι η συγγραφή υποχρεώσεων για τo έργο "Ναυαγοσωστική κάλυψη 
πολυσύχναστων παραλιών Δ.Ε Φαναρίου  του Δήμου Πάργας" για την χρονική περίοδο τεσσάρων 
(4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και όχι νωρίτερα από την  1η Ιουνίου για το έτος 2019. 
Ο Δήμος Πάργας θα αναθέσει, μετά από συνοπτικό  διαγωνισμό το προαναφερόμενο έργο σε ανά-
δοχο που θα διαθέτει το προσωπικό, τον εξοπλισμό και τεχνογνωσία απαραίτητα για την καλή ε-
κτέλεση του. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από ανάδοχο που θα διαθέτει το απαραίτητο βάσει νο-
μοθεσίας (Π.Δ. 31/2018) προσωπικό (τον απαιτούμενο αριθμό ναυαγοσωστών), τον εξοπλισμό, την 
τεχνογνωσία και ανάλογη εμπειρία που είναι απαραίτητα για την καλή εκτέλεσή του, βάσει των 
διατάξεων: 
 

1.   του Ν.3852/07-06-2010,Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης, 

2. του  Ν.3861/2010,Ενίσχυση  της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πρά-
ξεων των κυβερνητικών,διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυ-
ο«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, 

3. του άρθρου2 παρ.2 τουΠ.Δ113/2010(ΦΕΚ194/22.11.2010 τεύχοςΑ),Ανάληψη Υποχρεώσεων 
από  τους Διατάκτες 

4. του Ν.4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων,Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών(Προσαρμογή 
στις  οδηγίες2014/24/ΕΕ) 

         5.  του Ν. 3463/06,Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
         6.  του Π.Δ.31/2018. 
         7.  των σχετικών νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων που εναρμόνισαν την Εθνική Νομοθεσία 

με το   Κοινοτικό Δίκαιο. 

 
Άρθρο 1ο. Διάκριση χώρου εργασίας 
 
Ως χώρος συμβατικής εργασίας και άμεσης παροχής εργασιών του ανάδοχου ορίζεται η παραλιακή 
ζώνη των ακτών του Δήμου Πάργας που χαρακτηρίστηκαν πολυσύχναστες   και συγκεκριμένα: 
 

i. Την  κάλυψη της παραλίας Λούτσας τρεις(3) θέσεις 
ii. Την  κάλυψη  της παραλίας Αμμουδιάς  μία(1) θέση 

 
  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 κλπ) για χρήση εκμισθούμενων θαλάσσιων μέσων αναψυχής, τοποθέ-
τηση καθισμάτων ή ανακλίντρων ή μέσων προφύλαξης, από τον ήλιο, των λουομένων ανεξάρτητα αν 
τα άτομα που εισέρχονται για λήψη λουτρού στην έμπροσθεν αυτού θαλάσσια περιοχή καταβάλλουν 
ή όχι εισιτήριο.      
 
Άρθρο 2ο. Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών 
 

 2.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποδείξει στην προσφορά όλα τα τεχνικά και μηχανικά μέσα που 
προβλέπονται στο Π.Δ. 31/2018 ως απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου και συγκεκριμένα: 

 
1) Μηχανοκίνητο επαγγελματικό μικρό σκάφος, ολικού μήκους τουλάχιστον 3,30 μέτρων, ιπποδύ-
ναμης τουλάχιστον των 6 HP, εγγεγραμμένο σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, χρώματος εξωτε-
ρικά πορτοκαλί, με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του μι-
κρού 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. 
2) Αδιάβροχο φακό. 
3) Κιάλια. 
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4) Ναυαγοσωστικό σωσίβιο, σύμφωνα με το Παράρτημα «Δ». 
5) Σανίδα διάσωσης, τουλάχιστον 2,20 μέτρων, σύμφωνα με το Παράρτημα «ΣΤ». 
6) Σωστικός σωλήνας, σύμφωνα με το Παράρτημα «Ε». (Ο εφοδιασμός με σωστικό σωλήνα είναι 
προαιρετικός). 
7) Φορητό φαρμακείο, με το περιεχόμενο του Παραρτήματος «Ι». 
8) Πτυσσόμενο φορείο ή πλωτό φορείο. 
9) Δύο (02) σημαντήρες, χρώματος πορτοκαλί, με σχοινί μήκους τουλάχιστον πενήντα (50) 
μέτρων. 
10)   Ένδυμα   κολύμβησης   χρώματος   πορτοκαλί,   στο   οποίο   αναγράφεται   η   ένδειξη 
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ - LIFE GUARD. 
11) Καπέλο, στην εμπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν 
αυτής η ένδειξη LIFE GUARD. 
12) Γυαλιά ηλίου. 
13) Πινακίδα, χρώματος πορτοκαλί, με την ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και κάτωθεν αυτής την ένδει-
ξη FIRST AID, μπλε απόχρωσης. 
14) Ισοθερμικές κουβέρτες. 
15) Καταδυτικό μαχαίρι. 
16) Μάσκα βυθού. 
17) Βατραχοπέδιλα. 
18)  Σημαία  Ναυαγοσώστη,  χρώματος  πορτοκαλί,  διατάσεων  40  χ  80  εκ.,  με  την  ένδειξη 
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη LIFE GUARD, μπλε απόχρωσης. 
19) Σημαία χρώματος ερυθρού, ίσων διαστάσεων με την προηγούμενη, με την ένδειξη ΧΩΡΙΣ 
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη NO LIFE GUARD, λευκής απόχρωσης. 
20) Κινητό τηλέφωνο, ο αριθμός κλήσης του οποίου δημοσιοποιείται, με μέριμνα του εκμεταλλευό-
μενου  τη  λουτρική  εγκατάσταση,  με  κάθε  πρόσφορο  μέσο,  αναγράφεται  σε περίοπτη θέση 
στο βάθρο (παρατηρητήριο) και αναφέρεται εγγράφως στην τοπική Λιμενική Αρχή. 
21) Φορητή μεγαφωνική συσκευή (τηλεβόας). 
22) Κοινή σφυρίχτρα. 
23) Πράσινη σημαία (Κολυμπάτε ελεύθερα). 
24) Κίτρινη σημαία (Κολυμπάτε με προσοχή). 
25) Κόκκινη Σημαία (Απαγορεύεται η είσοδος στο νερό). 
26) Φορητή συσκευή VHF.  

