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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 71/2020, στο πλαίσιο 
υποχρέωσης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, ως Φορέα Λειτουργίας Λουτρικών 
Εγκαταστάσεων, να φροντίσει για την ασφάλεια των λουόμενων στις χαρακτηρισμένες ως 
πολυσύχναστες για το 2022, λουτρικές εγκαταστάσεις του.  

Ειδικότερα, προβλέπεται η μίσθωση εξοπλισμού ναυαγοσωστικής κάλυψης, αναλογικά 
με τον αριθμό των ναυαγοσωστών και χειριστών που θα προσληφθούν, διάρκειας από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 30-9-2022 για τις κάτωθι χαρακτηρισμένες σύμφωνα 
με το υπ’ αριθμ. 2131.16/314/2022/18-01-2022 έγγραφο του Κεντρικού Λιμενάρχη Κέρκυρας, 
πολυσύχναστες παραλίες: 

  
1. Παραλία  ΄΄ ΎΨΟΣ΄΄ 

Έμπροσθεν Εστιατορίου ΄΄ΑΛΣ΄΄ έως έμπροσθεν καταστήματος ΄΄PLAZA CAFÉ΄΄. 

2. Παραλία ΄΄ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ΄ 

3. Παραλία ΄΄ΔΑΣΙΑ΄΄ 

4. Παραλία ΄΄ΑΓ.ΓΟΡΔΙΟΣ΄ 

Από αριστερό άκρο παραλίας έμπροσθεν ξενοδοχείου ΄΄Mayor la grotto verde grand resort, 

έως δεξιό άκρο παραλίας έμπροσθεν εστιατορίου ΄΄Black Rocks΄΄ 

5. Παραλία ΄΄ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ΄ 

6. Παραλία ΄΄ΓΛΥΦΑΔΑ΄΄ 

7. Παραλία ΄΄ΚΟΝΤΟΓΥΑΛΟΣ΄΄ 
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Ειδικότερα ο Ανάδοχος θα πρέπει : 

 
Α. Να παρέχει τον προβλεπόμενο από την νομοθεσία εξοπλισμό. 

Ειδικότερα να εφοδιάσει κάθε ναυαγοσώστη με τα ακόλουθα: 

1) Αδιάβροχο φακό. 
2) Κιάλια μεγέθυνσης τουλάχιστον επτά επί πενήντα mm. 
3) Ναυαγοσωστικό σωσίβιο, σύμφωνα με το Παράρτημα «Δ». 
4) Σανίδα διάσωσης, τουλάχιστον 2,20 μέτρων, από συνθετικό ή ημισυνθετικό υλικό ή πνευστή, 

αβύθιστη, σύμφωνα με το Παράρτημα «ΣΤ». 
5) Σωστικός σωλήνας, σύμφωνα με το Παράρτημα «Ε» (Ο εφοδιασμός με σωστικό σωλήνα είναι 

προαιρετικός). 
6) Φορητό φαρμακείο, με περιεχόμενο σύμφωνα με το Παράρτημα «Ι» του Π.Δ. 71/2020) και φορητό 

αυτόματο εξωτερικό,  απινιδωτή με αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια ενηλίκων και βρεφών 
7) Πτυσσόμενο φορείο και σανίδα ακινητοποίησης επιπλέουσα, με ιμάντες πρόσδεσης και σύστημα 

ακινητοποιητή κεφαλής συμβατό με τη σανίδα ακινητοποίησης. 
8) Δύο (02) σημαντήρες, χρώματος πορτοκαλί, με σχοινί μήκους τουλάχιστον πενήντα (50) μέτρων 

και διαμέτρου τουλάχιστον 10mm. 
9) Ένδυμα κολύμβησης χρώματος πορτοκαλί, στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ-

LIFE GUARD. 
10) Καπέλο, στην εμπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και, κάτωθεν 
αυτής, η ένδειξη LIFE GUARD. 
11) Γυαλιά ηλίου. 
12) Πινακίδα, χρώματος πορτοκαλί, διαστάσεων 80Χ100 εκ., με την ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και 
κάτωθεν αυτής την ένδειξη FIRST ΑΙD, μπλε απόχρωσης. 
13) Ισοθερμικές κουβέρτες. 
14) Καταδυτικό μαχαίρι. 
15) Μάσκα βυθού. 
16) Βατραχοπέδιλα. 
17) Σημαία Ναυαγοσώστη, χρώματος πορτοκαλί, διαστάσεων 80Χ100εκ., με την ένδειξη 
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και, κάτωθεν αυτής, την ένδειξη LIFE GUARD, μπλε απόχρωσης. 
18) Σημαία χρώματος ερυθρού, ίσων διαστάσεων με την προηγούμενη, με την ένδειξη ΧΩΡΙΣ 
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ και, κάτωθεν αυτής, την ένδειξη ΝΟ LIFE GUARD, λευκής απόχρωσης. 
19) Κινητό τηλέφωνο για κάθε βάθρο, με διαφορετικό αριθμό κλήσης έκαστο, ο αριθμός κλήσης του 
οποίου  δημοσιοποιείται, με μέριμνα των, κατά περίπτωση, υπόχρεων, με κάθε πρόσφορο μέσο, 
αναγράφεται σε περίοπτη θέση στο βάθρο (παρατηρητήριο) και αναφέρεται εγγράφως στην τοπική 
Λιμενική Αρχή. 
20) Φορητή μεγαφωνική συσκευή (τηλεβόας). 
21)Κοινή σφυρίχτρα. 
22) Πράσινη σημαία (Κολυμπάτε ελεύθερα) 80χ100εκ. 
23) Κίτρινη σημαία (Κολυμπάτε με προσοχή) 80χ100εκ. 
24) Κόκκινη Σημαία (Απαγορεύεται η είσοδος στο νερό) 80χ100εκ. 
25) Φορητή συσκευή VHF marine 
26) Κατάλληλη, ειδική, πλαστική ή χάρτινη κάρτα, εντός πλαστικής μεμβράνης ή θήκης, η οποία 
περιέχει το όνομα του ναυαγοσώστη, τη φωτογραφία του, τον αριθμό πρωτοκόλλου της άδειας 
ναυαγοσώστη που κατέχει, καθώς και τη Λιμενική Αρχή έκδοσης της άδειας. 

 

Β. Να διαθέσει  και τοποθετήσει δεκαοκτώ  (18) βάθρα (παρατηρητήρια) με ιστό σημαίας, κατά 
τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Π.Δ. 71/2020. 

 

Γ. Να τοποθετήσει σε εμφανή σημεία πρόσβασης, στο χώρο των λουτρικών εγκαταστάσεων, 
ειδικές καλαίσθητες πινακίδες διπλής όψεως, πλάτους ενάμιση (1,5) μέτρου και ύψους ενενήντα 
(90) εκατοστών, 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).  
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Δ. Να διαθέσει δεκαοκτώ (18), ένα για κάθε ναυαγοσώστη βάθρου, μηχανοκίνητα, 

επαγγελματικά μικρά σκάφη, ολικού μήκους τουλάχιστον τριών μέτρων και τριάντα (3,30) 

εκατοστών, ιπποδύναμης τουλάχιστον έξι (6) ίππων, εγγεγραμμένα αποκλειστικά σε Βιβλίο 

Εγγραφής Μικρών Σκαφών, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, με τα προβλεπόμενα, για την κατηγορία 

τους, εφόδια, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Π.Δ. 71/2020. 

 

Ε. Να διαθέσει έξι (6), επαγγελματικά ατομικά σκάφη - θαλάσσια μοτοποδήλατα, ολικού 
μήκους τουλάχιστον δύο μέτρων και εβδομήντα πέντε (2,75) εκατοστών, ιπποδύναμης 
τουλάχιστον ογδόντα (80) ίππων, τουλάχιστον δύο (2) θέσεων, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, με 
τα προβλεπόμενα, για την κατηγορία τους, εφόδια και με ειδικό φορείο διάσωσης. Τα εν λόγω σκάφη 
διατίθενται για τις παραλίες όπου απαιτείται η ύπαρξη  τουλάχιστον δύο ναυαγοσωστών, ήτοι για τις 
παραλίες ΥΨΟΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ, ΔΑΣΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΓΟΡΔΙΟΣ, ΓΛΥΦΑΔΑ & ΚΟΝΤΟΓΥΑΛΟΣ. 
 

ΣΤ. Να διαθέσει πέντε (5) επαγγελματικά, μηχανοκίνητα, πνευστά, μικρά ταχύπλοα σκάφη, 
ολικού μήκους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, ιπποδύναμης τουλάχιστον εκατό (100) ίππων, 
εγγεγραμμένα αποκλειστικά σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, με εφεδρική μηχανή, χρώματος 
εξωτερικά πορτοκαλί, εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα, για την κατηγορία του, εφόδια.  Να 
σημειωθεί πως το σκάφος θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με μόνιμα εγκατεστημένο προβολέα και 
VHF GPS - PLOTER, με σανίδα ακινητοποίησης επιπλέουσα, με ιμάντες πρόσδεσης και σύστημα 
ακινητοποιητή κεφαλής συμβατό με τη σανίδα ακινητοποίησης, καθώς και με φορητό φαρμακείο 
ναυαγοσώστη-φορητό απινιδωτή, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Π.Δ. 71/2020. Τα εν 
λόγω σκάφη διατίθενται για τις παραλίες όπου απαιτείται η ύπαρξη  τριών ναυαγοσωστών, ήτοι για 
τις παραλίες ΥΨΟΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ, ΔΑΣΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΓΟΡΔΙΟΣ.  
 

