
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Μελέτης: …7…../2020 
Νομός Κεφαλληνίας Αριθμ. Πρωτ………3006 /01-6-2020….. 
Δήμος ΣΑΜΗΣ 
∆/νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών 
Τµήµα: Προµηθειών 
Πληροφορίες: κ .Καράµαλη Φωτεινή 

Ταχ. ∆/νση : Ι.Μεταξά 27 T.Κ : 28080 ΣΑΜΗ 

Τηλ: 26740-22640 

Φαξ:26740-23063 

e-m ail: fkaramali@sami.gov.gr 
 

 

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΣΑΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΛΙΟ- 

ΑΥΓΟΥΣΤΟ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2020» ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α 24% 

ΠΟΣΟΥ 64.480,00€ 

 

 

 
CPV: 75252000-7, 34521400-9 , 35112000-2 

NUTS EL623 

 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

4. ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ 
------------- 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ 
ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ 
ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΛΙΟ- 
ΑΥΓΟΥΣΤΟ- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020 

 
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ 

ΠΡΟΫΠ.: € 64.480,00 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΧΡΗΣΗ: 2020 
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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την υπηρεσία για την ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 και συγκεκριμένα για την χρονική 

περίοδο από την 01-07-2020 έως και τις 30-09-2020 δυνάμει του άρθρου 47 του Ν.4688 (Φ.Ε.Κ. 

101/Α/2020) καθώς και κατά τις λοιπές διατάξεις του ΠΔ 31/2018 4-4-2018 (Φ.Ε.Κ. 61/Α/4-4- 

2018) και από ώρες κατ΄ελάχιστον 10.00 έως 18.00 από Δευτέρα έως και Κυριακή 

συμπεριλαμβανομένων και των ημερών των Αργιών. 
 

Σκοπός της εργασίας είναι η αποτελεσματική προσφορά υπηρεσιών προς τους μόνιμους και 

εποχιακούς κατοίκους του Δήμου καθώς και των επισκεπτών και η κάλυψη των αναγκών που 

προέρχονται από το ισχύον νομικό πλαίσιο. 

Αναλυτικά οι υποχρεώσεις για την εκτέλεση της εν λόγω υπηρεσίας για χρονικό διάστημα από 

1/07/2020 έως 30/09/2020 αφορούν τις παραλίες που έχουν χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστες 

λουτρικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 2131.4.2/1129/2020/20-3-20 έγγραφο του 

Λιμεναρχείου Κεφαλληνίας: 

Ως χώρος συμβατικής εργασίας και άμεσης παροχής εργασιών του ανάδοχου ορίζονται οι ακτές 

εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Σάμης ως κάτωθι. 

Οι θέσεις ναυαγοσωστικής κάλυψης (πύργοι) ορίζονται σε τρεις (3) . 

1. Παραλία Αντισάμου, Δ.Ε. Σάμης (1 θέση) και διακόσια μέτρα (300 μ. ) εκατέρωθεν του 

ναυαγοσωστικού βάθρου(πύργου) 

2. Παραλία Μύρτου, Δ.Ε. Πυλάρου (2 θέσεις) και διακόσια μέτρα (300 μ. ) εκατέρωθεν 

έκαστου ναυαγοσωστικού βάθρου(πύργου) 

Η Τεχνική έκθεση αφορά στο σύνολο των παροχών που οφείλει να εξασφαλίσει ο Δήμος προς 

τους λουόμενους στις πολυσύχναστε παραλίες σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΠΔ 31/2018 

(ΦΕΚ 61 Α’ 4.4.2028). Καθώς η σύμβαση αφορά τόσο σε παροχή υπηρεσίας όσο και σε μίσθωση 

κινητών πραγμάτων που εμπίπτουν κατά το ν. 4412/2016. 

 

Η ενδεικτική δαπάνη της υπηρεσίας υπολογίζεται στο ποσό των ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ 

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ (64.480,00€ )ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Το χρηματικό όριο των εγγεγραμμένων πιστώσεων εμπίπτει κατά τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016 στις διαδικασίες ανοιχτού συνοπτικού διαγωνισμού κάτω των ορίων. 

Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις (όπως ισχύουν): 

Α) του Ν. 4412/2016, 

Β) του Ν.3463/2006 Φ.Ε.Κ. ΑΊ14/2006 "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 ΑΊ20/2013) "Εθνικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις” 

ΣΤ) του Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ Α'61/2018) 

Ζ) του Π.Δ. 80/2016 

Η χρηµατοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους του ∆ήµου Σάµης και έχει προβλεφθεί πίστωση στον 

προϋπολογισµό Οικονοµικού έτους 2020 στους ως κάτωθι αναφεροµένους Κ.Α.Ε. : 
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1) 70.6162.19 µε τίτλο "Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης" και 
συνολικά διαθέσιµη πίστωση € 10.000,00 

2) 70.6162.18 µε τίτλο "Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας Πυλάρου" και 
συνολικά διαθέσιµη πίστωση € 20.000,00 

3)    70.6235.01 µε τίτλο "Εκµίσθωση ναυαγοσωστικών λέµβων και σωστικού σκάφους 
επανδρωµένου µε χειριστή και ναυαγοσώστη” και συνολικά διαθέσιµη πίστωση € 41.500,00 

Ο ∆ήµος θα αναθέσει, µετά από Συνοπτικό Ανοικτό ∆ιαγωνισµό, την προαναφερόµενη υπηρεσία σε 
ανάδοχο που θα διαθέτει το απαραίτητο βάσει νοµοθεσίας (Π.∆. 31/2018 ΦΕΚ Α'61/2018) 

προσωπικό (τον απαιτούµενο αριθµό ναυαγοσωστών), τον εξοπλισµό, την τεχνογνωσία και 
ανάλογη εµπειρία που είναι απαραίτητα για την καλή εκτέλεσή της. 
Κάθε ναυαγοσώστης θα είναι εφοδιασµένος µε την απαραίτητη άδεια από την Λιµενική Αρχή. 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ 
------------- 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ 
ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ 
ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΛΙΟ- 
ΑΥΓΟΥΣΤΟ- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020 

 
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ 

ΠΡΟΫΠ.: € 64.480,00 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΧΡΗΣΗ: 2020 
 

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ 

ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΣΑΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2020» ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α 24% ΠΟΣΟΥ 64.480,00€ 

 

CPV: 75252000-7, 34521400-9 , 35112000-2 

NUTS  EL623 

 
 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Α/Α 

ΟΜΑΔ 

ΕΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΜΗΝΕΣ 

ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 

 

ΠΟΣΟ 

ΤΗΤΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α 

 
Φ.ΠΑ. 24 

% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

(με ΦΠΑ 

24%) 

1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΔΕ ΣΑΜΗΣ 
 

1 

 
7000,00 

 
1.680,00 

 
8.680,00 

2 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΔΕ 

ΠΥΛΑΡΟΥ 

 
2 

 
14.000,00 

 
3.360,00 

 
17.360,00 

3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΚΑΦΟΥΣ 
 

1 

 
10.000,00 

 
2.400,00 

 
12.400,00 

4 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ ΓΙΑ ΣΩΣΤΙΚΟ 1  1.680,00 8.680,00 
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ΣΚΑΦΟΣ 

 7.000,00   

5 
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΩΣΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ 

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΜΕΤΡΩΝ 

 

1 

 

8.000,00 

 

1.920,00

 

9.920,00 

6 
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ

ΛΕΜΒΩΝ ΔΕ ΣΑΜΗΣ 

 
1 

 
2.000,00 

 
480,00 

 
2.480,00 

 

7 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ 

ΛΕΜΒΩΝ ΔΕ 

ΠΥΛΑΡΟΥ 

 

 
2 

 

 
4.000,00 

 

 
960,00 

 

 
4.960,00 

ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 24% 
 

52.000,00 

Φ.Π.Α. 24% 
12.480,00 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 
64.480,00 

 

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 αντίστοιχο είδος 

υπηρεσίας και θα βαρύνει τους ως κάτωθι αναφερομένους Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού του 

Δήμου Σάμης, οικ. έτους 2020: 

1) 70.6162.19 µε τίτλο "Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης" και 
συνολικά διαθέσιµη πίστωση € 10.000,00 

2) 70.6162.18 µε τίτλο "Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας Πυλάρου" και 
συνολικά διαθέσιµη πίστωση € 20.000,00 

