ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ &
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ
ΓΛΥΦΑΔΑ, ΚΟΝΤΟΓΙΑΛΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΟΝΕΣ Δ.Ε ΠΑΡΕΛΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΛΙΟ -ΑΥΓΟΥΣΤΟ -ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2020
ΔΗΜΟΥΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ 61.999,94 € Μ Ε Φ . Π . Α .

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.
2.
3.
4.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ :ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ :ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ &
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ,
ΓΛΥΦΑΔΑ, ΚΟΝΤΟΓΙΑΛΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΟΝΕΣ Δ.Ε ΠΑΡΕΛΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΛΙΟ -ΑΥΓΟΥΣΤΟ -ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2020
ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
CPV

75252000-7

Η παρούσα μελέτη αφορά την υπηρεσία για την ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών ΔΕ
Παρελίων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων για το έτος 2020, οι οποίες έχουν
χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστες λουτρικές εγκαταστάσεις.
α) Γλυφάδα, Δ.Ε. Παρελίων (δύο (2) θέσεις ναυαγοσώστη)
β) Κοντογυαλός , Δ.Ε. Παρελίων (δύο (2) θέσεις ναυαγοσώστη)
γ) Έρμονες, Δ.Ε. Παρελίων (μια (1) θέση ναυαγοσώστη)
Σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. Πρωτ: 2131.16/1922/2020 έγγραφο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Κέρκυρας.
Στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 7 του ΠΔ 31/ 2018 (Α’ 61), όπως ισχύει σήμερα, ο Δήμος
Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων για την ΔΕ Παρελίων και δη για τις ανωτέρω παραλίες
υποχρεούται κατά τους μήνες Ιούνιο,Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο και από ώρας 10.00 - 18.00, να
παρέχει ναυαγοσωστική κάλυψη (ναυαγοσώστες), και να εφοδιάσει κάθε ναυαγοσώστη με τον ακόλουθο
εξοπλισμό:
-Μηχανοκίνητο επαγγελματικό μικρό σκάφος, ολικού μήκους τουλάχιστον 3,30 μέτρων, ιπποδύναμης
τουλάχιστον των 6 HP, εγγεγραμμένο σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, χρώματος εξωτερικά
πορτοκαλί, με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του μικρού
σκάφους, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη
RESCUE BOAT, μπλε απόχρωσης. Η έλικα του μικρού σκάφους είναι προφυλαγμένη με πλέγμα για την
αποτροπή ατυχήματος.
-Αδιάβροχο φακό.
-Κυάλια.
-Ναυαγοσωστικό σωσίβιο, σύμφωνα με το Παράρτημα «Δ» του ΠΔ.
-Σανίδα διάσωσης, τουλάχιστον 2,20 μέτρων, σύμφωνα με το Παράρτημα «ΣΤ».
-Σωστικός σωλήνας, σύμφωνα με το Παράρτημα «Ε». (Ο εφοδιασμός με σωστικό σωλήνα είναι
προαιρετικός).
-Φορητό φαρμακείο, με το περιεχόμενο του Παραρτήματος «Ι».
-Πτυσσόμενο φορείο ή πλωτό φορείο.
-Δύο (02) σημαντήρες, χρώματος πορτοκαλί, με σχοινί μήκους τουλάχιστον πενήντα (50) μέτρων.
-Ένδυμα κολύμβησης χρώματος πορτοκαλί, στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ - LIFE
GUARD.
-Καπέλο, στην εμπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής η
ένδειξη LIFE GUARD.
-Γυαλιά ηλίου.
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-Πινακίδα, χρώματος πορτοκαλί, με την ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη
FIRST AID, μπλε απόχρωσης.
-Ισοθερμικές κουβέρτες.
-Καταδυτικό μαχαίρι.
-Μάσκα βυθού.
-Βατραχοπέδιλα.
-Σημαία Ναυαγοσώστη, χρώματος πορτοκαλί, διατάσεων 40 χ 80 εκ., με την ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ
και κάτωθεν αυτής την ένδειξη LIFE GUARD, μπλε απόχρωσης.
-Σημαία χρώματος ερυθρού, ίσων διαστάσεων με την προηγούμενη, με την ένδειξη ΧΩΡΙΣ
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη NO LIFE GUARD, λευκής απόχρωσης.
-Κινητό τηλέφωνο, ο αριθμός κλήσης του οποίου δημοσιοποιείται, με μέριμνα του εκμεταλλευόμενου τη
λουτρική εγκατάσταση, με κάθε πρόσφορο μέσο, αναγράφεται σε περίοπτη θέση στο βάθρο
(παρατηρητήριο) και αναφέρεται εγγράφως στην τοπική Λιμενική Αρχή.
-Φορητή μεγαφωνική συσκευή (τηλεβόας).
-Κοινή σφυρίχτρα.
-Πράσινη σημαία (Κολυμπάτε ελεύθερα).
-Κίτρινη σημαία (Κολυμπάτε με προσοχή).
-Κόκκινη Σημαία (Απαγορεύεται η είσοδος στο νερό).
-Φορητή συσκευή VHF.
Πέραν των παραπάνω υποχρεώσεων, οφείλει ο ανάδοχος επιπλέον [κατά τους μήνες της περίπτωσης α] να
διαθέτει για την περιοχή στις λουτρικές εγκαταστάσεις, ένα μηχανοκίνητο μικρό ταχύπλοο σκάφος,
εγγεγραμμένο σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών ως επαγγελματικό, ολικού μήκους τουλάχιστον πέντε
(5) μέτρων, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του
εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του σκάφους, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ
ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE BOAT, μπλε απόχρωσης. Επιπλέον, πρέπει να είναι
εφοδιασμένο με μόνιμα εγκατεστημένο προβολέα, καθώς και με VHF GPS -PLOTER- ΦΟΡΗΤΟ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ - ΦΟΡΗΤΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ. Στο σκάφος θα επιβαίνουν ο χειριστής του και
ένας ναυαγοσώστης, όντες σε ετοιμότητα καθημερινά για παροχή άμεσης βοήθειας στις υφιστάμενες
λουτρικές εγκαταστάσεις.
Να τοποθετεί σε εμφανή σημεία πρόσβασης, στο χώρο των λουτρικών εγκαταστάσεων, ειδικές
καλαίσθητες πινακίδες διπλής όψεως 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).
Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Του Ν. 4412/ 2016 (Α' 147), όπως ισχύει σήμερα. Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/ 24/ ΕΕ και 2014/ 25/ ΕΕ).
Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/ 2006- Α’ 114), ως ισχύει,
Του Ν. 3852/ 2010 (Α’ 87, Πρόγραμμα Καλλικράτης), ως ισχύει,
Του ΠΔ 31/ 2018 (Α’ 61), όπως ισχύει σήμερα,
Του υπ’ αριθ. πρωτ. 2131.16/172/20/12.02.2020 Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής του αρ. 35
του Γενικού Κανονισμού Λιμένα 20, όπως αυτός ισχύει σήμερα
6. Το υπ΄ αριθ. πρωτ.: 2131.16/1922/2020/18-5-2020 του Λιμεναρχείου Κερκύρας.
7. To άρθρο 47 του νόμου 4688/2020 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 101/Α/2020.
2.
3.
4.
5.

