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Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  
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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή υπηρεσιών για τη ναυαγοσωστική κάλυψη 
πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου μέχρι  30η 
Σεπτεμβρίου 2022, βάσει του άρθρου 7 του Π.Δ. 71/2020, ο δήμος είναι υποχρεωμένος να 

παρέχει.  Σύμφωνα με το Π.Δ. 71/2020 άρθρο 7 παρ. 1 «Οι φορείς διαχείρισης 
λουτρικών εγκαταστάσεων [ενδεικτικά Δήμοι ή Οργανισμοί Λιμένα ή Λιμενικά ταμεία 
ή η ¨Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.¨ (¨ΕΤ.Α.Δ.Α.Ε.¨)], υποχρεούνται να 
προσλαμβάνουν αναγκαίο αριθμό ναυαγοσωστών για την χρονική περίοδο και το 
εύρος των ωρών που προβλέπονται στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 11 του 
άρθρου 15 του ν.2743/1999(Α’ 211), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του 
Ν.4676/2020 (Α’ 67) και εκάστοτε ισχύει. Κάθε ναυαγοσώστης ελέγχει έκταση ακτής 
σε ακτίνα διακοσίων (200) μέτρων εκατέρωθεν του βάθρου. Εφόσον ο υπόχρεός 
πρέπει να διαθέτει (3), τουλάχιστον ναυαγοσώστες, υποχρεούται να προσλαμβάνει 
και έναν (1) συντονιστή – επόπτη ναυαγοσωστών.»  
Σύμφωνα το άρθρο 16 του Ν.4676/2020 (ΦΕΚ 67/τ.Α’/19-02-2020) που αφορά τη 
χρονική περίοδο δραστηριοποίησης ναυαγοσωστών αναφέρει «Η υποχρέωση αυτή 
ισχύει κατά την χρονική περίοδο από 1ης Ιουνίου έως και 30 Σεπτεμβρίου, από ώρες 
10:00 έως 18:00.».  
Επίσης σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου 7 του Π.Δ. 71/2020 «Εφόσον η 
ναυαγοσωστική κάλυψη λουτρικής εγκατάστασης ανατίθεται από τους υπόχρεους 
της παρ. 1, σε νομίμως λειτουργούσα σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, …, για 
την τήρηση των υποχρεώσεων των περιπτώσεων των (α), (β), (γ), (δ), (ε), (στ) και (ζ) 
της παραγράφου 1 υπεύθυνη είναι αποκλειστικά η σχολή αυτή». Οη Δ/νση 
Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου προέβει στη προκήρυξη 
θέσεων ναυαγοσωστών (απόφαση 212/2022 Οικονομικής Επιτροπής η οποία 
εγκρίθηκε με την αριθμ.87383/07-06-2022 απόφαση του Ασκούντος καθήκοντα 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Πελ/σου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου  
(ΑΔΑ:60ΦΓ0Ρ1Φ-Μ0Ι)  και κηρύχθηκε άγονη η διαδικασία .  
Η παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης θα γίνεται σε παραλίες οι οποίες 
έχουν χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστες  λουτρικές εγκαταστάσεις βάσει του 
πρακτικού της  Αρμόδιας Επιτροπής  του άρθρου 11 του ΠΔ 71/2020 (ΦΕΚ 166/τ. 
Α΄/31-08-2020)  «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας 
ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη 
παραλίες» και επομένως επιβάλλεται η επιτήρησή τους από ναυαγοσώστες  
Σύμφωνα με το πρακτικό με αριθμό πρωτ.:2131.17/1910/2020/139 (18η Οκτωβρίου 



2021)  τoυ  Λιμεναρχείου Μεσολογγίου οι παραλίες που έχουν χαρακτηριστεί ως 
πολυσύχναστες λουτρικές εγκαταστάσεις και επιβάλλεται η επιτήρησή τους από 
ναυαγοσώστες είναι: 
1. Παραλία Λούρου (3ο εως 4ο χλμ ),  
2. Παραλία Τουρλίδας (αρμοδιότητα Λιμενικού Ταμείου).  
 
Επομένως οι ανωτέρω ακτές θα καλυφθούν από ναυαγοσωστικής άποψης από έξι  
(6) ναυαγοσώστες. Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ.1α του άρθρου 7 του ανωτέρω 
προεδρικού διατάγματος, όταν τα απαιτούμενα πόστα ναυαγοσωστών σε μία 
παραλία είναι τρία (3) τουλάχιστον απαιτείται και ένας συντονιστής (1) και δύο (2) 
χειριστές .  
Πέρα των παραπάνω υποχρεώσεων ο ανάδοχος οφείλει κατά το Π.Δ. 71/2020 (άρθρο 
7 παρ.1ζ και παρ.2) να διαθέτει δύο  (2) επαγγελματικά, μηχανοκίνητα, πνευστά, 
μικρά ταχύπλοα σκάφη, ολικού μήκους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, στα οποία θα 
επιβαίνουν αντίστοιχα ανά σκάφος ο χειριστής και ένας ναυαγοσώστης.  
Άρα συνολικά απαιτούνται έξι (6) ναυαγοσώστες, ένας  (1) συντονιστής και δύο (2) 
χειριστές σκάφους. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή  τεσσάρων βάθρων   (4)  
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Π.Δ. 71/2020, καθώς και τον εφοδιασμό 
κάθε ναυαγοσώστη με τον εξοπλισμό της παρ. 1γ του αρ. 7 του διατάγματος.  
Αναφορικά με τον ελάχιστο μηχανοκίνητο εξοπλισμό της παρ. 1στ του αρ. 7, ο 
ανάδοχος θα πρέπει  να διαθέτει ένα  (1)  επαγγελματικό ατομικό σκάφος – θαλάσσιο 
μοτοποδήλατο, ολικού μήκους τουλάχιστον δύο μέτρων και εβδομήντα πέντε 
εκατοστών (2,75) και τέσσερα (4) μηχανοκίνητα, επαγγελματικά μικρά σκάφη, ολικού 
μήκους τουλάχιστον τριών μέτρων και τριάντα εκατοστών (3,30). Επίσης σύμφωνα με 
την παρ.1δ του άρ. 7 του Π.Δ. 71/2020 ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει στην 
δεξιά και αριστερή πλευρά του βάθρου καλαίσθητες πινακίδες διπλής όψεως, 
πλάτους ενάμιση (1,5) μέτρου και ύψους ενενήντα (90) εκατοστών, έκαστη.  
Ακόμα ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην τοποθέτηση σειράς ευδιάκριτων 
πλωτών σημαντήρων σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ.1ε του άρ. 7 του Π.Δ. 
71/2020 για την επισήμανση των ορίων και της οριοθέτηση διαύλου πλάτους 
τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων σύμφωνα από τον οποίο επιτρέπεται η εκκίνηση και η 
επιστροφή, από και προς την ακτή, του ατομικού σκάφους μήκους 2,75 μέτρων και 
του σκάφους 5 μέτρων. 
 Γενικότερα ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει και να χρησιμοποιήσει όλα τα 
τεχνικά και μηχανικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 7 στο Π.Δ. 71/2020 ως 
απαραίτητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας του κάθε ναυαγοσώστη, συντονιστή και 
του χειριστή του σκάφους. Η περίοδος υποχρέωσης για ναυαγοσωστική κάλυψη 
ξεκινάει από  30 Ιουλίου 2022 θα γίνει με την διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού (άρθρο 27 & 28 του Ν.4412/2016).  
Οι παραπάνω υπηρεσίες κρίνονται απαραίτητες για να επιτευχθεί η ασφάλεια των 
λουομένων κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου, και για την αποφυγή 
επιβολής νομικών κυρώσεων προς το δήμο λόγω χαρακτηρισμού των ακτών ως 
πολυσύχναστων. Ειδικότερα, περί του τρόπου και των μέσων εκτέλεσης της 
υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών του Δήμου Ιεράς Πόλης 
Μεσολογγίου, προσδιορίζονται στο τεύχος των ειδικών στοιχείων του τεύχους ΦΕΚ 
166/Α/31.08.2020 Παράρτημα Δ. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης για τη 
ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  