3)    70.6235.01 µε τίτλο "Εκµίσθωση ναυαγοσωστικών λέµβων και σωστικού σκάφους 
επανδρωµένου µε χειριστή και ναυαγοσώστη” και συνολικά διαθέσιµη πίστωση € 41.500,00 

 
 

3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α/Α 

ΟΜΑΔ 

ΕΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΜΗΝΕΣ 

ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 

ΠΟΣΟ 

ΤΗΤΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 

 

Φ.ΠΑ. 24 

% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

(με ΦΠΑ 24%) 

1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΔΕ ΣΑΜΗΣ 
 

1 
   

2 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΔΕ 

ΠΥΛΑΡΟΥ 

 
2 

   

3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΚΑΦΟΥΣ 
 

1 

   

4 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ ΓΙΑ ΣΩΣΤΙΚΟ 

ΣΚΑΦΟΣ 

 
1 

   

5 
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΩΣΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ 

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΜΕΤΡΩΝ 

 
1 

   

6 
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ 

ΛΕΜΒΩΝ ΔΕ ΣΑΜΗΣ 

 
1 
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7 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ 

ΛΕΜΒΩΝ ΔΕ 

ΠΥΛΑΡΟΥ 

 

 
2 

   

ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 24% 
 

Φ.Π.Α. 24% 
 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 
 

 
 
 
 
 

Ημερ/νια: 
 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ 
------------- 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ 
ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ 
ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΛΙΟ- 
ΑΥΓΟΥΣΤΟ- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020 

 
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ 

ΠΡΟΫΠ.: € 64.480,00 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΧΡΗΣΗ: 2020 
 

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ 

ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΣΑΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2020» ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α 24% ΠΟΣΟΥ 64.480,00€ 

 

CPV: 75252000-7, 34521400-9 , 35112000-2 

NUTS  EL623 

 

 
4. ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Αντικείµενο της παρούσης είναι η ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών του 

∆ήµου Σάµης, για την χρονική περίοδο τριών µηνών, ήτοι από την 1/7/2020 έως τις 30/09/2020. Ο 

∆ήµος θα αναθέσει, µετά από Συνοπτικό Ανοικτό ∆ιαγωνισµό, την προαναφερόµενη υπηρεσία σε 
ανάδοχο που θα διαθέτει το απαραίτητο βάσει νοµοθεσίας (Π.∆. 31/2018 ΦΕΚ Α'61/2018) 

προσωπικό (τον απαιτούµενο αριθµό ναυαγοσωστών), τον εξοπλισµό, την τεχνογνωσία και 
ανάλογη εµπειρία που είναι απαραίτητα για την καλή εκτέλεση της σύµβασης. 
Άρθρο 1ο-∆ιάκριση χώρου υπηρεσίας 
Ως χώρος συµβατικής υπηρεσίας και άµεσης παροχής υπηρεσιών του αναδόχου ορίζεται η 

παραλιακή ζώνη των ακτών του ∆ήµου Σάµης και συγκεκριµένα: 

Ο κατάλληλα οργανωµένος χώρος του αιγιαλού ή και της παραλίας, ο οποίος παραχωρείται ή 

εκµισθώνεται από οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ξενοδοχειακές µονάδες, επιχειρήσεις 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος, 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 ∆ήµου Σάµης, όπως άλλωστε ορίστηκαν από τα πρακτικά της 
επιτροπής, βάσει του αρθρ.11 του Π∆ 31/2018 (ΦΕΚ Α'61/2018) για το έτος 2020 (µήνες Ιούλιο, 

Αύγουστο και Σεπτέµβριο) σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 2131.4.2/1129/2020/20-3-20 έγγραφο του 

Λιμεναρχείου Κεφαλληνίας: 

1. Παραλία ΑΝΤΙΣΑΜΟΥ, ∆.Ε. ΣΑΜΗΣ [ένας (1) ναυαγοσώστης] 
2. Παραλία ΜΥΡΤΟΥ, ∆.Ε. ΠΥΛΑΡΟΥ [δύο (2) ναυαγοσώστες] 
Κάθε συµµετέχων στο διαγωνισµό µπορεί να υποβάλλει προσφορά είτε για µία οµάδα είτε για 

περισσότερες οµάδες είτε και για το σύνολο των οµάδων των υπηρεσιών, ως αυτές προσδιορίζονται 
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στην παρούσα µελέτη υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαµβάνεται το σύνολο 

των ζητούµενων υπηρεσιών έκαστης οµάδας. 
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 Π∆ 31/2018 “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) και (ε) 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 και για τις οµάδες 3, 4 και 5 δεσµευτικά επί ποινή αποκλεισµού καθώς και 
για έκαστη οµάδα εκ των 6 και 7 σύµφωνα µε το για ποια δηµοτική ενότητα υποβάλλει προσφορά 

ναυαγοσωστικής κάλυψης. 