Η ενδεικτική δαπάνη της υπηρεσίας υπολογίζεται στο ποσό εξήντα μία χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα
εννέα ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (61.999,94 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
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Η χρηματοδότηση θα γίνει από το ιδίους πόρους του Δήμου και έχει προβλεφθεί πίστωση στον
προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2020 στον Κ.Α.: 70.04.6162.002 (Ναυαγοσωστική κάλυψη
πολυσύχναστων παραλιών ΔΕ Παρελίων).
Ο Δήμος θα αναθέσει την προαναφερόμενη υπηρεσία σε ανάδοχο που θα διαθέτει το απαραίτητο βάση
νομοθεσίας Π.Δ. 31/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 61/2018) & Ο.Γ.Κ.Λ. 20/1999 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 444/1999) προσωπικό (τον
απαιτούμενο αριθμό ναυαγοσωστών), τον εξοπλισμό και την τεχνογνωσία που είναι απαραίτητα για την
καλή εκτέλεσή του.
Κέρκυρα 16-06-2020
Συντάχθηκε
Σπυριδούλα Αρβανιτάκη

Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος
κ.α.α.
Ιωάννης Χ.Θύμης

4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ &
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ
ΓΛΥΦΑΔΑ, ΚΟΝΤΟΓΙΑΛΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΟΝΕΣ Δ.Ε ΠΑΡΕΛΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΛΙΟ -ΑΥΓΟΥΣΤΟ -ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2020
ΔΗΜΟΥΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Κόστος επάνδρωσης βάθρων συμπεριλαμβανομένων :
1. Απαιτούμενου ανθρώπινου δυναμικού ανά βάθρο – Π.Δ. 31/ 2018, άρ. 7, παρ. 1Α
2. του εξοπλισμού του βάθρου – Π.Δ. 31/ 2018, άρ. 7, παρ. 1Γ
3. ταχύπλοου σκάφους 5m συμπ/νου του κόστους λειτουργίας και του ανθρώπινου δυναμικού – έναν (1)
χειριστή και έναν (1) ναυαγοσώστη – Π.Δ. 31/ 2018, άρ. 7, παρ. 1δ.
ΠΑΡΑΛΙΑ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΚΟΝΤΟΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΕΡΜΟΝΕΣ Δ.Ε ΠΑΡΕΛΙΩΝ
Α/Α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ
ΙΟΥΛΙΟ -ΑΥΓΟΥΣΤΟ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2020

Κόστος επάνδρωσης πέντε (5) βάθρων
συμπεριλαμβανομένων :
1. Απαιτούμενου ανθρώπινου δυναμικού ανά
βάθρο – Π.Δ. 31/ 2018, άρ. 7, παρ. 1Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Τιμή Μονάδος

