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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η παρού� σα μελε�τη σύντα� σσεται,  σύ� μφωνα με τις διατα� ξεις τού Π.Δ.  71/2020, στο πλαι�σιο
ύποχρε�ωσης τού Δη� μού Κεντρικη� ς Κε�ρκύρας & Διαποντι�ων Νη� σων, ως Φορε�α Λειτούργι�ας Λούτρικω� ν
Εγκαταστα� σεων,  να  φροντι�σει  για  την  ασφα� λεια  των  λούομε�νων  στις  χαρακτηρισμε�νες  ως
πολύσύ� χναστες για το 2021, λούτρικε�ς εγκαταστα� σεις τού. 

Ειδικο� τερα, προβλε�πεται η παροχη�  ύπηρεσιω� ν ναύαγοσωστικη� ς κα� λύψης για τρεις (3) μη� νες,
η� τοι για την κολύμβητικη�  περι�οδο απο�  01-07-2021 ε�ως 30-09-2021, για τις κα� τωθι χαρακτηρισμε�νες
σύ� μφωνα  με  το  ύπ’  αριθμ.  2131.16/704/2021/18-02-2021  ε�γγραφο  τού  Κεντρικού�  Λιμενα� ρχη
Κε�ρκύρας, πολύσύ� χναστες παραλι�ες:

 
1. Παραλία  ΄΄ ΥΨΟΣ΄΄

Έμπροθεν Εστιατορι�ού ΄΄ΑΛΣ΄΄ ε�ως ε�μπροσθεν καταστη� ματος ΄΄PLAZA CAFÉ@ ΄΄.

2. Παραλία ΄΄ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ΄

3. Παραλία ΄΄ΔΑΣΙΑ΄΄

4. Παραλία ΄΄ΓΟΥΒΙΑ΄΄

5. Παραλία ΄΄ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ – Βόρειο Τμήμα΄΄

6. Παραλία ΄΄ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ – Νότιο Τμήμα΄΄

7. Παραλία ΄΄ΑΓ.ΓΟΡΔΙΟΣ΄

Απο�  αριστερο�  α� κρο παραλι�ας ε�μπροσθεν ξενοδοχει�ού ΄΄Mayor la grotto verde grand resort,

ε�ως δεξιο�  α� κρο παραλι�ας ε�μπροσθεν εστιατορι�ού ΄΄Black Rocks΄΄

8. Παραλία ΄΄ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ΄

9. Παραλία ΄΄ΓΛΥΦΑΔΑ΄΄

10. Παραλία ΄΄ΚΟΝΤΟΓΥΑΛΟΣ΄΄

11. Παραλία ΄΄ΕΡΜΟΝΕΣ΄΄

         
Στο  πλαι�σιο  της  παρεχο� μενης  ύπηρεσι�ας,  ο  ανα� δοχος  θα  πρε�πει  να  προσφε�ρει  ύπηρεσι�ες

ναύαγοσωστικη� ς κα� λύψης στις προαναφερο� μενες  ε�ντεκα (11) παραλι�ες τού Δη� μού μας, κατα�  τούς
μη� νες , Ιού� λιο, Αύ� γούστο & Σεπτε�μβριο, καθημερινα� , καθω� ς και Κύριακε�ς & Αργι�ες, απο�  10.00 – 18.00.
Εξαι�ρεση αποτελού� ν οι παραλι�ες ΓΛΥΦΑΔΑ & ΚΟΝΤΟΓΥΑΛΟΣ, οπού ύπα� ρχει η απαι�τηση παροχη� ς της
ύπηρεσι�ας για μια επιπλε�ον ω� ρα ημερησι�ως,  μετα�  την ε�κδοση της ύπ’  αριθμ.  2133.3/14699/2021
Υπούργικη� ς  Απο� φασης  περι�  ‘’Επιμήκυνσης  του  ελάχιστου  εύρους  ωρών  υποχρεωτικής  πρόσληψη
ναυαγοσώστη σε παραλίες της Περιφερειακής δικαιοδοσίας της λιμενικής αρχής Κέρκυρας’’.
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Ειδικότερα ο Ανάδοχος θα πρέπει :

Α. Να διαθέσει το απαιτούμενο προσωπικό ήτοι:

1. Εικοσιε�να  (21)  ναύαγοσω� στες  για  την  επα� νδρωση  των  εικοσιε�να(21)  ναύαγοσωστικω� ν
πύ� ργων, σύ� μφωνα με τα οριζο� μενα στο  ύπ’ αριθμ.  2131.16/704/2021/18-02-2021 ε�γγραφο
τού Κεντρικού�  Λιμενα� ρχη Κε�ρκύρας.

2. Τε�σσερις (4) επο� πτες ναύαγοσωστω� ν για τις παραλι�ες οπού απαιτει�ται η ύ� παρξη τριω� ν (3)
ναύαγοσωστω� ν, η� τοι για τις παραλι�ες ΥΨΟΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ, ΔΑΣΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΓΟΡΔΙΟΣ.

3. Πε�ντε (5) ναύαγοσω� στες – σύνοδού� ς , για τα πνεύστα�  ταχύ� πλοα σκα� φη, ε�να για κα� θε μια απο�
τις προαναφερο� μενες παραλι�ες  ΥΨΟΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ,  ΔΑΣΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΓΟΡΔΙΟΣ και ε�να για το
σύ� νολο των λούτρικω� ν εγκαταστα� σεων τού Δη� μού.

4. Πε�ντε  (5)  χειριστε�ς  για  τα  πνεύστα�  ταχύ� πλοα  σκα� φη,  ε�να  για  κα� θε  μια  απο�  τις
προαναφερο� μενες  παραλι�ες  ΥΨΟΣ,  ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ,  ΔΑΣΙΑ,  ΑΓΙΟΣ  ΓΟΡΔΙΟΣ  και  ε�να  για  το
σύ� νολο των λούτρικω� ν εγκαταστα� σεων τού Δη� μού.

Β. Να εφοδιάσει το ανωτέρω προσωπικό με τον προβλεπόμενο από την νομοθεσία εξοπλισμό.

Ειδικο� τερα να εφοδια� σει κα� θε  ναύαγοσω� στη με τα ακο� λούθα:

1) Αδια� βροχο φακο� .
2) Κια� λια μεγε�θύνσης τούλα� χιστον επτα�  επι� πενη� ντα mm.
3) Ναύαγοσωστικο�  σωσι�βιο, σύ� μφωνα με το Παρα� ρτημα «Δ».
4) Σανι�δα δια� σωσης, τούλα� χιστον 2,20 με�τρων, απο�  σύνθετικο�  η�  ημισύνθετικο�  ύλικο�  η�  πνεύστη� , 

αβύ� θιστη, σύ� μφωνα με το Παρα� ρτημα «ΣΤ».
5) Σωστικο� ς σωλη� νας, σύ� μφωνα με το Παρα� ρτημα «Ε» (Ο εφοδιασμο� ς με σωστικο�  σωλη� να ει�ναι 

προαιρετικο� ς).
6) Φορητο�  φαρμακει�ο, με περιεχο� μενο σύ� μφωνα με το Παρα� ρτημα «Ι» τού Π.Δ. 71/2020) και φορητο�  

αύτο� ματο εξωτερικο� ,  απινιδωτη�  με αύτοκο� λλητα ηλεκτρο� δια ενηλι�κων και βρεφω� ν
7) Πτύσσο� μενο φορει�ο και σανι�δα ακινητοποι�ησης επιπλε�ούσα, με ιμα� ντες προ� σδεσης και σύ� στημα 

ακινητοποιητη�  κεφαλη� ς σύμβατο�  με τη σανι�δα ακινητοποι�ησης.
8) Δύ� ο (02) σημαντη� ρες, χρω� ματος πορτοκαλι�, με σχοινι� μη� κούς τούλα� χιστον πενη� ντα (50) με�τρων

και διαμε�τρού τούλα� χιστον 10mm.
9) Ένδύμα κολύ� μβησης χρω� ματος πορτοκαλι�, στο οποι�ο αναγρα� φεται η ε�νδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ-

LIFÉ GUARD.
10) Καπε�λο, στην εμπρο� σθια ο� ψη τού οποι�ού αναγρα� φεται η ε�νδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και, κα� τωθεν 
αύτη� ς, η ε�νδειξη LIFÉ GUARD.
11) Γύαλια�  ηλι�ού.
12) Πινακι�δα, χρω� ματος πορτοκαλι�, διαστα� σεων 80Χ100 εκ.,με την ε�νδειξη ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και 
κα� τωθεν αύτη� ς την ε�νδειξη FIRST ΑΙD, μπλε απο� χρωσης.
13) Ισοθερμικε�ς κούβε�ρτες.
14) Καταδύτικο�  μαχαι�ρι.
15) Μα� σκα βύθού� .
16) Βατραχοπε�διλα.
17) Σημαι�α Ναύαγοσω� στη, χρω� ματος πορτοκαλι�, διαστα� σεων 80Χ100εκ., με την ε�νδειξη 
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και, κα� τωθεν αύτη� ς, την ε�νδειξη LIFÉ GUARD, μπλε απο� χρωσης.
18) Σημαι�α χρω� ματος ερύθρού� , ι�σων διαστα� σεων με την προηγού� μενη, με την ε�νδειξη ΧΩΡΙΣ 
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ και, κα� τωθεν αύτη� ς, την ε�νδειξη ΝΟ LIFÉ GUARD, λεύκη� ς απο� χρωσης.
19) Κινητο�  τηλε�φωνο για κα� θε βα� θρο, με διαφορετικο�  αριθμο�  κλη� σης ε�καστο, ο αριθμο� ς κλη� σης τού 
οποι�ού δημοσιοποιει�ται, με με�ριμνα των, κατα�  περι�πτωση, ύπο� χρεων, με κα� θε προ� σφορο με�σο, 
αναγρα� φεται σε περι�οπτη θε�ση στο βα� θρο (παρατηρητη� ριο) και αναφε�ρεται εγγρα� φως στην τοπικη�  
Λιμενικη�  Αρχη� .
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20) Φορητη�  μεγαφωνικη�  σύσκεύη�  (τηλεβο� ας).
21)Κοινη�  σφύρι�χτρα.
22) Πρα� σινη σημαι�α (Κολύμπα� τε ελεύ� θερα) 80χ100εκ.
23) Κι�τρινη σημαι�α (Κολύμπα� τε με προσοχη� ) 80χ100εκ.
24) Κο� κκινη Σημαι�α (Απαγορεύ� εται η ει�σοδος στο νερο� ) 80χ100εκ.
25) Φορητη�  σύσκεύη�  VHF marine
26) Κατα� λληλη, ειδικη� , πλαστικη�  η�  χα� ρτινη κα� ρτα, εντο� ς πλαστικη� ς μεμβρα� νης η�  θη� κης, η οποι�α 
περιε�χει το ο� νομα τού ναύαγοσω� στη, τη φωτογραφι�α τού, τον αριθμο�  πρωτοκο� λλού της α� δειας 
ναύαγοσω� στη πού κατε�χει, καθω� ς και τη Λιμενικη�  Αρχη�  ε�κδοσης της α� δειας.

 Γ. Να διαθέσει  και τοποθετήσει εικοσιένα (21) βάθρα (παρατηρητη� ρια) με ιστο�  σημαι�ας, κατα�
τα ειδικο� τερα οριζο� μενα στο α� ρθρο 9 τού Π.Δ. 71/2020.

Δ. Να τοποθετήσει σε εμφανή σημεία πρόσβασης, στο χώρο των λουτρικών εγκαταστάσεων, 
ειδικές καλαίσθητες πινακίδες διπλής όψεως, πλα� τούς ενα� μιση (1,5) με�τρού και ύ� ψούς ενενη� ντα 
(90) εκατοστω� ν, στις οποι�ες αναγρα� φονται στην ελληνικη�  και αγγλικη�  γλω� σσα η σημασι�α των 
σημαιω� ν και ενδει�ξεων, το ωρα� ριο ύπηρεσι�ας τού ναύαγοσω� στη, οι τύχο� ν ύπα� ρχοντες περιορισμοι� η�  
απαγορεύ� σεις, οι αριθμοι� τηλεφω� νων των τοπικω� ν κε�ντρων παροχη� ς πρω� των βοηθειω� ν και της 
Λιμενικη� ς Αρχη� ς και ο Εύρωπαιmκο� ς Αριθμο� ς Έκτακτης Ανα� γκης (112). 

Ε. Να διαθέσει εικοσιένα (21) , ε�να για κα� θε ναύαγοσω� στη βα� θρού, μηχανοκίνητα, 
επαγγελματικά μικρά σκάφη, ολικού μήκους τουλάχιστον τριών μέτρων και τριάντα (3,30) 
εκατοστών, ιπποδύ� ναμης τούλα� χιστον ε�ξι (6) ι�ππων, εγγεγραμμε�να αποκλειστικα�  σε Βιβλι�ο 
Εγγραφη� ς Μικρω� ν Σκαφω� ν, χρω� ματος εξωτερικα�  πορτοκαλι�, με τα προβλεπο� μενα, για την κατηγορι�α 
τούς, εφο� δια, κατα�  τα ειδικο� τερα οριζο� μενα στο α� ρθρο 7 τού Π.Δ. 71/2020.

ΣΤ. Να διαθέσει έξι (6) ,  επαγγελματικά ατομικά σκάφη - θαλάσσια μοτοποδήλατα, ολικού
μήκους  τουλάχιστον  δύο  μέτρων  και  εβδομήντα  πέντε  (2,75)  εκατοστών,  ιπποδύναμης
τουλάχιστον ογδόντα (80) ι�ππων, τούλα� χιστον δύ� ο (2) θε�σεων, χρω� ματος εξωτερικα�  πορτοκαλι�, με
τα προβλεπο� μενα, για την κατηγορι�α τούς, εφο� δια και με ειδικο�  φορει�ο δια� σωσης. Τα εν λο� γω σκα� φη
διατι�θενται για τις παραλι�ες οπού απαιτει�ται η ύ� παρξη  τούλα� χιστον δύ� ο ναύαγοσωστω� ν, η� τοι για τις
παραλι�ες ΥΨΟΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ, ΔΑΣΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΓΟΡΔΙΟΣ, ΓΛΥΦΑΔΑ & ΚΟΝΤΟΓΥΑΛΟΣ.

Ζ. Να διαθέσει τέσσερα (4) επαγγελματικά, μηχανοκίνητα, πνευστά, μικρά ταχύπλοα σκάφη,
ολικού μήκους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, ιπποδύναμης τουλάχιστον εκατό (100) ίππων,
εγγεγραμμε�να αποκλειστικα�  σε Βιβλι�ο Εγγραφη� ς Μικρω� ν Σκαφω� ν,  με εφεδρικη�  μηχανη� ,  χρω� ματος
εξωτερικα�  πορτοκαλι�,  εφοδιασμε�νο  με  τα  προβλεπο� μενα,  για  την  κατηγορι�α  τού,  εφο� δια.   Να
σημειωθει�  πως το σκα� φος θα πρε�πει να ει�ναι εφοδιασμε�νο με μο� νιμα εγκατεστημε�νο προβολε�α και
VHF GPS -PLOTÉR,  με  σανι�δα  ακινητοποι�ησης  επιπλε�ούσα,  με  ιμα� ντες  προ� σδεσης  και  σύ� στημα
ακινητοποιητη�  κεφαλη� ς  σύμβατο�  με τη σανι�δα ακινητοποι�ησης,  καθω� ς  και  με φορητο�  φαρμακει�ο
ναύαγοσω� στη-φορητο�  απινιδωτη� , κατα�  τα ειδικο� τερα οριζο� μενα στο α� ρθρο 7 τού Π.Δ. 71/2020. Τα εν
λο� γω σκα� φη διατι�θενται για τις παραλι�ες οπού απαιτει�ται η ύ� παρξη  τριω� ν ναύαγοσωστω� ν, η� τοι για
τις παραλι�ες ΥΨΟΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ, ΔΑΣΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΓΟΡΔΙΟΣ.

Η. Να διαθέσει  ένα (1)  επιπλέον επαγγελματικό,  μηχανοκίνητο, πνευστό,  μικρό ταχύπλοο
σκάφος,  ίδιο με τα προαναφερόμενα στο  εδάφιο  (Ζ)  ,  για την κάλυψη της γεωγραφικής
περιοχής  δικαιοδοσίας  του  Δήμου  μας.  Το  σκα� φος  της  περι�πτωσης  αύτη� ς,  εφο� σον  απαιτηθει�,
επιχειρει�, προς παροχη�  βοη� θειας και εκτο� ς λούτρικω� ν εγκαταστα� σεων, ύπο�  τις εντολε�ς της Λιμενικη� ς
Αρχη� ς.

Σε κα� θε επαγγελματικο� , μηχανοκι�νητο, πνεύστο� , μικρο�  ταχύ� πλοο σκα� φος ολικού�  μη� κούς τούλα� χιστον
πε�ντε (5) με�τρων (περ. Ζ & Η) θα επιβαι�νούν ο χειριστη� ς τού και ε�νας ναύαγοσω� στης (σύνοδο� ς), ο� ντες
σε ετοιμο� τητα καθημερινα�  για παροχη�  α� μεσης βοη� θειας στις ύφιστα� μενες λούτρικε�ς εγκαταστα� σεις.
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Θ. Να επισημάνει  σε κάθε ακτή, τα όρια, μέχρι τα οποία φθάνουν, συνήθως, κολυμπώντας οι
λουόμενοι,  με  την  τοποθε�τηση  σειρα� ς  εύδια� κριτων,  πλωτω� ν  σημαντη� ρων,  χρω� ματος  κι�τρινού,
σχη� ματος σφαιρικού� , οι οποι�οι τοποθετού� νται σε απο� σταση δε�κα (10) με�τρων ο ε�νας απο�  τον α� λλον.

Επιπλε�ον, στις παραλι�ες ΥΨΟΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ, ΔΑΣΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΓΟΡΔΙΟΣ, ΓΛΥΦΑΔΑ & ΚΟΝΤΟΓΥΑΛΟΣ, 
οπού προβλε�πεται η δια� θεση ατομικού�  σκα� φούς – μοτοποδηλα� τού (2,75 m) ο ανα� δοχος θα πρε�πει να  
οριοθετη� σει δι�αύλο, πλα� τούς τούλα� χιστον πε�ντε (05) με�τρων απο�  τον οποι�ο επιτρε�πεται η εκκι�νηση 
και η επιστροφη� , τού σκα� φούς, απο�  και προς την ακτη� . Τα ο� ρια τού δι�αύλού σημαι�νονται με την 
τοποθε�τηση κατα� λληλων, εύδια� κριτων, πλωτω� ν σημαντη� ρων, χρω� ματος κι�τρινού, κωνικού�  σχη� ματος 
δεξια�  και κύλινδρικού�  σχη� ματος αριστερα� , για τον εισερχο� μενο στο δι�αύλο απο�  την ανοικτη�  θα� λασσα, 
οι οποι�οι τοποθετού� νται σε απο� σταση τριω� ν (3) με�τρων ο ε�νας απο�  τον α� λλον.

Όλες  οι  παραπα� νω  ύποχρεω� σεις,  ο� πως  αύτε�ς  αναφε�ρονται  αναλύτικα�  στο  Π.Δ.  71/2020,  θα
ανατεθού� ν  σε νομι�μως λειτούργού� σα σχολη�  ναύαγοσωστικη� ς εκπαι�δεύσης, σύ� μφωνα με τις διατα� ξεις
της  παραγρα� φού  3,  τού  α� ρθρού  7  τού  προαναφερο� μενού  Π.Δ.,  η  οποι�α  και  αναλαμβα� νει  την
αποκλειστικη�  εύθύ� νη τη� ρησης τούς.

Η υπηρεσία θα παρασχεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

 τού  ν.  4412/2016  (Α'  147)  “Δημο� σιες  Σύμβα� σεις  Έργων,  Προμηθειω� ν  και  Υπηρεσιω� ν
(προσαρμογη�  στις  Οδηγι�ες  2014/24/  ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ)»,ο� πως  ε�χει  τροποποιηθει�  και
ισχύ� ει.

 τού ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχε�ς δημοσιονομικη� ς διαχει�ρισης και εποπτει�ας (ενσωμα� τωση
της Οδηγι�ας 2011/85/ΕΕ) – δημο� σιο λογιστικο�  και α� λλες διατα� ξεις»

 τού ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικε�ς Απλούστεύ� σεις - Καταργη� σεις, Σύγχωνεύ� σεις Νομικω� ν
Προσω� πων και Υπηρεσιω� ν τού Δημοσι�ού Τομε�α-Τροποποι�ηση Διατα� ξεων τού π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπε�ς ρύθμι�σεις» και ειδικο� τερα τις διατα� ξεις τού α� ρθρού 1,

 της παρ. Ζ τού Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογη�  της ελληνικη� ς νομοθεσι�ας στην Οδηγι�α
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολε�μηση των καθύστερη� σεων πληρωμω� ν στις εμπορικε�ς
σύναλλαγε�ς»,

 τού ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύ� ρωση τού Κω� δικα Νο� μων για το Ελεγκτικο�  Σύνε�δριο»

 τού α� ρθρού 26 τού ν.4024/2011 (Α 226) «Σύγκρο� τηση σύλλογικω� ν οργα� νων της διοι�κησης
και ορισμο� ς των μελω� ν τούς με κλη� ρωση»

 τού ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύ� σταση ενιαι�ας Ανεξα� ρτητης Αρχη� ς Δημοσι�ων Σύμβα� σεων και
Κεντρικού�  Ηλεκτρονικού�  Μητρω� ού Δημοσι�ων Σύμβα� σεων…»,

 τού  Ν.4727/20  (ΦΕΚ  184/23.09.2020 τεύ� χος  Α'):  Ψηφιακη�  Διακύβε�ρνηση  (Ενσωμα� τωση
στην Ελληνικη�  Νομοθεσι�α της Οδηγι�ας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγι�ας (ΕΕ) 2019/1024) -
Ηλεκτρονικε�ς  Επικοινωνι�ες  (Ενσωμα� τωση  στο  Ελληνικο�  Δι�καιο  της  Οδηγι�ας  (ΕΕ)
2018/1972) και α� λλες διατα� ξεις

 τού α� ρθρού 5 της απο� φασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) τού Υπούργού�  Εσωτερικω� ν

 τού  ν.  3548/2007  (Α’  68)  «Καταχω� ριση  δημοσιεύ� σεων  των  φορε�ων  τού  Δημοσι�ού  στο
νομαρχιακο�  και τοπικο�  Τύ� πο και α� λλες διατα� ξεις»,

 τού ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύ� ρωση Κω� δικα Φο� ρού Προστιθε�μενης Αξι�ας»,

 τού ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύ� ρωση τού Κω� δικα Διοικητικη� ς Διαδικασι�ας και α� λλες διατα� ξεις”
και ιδι�ως των α� ρθρων 7 και 13 ε�ως 15,

 τού ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνεύματικη�  Ιδιοκτησι�α, Σύγγενικα�  Δικαιω� ματα και Πολιτιστικα�
Θε�ματα”,

 τού π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποι�ηση διατα� ξεων για την προ� σβαση σε δημο� σια ε�γγραφα
και στοιχει�α”,
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 τού π.δ 80/2016 (Α΄145) “Ανα� ληψη ύποχρεω� σεων απο�  τούς Διατα� κτες”

 τού π.δ.  39/2017 (Α΄64) «Κανονισμο� ς  εξε�τασης προδικαστικω� ν  προσφύγω� ν  ενω� πιων της
Α.Ε.Π.Π.»

 Τού Π.Δ.71/2020 «Σχολε�ς  ναύαγοσωστικη� ς  εκπαι�δεύσης,  χορη� γηση α� δειας  ναύαγοσω� στη,
ύποχρεωτικη�  προ� σληψη  ναύαγοσω� στη  σε  οργανωμε�νες  η�  μη  παραλι�ες»,  ο� πως
τροποποιημε�νες ισχύ� ούν.

 της  με  αρ.  57654/22.05.2017  (ΦΕΚ  1781/23.05.2017  τεύ� χος  Β')  Απο� φασης  τού  Υπ.
Οικονομι�ας  & Ανα� πτύξης «Ρύ� θμιση ειδικο� τερων θεμα� των λειτούργι�ας  και  διαχει�ρισης τού
Κεντρικού�  Ηλεκτρονικού�  Μητρω� ού  Δημοσι�ων  Σύμβα� σεων  (ΚΗΜΔΗΣ)  τού  Υπούργει�ού
Οικονομι�ας και Ανα� πτύξης

 της  με  αρ.  56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ  1924/02.06.2017 τεύ� χος  Β')  Απο� φασης  τού  Υπ.
Οικονομι�ας & Ανα� πτύξης «Τεχνικε�ς  λεπτομε�ρειες και διαδικασι�ες λειτούργι�ας τού Εθνικού�
Σύστη� ματος Ηλεκτρονικω� ν Δημοσι�ων Σύμβα� σεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).»,

 των  σε  εκτε�λεση  των  ανωτε�ρω  νο� μων  εκδοθεισω� ν  κανονιστικω� ν  πρα� ξεων,  των  λοιπω� ν
διατα� ξεων πού αναφε�ρονται ρητα�  η�  απορρε�ούν απο�  τα οριζο� μενα στα σύμβατικα�  τεύ� χη της
παρού� σας,  καθω� ς  και  τού  σύνο� λού  των  διατα� ξεων  τού  ασφαλιστικού� ,  εργατικού� ,
κοινωνικού� , περιβαλλοντικού�  και φορολογικού�  δικαι�ού πού διε�πει την ανα� θεση και εκτε�λεση
της παρού� σας σύ� μβασης, ε�στω και αν δεν αναφε�ρονται ρητα�  παραπα� νω.

Η χρηματοδο� τηση  θα γι�νει απο�  το ιδι�ούς πο� ρούς τού Δη� μού και ε�χει προβλεφθει� σχετικη�  πι�στωση
στον προύm πολογισμο�  Οικονομικού�  Έτούς 2021  με  Κ.Α 70.04.6142.001

Ο Δη� μος θα αναθε�σει, την προαναφερο� μενη ύπηρεσι�α, μετα�  απο�  διεθνη�  ανοικτο�  διαγωνισμο� , σε
ανα� δοχο πού θα διαθε�τει  το απαραι�τητο βα� ση  της σχετικη� ς  νομοθεσι�ας   (Π.Δ.  71/2020 Φ.Ε.Κ.  Α΄
166/2020 & Ο.Γ.Κ.Λ. 20/1999 Φ.Ε.Κ. Β΄ 444/1999) προσωπικο� , τον εξοπλισμο�  και την τεχνογνωσι�α
πού ει�ναι απαραι�τητα για την καλη�  εκτε�λεση�  της.

Οι  παρεχο� μενες  ύπηρεσι�ες  κατατα� σσονται  στον  ακο� λούθο  κωδικο�  τού  Κοινού�  Λεξιλογι�ού
δημοσι�ων σύμβα� σεων (CPV) : 92332000-7 ΄΄Υπηρεσίες λουτρικών εγκαταστάσεων παραλιών΄΄

Προκειμε�νού  δε να εξασφαλιστει�  η ναύαγοσωστικη�  κα� λύψη των πολύσύ� χναστων παραλιω� ν
τού  Δη� μού  για  την  παραπα� νω  αναφερο� μενη  ύποχρεωτικη�  χρονικη�  περι�οδο,  αλλα�  και  για  λο� γούς
καλύ� τερης οργα� νωσης της διαδικασι�ας ανα� θεσης και παρακολού� θησης εκτε�λεσης της ύπηρεσι�ας, η
σύ� μβαση δεν ύποδιαιρει�ται σε τμη� ματα.  

Προσφορε�ς ύποβα� λλονται για το σύ� νολο των εν λο� γω ύπηρεσιω� ν.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
 Τμήματος Περιβάλλοντος ,

Ενέργειας & Φυσικών Πόρων

Εμμανούε�λα Παπαδοπού� λού
Αρχιτε�κτων Μηχανικο� ς ΠΕ4

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Αναπληρωτής Δ/ντης
 Περιβάλοντος &  Πολεοδομίας

Αλε�ξανδρος Χονδρογια� ννης
Πολιτικο� ς Μηχανικο� ς ΠΕ Α΄
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ &
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας
Τμήμα Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων,
 Ενέργειας & Βιομηχανίας

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προ� βλεψη δαπα� νης για την ναύαγοσωστικη�  κα� λύψη ε�ντεκα (11)παραλιω� ν, με την επα� νδρωση 
εικοσιε�να (21) ναύαγοσωστικω� ν πύ� ργων και τον λοιπο�  απαιτού� μενο  εξοπλισμο�  για τούς τρει�ς μη� νες,
Ιού� λιο, Αύ� γούστο και Σεπτε�μβριο.

Για την προμε�τρηση των παρεχο� μενων ύπηρεσιω� ν & εξοπλισμού�  και τον ύπολογισμο�  της σχετικη� ς
δαπα� νης, ακολούθει� πι�νακας κατανομη� ς τούς, ανα�  παραλι�α, σύ� μφωνα με τις απαιτη� σεις τού α� ρθρού 7
τού Π.Δ.71/2020:

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΠΑΡΑΛΙΑ /
Ανάλογα με τον απαιτούμενο  αριθμό Ναυαγοσωστών

Παραλίες με 1
Ναυαγοσώστη

Παραλίες με 2
Ναυαγοσώστες

Παραλίες με 3
Ναυαγοσώστες

α/α
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Γουβιά
Μπενίτσες – Βόρειο Τμήμα
 Μπενιτσες – Νότιο Τμήμα   
Αγ. Σπυρίδωνας 
Παλαιοκαστρίτσας
 Έρμονες

Γλυφάδα
Κοντογυαλός

Ύψος
Μπαρμπάτι

Δασιά
Αγ. Γόρδιος

ΣΥΝΟΛΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1 Υπηρεσίες

Ναυαγοσώστη Βάθρου 5 4 12 21

2 Υπηρεσίες
Επόπτη Ναυαγοσωστών - - 4 4

3 Υπηρεσίες Χειριστή
 Ταχύπλοου σκάφους - - 5 5

4 Υπηρεσίες Ναυαγοσώστη –
Συνοδού Ταχύπλοου 5 5

Σύ� νολο απαιτού� μενού προσωπικού�  (Ναύαγοσω� στες, Επο� πτες, Χειριστε�ς) 35

 ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ – ΣΗΜΑΝΣΗ – ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ - ΠΥΡΓΟΙ

5 Εξοπλισμός Ναυαγοσώστη
Βάθρου και σήμανση 5 4 12 21

6
Επισήμανση Ορίων Κολύμβησης
& Οριοθέτηση διαύλου κίνησης

σκαφών
5 4 12 21

7 Χρήση Ναυαγοσωστικού Πύργου 5 4 12 21

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
8 Μικρό σκάφος μήκους 3.30 μ. 5 4 12 21

9 Ατομικό σκάφος, θαλάσσιο
μοτοποδήλατο μήκους 2,75 μ. - 2 4 6

10 Πνευστό, ταχύπλοο μήκους 5 μ. 4 4

11
Πνευστό, ταχύπλοο μήκους  5μ.