 
 

Άρθρο 2ο-Μεθοδολογία Εκτέλεσης Υπηρεσιών 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποδείξει στην προσφορά του, όλα τα τεχνικά και µηχανικά µέσα που 

προβλέπονται στο Π∆ 31/2018(ΦΕΚ Α'61/2018), ως απαραίτητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας 
του κάθε ναυαγοσώστη και συγκεκριµένα: 

Α) για κάθε πολυσύχναστη παραλία, θα πρέπει να διαθέτει: 
Μηχανοκίνητο επαγγελµατικό µικρό σκάφος, ολικού µήκους τουλάχιστον 3,30 µέτρων, 

ιπποδύναµης τουλάχιστον των 6 ΗΡ, εγγεγραµµένο σε βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, 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 

RESQUE ΒΟΑΤ, µπλε απόχρωσης. Η έλικα του µικρού σκάφους είναι προφυλαγµένη µε πλέγµα 

για την αποτροπή ατυχήµατος. 
Β) για κάθε ναυαγοσώστη, θα πρέπει να διαθέτει: 

1) αδιάβροχο φακό, 

2) κυάλια, 

3) ναυαγοσωστικό σωσίβιο, σύµφωνα µε το παράρτηµα “∆”, 

4) σανίδα διάσωσης, τουλάχιστον 2,20 µέτρων, σύµφωνα µε το παράρτηµα “ΣΤ”, 

5) σωστικό σωλήνα, σύµφωνα µε το παράρτηµα “ΣΤ” (προαιρετικά), 

6) φορητό φαρµακείο, µε το ως κάτωθι αναφερόµενο περιεχόµενο στο Παράρτηµα “Ι”: 

• Καρδιοκυκλοφοριακά - αναληπτικά 1 

• Αναλγητικά 1 

• Ενέσιµο κορτικοστεροειδές 1 

• Σύριγγες 5 cc 2 

• Σκεύασµα κατά εγκαυµάτων 2 

• Φορητή φιάλη οξυγόνου τουλάχιστον 1 Ιt µε µειωτήρα πίεσης και συσκευή χορήγησης 
οξυγόνου 1 

• Φορητή συσκευή ανάνηψης στόµα µε στόµα τύπου Βrook 1 

• Φορητή συσκευή ανάνηψης τύπου Guedel 1 

• Συσκευή ανάνηψης δια χειρός ΑΜΡU 1 

• Επίδεσµοι Κοινοί 5 

• Γάζες αποστειρωµένες 2 

• Ελαστικός επίδεσµος 1 

• Αποστειρωµένο τούλι εµβαπτισµένο σε νερό και φυτικά έλαια για έγκαυµα 2 

• Mercurochrom 50cc 
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• Οξυζενέ 50 cc 

• Οινόπνευµα 50 cc 

• Λευκοπλάστης 1 

• Ψαλίδι κοινό 1 

7) πτυσσόµενο φορείο ή πλωτό φορείο, 

8) δύο(2) σηµαντήρες χρώµατος πορτοκαλί µε σχοινί µήκους τουλάχιστον πενήντα (50) µέτρων, 

9) ένδυµα κολύµβησης χρώµατος πορτοκαλί, στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ- 

LIFE GUARD, 

10) γυαλιά ηλίου, 

11) καπέλο στην εµπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η ένδειξη ναυαγοσώστης και κάτωθεν 

αυτής η ένδειξη LIFE GUARD, 

12) πινακίδα χρώµατος πορτοκαλί, µε την ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και κάτωθεν αυτής την 

ένδειξη FIRST AID µπλε απόχρωσης, 
13) ισοθερµικές κουβέρτες, 
14) καταδυτικό µαχαίρι, 
15) µάσκα βυθού, 