ΣΥΝΟΛΟ

5

7.142,85 €

35.714,25 €

2

7.142,85 €

14.285,70 €

ΣΥΝΟΛΟ

49.999,95 €

Φ.Π.Α. 24%

11.999,99 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

61.999,94 €

2. του εξοπλισμού του βάθρου – Π.Δ. 31/
2018, άρ. 7, παρ. 1Γ

2

Κόστος επάνδρωσης ενός (1) ταχύπλοου
σκάφους 5m συμπ/νου του κόστους
λειτουργίας και του ανθρώπινου δυναμικού –
έναν (1) χειριστή και έναν (1) ναυαγοσώστη –
Π.Δ. 31/ 2018, άρ. 7, παρ. 1δ.
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Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο καθυστερήσει η έναρξη του ναυαγοσωστικού έργου, ο ανάδοχος
θα πληρωθεί για το χρονικό διάστημα από την ανάληψη των ναυαγοσωστικών υπηρεσιών και μέχρι τις 3009-2020 και για ποσό που αντιστοιχεί στην περίοδο αυτή, βάσει του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι μισθοδοσίες, εργοδοτικές εισφορές, λειτουργικά έξοδα καθώς και τυχόν
φθορές και συντηρήσεις.
Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε η Δ/νση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας
στις τρέχουσες τιμές σε αντίστοιχο είδος υπηρεσίας.
Κέρκυρα 16-06-2020
Συντάχθηκε
Σπυριδούλα Αρβανιτάκη

Θεωρήθηκε
Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος
κ.α.α.
Ιωάννης Χ.Θύμης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ&
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ
ΓΛΥΦΑΔΑ, ΚΟΝΤΟΓΙΑΛΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΟΝΕΣ Δ.Ε ΠΑΡΕΛΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΛΙΟ -ΑΥΓΟΥΣΤΟ -ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2020
ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ- ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Άρθρο 1ο – Αντικείμενο της υπηρεσίας.

Αντικείμενο της παρούσας είναι η συγγραφή υποχρεώσεων για την υπηρεσία ναυαγοσωστικής κάλυψης των
πολυσύχναστων παραλιών :
α) Γλυφάδα β) Κοντογυαλός & Έρμονες , Δ.Ε. Παρελίων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων
Νήσων
Η κάλυψη αφορά το έτος 2020 και συγκεκριμένα για την χρονική περίοδο 01-07-2020 έως 30-09-2020.
Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων θα προβεί στην διαδικασία διαπραγμάτευσης,
με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο
βάσει της τιμής για το σύνολο της υπηρεσίας, σε ανάδοχο που διαθέτει προσωπικό, εξοπλισμό και
τεχνογνωσία απαραίτητα για την καλή εκτέλεση της.
Άρθρο 2ο – Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια και η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπονται από τις παρακάτω διατάξεις:
1. Του Ν. 4412/ 2016 (Α' 147), όπως ισχύει σήμερα. Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/ 24/ ΕΕ και 2014/ 25/ ΕΕ).
2. Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/ 2006- Α’ 114), ως ισχύει,
3. Του Ν. 3852/ 2010 (Α’ 87, Πρόγραμμα Καλλικράτης), ως ισχύει,
4. Του ΠΔ 31/ 2018 (Α’ 61), όπως ισχύει σήμερα,
5. Του υπ’ αριθ. πρωτ. 2131.16/172/20/12.02.2020 Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής του αρ.
35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα 20, όπως αυτός ισχύει σήμερα
6. Το υπ΄ αριθ. πρωτ.: 2131.16/1922/2020/18-5-2020 του Λιμεναρχείου Κερκύρας.
7. To άρθρο 47 του νόμου 4688/2020 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 101/Α/2020.
Άρθρο 3ο –Χώρος συμβατικής& Απαραίτητο προσωπικό για την εκτέλεση της εργασίας.
Ως χώρος συμβατικής υπηρεσίας και άμεσης παροχής υπηρεσιών του ανάδοχου ορίζεται η παραλιακή
ζώνη των ακτών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και συγκεκριμένα:
Ο κατάλληλα οργανωμένος χώρος του αιγιαλού ή και της παραλίας ή ζώνης Λιμένα στον οποίο
εισέρχονται άτομα για λήψη λουτρού στην έμπροσθεν αυτού θαλάσσια περιοχή.
Ως λουτρική εγκατάσταση νοείται ο χώρος του αιγιαλού ή και της παραλίας ή ζώνης λιμένα ο οποίος
παραχωρείται ή εκμισθώνεται από (Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ξενοδοχειακές μονάδες,
οργανωμένες κατασκηνώσεις κλπ) για χρήση εκμισθούμενων θαλάσσιων μέσων αναψυχής, τοποθέτηση
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.
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Οι υπηρεσίες των ναυαγοσωστών θα προσφερθούν στις χαρακτηρισμένες ως πολυσύχναστες παραλίες
του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, όπως άλλωστε ορίστηκαν από τα πρακτικά της
επιτροπής βάση του άρ. 11 του Π.Δ. 31/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 61/2018).
Η επάνδρωση θα γίνει ως εξής:
α) Γλυφάδα, Δ.Ε. Παρελίων (δύο (2) θέσεις ναυαγοσώστη)
β) Κοντογυαλός , Δ.Ε. Παρελίων (δύο (2) θέσεις ναυαγοσώστη)
γ) Έρμονες , Δ.Ε. Παρελίων (μια (1) θέση ναυαγοσώστη)

Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται για την διάθεση του ταχύπλοου της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 7 του
ΠΔ 31/2018 και την επάνδρωσή του με έναν (1) χειριστή του και έναν (1) ναυαγοσώστη, που θα είναι σε
ετοιμότητα καθημερινά για παροχή άμεσης βοήθειας στις υφιστάμενες λουτρικές εγκαταστάσεις.
Τα παρατηρητήρια θα επανδρωθούν με κατ’ επάγγελμα ναυαγοσώστες, οι οποίοι θα κατέχουν πτυχίο
αναγνωρισμένης από αρμόδια Λιμενική Αρχή σχολής και εν ισχύ άδεια ναυαγοσώστη από αρμόδια
Λιμενική Αρχή, καθώς και τον πλήρη εξοπλισμό που αναφέρεται αναλυτικά στο άρθρο 4 της παρούσας.
Οι ναυαγοσώστες θα εργάζονται καθημερινά (συμπεριλαμβανομένων Σαββατοκύριακων και αργιών) από
τις 10.00 έως και τις 18.00.
Υποχρεώσεις ναυαγοσωστών (άρθρο 10 του ΠΔ 31/2018).
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.
Άρθρο 4 – Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών (τεχνικά & μηχανικά μέσα).

Ο προσφέρων υποχρεούται να υποδείξει στην προσφορά του όλα τα τεχνικά και μηχανικά μέσα που
προβλέπονται στο ΠΔ 31/2018, όπως ισχύει, ως απαραίτητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας και
συγκεκριμένα:
1 Τον απαραίτητο αριθμό από μηχανοκίνητα μικρά σκάφη χρώματος, εξωτερικά, πορτοκαλί εφοδιασμένα
με φορητό πυροσβεστήρα, κουπιά, δύο κυκλικά σωσίβια και σφυρίχτρα. Οι εξοπλισμοί των μικρών
σκαφών θα είναι εγκεκριμένου - από την αρμόδια Δ/νση του ΥΕΝ - τύπου, θα βρίσκονται σε καλή
κατάσταση και δεν θα έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της ισχύος για όσα εφόδια προβλέπεται. Στο
μέσον των πλευρών της λέμβου, δεξιά και αριστερά είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΗ ΛΕΜΒΟΣ και
κάτωθεν αυτής η ένδειξη RESCUE BOAT, μπλε απόχρωσης. Η έλικα της λέμβου είναι προφυλαγμένη με
πλέγμα για την αποτροπή ατυχήματος. Τα σκάφη πρέπει να είναι λεμβολογημένα ως σωστικά.
2 Επίσης ο ανάδοχος, πέραν των παραπάνω υποχρεώσεων, οφείλει επιπλέον να διαθέτει για την περιοχή
δικαιοδοσίας τους, ένα μηχανοκίνητο μικρό ταχύπλοο σκάφος, εγγεγραμμένο σε Βιβλίο Εγγραφής
Μικρών Σκαφών ως επαγγελματικό, ολικού μήκους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, χρώματος εξωτερικά
πορτοκαλί, εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του
σκάφους, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η
ένδειξη RESCUE BOAT, μπλε απόχρωσης. Επιπλέον, πρέπει να είναι εφοδιασμένο με μόνιμα
εγκατεστημένο προβολέα, καθώς και με VHF GPS-PLOTER-ΦΟΡΗΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ
- ΦΟΡΗΤΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ. Στο σκάφος θα επιβαίνουν ο χειριστής του και ένας (1) ναυαγοσώστης, όντες
σε ετοιμότητα καθημερινά για παροχή άμεσης βοήθειας στις υφιστάμενες λουτρικές εγκαταστάσεις, οι
οποίοι και προσλαμβάνονται από τον οικείο Δήμο.
3 Τον αναγκαίο εξοπλισμό για το προσωπικό (ναυαγοσώστες) σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΠΔ 31/2018.
Κάθε ναυαγοσώστης, όταν εκτελεί την υπηρεσία του, εφοδιάζεται από τον ανάδοχο με:
 Μηχανοκίνητο επαγγελματικό μικρό σκάφος, ολικού μήκους τουλάχιστον 3,30 μέτρων, ιπποδύναμης
τουλάχιστον των 6 HP, εγγεγραμμένο σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, χρώματος εξωτερικά 14
πορτοκαλί, με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του μικρού
σκάφους, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η
ένδειξη RESCUE BOAT, μπλε απόχρωσης. Η έλικα του μικρού σκάφους είναι προφυλαγμένη με πλέγμα
για την αποτροπή ατυχήματος.
 Αδιάβροχο φακό.
 Κυάλια.
 Ναυαγοσωστικό σωσίβιο, σύμφωνα με το Παράρτημα «Δ».
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 Σανίδα διάσωσης, τουλάχιστον 2,20 μέτρων, σύμφωνα με το Παράρτημα «ΣΤ».
 Σωστικός σωλήνας, σύμφωνα με το Παράρτημα «Ε». (Ο εφοδιασμός με σωστικό σωλήνα είναι
προαιρετικός).
 Φορητό φαρμακείο, με το περιεχόμενο του Παραρτήματος «Ι».
 Πτυσσόμενο φορείο ή πλωτό φορείο.
 Δύο (02) σημαντήρες, χρώματος πορτοκαλί, με σχοινί μήκους τουλάχιστον πενήντα (50) μέτρων.
 Ένδυμα κολύμβησης χρώματος πορτοκαλί, στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ –
LIFE GUARD.
 Καπέλο, στην εμπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν
αυτής η ένδειξη LIFE GUARD.
 Γυαλιά ηλίου.
 Πινακίδα, χρώματος πορτοκαλί, με την ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη
FIRST AID, μπλε απόχρωσης.
 Ισοθερμικές κουβέρτες.
 Καταδυτικό μαχαίρι.
 Μάσκα βυθού.
 Βατραχοπέδιλα.
 Σημαία Ναυαγοσώστη, χρώματος πορτοκαλί, διατάσεων 40 χ 80 εκ., με την ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ
και κάτωθεν αυτής την ένδειξη LIFE GUARD, μπλε απόχρωσης.
 Σημαία χρώματος ερυθρού, ίσων διαστάσεων με την προηγούμενη, με την ένδειξη ΧΩΡΙΣ
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη NO LIFE GUARD, λευκής απόχρωσης.
 Κινητό τηλέφωνο, ο αριθμός κλήσης του οποίου δημοσιοποιείται, με μέριμνα του εκμεταλλευόμενου τη
λουτρική εγκατάσταση, με κάθε πρόσφορο μέσο, αναγράφεται σε περίοπτη θέση στο βάθρο
(παρατηρητήριο) και αναφέρεται εγγράφως στην τοπική Λιμενική Αρχή.
 Φορητή μεγαφωνική συσκευή (τηλεβόας).
 Κοινή σφυρίχτρα.  Πράσινη σημαία (Κολυμπάτε ελεύθερα).
 Κίτρινη σημαία (Κολυμπάτε με προσοχή).
 Κόκκινη Σημαία (Απαγορεύεται η είσοδος στο νερό).
 Φορητή συσκευή VHF.