Ζ. Να διαθέσει ένα (1) επιπλέον επαγγελματικό, μηχανοκίνητο, πνευστό, μικρό ταχύπλοο 

σκάφος, ίδιο με τα προαναφερόμενα στο εδάφιο (ΣΤ), για την κάλυψη της γεωγραφικής 

περιοχής δικαιοδοσίας του Δήμου μας. Το σκάφος της περίπτωσης αυτής, εφόσον απαιτηθεί, 

επιχειρεί, προς παροχή βοήθειας και εκτός λουτρικών εγκαταστάσεων, υπό τις εντολές της Λιμενικής 

Αρχής. 
 

Σε κάθε επαγγελματικό, μηχανοκίνητο, πνευστό, μικρό ταχύπλοο σκάφος ολικού μήκους τουλάχιστον 
πέντε (5) μέτρων (περ. ΣΤ & Ζ) θα επιβαίνουν ο χειριστής του και ένας ναυαγοσώστης (συνοδός), 
όντες σε ετοιμότητα καθημερινά για παροχή άμεσης βοήθειας στις υφιστάμενες λουτρικές 
εγκαταστάσεις. 
 

Η. Να επισημάνει  σε κάθε ακτή, τα όρια, μέχρι τα οποία φθάνουν, συνήθως, κολυμπώντας οι 
λουόμενοι, με την τοποθέτηση σειράς ευδιάκριτων, πλωτών σημαντήρων, χρώματος κίτρινου, 
σχήματος σφαιρικού, οι οποίοι τοποθετούνται σε απόσταση δέκα (10) μέτρων ο ένας από τον άλλον. 
 
Επιπλέον, στις παραλίες ΥΨΟΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ, ΔΑΣΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΓΟΡΔΙΟΣ, ΓΛΥΦΑΔΑ & ΚΟΝΤΟΓΥΑΛΟΣ, 

όπου προβλέπεται η διάθεση ατομικού σκάφους – μοτοποδηλάτου (2,75 m) ο ανάδοχος θα πρέπει να  

οριοθετήσει δίαυλο, πλάτους τουλάχιστον πέντε (05) μέτρων από τον οποίο επιτρέπεται η εκκίνηση 

και η επιστροφή, του σκάφους, από και προς την ακτή. Τα όρια του δίαυλου σημαίνονται με την 

τοποθέτηση κατάλληλων, ευδιάκριτων, πλωτών σημαντήρων, χρώματος κίτρινου, κωνικού σχήματος 

δεξιά και κυλινδρικού σχήματος αριστερά, για τον εισερχόμενο στο δίαυλο από την ανοικτή θάλασσα, 

οι οποίοι τοποθετούνται σε απόσταση τριών (3) μέτρων ο ένας από τον άλλον. 

 
Όλες οι παραπάνω υποχρεώσεις, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο Π.Δ. 71/2020, θα 
ανατεθούν  σε νομίμως λειτουργούσα σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παραγράφου 3, του άρθρου 7 του προαναφερόμενου Π.Δ., η οποία και αναλαμβάνει την 
αποκλειστική ευθύνη τήρησης τους. 
 
Επισημαίνεται ότι η μίσθωση εξοπλισμού ναυαγοσωστικής κάλυψης, θα γίνει αναλογικά με 
τον αριθμό των ναυαγοσωστών και χειριστών που θα προσληφθούν. 
 
 
 



5 

 

 
Η μίσθωση του εξοπλισμού ναυαγοσωστικής κάλυψης θα παρασχεθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις: 
 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει. 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές», 

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 
και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

 του Ν.4727/20 (ΦΕΚ 184/23.09.2020 τεύχος Α'): Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση 
στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/1972) και άλλες διατάξεις 

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα”, 

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 
και στοιχεία”, 

 του π.δ 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 
Α.Ε.Π.Π.» 

 Του Π.Δ.71/2020 «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, 
υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες», όπως 
τροποποιημένες ισχύουν. 

 της με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του Υπ. 
Οικονομίας & Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης 

 της με αρ. 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β') Απόφασης του Υπ. 
Οικονομίας & Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).», 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
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παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση 
της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

Η χρηματοδότηση  θα γίνει από ιδίους πόρους του Δήμου για την οποία έχει προβλεφθεί σχετική 
πίστωση στον προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 με Κ.Α 70.04.6235.001 ποσό: 270.207,28 
ευρώ (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 16-107/03-08-2022). 

 
Ο Δήμος θα αναθέσει την προαναφερόμενη μίσθωση εξοπλισμού ναυαγοσωστικής κάλυψης σε 
ανάδοχο που θα διαθέτει τον απαραίτητο βάσει της σχετικής νομοθεσίας (Π.Δ. 71/2020 Φ.Ε.Κ. Α΄ 
166/2020 & Ο.Γ.Κ.Λ. 20/1999 Φ.Ε.Κ. Β΄ 444/1999) εξοπλισμό και τεχνογνωσία για την καλή εκτέλεσή 
της. 
 
Η προαναφερθείσα μίσθωση εξοπλισμού ναυαγοσωστικής κάλυψης κατατάσσεται στους ακόλουθους 
κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 34521400-Ναυαγοσωστικά σκάφη, 
35112000-Εξοπλισμός διάσωσης και κινδύνου. 
  
Προκειμένου δε να εξασφαλιστεί η μίσθωση εξοπλισμού ναυαγοσωστικής κάλυψης των 
πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου για την παραπάνω αναφερόμενη υποχρεωτική χρονική 
περίοδο, αλλά και για λόγους καλύτερης οργάνωσης της διαδικασίας ανάθεσης και παρακολούθησης 
εκτέλεσης της μίσθωσης εξοπλισμού ναυαγοσωστικής κάλυψης, η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε 
τμήματα.   
 
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του εν λόγω εξοπλισμού. 
 
 

 
 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
Ο Αναπληρωτής Δ/ντης 

 Περιβάλλοντος &  Πολεοδομίας 
 
 

Ιωάννης Θύμης 
Αρχ. Μηχανικός   
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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  

 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Πρόβλεψη δαπάνης για τη μίσθωση εξοπλισμού ναυαγοσωστικής κάλυψης, αναλογικά με τον αριθμό 
των ναυαγοσωστών και των χειριστών που θα προσληφθούν, επτά (07) παραλιών, 
συμπεριλαμβανομένων δεκαοκτώ (18) ναυαγοσωστικών πύργων και τον λοιπό απαιτούμενο 
εξοπλισμό για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 30-9-
2022. 
Για την προμέτρηση του παρεχόμενου εξοπλισμού και τον υπολογισμό της σχετικής δαπάνης, 
ακολουθεί πίνακας κατανομής τους, ανά παραλία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 7 του 
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 

Αγ. Σπυρίδωνας 
Παλαιοκαστρίτσας 

 
Κοντογυαλός 

Ύψος 
Μπαρμπάτι 

Δασιά 
Αγ. Γόρδιος 

Γλυφάδα 

ΣΥΝΟΛΑ 

 ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ – ΣΗΜΑΝΣΗ – ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ – ΠΥΡΓΟΙ 

1 
Εξοπλισμός Ναυαγοσώστη 

Βάθρου και σήμανση  1 2 15 18 

2 
Επισήμανση Ορίων Κολύμβησης 
& Οριοθέτηση διαύλου κίνησης 

σκαφών 
1 2 15 18 

3 Χρήση Ναυαγοσωστικού Πύργου 1 2 15 18 

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

4 Μικρό σκάφος μήκους 3.30 μ. 1 2 15 18 

5 
Ατομικό σκάφος, θαλάσσιο 

μοτοποδήλατο μήκους 2,75 μ. - 1 5 6 

6 Πνευστό, ταχύπλοο μήκους 5 μ.   5 5 

7 
Πνευστό, ταχύπλοο μήκους  5μ. 

για σύνολο  των λουτρικών 
εγκαταστάσεων 

 
1 

 
 
Οι δαπάνες διαχωρίζονται ως εξής: 
 

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

 
2. Δαπάνη χρήσης ναυαγοσωστικών πύργων & σήμανση. 

 
3. Δαπάνη οριοθέτησης χώρου κολύμβησης και διαύλου κίνησης σκαφών.  

 
4. Δαπάνη οργάνωσης και διαχείρισης εκτέλεσης  της μίσθωσης.  

mailto:environment@corfu.gov.gr
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               (διοικητικό προσωπικό, εκπαίδευση παρακολούθηση εργασιών, ποινική & αστική ευθύνη) 
 

 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει το κόστος και τα έξοδα που αφορούν στην διάθεση του συνόλου του 

απαιτούμενου εξοπλισμού σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 7 του Π.Δ. 71/2020, 

ήτοι: 

1. Τα έξοδα κατασκευής, προμήθειας, εκμίσθωσης, κατά περίπτωση μαζί με τα έξοδα μεταφοράς, 

εγκατάστασης,  απεγκατάστασης και τυχόν αποθήκευσης του εξοπλισμού. 