υπολογίζεται στο ποσό των 99.089,39 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% 
(καθαρή αξία 79.910,79 € + ΦΠΑ 24% 19.178,60 €) και θα καλυφθεί από 
χρηματοδότηση του ΥΠΕΣ με διάρκεια από 20/07-30/9  . Τον ανάδοχο της υπηρεσίας 
βαρύνουν οι πάσης φύσεως νόμιμες κρατήσεις που ισχύουν την ημέρα 
δημοπράτησης της εργασίας. 
 Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την αναθέτουσα αρχή. Η υπηρεσία θα εκτελεστεί από ανάδοχο 
που θα διαθέτει το απαραίτητο βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (Π.Δ. 71/2020) 
προσωπικό (τον απαιτούμενο αριθμό ναυαγοσωστών), τον εξοπλισμό, την 
τεχνογνωσία και αντίστοιχη βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την 
ίδρυση και λειτουργία σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, που είναι απαραίτητα 
για την καλή εκτέλεση της σύμβασης.. Στην τιμή ανά ακτή και ανά μήνα 
συμπεριλαμβάνεται πέραν της αμοιβής του ναυαγοσώστη και όλων των εργοδοτικών 
και λοιπών επιβαρύνσεων του προσωπικού συμπεριλαμβανομένων και των 
επιβαρύνσεων για εργασία κατά το σαββατοκύριακο, ο απαιτούμενος 
μηχανολογικός εξοπλισμός και όλα τα έξοδα για την εκτέλεση της υπηρεσίας 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης και της Σ.Υ. σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία όλων των νόμιμων κρατήσεων.  
Ο Δήμος θα αναθέσει, μετά από διαγωνισμό το προαναφερόμενο έργο σε ανάδοχο 
που θα διαθέτει το απαραίτητο βάσει νομοθεσίας (Π.Δ. 31/2018 ) προσωπικό (τον 
απαιτούμενο αριθμό ναυαγοσωστών), τον εξοπλισμό και την τεχνογνωσία και 
ανάλογη εμπειρία που είναι απαραίτητα για την καλή εκτέλεσή του. Επίσης ο 
ανάδοχος θα αναλάβει και θα έχει την συνολική ευθύνη για την οργάνωση και τη 
διαχείριση των ανωτέρω παραλιών  (Μεταφορά – Τοποθέτηση – Συντήρηση – 
Εποπτεία - Αφαίρεση εξοπλισμού ).  
 
Η εργασία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις εξουσιοδότηση αυτής των 
εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, όπως ισχύουν και ιδίως:  
1. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  
2. 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  
3. 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»  
4. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
5. Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»  
6. Του άρθρου 68 “Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών” του ν. 
3863/2010 (Α 115) “Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις 
στις εργασιακές σχέσεις 4  
7. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”  
8. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α). 
9. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 



114 Α).  
10. Την με αριθμ. πρωτ. Π1/542/4.3.2014 εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το 
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5). 
11. Τις σχετικές διατάξεις του Ν..3731/2008  
12. Του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)  
13. Του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  
14. Του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και 
λοιπές διατάξεις”  
15. Του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
16. Του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,  
17. Του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία”,  
18. Του το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”  
19. Του Π.Δ.31/2018 «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας 
ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη 
παραλίες», όπως τροποποιημένες ισχύουν.  
20. Του άρθρου 68 παρ. 1 του N.3863/2010 «Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς 
διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την 
παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 4144/2013  
21. Της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »  
22. Της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).  
Ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  θα αναθέσει, μετά από διαγωνισμό µε βάσει την 
από άποψη τεχνικοοικονοµικά συµφερότερη προσφορά για τον ∆ήµο, την 
προαναφερόμενη υπηρεσία σε ανάδοχο που θα διαθέτει το απαραίτητο βάσει 
νομοθεσίας (Π.Δ. 71/2020) προσωπικό, τον εξοπλισμό και την τεχνογνωσία και 
ανάλογη εμπειρία που είναι απαραίτητα για την καλή εκτέλεση της υπηρεσία. 
 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 
λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) η υπηρεσία  ταξινομείται υπό τον εξής  
αριθμητικό κωδικό : 
                      

                   CPV : 92332000-7 /Υπηρεσίες εγκαταστάσεων παραλιών   

 
 
Η δαπάνη  της υπηρεσίας  θα καλυφθεί από  ειδικευμένη χρηματοδότησης   του 
Υπουργείου Εσωτερικών (Απόφαση  45916/18-06-2021/ΑΔΑ:6Γ6Η46ΜΤΛ6-5ΝΨ )  
προς τους Δήμους  της χώρας για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών 
ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες σύμφωνα με τις διατάξεις 
του αρ.7 του Π.Δ 71/2020 .Οι  τιμές προέκυψαν έπειτα από έρευνα αγοράς στα 
τοπικά καταστήματα και διαδικτυακή έρευνα αγοράς , λαμβάνοντας υπόψη τις 



προηγούμενες σχετικές συμβάσεις του Δήμου και την αύξηση των τιμών σε όλους 
τους τομείς σε διεθνές επίπεδο, λόγω της κλιματικής αλλαγής και της πανδημικής 
κρίσης . Ο συντελεστής ΦΠΑ προϋπολογίστηκε σύμφωνα με τις τρέχουσες διατάξεις, 
ενώ μπορεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης να προσαρμόζεται ανάλογα με τα 
ισχύοντα. 
 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. 
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης της υπηρεσίας  είναι ενδεικτικός και ανέρχεται στο 
ποσό των #99.089.39#Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ) και θα βαρύνει τον  
οικείο   ΚΑ.70.6117.01  του προϋπολογισμού του Δήμου  έτους 2022  όπως 
αναφέρεται  αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.  
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: 

• ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Α.Φ.Μ. 998505846 Δ.Ο.Υ. 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΕΔΡΑ: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 31 30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

Στοιχεία φορέων υλοποίησης της  υπηρεσίας : 
 

• ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Α.Φ.Μ. 998505846 Δ.Ο.Υ. 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΕΔΡΑ: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 31 30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

 
 

 
Μεσολόγγι  04-07-2022   

                                                                                                      Θεωρήθηκε  04-07-2022 
    Η  Συντάξασα                                                                              Η Προϊστάμενη       
                                                                                         Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης       
                                                                                                                
       
 
 
Σακαβέλα Γεωργία                                                                      Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή     
 
 
                                               

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΟΣΟ  (€) 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022  

ΜΕ ΦΠΑ  

1. 

70.6117.01 Παροχή υπηρεσιών για τη 
ναυαγοσωστική κάλυψη 
πολυσύχναστων παραλιών 
του Δήμου Ιεράς Πόλης 
Μεσολογγίου  

99.089,39  ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 99.089,39 



 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Μεσολόγγι:04-07-2022 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  
Αρ.μελέτης :20/2022 
 
                

 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   
 
Αντικείμενο των τεχνικών προδιαγραφών είναι η υπηρεσία παροχής ναυαγοσωστικής 
κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών  Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου .Η 
παρεχόμενη  υπηρεσία  θα πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στις τεχνικές 
προδιαγραφές όπως περιγράφονται παρακάτω και έχοντας τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά   
       Ο προϋπολογισμός συντάσσεται λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες της ΚΕΔΕ, 
σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμος  Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  ανήκει στις περιοχές 
μέσης τουριστικής υποδομής και κόστους διαβίωσης (Περιοχή Α). Σύμφωνα με την 
ΚΕΔΕ για την αντικειμενική κοστολόγηση των υπηρεσιών που θα παρέχουν οι 
ανάδοχοι έγινε ανάλυση των εξής δεδομένων:  

• Τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο Προεδρικό Διάταγμα Υπ΄ Αριθμόν 71 (ΦΕΚ 
Α΄166 31/08/2020) και συγκεκριμένα στο Άρθρο 7 «Υποχρεώσεις εκμεταλλευομένων 
λουτρικές εγκαταστάσεις ως προς την πρόσληψη ναυαγοσωστών και διάθεσης του 
απαραίτητου εξοπλισμού» 

• Προκηρύξεις Δήμων για την παροχή υπηρεσιών για την ναυαγοσωστική κάλυψη 
των πολυσύχναστων παραλιών. 

