
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.294/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 22/2018 της  κατεπείγουσας συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

     Θέμα:Έγκριση μελέτης για την παροχή της υπηρεσίας « Ναυαγοσωστική κάλυψη 
                ακτών Δήμου Πρέβεζας για  το έτος 2018».
 

    Στην Πρέβεζα,  σήμερα Πέμπτη 10 Μαΐου 2018 και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα

του Δήμου Πρέβεζας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, ύστερα

από  την  αρ.πρωτ.9099/04-05-2018  πρόσκληση  του Προέδρου,  που  επιδόθηκε  νόμιμα  με

αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

   Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα

τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ
     1.  Πιπιλίδης Λάζαρος Πρόεδρος  1. Γιαννουλάτος Ευάγγελος
     2.  Ροπόκης Ευάγγελος  2.  Ματέρης Κωνσταντίνος
     3.  Νέσσερης Χρήστος

      4.  Κατσαούνος Θεόδωρος
     5.  Κατέρης Κωνσταντίνος
     6.  Κωστούλας Βασίλειος
     7.  Παππάς Δημήτριος

 

    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Μάνθα Κιτσαντά , δημοτικό υπάλληλο.      

  O Πρόεδρος  έθεσε  υπόψη  των  μελών  της  Ο.Ε  ότι  με  την  αριθμ.287/2018  απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον επειδή πρέπει να
επισπευσθούν οι διαδικασίες του διαγωνισμού με τίτλο  “Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δ.Ε
Πρέβεζας για το έτος 2018” διότι ο Δήμος υποχρεούται να έχει ναυαγοσωστική κάλυψη από την
1η  Ιουνίου κάθε  έτους  σύμφωνα με  το   Π.Δ.  31/2018,  αλλιώς  του επιβάλλεται  διοικητικό
πρόστιμο από τις Λιμενικές Αρχές σε ημερήσια βάση.

   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, παρουσίασε την εισήγηση
του τμήματος προγραμματισμού ,  του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ. υπάλ.  Γ.Σακκάς), που έχει ως
εξής:  
  «...Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  36  του  Ν.4412/2016  οι  αναθέτουσες
αρχές/αναθέτοντες φορείς υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών
Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  σε  όλα  τα  στάδια  της  διαδικασίας  ανάθεσης  δημοσίων
συμβάσεων,  από  την  υποβολή  του  αιτήματος  μέχρι  την  υπογραφή  και  την  εκτέλεση  των
συμβάσεων αυτών,  με εκτιμώμενη αξία ίση ή ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000)
ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ. αριθ. 237/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου:
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α)  εγκρίθηκε  η  διενέργεια  της  παροχής  της  υπηρεσίας  “Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών
Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2018”.
β) καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης της ανωτέρω παροχής υπηρεσιών με διεθνή ηλεκτρονικό
διαγωνισμό, τους όρους του οποίου θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή.

     Θέτουμε υπόψη σας:
α) την υπ' αριθ. 237/2018 Α.Δ.Σ.
β)  την  υπ'  αριθ.  3/2018 μελέτη  του  Τμήματος  Προγραμματισμού  Οργάνωσης  και
πληροφορικής  του  Δήμου  Πρέβεζας  [Τεχνική  έκθεση  –  Ενδεικτικός προϋπολογισμός  –
Συγγραφή  γενικών  και  ειδικών  υποχρεώσεων  –  Τιμολόγιο  και  προϋπολογισμός  μελέτης  –
Έντυπο οικονομικής προσφοράς] για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο:  “Ναυαγοσωστική
κάλυψη  ακτών  Δήμου  Πρέβεζας  για  το  έτος  2018” ενδεικτικού  προϋπολογισμού
350.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
γ) την υπ' αριθ. 286/2018 Α.Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε η σχετική
πίστωση
δ) την υπ' αριθ. 360 /2018 Π.Α.Υ.

και παρακαλούμε για την έγκριση της μελέτης του Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης και
Πληροφορικής  του  Δήμου  Πρέβεζας  [Τεχνική  έκθεση  –  Ενδεικτικός προϋπολογισμός  –
Συγγραφή  γενικών  και  ειδικών  υποχρεώσεων  –  Τιμολόγιο  και  προϋπολογισμός  μελέτης  –
Έντυπο οικονομικής προσφοράς] για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο:  “Ναυαγοσωστική
κάλυψη  ακτών  Δήμου  Πρέβεζας  για  το  έτος  2018” ενδεικτικού  προϋπολογισμού
350.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. ...».