Τοποθέτηση σε εμφανή σημεία πρόσβασης στον χώρο των λουτρικών εγκαταστάσεων ειδικές
καλαίσθητες πινακίδες διπλής όψεως στις οποίες αναγράφονται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα η
σημασία των σημαιών και ενδείξεων, το ωράριο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη, οι τυχόν υπάρχοντες
περιορισμοί ή απαγορεύσεις και οι αριθμοί τηλεφώνων των τοπικών κέντρων παροχής πρώτων βοηθειών
και της Λιμενικής Αρχής και ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης (112).
Κατά τον 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 οποιονδήποτε λόγο απουσιάζει ο ναυαγοσώστης από τη λουτρική εγκατάσταση, αφαιρείται η
πινακίδα με την ένδειξη των πρώτων βοηθειών και επαίρεται επί ιστού η σημαία που δεικνύει την απουσία
ναυαγοσώστη.
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τα αναλώσιμα και τον μηχανικό εξοπλισμό που απαιτούνται για την
εκτέλεση των εργασιών, καθώς και το αναγκαίο ειδικευμένο, έμπειρο και ικανό, προσωπικό για να
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ναυαγοσωστικού έργου του Δήμου .
Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανόνες υγιεινής, ασφάλειας εργαζομένων
και προστασίας περιβάλλοντος (περιβαλλοντικοί όροι).
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα παραρτήματα του Π.Δ. 31/2018.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : Περιεχόμενο φορητού φαρμακείου ναυαγοσώστη,
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ : Τύπος ναυαγοσωστικού σωσιβίου (RESCUE CAN)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε : Τύπος ναυαγοσωστικής σανίδας (RESCUE BOARD)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ : Τύπος σωστικού σωλήνα (RESCUE TUBE), του ΠΔ 31/2018
Άρθρο 5ο - Γενικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης υπηρεσίας.
1 Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν τους χώρους που αφορούν το αντικείμενο της υπηρεσίας
για να λάβουν γνώση των επιτόπιων συνθηκών εργασίας.
2 Θεωρείται δεδομένο ότι οι ενδιαφερόμενοι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της παρούσας και των
ειδικών συνθηκών της υπηρεσίας. Σε καμιά περίπτωση ο ανάδοχος δε θα μπορεί να στηρίζεται στην
άγνοια των συνθηκών και αναγκών της παραλιακής ζώνης του Δήμου για περιπτώσεις προβλημάτων ή
αδυναμίας εκτέλεσης υπηρεσιών που προβλέπονται στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων.
3 Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τοπική τεχνική υποδομή και οργάνωση, η οποία θα του εξασφαλίζει
συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη και απρόσκοπτη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού που θα
χρησιμοποιεί για την εκτέλεση των εργασιών. Οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλλουν στοιχεία με τα οποία θα
αποδεικνύεται η τεχνική υποδομή και οργάνωση που διαθέτουν και θα εφαρμόσουν (προσωπικό,
εξοπλισμός)
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4 Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, προς τις εντολές και
οδηγίες της οποίας οφείλει απόλυτη συμμόρφωση και ευρίσκεται σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται
και η εκτέλεση εργασίας του.
5 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει και διέπεται (και τούτο θα αποδεικνύεται) από τις ισχύουσες
διατάξεις περί ναυαγοσωστικών υπηρεσιών.
6 Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση της υπηρεσίας 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.
7 Το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος θα αντικαθίσταται, εφόσον το απαιτήσει ο Δήμος, σε
περίπτωση που θα κριθούν ακατάλληλοι για την ομαλή διεκπεραίωση της συμβατικής υπηρεσίας.
8 Ο εξοπλισμός του αναδόχου που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της υπηρεσίας, θα πρέπει να
διατηρείται καθαρός.
9 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει έναν χειριστή μηχανοκίνητου μικρού ταχύπλοου σκάφους για την
παροχή άμεσης βοήθειας στις υφιστάμενες λουτρικές εγκαταστάσεις του Δήμου.
Άρθρο 6ο – Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης της υπηρεσίας.
1 Σε περίπτωση βλάβης του μηχανολογικού εξοπλισμού ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο αδυναμίας εκτέλεσης
της υπηρεσίας, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή του με άλλον, έτσι ώστε να
ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο πρόγραμμα ναυαγοσωστικών υπηρεσιών χωρίς διακοπή. Υποχρεούται να
ειδοποιήσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία για την αδυναμία εκτέλεσης της προγραμματισμένης υπηρεσίας
και να ενημερώσει με ποιο τρόπο και σε πόσο χρονικό διάστημα θα προβεί στην επανόρθωσή της.
2 Ο ανάδοχος δεν μπορεί να αντικατασταθεί στη σύμβαση ή να μεταβιβάσει μέρος των συμβατικών του
υποχρεώσεων, σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου, μετά από
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
3 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση και την ευθύνη να παίρνει όλα τα μέτρα που πρέπει για την ασφάλεια
του προσωπικού που απασχολεί για την εκτέλεση της υπηρεσίας και για την πρόληψη ατυχημάτων ή
ζημιών σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα. Για ατυχήματα ή ζημιές που τυχόν θα συμβούν στο
προσωπικό του 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.
Άρθρο 7ο – Σύμβαση