για σύνολο  των λουτρικών
εγκαταστάσεων

1
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Οι δαπα� νες διαχωρι�ζονται ως εξη� ς:

1. Δαπάνη απασχολούμενου προσωπικού (μισθοδοσία & ασφάλιση).

2. Δαπάνη  χρήσης  του  απαιτούμενου  ατομικού  &  μηχανοκίνητου   εξοπλισμού,  με  τα
λειτουργικά τους έξοδα

3. Δαπάνη χρήσης ναυαγοσωστικών πύργων & σήμανση.

4. Δαπάνη οριοθέτησης χώρου κολύμβησης και διαύλου κίνησης σκαφών

5. Δαπάνη οργάνωσης και διαχείρισης εκτέλεσης  της υπηρεσίας
                (διοικητικο�  προσωπικο� , εκπαι�δεύση παρακολού� θηση εργασιω� ν, ποινικη�  & αστικη�  εύθύ� νη)

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει  το κο� στος και τα ε�ξοδα πού αφορού� ν  στην δια� θεση τού σύνο� λού τού
απαιτού� μενού προσωπικού�  & εξοπλισμού�  σύ� μφωνα με τις παραγρα� φούς 1 και 2 τού α� ρθρού 7 τού
Π.Δ. 71/2020, η� τοι:

1. Τα ε�ξοδα κατασκεύη� ς,  προμη� θειας,  εκμι�σθωσης,  κατα�  περι�πτωση μαζι�  με τα ε�ξοδα μεταφορα� ς,
εγκατα� στασης,  απεγκατα� στασης και τύχο� ν αποθη� κεύσης τού εξοπλισμού� .

2. Την  τακτικη�  σύντη� ρηση  (service)  και  τον  καθαρισμο�  τού  απαιτού� μενού  εξοπλισμού� ,  για  την
διασφα� λιση της σωστη� ς λειτούργι�ας τού σύμπεριλαμβανομε�νης της α� μεσης αντικατα� στασης τού
σε περι�πτωση καταστροφη� ς.

3. Τα  α� μεσα  ε�ξοδα  λειτούργι�ας  και  κι�νησης  τού  εξοπλισμού�  τού  (καύ� σιμα,  λιπαντικα� ,  σύντη� ρηση
κ.λ.π.)

4. Την  ασφαλιστικη�  κα� λύψη  τού  απαιτού� μενού  εξοπλισμού�  και  ο� λα  τα  προβλεπο� μενα  απο�  την
νομοθεσι�α τε�λη και φο� ρούς.

5. Την αμοιβη�  τού α� μεσα απασχολού� μενού προσωπικού�  (μισθοδοσι�α και εργοδοτικε�ς εισφορε�ς των
οδηγω� ν, χειριστω� ν και βοηθητικού�  προσωπικού� ) και λοιπα�  σύναφη�  ε�ξοδα με την απασχο� ληση�  τού
σύμπεριλαμβανομε�νων  ο� λων  των  εργοδοτικω� ν  και  λοιπω� ν  επιβαρύ� νσεων  τού  προσωπικού�
σύμπεριλαμβανομε�νων και  των  επιβαρύ� νσεων  για  εργασι�α  κατα�  το  σαββατοκύ� ριακο,  ο� λων των
εξο�δων για την εκτε�λεση της ύπηρεσι�ας και σύ� μφωνα με τις απαιτη�σεις της Διακη�ρύξης και της Σ.Υ.
σύ� μφωνα με την ισχύ� ούσα νομοθεσι�α ο� λων των νο� μιμων κρατη� σεων.

6. Την  διοι�κηση  (management)  τού  ναύαγοσωστικού�  ε�ργού  (εκπαι�δεύση  προσωπικού� ,   η� τοι  τον
σχεδιασμο�  - οργα� νωση  & εποπτει�α , τεχνικη�  ύποστη� ριξη, παροχη�  τεχνογνωσι�ας πού απαιτει�ται για
την α� ρτια εκτε�λεση της ναύαγοσωστικη� ς κα� λύψης) & την ποινικη�  και αστικη�  εύθύ� νη πού απορρε�ει
απο�  την σύ� μβαση.
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1. ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Για τον ύπολογισμο�  τού μισθολογικού�  κο� στούς τού απαιτού� μενού για την παροχη�  ύπηρεσι�ας προσωπικού�  
λαμβα� νονται ύπο� ψη τα ακο� λούθα δεδομε�να – παραδοχε�ς:

Ο ανα� δοχος δύ� ναται να καλύ� ψει τούς τε�σσερις μη� νες της ύπηρεσι�ας ναύαγοσωστικη� ς κα� λύψης, 
προσλαμβα� νοντας: 

I. Προσωπικο�   με σύ� μβαση πλη� ρούς πενθήμερης οκτάωρης απασχόλησης για τις εργα� σιμες 
ημε�ρες της εβδομα� δας, η� τοι απο�  Δεύ� τερα ε�ως Παρασκεύη� , για τις παραλι�ες Ύψος, 
Μπαρμπάτι, Δασιά, Γουβιά, Μπενιτσες-Βόρειο Τμήμα, Μπενίτσες – Νότιο Τμήμα, Αγ. 
Γόρδιος, Αγ. Σπυρίδωνα Παλαιοκαστρίτσα και Έρμονες.

II. Προσωπικο�   με σύ� μβαση πλη� ρούς πενθήμερης εννιάωρης απασχόλησης για τις εργα� σιμες 
ημε�ρες της εβδομα� δας, η� τοι από Δεύτερα έως Παρασκευή, για τις παραλι�ες Γλυφάδα και 
Κοντογυαλός  .

III. Προσωπικο�   με σύ� μβαση εκ περιτροπη� ς εργασι�ας οκτάωρης απασχόλησης για τα 
Σαββατοκύριακα  για τις παραλι�ες Ύψος, Μπαρμπάτι, Δασιά, Γουβιά, Μπενιτσες-Βόρειο 
Τμήμα, Μπενίτσες – Νότιο Τμήμα, Αγ. Γόρδιος, Αγ. Σπυρίδωνα Παλαιοκαστρίτσα και 
Έρμονες.

IV. Προσωπικο�   με σύ� μβαση εκ περιτροπη� ς εργασι�ας, εννιαωρης απασχόλησης για τα 
Σαββατοκύριακα,  για τις παραλι�ες Γλυφάδα και Κοντογυαλός  .

Δεδομένα υπολογισμού μισθολογικού κόστους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία:

3 μη� νες = 92 ημε�ρες = 66 καθημερινε�ς + 13 Σα� ββατα + 13 Κύριακε�ς

Ημέρες εργασίας / μήνα: 26 

Σύ� στημα εργασι�ας για προσωπικο�  πλη� ρούς απασχο� λησης : 
πενθη� μερο οκτα� ωρο (Δεύτε�ρα – Παρασκεύη� ) με 1 ω� ρα ύπερεργασι�α για τις παραλι�ες οπού ύπα� ρχει απαι�τησης 
ναύαγοσωστικη� ς κα� λύψης εννε�α (9) ωρω� ν.
Δικαιούμενες ημέρες αδείας: 6

Σύ� στημα εργασι�ας για προσωπικο�  εκ περιτροπη� ς  απασχο� λησης:
Σαββατοκύ� ριακα οκτα� ωρο, με 1 ω� ρα ύπερεργασι�α  η�  ύπερωρι�α, για τις παραλι�ες οπού ύπα� ρχει απαι�τησης 
ναύαγοσωστικη� ς κα� λύψης εννε�α (9) ωρω� ν.
Δικαιούμενες ημέρες αδείας: 2

Ημερομι�σθιο εργα� τη με εμπειρι�α 9-12 ε�τη : 33,40 Εύρω�

Προσαύ� ξηση 75% Ημερομισθι�ού  για τις Κύριακε�ς & Αργι�ες: 33,40 * 0,75=25,05 →

Ημερομι�σθιο εργα� τη με εμπειρι�α 9-12 ε�τη για Κύριακε�ς & Αργι�ες: 33,40 + 25,05 = 58,45 €

Υπολογισμο� ς ωρομισθι�ού: 33,40*6/40 = 5,01 Εύρω�

Προσαύ� ξηση ωρομισθι�ού 20% για ύπερεργασι�α (9η ω� ρα) Δεύτε�ρα – Σα� ββατο): 6,01

Προσαύ� ξηση ωρομισθι�ού 40% για ύπερωρι�α Κύριακη� ς (9η ω� ρα): 7,01

Αναλογία ημερομισθίων για τον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων:  2 ημερομίσθια/ 19 ημέρες
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I. ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ, ΕΠΟΠΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ & ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΚΑΦΩΝ 
πλήρους πενθήμερης οκτάωρης (8) απασχόλησης (10.00-18.00) για διάστημα τριών (3) 
μηνών

Μικτο� ς Μηνιαι�ος Μισθο� ς: 26 ημερομι�σθια = 26*33,40 = 868,40€

Μικτο� ς Μισθο� ς τριω� ν(3) μηνω� ν: 3 * 868,40 = 2.605,20 €    (Α)

Δω� ρο Χριστούγε�ννων: 2ημερομι�σθια /19ημε�ρες → 79/19 = 4,16 → 4,16 * 2 * 33,40 = 277,89 €

Προσαύ� ξηση με σύντελεστη�  αδει�ας 277,89 * 1,04166 = 289,47 €    (Β)

Επι�δομα Αδει�ας: 13 Ημερομι�σθια/Ετος  → 13 * 33,40 = 434,20 →  για 3 μη� νες 434,20/4=108,55 € (Γ)

Άθροισμα (Α)+(Β)+ (Γ) για ύπολογισμο�  ασφαλιστικω� ν εισφορω� ν: 
2.605,20 + 289,47 + 108,55 = 3.003,22

Ασφαλιστικη�  Εισφορα�  Εργοδο� τη: 3.003,22 * 24,56% = 737,59  €  (Δ)

Αποζημι�ωση Αδει�ας (6 ημε�ρες): 6 * 33,40 = 200,40 €  (Ε)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ για 3μήνες/Ατομο: 
                                           (Α)+(Β)+ (Γ) + (Δ) + (Ε) = 3.003,22 + 737,59 + 200,40 =    3.941,21€

ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/ΜΗΝΑ/Άτομο = 3941.21 /3 = 1313,74€ 

II. ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ, ΕΠΟΠΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ & ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΚΑΦΩΝ 
πλήρους πενθήμερης εννιάωρης απασχόλησης (10.00-19.00) για διάστημα τριών (3) 
μηνών.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ = ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΟΚΤΑΩΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ + 
                                             Δαπα� νη απασχο� λησης  για μι�α (1) ω� ρα ύπερεργασι�α απο�  Δεύτε�ρα ε�ως Παρασκεύη�  :

3 ΜΗΝΕΣ = 92 Ημε�ρες εκ των οποι�ων 13 Σα� ββατα & 13 Κύριακε�ς   → 92 – 26 = 66 ημε�ρες 

Μικτη�  Αμοιβη�  ύπερεργασι�ας 66 ωρω� ν : 66 * 6,01 = 396,66 

Ασφαλιστικη�  Εισφορα�  Εργοδο� τη: 396,66 * 24,56 % = 97,42   → 

ΔΑΠΑΝΗ  ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑΣ = 396,66 + 97,42   = 494,08 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ για 3μήνες/Ατομο:  3.941,21 + 494,08 = 4.435,29 €

ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/ΜΗΝΑ/Άτομο = 4.435,29 /3 = 1478,43€ 
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III. ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ, ΕΠΟΠΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ & ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΚΑΦΩΝ
 ΕΚ  ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ   για  οκτάωρη  (8)  απασχόληση  (10.00-18.00)  τα
σαββατοκύριακα, για διάστημα τριών (3) μηνών.

13 Σα� ββατα + 13 Κύριακε�ς = 26 Ημε�ρες Απασχο� λησης →

Μικτο� ς Μισθο� ς : (13 * 33,40) + (13 * 58,45) = 434,20 + 759,85 = 1194,05 €   (Α)

Δω� ρο Χριστούγε�ννων: 2ημερομι�σθια /19ημε�ρες → 26/19 = 1,37 → 1,37 * 2 * 33,40 = 91,52 €

Προσαύ� ξηση με σύντελεστη�  αδει�ας 91,52 * 1,04166 = 95,33 €    (Β)

Επι�δομα Αδει�ας: Δικαιού� μενες ημε�ρες αδει�ας 2 → 2 * 33,40/2 = 33,40  € (Γ)

Άθροισμα (Α)+(Β)+ (Γ) για ύπολογισμο�  ασφαλιστικω� ν εισφορω� ν: 
1194,05 + 95,33 + 33,40 = 1322,78

Ασφαλιστικη�  Εισφορα�  Εργοδο� τη: 1322,78* 24,56% = 324,87  €  (Δ)

Αποζημι�ωση Αδει�ας (2 ημε�ρες): 2 * 33,40 = 66,80 €  (Ε)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ για 3μήνες/Ατομο: 
                                           (Α)+(Β)+ (Γ) + (Δ) + (Ε) = 1322,78+ 324,87 + 66,80 =    1714,45 €

ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/ΜΗΝΑ/Άτομο = 1.714,45 /3 = 571,48 € 

IV. ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ, ΕΠΟΠΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ & ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΚΑΦΩΝ 
 ΕΚ  ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ   για  εννιάωρη  (9)  απασχόληση  (10.00-19.00)  τα
σαββατοκύριακα, για διάστημα τριών (3) μηνών.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ = ΔΑΠΑΝΗ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ  ΟΚΤΑΩΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ + 
                                            Δαπα� νη  για μι�α (1) ω� ρα ύπερεργασι�α τα Σα� ββατα & μι�α (1) ω� ρα ύπερωρι�α την 
Κύριακη�

Δαπα� νη  για μι�α (1) ω� ρα ύπερεργασι�α τα Σα� ββατα : 13 * 6,01 = 78,13
Δαπα� νη  για μι�α (1) ω� ρα ύπερωρι�α τις Κύριακε�ς : 13 * 7,01 = 91,13

Μικτη�  Αμοιβη�  : 78,13 + 91,13  = 169,26 

Ασφαλιστικη�  Εισφορα�  Εργοδο� τη: 169,26 * 24,56 % = 41,57   → 

ΔΑΠΑΝΗ Υπερεργασι�ας - Υπερωρι�ας = 169,26 + 41,57 = 210,83 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ για 3μήνες/Ατομο:  1714,45 + 210,83  = 1925,28 €

ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/ΜΗΝΑ/Άτομο = 1.925,28 /3 = 641,76 € 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 για τις εννέα (9) παραλίες, με απαίτηση ναυαγοσωστικής κάλυψης από 10.00 – 18.00

α/α ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Μονα� δα

Με�τρησης
Ποσο� τητα

(Α)

Τιμη�
Μονα� δος/Μη� να

(Β)

Χρο� νος
Απασχο� λησης

(Μη� νες)
 (Γ)

ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ
3 Μηνω� ν

(Δ)=(Α)*(Β)*(Γ)

Ι.