16) βατραχοπέδιλα, 

17) σηµαία ναυαγοσώστη, χρώµατος πορτοκαλί, διαστάσεων 40χ80 εκ., µε την ένδειξη 

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής την 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, µπλε απόχρωσης, 
19) κινητό τηλέφωνο, ο αριθµός κλήσης του οποίου δηµοσιοποιείται µε µέριµνα του 

εκµεταλλευόµενου την λουτρική εγκατάσταση, µε κάθε πρόσφορο µέσο, αναγράφεται σε περίοπτη 

θέση στο βάθρο (παρατηρητήριο) και αναφέρεται εγγράφως στην τοπική ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ, 

20) φορητή µεγαφωνική συσκευή (τηλεβόας) 
21) κοινή σφυρίχτρα, 

22) πράσινη σηµαία (κολυµπάτε ελεύθερα), 

23) κίτρινη σηµαία (κολυµπάτε µε προσοχή) 

24) κόκκινη σηµαία( απαγορεύεται η είσοδος στο νερό) 

25) φορητή συσκευή VHF. 

Γ) πέραν των παραπάνω υποχρεώσεων, οφείλει ο ανάδοχος επιπλέον να διαθέτει για την 

ναυαγοσωστική κάλυψη όλου του Δήμου, ένα µηχανοκίνητο µικρό ταχύπλοο σκάφος 
εγγεγραµµένο σε ΒΙΒΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ως επαγγελµατικό, ολικού µήκους 
τουλάχιστον πέντε (5) µέτρων, χρώµατος 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 RESQUE ΒΟΑΤ, µπλε απόχρωσης. 
Επιπλέον πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε µόνιµα εγκατεστηµένο προβολέα, καθώς και µε VHF 

GPS – PLOTER -ΦΟΡΗΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ - ΦΟΡΗΤΟ ΑΠΙΝΙ∆ΩΤΗ. Στο 

σκάφος θα επιβαίνουν ο χειριστής του και ένας ναυαγοσώστης, όντες σε ετοιµότητα καθηµερινά 

για παροχή άµεσης βοήθειας στις υφιστάµενες λουτρικές εγκαταστάσεις. 
∆) να τοποθετεί σε εµφανή σηµεία πρόσβασης, στο χώρο των λουτρικών εγκαταστάσεων, ειδικές 
καλαίσθητες πινακίδες διπλής όψεως στις οποίες αναγράφονται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα 

η σηµασία των σηµαιών και ενδείξεων, το ωράριο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη, οι τυχόν 

υπάρχοντες περιορισµοί και απαγορεύσεις, οι αριθµοί τηλεφώνων των τοπικών κέντρων παροχής 
πρώτων βοηθειών και της Λιµενικής αρχής και ο Ευρωπαϊκός Αριθµός Έκτακτης Ανάγκης(112). 

Ε)   Οριοθέτηση χώρου λουομένων σε θαλάσσια περιοχή 400 μέτρων (έκκεντρα των ναυαγοσωστικών πύργων). 

Περιλαμβάνεται η τοποθέτηση των πλωτών σημαντήρων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Π.Δ. η συντήρησή τους 
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και η αναπλήρωσή τους σε περίπτωση καταστροφής ή απωλειών κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου και 

η απομάκρυνσή τους μετά το πέρας της περιόδου. 

ΣΤ) τις λειτουργικές δαπάνες προσωπικού και εξοπλισμού (αντικατάσταση – φθορές - 

απώλειες του μηχανολογικού εξοπλισμού, ασφαλιστική κάλυψη καύσιμα λοιπά συναφή 

τέλη και φόροι ) 

Ζ) όποια επιπλέον των ανωτέρω υποχρέωση προκύπτει κατ΄εφαρμογή του Π.Δ. 23/2000 και των 

παραρτημάτων αυτού 

Άρθρο 3ο -Προσωπικό εκτέλεσης της Ναυαγοσωστικής υπηρεσίας 
Το προσωπικό που θα διαθέσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση της υπηρεσίας θα είναι (4) 

ναυαγοσώστες συνολικά (επτά ηµέρες την εβδοµάδα συµπεριλαµβανοµένου και των αργιών και 
σύµφωνα µε το ηµερήσιο ωράριο εργασίας που νοµίµως προβλέπεται ήτοι από τις 10.00 έως και  
τις 18.00 ) και ειδικότερα κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 1 για τις πολυσύχναστες παραλίες και το 

ναυαγοσωστικό σκάφος, 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 σκάφος ολικού µήκους τουλάχιστον πέντε (5) µέτρων. 