   
       Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.   
       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

 τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
 την αρ.237/2018 ΑΔΣ
 την εισήγηση της Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Εγκρίνει   την μελέτη  για  παροχή υπηρεσιών με τίτλο  “Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών   Δήμου
Πρέβεζας “ για  το έτος 2018 ως εξής:

                           ΜΕΛΕΤΗ   ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

                «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ  ΑΚΤΩΝ    
                    ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018”

                                                                       
                             

      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

                 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

                 2.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

                 3.ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

                 4.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ENTYΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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                                                  Τ   Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η

              Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται στην εργασία ναυαγοσωστικής κάλυψης των
χαρακτηρισμένων  ως  πολυσύχναστων  παραλιών  του   Δήμου   Πρέβεζας και  αφορά  στην
αποτελεσματική προσφορά υπηρεσιών προς τους λουόμενους και την κάλυψη αναγκών  που
προέρχονται από το ισχύον  νομικό πλαίσιο, Π.Δ. 31/2018,ως  ακολούθως:

1.  Παραλία  “ΒΡΑΧΟΣ”  (Δήμου  Πρέβεζας)   που  οριοθετείται  από  ξενοδοχείο  “ΣΤΑΥΡΟΥ
Κων/νου” έως όριο Δήμου Πάργας, με  τρεις (3)  ναυαγοσώστες.
2    Παραλία  “ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑ”  (Δήμου  Πρέβεζας) που  οριοθετείται   από  ψαροταβέρνα
“ΦΙΛΙΠΠΑΣ” έως ταβέρνα  το “ΛΙΜΑΝΑΚΙ”, με ένα (1) ναυαγοσώστη.
3.    Παραλία  “ΚΑΝΑΛΙ”  (ΤΣΟΥΚΕΣ) (Δήμου Πρέβεζας)  που οριοθετείται  από “CAFE
MOJO” έως  “CAFE SWELL” με   ένα ναυαγοσώστη 
4.  Παραλία  “ΚΑΝΑΛΙ   -   ΚΟΚΚΙΝΟΣ  ΓΚΡΕΜΟΣ”  (Δήμου  Πρέβεζας  ),έμπροσθεν
καταστήματος  “ΜΑΝΓΚΟ” με ένα(1) ναυαγοσώστη.                    
5. Παραλία “ΚΑΝΑΛΙ”( Δήμου Πρέβεζας), έμπροσθεν “ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΝΑΛΙΩΤΙΣΣΑΣ”  με
ένα(1) ναυαγοσώστη.
6.Παραλία  “ΜΟΝΟΛΙΘΙ” Δήμου Πρέβεζας που οριοθετείται από  ξενοδοχείο   ΙΟΝΙΟ (προς
πλευρά Μύτικα)  έως αναψυκτήριο Νο 1  με ένα(1) ναυαγοσώστη .
7.Παραλία  “ΜΟΝΟΛΙΘΙ”  Δήμου  Πρέβεζας   πλησίον  αναψυκτηρίου  Νο  2    με  ένα(1)
ναυαγοσώστη.
8.Παραλία “ΜΟΝΟΛΙΘΙ” (Δήμου Πρέβεζας),στο σημείο έμπροσθεν του κάμπινγκ (γνωστό
στην τοπική κοινωνία ως “κάμπινγκ Καλλίμαχου” με έναν (1) ναυαγοσώστη
9.Παραλία “ΜΟΝΟΛΙΘΙ” Δήμου Πρέβεζας στο σημείο έμπροσθεν του  κάμπινγκ “Burano” 
με έναν (1) ναυαγοσώστη
10. Παραλία  “ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ” ( Δήμου Πρέβεζας) με ένα(1) ναυαγοσώστη.
                                                                                                  
