ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

Οικονομικό έτος 2022
Αριθμός Μελέτης: 25/2022

=========================

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΝΙΟ-ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 2022, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
74.000,00€(με ΦΠΑ)
CPV: 75252000-7
NUTS III EL623

1.
2.
3.
4.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Προϋπολογισμός
Φ.Π.Α 24%
Σύνολο Δαπάνης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
3.ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

59.677,42€
14.322,58€
74.000,00€

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
-------------

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
Υπηρεσίες ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ
ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΝΙΟ-ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 2022
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
ΠΡΟΫΠ.: € 74.000,00
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΧΡΗΣΗ: 2022

Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την υπηρεσία για την ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΝΙΟ-ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 2022 μετά την έκδοση του ΠΔ 71/2020 31-8-2020
και της
αριθ.2131.4.2/358/11-02-2022 Απόφασης του Λιμεναρχείου Κεφαλληνίας περί καθορισμού
των πολυσύχναστων παραλιών και του 28-4-22 εγγράφου του Δήμου Ληξουρίου περί
αδυναμίας ανταπόκρισης στην διεύρυνση του ωραρίου κάλυψης των πολυσύχναστων
παραλιών
Σκοπός της υπηρεσίας είναι η αποτελεσματική προσφορά υπηρεσιών προς τους μόνιμους
και εποχιακούς κατοίκους του Δήμου Ληξουρίου καθώς και των επισκεπτών και η κάλυψη των
αναγκών που προέρχονται από το ισχύον νομικό πλαίσιο για την παροχή ναυαγοσωστικής
κάλυψης στις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου Ληξουρίου.
Αναλυτικά οι υποχρεώσεις για την εκτέλεση της εν λόγω υπηρεσίας για χρονικό διάστημα
από 1/06/2022 έως 30/09/2022 αφορούν τις παραλίες που έχουν χαρακτηριστεί ως
πολυσύχναστες λουτρικές εγκαταστάσεις:
1. Παραλία ΞΙ, ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
2. Παραλία ΠΕΤΑΝΟΙ, ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
Σύμφωνα με το 2131. 4.2/358/11-2-2022 έγγραφο του Λιμεναρχείου Κεφαλληνίας που
αφορά το έτος 2022.
Η ενδεικτική δαπάνη της υπηρεσίας ,υπολογίζεται στο ποσό των 74.000,00 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:
Α) του Ν. 4412/2016,
Β) του Ν.3463/2006 Φ.Ε.Κ. Α΄114/2006”Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων|”
Γ) του Ν.3852//ΦΕΚ 112Α/7-6-2010 “Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της
αποκεντρωμένης διοίκησης- πρόγραμμα Καλλικράτης”,
Δ) του Ν.3861/ΦΕΚ 112Α/13-7-2010 <Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο <<Πρόγραμμα διαύγεια >>και άλλες διατάξεις,
Ε) του Ν.4155/2013(ΦΕΚ Α΄120/2013)Εθνικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες
διατάξεις όπως αυτός ισχύει,
ΣΤ) του Π.Δ. 23/2000(ΦΕΚ Α΄18/2000) όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 71/2020(ΦΕΚ
Α΄166/2020)

Ζ) του Π.Δ. 80/2016,
Η) του άρθρου 16 του ν.4676/2020 ( ΦΕΚ 67 Α΄/19-3-2020)
Η χρηματοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους του δήμου και έχει προβλεφθεί πίστωση στον
προϋπολογισμό Οικονομικού έτους 2022, και στους ως κάτωθι αναφερομένους Κ.Α.Ε. :
1) 70.6162.17 με τίτλο “Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ” και συνολικά
διαθέσιμη πίστωση €50.000,00
2) 70.6235.01 με τίτλο «Εκμίσθωση ναυαγοσωστικών λέμβων» και συνολικά διαθέσιμη
πίστωση 24.000,00
Ο Δήμος θα αναθέσει, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 ,εφόσον οι ναυαγωσωστικές υπηρεσίες
εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 107 του παραρτήματος XIV του προσαρτήματος Α΄και
το όριο είναι 60.000,00 ευρώ χωρίς την δαπάνη ΦΠΑ. Η διαδικασία θα γίνει μέσω του
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ με την έκδοση σχετικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος του αρμοδίου
οργάνου κοινοποιούμενη σε έναν τουλάχιστον υποψήφιο ανάδοχο. Η προαναφερόμενη
υπηρεσία σε ανάδοχο θα πρέπει να διαθέτει το απαραίτητο βάσει νομοθεσίας (ΠΔ
23/2000(ΦΕΚΑ’ 18/2000 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 71/2020(ΦΕΚ Α΄166/2020)
προσωπικό (τον απαιτούμενο αριθμό ναυαγοσωστών), τον εξοπλισμό και την τεχνογνωσία
και ανάλογη εμπειρία που είναι απαραίτητα για την καλή και έντεχνη εκτέλεσή της.
Ληξούρι 19/05/2022
Ο Συντάξας