• Ανάλυση μισθολογικού κόστους εργαζομένων και ασφαλιστικής κάλυψης 
ναυαγοσωστών  

• Ετήσιες λειτουργικές δαπάνες με βάση στοιχεία κόστους από την αγορά  

• Ανάλυση κόστους προμήθειας του απαραίτητου εξοπλισμού  

• Εκτίμηση των λειτουργικών εξόδων των αναδόχων για την διαχειριστική κάλυψη  

• Κατανομή των Δήμων της χώρας σε τρεις ζώνες ανάλογα με την τουριστική κίνηση 
(περιοχές Α΄Β’ Γ΄).  
Από την ανωτέρω ανάλυση προέκυψε η παρακάτω κατηγοριοποίηση των εξόδων: 

• Δαπάνες προσωπικού  

• Δαπάνες χρήσης εξοπλισμού  

• Δαπάνες κατασκευής πύργων  

• Δαπάνες οριοθέτησης παραλιών  

• Δαπάνες οργάνωσης και διοίκησης  
  
Η κοστολόγηση των λειτουργικών εξόδων και του απαραίτητου εξοπλισμού έγινε με 
βάση τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ Α΄166 31/08/2020) 



και συγκεκριμένα στο άρθρο 7. Στην κατηγορία λειτουργικών εξόδων, δηλαδή έξοδα 
τα οποία οι ανάδοχοι έχουν για κάθε χρόνο, περιλαμβάνονται:  
 

• Οι δαπάνες μισθοδοσίας και ασφάλισης του προσωπικού που θα απασχοληθεί  

• Η προμήθεια των αναλωσίμων υλικών (π.χ φαρμακείου)  

•Των ενδυμάτων και του εξοπλισμού (π.χ μάσκες, βατραχοπέδιλα,κινητό τηλέφωνο)  

• Σωσίβια ναυαγοσωστικά  

• Σημαίες – Πινακίδες για την παραλία  

• Εργασίες οριοθέτησης και τοποθέτησης πλωτών σημαντήρων  
 
Στην κατηγορία πάγιου εξοπλισμού, δηλαδή όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και 
του μηχανοκίνητου εξοπλισμού, περιλαμβάνονται:  

• Μίσθωση  Βάθρου (παρατηρητήριο)  

• Πτυσσόμενο φορείο  

• Φορητός αυτόματος απινιδωτής  

• Σκάφος ναυαγοσώστη (3,3 μέτρων)  

• Jet Ski  

• Σωστικό σκάφος 5μ και άνω  
 
Για την κοστολόγηση του παραπάνω εξοπλισμού έχουν υπολογιστεί οι αναλογούσες 
αποσβέσεις σύμφωνα με τα ισχύοντα Λογιστικά Πρότυπα. 

                                                 
  
 
 

Μεσολόγγι 04-07-2022   
                                                                                                      Θεωρήθηκε 04-07-2022 
    Η  Συντάξασα                                                                              Η Προϊστάμενη       
                                                                                         Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης       
                                                                                                                
       
 
 
Σακαβέλα Γεωργία                                                                      Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι:04-07-2022 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  
Αρ.μελέτης :20/2022 
 
 

3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
  

 
Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο του διαγωνισμού 
 
Αντικείμενο της παρούσης  είναι  η συγγραφή υποχρεώσεων για την υπηρεσία : 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ». Ο Δήμος Ιεράς Πόλης 

Μεσολογγίου   θα αναθέσει, μετά από την υλοποίηση ανοικτής ηλεκτρονικής  

διαγωνιστικής διαδικασίας    σύμφωνα με τα άρθρα 27 & 28 του  Ν.4412/2016  για 

την  προαναφερόμενη υπηρεσία, σε ανάδοχο που θα διαθέτει νομίμως λειτουργούσα 

σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, το προσωπικό, τον εξοπλισμό και τεχνογνωσία 

απαραίτητα για την καλή εκτέλεση της. 

 
Άρθρο 2ο 

 Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια της διαδικασίας ανάθεσης της εν λόγω σύμβασης  και η εκτέλεση της 
υπηρεσίας  διέπονται από τις διατάξεις: 
1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),(ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016)» 
όπως ισχύει. 
2. Του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/τ.Α’/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 
αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες 
ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες 
διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».  
3. Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α') «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει  
4. Του Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)», 
(Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) και συγκεκριμένα του άρθρου 209 όπως αναδιατυπώθηκε 
και ισχύει σήμερα σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 
42/τ.Α΄/23-2- 2007) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και 
λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπ.Εσ.Δ.Δ.Α.» καθώς και όπως συμπληρώθηκε με 
την παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008, (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23-12-2008) 
«Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων 



αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», καθώς και του 18 άρθρου 158 όπως 
αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε από το άρθρο 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 102/τ. Α΄/26-8-
2015).  
5. Του Ν. 3548/2007 (Φ.Ε.Κ. 68/τ.Α’/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των 
φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».  
6. Του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».  
7. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις».  
8. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» 
9. Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  
10. Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των 
νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και της παραγράφου Ζ αυτού 
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 
2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές» 
11. Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/τ.Α’) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο»  
12. Του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/τ.Α’) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» 
13. Του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α') «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 
άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, όπως ισχύει  
14. Του Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/τ.Α') «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 
δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,  
15. της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» όπως ισχύει μετά την με αριθ. 57654/23-5-
2017 (ΦΕΚ 1781/τ.Β/23-5-2017) απόφαση του υπ. Οικονομίας και ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης»  
16. της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) όπως ισχύει μετά την 
με αριθ. 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924/τ.Β/2-6-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 19  
17. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – 
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα 
– Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και του 
με αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/01-04-2014 εγγράφου «Κατάργηση της 
υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων»  
18. Του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/τ.Α΄/15.9.2011) «Σύσταση ενιαίας 



Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 
(πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 58 του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 
120/29.5.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 
διατάξεις»  
19. Του Ν. 2743/1999 (ΦΕΚ 211/τ.Α’/13-10-1999) «Πλοία αναψυχής και άλλες 
διατάξεις».  
20. Του Ν. 4676/2020 (ΦΕΚ 67/τ.Α’/19-03-2020) «Εκσυγχρονισμός θεσμικού 
πλαισίου για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και λοιπές διατάξεις».  
21. Του Π.Δ.71/2020 (ΦΕΚ 166/τ. Α΄/31-08-2020) «Σχολές ναυαγοσωστικής 
εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη 
ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες».  
22. Του Ν.4804/2021 (ΦΕΚ 90/τ.Α΄/05-06-2021) «Εκλογή Δημοτικών και 
Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις».  
23. 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 3ο   
Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας   

 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία  σύμφωνα  με 
τα άρθρα  27 & 28  του Ν.4412/2016.  

 
Άρθρο 4ο   

Υποχρεώσεις αναδόχου  
 

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.  
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.  
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.  
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. 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.  
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. 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 5ο  
Υποχρεώσεις αναδόχου Προσωπικό – Εξοπλισμός 

 
Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την ολοκλήρωση της 
εργασίας. Θα πρέπει να διαθέτει τον ανάλογο εξοπλισμό, υποδομή, εμπειρία καθώς 
και νομίμως λειτουργούσα σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Π.Δ. 71/2020. Οι παρεχόμενες εργασίες διευθύνονται συνέχεια και 
αυτοπρόσωπα από τον ανάδοχο ή από πληρεξούσιο αντιπρόσωπο αυτού που έχει 
γίνει αποδεκτός από τη αρμόδια υπηρεσία, σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και ο 
οποίος είναι ο μόνος υπεύθυνος για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης όσο 
και για την ποιότητα των παρεχόμενων εργασιών. Παράλειψη του αναδόχου να 
ενημερωθεί για τους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για 
την πλήρη συμμόρφωση του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Επίσης ο 
ανάδοχος είναι εξ΄ ολοκλήρου υπεύθυνος για την επιλογή των πάσης φύσεως υλικών 
που χρησιμοποιεί. Τα υλικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους 
όρους αντίστοιχων προδιαγραφών. Ο ειδικός εξοπλισμός που απαιτείται για την 
εκτέλεση  της εργασίας προβλέπεται και καθορίζεται στην παρούσα. Ο εξοπλισμός 
αυτός αν δεν διατίθεται από τον ανάδοχο κατά τη διάρκεια της σύμβασης θα 
εξασφαλίζεται με φροντίδα και έξοδά του χωρίς καμιά υποχρέωση της Υπηρεσίας ή 
σχετική ευθύνη.  
Επίσης, υποχρεούται να παρέχει το απαραίτητο προσωπικό και όλα τα υλικά, τεχνικά 
και μηχανικά μέσα που προβλέπονται στο Π.Δ. 71/2020 που είναι απαραίτητα για την 
εκτέλεση του έργου συμπεριλαμβανομένων των βάθρων που θα κατασκευάσει ή θα 
επιδιορθώσει όπου υπάρχουν και θα τα εφοδιάσει με τον απαραίτητο εξοπλισμό. 
Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ανωτέρω Π.Δ., σημειώνονται τα εξής:  
 