Με την πρόσκληση κοινοποιείται στον ανάδοχο και η απόφαση κατακύρωσης και ο ανάδοχος οφείλει να
προσέλθει στα γραφεία του Δήμου μέσα σε προθεσμία όχι μεγαλύτερη των πέντε ημερών από της
κοινοποιήσεώς της, για την υπογραφή της σύμβασης.
Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται στην ορθή τήρηση των όρων της σύμβασης
αλλιώς ο Δήμος δικαιούται να ακυρώσει τη σύμβαση και να εισπράξει την αξία της εγγυητικής επιστολής
καλής εκτέλεσης κηρύσσοντας τον ανάδοχο έκπτωτο.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, μέσα σε δύο (02) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, να
παρουσιάσει όλον τον απαραίτητο τεχνικό, μηχανικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό που αναφέρεται στην
παρούσα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου, καθώς επίσης και να προσκομίσει σε οριστικό
κατάλογο το σύνολο του ανθρωπίνου δυναμικού που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της υπηρεσίας
και να δηλώσει σε ποιους χώρους αυτό θα εργαστεί.
Τον κατάλογο του προσωπικού θα συνοδεύουν σύντομο βιογραφικό, φωτοαντίγραφα του πτυχίου και της
άδειας ναυαγοσώστη από Λιμενική Αρχή (η οποία θα πρέπει να είναι εν ισχύ) για κάθε άτομο και το
κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας του. Ο κατάλογος αυτός - σε περίπτωση αντικατάστασης ναυαγοσώστη θα ενημερώνεται και θα κοινοποιείται στον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου. Οι παραπάνω κατάλογοι θα
κοινοποιούνται με ευθύνη του Δήμου στην αρμόδια Λιμενική Αρχή για τη διευκόλυνση του έργου
αστυνόμευσής της εν λόγω υπηρεσίας.
Άρθρο 8ο – Περιεχόμενο Προσφοράς.
Η προσφορά των διαγωνιζομένων θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα παρακάτω:
8.1 Οικονομική προσφορά.
Η οικονομική προσφορά θα διατυπώνεται σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έντυπο οικονομικής
προσφοράς, για την κατ' αποκοπή εκτέλεση προσφερόμενων υπηρεσιών για χρονική διάρκεια τριών (3)
μηνών Ιούλιο -Αύγουστο-Σεπτέμβριο για το έτος 2020.
Για τη διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι ο
ανάδοχος με δική του ευθύνη και μέριμνα αναλαμβάνει το σύνολο του κόστους και κάθε είδους έξοδα που
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αφορούν τη διάθεση και την κίνηση του συνόλου του απασχολουμένου προσωπικού και του παρεχομένου
εξοπλισμού, καθώς και το τακτικό serνice και συντήρηση του τελευταίου για τη διασφάλιση της άψογης
λειτουργίας του, τον καθαρισμό του, την ασφαλιστική κάλυψή του, καθώς και διάφορα συναφή τέλη και
φόρους, την αμοιβή (μισθοδοσία, εργοδοτικές εισφορές κ.λπ.) του απασχολουμένου προσωπικού
(ναυαγοσώστες) και λοιπά συναφή έξοδα με την απασχόλησή του.
8.2 Τεχνική προσφορά.
Εξοπλισμός εκτέλεσης της υπηρεσίας.
Για την άριστη και απρόσκοπτη εκτέλεση της υπηρεσίας, οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να διαθέτουν
τον απαιτούμενο και κατάλληλο εξοπλισμό σε είδος, αριθμό και λειτουργικότητα που θα καθορίζουν στην
προσφορά τους. Ο εξοπλισμός θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας, για την κατάλληλη εκτέλεση των
υπηρεσιών. Ο διαγωνιζόμενος επί ποινή αποκλεισμού θα δηλώνει με υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει τον
κατάλληλο εξοπλισμό και ότι οι τεχνικές προδιαγραφές του είναι σύμφωνες με το ΠΔ 31/2018, ως ισχύει.
Επίσης, με υπεύθυνη δήλωση επί ποινή αποκλεισμού θα δηλώνει τον αριθμό των εργαζομένων που θα
απασχολήσει, και θα βεβαιώνει ότι θα διαθέτουν τίτλους σπουδών, επαγγελματική εμπειρία, και άδεια
ναυαγοσώστη εν ισχύ εκδιδόμενη από την αρμόδια Λιμενική αρχή.
Οργάνωση και υποδομή του διαγωνιζομένου.
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να παρουσιάσουν τα κάτωθι:
- Υποδομή που διαθέτουν,
- Επάρκεια εφεδρικού μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων σύγχρονης τεχνολογίας για την
εκτέλεση εργασιών που είναι σχετικές με το αντικείμενο της υπηρεσίας.
Επίσης θα πρέπει να υποβάλλουν στα απαραίτητα δικαιολογητικά υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση
που κάποια από τα ναυαγοσωστικά μέσα - εξοπλισμός κατά την διάρκεια του έργου παρουσιάσουν
φθορές (ζημίες) ή υπάρξει κάποια απώλεια τους, θα αντικατασταθούν άμεσα, ώστε να γίνεται η
απρόσκοπτη παροχή υπηρεσίας.
3 Στοιχεία εμπειρίας του διαγωνιζομένου.
Κάθε στοιχείο που να αποδεικνύει την εμπειρία και την ειδίκευση του διαγωνιζομένου στην εκτέλεση
αντίστοιχων δραστηριοτήτων:
Στοιχεία που να αποδεικνύουν τη μορφή της επιχείρησης, την επιχειρηματική δομή της, το εύρος των
δραστηριοτήτων της, τις εμπορικές επιδόσεις, το κύρος της, και την επαγγελματική αξιοπιστία της.
 Καταστατικό Σύστασης Εταιρίας
 Πιστοποιητικό Οικείου Επιμελητηρίου
 Έναρξη Επιτηδεύματος (έναρξη Δ.Ο.Υ.)
4 Οι προσφέροντες πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού:
1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/1986 που να δηλώνεται ότι:
Έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας μελέτης, τους οποίους και αποδέχονται πλήρως, οι εργασίες θα
εκτελεστούν σύμφωνα με την παρούσα μελέτη και ότι οι προσφερόμενες τιμές θα παραμείνουν σταθερές
μέχρι τη λήξη της σύμβασης.
2. Πιστοποιητικό , αρμόδιας αρχής για την εγγραφή τους σε ένα εμπορικό ή επαγγελματικό μητρώο που
τηρείται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του (οικείο επιμελητήριο ή ισοδύναμης επαγγελματικής
οργάνωσης), από όπου προκύπτει και το ειδικό επάγγελμα τους και βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος για
τα φυσικά πρόσωπα με τις αντίστοιχες μεταβολές του (αν δεν προκύπτει το ειδικό επάγγελμα από το
επιμελητήριο ή την επαγγελματική οργάνωση). Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προκύπτει και να εμφαίνεται
το ειδικό επάγγελμα, το οποίο είναι και σχετικό με το αντικείμενο της σύμβασης και να προσκομίζονται
τα απαραίτητα έγγραφα που το πιστοποιούν.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό,
τόσο για κύρια όσο και για επικουρική ασφάλιση.
4. Πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής (α σ φ α λ ι σ τ ι κ ή ε ν η μ ε ρ ό τ η τ α ) (όλων των οργανισμών
ασφάλισης που δηλώνει στην υπεύθυνη δήλωση της προηγούμενης παραγράφου), από τα οποία προκύπτει
ότι ο προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).
5. Φορολογική ενημερότητα.
5.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια
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δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν προκύπτουν λόγοι
αποκλεισμού σύμφωνα με τη παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/ 2016.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά ιδίως:
 στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών
(Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 Σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτού.
Άρθρο 9ο – Επιλογή αναδόχου.
1 Μετά την υποβολή προσφορών, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα υποβολής διευκρινιστικών ερωτήσεων
προς τους διαγωνιζομένους, προκειμένου να διευκρινίσει τυχόν ασάφειες των προσφορών τους (τεχνικού
χαρακτήρα).
2 Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, μόνο βάσει της τιμής για το σύνολο της υπηρεσίας μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις
τεχνικές προδιαγραφές που θα καταρτίσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.
Άρθρο 10ο – Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση της υπηρεσίας.
Άρθρο 11ο –Επιβαρύνσεις αναδόχου.
Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες, για την ολοκλήρωση των υπηρεσιών, όπως
ενδεικτικά είναι: Οι δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού του Οι δαπάνες όλων των
εργοδοτικών επιβαρύνσεων Οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, μίσθωσης, ασφάλισης του
συνόλου του εξοπλισμού και των μηχανοκίνητων μικρών σκαφών Οι φόροι, τα τέλη, και οι δασμοί που
τυχόν ισχύουν Οι δαπάνες αποζημιώσεων και τυχόν ζημιών στο προσωπικό του Σε περίπτωση που για
οιονδήποτε λόγο που αφορά στην πλημμελή με υπαιτιότητα του αναδόχου ναυαγοσωστική κάλυψη των
παραλιών βεβαιωθεί από την Αρμόδια Λιμενική Αρχή πρόστιμο σε βάρος του Δήμου (ανεξαρτήτως του
χρόνου κατά τον οποίο τέτοιου είδους πρόστιμο τυχόν βεβαιωθεί) το ύψος του προστίμου και τυχόν
προσαυξήσεις αυτού θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον τον ανάδοχο, ο οποίος και θα κληθεί με τη
σειρά του να το καταβάλλει στο Τμήμα Ταμείου του Δήμου.
Άρθρο12ο –Εγγυήσεις
Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της
σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν την υπογραφή της σύμβασης.
Άρθρο13ο – Διάρκεια συμβατικού αντικειμένου.
Η συμβατική διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης έως
και 30/09/2020.
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο καθυστερήσει η έναρξη του ναυαγοσωστικού έργου, ο ανάδοχος
θα πληρωθεί για το χρονικό διάστημα από την ανάληψη των ναυαγοσωστικών υπηρεσιών και μέχρι τις 3009-2020 και για ποσό που αντιστοιχεί στην περίοδο αυτή, βάσει του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Άρθρο14ο – Λύση της σύμβασης.