2. Την τακτική συντήρηση (service) και τον καθαρισμό του απαιτούμενου εξοπλισμού, για την 

διασφάλιση της σωστής λειτουργίας του συμπεριλαμβανομένης της άμεσης αντικατάστασης του 

σε περίπτωση καταστροφής. 

3. Τα άμεσα έξοδα λειτουργίας και κίνησης του εξοπλισμού του (καύσιμα, λιπαντικά, συντήρηση 

κ.λ.π.).  

4. Την ασφαλιστική κάλυψη του απαιτούμενου εξοπλισμού και όλα τα προβλεπόμενα από την 

νομοθεσία τέλη και φόρους. 

5. Την διοίκηση (management) του ναυαγοσωστικού έργου (εκπαίδευση προσωπικού,  ήτοι τον 

σχεδιασμό - οργάνωση  & εποπτεία , τεχνική υποστήριξη, παροχή τεχνογνωσίας που απαιτείται για 

την άρτια εκτέλεση της ναυαγοσωστικής κάλυψης) & την ποινική και αστική ευθύνη που απορρέει 

από την σύμβαση. 
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2. ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ & ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ 
ΕΞΟΛΠΙΣΜΟΥ  

 
2Α. ΔΑΠΑΝΗ  ΧΡΗΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ ΠΥΡΓΟΥ 

 

ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ 
Ενδεικτικό 

Κόστος 
1. Αδιάβροχο φακό. 
2. Κιάλια μεγέθυνσης τουλάχιστον επτά επί πενήντα mm. 
3. Ναυαγοσωστικό σωσίβιο, σύμφωνα με το Παράρτημα «Δ» του Π.Δ 71/2020 
4. Σανίδα διάσωσης, τουλάχιστον 2,20 μέτρων, από συνθετικό ή ημισυνθετικό 

υλικό ή πνευστή, αβύθιστη, σύμφωνα με το Παράρτημα «ΣΤ» του Π.Δ 71/2020 
5. Σωστικός σωλήνας, σύμφωνα με το Παράρτημα «Ε» του Π.Δ 71/2020                       

(Ο εφοδιασμός με σωστικό σωλήνα είναι προαιρετικός). 
6. Φορητό φαρμακείο, με περιεχόμενο σύμφωνα με το Παράρτημα «Ι» του Π.Δ. 

71/2020) και φορητό αυτόματο εξωτερικό,  απινιδωτή με αυτοκόλλητα 
ηλεκτρόδια ενηλίκων και βρεφών 

7. Πτυσσόμενο φορείο και σανίδα ακινητοποίησης επιπλέουσα, με ιμάντες 
πρόσδεσης και σύστημα ακινητοποιητή κεφαλής συμβατό με τη σανίδα 
ακινητοποίησης. 

8. Δύο (02) σημαντήρες, χρώματος πορτοκαλί, με σχοινί μήκους τουλάχιστον 
πενήντα (50) μέτρων και διαμέτρου τουλάχιστον 10mm. 

9. Ένδυμα κολύμβησης χρώματος πορτοκαλί, στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη 
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ-LIFE GUARD. 

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

11. Γυαλιά ηλίου. 
12. Πινακίδα, χρώματος πορτοκαλί, διαστάσεων 80Χ100 εκ., με την ένδειξη 

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη FIRST ΑΙD, μπλε 
απόχρωσης. 

13. Ισοθερμικές κουβέρτες. 
14. Καταδυτικό μαχαίρι. 
15. Μάσκα βυθού. 
16. Βατραχοπέδιλα. 
17. Σημαία Ναυαγοσώστη, χρώματος πορτοκαλί, διαστάσεων 80Χ100εκ., με την 

ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και, κάτωθεν αυτής, την ένδειξη LIFE GUARD, μπλε 
απόχρωσης. 

18. Σημαία χρώματος ερυθρού, ίσων διαστάσεων με την προηγούμενη, με την 
ένδειξη ΧΩΡΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ και, κάτωθεν αυτής, την ένδειξη ΝΟ LIFE 
GUARD, λευκής απόχρωσης. 

19. Κινητό τηλέφωνο για κάθε βάθρο, με διαφορετικό αριθμό κλήσης έκαστο, ο 
αριθμός κλήσης του οποίου δημοσιοποιείται, με μέριμνα των, κατά περίπτωση, 
υπόχρεων, με κάθε πρόσφορο μέσο, αναγράφεται σε περίοπτη θέση στο βάθρο 
(παρατηρητήριο) και αναφέρεται εγγράφως στην τοπική Λιμενική Αρχή. 

20. Φορητή μεγαφωνική συσκευή (τηλεβόας). 
21. Κοινή σφυρίχτρα. 
22. Πράσινη σημαία (Κολυμπάτε ελεύθερα) 80χ100εκ. 
23. Κίτρινη σημαία (Κολυμπάτε με προσοχή) 80χ100εκ. 
24. Κόκκινη Σημαία (Απαγορεύεται η είσοδος στο νερό) 80χ100εκ. 
25. Φορητή συσκευή VHF marine 
26. Κατάλληλη, ειδική, πλαστική ή χάρτινη κάρτα, εντός πλαστικής μεμβράνης ή 

θήκης, η οποία περιέχει το όνομα του ναυαγοσώστη, τη φωτογραφία του, τον 
αριθμό πρωτοκόλλου της άδειας ναυαγοσώστη που κατέχει, καθώς και τη 
Λιμενική Αρχή έκδοσης της άδειας. 

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 2 ΜΗΝΕΣ = 1600 €  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ 18 ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ ΠΥΡΓΟΥ: 
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18 *1.600  = 28.800€ 

ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΜΗΝΑ:   
                                                                                                                                                            28.800/2 = 14.400€ 

 
 

 
2Β. ΔΑΠΑΝΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 

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

 
 
Τιμή εκμίσθωσης / σκάφος: 40€/Ημέρα → 
Κόστος Εκμίσθωσης/σκάφος για 61 ημέρες → 61 * 40 = 2.440,00€ 
 
 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) ΣΚΑΦΩΝ για 2 Μήνες: 18 * 2.440 = 43.920,00€ 
 
ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ/ΜΗΝΑ: 43.920,00/2 = 21.960,00€ 
 
 
 
II. Δαπάνη χρήσης ατομικού σκάφους, θαλάσσιου μοτοποδήλατου μήκους 2,75 μέτρων 

 
 
Τιμή εκμίσθωσης / σκάφος: 80€/Ημέρα → 
Κόστος Εκμίσθωσης/σκάφος για 61 ημέρες → 61 * 80 = 4.880,00€ 
 
 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ Έξι (6) ΣΚΑΦΩΝ για 2 Μήνες: 6 * 4.880,00 = 29.280,00€ 
 
ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ/ΜΗΝΑ: 44.160/2 = 14.640,00€ 
 
 
 
III. Δαπάνη χρήσης επαγγελματικού πνευστού ταχύπλοου σκάφους μήκους 5 μ. 

 
Τιμή εκμίσθωσης / σκάφος: 150€/Ημέρα → 
Κόστος Εκμίσθωσης/σκάφος για 61 ημέρες → 61 * 150 = 9.150,00€ 
 
 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΙ (5+1) ΣΚΑΦΩΝ για 2 Μήνες: 6 * 9.150,00 = 54.900,00€ 
 
ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ /ΜΗΝΑ: 54.900,00/2 = 27.450,00€ 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/Μήνα: 
21.960 + 14.640 + 27.450 = 64.050€ 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ για 2 Μήνες: 

2 * 64.400€= 128.100€ 

 
 
Δαπάνες  Ατομικού Εξοπλισμού Ναυαγοσώστη & Μηχανοκίνητου Εξοπλισμού /Μήνα: 
 

14.400 + 64.050 =78.450,00 Ευρώ 
 
 
Oι παραπάνω τιμές προέκυψαν τόσο από έρευνα αγοράς, όσο και από συγκριτικά στοιχεία άλλων 
φορέων και περιλαμβάνουν και τα λειτουργικά έξοδα, ήτοι το κόστος καυσίμου, λιπαντικού και το 
κόστος συντήρησης. 
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3. ΔΑΠΑΝΗ ΧΡΗΣΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ - ΣΗΜΑΝΣΗ 
 
Δαπάνη χρήσης  Πύργου & Σήμανση/ για 2 Μήνες = 1.200 € 
 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΠΥΡΓΩΝ & Σήμανσης  
για 2 Μήνες: 18 * 1.200 = 21.600,00€ 
 
ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ /ΜΗΝΑ: 21.600/2 = 10.800,00€ 

 
Oι παραπάνω τιμές προέκυψαν τόσο από έρευνα αγοράς, όσο και από συγκριτικά στοιχεία άλλων 
φορέων. 
 
 
4. ΔΑΠΑΝΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΥΛΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ 
 

Αφορά την οριοθέτηση του χώρου λουόμενων σε θαλάσσια περιοχή  που αντιστοιχεί σε 400μ. 
μήκους ακτής, ήτοι την περιοχή ελέγχου ανά θέση Ναυαγοσώστη. 
 
Δαπάνη  ανά θέση Ναυαγοσώστη για 2 Μήνες = 666,67 € 
 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ για ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) θέσεις για 2 Μήνες: 18 * 666,67 = 12.000,00€ 
 
ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ /ΜΗΝΑ: 12.000/2 = 6.000,00 € 

 
Oι παραπάνω τιμές προέκυψαν τόσο από έρευνα αγοράς, όσο και από συγκριτικά στοιχεία άλλων 
φορέων.  
 