Τσαγρής Ευθύμιος

Ο Θεωρήσας

Παγώνης Διονύσιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
-------------

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
Υπηρεσίες ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ
ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΝΙΟ-ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 2022
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
ΠΡΟΫΠ.: € 74.000,00
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΧΡΗΣΗ: 2022

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΝΙΟ-ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 2022, ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
74.000,00€(με ΦΠΑ)
CPV: 75252000-7
NUTS III EL623

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α/Α
ΟΜΑΔΕΣ
1
2
3
4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ
ΙΟΥΝΙΟ-ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΩΣΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ ΓΙΑ ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΩΣΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΜΕΤΡΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟ(με ΦΠΑ)

ΔΑΠΑΝΗ(με ΦΠΑ)

2
1
1
1

24.000,00
14.000,00
12.000,00
14.000,00

24.000,00
14.000,00
12.000,00
14.000,00

5

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΛΕΜΒΩΝ ΔΕ ΠΑΛΛΙΚΗΣ

2

10.000,00

10.000,00

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι μισθοδοσίες, εργοδοτικές εισφορές, λειτουργικά έξοδα καθώς
και τυχόν φθορές και συντηρήσεις καθώς και τα λειτουργικά έξοδα (καύσιμα ,λιπαντικά
κ.τ.λ.) των ναυαγοσωστικών λεμβών και σκαφών.
Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα σε αντίστοιχη
παροχή υπηρεσιών και την σύμβαση των ετών 2020 και 2021 σε αντίστοιχο είδος
υπηρεσίας, και θα βαρύνει τους ως κάτωθι αναφερομένους Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού του
Δήμου Ληξουρίου, οικ. έτους 2022:
Α) 70.6162.17 με τίτλο “Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών “ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ” και
συνολικά διαθέσιμη πίστωση €50.000,00,
Β) 70.6235.01 με τίτλο «Εκμίσθωση ναυαγοσωστικών λέμβων» και συνολικά διαθέσιμη
πίστωση 24.000,00
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α
ΟΜΑΔΕΣ
1
2
3
4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ
ΙΟΥΝΙΟ-ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΩΣΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ ΓΙΑ ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΩΣΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΜΕΤΡΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟ(με ΦΠΑ)

ΔΑΠΑΝΗ(με ΦΠΑ)

2
1
1
1

24.000,00
14.000,00
12.000,00
14.000,00

24.000,00
14.000,00
12.000,00
14.000,00

5

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΛΕΜΒΩΝ ΔΕ ΠΑΛΛΙΚΗΣ

2

10.000,00

10.000,00

74.000,00

74.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ημ/νία:____/____/2022
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
_______________
(ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
-------------

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
Υπηρεσίες ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ
ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΝΙΟ-ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 2022
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
ΠΡΟΫΠ.: € 74.000,00
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΧΡΗΣΗ: 2022

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΝΙΟ-ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 2022, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
74.000,00€(με ΦΠΑ)
CPV: 75252000-7
NUTS III EL623
ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-(ΑΡΘΡΑ 1-4)

Αντικείμενο της παρούσης είναι η Ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών του
Δήμου Ληξουρίου ,για την χρονική περίοδο τεσσάρων μηνών , ήτοι από την 1/6/2022 έως
30/09/2022. Ο Δήμος θα αναθέσει, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 ,εφόσον οι ναυαγωσωστικές υπηρεσίες εμπίπτουν
στις διατάξεις του άρθρου 107 του παραρτήματος XIV του προσαρτήματος Α΄και το όριο είναι
60.000,00 ευρώ χωρίς την δαπάνη ΦΠΑ. Η διαδικασία θα γίνει μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ με
την έκδοση σχετικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος του αρμοδίου οργάνου κοινοποιούμενη σε έναν
τουλάχιστον υποψήφιο ανάδοχο. Η προαναφερόμενη υπηρεσία σε ανάδοχο θα πρέπει να
διαθέτει το απαραίτητο βάσει νομοθεσίας (ΠΔ 23/2000(ΦΕΚΑ’ 18/2000 όπως τροποποιήθηκε από
το Π.Δ. 71/2020(ΦΕΚ Α΄166/2020) προσωπικό (τον απαιτούμενο αριθμό ναυαγοσωστών), τον
εξοπλισμό και την τεχνογνωσία και ανάλογη εμπειρία που είναι απαραίτητα για την καλή και
έντεχνη εκτέλεσή της.