  27) Την  τοποθέτηση  εμφανών  ναυδέτων (σημαδούρες)  χρώματος  κίτρινου  και  σφαιρικούσχήμα-
τος που  θα  επισημαίνουν  το  σημείο  όπου  φθάνουν συνήθως  κολυμπώντας  οι  λουόμενοι   
ώστε  να  ενδεικνύουν  στα  μηχανοκίνητα  σκάφη  την  απαγόρευση εισόδου  στο  χώρο των  
λουομένων. 

Ακόμη, 
 

 2.2 Μηχανοκίνητο μικρό ταχύπλοο σκάφος  
Περιλαμβάνει την διάθεση από τον ανάδοχο ενός τουλάχιστον μηχανοκίνητου σκάφους σύμφωνα με 
το άρθρο 7 περίπτωση (δ) του Π.Δ. 31/2018 (Φ.Ε.Κ. 61/Α/2018), το οποίο προσδιορίζει το σκάφος αυ-
τό ως εξής: μηχανοκίνητο μικρό ταχύπλοο σκάφος, εγγεγραμμένο σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκα-
φών ως επαγγελματικό, ολικού μήκους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, χρώματος εξωτερικά πορτοκα-
λί, εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του σκά-
φους, 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 κατά το χρονικό 
διάστημα 01/06/2019  έως 30/09/2019  και από ώρα 10:30 έως 17:30. 
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Ο-οι  χειριστής-ες  και  ο-οι  ναυαγοσώστης-ες  του  σκάφους  αυτού  προσλαμβάνονται  από  τον α-
νάδοχο. 
 
 

 
2.3 Βάθρο ναυαγοσώστη 
1. Η κατασκευή του βάθρου ναυαγοσώστη δεν είναι μόνιμη, γίνεται από κατάλληλα υλικά κατά τρόπο 
ώστε να αντέχει  σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες και φέρει  απαραίτητα κλίμακα ανόδου, κάθι-
σμα, ιστό σημαίας και σκέπαστρο προφύλαξης από τον ήλιο. Το ύψος του βάθρου υπερβαίνει τα τρία 
(3) μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας. 
2. Η θέση του βάθρου είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζεται ο έλεγχος και η τέλεια κατόπτευση, με στό-
χο 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, αφαι-
ρείται η πινακίδα με την ένδειξη των πρώτων βοηθειών και επαίρεται επί του ιστού η σημαία που 
δεικνύει την απουσία ναυαγοσώστη.                             
 Παραρτήματα: 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»: Φαρμακευτικό - υγειονομικό υλικό και όργανα σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευ-
σης. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ»: Τύπος ναυαγοσωστικού σωσιβίου (RESCUE CAN). 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε»: Τύπος σωστικού σωλήνα (RESCUE TUBE). 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ»: Τύπος σωστικής σανίδας (RESCUE BOARD). 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Θ»: Υπόδειγμα Άδειας Ναυαγοσώστη. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ι»: Περιεχόμενο φορητού φαρμακείου ναυαγοσώστη. 
 
Άρθρο 3ο.Προσωπικό εκτέλεσης της ναυαγοσωστικής εργασίας 

 
Το προσωπικό που θα διαθέσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση της εργασίας θα είναι ναυαγοσώστες 
εφοδιασμένοι με την απαραίτητη άδεια από την Λιμενική Αρχή η οποία θα είναι σε ισχύ σε όλη την 
διάρκεια της σύμβασης. 