 
5. ΔΑΠΑΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 
 
Περιλαμβάνεται η δαπάνη διοίκησης της σύμβασης,  ήτοι η οργάνωση – παρακολούθηση της 
σύμβασης συμπεριλαμβανομένης της ποινικής & αστικής ευθύνης. 
 
Δαπάνη  που ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί του συνόλου της δαπάνης της μίσθωσης. 
 
Σύνολο Δαπάνης Μίσθωσης: 28.800 + 128.100 +21.600+12.000 =190.500,00  
Δαπάνη Διαχείρισης Σύμβασης: 190.500,00 * 7,1% = 13.525,50    
 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ για 2 Μήνες: 13.525,50 € 
 
ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ /ΜΗΝΑ: 13.525,50 /2 = 6.762,75 € 
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                                                           ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

α/α ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ/μήνα (€) ΠΟΣΟ ΔΙΜΗΝΟΥ (€) 

1 
Δαπάνη χρήσης του απαιτούμενου  

μηχανοκίνητου εξοπλισμού 64.050,00 128.100,00 

2 

 
Δαπάνη χρήσης ναυαγοσωστικών πύργων & 

σήμανση 
 

10.800,00 21.600,00 

3 

 
Δαπάνη οριοθέτησης χώρου κολύμβησης & 

 διαύλου κίνησης σκαφών 
 

6.000,00 12.000,00 

4 
Δαπάνη χρήσης ατομικού εξοπλισμού 

ναυαγοσώστη πύργου  14.400,00 28.800,00 

5 

 
Δαπάνη οργάνωσης και διαχείρισης εκτέλεσης 

της μίσθωσης εξοπλισμού ναυαγοσωστικής 
κάλυψης (Management) 

 

6.762,75 13.525,50 

  
ΚΑΘΑΡΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

204.025,50  

 
ΦΠΑ 24% 

 
48.966,12 

 
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 
252.991,62   

 
  
 
 
 

 
 

 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

Ο Αναπληρωτής Δ/ντης 
 Περιβάλλοντος &  Πολεοδομίας 

 
 
 

Ιωάννης Θύμης 
Αρχ. Μηχανικός   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 Αντικείμενο της παρούσας είναι η συγγραφή υποχρεώσεων για την: 
«Μ Ε Λ Ε Τ Η  Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Σ  Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Υ  Ν Α Υ Α Γ Ο Σ Ω Σ Τ Ι Κ Η Σ  
Κ Α Λ Υ Ψ Η Σ  Π Ο Λ Υ Σ Υ Χ Ν Α Σ Τ Ω Ν  Π Α Ρ Α Λ Ι Ω Ν  Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ  
Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Σ  &  Δ Ι Α Π Ο Ν Τ Ι Ω Ν  Ν Η Σ Ω Ν ». 
Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, θα αναθέσει  την προαναφερόμενη 
μίσθωση εξοπλισμού ναυαγοσωστικής κάλυψης αναλογικά με τον αριθμό 
ναυαγοσωστών και χειριστών που θα προσληφθούν, σε ανάδοχο που θα διαθέτει τον 
απαραίτητο εξοπλισμό και τεχνογνωσία για την καλή εκτέλεση. 
 
Η μίσθωση εξοπλισμού θα παρασχεθεί σύμφωνα με τις κάτωθι  ισχύουσες διατάξεις: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,όπως 
αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-
Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και 
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 
στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο» 

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

 του Ν.4727/20 (ΦΕΚ 184/23.09.2020 τεύχος Α'): Ψηφιακή Διακυβέρνηση 
(Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο 
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις 

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού 
Εσωτερικών 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του 
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 
άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 
Πολιτιστικά Θέματα”, 
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 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 
δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 

 του π.δ 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών 
ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 

 Του Π.Δ.71/2020 «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας 
ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη 
παραλίες», όπως τροποποιημένες ισχύουν. 

 της με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης 
του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας 
και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 

 της με αρ. 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β') 
Απόφασης του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).», 

 και των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών  κανονιστικών 
πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν 
από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 
παραπάνω 

 

Άρθρο 1ο. Διάκριση χώρου εργασίας 

Ως χώρος συμβατικής εργασίας και άμεσης παροχής εργασιών του αναδόχου ορίζεται η 
παραλιακή ζώνη των ακτών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων  και 
συγκεκριμένα : 

 
1. Παραλία  ΄΄ ΎΨΟΣ΄΄ 

Έμπροθεν Εστιατορίου ΄΄ΑΛΣ΄΄ έως έμπροσθεν καταστήματος ΄΄PLAZA CAFÉ΄΄. 

2. Παραλία ΄΄ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ΄ 

3. Παραλία ΄΄ΔΑΣΙΑ΄΄ 

4. Παραλία ΄΄ΑΓ.ΓΟΡΔΙΟΣ΄ 

Από αριστερό άκρο παραλίας έμπροσθεν ξενοδοχείου ΄΄Mayor la grotto verde 

grand resort, έως δεξιό άκρο παραλίας έμπροσθεν εστιατορίου ΄΄Black Rocks΄΄ 

5. Παραλία ΄΄ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ΄ 

6. Παραλία ΄΄ΓΛΥΦΑΔΑ΄΄ 

7. Παραλία ΄΄ΚΟΝΤΟΓΥΑΛΟΣ΄΄  
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Άρθρο 2ο. Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών -Προδιαγραφές 
 
Για την εκτέλεση της σύμβασης ακολουθούνται πιστά οι διατάξεις του Π.Δ. 71/2020 
(ΦΕΚ 166 Α΄’ /31-08-2020), κάθε άλλη σχετική διάταξη νόμου καθώς και οι οδηγίες των 
σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών & του Υ.Ε.Ν. και των Λιμενικών 
Αρχών. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποδείξει στην προσφορά του όλα τα τεχνικά και μηχανικά 
μέσα που προβλέπονται από την προαναφερόμενη νομοθεσία, ως απαραίτητα για την 
εκτέλεση της μίσθωσης εξοπλισμού ναυαγοσωστικής κάλυψης και συγκεκριμένα: 

 
Α) Για κάθε ναυαγοσώστη βάθρου (18 άτομα) θα πρέπει να διαθέτει τον ακόλουθο 
εξοπλισμό:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

1. Μηχανοκίνητο, επαγγελματικό μικρό σκάφος ολικού μήκους τουλάχιστον 3,30 
μέτρων ιπποδύναμης τουλάχιστον έξι (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. Μετά τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών από την εγγραφή 
του στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, επιτρέπεται η δραστηριοποίησή του, με την 
προϋπόθεση υποβολής, του υπόχρεου, σε ετήσια βάση, στη Λιμενική Αρχή, βεβαίωσης 
Αναγνωρισμένου Οργανισμού ή διπλωματούχου ή πτυχιούχου ναυπηγού, από την  
οποία να προκύπτει, ύστερα από επιθεώρηση, ότι το σκάφος και οι προωστικοί 
κινητήρες του εξακολουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών 
και διατάξεων και διατηρούνται σε ικανοποιητική κατάσταση. 

2.  αδιάβροχο φακό, 

3.  κιάλια μεγέθυνσης τουλάχιστον επτά επί πενήντα mm 

4.  ναυαγοσωστικό σωσίβιο, σύμφωνα με το Παράρτημα «Δ» του Π.Δ. 71/2020 

5. σανίδα διάσωσης, τουλάχιστον 2,20 μέτρων, σύμφωνα με το Παράρτημα «ΣΤ» του 
Π.Δ. 71/2020, 

6. σωστικό σωλήνα, σύμφωνα με το Παράρτημα «Ε» του Π.Δ. 71/2020 

   (ο εφοδιασμός με σωστικό σωλήνα είναι προαιρετικός). 

7.  φορητό φαρμακείο, το περιεχόμενο του οποίου περιλαμβάνεται στον παρακάτω 
πίνακα (όμοιο με Παράρτημα «Ι» του Π.Δ. 71/2020) και φορητό αυτόματο εξωτερικό,  
απινιδωτή με αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια ενηλίκων και βρεφών : 

 
Α. ΦΑΡΜΑΚΑ 

   

 
Αντισταμινικά χάπια 

1 

 
Οξυζενέ  

50cc 

 
Σκεύασμα Γλυκόζης για την Αντιμετώπιση της Υπογλυκαιμίας  

1 

 
Παρακεταμόλη σε χάπια 500mg 

1 

 1 



16 

 