                                                      Βάθρο Ναυαγοσώστη  



 
1. Το βάθρο  των ναυαγοσωστών  θα είναι  από κατάλληλα υλικά, κατά τρόπο, ώστε 
να αντέχει σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες και φέρει κλίμακα ανόδου, κάθισμα, 
ιστό σημαίας (που υπερβαίνει τα δυο μέτρα από την κορυφή του σκεπάστρου) και 
ξύλινο σκέπαστρο προφύλαξης από τον ήλιο. Το βάθρο είναι τουλάχιστον τέσσερα 
(04) τετραγωνικά μέτρα και το ύψος του υπερβαίνει τα τρία (03) μέτρα από την 
επιφάνεια της θάλασσας. 
 2. Η θέση του βάθρου είναι τέτοια, ώστε να διασφαλίζεται ο έλεγχος και η τέλεια 
κατόπτευση, με στόχο την άμεση παροχή βοήθειας σε κινδυνεύοντες και, σε κάθε 
περίπτωση, δεν πρέπει να τοποθετείται σε θέση που απέχει περισσότερο από δέκα 
(10) μέτρα από την ακτογραμμή. Έμπροσθεν του βάθρου διατηρείται, με την 
τοποθέτηση κώνων, ελεύθερος διάδρομος πλάτους τεσσάρων (04) μέτρων και 
μήκους έως δέκα (10) μέτρων, ώστε να διασφαλίζεται η άμεση χρήση των σωστικών 
μέσων του παρόντος. Τους κώνους του προηγούμενου εδαφίου τους παρέχει ο, κατά 
περίπτωση, υπόχρεος.  
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 έκτακτο λόγο, απουσιάζει ο ναυαγοσώστης από τη λουτρική 
εγκατάσταση, αφαιρείται η πινακίδα με την ένδειξη των πρώτων βοηθειών και 
επαίρεται επί του ιστού η σημαία που δεικνύει την απουσία ναυαγοσώστη.  
Σε περίπτωση που επιβάλλεται, για έκτακτο λόγο, η απουσία του ναυαγοσώστη πάνω 
από μία (1) ώρα, ο ναυαγοσώστης αυτός αντικαθίσταται, με μέριμνα του, κατά 
περίπτωση, υπόχρεου, από τον οποίο έχει προσληφθεί.  
                                                         
                                                           Άρθρο 6ο  
                     Υποχρεώσεις Ναυαγοσωστών - Συντονιστών/Εποπτών  
 
Κάθε ναυαγοσώστης πρέπει να έχει δικό του βάθρο (παρατηρητήριο) από το οποίο 
θα ελέγχει έκταση ακτής σε ακτίνα διακοσίων (200) μέτρων εκατέρωθεν του βάθρου. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον πρέπει να διαθέτει τρεις (3) τουλάχιστον 
ναυαγοσώστες, να παρέχει έναν συντονιστή – επόπτη ναυαγοσωστών, κάτοχο άδειας 
ναυαγοσώστη σε ισχύ επί τρία (3) τουλάχιστον έτη, ο οποίος θα εποπτεύει και 
συντονίζει επιτοπίως τους ναυαγοσώστες. 
Οι υποχρεώσεις των ναυαγοσωστών και των συντονιστών/εποπτών αναφέρονται στο 
άρθρο 10 του Π.Δ. 71/2020 και είναι οι εξής:  
1. Ο ναυαγοσώστης βρίσκεται σε ετοιμότητα, με ένδυμα κολύμβησης, καθ’ όλη τη 
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.  
2. Ο ναυαγοσώστης, κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του, παρακολουθεί τους 
λουόμενους, είναι σε άμεση ετοιμότητα παροχής βοήθειας και δεν εκτελεί άλλη, 
παράλληλη εργασία. Επίσης, φυλάσσει πάντοτε επί του βάθρου την κάρτα που 
προβλέπεται από τις διατάξεις της υποπερίπτωσης 26) της περίπτωσης γ) της 
παραγράφου 1 του άρθρου 7.  
3. Σε περίπτωση που επιβάλλεται, για έκτακτο λόγο, η απουσία του ναυαγοσώστη, 



οφείλει να ενημερώσει άμεσα τον, κατά περίπτωση, υπόχρεο, από τον οποίο έχει 
προσληφθεί, καθώς και την κατά τόπο αρμόδια Λιμενική Αρχή. 
4. Η τοποθέτηση και η απομάκρυνση των κώνων της παρ. 2 του άρθρου 9 γίνεται με 
μέριμνα του ναυαγοσώστη, ακριβώς πριν την έναρξη και μετά το πέρας των ωρών 
της παραγράφου 1. α) του άρθρου 7.  
5. Ο ναυαγοσώστης μεριμνά ώστε ο εξοπλισμός της περίπτωσης γ) της παραγράφου 
1 του άρθρου 7 και τα σκάφη της περίπτωσης στ) της ιδίας παραγράφου, να 
βρίσκονται σε καλή κατάσταση και ενημερώνει άμεσα τον, κατά περίπτωση, 
υπόχρεο, από τον οποίο έχει προσληφθεί, για τυχόν βλάβες ή ζημιές οι οποίες 
επηρεάζουν την λειτουργική τους κατάσταση.  
6. Ο συντονιστής-επόπτης ναυαγοσωστών εποπτεύει και συντονίζει επιτοπίως τους 
ναυαγοσώστες και επιχειρεί, εφόσον συντρέχει περίπτωση.  
Ειδικότερα:  
α) Μεριμνά για την επάρκεια γνώσεων και ικανοτήτων των ναυαγοσωστών. Αν 
διαπιστώσει ότι ο ναυαγοσώστης στερείται ορισμένων γνώσεων ή ικανοτήτων, 
μεριμνά για την εξάσκησή του.  
β) Ενημερώνει άμεσα τον, κατά περίπτωση, υπόχρεο, από τον οποίο έχει 
προσληφθεί,  ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία, συντήρηση και 
χρησιμοποίηση του απαιτούμενου εξοπλισμού.  
γ) Καθ’ όλη τη διάρκεια των ωρών της παραγράφου 1.α) του άρθρου 7, βρίσκεται στη 
λουτρική εγκατάσταση και επιβλέπει τους ναυαγοσώστες.  
δ) Σε περίπτωση ατυχήματος, μεριμνά για την παροχή πρώτων βοηθειών και το 
συντονισμό του περιστατικού.  
ε) Χειρίζεται το ατομικό σκάφος της υποπερίπτωσης 1) της περίπτωσης στ) της 
παραγράφου 1 του άρθρου 7.  
στ) Είναι σε άμεση ετοιμότητα παροχή βοήθειας, όπως και οι ναυαγοσώστες, 
παρέχοντας βοήθεια στους λουόμενους, όταν συντρέχει περίπτωση. Καλαίσθητες 
πινακίδες διπλής όψεως  
Ο ανάδοχος θα πρέπει να τοποθετήσει στη δεξιά και αριστερή πλευρά του βάθρου, 
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, οι αριθμοί 
τηλεφώνων των τοπικών κέντρων παροχής πρώτων βοηθειών και της Λιμενικής 
Αρχής και ο Ευρωπαϊκός Αριθμός έκτακτης Ανάγκης (112).  
 
                                         Αναλώσιμα και λοιπός εξοπλισμός  
 
Ο ανάδοχος είναι επίσης υπεύθυνος για τα αναλώσιμα και το μηχανικό και λοιπό 
εξοπλισμό που απαιτείται για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις εκτέλεσης του 
ναυαγοσωστικού έργου. Ο ανάδοχος εφοδιάζει κάθε ναυαγοσωστικό βάθρο και κάθε 
ναυαγοσώστη καθώς και το πλήρωμα του μικρού ταχύπλοου σκάφους με τα 
αναλώσιμα και τον απαραίτητο εξοπλισμό όπως αναλυτικά αναφέρεται στον 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ της παρούσας. Το φορητό φαρμακείο που θα πρέπει 
να έχει ο κάθε ναυαγοσώστης θα περιλαμβάνει τα είδη που αναφέρονται στο 
παράρτημα Ι του Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166/31-08-2020 τ.Α’) . 
Ο παραπάνω εξοπλισμός, καθώς και το περιεχόμενο του φαρμακείου, θα πρέπει να 



είναι σε άριστη κατάσταση και να διατηρείται καθαρός. Αυτό θα πιστοποιηθεί από 
την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής για την καλή εκτέλεση της εργασίας  του δήμου, η 
οποία θα συντάξει σχετική βεβαίωση. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρουσιάζει το 
απαιτούμενο υλικό και εξοπλισμό καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης.  
 