 
     Σύμφωνα με το άρθρο 1  του Π.Δ. 31/2018 “Ορισμοί”:
 1. Λουτρική εγκατάσταση:
α) Ο κατάλληλα οργανωμένος χώρος του αιγιαλού ή του αιγιαλού και της παραλίας ή ζώνης 
λιμένα, στον
οποίο εισέρχονται άτομα, με την καταβολή εισιτηρίου (αντιτίμου), για λήψη λουτρού στην 
έμπροσθεν αυτού
θαλάσσια περιοχή.
β) Με την επιφύλαξη της ισχύος των αναφερόμενων στην επόμενη περίπτωση, ως λουτρική 
εγκατάσταση
νοείται και ο χώρος του αιγιαλού ή του αιγιαλού και της παραλίας ή ζώνης λιμένα, ο οποίος
παραχωρείται ή εκμισθώνεται από το Δημόσιο ή τους Οργανισμούς Λιμένα ή τα Λιμενικά Ταμεία
ή από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου κ.λπ., σε διάφορους φορείς ή επιχειρήσεις (Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ξενοδοχειακές μονάδες,οργανωμένες κατασκηνώσεις, φυσικά - νομικά
πρόσωπα  κ.λπ.),  για  χρήση  εκμισθούμενων  θαλασσίων  μέσων  αναψυχής,  τοποθέτηση
καθισμάτων ή ανακλίντρων ή μέσων προφύλαξης των λουομένων από τον ήλιο, ανεξάρτητα αν
τα  άτομα  που  εισέρχονται  για  λήψη  λουτρού  στην  έμπροσθεν  αυτού  θαλάσσια  περιοχή
καταβάλλουν ή όχι εισιτήριο.
γ) Δεν θεωρείται λουτρική εγκατάσταση ο χώρος του αιγιαλού ή του αιγιαλού και της παραλίας
ή  ζώνης  λιμένα,για  τον  οποίο  (χώρο)  συντρέχουν  οι  προϋποθέσεις  της  προηγούμενης
περίπτωσης, αλλά δεν είναι πολυσύχναστος,κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 11 του
παρόντος.
Για την ασφάλεια των λουoμένων ο Δήμος επιβάλλεται να παρέχει υπηρεσίες ναυαγοσωστικής 
κάλυψης.
          Για την επίτευξη του στόχου αυτού, το αντικείμενο της παρούσας είναι  η παροχή
υπηρεσιών   «Ναυαγοσωστικής κάλυψης  ακτών  Δήμου Πρέβεζας» Ο Δήμος θα αναθέσει,
μετά από  διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό,  την  προαναφερόμενη παροχή υπηρεσιών σε
ανάδοχο που θα διαθέτει το απαραίτητο  προσωπικό  δηλαδή   δώδεκα  (12) ναυαγοσωστών,
οι  οποίοι  θα διαθέτουν άδειες ναυαγοσώστη από τη Λιμενική Αρχή σε ισχύ,για την
κάλυψη  δώδεκα  (12) ναυαγοσωστικών  βάθρων-πύργων, τον εξοπλισμό, την τεχνογνωσία
και την  ανάλογη εμπειρία  που είναι  απαραίτητα για την καλή εκτέλεση της υπηρεσίας που
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αναφέρεται  αναλυτικά   στην  Συγγραφή  Υποχρεώσεων  και  στο  Π.Δ.  31/2018.  Βάσει  του
Νόμου  4504/2017  (ΦΕΚ  Α'  184/29-11-2017)Άρθρο  742. Εφόσον  η  ναυαγοσωστική
κάλυψη  λουτρικής  εγκατάστασης  ανατίθεται,  από  τον  φορέα  εκμετάλλευσής  της,  σε  σχολή
ναυαγοσωστικής  εκπαίδευσης  η  οποία  λειτουργεί  νομίμως  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του
παρόντος, υπόχρεη για την τήρηση των, αναφερόμενων στις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ της
παραγράφου 1,  υποχρεώσεων,  είναι  η  σχολή  αυτή.». Ο  ανάδοχος  πρέπει  να  είναι   σχολή
ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης η οποία λειτουργεί νομίμως.
    Ο ανάδοχος  αναλαμβάνει  επίσης την επίβλεψη  για την εφαρμογή των 
υποχρεώσεων  του  ναυαγοσώστη, όπως αυτές  καθορίζονται από το Π.Δ.  31/2018      
Αρθρο 75. Κριτήρια επιλογής (άρθρο 58 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)                                
1. Τα κριτήρια επιλογής μπορεί να αφορούν:
α) την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας,
β) την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων.
γ) την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.
Οι  αναθέτουσες  αρχές  μπορούν  να  επιβάλλουν  στους  οικονομικούς  φορείς  ως  απαιτήσεις
συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4. Οι αναθέτουσες
αρχές περιορίζουν τις όποιες απαιτήσεις συμμετοχής σε εκείνες που είναι απαραίτητες ώστε να
διασφαλίζεται  ότι  ο  υποψήφιος  ή  ο  προσφέρων  διαθέτει  τις  εκ  του  νόμου  απαιτούμενες
προϋποθέσεις, τις χρηματοοικονομικές δυνατότητες, καθώς και τις τεχνικές και επαγγελματικές
ικανότητες για την εκτέλεση της υπό ανάθεση σύμβασης. Ολες οι απαιτήσεις σχετίζονται και
είναι  ανάλογες  με  το  αντικείμενο  της  σύμβασης.
Όσον  αφορά την  τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα,  οι  αναθέτουσες  αρχές  μπορούν  να
επιβάλλουν  απαιτήσεις  που  να  εξασφαλίζουν  ότι  οι  οικονομικοί  φορείς  διαθέτουν  τους
αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση
σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας.
Οι  αναθέτουσες  αρχές  μπορεί  να  απαιτούν  ειδικότερα  από  τους  οικονομικούς  φορείς,  να
διαθέτουν  ικανοποιητικό  επίπεδο  εμπειρίας,  αποδεικνυόμενο  με  κατάλληλες  συστάσεις  από
συμβάσεις  που  έχουν  εκτελεστεί  κατά  το  παρελθόν.
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 τουλάχιστον των τελευταίων τριών ετών, να έχουν εκτελέσει συναφείς 
συμβάσεις παροχής υπηρεσιών του συγκεκριμένου τύπου.(ναυαγοσωστική κάλυψη και γαλάζιες 
σημαίες).
β) να διαθέτουν Τεχνικό ασφαλείας
γ) να διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό όπως αυτός αναφέρεται αναλυτικά στις τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης
δ) να διαθέτουν ειδικά εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό (με την απαιτούμενη άδεια) 
όπως αναφέρεται στη μελέτη

Αναλυτικά οι υποχρεώσεις για την παροχή υπηρεσιών της  ναυαγοσωστικής κάλυψης αφορούν :

1.Στην  ναυαγοσωστική  κάλυψη-  πρόσληψη  (3)  ναυαγοσωστών και  στην  προμήθεια
ναυαγοσωστικού  εξοπλισμού  για  την  ομαλή  λειτουργία   τριών  (3)  ναυαγοσωστικών
βάθρων(πύργων)   στην  παραλία   “ΒΡΑΧΟΣ”    Δήμου  Πρέβεζας-Δημοτική  Ενότητα
Ζαλόγγου  που οριοθετείται από ξενοδοχείο “ΣΤΑΥΡΟΥ Κων/νου” έως όριο Δήμου Πάργας,και
διακόσια μέτρα (200 μ. ) εκατέρωθεν  του  κάθε ναυαγοσωστικού βάθρου(πύργου).