Δαπα� νη απασχο� λησης
προσωπικού�  πλη� ρούς

πενθη� μερης οκτα� ωρης (8)
απασχο� λησης για δια� στημα

τριω� ν (3) μηνω� ν

Απασχολού� μενος 31 1313,74 3 122177,82

ΙΙ.

Δαπα� νη απασχο� λησης
προσωπικού�  εκ περιτροπη� ς

οκτα� ωρης (8) ημερη� σιας
απασχο� λησης σε δια� στημα

τριω� ν (3) μηνω� ν

Απασχολού� μενος 31 571,48 3 53147,64

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/ΜΗΝΑ/ΑΤΟΜΟ 1885,22

Α= ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/Μήνα για 31 ΑΤΟΜΑ
58441,82

175325,46

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 για τις δύο (2) παραλίες με απαίτηση ναυαγοσωστικής κάλυψης από 10.00 – 19.00

α/α ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Μονα� δα

Με�τρησης
Ποσο� τητα

(Α)

Τιμη�
Μονα� δος/Μη� να

(Β)

Χρο� νος
Απασχο� λησης

(Μη� νες)
 (Γ)

ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ
3 Μηνω� ν

(Δ)=(Α)*(Β)*(Γ)

ΙΙΙ.

Δαπα� νη απασχο� λησης
προσωπικού�  πλη� ρούς

πενθη� μερης εννια� ωρης (9)
απασχο� λησης για δια� στημα

τριω� ν (3) μηνω� ν

Απασχολού� μενος 4 1478,43 3 17741,16

IV.

Δαπα� νη απασχο� λησης
προσωπικού�  εκ περιτροπη� ς

εννια� ωρης (9) ημερη� σιας
απασχο� λησης σε δια� στημα

τριω� ν (3) μηνω� ν

Απασχολού� μενος 4 641,76 3 7701,12

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/ΜΗΝΑ/ΑΤΟΜΟ 2120,19

Β=ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/Μήνα, για 4 ΑΤΟΜΑ
8480,76

25442,28

Α + Β = Γ= ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ/Μήνα, για 35 ΘΕΣΕΙΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
66.922,58

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ για 3 Μη� νες
200767,74
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2. ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ &
     ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

2Α. ΔΑΠΑΝΗ  ΧΡΗΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ ΠΥΡΓΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ
Ενδεικτικό

Κόστος
1. Αδια� βροχο φακο� .
2. Κια� λια μεγε�θύνσης τούλα� χιστον επτα�  επι� πενη� ντα mm.
3. Ναύαγοσωστικο�  σωσι�βιο, σύ� μφωνα με το Παρα� ρτημα «Δ» τού Π.Δ 71/2020
4. Σανι�δα δια� σωσης, τούλα� χιστον 2,20 με�τρων, απο�  σύνθετικο�  η�  ημισύνθετικο�  

ύλικο�  η�  πνεύστη� , αβύ� θιστη, σύ� μφωνα με το Παρα� ρτημα «ΣΤ» τού Π.Δ 71/2020
5. Σωστικο� ς σωλη� νας, σύ� μφωνα με το Παρα� ρτημα «Ε» τού Π.Δ 71/2020                    

(Ο εφοδιασμο� ς με σωστικο�  σωλη� να ει�ναι προαιρετικο� ς).
6. Φορητο�  φαρμακει�ο, με περιεχο� μενο σύ� μφωνα με το Παρα� ρτημα «Ι» τού Π.Δ. 

71/2020) και φορητο�  αύτο� ματο εξωτερικο� ,  απινιδωτη�  με αύτοκο� λλητα 
ηλεκτρο� δια ενηλι�κων και βρεφω� ν

7. Πτύσσο� μενο φορει�ο και σανι�δα ακινητοποι�ησης επιπλε�ούσα, με ιμα� ντες 
προ� σδεσης και σύ� στημα ακινητοποιητη�  κεφαλη� ς σύμβατο�  με τη σανι�δα 
ακινητοποι�ησης.

8. Δύ� ο (02) σημαντη� ρες, χρω� ματος πορτοκαλι�, με σχοινι� μη� κούς τούλα� χιστον 
πενη� ντα (50) με�τρων και διαμε�τρού τούλα� χιστον 10mm.

9. Ένδύμα κολύ� μβησης χρω� ματος πορτοκαλι�, στο οποι�ο αναγρα� φεται η ε�νδειξη 
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ-LIFÉ GUARD.

10. Καπε�λο, στην εμπρο� σθια ο� ψη τού οποι�ού αναγρα� φεται η ε�νδειξη 
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και, κα� τωθεν αύτη� ς,η ε�νδειξη LIFÉ GUARD.

11. Γύαλια�  ηλι�ού.
12. Πινακι�δα, χρω� ματος πορτοκαλι�, διαστα� σεων 80Χ100 εκ., με την ε�νδειξη 

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και κα� τωθεν αύτη� ς την ε�νδειξη FIRST ΑΙD, μπλε 
απο� χρωσης.

13. Ισοθερμικε�ς κούβε�ρτες.
14. Καταδύτικο�  μαχαι�ρι.
15. Μα� σκα βύθού� .
16. Βατραχοπε�διλα.
17. Σημαι�α Ναύαγοσω� στη, χρω� ματος πορτοκαλι�, διαστα� σεων 80Χ100εκ., με 

την ε�νδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και, κα� τωθεν αύτη� ς, την ε�νδειξη LIFÉ GUARD, 
μπλε απο� χρωσης.

18. Σημαι�α χρω� ματος ερύθρού� , ι�σων διαστα� σεων με την προηγού� μενη, με την 
ε�νδειξη ΧΩΡΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ και, κα� τωθεν αύτη� ς, την ε�νδειξη ΝΟ LIFÉ 
GUARD, λεύκη� ς απο� χρωσης.

19. Κινητο�  τηλε�φωνο για κα� θε βα� θρο, με διαφορετικο�  αριθμο�  κλη� σης ε�καστο, 
ο αριθμο� ς κλη� σης τού οποι�ού δημοσιοποιει�ται, με με�ριμνα των, κατα�  
περι�πτωση, ύπο� χρεων, με κα� θε προ� σφορο με�σο, αναγρα� φεται σε περι�οπτη 
θε�ση στο βα� θρο (παρατηρητη� ριο) και αναφε�ρεται εγγρα� φως στην τοπικη�  
Λιμενικη�  Αρχη� .

20. Φορητη�  μεγαφωνικη�  σύσκεύη�  (τηλεβο� ας).
21. Κοινη�  σφύρι�χτρα.
22. Πρα� σινη σημαι�α (Κολύμπα� τε ελεύ� θερα) 80χ100εκ.
23. Κι�τρινη σημαι�α (Κολύμπα� τε με προσοχη� ) 80χ100εκ.
24. Κο� κκινη Σημαι�α (Απαγορεύ� εται η ει�σοδος στο νερο� ) 80χ100εκ.
25. Φορητη�  σύσκεύη�  VHF marine
26. Κατα� λληλη, ειδικη� , πλαστικη�  η�  χα� ρτινη κα� ρτα, εντο� ς πλαστικη� ς μεμβρα� νης

η�  θη� κης, η οποι�α περιε�χει το ο� νομα τού ναύαγοσω� στη, τη φωτογραφι�α τού, τον
αριθμο�  πρωτοκο� λλού της α� δειας ναύαγοσω� στη πού κατε�χει, καθω� ς και τη 
Λιμενικη�  Αρχη�  ε�κδοσης της α� δειας.

1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1
1
1
1

1

1

1
1
1
1
1
1
1

30
50
30

400

80

1300

260

15

25

15

25
15

3
20
30
35
19

19

40

30
5

10
10
10
60
4

ΔΑΠΑΝΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ ΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ = 2540 € 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ 21 ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ ΠΥΡΓΟΥ:

21 *2540  = 53340€
ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΜΗΝΑ:  
                                                                                                                                                            53340/3 = 17780€
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2Β. ΔΑΠΑΝΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

I. Δαπάνη χρήσης μικρού ατομικού επαγγελματικού σκάφους μήκους 3,30 μέτρων  

Τιμη�  εκμι�σθωσης / σκα� φος: 40€/Ημε�ρα →
Κο� στος Εκμι�σθωσης/σκαφος για 92 ημε�ρες → 92 * 40 = 3680,00€

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ (21) ΣΚΑΦΩΝ για 3 Μη� νες:21 * 3680 = 77280,00€

ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ/ΜΗΝΑ: 77280,00/3 = 25.760,00€

II. Δαπάνη χρήσης ατομικού σκάφους, θαλάσσιου μοτοποδήλατου μήκους 2,75 μέτρων  

Τιμη�  εκμι�σθωσης / σκα� φος: 80€/Ημε�ρα →
Κο� στος Εκμι�σθωσης/σκαφος για 92 ημε�ρες → 92 * 80 = 7360,00€

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ Εξι (6) ΣΚΑΦΩΝ για 3 Μη� νες:6 * 7360,00 = 44160,00€

ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ/ΜΗΝΑ: 44160/3 = 14720,00€

III. Δαπάνη χρήσης επαγγελματικού πνευστού ταχύπλοου σκάφους μήκους 5 μ.  

Τιμη�  εκμι�σθωσης / σκα� φος: 150€/Ημε�ρα →
Κο� στος Εκμι�σθωσης/σκαφος για 92 ημε�ρες → 92 * 150 = 13800,00€

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΣΚΑΦΩΝ για 3 Μη� νες:5 * 13800,00 = 69000,00€

ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ /ΜΗΝΑ: 69000,00/3 = 23000,00€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/Μήνα:
25760 + 14720 + 23000 = 63480€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ για 3 Μηνες:
77280 + 44160 + 69000 = 190440€

Δαπάνες  Ατομικού Εξοπλισμού Ναυαγοσώστη & Μηχανοκίνητου Εξοπλισμού /Μήνα:

17780 + 63480 = 81260,00 Ευρώ

Oι παραπα� νω τιμε�ς προε�κύψαν το� σο απο�  ε�ρεύνα αγορα� ς, ο� σο και απο�  σύγκριτικα�  στοιχει�α α� λλων 
φορε�ων και περιλαμβα� νούν  και τα λειτούργικα�  ε�ξοδα, η� τοι το κο� στος καύσι�μού, λιπαντικού�  και το 
κο� στος σύντη� ρησης.
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3. ΔΑΠΑΝΗ ΧΡΗΣΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ - ΣΗΜΑΝΣΗ

Δαπα� νη χρη� σης  Πύ� ργού & Ση� μανση/ για 3 Μη� νες = 1800 €

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ (21) ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΠΥΡΓΩΝ & Σήμανσης 
για 3 Μήνες: 21 * 1800 = 37800,00€

ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ /ΜΗΝΑ: 37800/3 = 12600,00

Oι παραπα� νω τιμε�ς προε�κύψαν το� σο απο�  ε�ρεύνα αγορα� ς, ο� σο και απο�  σύγκριτικα�  στοιχει�α α� λλων 
φορε�ων .

4. ΔΑΠΑΝΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΥΛΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ

Αφορα�  την οριοθε�τηση τού χω� ρού λούομε�νων σε θαλα� σσια περιοχη�   πού αντιστοιχει� σε 400μ. 
μη� κούς ακτη� ς, η� τοι την περιοχη ελε�γχού ανα θε�ση Ναύαγοσω� στη.

Δαπα� νη  ανα�  θε�ση Ναύαγοσω� στη για 3 Μη� νες = 1000 €

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ για ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ (21) θέσεις για 3 Μήνες: 21 * 1000 = 21000,00€

ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ /ΜΗΝΑ: 21000/3 = 7000,00€

Oι παραπα� νω τιμε�ς προε�κύψαν το� σο απο�  ε�ρεύνα αγορα� ς,  ο� σο και απο�  σύγκριτικα�  στοιχει�α α� λλων 
φορε�ων.

5. ΔΑΠΑΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Περιλαμβα� νεται η δαπα� νη διοι�κησης της σύ� μβασης,  η� τοι η οργα� νωση – παρακολού� θηση της 
σύ� μβασης σύμπεριλαμβανομε�νης της ποινικη� ς & αστικη� ς εύθύ� νης.

Δαπα� νη  πού ανε�ρχεται σε ποσοστο�  10% επι� τού σύνο� λού της δαπα� νης της ύπηρεσι�ας.

Σύ� νολο Δαπα� νης Υπηρεσι�ας:  200767,74  + 53340 + 190440 +37800+21000 =503347,74
Δαπα� νη Διαχει�ρισης Σύ� μβασης: 503347,74* 10% = 50334,77

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ για 3 Μήνες: 50334,77€

ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ /ΜΗΝΑ: 50334,77/3 = 16778,26€
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                                                           ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ/μηνα ΠΟΣΟ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

1 Δαπάνη Απασχολούμενου Προσωπικού 66922,58 200767,74

2 Δαπάνη χρήσης του απαιτούμενου ατομικού &
μηχανοκίνητου  εξοπλισμού

81260 243780

3 Δαπάνη χρήσης ναυαγοσωστικών πύργων &
σήμανση. 12600 37800

4 Δαπάνη οριοθέτησης χώρου κολύμβησης &
 διαύλου κίνησης σκαφών 7000 21000

5 Δαπάνη οργάνωσης και διαχείρισης εκτέλεσης
  της υπηρεσίας (Management) 16778,26 50334,77

ΚΑΘΑΡΟ
ΣΥΝΟΛΟ

553682,51

ΦΠΑ 24% 132883,80

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 686566,31

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
 Τμήματος Περιβάλλοντος ,

Ενέργειας & Φυσικών Πόρων

Εμμανούε�λα Παπαδοπού� λού
Αρχιτε�κτων Μηχανικο� ς ΠΕ4

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Αναπληρωτής Δ/ντης
 Περιβάλλοντος &  Πολεοδομίας

Αλε�ξανδρος Χονδρογια� ννης
Πολιτικο� ς Μηχανικο� ς ΠΕ Α΄
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Αντικει�μενο  της  παρού� σας  ει�ναι  η  σύγγραφη�  ύποχρεω� σεων  για  την:
«Ν α υ α γ ο σ ω σ τ ι κ ή  Κ ά λ υ ψ η   Π ο λ υ σ ύ χ ν α σ τ ω ν  π α ρ α λ ι ώ ν  τ ο υ
Δ ή μ ο υ   Κ ε ν τ ρ ι κ ή ς  Κ έ ρ κ υ ρ α ς  &  Δ ι α π ο ν τ ί ω ν  Ν ή σ ω ν ».
Ο Δη� μος Κεντρικη� ς Κε�ρκύρας & Διαποντι�ων Νη� σων, θα αναθε�σει, μετα�  απο�  διαγωνισμο�
την  προαναφερο� μενη  ύπηρεσι�α,  σε  ανα� δοχο  πού  θα  διαθε�τει  το  προσωπικο� ,  τον
εξοπλισμο�  και τεχνογνωσι�α απαραι�τητα για την καλη�  εκτε�λεση.

Άρθρο 1ο. Διάκριση χώρου εργασίας

Ως χω� ρος σύμβατικη� ς εργασι�ας και α� μεσης παροχη� ς εργασιω� ν τού αναδο� χού ορι�ζεται η
παραλιακη�  ζω� νη των ακτω� ν τού Δη� μού Κεντρικη� ς Κε�ρκύρας & Διαποντι�ων Νη� σων  και
σύγκεκριμε�να :

1. Παραλία  ΄΄ ΥΨΟΣ΄΄

Έμπροθεν Εστιατορι�ού ΄΄ΑΛΣ΄΄ ε�ως ε�μπροσθεν καταστη� ματος ΄΄PLAZA CAFÉ@ ΄΄.