 
Υποχρεώσεις ναυαγοσώστη : 

 
i. Κατά τον παραπάνω χρόνο υπηρεσίας του, ο ναυαγοσώστης θα εξασφαλίζει ότι υφίσταται αναρτη-
μένη και σε περίοπτη θέση του παρατηρητηρίου η πινακίδα με την ένδειξη πρώτων βοηθειών καθώς 
και ότι στον ιστό του παρατηρητηρίου υφίσταται σε έπαρση η σημαία ναυαγοσώστη. Κατά τη διάρ-
κεια της απουσίας του ναυαγοσώστη από το παρατηρητήριο, ο ναυαγοσώστης θα  εξασφαλίζει ότι θα  
αφαιρείται η πινακίδα με την ένδειξη των πρώτων βοηθειών και θα επαίρεται επί του ιστού η σημαία 
που δεικνύει την απουσία ναυαγοσώστη 

 
ii. Πριν την έναρξη και μετά τη λήξη του ωραρίου επιτήρησης της ακτής από τον ναυαγοσώστη (πριν   
τις   10:30  και   μετά  τις  17:30), ο  ναυαγοσώστης  υποχρεούται   καθημερινά   να προετοιμά-
ζει,τοποθετεί και ελέγχει την λειτουργική ικανότητα και ετοιμότητα του σωστικού εξοπλισμού και του 
μικρού μηχανοκίνητου σκάφους που θα διαθέτει. Επίσης, στις εν λόγω καθημερινές  υποχρεώσεις   
περιλαμβάνεται   και   η   έγερση   σημαίας   καιρικών   συνθηκών(πράσινη,κίτρινη,κόκκινη)και σημαί-
ας με ένδειξη: “ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ – LIFEGUARD”. Τέλος, ο ναυαγοσώστης υποχρεούται να υποστέλλει τη 
σημαία καιρού και τη σημαία με ένδειξη: “ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ   –   LIFEGUARD”   και   να   τοποθετεί   ση-
μαία   με   την   ένδειξη:   “ΧΩΡΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ – NO LIFEGUARD”. 
 
 
 



Σελ. 11 
 

 

iii. Κατά τον παραπάνω χρόνο υπηρεσίας του,σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου10 του Π.Δ. 
31/2018 (Φ.Ε.Κ. 61/Α/2018),ο ναυαγοσώστης παρακολουθεί τους λουόμενους, είναι άμεσα δια-
θέσιμος για παροχή βοήθειας και δεν εκτελεί άλλη παράλληλη εργασία. Οφείλει να βρίσκεται σε 
ετοιμότητα φέροντας ένδυμα κολύμβησης χρώματος πορτοκαλί, καπέλο στην εμπρόσθια όψη του 
οποίου αναγράφεται η ένδειξη “ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ” και κάτωθεν αυτής η ένδειξη “LIFEGUARD”, κι-
νητό τηλέφωνο με αριθμό κλίσης ο οποίος1) δημοσιοποιείται με μέριμνα του εκμεταλλευόμενου 
τη λουτρική εγκατάσταση με κάθε πρόσφορο μέσο,2) αναγράφεται σε περίοπτη θέση στο παρα-
τηρητήριο και3) αναφέρεται εγγράφως στην τοπική Λιμενική Αρχή, καθώς και κοινή σφυρίχτρα 
καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του.Τέλος, ο ναυαγοσώστης μπορεί να περιπολεί με σωστική 
λέμβο κωπηλατώντας κοντά στο χώρο των λουομένων,να κάθεται επί του υπάρχοντος παρατηρη-
τηρίου ναυαγοσώστη ή να περιπολεί πεζός επί της ακτογραμμής, με στόχο την τέλεια κατόπτευση 
του χώρου ευθύνης του και την άμεση παροχή βοήθειας σε κινδυνεύοντες. 

 
  
Άρθρο 4ο. Δαπάνη του έργου 
Η δαπάνη του έργου για το έτος 2019 ναυαγοσωστικής κάλυψης προϋπολογίζεται στο ποσόν των 
74.400,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24% Για την  παραπάνω υπηρεσία έχουν  εξασφα-
λιστεί  πιστώσεις από Τακτικά 2019 σύμφωνα με  τον ΚΑ 70-6162.004. 
 

 
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ : ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

(ΑΡΘΡΑ 5-9) 
 

Άρθρο 5ο. Γενικοί όροι και προϋποθέσεις  εκτέλεσης ναυαγοσωστικού έργου 

5α) Από τον Δήμο ανατίθεται στον ανάδοχο ο εν γένει προληπτικός έλεγχος των οριοθετημένων α-

κτών του Δήμου όπως αυτά ήδη έχουν αναφερθεί ως και την έμπροσθεν αυτών ευρισκόμενων πα-

ραλιών με μέριμνα πρωτίστως της διαφύλαξης της σωματικής ακεραιότητας των λουομένων και την 

αποφυγή περιστατικών διακινδύνευσης, τραυματισμών, πνιγμών κ.λ.π. 