Συσκευή αυτόματης έγχυσης αδρεναλίνης τύπου Epipen ενηλίκων Λ 
 
Συσκευή αυτόματης έγχυσης αδρεναλίνης τύπου Epipen παιδιών  

1 

 
Ενέσιμη Υδροκορτιζόλη 200mg 

1 

 
Αντισταμινική αλοιφή 

1 

 
Αλοιφή Αργυρούχου σουλφαδιαζίνης ή άλλο σκεύασμα υδρογέλης 
κατά εγκαυμάτων  

2 

 
Διάλυμα Ιωδιούχου Ποβιδόνης 10% 

Φιαλίδιο 
30ml 

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

10 

 
Βρογχοδιασταλτικά για την δύσπνοια 

2 

 
Β. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

 
Αυτοκόλλητα Ράμματα Επιδερμικά 3mm*75mm σε Αποστειρωμένη 
συσκευασία 

20 

 
Αυχενικό Κολάρο Ρυθμιζόμενο Παιδιατρικό 

1 

 
Βαμβάκι Ιατρικής Χρήσης Πεπιεσμένο Ρολό 

1 

 
Επίδεσμος Αιμοστατικός Reliance με Επίθεμα 

2 

 
Ιμάντας Ίσχαιμης Περίδεσης 

1 

 
Παγοκύστη – Θερμοκύστη Πολλαπλών Χρήσεων 

2 

 
Ψυκτικό Σπρέι 400ml 

1 

 
Λαρυγγική μάσκα Μέγεθος 3,4,5 

1 

 
Γάζες αποστειρωμένες 10cm*10cm-12PLY/36cm*40cm σε ξεχωριστή 
συσκευασία η καθεμιά  

20 

 
Ελαστικός επίδεσμος πλάτους 10cm 

2 

 
Ελαστικός επίδεσμος πλάτους 5cm 

2 

 
Αλκοολούχο διάλυμα αντισηψίας δέρματος 

Φιαλίδιο 
50ml 

κατ’ελάχιστον 
 
Λευκοπλάστ υφασμάτινο , λευκό , πλάτους τουλάχιστον 3cm 

1 

 
Σύριγγες με βελόνη, αποστειρωμένες , σε μονή συσκευασία 5ml 

5 

 
Γάντια latex ή βινυλίου νιτριλίου (όχι μαύρου χρώματος) 

10ζευγάρια 
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Αυτοκόλλητες γάζες τύπου Hansaplast διαστάσεων κατ’ ελάχιστον 
2*2cm 

10 

 
Μάσκα χορήγησης Οξυγόνου 

3 

 
Μάσκα χορήγησης εμφυσήσεων κατά την ΚΑΡΠΑ , τύπου pocket mask 

1 

 
Ψαλίδι υφασμάτων τύπου Lister 

1 

 
Στοματοφαρυγγικοί αγωγοί τύπου Guedel διαφόρων μεγεθών 

Σετ 6 
τεμαχιών 

διαφορετικού 
μεγεθούς 

 
Αερονάρθηκες άνω και κάτω άκρων 

1 τεμάχιο για 
κάθε είδος 

 
Αυχενικός κηδεμόνας σκληρός , ρυθμιζόμενος σε μέγεθος , πολλαπλών 
χρήσεων 

1 

 
Βελόνα αποσυμπίεσης πνευμοθώρακα  

1 

 
Επίθεμα θωρακικού τραύματος 

1 

 
Αποστειρωμένο τούλι εμβαπτισμένο σε νερό και φυτικά έλαια για 
έγκαυμα  

2 

 
 
Γ. ΟΡΓΑΝΑ 

 

 
Φορητή συσκευή ανάνηψης στόμα με στόμα τύπου Brook 

1 

 
Φιάλη Οξυγόνου Φορητή, πολλαπλών χρήσεων με ρυθμιστή και 
μειωτήρα πίεσης  
και ροόμετρο, κατ’ ελάχιστον 1 λίτρου και κατ’ ελάχιστης μέγιστης 
πίεσης 200bar 

1 
 

 
Ασκός χορηγήσεως εμφυσήσεων τύπου AMBU,ενηλίκων, πολλαπλών 
χρήσεων 

1 

 
Συσκευή αναρρόφησης δηλητηρίου 

1 

 
Συσκευή αναρρόφησης εκκρίσεων χειροκίνητη 

1 

 
Παλμικό οξύμετρο με εύρος μέτρησης κατ’ ελάχιστον από 70% έως 
99% SatO2 

1 

 
Συσκευή μέτρησης σακχάρου με ταινίες μέτρησης και σκαρφιστήρες 

1 

 

 

8.  πτυσσόμενο φορείο και σανίδα ακινητοποίησης επιπλέουσα, με ιμάντες πρόσδεσης 
και σύστημα ακινητοποιητή κεφαλής συμβατό με τη σανίδα ακινητοποίησης  
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9. Δύο (02) σημαντήρες, χρώματος πορτοκαλί, με σχοινί μήκους τουλάχιστον πενήντα 
(50) μέτρων και διαμέτρου τουλάχιστον 10mm 

10.  Ένδυμα κολύμβησης χρώματος πορτοκαλί, στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη 
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ – LIFE GUARD 

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

12.  Γυαλιά ηλίου, 

13.  Πινακίδα χρώματος πορτοκαλί διαστάσεων 80*100 εκ., με την ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ 
ΒΟΗΘΕΙΕΣ  και κάτωθεν αυτής την ένδειξη FIRST AID, μπλε απόχρωσης  

14.  Ισοθερμικές κουβέρτες, 

15.  Καταδυτικό μαχαίρι, 

16.  Μάσκα βυθού, 

17.  Βατραχοπέδιλα, 

18. Σημαία Ναυαγοσώστη, χρώματος πορτοκαλί, διαστάσεων 80Χ100 εκ. με την ένδειξη 
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη LIFE GUARD μπλε απόχρωσης, 

19. Σημαία χρώματος ερυθρού, ίσων διαστάσεων με την προηγούμενη με την ένδειξη 
ΧΩΡΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη NO  LIFE GUARD λευκής 
απόχρωσης, 

20. Κινητό τηλέφωνο για κάθε βάθρο, με διαφορετικό αριθμό κλήσης έκαστο, ο αριθμός 
κλήσης του οποίου δημοσιοποιείται, με μέριμνα των, κατά περίπτωση, υπόχρεων, με 
κάθε πρόσφορο μέσο, αναγράφεται σε περίοπτη θέση στο βάθρο (παρατηρητήριο) και 
αναφέρεται εγγράφως στην τοπική Λιμενική Αρχή, 

21.  Φορητή μεγαφωνική συσκευή (τηλεβόα), 

22.  Κοινή σφυρίχτρα, 

23.  Πράσινη σημαία (κολυμπάτε ελεύθερα)80*100εκ. 

24. Κίτρινη σημαία (κολυμπάτε με προσοχή)80*100εκ. 

25.  Κόκκινη σημαία (Απαγορεύεται η είσοδος στο νερό)80*100εκ. 

26.  Φορητή συσκευή VHF marine 

27. Κατάλληλη ,ειδική , πλαστική ή χάρτινη κάρτα εντός πλαστικής μεμβράνης ή θήκης , 
η οποία περιέχει το όνομα του ναυαγοσώστη , τη φωτογραφία του , τον αριθμό 
πρωτοκόλλου της άδειας ναυαγοσώστη που κατέχει, καθώς και τη Λιμενική Αρχή 
έκδοσης της άδειας. 

 

Β. ΈΞΙ (6) επαγγελματικά ατομικά σκάφη - Θαλάσσια μοτοποδήλατα, ολικού 
μήκους τουλάχιστον δύο μέτρων και εβδομήντα πέντε (2,75) εκατοστών, 
εγγεγραμμένο αποκλειστικά σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, ιπποδύναμης 
τουλάχιστον ογδόντα (80) ίππων, τουλάχιστον δυο (2) θέσεων, χρώματος εξωτερικά 
πορτοκαλί, 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. Σε κάθε 
ατομικό σκάφος – θαλάσσιο μοτοποδήλατο διατίθεται και ένα ειδικό φορείο 
διάσωσης. Μετά τη συμπλήρωση πέντε(05) ετών από την εγγραφή του στο Βιβλίο 
Εγγραφής Μικρών Σκαφών, επιτρέπεται η δραστηριοποίησή του, με την προϋπόθεση 
υποβολής, με μέριμνα του υπόχρεου, σε ετήσια βάση, στη Λιμενική Αρχή, βεβαίωσης 
Αναγνωρισμένου Οργανισμού ή διπλωματούχου ή πτυχιούχου ναυπηγού, από την 
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οποία να προκύπτει, ύστερα από επιθεώρηση, ότι το σκάφος και οι προωστικοί 
κινητήρες του εξακολουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών 
και διατάξεων και διατηρούνται σε ικανοποιητική κατάσταση. 

Γ. ΕΞΙ (6) μηχανοκίνητα, πνευστά, μικρά ταχύπλοα σκάφη, εγγεγραμμένα σε 
Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών ως επαγγελματικά, ολικού μήκους τουλάχιστον 
πέντε (5) μέτρων, ιπποδύναμης τουλάχιστον εκατό (100) ίππων, με εφεδρική μηχανή, 
χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, εφοδιασμένα 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  VHF GPS-PLOTER, με σανίδα  ακινητοποίησης επιπλέουσα, με 
ιμάντες πρόσδεσης και σύστημα ακινητοποιητή κεφαλής συμβατό με τη σανίδα 
ακινητοποίησης, καθώς και με φορητό φαρμακείο ναυαγοσώστη – φορητό απινιδωτή. 
Μετά τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών από την εγγραφή του στο Βιβλίο Εγγραφής 
Μικρών Σκαφών, επιτρέπεται η δραστηριοποίησή του, με την προϋπόθεση υποβολής, 
με μέριμνα του υπόχρεου, σε ετήσια βάση, στη Λιμενική Αρχή, βεβαίωσης 
Αναγνωρισμένου Οργανισμού ή διπλωματούχου ή πτυχιούχου ναυπηγού, από την 
οποία να προκύπτει, ύστερα από επιθεώρηση, ότι το σκάφος και οι προωστικοί 
κινητήρες του εξακολουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών 
και διατάξεων και διατηρούνται σε ικανοποιητική κατάσταση. Σε κάθε σκάφος θα 
επιβαίνουν ο χειριστής του και ένας ναυαγοσώστης, όντες σε ετοιμότητα καθημερινά 
για παροχή άμεσης βοήθειας στις υφιστάμενες λουτρικές εγκαταστάσεις. Το  σκάφος 
της περίπτωσης 2. του άρθρου 7 του Π.Δ.71/2020 , εφόσον απαιτηθεί, επιχειρεί, προς 
παροχή βοήθειας και εκτός λουτρικών εγκαταστάσεων υπό τις εντολές της Λιμενικής 
Αρχής. 