2. Παραλία ΄΄ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ΄

3. Παραλία ΄΄ΔΑΣΙΑ΄΄

4. Παραλία ΄΄ΓΟΥΒΙΑ΄΄

5. Παραλία ΄΄ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ – Βόρειο Τμήμα΄΄

6. Παραλία ΄΄ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ – Νότιο Τμήμα΄΄

7. Παραλία ΄΄ΑΓ.ΓΟΡΔΙΟΣ΄

Απο�  αριστερο�  α� κρο παραλι�ας ε�μπροσθεν ξενοδοχει�ού ΄΄Mayor la grotto verde

grand resort, ε�ως δεξιο�  α� κρο παραλι�ας ε�μπροσθεν εστιατορι�ού ΄΄Black Rocks΄΄

8. Παραλία ΄΄ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ΄

9. Παραλία ΄΄ΓΛΥΦΑΔΑ΄΄

10. Παραλία ΄΄ΚΟΝΤΟΓΥΑΛΟΣ΄΄

11. Παραλία ΄΄ΕΡΜΟΝΕΣ΄΄

Άρθρο 2ο. Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών -Προδιαγραφές

Για την εκτε�λεση της ύπηρεσι�ας ακολούθού� νται πιστα�  οι διατα� ξεις τού Π.Δ. 71/2020
(ΦΕΚ 166 Α΄’ /31-08-2020), κα� θε α� λλη σχετικη�  δια� ταξη νο� μού καθω� ς και οι οδηγι�ες των
σχετικω� ν  εγκύκλι�ων  τού  Υπούργει�ού  Εσωτερικω� ν  &  τού  Υ.Ε.Ν.  και  των  Λιμενικω� ν
Αρχω� ν.

Ο ανα� δοχος ύποχρεού� ται να ύποδει�ξει στην προσφορα�  τού ο� λα τα τεχνικα�  και μηχανικα�
με�σα πού προβλε�πονται απο�  την προαναφερο� μενη νομοθεσι�α, ως απαραι�τητα για την
εκτε�λεση της ύπηρεσι�ας ναύαγοσωστικη� ς κα� λύψης και σύγκεκριμε�να:
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Α) Για κα� θε ναύαγοσω� στη   βα� θρού (21 α� τομα) θα πρε�πει να διαθε�τει  τον ακο� λούθο
εξοπλισμο� :

1.  Μηχανοκι�νητο,  επαγγελματικο�  μικρο�  σκα� φος  ολικού�  μη� κούς  τούλα� χιστον  3,30
με�τρων  ιπποδύ� ναμης  τούλα� χιστον  ε�ξι  (6)  HP,  εγγεγραμμε�νο  σε  βιβλι�ο  Εγγραφη� ς
Μικρω� ν  Σκαφω� ν  χρω� ματος  εξωτερικα�  πορτοκαλι�,  με  τα  προβλεπο� μενα  για  την
κατηγορι�α τού εφο� δια. Στο με�σο των πλεύρω� ν τού μικρού�  σκα� φούς, δεξια�  και αριστερα� ,
ει�ναι  γραμμε�νη  η  ε�νδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και,  κα� τωθεν αύτη� ς,  η  ε�νδειξη RÉSCUÉ
BOAT, μπλε απο� χρωσης. Η ε�λικα τού μικρού�  σκα� φούς ει�ναι προφύλαγμε�νη με πλε�γμα
για την αποτροπη�  ατύχη� ματος. Μετα�  τη σύμπλη� ρωση δε�κα (10) ετω� ν απο�  την εγγραφη�
τού στο Βιβλι�ο Εγγραφη� ς Μικρω� ν Σκαφω� ν, επιτρε�πεται η δραστηριοποι�ηση�  τού, με την
προύm πο� θεση ύποβολη� ς, τού ύπο� χρεού, σε ετη� σια βα� ση, στη Λιμενικη�  Αρχη� , βεβαι�ωσης
Αναγνωρισμε�νού  Οργανισμού�  η�  διπλωματού� χού  η�  πτύχιού� χού  ναύπηγού� ,  απο�  την
οποι�α  να  προκύ� πτει,  ύ� στερα  απο�  επιθεω� ρηση,  ο� τι  το  σκα� φος  και  οι  προωστικοι�
κινητη� ρες τού εξακολούθού� ν να πληρού� ν τις απαιτη� σεις των ισχύο� ντων κανονισμω� ν
και διατα� ξεων και διατηρού� νται σε ικανοποιητικη�  κατα� σταση.

2.  αδια� βροχο φακο� ,

3.  κια� λια μεγε�θύνσης τούλα� χιστον επτα�  επι� πενη� ντα mm

4.  ναύαγοσωστικο�  σωσι�βιο, σύ� μφωνα με το Παρα� ρτημα «Δ» τού Π.Δ. 71/2020

5. σανι�δα δια� σωσης, τούλα� χιστον 2,20 με�τρων, σύ� μφωνα με το Παρα� ρτημα «ΣΤ» τού
Π.Δ. 71/2020,

6. σωστικο�  σωλη� να, σύ� μφωνα με το Παρα� ρτημα «Ε» τού Π.Δ. 71/2020

   (ο εφοδιασμο� ς με σωστικο�  σωλη� να ει�ναι προαιρετικο� ς).

7.   φορητο�  φαρμακει�ο,  το  περιεχο� μενο  τού  οποι�ού  περιλαμβα� νεται  στον παρακα� τω
πι�νακα (ο� μοιο με Παρα� ρτημα «Ι» τού Π.Δ. 71/2020) και φορητο�  αύτο� ματο εξωτερικο� ,
απινιδωτη�  με αύτοκο� λλητα ηλεκτρο� δια ενηλι�κων και βρεφω� ν :

Α. ΦΑΡΜΑΚΑ

Αντισταμινικα�  χα� πια
1

Οξύζενε� 
50cc

Σκεύ� ασμα Γλύκο� ζης για την Αντιμετω� πιση της Υπογλύκαιμι�ας 
1

Παρακεταμο� λη σε χα� πια 500mg
1

Σύσκεύη�  αύτο� ματης ε�γχύσης αδρεναλι�νης τύ� πού Épipen ενηλι�κων Λ
1

Σύσκεύη�  αύτο� ματης ε�γχύσης αδρεναλι�νης τύ� πού Épipen παιδιω� ν 
1

Ενε�σιμη Υδροκορτιζο� λη 200mg
1

Αντισταμινικη�  αλοιφη�
1

Αλοιφη�  Αργύρού� χού  σούλφαδιαζι�νης  η�  α� λλο  σκεύ� ασμα  ύδρογε�λης
κατα�  εγκαύμα� των 

2

Δια� λύμα Ιωδιού� χού Ποβιδο� νης 10%
Φιαλι�διο

30ml
κατ’ελα� χιστον
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Φύσιολογικο� ς  ορο� ς  0,9%NaCl  σε φιαλι�δια των 10ml για οφθαλμικη�
ε�κπλύση

10

Βρογχοδιασταλτικα�  για την δύ� σπνοια
2

Β. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Αύτοκο� λλητα  Ρα� μματα  Επιδερμικα�  3mm*75mm σε  Αποστειρωμε�νη
σύσκεύασι�α

20

Αύχενικο�  Κολα� ρο Ρύθμιζο� μενο Παιδιατρικο�
1

Βαμβα� κι Ιατρικη� ς Χρη� σης Πεπιεσμε�νο Ρολο�
1

Επι�δεσμος Αιμοστατικο� ς Reliance με Επι�θεμα
2

Ιμα� ντας Ίσχαιμης Περι�δεσης
1

Παγοκύ� στη – Θερμοκύ� στη Πολλαπλω� ν Χρη� σεων
2

Ψύκτικο�  Σπρε�ι 400ml
1

Λαρύγγικη�  μα� σκα Με�γεθος 3,4,5
1

Γα� ζες  αποστειρωμε�νες 10cm*10cm-12PLY/36cm*40cm σε ξεχωριστη�
σύσκεύασι�α η καθεμια�  

20

Ελαστικο� ς επι�δεσμος πλα� τούς 10cm
2

Ελαστικο� ς επι�δεσμος πλα� τούς 5cm
2

Αλκοολού� χο δια� λύμα αντισηψι�ας δε�ρματος
Φιαλι�διο

50ml
κατ’ελα� χιστον

Λεύκοπλα� στ ύφασμα� τινο , λεύκο�  , πλα� τούς τούλα� χιστον 3cm
1

Σύ� ριγγες με βελο� νη, αποστειρωμε�νες , σε μονη�  σύσκεύασι�α 5ml
5

Γα� ντια latex η�  βινύλι�ού νιτριλι�ού (ο� χι μαύ� ρού χρω� ματος)
10ζεύγα� ρια

Αύτοκο� λλητες  γα� ζες  τύ� πού  Hansaplast διαστα� σεων  κατ’  ελα� χιστον
2*2cm

10

Μα� σκα χορη� γησης Οξύγο� νού
3

Μα� σκα χορη� γησης εμφύση� σεων κατα�  την ΚΑΡΠΑ , τύ� πού pocket mask
1

Ψαλι�δι ύφασμα� των τύ� πού Lister
1

Στοματοφαρύγγικοι� αγωγοι� τύ� πού Guedel διαφο� ρων μεγεθω� ν
Σετ 6

τεμαχιω� ν
διαφορετικού�

μεγεθού� ς
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Αερονα� ρθηκες α� νω και κα� τω α� κρων
1 τεμα� χιο για

κα� θε ει�δος

Αύχενικο� ς κηδεμο� νας σκληρο� ς , ρύθμιζο� μενος σε με�γεθος , πολλαπλω� ν
χρη� σεων

1

Βελο� να αποσύμπι�εσης πνεύμοθω� ρακα 
1

Επι�θεμα θωρακικού�  τραύ� ματος
1

Αποστειρωμε�νο  τού� λι  εμβαπτισμε�νο  σε  νερο�  και  φύτικα�  ε�λαια  για
ε�γκαύμα 

2

Γ. ΟΡΓΑΝΑ

Φορητη�  σύσκεύη�  ανα� νηψης στο� μα με στο� μα τύ� πού Brook
1

Φια� λη  Οξύγο� νού  Φορητη� ,  πολλαπλω� ν  χρη� σεων  με  ρύθμιστη�  και
μειωτη� ρα πι�εσης 
και  ροο� μετρο,  κατ’  ελα� χιστον  1  λι�τρού  και  κατ’  ελα� χιστης  με�γιστης
πι�εσης 200bar

1

Ασκο� ς  χορηγη� σεως εμφύση� σεων τύ� πού  AMBU,ενηλι�κων,  πολλαπλω� ν
χρη� σεων

1

Σύσκεύη�  αναρρο� φησης δηλητηρι�ού
1

Σύσκεύη�  αναρρο� φησης εκκρι�σεων χειροκι�νητη
1

Παλμικο�  οξύ� μετρο με  εύ� ρος  με�τρησης κατ’  ελα� χιστον  απο�  70% ε�ως
99% SatO2

1

Σύσκεύη�  με�τρησης σακχα� ρού με ταινι�ες με�τρησης και σκαρφιστη� ρες
1

8.  πτύσσο� μενο φορει�ο και σανι�δα ακινητοποι�ησης επιπλε�ούσα, με ιμα� ντες προ� σδεσης
και σύ� στημα ακινητοποιητη�  κεφαλη� ς σύμβατο�  με τη σανι�δα ακινητοποι�ησης 

9. Δύ� ο (02) σημαντη� ρες, χρω� ματος πορτοκαλι�, με σχοινι�  μη� κούς τούλα� χιστον πενη� ντα
(50) με�τρων και διαμε�τρού τούλα� χιστον 10mm

10.   Ένδύμα  κολύ� μβησης  χρω� ματος  πορτοκαλι�,  στο  οποι�ο  αναγρα� φεται  η  ε�νδειξη
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ – LIFÉ GUARD

11. Καπε�λο στην εμπρο� σθια ο� ψη τού οποι�ού αναγρα� φεται η ε�νδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ
και κα� τωθεν αύτη� ς η ε�νδειξη LIFÉ GUARD,

12.  Γύαλια�  ηλι�ού,

13.   Πινακι�δα χρω� ματος πορτοκαλι�  διαστα� σεων 80*100 εκ.,  με  την ε�νδειξη ΠΡΩΤΕΣ
ΒΟΗΘΕΙΕΣ  και κα� τωθεν αύτη� ς την ε�νδειξη FIRST AID, μπλε απο� χρωσης 

14.  Ισοθερμικε�ς κούβε�ρτες,

15.  Καταδύτικο�  μαχαι�ρι,
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16.  Μα� σκα βύθού� ,

17.  Βατραχοπε�διλα,

18. Σημαι�α Ναύαγοσω� στη, χρω� ματος πορτοκαλι�, διαστα� σεων 80Χ100 εκ. με την ε�νδειξη
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κα� τωθεν αύτη� ς την ε�νδειξη LIFÉ GUARD μπλε απο� χρωσης,

19. Σημαι�α χρω� ματος ερύθρού� , ι�σων διαστα� σεων με την προηγού� μενη με την ε�νδειξη
ΧΩΡΙΣ  ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ  και  κα� τωθεν  αύτη� ς  την  ε�νδειξη  NO  LIFÉ  GUARD  λεύκη� ς
απο� χρωσης,

20. Κινητο�  τηλε�φωνο για κα� θε βα� θρο, με διαφορετικο�  αριθμο�  κλη� σης ε�καστο, ο αριθμο� ς
κλη� σης τού οποι�ού δημοσιοποιει�ται,  με με�ριμνα των, κατα�  περι�πτωση, ύπο� χρεων, με
κα� θε προ� σφορο με�σο, αναγρα� φεται σε περι�οπτη θε�ση στο βα� θρο (παρατηρητη� ριο) και
αναφε�ρεται εγγρα� φως στην τοπικη�  Λιμενικη�  Αρχη� ,

21.  Φορητη�  μεγαφωνικη�  σύσκεύη�  (τηλεβο� α),

22.  Κοινη�  σφύρι�χτρα,

23.  Πρα� σινη σημαι�α (κολύμπα� τε ελεύ� θερα)80*100εκ.

24. Κι�τρινη σημαι�α (κολύμπα� τε με προσοχη� )80*100εκ.

25.  Κο� κκινη σημαι�α (Απαγορεύ� εται η ει�σοδος στο νερο� )80*100εκ.

26.  Φορητη�  σύσκεύη�  VHF marine

27. Κατα� λληλη ,ειδικη�  , πλαστικη�  η�  χα� ρτινη κα� ρτα εντο� ς πλαστικη� ς μεμβρα� νης η�  θη� κης ,
η  οποι�α  περιε�χει  το  ο� νομα  τού  ναύαγοσω� στη  ,  τη  φωτογραφι�α  τού  ,  τον  αριθμο�
πρωτοκο� λλού  της  α� δειας  ναύαγοσω� στη  πού  κατε�χει,  καθω� ς  και  τη  Λιμενικη�  Αρχη�
ε�κδοσης της α� δειας.