5β)  Ο  ανάδοχος  πρέπει  να  έχει  την  δυνατότητα  νομίμου  παροχής  συναφών υπηρεσιών εκπλη-

ρώνοντας τις νόμιμες προϋποθέσεις. 

5γ) Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση παροχής των υπηρεσιών του και αμέσου  επέμβασης  

σε  πιθανή  ανάγκη  των  λουομένων  που  επισκέπτονται τις (οριοθετημένες) ακτές του Δήμου κα-

θημερινά, συμπεριλαμβανομένων Σαββατοκύριακου και εορτών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατά-

ξεις. 

5δ) Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, σύμφωνα με τον Ν.1568/85 (ΦΕΚ177/Α’/18-10-1985)  και  το  

Π.Δ.  17/96  (ΦΕΚ  11/Α’/18-01-1996)   να  απασχολεί  Τεχνικό Ασφαλείας, του οποίου την ανάθεση 

των καθηκόντων ,συνοδευόμενη από τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του, οφείλει να γνωστο-

ποιήσει στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Θα πρέπει ο ανάδοχος να τηρεί βιβλίο υποδείξεων και 

συμβουλών του Τεχνικού Ασφαλείας θεωρημένο από την ως άνω Υπηρεσία ως επίσης θα πρέπει να 

τηρεί και βιβλίο εργατικών ατυχημάτων. 

5ε) Στην περίπτωση που εκ της διερευνήσεως τυχόν σημειωθέντων συμβάντων εκ μέρους των αρ-

μοδίων Αρχών του Κράτους προκύψει ότι ο ανάδοχος δεν παρείχε τις επιβαλλόμενες, αναμενόμενες 

και προσδοκώμενες Υπηρεσίες Υψίστης ασφαλείας, για την ασφαλή χρήση και προστασία των α-

κτών (οριοθετημένων) του Δήμου όπως αυτές οι Υπηρεσίες προβλέπονται από την σύμβαση και τις 

εγγυήθηκε ο ανάδοχος στον Δήμο, φέρει (ο ανάδοχος) την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τα 

τυχόν σημειωθέντα περιστατικά. 
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5στ) Ο ανάδοχος, για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό που απαιτείται για την εκτέλεση του 

έργου φύλαξης των ακτών έχει την αποκλειστική ευθύνη κάλυψης των ασφαλιστικών τους εισφο-

ρών, της καταβολής της πάσης φύσεως αξιώσεων τους καθώς και της σωματικής των ακεραιότητας. 

 5.1   Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν τους χώρους που αφορούν το αντικείμενο του 
ναυαγοσωστικού έργου για να λάβουν γνώση των επιτόπιων συνθηκών εργασίας. 
5.2     Θεωρείται δεδομένο ότι οι διαγωνιζόμενοι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της παρούσας και 
των ειδικών συνθηκών του έργου .Σε καμιά περίπτωση ο ανάδοχος  δεν θα μπορεί να στηρίζεται 
στην άγνοια των συνθηκών και αναγκών της παραλιακής ζώνης του Δήμου για περιπτώσεις προβλη-
μάτων ή αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών που προβλέπονται στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων. 
5.3    Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τοπική τεχνική υποδομή και οργάνωση,η οποία θα του εξα-
σφαλίζει συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη και απρόσκοπτη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλι-
σμού, που θα χρησιμοποιεί για την εκτέλεση των εργασιών. Οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλουν στοι-
χεία με τα οποία θα αποδεικνύεται η τεχνική υποδομή και οργάνωση που διαθέτουν και θα εφαρμό-
σουν (προσωπικό, εξοπλισμός κ.λ.π.) 
5.4    Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου,προς τις εντο-
λές και οδηγίες της οποίας οφείλει απόλυτη συμμόρφωση και ευρίσκεται σε συνεχή επαφή για να 
πιστοποιείται και η εκτέλεση εργασίας του. 
5.5  Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις ισχύουσες διατάξεις περί ναυαγοσωστικού έργου. 
5.6  Ο ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει τους ανάλογους υπεύθυνους επόπτες για το προσωπικό του, 
οι οποίοι θα συντονίζουν το ναυαγοσωστικό έργο και θα ενημερώνουν τις υπηρεσίες  του  Δήμου  για  
θέματα  που  αφορούν  την  καλύτερη δυνατή εκτέλεση του έργου. 
5.7 Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση του ναυαγοσωστικό έρ-
γου αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται 
η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού.Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί 
να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας, η οποία θα θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 
5.8    Το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος θα αντικαθίσταται, εφόσον το απαιτήσει  ο  
Δήμος, σε  περίπτωση που θα κριθούν  ακατάλληλοι για την  ομαλή διεκπεραίωση του συμβατικού 
έργου. 
5.9  Ο εξοπλισμός του ανάδοχου που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση του έργου θα πρέπει να 
διατηρείται καθαρός. 
5.10   Ο ανάδοχος υποχρεούται με την έναρξη των εργασιών του να ποντίσει τις σημαδούρες, για την 
οριοθέτηση των ακτών και να τις περισυλλέξει με το πέρας της κολυμβητικής περιόδου. 
 