 

 Δ. Θα πρέπει να τοποθετήσει 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). 

 

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

α. Η κατασκευή του βάθρου ναυαγοσώστη δεν είναι μόνιμη, γίνεται από κατάλληλα 
υλικά κατά τρόπο ώστε να αντέχει σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες και φέρει 
απαραίτητα κλίμακα ανόδου, κάθισμα, ιστό σημαίας και  σκέπαστρο προφύλαξης από 
τον ήλιο. Το βάθρο είναι τουλάχιστον τέσσερα (4) τετραγωνικά μέτρα και το ύψος του  
υπερβαίνει τα τρία (3) μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας. 
β. Η θέση του βάθρου είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζεται ο έλεγχος και η τέλεια 
κατόπτευση, με στόχο την άμεση παροχή βοήθειας σε διακινδυνεύοντες και σε κάθε 
περίπτωση δεν πρέπει να τοποθετείται σε θέση που απέχει περισσότερο από δέκα (10) 
μέτρα από την ακτογραμμή  . Έμπροσθεν  του βάθρου διατηρείται , με την τοποθέτηση 
κώνων, ελεύθερος διάδρομος πλάτους τεσσάρων (4) μέτρων και μήκους έως δέκα (10) 
μέτρων ώστε να διασφαλίζεται η άμεση χρήση των σωστικών μέσων του παρόντος.   
γ. Κατά το χρόνο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη, αναρτάται, σε περίοπτη θέση του 
βάθρου, η πινακίδα με την ένδειξη πρώτων βοηθειών και επαίρεται στον ιστό η σημαία 
ναυαγοσώστη. 
δ.  Εφόσον για οποιονδήποτε  λόγο, απουσιάζει ο ναυαγοσώστης από τη λουτρική 
εγκατάσταση, αφαιρείται η πινακίδα με την ένδειξη των πρώτων βοηθειών και 
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επαίρεται επί του ιστού η σημαία που δεικνύει την απουσία ναυαγοσώστη. Σε 
περίπτωση που επιβάλλεται, για έκτακτο λόγο, η απουσία του ναυαγοσώστη πάνω από 
μία (1) ώρα, ο ναυαγοσώστης αυτός  αντικαθίσταται ,με μέριμνα του, κατά περίπτωση,  
υπόχρεου ,από τον οποίο έχει προσληφθεί. 

ΣΤ. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τα αναλώσιμα και το 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 Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων. 

Ζ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανόνες υγιεινής, 
ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας περιβάλλοντος (περιβαλλοντικοί όροι). Ο 
μηχανολογικός εξοπλισμός που αφορά τα σκάφη όπως μηχανές θαλάσσης πρέπει να 
είναι τετράχρονης τεχνολογίας και να πληρούν τις εκάστοτε προδιαγραφές εκπομπής 
ρίπων.  

Η. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ύπαρξη και κατάλληλη συντήρηση και 
αποθήκευση του φαρμακευτικού – υγειονομικού υλικού – όπως αναλυτικά αναφέρεται 
στο Παράρτημα «Ι» του Π.Δ. 71/2020- καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης,  ώστε να 
είναι πρόσφορη και άμεση η χρήση του. 

Θ. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύγχρονης, τεχνολογίας, για κατάλληλη εκτέλεση 
των εργασιών και να φέρει τις απαραίτητες Ευρωπαϊκές Σημάνσεις καταλληλόλητας 
CΕ. Επίσης τα ταχύπλοα και ατομικά σκάφη καθώς και  οι  μηχανές τους όπως 
προβλέπεται στο Π.Δ 71/2020 να είναι ηλικίας έως 5 ετών. Ειδικά σε ότι αφορά όλες 
τις εξωλέμβιες μηχανές πρέπει να είναι τετράχρονης τεχνολογίας και να φέρουν 
εξωτερικό εργοστασιακό κάλυμμα προστασίας – στεγανοποίησης όλων των 
μηχανικών μερών τους.»  
 

Άρθρο 3ο Προϋπολογισμός & Χρηματοδότηση 
 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος. Η δαπάνη θα βαρύνει 
τον Κ.Α.Ε. 70.04.6235.001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου. 

 

Άρθρο 4ο. Κριτήριο ανάθεσης 
 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής. 
 

Άρθρο 5ο. Δικαίωμα συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη 
αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς 
και 
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δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 
υποβολή προσφοράς. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα 
μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

Άρθρο 6ο. Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
,προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 

μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για 
ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

 
1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους:  
 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση 
του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-

μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), 

η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την 
πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 

309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για 
την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 
 
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
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εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 

ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό. 
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του 
προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. 
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού 
δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την 
ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 
 
2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 
 
α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από 
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με 
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και 
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός 
φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, 
οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο 
την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί 

εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε 

δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο 

μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού. 
 
γ) Όταν η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι 

έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 

ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) 
πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με 

την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» 

ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από 

δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ 
 

3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,  



23 

 

προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

 
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του 
ν. 4412/2016, 
  
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή 
έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε 
μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση 
ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας,  
 
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός 
φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού,  
 
(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 
μέσα,  
 
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα,  
 

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις,  
 
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού 
ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι 
σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
2.2.9.2 της παρούσας,  
 
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  
 

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί 
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με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του 

σχετικού γεγονότος  

 
4. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΑ  
 
5. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, 
λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως 
άνω περιπτώσεις . 
 
 
6.Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1, 2. γ) και 3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι 
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο 
σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω 
οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα 
που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη 
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. 
Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της 
απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες 
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω 
δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
 
7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά 
την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του 
άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
 
8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από 
την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 
 
Άρθρο 7ο. Κριτήρια Επιλογής 

1. Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση 

ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

 

Επίσης πρέπει να έχουν εν ισχύ άδεια σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο ΠΔ 71.20. 

 

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες 
που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά 
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μητρώα. 

 

Επίσης πρέπει να είναι μέλη επαγγελματικού σωματείου ναυαγοσωστικών σχολών κατά 

τις διατάξεις του ν. 1712/1987. 

 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 

οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η 
εγγραφή τους για την υπό ανάθεση μίσθωση εξοπλισμού ναυαγοσωστικής κάλυψης.  

2. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης απαιτείται να διαθέτουν μέσο κύκλο εργασιών της προηγούμενης διετίας ίσο ή 
μεγαλύτερο του 40% από  τον προϋπολογισμό της παρούσης. 

3. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς  απαιτείται: 

 
α) Κατά τη διάρκεια των δύο (2) προηγούμενων ετών, να έχουν εκτελέσει επιτυχώς 
τουλάχιστον  δυο (2) συμβάσεις   παροχής ναυαγοσωστικής κάλυψης  μέσου όρου  
αριθμού  θέσεων ναυαγοσωστών άνω του 80%  της  παρούσας σύμβασης. 
 
β) Να διαθέτουν το απαραίτητο ανθρώπινο ανθρώπινο δυναμικό  όπως αναλυτικά 
περιγράφεται στην παρούσα μελέτη, κατάλληλα αδειοδοτημένο  (άδεια ναυαγοσώστη 
εκδοθείσα από Λιμενική Αρχή) σύμφωνα με τις διατυπώσεις του ΠΔ 71/2020.  
Η εν λόγω άδεια θα πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά την υποβολή της προσφοράς, όσο 
και  κατά την λήξη της σύμβασης.  

 
γ) Να διαθέτουν τον απαιτούμενο και κατάλληλο εξοπλισμό σε είδος, αριθμό και 
λειτουργικότητα που θα καθορίζουν στην προσφορά τους, όπως αυτός περιγράφεται στο 
άρθρο 2 της Συγγραφής Υποχρεώσεων της μελέτης και στο Π.Δ.71/2020. Ο εξοπλισμός θα 
πρέπει να είναι σύγχρονης, τεχνολογίας, για κατάλληλη εκτέλεση των εργασιών και να 
φέρει τις απαραίτητες Ευρωπαϊκές Σημάνσεις καταλληλόλητας CΕ. Επίσης τα ταχύπλοα και 
ατομικά σκάφη καθώς και όλες οι μηχανές θαλάσσης  όπως προβλέπεται στο Π.Δ 71/2020 
να είναι ηλικίας έως 5 ετών. Ειδικά σε ότι αφορά όλες τις εξωλέμβιες μηχανές πρέπει να 
είναι τετράχρονης τεχνολογίας και να φέρουν εξωτερικό εργοστασιακό κάλυμμα 
προστασίας – στεγανοποίησης όλων των μηχανικών μερών τους. 