Άρθρο 1ο-Διάκριση χώρου υπηρεσίας
1.1.Ως χώρος συμβατικής υπηρεσίας και άμεσης παροχής υπηρεσιών του αναδόχου ορίζεται η
παραλιακή ζώνη των ακτών του Δήμου Ληξουρίου και συγκεκριμένα:
Ο κατάλληλα οργανωμένος χώρος του αιγιαλού ή και της παραλίας ή ζώνης λιμένα, ο οποίος
παραχωρείται ή εκμισθώνεται από (οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ξενοδοχειακές μονάδες,
οργανωμένες κατασκηνώσεις, κ.λ.π. ) για χρήση εκμισθούμενων θαλάσσιων μέσων αναψυχής,
τοποθέτηση καθισμάτων ή ανακλίντρων ή μέσων προφύλαξης από τον ήλιο, των λουομένων
ανεξάρτητα αν τα άτομα που εισέρχονται για λήψη λουτρού στην έμπροσθεν αυτού θαλάσσια
περιοχή καταβάλλουν ή όχι εισιτήριο.
Ο απαιτούμενος από την νομοθεσία αριθμός ναυαγοσωστών, θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στα
παρακάτω σημεία των παραλιών του Δήμου Ληξουρίου , όπως άλλωστε ορίστηκαν από τα πρακτικά
της επιτροπής(αριθ.πρωτ.:2131.4.2/358/11-02-2022) και του υπ΄αριθ. πρωτ. 2853 28-4-22
εγγράφου του Δήμου Ληξουρίου περί αδυναμίας ανταπόκρισης στην διεύρυνση του ωραρίου
κάλυψης των πολυσύχναστων παραλιών

1. Παραλία ΞΙ, ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ – ένας (1) ναυαγοσώστης.
2. Παραλία ΠΕΤΑΝΟΙ, ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ - ένας(1) ναυαγοσώστης.
Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των ομάδων των
υπηρεσιών, ως αυτές προσδιορίζονται στην παρούσα μελέτη υπό την προϋπόθεση ότι στην
προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών.
Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένες ποσότητες κάθε ομάδας ή για μέρος της
προκηρυχθείσας ζητούμενης υπηρεσίας έκαστης ομάδας θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του ΠΔ 71/2020 εφόσον η ναυαγοσωστική κάλυψη λουτρικής
εγκατάστασης ανατίθεται, από τους υπόχρεους της παραγράφου 1, σε νομίμως λειτουργούσα σχολή
ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, για την τήρηση των
υποχρεώσεων των περιπτώσεων (α), (β), (γ), (δ), (ε), (στ) και (ζ) της παραγράφου 1, υπεύθυνη είναι
αποκλειστικά η σχολή αυτή. Συνεπώς σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος είναι νομίμως
λειτουργούσα στην Ελλάδα σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης πρέπει να υποβάλλει προσφορά
για το σύνολο των ομάδων 1 έως και 5.