Άρθρο 7ο  
Πληρωμή παρεχόμενων εργασιών 

 
Στο τέλος κάθε μήνα κατά την διάρκεια εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών ο 
ανάδοχος θα εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για την εργασία που έχει 
εκτελέσει. Η πληρωμή του αναδόχου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες θα 
καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις ή με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας  στο 100% της 
συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών.  Θα συντάσσεται γι’ 
αυτό πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών που θα πιστοποιεί την καλή εκτέλεση αυτών 
από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου (απόφαση 491/2022ΑΔΑ:6ΙΣΠΩΡΖ-ΛΛΟ). Το 
πρωτόκολλο αυτό θα εκδίδεται εντός 10 ημερών από το πέρας του πιστοποιούμενου 
μήνα ή της ολοκλήρωσης του ναυαγοσωστικού έργου και του αντίστοιχου τιμολογίου 
του αναδόχου.  
Η αρμόδια οικονομική υπηρεσία μπορεί κατά τον έλεγχο της δαπάνης να ζητήσει 
οποιοδήποτε δικαιολογητικό απαιτείται για την πληρωμή των εργασιών με βάση τα 
προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό που 
κρίνει απαραίτητο για την πληρωμή του αναδόχου, κατόπιν έκδοσης χρηματικού 
εντάλματος πληρωμής.  
Σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου η Υπηρεσία 
διατηρεί το δικαίωμα της περικοπής του αναλογούντος τιμήματος για τις σχετικές 
εργασίες και εφ' όσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
Σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποσό εις βάρος του αναδόχου εξαιτίας 
συμβατικής παράλειψης, αυτό θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης 
και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό.  
Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να πληρώνει όλα τα λιμενικά πρόστιμα που τυχόν 
θα προκύψουν καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας.  
                                                              

                                                                 Άρθρο 8ο  
                                                   Παρουσίαση εξοπλισμού 
Ο ανάδοχος υποχρεούται το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη των 
εργασιών να παρουσιάσει όλο τον απαιτούμενο τεχνικό και μηχανικό εξοπλισμό που 
αναφέρεται στο Π.Δ.71/2020 καθώς και στα άρθρα της παρούσας Σ.Υ. 
Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται για κάθε μέρα καθυστέρησης ρήτρα τριακοσίων 
(300€) ευρώ και μετά από τρεις (3) ημέρες η αναθέτουσα αρχή δύναται να τον 
κηρύξει έκπτωτο από τη σύμβαση και να καταπέσει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση. 

Άρθρο 9ο  
Προθεσμία εκτέλεσης της εργασίας – Ποινικές ρήτρες 

 
Η έναρξη των εργασιών με τον ανάλογο εξοπλισμό και προσωπικό θα καθορίζεται 
στην υπογραφείσα σύμβαση σύμφωνα με την παρούσα και θα παρέχονται 
καθημερινά από  υπογραφή της σχετικής σύμβασης  και την αναρτησή της στον 



ιστότοπο του ΚΗΜΔΗΣ  μέχρι την ημερομηνία λήξης αυτής που είναι η 30/09/2022 
και ώρα 18:00.  
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβεί την υποχρέωση αυτή ευθύνεται 
αποκλειστικά ο ίδιος έναντι όλων και επιβάλλεται ποινική ρήτρα 300,00 Ευρώ για 
κάθε ημέρα καθυστέρησης και έως πέντε (5) συνολικά ημερολογιακές ημέρες. Μετά 
την διαπίστωση παρέλευσης άπρακτου του διαστήματος αυτού ο ανάδοχος 
καθίσταται έκπτωτος και εφαρμόζονται οι ανάλογες κυρώσεις.  
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβιάσει επανειλημμένα τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις, κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 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.  
Επίσης 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. Σε περίπτωση βεβαιώσεων παραβάσεων από λιμενική αρχή ή 
οποιαδήποτε άλλη αρχή, που οφείλεται σε παράβλεψη ή υπαιτιότητα του αναδόχου, 
επιβαρύνεται ο ανάδοχος στο διπλάσιο.  
 

Άρθρο 10ο  
Φόροι -Τέλη - Κρατήσεις - Επιβαρύνσεις αναδόχου 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι θα καταβάλει τους προβλεπόμενους 
από τους νόμους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την διάρκεια της 
σύμβασης. Συγκεκριμένα ο ανάδοχος επιβαρύνεται 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 επιβάλλεται (άρθρο 4 
Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, 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 της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών 
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.  
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τα έξοδα δημοσίευσης και με τους ισχύοντες κατά την 
ημέρα του  διαγωνισμού φόρους, τέλη και κρατήσεις πλην του ΦΠΑ. 
  

Άρθρο 11ο  
Περιεχόμενα των τιμών τιμολογίου 



 
Οι τιμές του τιμολογίου της μελέτης αναφέρονται στις μονάδες ολοκληρωμένων 
εργασιών, χωρίς ο ανάδοχος να δικαιούται καμιά άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για 
την πλήρη και έντεχνη εκτέλεσή τους.  
Στην τιμή του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσης, περιλαμβάνονται όλες οι 
απαιτούμενες δαπάνες για την ολοκλήρωση των εργασιών, όπως είναι οι δαπάνες 
των μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού, οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών 
επιβαρύνσεων και ασφάλισης του προσωπικού, οι δαπάνες για τη μετακίνηση του 
εργαζομένων του αναδόχου, αποζημιώσεις και δαπάνες ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης του προσωπικού του σε περιπτώσεις ατυχημάτων και κάθε είδους 
αποζημίωση σε τρίτους, οι δαπάνες καθαρισμού και συντήρησης του εξοπλισμού, 
των υλικών καθώς και της μεταφοράς, διαλογής, φύλαξης, φθοράς τους κλπ., οι 
δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, μίσθωσης μηχανημάτων και 
οχημάτων, οι φόροι, τα τέλη, δασμοί, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, οι 
δαπάνες αποζημιώσεων και ζημιών στο προσωπικό του αναδόχου, και γενικά κάθε 
είδους δαπάνη και γενικό έξοδο που είναι απαραίτητα για την καλή και έντεχνη 
εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών.  
Κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται αλλά είναι αναγκαία για τη σωστή, έντεχνη 
και σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεση των εργασιών.  
 

Άρθρο 12ο  
Ατυχήματα - Ζημιές 

 
Ο ανάδοχος των παρεχόμενων εργασιών είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει όλο το 
προσωπικό του το οποίο απασχολεί στην εργασία. Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα που 
πρέπει να καταβάλλονται από τον ανάδοχο συνολικά, η εργοδοτική δαπάνη, οι 
εισφορές των ασφαλισμένων κ.λ.π. βαρύνει τον ανάδοχο.  
Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να επιβαρυνθεί ο δήμος με αποζημιώσεις 
ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου και των μεταφορικών του μέσων, 
ζημιών σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου και γενικά κάθε φύσης 
κοινωφελή έργα. 
 

Άρθρο 13ο  
Φύλαξη υλικών και μέσων – Προστασία περιβάλλοντος 

 
Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά και μέσα για τις 
εργασίες που εκτελούνται. Σχετικές εντολές της αρμόδιας υπηρεσίας εκτελούνται 
από αυτόν. Σε αντίθετη περίπτωση τα μέτρα φύλαξης – προστασίας ή διατήρησης 
λαμβάνονται από τον δήμο και οι δαπάνες καταλογίζονται σε βάρος του αναδόχου. 
Ζημιές που προξένησε η αμέλεια του αναδόχου επανορθώνονται αμέσως από αυτόν. 
Σε αντίθετη περίπτωση η επανόρθωση γίνεται από το δήμο σε βάρος και για 
λογαριασμό του αναδόχου.  
Ο ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει το φυσικό περιβάλλον στην περιοχή όπου 
εκτελούνται οι εργασίες και ευθύνεται για κάθε καταστροφή στοιχείων του φυσικού  
περιβάλλοντος που δεν είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. Ζημιές που 
κρίθηκαν απαραίτητες για την εκτέλεση της εργασίας αποζημιώνονται, μετά τη 
σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, σε βάρος των 



οικείων πιστώσεων.  
Άρθρο 14ο 

                                                                    Ρήτρες 
 

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της 
διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής. 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 
50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική 
ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν 
εκπρόθεσμα, 
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς 
ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες 
από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και 
δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν 
οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα 
στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του 
αναδόχου. 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να 
κηρύξει τον ανάδοχο Έκπτωτο 
 

Άρθρο 15ο 
                                                 Περιεχόμενο προσφοράς 
Η προσφορά των διαγωνιζόμενων θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα παρακάτω : 
1.Οικονομική προσφορά 
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 : 
1. την διάθεση του συνόλου του απασχολούμενου εξοπλισμού. 
2. Τα έξοδα κίνησης του απασχολούμενου εξοπλισμού καθώς και το τακτικό serνice 
και συντήρηση για την διασφάλιση της άψογης λειτουργίας του. 
3. τον καθαρισμό του εξοπλισμού. 
4. Την ασφαλιστική κάλυψη του απασχολούμενου εξοπλισμού καθώς και διάφορα 
συναφή, τέλη και φόρους 
5. την αμοιβή (μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές) του απασχολούμενου 
προσωπικού (ναυαγοσώστες) και λοιπά συναφή έξοδα με την απασχόληση του. 
6. το "management" του έργου (εκπαίδευση προσωπικού, τεχνική υποστήριξη, 
παροχή τεχνογνωσίας στην εκτέλεση του έργου, εποπτεία και σχεδιασμός των 
εργασιών, κλπ). 
7. Η διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράς δεν μπορεί να περιλαμβάνει έκπτωση 
μεγαλύτερη του 10% 



της προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, άλλως 
απαιτείται πλήρης και σαφής τεκμηριωμένη μελέτη του προτεινόμενου κόστους με 
αντίστοιχη ανάλυση των επιμέρους παραμέτρων που καθορίζουν το κόστος αυτό. 
2.Τεχνική προσφορά 
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές 
που έχουν τεθεί στην παρούσα, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες 
απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 
αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο 
ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να 
αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 
προτείνουν. 
Επιπλέον θα προσκομίσουν:  
Α1. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1 : 
i. Ότι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης καθώς και των 
Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. 
ii. Ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση επίδειξης της χρήσης του εξοπλισμού σε χρόνο 
και τόπο που θα τους ζητηθεί από τον Δήμο. 
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 219 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.  
Κατά την διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος από την 
αρμόδια Επιτροπή του Δήμου   (άρθρο 208 παρ.10 του Ν.4412/2016 και άρθρο 219 
παρ.1 του Ν.4412/2016)  και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.  
Αν η Επιτροπή   κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 
διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και 
παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι υπηρεσίες να καλύψουν τις σχετικές 
ανάγκες.  
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής δεν χρειάζεται έγκριση ή απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου   παρά μόνο αν γίνεται με παρατηρήσεις ή 
απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα. Κατά τα λοιπά ισχύει το 
προαναφερόμενο άρθρο του Ν. 4412/2016.  
 

Άρθρο 16ο : 
Δημοσιεύσεις  

 
 
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί  στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Το πλήρες κείμενο της 
Διακήρυξης θα  καταχωρηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 
http://www.promitheus.gov.gr .Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στην 
εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, , σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016. Η προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην 
περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010,θα  αναρτηθεί  στο 
διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) αποστέλλεται και στα 



επιμελητήρια και δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του 
Ν. 4412/2016. 
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισµού θα βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα 
του ∆ήµου και συγκεκριµένα στη διεύθυνση: www.messolonghi.gov.gr . 
Επίσης τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα δημοσίευσης  της περιληπτικής διακήρυξης 
(γνωμοδότηση Δ/Τμήματος Ν.Σ.Κ. 204/2010 – Ν. 3801/2009, άρθρο 46, Ν. 3548/2007, 
άρθρο 4   ΦΕΚ 68Α) . Τον/τους προμηθευτή/προμηθευτές βαρύνει/βαρύνουν 
εξ’ολοκλήρου τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης (αναλογικά), καθώς και κάθε 
νόμιμη ή νέα κράτηση άγνωστη μέχρι σήμερα, που θα εμφανισθεί κατά το διάστημα 
από την σύνταξη της παρούσας μελέτης μέχρι την ημερομηνία που θα γίνει ο 
διαγωνισμός. Τα έξοδα της δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και τυχόν 
επαναληπτικού διαγωνισμού βαρύνουν τον ανάδοχο/αναδόχους (Υπ. Εσωτ. Αποκ. & 
Ηλεκ. Διακ. Εγκύκλιος 11, ΑΠ/27754/28-06-2010). Σε περίπτωση άρνησης του/τους  
παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό. 
 

Άρθρο 17ο : 
Επιτροπές  

 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την παρακάτω επιτροπή αξιολόγησης 
Διενέργειας Διαγωνισμού σύμφωνα με την αριθμ.489/2021 (ΑΔΑ:ΩΧΙΜΩΡΖ-2ΗΡ) 
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Ιεράς  Πόλης Μεσολογγίου: 
 

Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη 
1.ΚΟΚΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ  1. ΛΥΤΡΑ ΜΑΡΙΟ  

2. ΔΡΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  2. ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  

3. ΓΚΙΑΦΗ ΜΑΡΙΑ  3. ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ  
 
Οι ενστάσεις και οι προσφυγές αξιολογούνται από την παρακάτω Επιτροπή 
Αξιολόγησης Ενστάσεων σύμφωνα με την αριθμ.492/2021 (ΑΔΑ:6ΙΩ1ΩΡΖ-ΞΥΘ) 
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου: 
 
 

Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη 
1. ΚΟΥΦΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   1. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  

2. ΓΚΟΡΟΥ ΑΡΕΤΗ  2. ΛΥΜΠΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΩΝΑΣ  

3. ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΑΝΝΑ  3. ΒΑΣΣΗ  ΕΥΑΝΘΙΑ  

 
Άρθρο 18ο 

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται 
σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά 
την υπογραφή της σύμβασης. 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 

http://www.messolonghi.gov.gr/


Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη- μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 
ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά 
τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον ανάδοχο  οικονομικό 
φορέα. 
Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές θα περιλαμβάνουν την πλήρη επωνυμία και τη 
διεύθυνση του Διαγωνιζομένου, υπέρ του οποίου εκδίδονται. 

 
Άρθρο 19ο  

Συµβατικά στοιχεία 
 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
Α) Τεχνική Έκθεση 
Β) Τεχνικές Προδιαγραφές 
Γ) Συγγραφή Υποχρεώσεων 
Δ) Αναλυτικός Ενδεικτικός Πίνακας 
Ε) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
 
 

Άρθρο 20ο  
 Ανακοίνωση κατακύρωσης  της σύμβασης  – Υπογραφή σύµβασης 

 
1. Στην απόφαση κατακύρωσης ενσωµατώνονται τα αποτελέσµατα του σταδίου 
αξιολόγησης της  διαδικασίας και του σταδίου ελέγχου των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης.  
2. Η απόφαση κατακύρωσης, θα ανακοινωθεί εγγράφως µε απόδειξη παραλαβής, σε 
όλους τους προσφέροντες, άλλως δεν παράγει έννοµα αποτελέσµατα.  
3. Μετά την επέλευση των έννοµων συνεπειών της απόφασης κατακύρωσης, 
κοινοποιείται στον ανάδοχο πρόσκληση, σύµφωνα µε την οποία υποχρεούται να 
προσέλθει µέσα σε 10 ηµέρες το αργότερο από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
ανακοίνωσης και της πρόσκλησης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης .  Η 
σύµβαση υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη.  
4. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην 
προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος  και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες 
δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 
µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση δ` της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του 
Ν. 4412/2016 (Α΄ 147).  
5. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο 
στηρίζεται, όπως προσφορά, πρόσκληση και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, 
εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών.  

 
 



 
 

Μεσολόγγι  04-07-2022   
                                                                                                      Θεωρήθηκε  04-07-2022 
    Η  Συντάξασα                                                                              Η Προϊστάμενη       
                                                                                      Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης       
                                                                                                                
       
 
 
Σακαβέλα Γεωργία                                                          Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι:04-07-2022 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  
Αρ.μελέτης :20/2022 
 
 

4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
  
 
Οι εργασίες ναυαγοσωστικής κάλυψης του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου 
αναφέρονται στην κάλυψη όλων των δαπανών που αφορούν την μισθοδοσία του 
προσωπικού ,την μίσθωση βάθρων (παρατηρητηρίων ) για κάθε ναυαγοσώστη ,τον 
απαραίτητο εξοπλισμό για κάθε ναυαγοσώστη ,τον κοινό εξοπλισμό και λοιπό υλικό 
,την οριοθέτηση των ακτών και τον μηχανολογικό εξοπλισμό που είναι αναγκαίος για 
την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέχρι  30-09-2022. 
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο καθυστερήσει η έναρξη του 
Ναυαγοσωστικού έργου, ο ανάδοχος θα πληρωθεί για το χρονικό διάστημα από 
την ανάληψη των υπηρεσιών (υπογραφή σύμβασης) και έως 30/9/2022. 
Οι υποχρεώσεις του αναδόχου αναφέρονται αναλυτικά στις παρακάτω δαπάνες : 
                                    
                                                 Πίνακας 1:Δαπάνες προσωπικού  
 

α/α Είδος εργασίας  Μονάδα 
μέτρησης  

Αριθμός 

ναυαγοσωστών  

 