 

Άρθρο 8ο. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 
συμμορφώνονται με: 

Πιστοποιητικό διαπιστευμένου φορέα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης 
(ΕΣΥΔ) ή άλλο επίσημο φορέα (δημόσιο ή ιδιωτικό) που θα βεβαιώνει ότι ο 
συμμετέχων εφαρμόζει στην επιχείρησή του σύστημα διαχείρισης ποιότητας 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9001:2015 με  εφαρμογή στην μίσθωση εξοπλισμού 
ναυαγοσωστικής κάλυψης παραλιών και κολυμβητικών δεξαμενών καθώς και 
στη σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης. 

 Πιστοποιητικό διαπιστευμένου φορέα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης 
(ΕΣΥΔ) ή άλλο επίσημο φορέα (δημόσιο ή ιδιωτικό) που θα βεβαιώνει ότι ο 
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συμμετέχων εφαρμόζει στην επιχείρησή του σύστημα διαχείρισης της υγείας και 
ασφάλειας στο χώρο εργασίας σε συμμόρφωση με το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 
45001:2018 σε ισχύ με εφαρμογή στην μίσθωση εξοπλισμού ναυαγοσωστικής 
κάλυψης παραλιών και κολυμβητικών δεξαμενών καθώς και στη σχολή 
ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης. 
 

Τα εν λόγω πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά το χρόνο υποβολής της 
προσφοράς του υποψηφίου, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.  

 
Σε περίπτωση ενώσεων τα εν λόγω πιστοποιητικά απαιτείται να διαθέτει τουλάχιστον ένα 
μέλος της ένωσης. 

Άρθρο 9ο. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα, να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή 
τους, τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων 
στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 

 

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους 
τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του 
Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική 
επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις 
οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα 
κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη παρούσα μελέτη  οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους 
στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις 
ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

 

Άρθρο 10ο.Αποδεικτικά μέσα   

Η προσφορά των διαγωνιζόμενων θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα παρακάτω : 
Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 
 

α) απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που 
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 
πριν από την υποβολή του . Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 
οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω 
παράγραφο, 

 

β)πιστοποιητικό φορολογικής  ενημερότητας που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
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οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, 
άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 
 

γ) πιστοποιητικό   ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, 
άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 
 
Ειδικά για την περιπτώσεις της παραγράφου 1 β και γ., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, 
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
 
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά 
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή 
ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο 
της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί 
υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας 
του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 
απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν 
πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.  
 
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 
 

δ. πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 

Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του 
από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος 

του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 

της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω 

πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, 
χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 
 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά 
ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται ανωτέρω, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από 
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην 
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται ανωτέρω. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του 
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016 
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ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις των ανωτέρω παραγράφων ,υπεύθυνη δήλωση του 

προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι 
λόγοι αποκλεισμού. 
 
 
στ. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν  έχει εκδοθεί σε 
βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
 

B.1 Για την απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, 
προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού 
μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του 
αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους 
σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί 

τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν 

τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση 

του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 
 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής 
στο οικείο επαγγελματικό μητρώο.  
 
Τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής προκειμένου να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει 

να ισχύουν κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. 

 

Επίσης πρέπει να προσκομίσουν  άδεια σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο ΠΔ 71.20 που θα πρέπει να είναι εν ισχύ κατά την ημερομηνία 
υποβολής προσφοράς αλλά και την ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης καθώς και βεβαίωση του επαγγελματικού σωματείου ναυαγοσωστικών 

σχολών στο οποίο ανήκουν.   

 

Β.2. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας , σε περίπτωση 
που ο υποψήφιος, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος,  έχει κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων, 
υποχρεούται να υποβάλει τις οικονομικές καταστάσεις των τελευταίων δύο (2) 
διαχειριστικών χρήσεων πριν το έτος διενέργειας του διαγωνισμού.  

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης οικονομικών 
καταστάσεων, υποχρεούται να υποβάλει το έντυπο Ε3 των τελευταίων δύο (2) 
διαχειριστικών χρήσεων ή άλλο αντίστοιχο κατάλληλο έγγραφο, σύμφωνα με την χώρα 
εγκατάστασής του. 
Β.3. Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας  οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν: 

 
α) Τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών  στην περίπτωση αντισυμβαλλόμενου Δημόσιου 
Φορέα, ενώ στην περίπτωση αντισυμβαλλόμενου Ιδιωτικού Φορέα, τις συμβάσεις 
συνοδευόμενες από τα τιμολόγια που τους αντιστοιχούν.  
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β) Κατάσταση προσωπικού  ισχύουσας τόσο κατά τον χρόνο υποβολής των προσφορών 
όσο κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης-κατακύρωσης 
στον προσωρινό ανάδοχο, συνοδευόμενη από τις εκδοθείσες από Λιμενική Αρχή σύμφωνα 
με τις διατυπώσεις του Π.Δ 71/2020 άδειες ναυαγοσωστών. 
 
γ) Έκθεση στην οποία θα αναφέρεται ο απαραίτητος τεχνικός και μηχανικός εξοπλισμός, 

συνοδευόμενη από τα τιμολόγια αγοράς ή μισθωτήρια συμβόλαια. Επιπροσθέτως, 

προσκομίζονται και οι άδειες εκτέλεσης πλοών όλων των ναυαγοσωστικών σκαφών 

 

Β.4. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης ,οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίγραφα 
πιστοποιητικών: 

 

 ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9001:2015 με εφαρμογή στην παροχή παροχή εξοπλισμού 
ναυαγοσωστικής κάλυψης παραλιών και κολυμβητικών δεξαμενών καθώς και 
στη σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης. 

 

 ΕΛΟΤ ISO 45001:2018 σε ισχύ με εφαρμογή στην παροχή εξοπλισμού 
ναυαγοσωστικής κάλυψης παραλιών και κολυμβητικών δεξαμενών καθώς και 
στη σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης. 
 

Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν  εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς 
πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. 
(Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη 
διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) και μέλος της αντίστοιχης 
συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.) 
 
Τα εν λόγω πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά το χρόνο υποβολής της 
προσφοράς του υποψηφίου, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.  
 
Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει 
την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ)προσκομίζει σχετικό 
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα 
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά 
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική 
μορφή του  οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
 
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, 
εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του 
ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα 
νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 
αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
 
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της 
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χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη 
δήλωση  του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς 
τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 
 
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 
 
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού 
φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που 
δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του 
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 
 
Β.6. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που 

προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση 
από οργανισμούς  
πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την 
έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να 

προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 

πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η 

εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η 
κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους 
οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά 

τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες 

καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται 
από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό 

εγγραφής τους. 

 
Β.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 
στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 

4412/2016. 
 
Β.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες 
άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη 
διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των 
φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

 
Άρθρο 11ο. Περιεχόμενο προσφοράς 

 
1.Οικονομική προσφορά 

 

Για την διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράς, οι υποψήφιοι  θα πρέπει να λάβουν 
υπ’ όψη ότι ο ανάδοχος με δική του ευθύνη και μέριμνα αναλαμβάνει το κόστος και τα 
έξοδα που αφορούν 

 την διάθεση του συνόλου του απασχολούμενου εξοπλισμού. 
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 τα έξοδα κίνησης του απασχολούμενου εξοπλισμού καθώς και το τακτικό 
serνice και συντήρηση για την διασφάλιση της άψογης λειτουργίας του. 

 τον καθαρισμό του εξοπλισμού. 
 την ασφαλιστική κάλυψη του απασχολούμενου εξοπλισμού καθώς και 

διάφορα συναφή, τέλη και φόρους 
 την αμοιβή (μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές) του απασχολούμενου 

προσωπικού (ναυαγοσώστες) και λοιπά συναφή έξοδα με την απασχόληση 
του. 

 το "management" του έργου (εκπαίδευση προσωπικού, τεχνική υποστήριξη, 
παροχή  τεχνογνωσίας στην εκτέλεση του έργου, εποπτεία και σχεδιασμός 
των εργασιών, κλπ). 

2.Τεχνική προσφορά 
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές 
που έχουν τεθεί στην παρούσα μελέτη, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες 
απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 
 
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί 
η καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, 
σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην παρούσα  μελέτη ..  
Σε αυτά θα πρέπει μεταξύ άλλων να προσκομίσουν τα παρακάτω : 
α) Τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών  στην περίπτωση αντισυμβαλλόμενου Δημόσιου 
Φορέα, ενώ στην περίπτωση αντισυμβαλλόμενου Ιδιωτικού Φορέα, τις συμβάσεις 
συνοδευόμενες από τα τιμολόγια που τους αντιστοιχούν.  
 
β) Κατάσταση προσωπικού  ισχύουσας τόσο κατά τον χρόνο υποβολής των προσφορών 
όσο κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης στον  
ανάδοχο, συνοδευόμενη από τις εκδοθείσες από Λιμενική Αρχή σύμφωνα με τις 
διατυπώσεις του Π.Δ 71/2020 άδειες ναυαγοσωστών. 
 