Β. ΕΞΙ (6) επαγγελματικά ατομικά σκάφη - Θαλάσσια μοτοποδήλατα,  ολικού�
μη� κούς  τούλα� χιστον  δύ� ο  με�τρων  και  εβδομη� ντα  πε�ντε  (2,75)  εκατοστω� ν,
εγγεγραμμε�νο  αποκλειστικα�  σε  Βιβλι�ο  Εγγραφη� ς  Μικρω� ν  Σκαφω� ν,  ιπποδύ� ναμης
τούλα� χιστον ογδο� ντα (80) ι�ππων, τούλα� χιστον δύο (2) θε�σεων, χρω� ματος εξωτερικα�
πορτοκαλι�,  με  τα  προβλεπο� μενα,  για  την  κατηγορι�α  τού,  εφο� δια.  Στο  με�σο  των
πλεύρω� ν  τού  σκα� φούς,  δεξια�  και  αριστερα� ,  ει�ναι  γραμμε�νη  η  ε�νδειξη  ΣΩΣΤΙΚΟ
ΣΚΑΦΟΣ και,  κα� τωθεν  αύτη� ς,  η  ε�νδειξη RÉSCUÉ BOAT,  μπλε  απο� χρωσης.  Σε  κα� θε
ατομικο�  σκα� φος  –  θαλα� σσιο  μοτοποδη� λατο  διατι�θεται  και  ε�να  ειδικο�  φορει�ο
δια� σωσης. Μετα�  τη σύμπλη� ρωση πε�ντε(05) ετω� ν απο�  την εγγραφη�  τού στο Βιβλι�ο
Εγγραφη� ς Μικρω� ν Σκαφω� ν, επιτρε�πεται η δραστηριοποι�ηση�  τού, με την προύm πο� θεση
ύποβολη� ς, με με�ριμνα τού ύπο� χρεού, σε ετη� σια βα� ση, στη Λιμενικη�  Αρχη� , βεβαι�ωσης
Αναγνωρισμε�νού  Οργανισμού�  η�  διπλωματού� χού  η�  πτύχιού� χού  ναύπηγού� ,  απο�  την
οποι�α  να  προκύ� πτει,  ύ� στερα  απο�  επιθεω� ρηση,  ο� τι  το  σκα� φος  και  οι  προωστικοι�
κινητη� ρες τού εξακολούθού� ν να πληρού� ν τις απαιτη� σεις των ισχύο� ντων κανονισμω� ν
και διατα� ξεων και διατηρού� νται σε ικανοποιητικη�  κατα� σταση.

Γ. ΠΕΝΤΕ (5) μηχανοκίνητα, πνευστά, μικρά ταχύπλοα σκάφη,  εγγεγραμμε�να σε
Βιβλι�ο  Εγγραφη� ς  Μικρω� ν  Σκαφω� ν  ως  επαγγελματικα� ,  ολικού�  μη� κούς  τούλα� χιστον
πε�ντε (5) με�τρων, ιπποδύ� ναμης τούλα� χιστον εκατο�  (100) ι�ππων, με εφεδρικη�  μηχανη� ,
χρω� ματος εξωτερικα�  πορτοκαλι�, εφοδιασμε�να με τα προβλεπο� μενα για την κατηγορι�α
τού εφο� δια. Στο με�σο των πλεύρω� ν τού σκα� φούς, δεξια�  και αριστερα� , ει�ναι γραμμε�νη η
ε�νδειξη  ΣΩΣΤΙΚΟ  ΣΚΑΦΟΣ  και,  κα� τωθεν  αύτη� ς,  η  ε�νδειξη  RÉSCUÉ  BOAT,  μπλε
απο� χρωσης.  Επιπλε�ον,  πρε�πει  να  ει�ναι  εφοδιασμε�νο  με  μο� νιμα  εγκατεστημε�νο
προβολε�α,  καθω� ς και  VHF GPS-PLOTÉR, με σανι�δα  ακινητοποι�ησης επιπλε�ούσα, με
ιμα� ντες  προ� σδεσης  και  σύ� στημα  ακινητοποιητη�  κεφαλη� ς  σύμβατο�  με  τη  σανι�δα
ακινητοποι�ησης, καθω� ς και με φορητο�  φαρμακει�ο ναύαγοσω� στη – φορητο�  απινιδωτη� .
Μετα�  τη  σύμπλη� ρωση  δε�κα  (10)  ετω� ν  απο�  την  εγγραφη�  τού  στο  Βιβλι�ο  Εγγραφη� ς
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Μικρω� ν Σκαφω� ν, επιτρε�πεται η δραστηριοποι�ηση�  τού, με την προύm πο� θεση ύποβολη� ς,
με  με�ριμνα  τού  ύπο� χρεού,  σε  ετη� σια  βα� ση,  στη  Λιμενικη�  Αρχη� ,  βεβαι�ωσης
Αναγνωρισμε�νού  Οργανισμού�  η�  διπλωματού� χού  η�  πτύχιού� χού  ναύπηγού� ,  απο�  την
οποι�α  να  προκύ� πτει,  ύ� στερα  απο�  επιθεω� ρηση,  ο� τι  το  σκα� φος  και  οι  προωστικοι�
κινητη� ρες τού εξακολούθού� ν να πληρού� ν τις απαιτη� σεις των ισχύο� ντων κανονισμω� ν
και  διατα� ξεων  και  διατηρού� νται  σε  ικανοποιητικη�  κατα� σταση.  Σε  κα� θε  σκα� φος  θα
επιβαι�νούν ο χειριστη� ς τού και ε�νας ναύαγοσω� στης, ο� ντες σε ετοιμο� τητα καθημερινα�
για παροχη�  α� μεσης βοη� θειας στις ύφιστα� μενες λούτρικε�ς εγκαταστα� σεις. Το  σκα� φος
της περι�πτωσης 2. τού α� ρθρού 7 τού Π.Δ.71/2020 , εφο� σον απαιτηθει�, επιχειρει�, προς
παροχη�  βοη� θειας και εκτο� ς λούτρικω� ν εγκαταστα� σεων ύπο�  τις εντολε�ς της Λιμενικη� ς
Αρχη� ς.

 Δ.  Θα  πρέπει  να  τοποθετήσει  σε  εμφανή  σημεία  πρόσβασης,  στο  χώρο  των
λουτρικών εγκαταστάσεων, ειδικές καλαίσθητες πινακίδες διπλής όψεως στις
οποι�ες αναγρα� φονται στην ελληνικη�  και αγγλικη�  γλω� σσα η σημασι�α των σημαιω� ν και
ενδει�ξεων, το ωρα� ριο ύπηρεσι�ας τού ναύαγοσω� στη, οι τύχο� ν ύπα� ρχοντες περιορισμοι� η�
απαγορεύ� σεις,  οι  αριθμοι�  τηλεφω� νων  των  τοπικω� ν  κε�ντρων  παροχη� ς  πρω� των
βοηθειω� ν και της Λιμενικη� ς Αρχη� ς και ο Εύρωπαιmκο� ς Αριθμο� ς Έκτακτης Ανα� γκης (112).

Ε. Θα πρέπει να τοποθετήσει βάθρο ναυαγοσώστη, κατά οριζόμενα στο άρθρο 9
του Π.Δ. 71/2020.

α.  Η κατασκεύη�  τού βα� θρού ναύαγοσω� στη δεν ει�ναι μο� νιμη,  γι�νεται απο�  κατα� λληλα
ύλικα�  κατα�  τρο� πο  ω� στε  να  αντε�χει  σε  οποιεσδη� ποτε  καιρικε�ς  σύνθη� κες  και  φε�ρει
απαραι�τητα κλι�μακα ανο� δού, κα� θισμα, ιστο�  σημαι�ας και  σκε�παστρο προφύ� λαξης απο�
τον η� λιο. Το βα� θρο ει�ναι τούλα� χιστον τε�σσερα (4) τετραγωνικα�  με�τρα και το ύ� ψος τού
ύπερβαι�νει τα τρι�α (3) με�τρα απο�  την επιφα� νεια της θα� λασσας.
β.  Η  θε�ση  τού  βα� θρού  ει�ναι  τε�τοια  ω� στε  να  διασφαλι�ζεται  ο  ε�λεγχος  και  η  τε�λεια
κατο� πτεύση, με στο� χο την α� μεση παροχη�  βοη� θειας σε διακινδύνεύ� οντες και σε κα� θε
περι�πτωση δεν πρε�πει να τοποθετει�ται σε θε�ση πού απε�χει περισσο� τερο απο�  δε�κα (10)
με�τρα απο�  την ακτογραμμη�   . Έμπροσθεν  τού βα� θρού διατηρει�ται , με την τοποθε�τηση
κω� νων, ελεύ� θερος δια� δρομος πλα� τούς τεσσα� ρων (4) με�τρων και μη� κούς ε�ως δε�κα (10)
με�τρων ω� στε να διασφαλι�ζεται η α� μεση χρη� ση των σωστικω� ν με�σων τού παρο� ντος.  
γ.  Κατα�  το  χρο� νο  ύπηρεσι�ας  τού  ναύαγοσω� στη,  αναρτα� ται,  σε  περι�οπτη  θε�ση  τού
βα� θρού, η πινακι�δα με την ε�νδειξη πρω� των βοηθειω� ν και επαι�ρεται στον ιστο�  η σημαι�α
ναύαγοσω� στη.
δ.   Εφο� σον  για  οποιονδη� ποτε   λο� γο,  απούσια� ζει  ο  ναύαγοσω� στης  απο�  τη  λούτρικη�
εγκατα� σταση,  αφαιρει�ται  η  πινακι�δα  με  την  ε�νδειξη  των  πρω� των  βοηθειω� ν  και
επαι�ρεται  επι�  τού  ιστού�  η  σημαι�α  πού  δεικνύ� ει  την  απούσι�α  ναύαγοσω� στη.  Σε
περι�πτωση πού επιβα� λλεται, για ε�κτακτο λο� γο, η απούσι�α τού ναύαγοσω� στη πα� νω απο�
μι�α (1) ω� ρα, ο ναύαγοσω� στης αύτο� ς  αντικαθι�σταται ,με με�ριμνα τού, κατα�  περι�πτωση,
ύπο� χρεού ,απο�  τον οποι�ο ε�χει προσληφθει�.

ΣΤ. Ο ανα� δοχος  ει�ναι  ύπεύ� θύνος  για τα αναλω� σιμα και  το μηχανικο�  εξοπλισμο�  πού
απαιτού� νται   για  την  εκτε�λεση  των εργασιω� ν,  καθω� ς  και  το  αναγκαι�ο  ειδικεύμε�νο,
ε�μπειρο  και  ικανο� ,  προσωπικο�  για  να  ανταποκριθει�  στις  απαιτη� σεις  τού
ναύαγοσωστικού�  ε�ργού τού Δη� μού Κεντρικη� ς Κε�ρκύρας & Διαποντι�ων Νη� σων.

Ζ. Ο ανα� δοχος  ύποχρεού� ται  να σύμμορφω� νεται  με τούς ισχύ� οντες κανο� νες ύγιεινη� ς,
ασφα� λειας  εργαζομε�νων  και  προστασι�ας  περιβα� λλοντος  (περιβαλλοντικοι�  ο� ροι).  ο
μηχανολογικο� ς  εξοπλισμο� ς  πού αφορα�  τα σκα� φη ο� πως μηχανε�ς θαλα� σσης πρε�πει να
ει�ναι τετρα� χρονης τεχνολογι�ας και να πληρού� ν τις εκα� στοτε προδιαγραφε�ς εκπομπη� ς
ρι�πων. 
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Η. Ο  ανα� δοχος  ει�ναι  ύπεύ� θύνος  για  την  ύ� παρξη  και  κατα� λληλη  σύντη� ρηση  και
αποθη� κεύση τού φαρμακεύτικού�  – ύγειονομικού�  ύλικού�  – ο� πως αναλύτικα�  αναφε�ρεται
στο Παρα� ρτημα «Ι» τού Π.Δ. 71/2020- καθ’ ο� λη τη δια� ρκεια της σύ� μβασης,  ω� στε να
ει�ναι προ� σφορη και α� μεση η χρη� ση τού.

Θ.Ο εξοπλισμο� ς θα πρε�πει να ει�ναι σύ� γχρονης, τεχνολογι�ας, για κατα� λληλη εκτε�λεση
των εργασιω� ν και να φε�ρει τις απαραι�τητες Εύρωπαιmκε�ς Σημα� νσεις καταλληλο� λητας
CΕ.  Επι�σης  τα  ταχύ� πλοα  και  ατομικα�  σκα� φη  καθω� ς  και   οι   μηχανε�ς  τούς  ο� πως
προβλε�πεται στο Π.Δ 71/2020 να ει�ναι ηλικι�ας ε�ως 5 ετω� ν. Ειδικα�  σε ο� τι αφορα�  ο� λες
τις  εξωλε�μβιες  μηχανε�ς  πρε�πει  να  ει�ναι  τετρα� χρονης  τεχνολογι�ας  και  να  φε�ρούν
εξωτερικο�  εργοστασιακο�  κα� λύμμα  προστασι�ας  –  στεγανοποι�ησης  ο� λων  των
μηχανικω� ν μερω� ν τούς.» 

Προσωπικό εκτέλεσης του ναυαγοσωστικού έργου

Το  προσωπικο�  (ναύαγοσω� στες)  πού  θα  διαθε�σει  ο  ανα� δοχος  για  την  εκτε�λεση  της
ύπηρεσι�ας  θα  ει�ναι  εφοδιασμε�νο  με  την  απαραι�τητη  α� δεια  ναύαγοσω� στη  απο�  τη
Λιμενικη�  Αρχη� , (α� ρθρο 5 Π.Δ. 71/2020) η οποι�α θα ει�ναι σε ισχύ� .

Υποχρεώσεις ναυαγοσώστη:

1. Ο  ναύαγοσω� στης  βρι�σκεται  σε  ετοιμο� τητα  με  ε�νδύμα  κολύ� μβησης  καθ’  ο� λη  τη
δια� ρκεια της ύπηρεσι�ας τού και μπορει� να περιπολει�  με σωστικη�  λε�μβο κωπηλατω� ντας
κοντα�  στο  χω� ρο  των  λούομε�νων  η�  να  κα� θεται  επι�  τού  ύπα� ρχοντος  βα� θρού
ναύαγοσω� στη η�  να περιπολει�  πεζο� ς επι�  της ακτογραμμη� ς, στο χω� ρο εύθύ� νης τού απο�
10:00 π.μ. ε�ως 18:00 μ.μ. η�  απο�  10.00 π.μ. ε�ως 19.00 μ.μ. κατα�  περι�πτωση και για επτα�
(7) ημε�ρες την εβδομα� δα. 
2. Ο  ναύαγοσω� στης  κατα�  την  εκτε�λεση  της  ύπηρεσι�ας  τού  παρακολούθει�  τούς
λούο� μενούς,  ει�ναι  σε  α� μεση  ετοιμο� τητα  παροχη� ς  βοη� θειας  και  δεν  εκτελει�  α� λλη
παρα� λληλη  εργασι�α.  Επι�σης,  φύλα� σσει  πα� ντοτε  επι�  τού  βα� θρού  την  κα� ρτα  πού
προβλε�πεται  απο�  τις  διατα� ξεις  της  ύποπερι�πτωσης  26)  της  περι�πτωσης  γ)  της
παραγρα� φού 1 τού α� ρθρού 7. 
3. Ο ναύαγοσω� στης  θα ε�χει τη φροντι�δα για την ορθη�  χρη� ση  τού εξοπλισμού�  πού θα
τοποθετηθει�  απο�  τον  Δη� μο  και  προορι�ζεται  για  την  διεύκο� λύνση  των  ΑμεΑ  να
προσεγγι�σούν και να χρησιμοποιη� σούν την παραλι�α ως λούο� μενοι.  Ο ναύαγοσω� στης
οφει�λει να σύνδρα� μει τα ΑμεΑ στην περι�πτωση πού επιθύμού� ν να χρησιμοποιη� σούν τον
εν λο� γω εξοπλισμο� .