Η μη τήρηση των συμβατικών όρων καθιστούν τον ανάδοχο έκπτωτο. Ο εργοδότης δύναται να λύσει τη
σύμβαση σε βάρος του αναδόχου με αιτιολογημένη απόφαση και η εγγυητική επιστολή εκπίπτει υπέρ του
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Δημοσίου. Σε περίπτωση αντισυμβατικής συμπεριφοράς του αναδόχου, ο Δήμος έχει δικαίωμα να κηρύξει
έκπτωτο τον ανάδοχο, αφού πρώτα τον καλέσει εγγράφως, όπως εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών
υποβάλλει τις απόψεις – αντιρρήσεις του, εγγράφως.
Άρθρο 15ο – Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης- Παρακολούθηση της σύμβασης
Για την παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης και την παραλαβή των υπηρειών έχει ορισθεί από τον Δήμο
Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Επιτροπή Παραλαβής, η οποία θα πιστοποιεί και θα
παραλαμβάνει τις γενόμενες υπηρεσίες, βάσει βεβαιώσεως καλής εκτέλεσης από την αρμόδια Υπηρεσία.
Η παρακολούθηση, επίβλεψη και οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών του Αναδόχου
γίνεται βάσει των άρθρων 216, 219, 220 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 16ο Διαδικασία επίλυσης διαφορών.
Η παρούσα υπηρεσία διέπεται από την Ελληνική και Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει
μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή η γενικά τις
σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό Κέρκυρας αρμόδια
δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα
μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να
αναφύονται μεταξύ τους.