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 (παρατηρητήριου) ναυαγοσώστη 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 λουόµενους, είναι σε 
άµεση ετοιµότητα παροχής βοήθειας και δεν εκτελεί άλλη παράλληλη εργασία. 

Υποχρεώσεις χειριστή σκάφους και ναυαγοσώστη που επιβαίνει στο σωστικό σκάφος: 
Να βρίσκονται σε κοµµάτι της χωρικής αρµοδιότητας που θα υποδεικνύεται από τον ∆ήµο Σάµης 
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 ∆ήµου. Οι 
παραπάνω κατάλογοι θα κοινοποιούνται µε ευθύνη του ∆ήµου στην αρµόδια Λιµενική και 
Πυροσβεστική Αρχή ή όπου απαιτηθεί για την διευκόλυνση του έργου τους. 

 
Άρθρο 4ο -∆απάνη της Υπηρεσίας 
Η δαπάνη της υπηρεσίας για το έτος 2020, προϋπολογίζεται στο ποσό των 64.480,00 € , 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 

 
ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ: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 ∆ήµου (ανά ∆.Ε.) για 
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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 ∆ήµου 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 ορίσει έναν (1) εκ των ναυαγοσιστών ως επόπτη για το προσωπικό 

του (ναυαγοσώστες), ο οποίος θα συντονίζει- εποπτεύει τους ναυαγοσώστες, το ναυαγοσωστικό 

τους έργο και θα ενηµερώνει τις υπηρεσίες του ∆ήµου 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 ∆ήµου. 

5.7 Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έµµισθο προσωπικό για την εκτέλεση της υπηρεσίας, 
αµείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σηµειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η 

απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών, θα πρέπει αυτοί 
να κατέχουν νόµιµη άδεια εργασίας η οποία θα θεωρείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες. 
5.8 Το προσωπικό που θα χρησιµοποιεί ο ανάδοχος θα αντικαθίσταται, εφόσον το απαιτήσει ο 

∆ήµος, 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 ποιο τρόπο και σε πόσο χρονικό διάστηµα θα προβεί στην 

επανόρθωσή της. 
6.2 Ο ανάδοχος δεν µπορεί να υποκατασταθεί στην σύµβαση ή για κάποιο µέρος αυτής, από άλλο 

φυσικό ή νοµικό πρόσωπο χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του ∆ήµου, µετά από απόφαση του ∆.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 ∆ήµος 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 1/3 της ετήσιας συµβατικής αµοιβής του, ύστερα 

από σύνταξη της βεβαιώσεως καλής εκτέλεσης της αρµόδιας επιτροπής του ∆ήµου, που θα 
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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 ∆ηµόσιας Αρχής το οποίο θα απορρέει από την µη σωστή παροχή της 
υπηρεσίας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα και στους όρους ∆ιακήρυξης θα καταλογίζεται 
στον ανάδοχο και θα αφαιρείται 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 ∆ήµου, το τιµολόγιο του ανάδοχου και ότι άλλο προβλέπεται από την 

ισχύουσα νοµοθεσία. 

7.4 Ο ∆ήµος Σάµης διατηρεί το δικαίωµα, σε περίπτωση µη παροχής των αναφεροµένων στην 

παρούσα υπηρεσιών για οποιονδήποτε λόγο, είτε προέρχεται από υπαιτιότητα του ∆ήµου, 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 8ο - 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 των πέντε (5) ηµερών, 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 ∆ήµου. 

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 σι 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 ∆ηµοτική 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. 
 

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 τριών (3) µηνών και για το έτος 2020. 

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. 
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□ Την τοποθέτηση των σηµαδούρων για οριοθέτηση της περιοχής που θα παρέχεται η 

ναυαγοσωστική κάλυψη. 

□ Τα έξοδα κίνησης του απασχολούµενου εξοπλισµού καθώς και το τακτικό service και 
συντήρηση για την διασφάλιση της άψογης λειτουργίας τoυ. 