Άρθρο 2ο-μεθοδολογία Εκτέλεσης Υπηρεσιών
Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποδείξει στην προσφορά του,όλα τα τεχνικά και μηχανικά μέσα
που προβλέπονται στο ΠΔ 23/2000(ΦΕΚ Α΄18/2000),ΠΔ 71/2020(ΦΕΚ Α΄166/2020),ως απαραίτητα
για την εκτέλεση της υπηρεσίας του κάθε ναυαγοσώστη και συγκεκριμένα:
Α) για κάθε πολυσύχναστη παραλία, θα πρέπει να διαθέτει:
1) ένα μηχανοκίνητο, επαγγελματικό μικρό σκάφος, ολικού μήκους τουλάχιστον τριών μέτρων και
τριάντα (3,30) εκατοστών, ιπποδύναμης τουλάχιστον έξι (6) ίππων, εγγεγραμμένο αποκλειστικά 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, με μέριμνα
των, κατά περίπτωση, υπόχρεων του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου, 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.
Β) για κάθε ναυαγοσώστη, θα πρέπει να διαθέτει:
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 το περιεχόμενο του Παραρτήματος «Ι» 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 Α^, 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.
δ) Τοποθετούν, στη δεξιά και αριστερή πλευρά του βάθρου, ειδικές, καλαίσθητες πινακίδες διπλής
όψεως, πλάτους ενάμιση (1,5) μέτρου και ύψους ενενήντα (90) εκατοστών, έκαστη, στις οποίες
αναγράφονται, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, η σημασία των σημαιών και ενδείξεων, το
ωράριο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη, οι τυχόν υπάρχοντες περιορισμοί ή απαγορεύσεις, οι αριθμοί
τηλεφώνων των τοπικών κέντρων παροχής πρώτων βοηθειών και της Λιμενικής Αρχής και ο
Ευρωπαϊκός Αριθμός έκτακτης Ανάγκης (112).
ε) Επισημαίνουν τα όρια, μέχρι τα οποία φθάνουν, συνήθως, κολυμπώντας οι λουόμενοι, με την
τοποθέτηση σειράς ευδιάκριτων, πλωτών σημαντήρων, χρώματος κίτρινου, σχήματος σφαιρικού, οι
οποίοι τοποθετούνται σε απόσταση δέκα (10) μέτρων ο ένας από τον άλλον. Επιπλέον, οριοθετούν
δίαυλο, πλάτους τουλάχιστον πέντε (05) μέτρων από τον οποίο επιτρέπεται η εκκίνηση και η
επιστροφή, από και προς την ακτή, του ατομικού σκάφους της υποπερίπτωσης 1) της περίπτωσης
στ) και του σκάφους της περίπτωσης ζ). 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.
Γ) πέραν των παραπάνω υποχρεώσεων, οφείλει ο ανάδοχος επιπλέον [κατά τους μήνες της
περίπτωσης α)]να διαθέτουν ένα επαγγελματικό, μηχανοκίνητο, πνευστό, μικρό ταχύπλοο σκάφος,
ολικού μήκους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, ιπποδύναμης τουλάχιστον εκατό (100) ίππων,
εγγεγραμμένο αποκλειστικά σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, με εφεδρική μηχανή, χρώματος
εξωτερικά πορτοκαλί, εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα, για την κατηγορία του, εφόδια. Στο μέσο
των πλευρών του σκάφους, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και,
κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE ΒΟΑΤ, μπλε απόχρωσης. Επιπλέον, 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. 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 των, κατά περίπτωση, υπόχρεων του πρώτου
εδαφίου αυτής της παραγράφου, 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. Ο χειριστής του σκάφους, καθώς και ένας ναυαγοσώστης, οι οποίοι προσλαμβάνονται
από τον, κατά περίπτωση, υπόχρεο Δήμο Ληξουρίου, είναι παρόντες πλησίον του σκάφους και σε
ετοιμότητα για παροχή άμεσης βοήθειας. Το σκάφος της περίπτωσης αυτής, εφόσον απαιτηθεί,
επιχειρεί, προς παροχή βοήθειας και εκτός λουτρικών εγκαταστάσεων, υπό τις εντολές της Λιμενικής
Αρχής.
Δ) να τοποθετεί σε εμφανή σημεία πρόσβασης, στο χώρο των λουτρικών εγκαταστάσεων, ειδικές
καλαίσθητες πινακίδες διπλής όψεως στις οποίες αναγράφονται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα
η σημασία των σημαιών και ενδείξεων, το ωράριο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη, οι τυχόν
υπάρχοντες περιορισμοί και απαγορεύσεις, οι αριθμοί τηλεφώνων των τοπικών κέντρων παροχής
πρώτων βοηθειών και της Λιμενικής αρχής και ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης(112).
Άρθρο 3ο –Προσωπικό εκτέλεσης της Ναυαγοσωστικής υπηρεσίας
Το προσωπικό που θα διαθέσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση της υπηρεσίας θα είναι (3 )
ναυαγοσώστες συνολικά και ειδικότερα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 ανά πολυσύχναστη
παραλία, εφοδιασμένοι με την απαραίτητη άδεια (Ναυαγοσώστη) από τη Λιμενική αρχή η οποία θα
είναι σε ισχύ, καθώς και έναν(1) χειριστή ταχύπλοου σκάφους με άδεια εν ισχύ για επαγγελματικό
πνευστό ταχύπλοο σκάφος ολικού μήκους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων και με ωράριο όπως
προβλέπεται στο άρθρο 16 του ν 4676/2020.
Υποχρεώσεις ναυαγοσώστη:
1.ο ναυαγοσώστης βρίσκεται σε ετοιμότητα, με ένδυμα κολύμβησης, καθ’ όλη τη διάρκεια της
υπηρεσίας του και μπορεί να περιπολεί με σωστική λέμβο, κωπηλατώντας κοντά στο χώρο των
λουομένων, ή να κάθεται επί του υπάρχοντος βάθρου (παρατηρητήριο) ναυαυγοσώστη ή να
περιπολεί πεζός επί της ακτογραμμής στο χώρο ευθύνης του ,από 10:00 π.μ. έως 18:00 μ.μ. και για
επτά(7) μέρες την εβδομάδα.