Άρθρο 3ο. Γενικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης της υπηρεσίας

3.1.  Οι ενδιαφερο� μενοι οφει�λούν να επισκεφθού� ν  τούς χω� ρούς πού αφορού� ν το
αντικει�μενο  της  ύπηρεσι�ας  η� τοι  τις  ύπο�  δημοπρα� τηση  παραλι�ες,  για  να  λα� βούν
γνω� ση των επιτο� πιων σύνθηκω� ν εργασι�ας το αργο� τερο πε�ντε (5) ημε�ρες πριν την
καταληκτικη�  ημερομηνι�α ύποβολη� ς των προσφορω� ν.
3.2 Θεωρει�ται δεδομε�νο ο� τι οι διαγωνιζο� μενοι ε�λαβαν πλη� ρη γνω� ση των ο� ρων της
παρού� σας  και  των  ειδικω� ν  σύνθηκω� ν  της  ύπηρεσι�ας.  Σε  καμια�  περι�πτωση  ο
ανα� δοχος δεν θα μπορει�  να στηρι�ζεται στην α� γνοια των σύνθηκω� ν και αναγκω� ν
των παραλιακω� ν  ζωνω� ν  τού Δη� μού για περιπτω� σεις  προβλημα� των η�  αδύναμι�ας
εκτε�λεσης εργασιω� ν πού προβλε�πονται στην παρού� σα σύγγραφη�  ύποχρεω� σεων.
3.3  Ο ανα� δοχος θα πρε�πει να διαθε�τει τοπικη�  τεχνικη�  ύποδομη�  και οργα� νωση η
οποι�α  θα  τού  εξασφαλι�ζει  σύνεχω� ς  την  απο� λύτη  ύποστη� ριξη  και  απρο� σκοπτη
λειτούργι�α τού εξοπλισμού�  πού θα χρησιμοποιει� για την εκτε�λεση των εργασιω� ν. Οι
διαγωνιζο� μενοι θα ύποβα� λλούν στοιχει�α με τα οποι�α θα αποδεικνύ� εται η τεχνικη�
ύποδομη�  και  οργα� νωση  πού  διαθε�τούν  και  θα  εφαρμο� σούν  (προσωπικο� ,
εξοπλισμο� ς κ.λ.π.).
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3.4 Ο  ανα� δοχος  τελει�  πα� ντοτε ύπο�  την εποπτει�α  της  αρμο� διας  λιμενικη� ς  αρχη� ς
προς τις εντολε�ς και οδηγι�ες της οποι�ας οφει�λει απο� λύτη σύμμο� ρφωση ω� στε  να
διασφαλι�ζεται η εκτε�λεση της  σύ� μβασης.
3.5 Κατα�  την εκτε�λεση της ύπηρεσι�ας, ο ανα� δοχος ύποχρεού� ται να σύμμορφω� νεται
με τις ισχύ� ούσες Αστύνομικε�ς και  Υγειονομικε�ς  διατα� ξεις καθω� ς επι�σης και με τις
ισχύ� ούσες διατα� ξεις και κανο� νες τη� ρησης «περι� ναύαγοσωστικού�  ε�ργού».
3.6 Ο ανα� δοχος ύποχρεού� ται να ορι�σει τούς ανα� λογούς ύπεύ� θύνούς επο� πτες για το
προσωπικο�  τού, οι οποι�οι θα σύντονι�ζούν το ναύαγοσωστικο�  ε�ργο.
3.7  Το  πα� σης φύ� σεως και ειδικο� τητας ε�μμισθο προσωπικο�  για την εκτε�λεση τού
ε�ργού  αμει�βεται  και  ασφαλι�ζεται  αποκλειστικα�  απο�  τον  ανα� δοχο.  Σημειω� νεται
ρητα�  ο� τι απαγορεύ� εται η απασχο� ληση ανασφα� λιστού προσωπικού� . Σε περι�πτωση
απασχο� λησης αλλοδαπω� ν θα πρε�πει αύτοι�  να κατε�χούν νο� μιμη α� δεια εργασι�ας η
οποι�α θα θεωρει�ται απο�  τις αρμο� διες ύπηρεσι�ες.
3.8 Το προσωπικο�  πού θα χρησιμοποιει�  ο ανα� δοχος θα αντικαθι�σταται, εφο� σον το
απαιτη� σει ο Δη� μος ε�πειτα απο�  τη σύ� νταξη πλη� ρούς αιτιολογημε�νης ε�κθεσης πού θα
κοινοποιει�ται στον ανα� δοχο στην περι�πτωση πού θα κριθού� ν ακατα� λληλοι για την
ομαλη�  διεκπεραι�ωση της σύμβατικη� ς ύπηρεσι�ας.
3.9 Ο εξοπλισμο� ς πού θα χρησιμοποιη� σει ο ανα� δοχος για την εκτε�λεση τού ε�ργού
θα πρε�πει να διατηρει�ται καθαρο� ς.
3.10 Ο ανα� δοχος οφει�λει να ασφαλι�σει το μηχανοκι�νητο εξοπλισμο�  (μηχανοκι�νητα
σκα� φη)  πού  θα  χρησιμοποιη� σει  για  την  εκτε�λεση  της  ύπηρεσι�ας  και  να
προσκομι�σει τα ασφαλιστη� ρια σύμβο� λαια.
    

Άρθρο 4ο. Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης της υπηρεσίας.

4.1 Σε  περι�πτωση  βλα� βης  τού  εξοπλισμού�  η�  καθοιονδη� ποτε  τρο� πο  αδύναμι�ας
εκτε�λεσης εργασι�ας, ο ανα� δοχος ύποχρεού� ται στην α� μεση αντικατα� σταση�  τού με α� λλο
ε�τσι ω� στε να ολοκληρωθει� το προβλεπο� μενο προ� γραμμα εργασιω� ν χωρι�ς διακοπη� . 
4.2 Ο ανα� δοχος δεν μπορει�  να ύποκατασταθει�  στην σύ� μβαση η�  για κα� ποιο λο� γο με�ρος
αύτη� ς, απο�  α� λλο φύσικο�  η�  νομικο�  προ� σωπο χωρι�ς ε�γγραφη σύγκατα� θεση τού Δη� μού,
μετα�  απο�  απο� φαση τού Δημοτικού�  Σύμβούλι�ού.
4.3 Ο ανα� δοχος ε�χει την ύποχρε�ωση και εύθύ� νη, να παι�ρνει ο� λα τα με�τρα πού πρε�πει
για την ασφα� λεια τού προσωπικού�  πού απασχολει�  για την εκτε�λεση της σύμβατικη� ς
ύπηρεσι�ας  και  για την προ� ληψη ατύχημα� των η�  ζημιω� ν  σε  οποιαδη� ποτε  προ� σωπα η�
πρα� γματα.  Για  ατύχη� ματα  η�  ζημιε�ς  πού  τύχο� ν  θα  σύμβού� ν  στο  προσωπικο�  τού
ανα� δοχού η�  σε οποιονδη� ποτε τρι�το, ο Δη� μος δεν ε�χει καμι�α εύθύ� νη και ο ανα� δοχος ε�χει
αποκλειστικα�  τις εύθύ� νες, το� σο τις αστικε�ς ο� σο και τις ποινικε�ς, σύ� μφωνα με τις δια-
τα� ξεις των οικει�ων νο� μων για τις περιπτω� σεις αύτε�ς.
4.4 Ο ανα� δοχος ύποχρεού� ται να εκτελει� την σύμβατικη�  ύπηρεσι�α καθημερινα�  καθω� ς και
Κύριακε�ς και Αργι�ες .
4.5 Ο Ανα� δοχος ει�ναι  αποκλειστικα�  ύπεύ� θύνος για την τη� ρηση των απαιτη� σεων της
σύ� μβασης  και  ει�ναι  ο  ι�διος  και  μο� νο  οικονομικα�  ύπο� λογος,  σε  κα� θε  περι�πτωση
διαπι�στωσης παραβα� σεων & επιβολη� ς προστι�μού απο�  τα αρμο� δια ο� ργανα, σύ� μφωνα με
το α� ρθρο 17 τού ΠΔ 71/2020.

Άρθρο 5ο. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης

Για  την  ύπογραφη�  της  σύ� μβασης  απαιτει�ται  η  παροχη�  εγγύ� ησης  καλη� ς  εκτε�λεσης,
σύ� μφωνα με το α� ρθρο 72 παρ. 1 β) τού ν. 4412/2016, το ύ� ψος της οποι�ας ανε�ρχεται σε
ποσοστο�  5% επι�  της αξι�ας της σύ� μβασης, εκτο� ς ΦΠΑ, και κατατι�θεται πριν η�  κατα�  την
ύπογραφη�  της σύ� μβασης.
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Οι  εγγύη� σεις  εκδι�δονται  απο�  πιστωτικα�  ιδρύ� ματα  η�  χρηματοδοτικα�  ιδρύ� ματα  η�
ασφαλιστικε�ς επιχειρη� σεις κατα�  την ε�ννοια των περιπτω� σεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 τού
α� ρθρού 14 τού ν.  4364/ 2016 (Α΄13) πού λειτούργού� ν νο� μιμα στα κρα� τη - με�λη της
Ένωσης η�  τού Εύρωπαιmκού�  Οικονομικού�  Χω� ρού η�  στα κρα� τη-με�ρη της ΣΔΣ και ε�χούν,
σύ� μφωνα  με  τις  ισχύ� ούσες  διατα� ξεις,  το  δικαι�ωμα  αύτο� .  Μπορού� ν,  επι�σης,  να
εκδι�δονται απο�  το Ε.Τ.Α.Α.  - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.  η�  να παρε�χονται με γραμμα� τιο τού Ταμει�ού
Παρακαταθηκω� ν και Δανει�ων με παρακατα� θεση σε αύτο�  τού αντι�στοιχού χρηματικού�
ποσού� .  Αν σύσταθει�  παρακαταθη� κη με  γραμμα� τιο  παρακατα� θεσης χρεογρα� φων στο
Ταμει�ο Παρακαταθηκω� ν και Δανει�ων, τα τοκομερι�δια η�  μερι�σματα πού λη� γούν κατα�  τη
δια� ρκεια  της  εγγύ� ησης  επιστρε�φονται  μετα�  τη  λη� ξη  τούς  στον  ύπε�ρ  ού  η  εγγύ� ηση
οικονομικο�  φορε�α.

Οι  ως  α� νω  εγγύητικε�ς  επιστολε�ς  θα  περιλαμβα� νούν  την  πλη� ρη  επωνύμι�α  και  τη
διεύ� θύνση τού Διαγωνιζομε�νού, ύπε�ρ τού οποι�ού εκδι�δονται.

Άρθρο 6ο. Πληρωμή εκτελεσθέντων εργασιών

Η πληρωμη�  τού αναδο� χού θα πραγματοποιηθει� με τον πιο κα� τω τρο� πο :

Το 100% της σύμβατικη� ς αξι�ας μετα�  την οριστικη�  παραλαβη�  των ύπηρεσιω� ν. Ο εν λο� γω
τρο� πος  πληρωμη� ς  εφαρμο� ζεται  και  στην  περι�πτωση  τμηματικω� ν  παραδο� σεων  ανα�
μη� να. 

Άρθρο 7ο. Ρήτρες 

Αν  οι  ύπηρεσι�ες  παρασχεθού� ν  απο�  ύπαιτιο� τητα  τού  αναδο� χού  μετα�  τη  λη� ξη  της
δια� ρκειας της σύ� μβασης και με�χρι λη� ξης τού χρο� νού της παρα� τασης πού χορηγη� θηκε,
επιβα� λλονται  εις  βα� ρος  τού  ποινικε�ς  ρη� τρες,  με  αιτιολογημε�νη  απο� φαση  της
αναθε�τούσας αρχη� ς.

Οι ποινικε�ς ρη� τρες ύπολογι�ζονται ως εξη� ς:

α) για καθύστε�ρηση πού περιορι�ζεται σε χρονικο�  δια� στημα πού δεν ύπερβαι�νει το 50%
της  προβλεπο� μενης  σύνολικη� ς  δια� ρκειας  της  σύ� μβασης  επιβα� λλεται  ποινικη�  ρη� τρα
2,5%  επι�  της  σύμβατικη� ς  αξι�ας  χωρι�ς  ΦΠΑ  των  ύπηρεσιω� ν  πού  παρασχε�θηκαν
εκπρο� θεσμα,
β) για καθύστε�ρηση πού ύπερβαι�νει το 50% επιβα� λλεται ποινικη�  ρη� τρα 5% χωρι�ς ΦΠΑ
επι� της σύμβατικη� ς αξι�ας των ύπηρεσιω� ν πού παρασχε�θηκαν εκπρο� θεσμα,
γ)  οι  ποινικε�ς  ρη� τρες για ύπε�ρβαση των τμηματικω� ν προθεσμιω� ν  ει�ναι  ανεξα� ρτητες
απο�  τις  επιβαλλο� μενες  για  ύπε�ρβαση  της  σύνολικη� ς  δια� ρκειας  της  σύ� μβασης  και
δύ� νανται να ανακαλού� νται με αιτιολογημε�νη απο� φαση της αναθε�τούσας αρχη� ς, αν οι
ύπηρεσι�ες πού αφορού� ν στις ως α� νω τμηματικε�ς προθεσμι�ες παρασχεθού� ν με�σα στη
σύνολικη�  της δια� ρκεια και τις εγκεκριμε�νες παρατα� σεις αύτη� ς και με την προύm πο� θεση
ο� τι το σύ� νολο της σύ� μβασης ε�χει εκτελεστει� πλη� ρως.
Το  ποσο�  των  ποινικω� ν  ρητρω� ν  αφαιρει�ται/σύμψηφι�ζεται  απο� /με  την  αμοιβη�  τού
αναδο� χού.
Η  επιβολη�  ποινικω� ν  ρητρω� ν  δεν  στερει�  απο�  την  αναθε�τούσα αρχη�  το  δικαι�ωμα να
κηρύ� ξει τον ανα� δοχο ε�κπτωτο.
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Άρθρο 8ο. Περιεχόμενο προσφοράς

Η προσφορα�  των διαγωνιζο� μενων θα περιλαμβα� νει ύποχρεωτικα�  τα παρακα� τω :

1.Οικονομική     προσφορά  

Για  την  διαμο� ρφωση  της  οικονομικη� ς  προσφορα� ς,  οι  διαγωνιζο� μενοι  θα  πρε�πει  να
λα� βούν ύπ’ ο� ψη ο� τι ο ανα� δοχος με δικη�  τού εύθύ� νη και με�ριμνα αναλαμβα� νει το κο� στος
και τα ε�ξοδα πού αφορού� ν

 την δια� θεση τού σύνο� λού τού απασχολού� μενού εξοπλισμού� .
 τα ε�ξοδα κι�νησης τού απασχολού� μενού εξοπλισμού�  καθω� ς και το τακτικο�

serνice και σύντη� ρηση για την διασφα� λιση της α� ψογης λειτούργι�ας τού.
 τον καθαρισμο�  τού εξοπλισμού� .
 την ασφαλιστικη�  κα� λύψη τού απασχολού� μενού εξοπλισμού�  καθω� ς και

δια� φορα σύναφη� , τε�λη και φο� ρούς
 την αμοιβη�  (μισθοδοσι�α  και  εργοδοτικε�ς  εισφορε�ς)  τού απασχολού� μενού

προσωπικού�  (ναύαγοσω� στες) και λοιπα�  σύναφη�  ε�ξοδα με την απασχο� ληση
τού.