 
Άρθρο 6ο.Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης ναυαγωστικού έργου       

6.1    Σε περίπτωση βλάβης του μηχανολογικού εξοπλισμού ή αδυναμίας εκτέλεση 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 ερ-
γασίας 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 μέρος αυτής, από  
άλλο  φυ 
         σικό ή νομικό  πρόσωπο  χωρίς  έγγραφη  συγκατάθεση  του Δήμου. 
6.3     Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση και ευθύνη,να  παίρνει όλα τα  μέτρα  που πρέπει για την α-
σφάλεια του προσωπικού που απασχολεί για την εκτέλεση του έργου και για την πρόληψη ατυχημά-
των 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 ανάδο-
χοςέχει 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 το συμβατικό έργο 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 υ-
πόψη ότι ο ανάδοχος με δική του ευθύνη και μέριμνα αναλαμβάνει το κόστος και τα έξοδα που αφο-
ρούν : 
-  Την διάθεση του συνόλου του απαιτούμενου εξοπλισμού. 
-  Το τακτικό service και συντήρηση του απασχολούμενου εξοπλισμού για την διασφάλιση της άψογης 
λειτο υργίας του. 
-  Την αμοιβή του άμεσα απασχολούμενου προσωπικού (μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορέςτων 
οδηγών, χειριστών και βοηθητικού προσωπικού) και λοιπά συναφή έξοδα με τηναπασχόλησή του. 
- Τα άμεσα έξοδα λειτουργίας και κίνησης του εξοπλισμού του (καύσιμα, λιπαντικά, συντήρηση κ.λ.π.) 
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-  Την ασφαλιστική κάλυψη του απασχολούμενου εξοπλισμού καθώς και διάφορα συναφή τέλη και 
φόροι. 
 
 Άρθρο 7ο. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
7.1  Κατά της υπογραφής της σύμβασης, ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή κα-
λής εκτέλεσης ίσης με το 5% του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου με ισχύ καθ’ όλη την διάρκεια 
της σύμβασης. 
 
 
Άρθρο 8ο. Πληρωμή εκτελεσθέντων εργασιών 
8.1 Η αποζημίωση του ανάδοχου για τις παρεχόμενες εργασίες θα καταβάλλεται στο τέλος έκαστου 
μήνα, ύστερα από σύνταξη πιστοποιητικού καλής εκτέλεσης από την αρμόδια Υπηρεσία που θα εκδί-
δεται εντός 10 ημερών από το πέρας του πιστοποιούμενου μήνα. 
8.2  Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου ε-
ξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η 
διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό. 
8.3  Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή της αξίας των συμβατικών εκτελεσθέντων 
εργασιών είναι το μηνιαίο πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης του έργου από την αρμόδια Υπηρεσία του 
Δήμου, το τιμολόγιο του ανάδοχου εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ ή εξο-
φλητική απόδειξη του ανάδοχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ, βεβαίωση 
του αρμόδιου υποκαταστήματος ΙΚΑ. όπου θα αναφέρεται η εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών 
για το έργο και φορολογική ενημερότητα. 
 
Άρθρο 9ο.Ρήτρες 
9.1 Ο ανάδοχος, υποχρεούται να κάνει την έναρξη εκτέλεσης του έργου με τον ανάλογο εξοπλισμό 
και προσωπικό εντός της προθεσμίας που θα ορίζει το σχετικό συμφωνητικό, η οποία όμως δεν μπο-
ρεί να υπερβαίνει το χρονικό όριο των δέκα (10) ημερών, διάστημα εκτιμούμενο ως επαρκές για την 
εξασφάλιση, την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού και προ-
σωπικού και όχι νωρίτερα από την 1Η Ιουνίου όπως προβλέπει το Π.Δ. 31/2018.Ο ανάδοχος οφείλει 
να κάνει την έναρξη των εργασιών από την υπογραφή της σύμβασης  και όχι νωρίτερα από την  1η 
Ιουνίου για το έτος 2019. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυ-
στέρησης και για είκοσι (20) συνολικά ημερολογιακές ημέρες όπως προβλέπεται από την κείμενη νο-
μοθεσία, Π.Δ. 28/80. Μετά την διαπίστωση παρέλευσης άπρακτου του διαστήματος αυτού ο ανάδο-
χος καθίσταται έκπτωτος και εφαρμόζονται οι ανάλογες κυρώσεις. 
9.2  Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβιάσει επανειλημμένα τις συμβατικές του υποχρεώσεις, κη-
ρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα και κατ' αναλογία με τις κείμενες διατάξεις των Ο.Τ.Α. 
9.3  Σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου η Υπηρεσία διατηρεί το δι-
καίωμα της περικοπής του αναλογούντος τιμήματος για τις σχετικές εργασίες και εφ' όσον ο ανάδο-
χος δεν συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
9.4      Βασική, επίσης, υποχρέωση του αναδόχου είναι η συστηματική διατήρηση των  συνθηκών 
καθαριότητας  και υγιεινής στα μηχανήματα και τους χώρους που τα χρησιμοποιεί. Σε περίπτωση 
παράβασης του όρου αυτού επιβάλλεται, ως ρήτρα και ανά περίπτωση, το ίδιο ποσόν της παραγρά-
φου  9.1 . 
9.5     Η Δημοτική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, όταν αποδεδειγμένα κρίνει ότι ανάδοχος εκτελεί το 
έργο πλημελώς και ότι μετά από συνεχή επανάληψη της αντισυμβατικής συμπεριφοράς, να τον κα-
ταστήσει έκπτωτο αφού πρώτα τον καλέσει με εξώδικη διαμαρτυρία και σε προθεσμία δεκαπέντε 
ημερών, να υποβάλλει τις απόψεις του εγγράφως. 
 