2.ο ναυαγοσώστης κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του παρακολουθεί τους λουομένους, είναι σε
άμεση ετοιμότητα παροχής βοήθειας και δεν εκτελεί άλλη παράλληλη εργασία.
3ο Υποχρεώσεις χειριστή σκάφους και ναυαγοσώστη που επεμβαίνει στο σωστικό σκάφος να
βρίσκονται σε κομμάτι της χωρικής αρμοδιότητας που θα υποδεικνύεται από τον Δήμο Ληξουρίου
και να ευρίσκεται σε ετοιμότητα για παροχή άμεσης βοήθειας από 10:00 π.μ. έως 18:00 μ.μ. και για
επτά(7) μέρες την εβδομάδα.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει κατάλογο με το σύνολο του ανθρώπινου
δυναμικού που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της ναυαγοσωστικής κάλυψης των
πολυσύχναστων παραλιών( ναυαγοσώστες και χειριστής ταχύπλοου σκάφους. Τον κατάλογο του
προσωπικού θα συνοδεύουν σύντομο βιογραφικό, ακριβή αντίγραφα των πτυχίων εν ισχύ που θα
προσκομίσουν καθώς και το κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας τους. Ο κατάλογος αυτός, σε περίπτωση
αντικατάστασης, θα ενημερώνεται και θα κοινοποιείται στον υπεύθυνο του Δήμου. Οι παραπάνω
κατάλογοι θα κοινοποιούνται με ευθύνη του Δήμου στην αρμόδια Λιμενική και Πυροσβεστική Αρχή
ή όπου απαιτηθεί για την διευκόλυνση του έργου τους .
Άρθρο 4ο –Δαπάνη της Υπηρεσίας
Η δαπάνη της υπηρεσίας για το έτος 2022, προϋπολογίζεται στο ποσόν των 74.000,00
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ:ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-(ΑΡΘΡΑ 5-8)

Άρθρο 5ο-Γενικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης υπηρεσίας
5.1 Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν τους χώρους που αφορούν το αντικείμενο της
εργασίας για να λάβουν γνώση των επιτόπιων συνθηκών εργασίας.
5.2 Θεωρείται δεδομένο ότι οι διαγωνιζόμενοι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της παρούσης και
των ειδικών συνθηκών της υπηρεσίας. Σε καμία περίπτωση ο ανάδοχος δεν θα μπορεί να στηρίζεται
στην άγνοια των συνθηκών και αναγκών της παραλιακής ζώνης του Δήμου για περιπτώσεις
προβλημάτων ή αδυναμίας εκτέλεσης υπηρεσιών που προβλέπονται στην παρούσα συγγραφή
υποχρεώσεων.
5.3 Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τοπική τεχνική υποδομή και οργάνωση η οποία θα του
εξασφαλίζει συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη και απρόσκοπτη λειτουργία του μηχανολογικού
εξοπλισμού που θα χρησιμοποιεί για την εκτέλεση των υπηρεσιών. Οι διαγωνιζόμενοι θα
υποβάλλουν στοιχεία με τα οποία θα αποδεικνύεται η τεχνική υποδομή και οργάνωση που
διαθέτουν και θα εφαρμόσουν (προσωπικό, εξοπλισμός, κ.λ.π.)
5.4 Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου προς τις εντολές
της οποίας οφείλει απόλυτη συμμόρφωση και ευρίσκεται σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται και
η εκτέλεση της υπηρεσίας του.
5.5 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει και διέπεται (και τούτο θα αποδεικνύεται) από τις
ισχύουσες διατάξεις περί ναυαγοσωστικού έργου.
5.6 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει – ορίσει έναν (1) συντονιστή-επόπτη ναυαγοσωστών για
το προσωπικό του (ναυαγοσώστες),ο οποίος θα συντονίζει-εποπτεύει τους ναυαγοσώστες, το
ναυαγοσωστικό τους έργο και θα ενημερώνουν τις υπηρεσίες του Δήμου για θέματα που αφορούν
την καλύτερη δυνατή εκτέλεση της υπηρεσίας, καθώς και ένα χειριστή μηχανοκίνητου μικρού