γ) Έκθεση στην οποία θα αναφέρεται ο απαραίτητος τεχνικός και μηχανικός εξοπλισμός, 

συνοδευόμενη από τα τιμολόγια αγοράς ή μισθωτήρια συμβόλαια. Επιπροσθέτως, 

προσκομίζονται και οι άδειες εκτέλεσης πλοών όλων των ναυαγοσωστικών σκαφών 

 
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να 
αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 
προτείνουν. 
Επιπλέον θα προσκομίσουν 

Α1. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1 : 
 

i)  Ότι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων καθώς και των  Τεχνικών 
Προδιαγραφών της μελέτης και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. 

 
ii)  Ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση επίδειξης της χρήσης του εξοπλισμού σε 

χρόνο και τόπο  που θα τους ζητηθεί από τον Δήμο. 
 

Άρθρο 12ο. Γενικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης 
 

1. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν τους χώρους που αφορούν το εν λόγω 
αντικείμενο ήτοι τις παραλίες, για να λάβουν γνώση των επιτόπιων συνθηκών εργασίας, 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
2 .Θεωρείται δεδομένο ότι οι οικονομικοί φορείς  έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της 
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παρούσας και των ειδικών συνθηκών της μίσθωσης εξοπλισμού ναυαγοσωστικής 
κάλυψης. Σε καμιά περίπτωση ο ανάδοχος δεν θα μπορεί να στηρίζεται στην άγνοια των 
συνθηκών και αναγκών των παραλιακών ζωνών του Δήμου για περιπτώσεις 
προβλημάτων ή αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών 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 
εξοπλισμού που θα χρησιμοποιεί για την εκτέλεση των εργασιών. Οι υποψήφιοι θα 
υποβάλλουν στοιχεία με τα οποία θα αποδεικνύεται η τεχνική υποδομή και οργάνωση 
που διαθέτουν και θα εφαρμόσουν (προσωπικό, εξοπλισμός κ.λ.π.). 
4. Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας λιμενικής αρχής προς τις 
εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει απόλυτη συμμόρφωση ώστε  να διασφαλίζεται η 
εκτέλεση της  σύμβασης. 
5 .Κατά την εκτέλεση της μίσθωσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις 
ισχύουσες Αστυνομικές και Υγειονομικές διατάξεις καθώς επίσης και με τις ισχύουσες 
διατάξεις και κανόνες τήρησης «περί ναυαγοσωστικού έργου». 
6 .Ο ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει τους ανάλογους υπεύθυνους επόπτες για το 
προσωπικό του, οι οποίοι θα συντονίζουν το ναυαγοσωστικό έργο. 
7 .Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση του έργου 
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. 
8. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος θα αντικαθίσταται, εφόσον το 
απαιτήσει ο Δήμος έπειτα από τη σύνταξη πλήρους αιτιολογημένης έκθεσης που θα 
κοινοποιείται στον ανάδοχο στην περίπτωση που θα κριθούν ακατάλληλοι για την 
ομαλή διεκπεραίωση της συμβατικής εκτέλεσης της μίσθωσης. 
9. Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου θα 
πρέπει να διατηρείται καθαρός. 
10. Ο ανάδοχος οφείλει να ασφαλίσει το μηχανοκίνητο εξοπλισμό (μηχανοκίνητα 
σκάφη) που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της μίσθωσης και να προσκομίσει τα 
ασφαλιστήρια συμβόλαια. 
     

Άρθρο 13ο. Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης της μίσθωσης εξοπλισμού 
ναυαγοσωστικής κάλυψης. 
 
1. Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού ή καθοιονδήποτε τρόπο αδυναμίας εκτέλεσης 
εργασίας, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή του με άλλο έτσι ώστε 
να ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο πρόγραμμα εργασιών χωρίς διακοπή.  
2. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στην σύμβαση ή για κάποιο λόγο μέρος 
αυτής, από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου, 
μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
3. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση και ευθύνη, να παίρνει όλα τα μέτρα που πρέπει για 
την ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί για την εκτέλεση της συμβατικής 
παροχής εξοπλισμού ναυαγοσωστικής κάλυψης και για την πρόληψη ατυχημάτων ή 
ζημιών σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα. Για ατυχήματα ή ζημιές που τυχόν θα 
συμβούν στο προσωπικό του ανάδοχου ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ο Δήμος δεν έχει 
καμία ευθύνη και ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά τις ευθύνες, τόσο τις αστικές όσο και 
τις ποινικές, σύμφωνα με τις δια- τάξεις των οικείων νόμων για τις περιπτώσεις αυτές. 
4. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των απαιτήσεων της 
σύμβασης και είναι ο ίδιος και μόνο οικονομικά υπόλογος, σε κάθε περίπτωση 
διαπίστωσης παραβάσεων & επιβολής προστίμου από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με 
το άρθρο 17 του ΠΔ 71/2020. 
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Άρθρο 14ο. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 
ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται 
πριν την υπογραφή της σύμβασης. 
 
 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 
ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη 
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 
οικονομικό φορέα. 
 
Η ως άνω εγγυητική  επιστολή  θα περιλαμβάνει την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση 
του αναδόχου, υπέρ του οποίου εκδίδονται. 
 

Άρθρο 15ο. Πληρωμή εκτελεσθέντων εργασιών 
 
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : 
 
Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας 
χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§7 του ν. 4412/2016 και την 
καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών είτε με 
πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο 
παραλαβής κατόπιν του ποιοτικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης 
συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών.  
Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται 
τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα 
υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και 
ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος 
του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα 
ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 
ποσοστιαίες μονάδες1 το οποίο  θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού 
της χορηγηθείσας προκαταβολής2. 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 
200 παρ. 5 του ν. 4412/20163, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  
 

                                                      
1
 Βλ. Απόφαση 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικών, στο βαθμό που η Α.Α. υπάγεται 

στο πεδίο εφαρμογής της 
2
 Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής πραγματοποιούνται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 και τον τρόπο που ορίζει η Α.Α.  
3
 Άρθρο 200 παρ.  5 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του ν. 4782/2021.  
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Άρθρο 16ο. Ρήτρες  
 

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

Άρθρο 17ο. Διάρκεια συμβατικού αντικειμένου 
 
Η συμβατική διάρκεια εκτέλεσης του έργου καθορίζεται από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης έως 30-9-2022. 

Άρθρο 18ο. Παρουσίαση εξοπλισμού 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται, το αργότερο εντός  πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της 
σύμβασης να παρουσιάσει όλο τον απαιτούμενο τεχνικό και μηχανικό εξοπλισμό που 
αναφέρεται στο Π.Δ.71/2020 καθώς και στα άρθρα της παρούσας Σ.Υ. 

Άρθρο 19ο. Επιβαρύνσεις ανάδοχου 
 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τους ισχύοντες κατά την ημέρα του διαγωνισμού φόρους, 
τέλη και κρατήσεις, πλην του ΦΠΑ. 
 
 
 

 
 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
Ο Αναπληρωτής Δ/ντης 

 Περιβάλλοντος &  Πολεοδομίας 
 
 
 

Ιωάννης Θύμης 
Αρχ. Μηχανικός   
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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 επιχείρησης ή  κοινοπραξίας,  επιχειρήσεων ………………………………………………………….. 

με έδρα τ………………………………………………………οδός…………………………………………………………….. 

……….. ………………………………..………………… αριθμός. ………..….. Τ.Κ.: …………………… Τηλ.:………………… 

……..……………….. Fax:..………………………….… 
Αφού έλαβα γνώση των όρων της Διακήρυξης του διαγωνισμού και των λοιπών στοιχείων του, 

καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης, υποβάλλω την παρούσα προσφορά. Δηλώνω ότι 

αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα τα ανωτέρω και αναλαμβάνω την εκτέλεση  των 

υπηρεσιών για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» για το έτος 2022, όπως αυτές 

προσδιορίζονται στην σχετική μελέτη & Διακήρυξη, με την ακόλουθη τιμή: 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ     ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Ποσό προσφοράς 
 για δύο (2) μήνες 

1 

Διάθεση του απαιτούμενου ατομικού & μηχανοκίνητου  
εξοπλισμού (Ατομικός εξοπλισμός Ναυαγοσώστη, 18 
σκάφη 3,30 μ., 6 σκάφη 2,75 μ. & 6 ταχύπλοα σκάφη 
5μ.) 

 

2 
Διάθεση δεκαοκτώ (18) Ναυαγοσωστικών πύργων 

 & σήμανση. 
 

3 
Παροχή υπηρεσίας για την οριοθέτηση χώρου 

κολύμβησης & διαύλου κίνησης σκαφών 
 

4 

Οργάνωση και διαχείριση εκτέλεσης  της παροχής 
εξοπλισμού ναυαγοσωστικής κάλυψης 

(διοικητικό προσωπικό, εκπαίδευση παρακολούθηση 
εργασιών, ποινική & αστική ευθύνη) 

 

 ΚΑΘΑΡΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 

ΦΠΑ 
24% 

 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

Κέρκυρα, …../……./2022  

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

Σφραγίδα/υπογραφή 

mailto:environment@corfu.gov.gr