Ποσότητα  Τιμή 
μονάδος  

Δαπάνη  

1. Δαπάνη 
απασχόλησης 
ναυαγοσωστών  

Ημερομίσθια  9 72 μέρες 42,40 27.475,20 

2. Δαπάνη 
απασχόλησης  
Ναυαγοσωστών 
Κυριακές & 
αργίες  

Ημερομίσθια 9 10 74,20 6.678,00 

3. Επίδομα αδείας 
ναυαγοσωστών  

Ημερομίσθια 9 11 42,40 4.197,60 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 38.350,80 

ΦΠΑ 24% 9.204,19 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 47.554,99 

 
              Πίνακας 2:Δαπάνες χρήσης εξοπλισμού και λειτουργικά έξοδα  



α/α Ανάλυση δαπάνης 
κοινού εξοπλισμού  

    

  Κόστος   Αριθμός  Xρονική 
διάρκεια  

          Σύνολο  

1. Μίσθωση ανα βάθρο  
Πληρη εξοπλισμο 
ναυαγοσωστών  
+Φαρμακείο ,συσκευή 
απινίδωσης, Σανίδα 
ακινητοποίησης, 

πτυσσόμενο φορείο  και  
Μηχανοκίνητο σκάφος 
με τον απαιτούμενο 
εξοπλισμό και τις 
δαπάνες καθημερινής 
λειτουργίας σκάφος 3,3μ  

1000,00/ ανα 
βάθρο  εως 30/9 

4 2,5 μηνών   10.000,00 

2. Μηχανοκίνητο σκάφος 
με τον απαιτούμενο 
εξοπλισμό και τις 
δαπάνες καθημερινής 
λειτουργίας 5 μέτρων  

110,00/ημέρα  2 72 15.840,00 

3. Ατομικό Σκάφος – 
Θαλάσσιο 
Μοτοποδήλατο με τον 
απαιτούμενο εξοπλισμό 
καθημερινής λειτουργίας  

60,00/ημέρα  1 72 4.320,00 

 
Καθαρή αξία 

30.160,00 

 
ΦΠΑ 24% 

7.238,40 

Συνολική δαπάνη 37.398,40 

 
 

                                              Μηχανοκίνητο σκάφος πέντε (5) μέτρων  
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει δύο (2) επαγγελματικά, μηχανοκίνητα, πνευστά, μικρά 
ταχύπλοα σκάφη, ολικού μήκους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, ιπποδύναμης 
τουλάχιστον εκατό (100) ίππων, εγγεγραμμένα αποκλειστικά σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών 
Σκαφών, με εφεδρική μηχανή, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, εφοδιασμένα με τα 
προβλεπόμενα για την κατηγορία τους εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του κάθε σκάφους, 
δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η 
ένδειξη RESCUE BOAT, μπλε απόχρωσης.  
Επιπλέον, κάθε σκάφος πρέπει να είναι εφοδιασμένο με μόνιμα εγκατεστημένο 
προβολέα και VHF GPS-PLOTER, με σανίδα ακινητοποίησης επιπλέουσα, με ιμάντες 
πρόσδεσης και σύστημα ακινητοποίησης κεφαλής συμβατό με τη σανίδα 
ακινητοποίησης, καθώς και με φορητό φαρμακείο ναυαγοσώστη – φορητό απινιδωτή.  
 
Ατομικό σκάφος – θαλάσσιο μοτοποδήλατο δύο μέτρων και εβδομήντα πέντε (2,75) 
εκατοστών 



Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ένα  (1) 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 τους, εφόδια. 
Στο μέσο των πλευρών τους, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ 
ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE ΒΟΑΤ, μπλε απόχρωσης.  
                    Μηχανοκίνητο σκάφος τριών μέτρων και τριάντα (3,30) εκατοστών 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει είκοσι τέσσερα (4) μηχανοκίνητα, επαγγελματικά 
μικρά σκάφη, ολικού μήκους τουλάχιστον τριών μέτρων και τριάντα (3,30) εκατοστών, 
ιπποδύναμης τουλάχιστον έξι (6) ίππων, εγγεγραμμένα αποκλειστικά σε Βιβλίο Εγγραφής 
Μικρών Σκαφών, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, με τα προβλεπόμενα, για την 
κατηγορία τους, εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του κάθε 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.  
                                                          Συσκευή απινίδωσης  
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τριάντα τέσσερις   (4) φορητούς απινιδωτές.  
Σανίδα ακινητοποίησης, πτυσσόμενο φορείο και συσκευή ανάνηψης Ο ανάδοχος θα 
πρέπει να διαθέτει τέσσερις  (4) σανίδες ακινητοποίησης, πτυσσόμενα φορεία και 
συσκευές ανάνηψης.  

Λοιπός εξοπλισμός 
 Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφοδιάζει κάθε ναυαγοσώστη με τον ακόλουθο εξοπλισμό, ο 
οποίος έχει υπολογισθεί όπως προαναφέρθηκε στα λειτουργικά έξοδα του παρόντος 
άρθρου:  
1) Αδιάβροχο φακό 
2) Κιάλια μεγέθυνσης τουλάχιστον επτά επί πενήντα mm.  
3) Ναυαγοσωστικό σωσίβιο, σύμφωνα με το Παράρτημα «Β» 
4) Σανίδα διάσωσης, τουλάχιστον 2,20 μέτρων, από συνθετικό ή ημισυνθετικό υλικό ή 
πνευστή, αβύθιστη, σύμφωνα με το Παράρτημα «Β» 
5) Σωστικός σωλήνας, σύμφωνα με το Παράρτημα «Β» (Ο εφοδιασμός με σωστικό 
σωλήνα είναι προαιρετικός).  
6) Φορητό φαρμακείο, με το περιεχόμενο του Παραρτήματος «Β» και φορητό, αυτόματο 
εξωτερικό απινιδωτή με αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια, ενηλίκων και βρεφών.  
7) Πτυσσόμενο φορείο και σανίδα ακινητοποίησης επιπλέουσα, με ιμάντες πρόσδεσης 
και σύστημα ακινητοποιητή κεφαλής συμβατό με τη σανίδα ακινητοποίησης.  
8) Δύο (02) σημαντήρες, χρώματος πορτοκαλί, με σχοινί μήκους τουλάχιστον πενήντα (50) 
μέτρων και διαμέτρου τουλάχιστον 10mm. 
9) Ένδυμα κολύμβησης χρώματος πορτοκαλί, στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη 
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ – LIFE GUARD.  
10) Καπέλο, στην εμπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και, 
κάτωθεν αυτής, η ένδειξη LIFE GUARD.  
11) Γυαλιά ηλίου 
12) Πινακίδα, χρώματος πορτοκαλί, διαστάσεων 80Χ100 εκ.,με την ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ 
ΒΟΗΘΕΙΕΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη FIRST ΑΙD, μπλε απόχρωσης.  
13) Ισοθερμικές κουβέρτες.  
14) Καταδυτικό μαχαίρι.  
15) Μάσκα βυθού.  



16) Βατραχοπέδιλα.  
17) Σημαία Ναυαγοσώστη, χρώματος πορτοκαλί, διαστάσεων 80Χ100εκ., με την ένδειξη 
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και, κάτωθεν αυτής, την ένδειξη LIFE GUARD, μπλε απόχρωσης.  
18) Σημαία χρώματος ερυθρού, ίσων διαστάσεων με την προηγούμενη, με την ένδειξη 
ΧΩΡΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ και, κάτωθεν αυτής, την ένδειξη ΝΟ LIFE GUARD, λευκής 
απόχρωσης. 
19) 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.  
20) Φορητή μεγαφωνική συσκευή (τηλεβόας).  
21) Κοινή σφυρίχτρα.  
22) Πράσινη σημαία (Κολυμπάτε ελεύθερα) 80χ100εκ.  
23) Κίτρινη σημαία (Κολυμπάτε με προσοχή) 80χ100εκ. 
24) Κόκκινη Σημαία (Απαγορεύεται η είσοδος στο νερό) 80χ100εκ.  
25) Φορητή συσκευή VHF marine  
26) 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. 
                                Δαπάνες μίσθωσης  βάθρων (παρατηρητηρίων)  

                    Πίνακας 3:Δαπάνες μίσθωσης βάθρων ναυαγοσωστών   
 

α/α Είδος παρεχόμενης 
εργασίας  

Μονάδα 
μέτρησης  
 

Ποσότητα  Τιμή 
μονάδος  

Δαπάνη  

1. Δαπάνη μίσθωσης βάθρων  
ναυαγοσωστών  

τεμάχια 4 
 

2,5 μήνες   300,00 3.000,00 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 3.000,00 