2.Στην  ναυαγοσωστική  κάλυψη-  πρόσληψη ενός(1)  ναυαγοσώστη και  στην  προμήθεια
ναυαγοσωστικού  εξοπλισμού  για  την  ομαλή  λειτουργία  ενός  (1)  ναυαγοσωστικού
βάθρου(πύργου)   στην  παραλία  “ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑ”  Δήμου  Πρέβεζας-Δημοτική  Ενότητα
Ζαλόγγου,στο  σημείο   που οριοθετείται   από  ψαροταβέρνα   “ΦΙΛΙΠΠΑΣ”  έως  ταβέρνα  το
“ΛΙΜΑΝΑΚΙ”,  με  ένα  (1)  ναυαγοσώστη  -    μία(1)  θέση,  και   διακόσια  μέτρα  (200  μ.  )
εκατέρωθεν  του  ναυαγοσωστικού βάθρου(πύργου).

3. Στην ναυαγοσωστική κάλυψη- πρόσληψη ενός(1) ναυαγοσώστη και στην προμήθεια 
ναυαγοσωστικού εξοπλισμού για την ομαλή λειτουργία ενός (1) ναυαγοσωστικού  

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/770
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βάθρου(πύργου)  στην παραλία ΚΑΝΑΛΙ “ ΤΣΟΥΚΕΣ”, Δήμου Πρέβεζας-Δημοτική Ενότητα 
Ζαλόγγου,στο σημείο που οριοθετείται  από “CAFE MOJO” έως  “CAFE SWELL” με   ένα 
ναυαγοσώστη -μία(1) θέση και  διακόσια μέτρα (200 μ. ) εκατέρωθεν  του  ναυαγοσωστικού 
βάθρου(πύργου).

4.Στην  ναυαγοσωστική  κάλυψη-  πρόσληψη  ενός(1)  ναυαγοσώστη  και  στην  προμήθεια
ναυαγοσωστικού  εξοπλισμού  για  την  ομαλή  λειτουργία  ενός  (1)  ναυαγοσωστικού
βάθρου(πύργου)   στην  Παραλία  “ΚΑΝΑΛΙ   -   ΚΟΚΚΙΝΟΣ  ΓΚΡΕΜΟΣ” Δήμου  Πρέβεζας
Δημοτική Ενότητα Ζαλόγγου,έμπροσθεν καταστήματος  “ΜΑΝΓΚΟ”  με ένα(1) ναυαγοσώστη-
μία(1)θέση,και διακόσια μέτρα (200 μ. ) εκατέρωθεν  του  ναυαγοσωστικού βάθρου(πύργου).

5.  Στην  ναυαγοσωστική  κάλυψη-  πρόσληψη ενός(1)  ναυαγοσώστη  και  στην  προμήθεια
ναυαγοσωστικού  εξοπλισμού  για  την  ομαλή  λειτουργία  ενός  (1)  ναυαγοσωστικού
βάθρου(πύργου)  στην  Παραλία “ΚΑΝΑΛΙ”  Δήμου  Πρέβεζας,έμπροσθεν  “ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΚΑΝΑΛΙΩΤΙΣΣΑΣ” με έναν ναυαγοσώστη -μία (θέση), και διακόσια μέτρα (200 μ. ) εκατέρωθεν
του  ναυαγοσωστικού βάθρου(πύργου). 
6.Στην  ναυαγοσωστική  κάλυψη-  πρόσληψη ενός(1)  ναυαγοσώστη και   στην  προμήθεια
ναυαγοσωστικού  εξοπλισμού  για  την    ομαλή  λειτουργία  ενός  ναυαγοσωστικού
βάθρου(πύργου),στην   Παραλία   “ΜΟΝΟΛΙΘΙ”  Δήμου  Πρέβεζας που  οριοθετείται  από
ξενοδοχείο  ΙΟΝΙΟ (προς πλευρά Μύτικα)  έως αναψυκτήριο Νο 1,  με ένα(1) ναυαγοσώστη-μία
θέση,και  διακόσια μέτρα  (200 μ.) εκατέρωθεν του  ναυαγοσωστικού βάθρου(πύργου). 

7.Στην ναυαγοσωστική κάλυψη- πρόσληψη ενός ναυαγοσώστη και στην προμήθεια 
ναυαγοσωστικού εξοπλισμού  για την ομαλή   λειτουργία  ενός ναυαγοσωστικού 
βάθρου(πύργου) στην  Παραλία  “ΜΟΝΟΛΙΘΙ” Δήμου Πρέβεζας, πλησίον αναψυκτηρίου Νο 
2, με ένα(1) ναυαγοσώστη-μία(1)θέση και διακόσια  200 μ.) εκατέρωθεν του ναυαγοσωστικού 
βάθρου(πύργου).