ταχύπλοου σκάφους για την παροχή άμεσης βοήθειας στις υφιστάμενες λουτρικές εγκαταστάσεις
του Δήμου.
5.7 Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση της υπηρεσίας,
αμοίβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η
απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών, θα πρέπει αυτοί
να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας η οποία θα θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
5.8 το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος θα αντικαθίσταται, εφόσον το απαιτήσει ο
Δήμος, σε περίπτωση που θα κριθούν ακατάλληλοι για την ομαλή διεκπεραίωση της συμβατικής
υπηρεσίας.
5.9 Ο εξοπλισμός του αναδόχου που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της υπηρεσίας θα πρέπει
να διατηρείται καθαρός.
Άρθρο 6ο –Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης υπηρεσίας
6.1 Σε περίπτωση βλάβης του μηχανολογικού εξοπλισμού ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο αδυναμίας
εκτέλεσης της υπηρεσίας, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή του με άλλο, έτσι
ώστε να ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο πρόγραμμα υπηρεσιών χωρίς διακοπή. Υποχρεούται να
ειδοποιήσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία για την αδυναμία εκτέλεσης της προγραμματισμένης
υπηρεσίας και να ενημερώσει με ποιό τρόπο και σε πόσο χρονικό διάστημα θα προβεί στην
επανόρθωσή της.
6.2 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
Δ.Σ.
6.3 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 υπηρεσίας και για την πρόληψη
ατυχημάτων ή ζημιών σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα. Για ατυχήματα ή ζημιές που τυχόν θα
συμβούν στο προσωπικό του αναδόχου ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη
και ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά τις ευθύνες , τόσο τις αστικές όσο και τις ποινικές, σύμφωνα με
τις διατάξεις των οικείων νόμων για τις περιπτώσεις αυτές.

Άρθρο 7ο-Πληρωμή εκτελεσθέντων υπηρεσιών
7.1 Η αποζημίωση του αναδόχου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες , θα καταβάλλεται στο τέλος
έκαστου μήνα, με χρηματικό ποσό ίσο προς το ¼ της ετήσιας συμβατικής αμοιβής του , ύστερα από
σύνταξη της βεβαιώσεως καλής εκτέλεσης της αρμόδιας επιτροπής του δήμου, που θα εκδίδεται
εντός δέκα(10) ημερών από το πέρας του πιστοποιούμενου μήνα.
7.2 Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου,
εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η
διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό. Επίσης οποιοδήποτε
πρόστιμο Δημοσίας αρχής το οποίο θα απορρέει από την μη σωστή παροχή της υπηρεσίας σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην παρούσα και στους όρους Διακήρυξης θα καταλογίζονται στον ανάδοχο και
θα αφαιρούνται από τα προς πληρωμή ποσά.
7.3 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή της αξίας των συμβατικών εκτελεσθέντων
υπηρεσιών είναι το μηνιαίο πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας από την αρμόδια