□ Τoν καθαρισµό τoυ εξοπλισµού. 

□ Την ασφαλιστική κάλυψη τoυ απασχολούµενου εξοπλισµού καθώς και διάφορα συναφή 

τέλη και φόρoι. 
□ Την αµοιβή (µισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές) τoυ απασχολούµενου προσωπικού 

(ναυαγοσώστες - συντονιστής επόπτης ναυαγοσωστών - χειριστής σκάφους) και λοιπά συναφή 

έξοδα µε την απασχόληση τoυ. 

□ Τo "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 τoυ έργου 

Για την άριστη και απρόσκοπτη εκτέλεση της υπηρεσίας, οι διαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να 

διαθέτουν τoν απαιτούµενο και κατάλληλο εξοπλισµό σε είδος, αριθµό και λειτουργικότητα πoυ θα 

καθoρίζoυν 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 δύο µέρες πριν την έναρξη 

των υπηρεσιών σε επιτροπή του ∆ήµου Σάµης, 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 service 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 5 ηµερών από την υπογραφή 

της σύµβασης). Θα εκτιµηθεί ιδιαίτερα ο συντοµότερος χρόνος έναρξης του έργου. 

- ∆ιάθεση επάρκειας εφεδρικού µηχανολογικού εξοπλισµού και µηχανηµάτων σύγχρονης 
τεχνολογίας για την εκτέλεση υπηρεσιών που είναι σχετικές µε το αντικείµενο της υπηρεσίας. 
9.2.3 Στοιχεία εµπειρίας του διαγωνιζόµενου 

Κάθε στοιχείο που να αποδεικνύει την εµπειρία και την ειδίκευση του διαγωνιζόµενου στην 

εκτέλεση αντίστοιχων δραστηριοτήτων: 

α) Υπεύθυνη ∆ήλωση 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 εκτελεσθεί. Επίσηµα αποδεικτικά έγγραφα που θα αποδεικνύουν την συµβατική και 
πλήρη εκτέλεση αντίστοιχων υπηρεσιών (συµβάσεις, συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις καλής 
εκτέλεσης). 

 
Άρθρο 10ο - Εναλλακτικές προσφορές 
∆εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

 
Άρθρο 11ο - Επιλογή ανάδοχου 

11.1 Μετά την υποβολή προσφορών ο ∆ήµος διατηρεί, επί ποινή αποκλεισµού, το δικαίωµα 

υποβολής διευκρινιστικών ερωτήσεων προς τους διαγωνιζόµενους προκειµένου να διευκρινίσει 
τυχόν ασάφειες των προσφορών τους (τεχνικού χαρακτήρα). 
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11.2 Η επιλογή του ανάδοχου θα γίνει µε βάση την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά βάση τιµής. 

 
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 ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού. 

γ) Η παρούσα Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

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 ∆ήµων και Κοινοτήτων». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

3. Π.∆. 31/2018 (Φ.Ε.Κ. Α' 61/2018) Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση αδείας 
ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωµένες ή µη παραλίες καθώς και To υπ΄αριθ. 

Φ.Ε.Κ. 18/Α/ 7-2-2000 

 

 
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 - ∆ιάρκεια συµβατικού αντικειµένου 

Η συµβατική διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας καθαρίζεται για τρεις (3) µήνες από 01/07/2020 

έως 30/09/2020 δυνάμει του άρθρου 47 του Ν.4688 (Φ.Ε.Κ. 101/Α/2020) ή από την έναρξη 

εκτέλεσης των υπηρεσιών έως 30/09/2020. 

 
Άρθρο 16ο Προσωπικό - Τεχνικός & Μηχανικός εξοπλισµός 
Ο ανάδοχος υποχρεούται τo αργότερο δέκα (10) ηµέρες πριν την έναρξη των υπηρεσιών να 

παρουσιάσει όλo τoν απαιτούµενο τεχνικό και µηχανικό εξοπλισµό πoυ αναφέρεται στo Π.∆. 

31/2018 (Φ.Ε.Κ. Α' 61/2018) καθώς και στο άρθρο 2 και 3 της παρούσης. 

 
ΣΑΜΗ:…01-6-2020…… 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΚΑΡΑΜΑΛΗ 

ΦΩΤΕΙΝΗ 

 
Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ 

ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΟΥ
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