8.Στην  ναυαγοσωστική  κάλυψη-  πρόσληψη  ενός(1)  ναυαγοσώστη και  στην  προμήθεια
ναυαγοσωστικού  εξοπλισμού  για  την  ομαλή  λειτουργία  ενός  (1)  ναυαγοσωστικού
βάθρου(πύργου) στην παραλία “ΜΟΝΟΛΙΘΙ” Δήμου Πρέβεζας,στο σημείο έμπροσθεν του
κάμπινγκ(γνωστό στην τοπική κοινωνία ως  “κάμπινγκ Καλλίμαχου”,με ένα(1) ναυαγοσώστη-
μία(1)θέση και διακόσια 200 μ.) εκατέρωθεν του  ναυαγοσωστικού βάθρου(πύργου).
9  Στην  ναυαγοσωστική  κάλυψη-  πρόσληψη  ενός(1)  ναυαγοσώστη  και  στην  προμήθεια
ναυαγοσωστικού  εξοπλισμού  για  την  ομαλή  λειτουργία  ενός  (1)  ναυαγοσωστικού
βάθρου(πύργου)  στην  παραλία  “ΜΟΝΟΛΙΘΙ”  Δήμου  Πρέβεζας,στο  σημείο  έμπροσθεν  του
κάμπινγκ ¨”Βurano”, με ένα(1) ναυαγοσώστη-μία (1) θέση και διακόσια  200 μ.) εκατέρωθεν
του  ναυαγοσωστικού βάθρου(πύργου).
10.  Στην  ναυαγοσωστική  κάλυψη-  πρόσληψη  ενός(1)  ναυαγοσώστη  και  στην  προμήθεια
ναυαγοσωστικού  εξοπλισμού  για  την  ομαλή  λειτουργία  ενός  (1)  ναυαγοσωστικού
βάθρου(πύργου)    “ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ” Δήμου Πρέβεζας  με ένα(1) ναυαγοσώστη- μία(1)θέση
και διακόσια μέτρα (200 μ. ) εκατέρωθεν  του  ναυαγοσωστικού βάθρου(πύργου). 

                  
   Συνολικά   δώδεκα (12) βάθρα-πύργοι, δώδεκα (12) θέσεις ναυαγοσωστών.            
   Ο ανάδοχος  αναλαμβάνει:
 το κόστος   και τα έξοδα  που αφορούν στην διάθεση του συνόλου του απαιτούμενου

εξοπλισμού και της τοποθέτησης των σημαδούρων για οριοθέτηση της περιοχής  όπου θα
παρέχεται η ναυαγοσωστική κάλυψη:

 τα έξοδα μεταφοράς του απαιτούμενου εξοπλισμού  και της τοποθέτησης των σημαδούρων 
για οριοθέτηση της περιοχής όπου θα παρέχεται η ναυαγοσωστική κάλυψη

 Τα έξοδα μεταφοράς του απαιτούμενου εξοπλισμού καθώς και το τακτικό service και την 
συντήρηση για την διασφάλιση της άψογης λειτουργίας  του

 τον καθαρισμό του εξοπλισμού 
 την ασφαλιστική κάλυψη του απαιτούμενου εξοπλισμού καθώς και διάφορα συναφή τέλη 

και φόροι
 την  αμοιβή  (μισθοδοσία  και  εργοδοτικές  εισφορές)  του  απασχολούμενου   προσωπικού

(ναυαγοσώτες,τεχνικοι,  κλπ)  που  θα  καλύψουν  τα  δώδεκα  (12)  ναυαγοσωστικά
βάθρα(πύργους) και λοιπά συναφή έξοδα με την απασχόλησή του
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 Το  “management”  του  ναυγοσωστικού  έργου(εκπαίδευση  προσωπικού  ,τεχνική
υποστήριξη,παροχή τεχνογνωσίας στην εκτέλεση του ναυαγοσωστικού έργου,εποπτεία και
σχεδιασμό των εργασιών κλπ.)

 την κατασκευή και συντήρηση  των  δώδεκα (12)    προαναφερομένων   
ναυαγοσωστικών βάθρων(πύργων)