 το "management" τού ε�ργού (εκπαι�δεύση προσωπικού� , τεχνικη�  ύποστη� ριξη,
παροχη�   τεχνογνωσι�ας στην εκτε�λεση τού ε�ργού, εποπτει�α και σχεδιασμο� ς
των εργασιω� ν, κλπ).

2.Τεχνική   προσφορά  

H τεχνικη�  προσφορα�  θα πρε�πει να καλύ� πτει ο� λες τις απαιτη� σεις και τις προδιαγραφε�ς
πού  ε�χούν  τεθει�   στην  παρού� σα μελε�τη  και  την  σχετικη�  διακη� ρύξη,  περιγρα� φοντας
ακριβω� ς πω� ς οι σύγκεκριμε�νες απαιτη� σεις και προδιαγραφε�ς πληρού� νται.

Περιλαμβα� νει ιδι�ως τα ε�γγραφα και δικαιολογητικα� , βα� σει των οποι�ων θα αξιολογηθει�
η  καταλληλο� τητα  των  προσφερο� μενων  ύπηρεσιω� ν,  με  βα� ση  το  κριτη� ριο  ανα� θεσης,
σύ� μφωνα με τα αναλύτικω� ς αναφερο� μενα στην παρού� σα και την σχετικη�  διακη� ρύξη.. 

Σε αύτα�  θα πρε�πει μεταξύ�  α� λλων να προσκομι�σούν τα οριζο� μενα στο Β.4 τού α� ρθρού
2.2.9.2 της διακη� ρύξης.
Οι  οικονομικοι�  φορει�ς  αναφε�ρούν  το  τμη� μα  της  σύ� μβασης  πού  προτι�θενται  να
αναθε�σούν ύπο�  μορφη�  ύπεργολαβι�ας σε τρι�τούς, καθω� ς και τούς ύπεργολα� βούς πού
προτει�νούν.

Επιπλε�ον θα προσκομι�σούν

Α1. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1 :

i)  Ότι ε�λαβαν πλη� ρη γνω� ση των ο� ρων της παρού� σας διακη� ρύξης καθω� ς και
των   Τεχνικω� ν  Προδιαγραφω� ν  της  μελε�της  και  τούς  αποδε�χονται
ανεπιφύ� λακτα.

ii)  Ότι αναλαμβα� νούν την ύποχρε�ωση επι�δειξης της χρη� σης τού εξοπλισμού�  σε
χρο� νο και το� πο  πού θα τούς ζητηθει� απο�  τον Δη� μο.
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Άρθρο 9ο. Συμβατικά στοιχεία

Σύμβατικα�  στοιχει�α πού διε�πούν τούς ο� ρούς τού ε�ργού κατα�  σειρα�  ισχύ� ος ει�ναι:

α) Το σύμφωνητικο�  πού θα ύπογραφει� με τον ανα� δοχο
 β) Η Διακη� ρύξη τού διαγωνισμού� .
γ) Ο Προύm πολογισμο� ς
δ) Η Σύγγραφη�  Υποχρεω� σεων (Σ.Υ.)
ε) Η Τεχνικη�  Περιγραφη�  - τεχνικε�ς προδιαγραφε�ς τού ε�ργού.
στ) Η προσφορα�  τού ανα� δοχού (τεχνικη�  και οικονομικη� ).

Άρθρο 10ο. Διάρκεια συμβατικού αντικειμένου

Η κατα�  περι�πτωση σύμβατικη�  δια� ρκεια εκτε�λεσης τού ε�ργού καθορι�ζεται για τρει�ς (3)
μη� νες  απο�  01/07/2021  ε�ως  30/09/2021.  Σε  περι�πτωση  ο� μως  πού  η  σύ� μβαση
ύπογραφει�  μετα�  την 1η Ιούλι�ού 2021 η δια� ρκεια της θα ισχύ� ει  απο�  την ημερομηνι�α
ύπογραφη� ς  της και ε�ως 30/09/2021 με ανα� λογη μει�ωση τού ποσού�  της σύ� μβασης.

Άρθρο 11ο. Παρουσίαση εξοπλισμού

Ο ανα� δοχος ύποχρεού� ται, το αργο� τερο εντο� ς  πε�ντε (5) ημερω� ν απο�  την ύπογραφη�  της
σύ� μβασης να παρούσια� σει ο� λο τον απαιτού� μενο τεχνικο�  και μηχανικο�  εξοπλισμο�  πού
αναφε�ρεται στο Π.Δ.71/2020 καθω� ς και στα α� ρθρα της παρού� σας Σ.Υ.

Άρθρο 12ο. Ισχύουσες, διατάξεις

Η ύπηρεσι�α θα παρασχεθει� σύ� μφωνα με τις διατα� ξεις:
 τού  ν.  4412/2016  (Α'  147)  “Δημο� σιες  Σύμβα� σεις  Έργων,  Προμηθειω� ν  και

Υπηρεσιω� ν (προσαρμογη�  στις Οδηγι�ες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,ο� πως
αύτο� ς τροποποιη� θηκε και ισχύ� ει.

 τού ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχε�ς δημοσιονομικη� ς διαχει�ρισης και εποπτει�ας
(ενσωμα� τωση  της  Οδηγι�ας  2011/85/ΕΕ)  –  δημο� σιο  λογιστικο�  και  α� λλες
διατα� ξεις»

 τού  ν.  4250/2014  (Α'  74)  «Διοικητικε�ς  Απλούστεύ� σεις  -  Καταργη� σεις,
Σύγχωνεύ� σεις  Νομικω� ν  Προσω� πων  και  Υπηρεσιω� ν  τού  Δημοσι�ού  Τομε�α-
Τροποποι�ηση Διατα� ξεων τού π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπε�ς ρύθμι�σεις» και
ειδικο� τερα τις διατα� ξεις τού α� ρθρού 1,

 της παρ. Ζ τού Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογη�  της ελληνικη� ς νομοθεσι�ας
στην  Οδηγι�α  2011/7  της  16.2.2011  για  την  καταπολε�μηση  των
καθύστερη� σεων πληρωμω� ν στις εμπορικε�ς σύναλλαγε�ς»,

 τού  ν.  4129/2013  (Α’  52)  «Κύ� ρωση  τού  Κω� δικα  Νο� μων  για  το  Ελεγκτικο�
Σύνε�δριο»

 τού α� ρθρού 26 τού ν.4024/2011 (Α 226) «Σύγκρο� τηση σύλλογικω� ν οργα� νων
της διοι�κησης και ορισμο� ς των μελω� ν τούς με κλη� ρωση»
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 τού ν.  4013/2011 (Α’  204) «Σύ� σταση ενιαι�ας  Ανεξα� ρτητης Αρχη� ς  Δημοσι�ων
Σύμβα� σεων και Κεντρικού�  Ηλεκτρονικού�  Μητρω� ού Δημοσι�ων Σύμβα� σεων…»,

 τού  Ν.4727/20  (ΦΕΚ  184/23.09.2020  τεύ� χος  Α'):  Ψηφιακη�  Διακύβε�ρνηση
(Ενσωμα� τωση στην Ελληνικη�  Νομοθεσι�α της Οδηγι�ας (ΕΕ) 2016/2102 και της
Οδηγι�ας  (ΕΕ)  2019/1024)  -  Ηλεκτρονικε�ς  Επικοινωνι�ες  (Ενσωμα� τωση  στο
Ελληνικο�  Δι�καιο της Οδηγι�ας (ΕΕ) 2018/1972) και α� λλες διατα� ξεις

 τού α� ρθρού 5 της απο� φασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) τού Υπούργού�
Εσωτερικω� ν

 τού  ν.  3548/2007  (Α’  68)  «Καταχω� ριση  δημοσιεύ� σεων  των  φορε�ων  τού
Δημοσι�ού στο νομαρχιακο�  και τοπικο�  Τύ� πο και α� λλες διατα� ξεις»,

 τού ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύ� ρωση Κω� δικα Φο� ρού Προστιθε�μενης Αξι�ας»,

 τού ν.2690/1999 (Α'  45) “Κύ� ρωση τού Κω� δικα Διοικητικη� ς  Διαδικασι�ας  και
α� λλες διατα� ξεις” και ιδι�ως των α� ρθρων 7 και 13 ε�ως 15,

 τού ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνεύματικη�  Ιδιοκτησι�α, Σύγγενικα�  Δικαιω� ματα και
Πολιτιστικα�  Θε�ματα”,

 τού  π.δ  28/2015  (Α'  34)  “Κωδικοποι�ηση  διατα� ξεων  για  την  προ� σβαση  σε
δημο� σια ε�γγραφα και στοιχει�α”,

 τού π.δ 80/2016 (Α΄145) “Ανα� ληψη ύποχρεω� σεων απο�  τούς Διατα� κτες”

 τού π.δ.  39/2017 (Α΄64) «Κανονισμο� ς  εξε�τασης προδικαστικω� ν  προσφύγω� ν
ενω� πιων της Α.Ε.Π.Π.»

 Τού  Π.Δ.71/2020  «Σχολε�ς  ναύαγοσωστικη� ς  εκπαι�δεύσης,  χορη� γηση  α� δειας
ναύαγοσω� στη,  ύποχρεωτικη�  προ� σληψη ναύαγοσω� στη σε οργανωμε�νες η�  μη
παραλι�ες», ο� πως τροποποιημε�νες ισχύ� ούν.

 της  με  αρ.  57654/22.05.2017 (ΦΕΚ  1781/23.05.2017 τεύ� χος  Β')  Απο� φασης
τού Υπ. Οικονομι�ας & Ανα� πτύξης «Ρύ� θμιση ειδικο� τερων θεμα� των λειτούργι�ας
και διαχει�ρισης τού Κεντρικού�  Ηλεκτρονικού�  Μητρω� ού Δημοσι�ων Σύμβα� σεων
(ΚΗΜΔΗΣ) τού Υπούργει�ού Οικονομι�ας και Ανα� πτύξης

 της  με  αρ.  56902/215/19.05.2017  (ΦΕΚ  1924/02.06.2017  τεύ� χος  Β')
Απο� φασης  τού  Υπ.  Οικονομι�ας  &  Ανα� πτύξης  «Τεχνικε�ς  λεπτομε�ρειες  και
διαδικασι�ες  λειτούργι�ας  τού  Εθνικού�  Σύστη� ματος  Ηλεκτρονικω� ν  Δημοσι�ων
Σύμβα� σεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).»,

 των σε εκτε�λεση των ανωτε�ρω νο� μων εκδοθεισω� ν κανονιστικω� ν πρα� ξεων, των
λοιπω� ν διατα� ξεων πού αναφε�ρονται ρητα�  η�  απορρε�ούν απο�  τα οριζο� μενα στα
σύμβατικα�  τεύ� χη της παρού� σας, καθω� ς και τού σύνο� λού των διατα� ξεων τού
ασφαλιστικού� ,  εργατικού� ,  κοινωνικού� ,  περιβαλλοντικού�  και  φορολογικού�
δικαι�ού πού διε�πει την ανα� θεση και εκτε�λεση της παρού� σας σύ� μβασης, ε�στω
και αν δεν αναφε�ρονται ρητα�  παραπα� νω.
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Άρθρο 13ο. Επιβαρύνσεις ανάδοχου

Ο ανα� δοχος επιβαρύ� νεται με τούς ισχύ� οντες κατα�  την ημε�ρα τού διαγωνισμού�  φο� ρούς,
τε�λη και κρατη� σεις, πλην τού ΦΠΑ.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
 Τμήματος Περιβάλλοντος ,

Ενέργειας & Φυσικών Πόρων

Εμμανούε�λα Παπαδοπού� λού
Αρχιτε�κτων Μηχανικο� ς ΠΕ4

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Αναπληρωτής Δ/ντης
 Περιβάλλοντος &  Πολεοδομίας

Αλε�ξανδρος Χονδρογια� ννης
Πολιτικο� ς Μηχανικο� ς ΠΕ Α΄
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ &
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας
Τμήμα Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων,
 Ενέργειας & Βιομηχανίας
Σαμάρα 13. 49100 Κέρκυρα
Email: environment@corfu.gov.gr

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 Της επιχει�ρησης η�  κοινοπραξι�ας, επιχειρη� σεων …………………………………………………………..
με ε�δρα τ………………………………………………………οδο� ς……………………………………………………………..
……….. ………………………………..………………… αριθμ. ………..….. Τ.Κ.: …………………… Τηλ.:………………… 
……..……………….. Fax:..………………………….…
Αφού�  ε�λαβα γνω� ση των ο� ρων της Διακη� ρύξης τού διαγωνισμού�  και των λοιπω� ν στοιχει�ων τού, 
καθω� ς και των σύνθηκω� ν εκτε�λεσης, ύποβα� λλω την παρού� σα προσφορα� . Δηλω� νω ο� τι 
αποδε�χομαι πλη� ρως και χωρι�ς επιφύ� λαξη ο� λα τα ανωτε�ρω και αναλαμβα� νω την εκτε�λεση  των 
ύπηρεσιω� ν για την «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» για το ε�τος 2021, ο� πως αύτε�ς προσδιορι�ζονται 
στην σχετικη μελε�τη & Διακη� ρύξη, με την ακο� λούθη τιμη� :

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ     ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ποσό προσφοράς

 για τρείς (3) μηνες

1

Παροχη�  ύπηρεσι�ας Ναύαγοσω� στη, Επο� πτη
Ναύαγοσωστω� ν, Χειριστη�  Ταχύ� πλοού Σκα� φούς &

Ναύαγοσω� στη – Σύνοδού�  Ταχύ� πλοού για την πλη� ρη
ναύαγοσωστικη�  κα� λύψη σύνολικα�  ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ

(21)παρατηρητηρι�ων, για χρονικη�  περι�οδο τριω� ν (3)
μηνω� ν (35 θε�σεις απασχολού� μενού προσωπικού� )

2
Δια� θεση τού απαιτού� μενού ατομικού�  & μηχανοκι�νητού  
εξοπλισμού�  (Ατομικο� ς εξοπλισμο� ς Ναύαγοσω� στη, 21 
σκα� φη 3,30 μ., 6 σκα� φη 2,75 μ. & 5 ταχύ� πλοα σκα� φη 5μ.)

3
Δια� θεση εικοσιε�να (21) Ναύαγοσωστικω� ν πύ� ργων

 & ση� μανση.

4
Παροχη�  ύπηρεσι�ας για την οριοθε�τηση χω� ρού

κολύ� μβησης & διαύ� λού κι�νησης σκαφω� ν

5
Παροχη�  ύπηρεσι�ας οργα� νωσης και διαχει�ρισης

εκτε�λεσης της σύ� μβασης  (Management)
ΚΑΘΑΡΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ
24%

ΤΕΛΙΚΟ
ΣΥΝΟΛ

Ο
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Σφραγίδα/υπογραφή

Κέρκυρα,…../……./2021
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