Κέρκυρα 16-06-2020
Συντάχθηκε
Σπυριδούλα Αρβανιτάκη

Θεωρήθηκε
Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος
κ.α.α.
Ιωάννης Χ.Θύμης

13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ &
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ
ΓΛΥΦΑΔΑ, ΚΟΝΤΟΓΙΑΛΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΟΝΕΣ Δ.Ε ΠΑΡΕΛΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΛΙΟ -ΑΥΓΟΥΣΤΟ -ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2020
ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΑΡΑΛΙΑ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΚΟΝΤΟΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΕΡΜΟΝΕΣ Δ.Ε ΠΑΡΕΛΙΩΝ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ
ΙΟΥΛΙΟ -ΑΥΓΟΥΣΤΟ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2020

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Κόστος επάνδρωσης πέντε (5) βάθρων
συμπεριλαμβανομένων :
1. Απαιτούμενου ανθρώπινου δυναμικού ανά
βάθρο – Π.Δ. 31/ 2018, άρ. 7, παρ. 1Α

Τιμή Μονάδος

ΣΥΝΟΛΟ

5

2. του εξοπλισμού του βάθρου – Π.Δ. 31/
2018, άρ. 7, παρ. 1Γ

2

Κόστος επάνδρωσης ενός (1) ταχύπλοου
σκάφους 5m συμπ/νου του κόστους
λειτουργίας και του ανθρώπινου δυναμικού –
έναν (1) χειριστή και έναν (1) ναυαγοσώστη –
Π.Δ. 31/ 2018, άρ. 7, παρ. 1δ.

2

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΗΜ/ΝΙΑ ...../....../2020
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

14