 
 
 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
(ΑΡΘΡΑ 10 -11) 

 
 

Άρθρο 10ο.Περιεχόμενο Προσφοράς 
Η προσφορά των διαγωνιζόμενων θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα παρακάτω. 
 
10.1  Οικονομική προσφορά 
 
10.1.1  Οι προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισμού, στην Ελληνική γλώσσα ή σε οποιαδήπο-
τε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική 
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Γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η  επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστο-
ποιητικά αλλοδαπών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από  επίσημη μετάφραση στην Ελληνική 
Γλώσσα. Θα διατυπώνεται σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα προϋπολογισμού προσφοράς, 
για την κατ' αποκοπή εκτέλεση προσφερόμενων εργασιών για χρονική διάρκεια τεσσάρων(4) μηνών 
για το έτος 2019. 
 
10.1.2  Για την διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπ' 
όψιν ότι ο ανάδοχος με δική του ευθύνη και μέριμνα αναλαμβάνει το κόστος και τα έξοδα που αφο-
ρούν 
 

 την διάθεση του συνόλου του απασχολούμενου εξοπλισμού. 
 τα έξοδα κίνησης του απασχολούμενου εξοπλισμού καθώς και το τακτικό serνice και συντή-

ρηση για την διασφάλιση της άψογης λειτουργίας του. 
 τον καθαρισμό του εξοπλισμού. 
 την ασφαλιστική κάλυψη του απασχολούμενου εξοπλισμού καθώς και διάφορα συναφή τέλη 

και φόροι 
 την αμοιβή (μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές) του απασχολούμενου προσωπικού (ναυα-

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

γνωσίας στην εκτέλεση του έργου, εποπτεία και σχεδιασμός των εργασιών, κλπ). 
 Οριοθέτηση των ακτών (πόντιση και απομάκρυνση των ορίων κολύμβησης σημαδούρων) 
 

10.2     Τεχνική προσφορά 
Επί ποινή αποκλεισμού οι διαγωνιζόμενοι θα προσκομίσουν μέσα στον φάκελο της τεχνικής προσφο-
ράς τα εξής στοιχεία : 
Ρητή αναλυτική δήλωση για την συμμόρφωση των προσφερόμενων εργασιών και εξοπλισμών σε σχέ-
ση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις των όρων της παρούσας μελέτης και της 
σχετικής διακήρυξης. 
 
10.2.1 Εξοπλισμός εκτέλεσης του έργου 
Για την άριστη και απρόσκοπτη εκτέλεση της εργολαβίας, οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να διαθέ-
τουν τον απαιτούμενο και κατάλληλο εξοπλισμό σε είδος, αριθμό και λειτουργικότητα που θα καθο-
ρίζουν στην προσφορά τους. Ο εξοπλισμός θα είναι σύγχρονης, τεχνολογίας, για κατάλληλη εκτέλεση 
των εργασιών και τα μηχανοκίνητα σκάφη έτοιμα για άμεση επέμβαση σε περίπτωση ανάγκης. Η 
κατοχή του εξοπλισμού από τον μειοδότη θα αποδεικνύεται με τιμολόγια αγοράς ή μισθωτήρια συμ-
βόλαια. Σε κάθε περίπτωση  ο διαγωνιζόμενος  θα πρέπει να κριθεί ανάδοχος του έργου αν πα-
ρουσιάσει τον απαιτούμενο  εξοπλισμό σε πέντε (5) ημέρες από την πρόσκληση της Επιτροπής Διε-
νέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. 
10.2.2  Οργάνωση και υποδομή του διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση του έργου 
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να παρουσιάσουν τα κάτωθι: 
 
- Υποδομή που διαθέτει ο διαγωνιζόμενος για το serνice και συντήρηση του προσφερόμενου εξοπλι-
σμού (παρακαταθήκη ανταλλακτικών, τεχνικό προσωπικό κλπ) και των εργασιών. 
- Χρονοδιάγραμμα έναρξης εκτέλεσης των προσφερόμενων εργασιών (σημειώνεται ότι ο χρόνος έ-
ναρξης των εργασιών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της 
σύμβασης).  