Επιτροπή του Δήμου, το τιμολόγιο του ανάδοχου και ότι άλλο προβλέπεται από την ισχύουσα
νομοθεσία.
7.4 Ο Δήμος Ληξουρίου διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση μη παροχής των αναφερομένων στην
παρούσα υπηρεσιών για οποιονδήποτε λόγο, είτε προέρχεται από υπαιτιότητα του Δήμου, είτε του
αναδόχου να μειώσει το τίμημα του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α., κατόπιν
προσκομίσεως από τον ανάδοχο του πίνακα συνολικού κόστους παρεχόμενων υπηρεσιών κατά την
λήξη της συμβάσεως.
Άρθρο 8 ο . Ρήτρες
8.1 Ο ανάδοχος, υποχρεούται να κάνει την έναρξη εκτέλεσης της υπηρεσίας με τον ανάλογο
εξοπλισμό και προσωπικό εντός της προθεσμίας που ορίζει στην προσφορά του, η οποία όμως δεν
μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό όριο της μιάς (1) ημέρας, διάστημα εκτιμούμενο ως επαρκές για
την εξασφάλιση, την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού και
προσωπικού από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο ανάδοχος οφείλει να κάνει την έναρξη
των υπηρεσιών την ακριβή ημερομηνία που θα του ανακοινώσει η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου.
Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης και για είκοσι (20)
συνολικά ημερολογιακές ημέρες. Μετά την διαπίστωση παρέλευσης άπρακτου του διαστήματος
αυτού ο ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος και εφαρμόζονται οι ανάλογες κυρώσεις.
8.2 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβιάσει επανειλημμένα τις συμβατικές του υποχρεώσεις,
υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας ή δεν
συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με
τις νομοθετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016.
8.3 Σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου η Υπηρεσία διατηρεί το
δικαίωμα της περικοπής του αναλογούντος τιμήματος για τις σχετικές υπηρεσίες και εφ' όσον ο
ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
8.4 Η Δημοτική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, όταν αποδεδειγμένα κρίνει ότι ο ανάδοχος εκτελεί την
υπηρεσία πλημμελώς και ότι μετά από συνεχή επανάληψη της αντισυμβατικής συμπεριφοράς, να
τον καταστήσει έκπτωτο αφού πρώτα τον καλέσει με εξώδικη διαμαρτυρία και σε προθεσμία
δεκαπέντε ημερών, να υποβάλλει τις απόψεις του εγγράφως.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-(ΑΡΘΡΑ 9 -11)
Άρθρο 9ο. Περιεχόμενο Προσφοράς

Η προσφορά των διαγωνιζόμενων θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα παρακάτω:
9.1 Οικονομική προσφορά
9.1.1 Η οικονομική προσφορά θα διατυπώνεται σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα
προϋπολογισμού προσφοράς, για την κατ' αποκοπή εκτέλεση προσφερόμενων υπηρεσιών για
χρονική διάρκεια τεσσάρων (4) μηνών και για το έτος 2022.
9.1.2 Για την διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπ'
όψιν ότι ο ανάδοχος με δική του ευθύνη και μέριμνα αναλαμβάνει το κόστος και τα έξοδα που
αφορούν:
- Την διάθεση του συνόλου του απασχολούμενου εξοπλισμού.
- 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 φόροι.