 αναλαμβάνει  δε   και  την  μεταφορά,  τοποθέτηση  και  αφαίρεση  του
εξοπλισμού  που  απαιτείται  για  την  οργάνωση   των  ακτών  για  το
πρόγραμμα των Γαλάζιων Σημαιών(W.C, Εντυπα Πίνακα Ανακοινώσεων,
Πινακίδες, όλο τον εξοπλισμό των ΑΜΕΑ δηλαδή  προσβάσεις για ΑΜΕΑ,
χημικές τουαλέτες   πλωτά αμφίβια αμαξίδια,sea trac   κλπ,  )  που θα
διαθέσει   ο   Δήμος   Πρέβεζας,  την  επιστασία  και  διαφύλαξη  της
διατήρησης του εξοπλισμού στα σημεία που τοποθετήθηκε , σύμφωνα με
το χάρτη κάθε ακτής που έχει σταλεί στην Ε.Ε.Π.Φ, την ενημέρωση του
Δήμου για τυχόν φθορές ή προβλήματα σχετικά με τον εξοπλισμό  καθώς και
την  αφαίρεση αυτών από τις πολυσύχναστες ακτές  μέχρι τη λήξη της σύμβασης
και  αμέσως  μετά  την  λήξη  του  προγράμματος.  Επίσης  την  οργάνωση-
επιστασία,συντήρηση του ναυαγοσωστικού εξοπλισμού και  εν γένει  την ομαλή
λειτουργία της ναυαγοσωστικής κάλυψης,την ενημέρωση του Δήμου για τυχόν
προβλήματα σχετικά με τον εξοπλισμό για τις ανωτέρω  πολυσύχναστες ακτές
μέχρι τη λήξη της σύμβασης.

      .  Τα βάθρα θα λειτουργούν καθημερινά,όλες τις ημέρες της εβδομάδας από
10:30 έως  17.30.

         Η διάρκεια του εκτελούμενης παροχής υπηρεσιών θα είναι  τέσσερεις (4) μήνες
από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

      Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένης  παροχής υπηρεσιών ανέρχεται  στο ποσόν των
τριακοσίων  πενήντα   χιλιάδων  ευρώ (350.000,00  €) συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ
24%. για το έτος 2018. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος
Πρέβεζας.  Η  δαπάνη  για  την  εν  λόγω  σύμβαση  βαρύνει  τον   σε  βάρος  του  ΚΑ
02.15.6162.003  με τίτλο”  ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ  ΚΑΛΥΨΗ  ΑΚΤΩΝ   ΔΗΜΟΥ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ”
συνολικού  ύψους  350.000,00  ΕΥΡΩ, του  προϋπολογισμού  του   Δήμου  Πρέβεζας,
οικονομικού έτους 2018.Η ανάθεση της  παροχής υπηρεσιών της ναυαγοσωστικής κάλυψης
των  ακτών  του  Δήμου   Πρέβεζας,   θα  πραγματοποιηθεί  µετά  από   διεθνή  ηλεκτρονικό
διαγωνισμό.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

 
ΠΡΕΒΕΖΑ  7-5-2018 

ΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ      Ο  ΑΡΜΟΔΙΟΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
                                                                                      

                                                                                                 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΚΑΣ                   
                                                  
                                                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΙΣΑΝΔΡΑΤΟΣ      
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤMHMA ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
                                                               ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
                                                              “ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
                                                              ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                   
                                                               ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ  2018”

 
Ε      Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

               Πρόβλεψη δαπάνης γιά την επάνδρωση  δώδεκα (12) πύργων γιά 4 μήνες.
(Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος)    
               Οι δαπάνες διαχωρίζονται ως εξής:
                1.Τις δαπάνες  μισθοδοσίας και ασφάλισης του προσωπικού που θα απασχοληθεί 
στην εκτέλεση  της εργασίας
                2.Τις δαπάνες χρήσης του εξοπλισμού και λειτουργικά έξοδα-Ναυγοσωστικό 5,5 
μετρα σκάφος με εξοπλισμό που προβλέπει  το πδ 31/2018, αποσβεση κοστους σκαφους 
,εξοπλισμου και καυσιμα                 
                3. την κατασκευή  και τοποθέτηση πύργων
                4.Management-οργάνωση και διαχείριση  εκτέλεσης εργασιών
(διοικητικό προσωπικό,εκπαίδευση  παρακολούθηση εργασιών, ποινική& αστική ευθύνη) .
               5. Την  εξυπηρέτηση προγράμματος  ΓΑΛΑΖΙΩΝ ΣΗΜΑΙΩΝ ( Μεταφορά-Τοποθέτηση-
Αφαίρεση εξοπλισμού  των Γαλάζιων Σημαιών) Εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ 
                
                Η ενδεικτική κατανομή των προϋπολογιζόμενων  δαπανών γίνεται στον κατωτέρω 
πίνακα:
            
    Πρόβλεψη δαπάνης γιά την επάνδρωση (12) πύργων για τέσσερεις (4) μήνες.    

Α/
Α

Κατηγορία δαπάνης ΜΕΡΙΚΑ ΣΥ-
ΝΟΛΑ

ΜΗΝΑ

ΠΟΣΟ 
ΜΗΝΑ

ΜΕΡΙΚΑ ΣΥ-
ΝΟΛΑ

4 ΜΗΝΟΥ

ΠΟΣΟ ΤΕ-
ΤΡΑΜΗΝΟΥ

Εκτιμώμενη
δαπάνη καθα-

ρή αξία

(Ευρώ )

1 Δαπάνες προσωπικού
(μισθοί,ασφαλιστική 
κάλυψη πλήρους απα-
σχόλησης,δώρα,)
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12Χ 1.600,00 19.200,00
€