- Διάθεση επάρκειας εφεδρικού μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων σύγχρονης τεχνολο-

γίας για την εκτέλεση εργασιών που είναι σχετικές με το αντικείμενο του έργου και τα παραπάνω 

να αποδεικνύονται με κάθε πρόσφορο  μέσο  π.χ.  αν πρόκειται  για  παροχή  τεχνικής  υποστήριξης  

με  κάποιο συμφωνητικό,ή τιμολόγια αγοράς ή ενοικίασης για επιπλέον εξοπλισμό που τυχόν απαι-

τηθούν ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα κατά την υλοποίηση του έργου. 
 
 
10.2.3 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 έργων με τις προσφερόμενες εργασίες που θα αναφέρει με 
λεπτομέρεια τους ΟΤΑ και άλλους φορείς στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή που έχουν εκτελέσει.  
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Επίσημα αποδεικτικά έγγραφα που θα αποδεικνύουν την συμβατική και πλήρη εκτέλεση αντίστοιχων 
έργων (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. 
 
10.3 Εναλλακτικές προσφορές 
 
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
 
Άρθρο 11ο. Επιλογή ανάδοχου 

11.   Μετά την υποβολή προσφορών ο Δήμος διατηρεί, επί ποινή αποκλεισμού, 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 με βάση την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του έργου  
11.3  Αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές σύμφωνα με τους καθοριζόμενους ου-
σιώδεις όρους της διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων. Ουσιώδεις όροι θεωρούνται όλοι οι 
όροι εκτός όσων ρητά καθορίζονται ως επουσιώδεις ή μη επιθυμητοί. 
 

 
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

(ΑΡΘΡΑ 12 -15) 
 

 
Άρθρο 12ο. Συμβατικά στοιχεία 
Συμβατικά στοιχεία που διέπουν τους όρους του έργου κατά σειρά ισχύος είναι: 
 
 α)  Η Διακήρυξη του διαγωνισμού. 
 β)  Ο προϋπολογισμός 
 γ)  Η Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) 
 δ)  Οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου. 
 ε)   Η προσφορά του ανάδοχου ( οικονομική). 
 στ) Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο 
 
Άρθρο 13ο. Ισχύουσες, διατάξεις 
 
Η διενέργεια και η εκτέλεση του έργου διέπονται από τις παρακάτω διατάξεις. 

1.   του   Ν.   3852/07-06-2010, Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης, 

2.   του  Ν.  3861/2010,  Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική  ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών  οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, 

3.   του  άρθρου  2  παρ.2  του  Π.Δ  113/2010  (ΦΕΚ  194/22.11.2010 τεύχος  Α), Ανάληψη υπο-
χρεώσεων από τους Διατάκτες, 

4.   του   Ν.4412/2016  περί  Δημοσίων  Συμβάσεων,Έργων Προμηθειών και Υπηρε-
σιών(Προσαρμογή στις οδηγίες2014/24/ΕΕ) 

5.   του Ν. 3463/06, Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
      6.   Το Π.Δ.31/2018 (ΦΕΚ 61/Α/4-4-2018) “Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης,χορήγηση άδειας 

ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες” 
          

Άρθρο 14ο. Επιβαρύνσεις ανάδοχου 
 
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τα έξοδα δημοσίευσης και με τους ισχύοντες κατά την ημέρα του διαγω-
νισμού φόρους, τέλη και κρατήσεις, πλην του ΦΠΑ. 
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Άρθρο 15ο. Διάρκεια συμβατικού αντικειμένου 
 
15.1 Η συμβατική διάρκεια εκτέλεσης του έργου καθορίζεται για τέσσερις(4) μήνες για ένα έτος 
2019,από την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών. 
 
Άρθρο 16ο Προσωπικό -Τεχνικός & Μηχανικός εξοπλισμός 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρουσιάσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό σε πέντε (5) μέρες από την 
πρόσκληση της Επιτροπής Διενεργείας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού  όπως  αναφέρεται  στο  
Π.Δ.31/2018  καθώς  και  στα άρθρα της παρούσης στην αρμόδια επιτροπή του Δήμου 
 