- Την αμοιβή (μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές) του απασχολούμενου προσωπικού
(ναυαγοσώστες – συντονιστής επόπτης ναυαγοσωστών – χειριστής σκάφους) και λοιπά συναφή
έξοδα με την απασχόληση του.
- Το "management" της υπηρεσίας (εκπαίδευση προσωπικού, τεχνική υποστήριξη, παροχή
τεχνογνωσίας στην εκτέλεση της υπηρεσίας, εποπτεία και σχεδιασμός των υπηρεσιών, κλπ).
9.2 Τεχνική προσφορά
9.2.1 Εξοπλισμός εκτέλεσης του έργου
Για την άριστη και απρόσκοπτη εκτέλεση της υπηρεσίας, οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να
διαθέτουν τον απαιτούμενο και κατάλληλο εξοπλισμό σε είδος, αριθμό και λειτουργικότητα που θα
καθορίζουν στην προσφορά τους. Ο εξοπλισμός θα είναι σύγχρονης, τεχνολογίας, για κατάλληλη
εκτέλεση των υπηρεσιών. Η κατοχή του εξοπλισμού από τον ανάδοχο θα αποδεικνύεται με
τιμολόγια αγοράς ή μισθωτήρια συμβόλαια. Η ύπαρξη του εξοπλισμού κατά τη διενέργεια της
δημοπρασίας θα αξιολογηθεί θετικά. Σε διαφορετική περίπτωση ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει αν
κριθεί ανάδοχος του έργου να παρουσιάσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό μία ημέρα πριν την έναρξη
των υπηρεσιών, διαφορετικά θα κηρυχθεί έκπτωτος με όλες τις συνέπειες που ορίζουν οι σχετικές
διατάξεις.
9.2.2 Οργάνωση και υποδομή του διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση της υπηρεσίας
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να παρουσιάσουν τα κάτωθι:
- Υποδομή που διαθέτει ο διαγωνιζόμενος για το serνice και συντήρηση του προσφερόμενου
εξοπλισμού (παρακαταθήκη ανταλλακτικών, τεχνικό προσωπικό κλπ) και των υπηρεσιών.
- Χρονοδιάγραμμα έναρξης εκτέλεσης των προσφερόμενων υπηρεσιών (σημειώνεται ότι ο χρόνος
έναρξης των υπηρεσιών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 2 ημερών από την υπογραφή της
σύμβασης). Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα ο συντομότερος χρόνος έναρξης του έργου.
- Διάθεση επάρκειας εφεδρικού μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων σύγχρονης
τεχνολογίας για την εκτέλεση υπηρεσιών που είναι σχετικές με το αντικείμενο της υπηρεσίας.
9.2.5 Στοιχεία εμπειρίας του διαγωνιζόμενου
Κάθε στοιχείο που να αποδεικνύει την εμπειρία και την ειδίκευση του διαγωνιζόμενου στην
εκτέλεση αντίστοιχων δραστηριοτήτων:
α) Υπεύθυνη Δήλωση για εκτέλεση ή μη αντίστοιχων υπηρεσιών με τις προσφερόμενες υπηρεσίες
που θα αναφέρει με λεπτομέρεια τους Ο.Τ.Α. και άλλους φορείς στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή που
έχουν εκτελέσει. Επίσημα αποδεικτικά έγγραφα που θα αποδεικνύουν την συμβατική και πλήρη
εκτέλεση αντίστοιχων υπηρεσιών (συμβάσεις, συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης).
Άρθρο 10ο .Εναλλακτικές προσφορές
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Άρθρο 11ο. Επιλογή ανάδοχου
11.1 Μετά την υποβολή προσφορών ο Δήμος διατηρεί, επί ποινή αποκλεισμού, το δικαίωμα
υποβολής διευκρινιστικών ερωτήσεων προς τους διαγωνιζόμενους προκειμένου να διευκρινίσει
τυχόν ασάφειες των προσφορών τους (τεχνικού χαρακτήρα).
11.2 Η επιλογή του ανάδοχου θα γίνει με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάση τιμής.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-(ΑΡΘΡΑ 12 -16)

Άρθρο 12ο. Συμβατικά στοιχεία
Συμβατικά στοιχεία που διέπουν τους όρους της υπηρεσίας κατά σειρά ισχύος είναι:
α) Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο.
β) Η Πρόσκληση για την απευθείας Ανάθεση της υπηρεσίας.
γ) Η παρούσα Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και
δ) Η προσφορά του ανάδοχου.
ε) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός.
Άρθρο 13ο. Ισχύουσες, διατάξεις
Η διενέργεια και η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπονται από τις παρακάτω διατάξεις.
1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
3. Το Π.Δ. 23/2000 (Φ.Ε.Κ. Α΄18/2000). & Π.Δ. 71/2020 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 166/2020) Καθορισμός
προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σχολών ναυαγοσωστικής εκπαιδεύσεως. Καθορισμός
προϋποθέσεων χορηγήσεως αδείας ναυαγοσώστη από τις Λιμενικές Αρχές ως και καθορισμός των
υποχρεώσεων του ναυαγοσώστη κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Καθορισμός περιπτώσεων
υποχρεωτικής προσλήψεως ναυαγοσώστη, σε οργανωμένες ή μη παραλίες, για την προστασία των
λουομένων στο θαλάσσιο χώρο.
Άρθρο 14ο. Επιβαρύνσεις ανάδοχου
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τους ισχύοντες κατά την ημέρα του διαγωνισμού φόρους, τέλη και
κρατήσεις, πλην του Φ.Π.Α.
Άρθρο 15ο. Διάρκεια συμβατικού αντικειμένου
Η συμβατική διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας καθορίζεται για τέσσερις (4) μήνες από 01/06/2022
έως 30/09/2022 από την έναρξη εκτέλεσης των υπηρεσιών.
Άρθρο 16ο Προσωπικό - Τεχνικός & Μηχανικός εξοπλισμός
Ο ανάδοχος υποχρεούται το αργότερο μία (1) ημέρα πριν την έναρξη των υπηρεσιών να
παρουσιάσει όλο τον απαιτούμενο τεχνικό και μηχανικό εξοπλισμό που αναφέρεται στο Π.Δ.
71/2020 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 166/2020) καθώς και στο άρθρο 2 και 3 της παρούσης.
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