76.800€ 76.800,00  €

4 χ 1.600 
χειριστης+ναυααγο-
σωστης σκαφους 5 
μετρου

6.400 € 25.600 €  25.600       €

2Χ1.600,00
συντοντιστές

3.200 € 12.800 € 12.800            
€

 
115.200,0
0 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑ-
ΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

115.200,00 €

2 Ατομικός Εξοπλισμός 
ναυαγοσώστη σύμφωνα
με το 
Π.Δ.31/2018(Στην τιμή 
αυτή περιλαμβάνον ται 
οι δαπάνες 
προμήθειας ,χρήσης και 
διατήρησης σε καλή λει-
τουργία όλου του απα-
ραίτητου εξοπλισμού γιά
όλη την περίοδο της 
ναυαγοσωστικής κάλυ-
ψης των ακτών)12  
σκαφη 2.450Χ12 
σκαφη 3,3 μ +  Ναυ-
γοσωστικό 5,5 μετρο 
σκάφος με εξοπλισμό
που προβλέπει  το πδ 
31/2018

43.140,00
€

43.140,00€

Καύσιμα σκαφών   12 
σκάφη με 6 hp μηχανή  
με 2 ωρες περιπολία 
/ημέρα 8,34 ευρώ 
/ημέρα χ 12 
σκαφη=100 ευρώ 
/ημέρα χ 120 ημέρες 
=12.000 ευρώ       αυ-
τοκίνητο 4χ4  1 διαδρο-
μή  ανα ημέρα 250 χιλ.
(14λ/100 χλ)= 35 Λιτρα
χ 1,5 ε/λ=52.5 ε  χ 120
ημ = 6.300 ευρώ.

μήκος ακτογραμμής 20 
μιλια. Καυσιμα ταχύπλο-
ου μηχανικιν.  .5,5 με-
τρα  σκαφους 2 λ/μιλι  
ανα  περιπολία την 
ημέρα 40χ 2 λ/μ =80 
λιτρα χ 1,8(1,6 βενζ. 
+0,2 λάδι)=144 € 

ΚΑΤ ΑΠΟ-
ΚΟΠΗ

52.860,00
€ 

52.860,00
€

52.860,00 €
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/ημέρα χ 120 μέρες= 
17.2800 € δύο περι-
πολίες καθημερινα χ 
2  =34.560

Τοποθέτηση σημα-
ντήρων 

Οριοθέτηση παρα-
λιών 

ΚΑΤ 
ΑΠΟΚΟΠΗ

5.000,00 
€

5.000,00 
€

5.000,00 €

Δαπάνη επαγγελματι-
κών αυτοκινήτων για 
ναυαγοσωστική κάλυψη
( ο  εξοπλισμός και τα
όχηματα εξυπηρετούν
τους ναυαγοσώστες)  

ΚΑΤ
ΑΠΟΚΟΠΗ

15.000,00
€

15.000,00
€

15.000,00 €

3

4.

Κατασκευή και τοπο-
θέτηση ναυαγοσωστι-
κών  πύργων 

Μαnαgement-ορ-
γάνωση
και διαχείριση 
εκτέλεσης 
εργασιών(διοικητικο 
προσωπικό,εκπαίδευ-
ση,
παρακολούθηση ερ-
γασιών,ποινική και 
αστική ευθύνη

ΚΑΤ
ΑΠΟΚΟΠΗ

21.000,00
€

21.000,00
€

21.000,00 €

10.000,00 €

5 Εξυπηρέτηση-υλοποί-
ηση προγράμματος 
ΓΑΛΑΖΙΩΝ ΣΗΜΑΙΩΝ 
για 10 γαλαζιες σημαίες 
( Μεταφορά-Τοπο-
θέτηση-Αφαίρεση 
εξοπλισμού των Γα-
λάζιων Σημαιών......) 

Εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ 
για 6 ακτές 

ΚΑΤ
ΑΠΟΚΟΠΗ

10.000,00
€

10.000,00
€

10.058,06
€ 20.058,06 €

ΓΕΝΙΚΟΣΥΝΟΛΟΝ 
1+2+3+4+5

282.258,06 €

ΦΠΑ 24% που ανα-
λογεί

  67.741,94 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑ-
ΠΑΝΗΣ 

350.000,00 €
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΠΡΕΒΕΖΑ 7-5-2018

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

     Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ                 Ο  ΑΡΜΟΔΙΟΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
                                                                   ΤΟΥ    ΤΜ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ( ΑΡΘΡΑ 1 – 2 –3   )
 