Άρθρο 17ο. Λοιπά χαρακτηριστικά 
 
Ο κάθε πάροχος θα έχει την υποχρέωση υλοποίησης των εργασιών που αναλαμβάνει, σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία, με έμπειρο προσωπικό το οποίο διαθέτει τις κατάλληλες άδειες. Επίσης, 
υποχρεούται να διαθέσει το αναγκαίο προσωπικό, να λαμβάνει όλα τα μέτρα προστασίας του, να κα-
ταβάλλει μισθούς ή ημερομίσθια, τις ασφαλιστικές του εισφορές, έξοδα μετακίνησης, διαμονής και 
διατροφής, καθώς και κάθε άλλη σχετική δαπάνη, χωρίς να έχει την παραμικρή, επιπλέον της συμβα-
τικής, απαίτηση από τον Δήμο Πάργας. 
Ο  κάθε  πάροχος,  επιπρόσθετα,  υποχρεούται  να  καταβάλει  κάθε  είδους  και  υπέρ  οποιουδήποτε 
νόμιμες εισφορές, τέλη και δικαιώματα και γενικότερα επιβαρύνσεις, μεταφορικά κλπ, για την προ-
μήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση μέσων που κρίνονται αναγκαία. 
Καύσιμα, ελαιολιπαντικά και λοιπά απαραίτητα για την κίνηση των σκαφών στοιχεία, επιβαρύνουν 
τον κάθε πάροχο και για το λόγο αυτό δεν δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση. 
Ο κάθε πάροχος ευθύνεται για την οργάνωση της ανατιθέμενης εργασίας και για τυχόν ελαττώματα 
αυτής. Σε περίπτωση μη επιμελούς εκτέλεσης της εργασίας που αναλαμβάνει ο πάροχος, ο Δήμος 
Πάργας μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση που θα συναφθεί και να καταστήσει απαιτητές πιθανές 
ζημίες ή βλάβες της, που οφείλονται στην πλημμελή εκτέλεση των υποχρεώσεων του. 
Για την εξόφληση του συμφωνηθέντος τιμήματος, ο κάθε πάροχος θα εκδίδει κάθε μήνα τιμολόγιο 
παροχής υπηρεσιών για τις παρασχεθείσες εκ μέρους του υπηρεσίες. 
 

 

 

 

                                                                                                                  Καναλλάκι 02-05-2018 

 
 

                                                                               
 

                                                                                                         
 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
O Προιστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας  

Δήμου Πάργας 
 

Μπόχτης  Θωμάς                                             
Μηχανολόγος  Μηχανικός 

 

              Ο Συντάξας 
 
 
 

Γιαννόπουλος Γεώργιος                                             
M.Sc Πολιτικός  Μηχανικός 
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                          ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ ΑΡΙΘΜ. 
ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ:................................................................................ 
ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δ.Ε Φαναρίου   Δήμου Πάργας έτους  
2019». Χρονικής διάρκεια τεσσάρων μηνών από 1 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου για το2019». 
 

 
Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
ΜΟΝΑΔΑ  

ΤΙΜΗ/ 
ΜΗΝΑ 
(ΕΥΡΩ) 

ΚΟΛΥΜΒ. 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
(4μήνες) 

ΔΑΠΑΝΗ 
(ΕΥΡΩ) 

 
      1 

Κατασκευή και  τοποθέτηση – Συντή-
ρηση πύργων (παρατηρητηρίων). 

(Τιμή ανά 
παρατηρητή

ριο) 
   

 
2 

Για την διάθεση του συνόλου του α-
παιτούμενου 
εξοπλισμού κάθε παρατηρη-
τηρίου, για την αποθήκευσή 
του & την διασφάλισή του. 

(Τιμή ανά 
παρατηρητή

ριο) 
   

 
 

3 

Για τα έξοδα μεταφοράς του απαι-
τούμενου 
εξοπλισμού, καθώς & για το τακτικό 
service & 
συντήρησης αυτού, για την διασφά-
λιση της άψογης λειτουργίας του 
καθώς και την  οριοθέτηση  των  
παραλιών. 

(Τιμή ανά 
παρατηρητή

ριο) 
 

 
 

 
 
      4 

Τοποθέτηση ναυδέτων (σημαδούρες)  
χρώματος  κίτρινου  και  σφαιρικού  
σχήματος. 

(Κατ 
αποκοπή) 

1τεμ 
   

 
5 

Για την ασφαλιστική κάλυψη του α-
παιτούμενου 
εξοπλισμού καθώς & για τα διά-
φορα συναφή τέλη και φόρους. 

(Κατ 
αποκοπή) 

1τεμ 
 

 
 

 
     6 

 
Καύσιμα - Βενζίνες 

(Κατ 
αποκοπή) 

1τεμ 
   

 
 
 

7 

Για την αμοιβή (μισθοδοσία & εργο-
δοτικές 
εισφορές) του απασχολούμενου 
προσωπικού (Ναυαγοσώστες και 
συντονιστή-επόπτη ναυαγοσω-
στών) και για λοιπά συναφή έξοδα 
σχετικά με την απασχόληση. 

5 ατομα  
 

 

8 Management-οργάνωση και Δια-
χείριση εκτέλεσης εργασιών (εκ-
παίδευση προσωπικού,τεχνική υ-
ποστήριξη,παροχή τεχνογνωσίας) 

(Κατ 
αποκοπή) 

1τεμ 
   

    ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 
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  Φ.Π.Α. 24%  

  ΣΥΝΟΛΟ  

 
(Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς που ορίζεται στους τρεις (3) μήνες). 

     

 

 

Η συνολική προσφορά μου είναι: 
………………………………….. 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
                  .................................... 
   (Ονοματεπώνυμο, Υπογραφή, Σφραγίδα) 

 