ΦΠΑ 24% 720,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 3.720,00 

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται στην μίσθωση  τεσσάρων  (4) βάθρων σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 9 του Π.Δ. 71/2020.   
Η κατασκευή του βάθρου ναυαγοσώστη δεν θα είναι μόνιμη, γίνεται από κατάλληλα 
υλικά, κατά τρόπο, ώστε να αντέχει σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες και φέρει 
κλίμακα ανόδου, κάθισμα, ιστό σημαίας (που υπερβαίνει τα δύο μέτρα από την κορυφή 
του σκεπάστρου) και ξύλινο σκέπαστρο προφύλαξης από τον ήλιο. Το βάθρο είναι 
τουλάχιστον τέσσερα (04) τετραγωνικά μέτρα και το ύψος του υπερβαίνει τα τρία (03) 
μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας.  
Η θέση του βάθρου είναι τέτοια, ώστε να διασφαλίζεται ο έλεγχος και η τέλεια 
κατόπτευση, με στόχο την άμεση παροχή βοήθειας σε κινδυνεύοντες και, σε κάθε 
περίπτωση δεν πρέπει να τοποθετείται σε θέση που απέχει περισσότερο από δέκα (10) 
μέτρα από την ακτογραμμή. 
Έμπροσθεν του βάθρου διατηρείται, με την τοποθέτηση κώνων, ελεύθερος διάδρομος 
πλάτους τεσσάρων (04) μέτρων και μήκους έως δέκα (10) μέτρων, ώστε να διασφαλίζεται 



η άμεση χρήση των σωστικών μέσων. 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. Εφόσον, για έκτακτο λόγο, 
απουσιάζει ο ναυαγοσώστης από τη λουτρική εγκατάσταση, αφαιρείται η πινακίδα με την 
ένδειξη των πρώτων βοηθειών και επαίρεται επί του ιστού η σημαία που δεικνύει την 
απουσία ναυαγοσώστη. Σε περίπτωση που επιβάλλεται, για έκτακτο λόγο, η απουσία του 
ναυαγοσώστη πάνω από μία (1) ώρα, ο ναυαγοσώστης αυτός αντικαθίσταται, με μέριμνα 
του αναδόχου. Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης 
και οι δαπάνες διατήρησης σε καλή λειτουργία, όλων των βάθρων για όλη την περίοδο 
ναυαγοσωστικής κάλυψης των παραλιών.  
 
                                              Δαπάνες οριοθέτησης παραλιών 
                                 ΠΙΝΑΚΑΣ 4:Δαπάνη οριοθέτησης παραλίας  
 

α/α Ανάλυση δαπάνης κοινού 
εξοπλισμού  

   

  Κόστος   Μονάδα 
μέτρησης   

 Δαπάνη  

1. Δαπάνες οριοθέτησης 
παραλιών – Σήμανση 
ορίων κολύμβησης Χ 2,5 
μήνες   

0,80 /μετρο Μέτρα  
1600 

3.200,00 

 
Καθαρή αξία 

3.200,00 

 
ΦΠΑ 24% 

768,00 

Συνολική δαπάνη 3.968,00 

 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει στην δεξιά και αριστερή πλευρά του βάθρου, 
ειδικές, καλαίσθητες πινακίδες διπλής όψεως, πλάτους ενάμιση (1,5) μέτρου και ύψους 
ενενήντα (90) εκατοστών, έκαστη, στις οποίες να αναγράφονται, στην ελληνική και 
αγγλική γλώσσα, η σημασία των σημαιών και ενδείξεων, το ωράριο υπηρεσίας του 
ναυαγοσώστη, οι τυχόν υπάρχοντες περιορισμοί ή απαγορεύσεις, οι αριθμοί τηλεφώνων 
των τοπικών κέντρων παροχής πρώτων βοηθειών και της Λιμενικής Αρχής και ο 
Ευρωπαϊκός Αριθμός έκτακτης ανάγκης (112). 
Επίσης 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 (05) 
μέτρων από τον οποίο επιτρέπεται η εκκίνηση και η επιστροφή, από και προς την ακτή, 
του ατομικού σκάφους της περίπτωσης στ) 1) και του σκάφους της περίπτωσης ζ) της παρ. 
1 του άρθρου 7 του Π.Δ. 71/2020. Τα όρια του δίαυλου σημαίνονται με την τοποθέτηση 
κατάλληλων, ευδιάκριτων, πλωτών σημαντήρων, χρώματος κίτρινου, κωνικού σχήματος 
δεξιά και κυλινδρικού σχήματος αριστερά, για τον εισερχόμενο στο δίαυλο από την 
ανοικτή θάλασσα, οι οποίοι τοποθετούνται σε απόσταση τριών (3) μέτρων ο ένας από τον 
άλλον.  



            Δαπάνες management - οργάνωση και διαχείριση εκτέλεσης εργασιών  
           ΠΙΝΑΚΑΣ 5: management - οργάνωση και διαχείριση εκτέλεσης εργασιών 
 

α/α Ανάλυση δαπάνης κοινού 
εξοπλισμού  

   

  Κόστος   Μονάδα 
μέτρησης   

Δαπάνη 

1. Δαπάνες management - 
οργάνωση και διαχείριση 
εκτέλεσης εργασιών  

  
4.600,00 

 
Καθαρή αξία 

4.600,00 

 
ΦΠΑ 24% 

1.104,00 

Συνολική δαπάνη 5.704,00 

 
 
Οι δαπάνες management-οργάνωση και διαχείριση εκτέλεσης εργασιών (διοικητικό 
προσωπικό, εκπαίδευση παρακολούθηση εργασιών, ποινική & αστική ευθύνη), δηλαδή 
το συνολικό κόστος της διοικητικής υποστήριξης της υπηρεσίας, συνυπολογιζομένων και 
των αστικών και ποινικών ευθυνών που αναλαμβάνει ο ανάδοχος. 
 
                 Δαπάνη Αποθήκευση -μεταφορά συντήρηση σωστικών λέμβων /σκαφών  
 
 
    ΠΙΝΑΚΑΣ 6:Δαπάνη Αποθήκευση -μεταφορά συντήρηση σωστικών λέμβων /σκαφών  
 
 

α/α Ανάλυση δαπάνης κοινού 
εξοπλισμού  

   

  Κόστος μηναίο  Μονάδα 
μέτρησης   

        Τιμή   

1. Δαπάνη  Αποθήκευσης -
μεταφοράς συντήρησης 
σωστικών λέμβων 
/σκαφών  

100 Τεμάχια  
      6 

600,00 

 
Καθαρή αξία 

600,00 

 
ΦΠΑ 24% 

144,00 

Συνολική δαπάνη 744,00 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 7:ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΛΟΥΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
 



 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    

      ΔΑΠΑΝΗ   
             (€) 

1. ▪ Μίσθωση εξοπλισμού  βάθρων  
ναυαγοσωστών +Φαρμακείο ,συσκευή απινίδωσης, Σανίδα 

ακινητοποίησης, πτυσσόμενο φορείο  και  Μηχανοκίνητο σκάφος με 
τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τις δαπάνες καθημερινής λειτουργίας 
σκάφος 3,3μ 
 
▪ Μηχανοκίνητο σκάφος με τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τις 

δαπάνες καθημερινής λειτουργίας 5 μέτρων (25 ημέρες ) 2τεμ 
 
▪ Ατομικό Σκάφος – Θαλάσσιο Μοτοποδήλατο με τον απαιτούμενο 

εξοπλισμό καθημερινής λειτουργίας 
 
 

12.400,00 
 
 
 
19.641,60 
 
 
5.356,80 

                                   ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  Α 37.398,40 

2.                                     Δαπάνη μισθοδοσίας  
 

47.554,99 

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β 47.554,99 

3. Μίσθωση βάθρων ναυαγοσωστών 3.720,00 

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Γ 3.720,00 

4.  
Δαπάνες management - οργάνωση και διαχείριση εκτέλεσης 
εργασιών 

5.704,00 

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Δ 5.704,00 

5.  
Δαπάνη  Αποθήκευσης -μεταφοράς συντήρησης σωστικών λέμβων 
/σκαφών  
 

744,00 

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ε 744,00 

6. Δαπάνες οριοθέτησης παραλιών – Σήμανση ορίων κολύμβησης Χ 98 
ημέρες 
 

3.968,00 

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ζ 3.968,00 

Συνολική δαπάνη Α+Β+Γ+Δ+Ε+Ζ 99.089,39 

 
 
 

Μεσολόγγι  04-07-2022   
                                                                                                      Θεωρήθηκε 04-07-2022 
    Η  Συντάξασα                                                                              Η Προϊστάμενη       
                                                                                      Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης       
                                                                                                                
       
 
 
Σακαβέλα Γεωργία                                                          Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή                                                 



 