Αντικείμενο  της  παρούσας  είναι  η  συγγραφή  υποχρεώσεων  για  την  παροχή  υπηρεσιών
«Ναυαγοσωστικής κάλυψη ακτών Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2018" για την χρονική
περίοδο τεσσάρων (4)  μηνών από την υπογραφή της σχετικής  σύμβασης και σύμφωνα με τα
άρθρα 7,9, 10 και 18 του Π.Δ.31/2018.
  Αρθρο 7
”Υποχρεώσεις  εκμεταλλευόμενων  λουτρικές  εγκαταστάσεις  ως  προς  την  πρόσληψη
ναυαγοσωστών και διάθεσης του απαραίτητου εξοπλισμού
1. Οι Δήμοι, καθώς και οι φορείς διαχείρισης χώρων, των οποίων η διαχείριση δεν ανήκει στο
Υπουργείο Οικονομικών (Λιμενικά Ταμεία, Οργανισμοί Λιμένων Α.Ε.,Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε. κ.λπ.), όταν
παραχωρούν ή εκμισθώνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, χώρο αιγιαλού -παραλίας
που  θεωρείται  λουτρική  εγκατάσταση,  κατά  την  έννοια  της  παραγράφου 1  του  άρθρου  1,
υποχρεούνται όπως:
 α) Κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο και από ώρας 10.30 - 17.30,
προσλαμβάνουν ικανό αριθμό ναυαγοσωστών. Κάθε ναυαγοσώστης ελέγχει  έκταση ακτής σε
ακτίνα διακοσίων (200) μέτρων εκατέρωθεν του βάθρου. Εφόσον ο υπόχρεος πρέπει να διαθέτει
τρεις (3) τουλάχιστον ναυαγοσώστες, υποχρεούται να προσλαμβάνει και έναν (1) συντονιστή-
επόπτηναυαγοσώστων.
β) Κατασκευάζουν βάθρο (παρατηρητήριο) για κάθε ναυαγοσώστη, κατά τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 9.
γ) Εφοδιάζουν κάθε ναυαγοσώστη με τον ακόλουθο εξοπλισμό:
1)  Μηχανοκίνητο  επαγγελματικό  μικρό  σκάφος,  ολικού  μήκους  τουλάχιστον  3,30  μέτρων,
ιπποδύναμης  τουλάχιστον  των  6  HP,  εγγεγραμμένο  σε  Βιβλίο  Εγγραφής  Μικρών  Σκαφών,
χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του εφόδια. Στο μέσο
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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.
2) Αδιάβροχο φακό.
3) Κυάλια.
4) Ναυαγοσωστικό σωσίβιο, σύμφωνα με το Παράρτημα «Δ».
5) Σανίδα διάσωσης, τουλάχιστον 2,20 μέτρων, σύμφωνα με το Παράρτημα «ΣΤ».
6) Σωστικός σωλήνας, σύμφωνα με το Παράρτημα «Ε».
(Ο εφοδιασμός με σωστικό σωλήνα είναι προαιρετικός).
7) Φορητό φαρμακείο, με το περιεχόμενο του Παραρτήματος «Ι».
8) Πτυσσόμενο φορείο ή πλωτό φορείο.
9) Δύο (02) σημαντήρες, χρώματος πορτοκαλί, με σχοινί μήκους τουλάχιστον πενήντα (50) 
μέτρων.
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, με την ένδειξη ΠΡΩ-
ΤΕΣ 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, διατάσεων 40 χ 80 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,  ο  αριθμός  κλήσης  του  οποίου  δημοσιοποιείται,  με  μέριμνα  του
εκμεταλλευόμενου  τη  λουτρική  εγκατάσταση,  με  κάθε  πρόσφορο  μέσο,  αναγράφεται  σε
περίοπτη θέση στο βάθρο (παρατηρητήριο) και  αναφέρεται  εγγράφως στην τοπική Λιμενική
Αρχή.
21) Φορητή μεγαφωνική συσκευή (τηλεβόας).
22) Κοινή σφυρίχτρα.
23) Πράσινη σημαία (Κολυμπάτε ελεύθερα).
24) Κίτρινη σημαία (Κολυμπάτε με προσοχή).
25) Κόκκινη Σημαία (Απαγορεύεται η είσοδος στο νερό).
26) Φορητή συσκευή VHF.
δ) Οι Δήμοι, πέραν των παραπάνω υποχρεώσεων, οφείλουν επιπλέον [κατά τους μήνες της 
περίπτωσης α)] ναδιαθέτουν για την περιοχή δικαιοδοσίας τους, εφόσον σε αυτή υφίστανται 
λουτρικές εγκαταστάσεις (κατά την
έννοια  της  παραγράφου 1  του  άρθρου  1),  ανεξαρτήτωςτων  φορέων  διαχείρισης  τους,  ένα
μηχανοκίνητο μικρό ταχύπλοο σκάφος, εγγεγραμμένο σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών ως
επαγγελματικό, ολικού μήκους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί,
εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του
σκάφους, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής,
η ένδειξη RESCUE BOAT, μπλε απόχρωσης. Επιπλέον, πρέπει να είναι εφοδιασμένο με μόνιμα
εγκατεστημένο προβολέα, καθώς και με VHF GPS -
PLOTER-  ΦΟΡΗΤΟ  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ  ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ  –  ΦΟΡΗΤΟ  ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ.  Στο  σκάφος  θα
επιβαίνουν ο χειριστής του και ένας ναυαγοσώστης, όντες σε ετοιμότητα καθημερινά για παροχή
άμεσης βοήθειας στις υφιστάμενες λουτρικές
εγκαταστάσεις, οι οποίοι και προσλαμβάνονται από τον οικείο Δήμο.
ε) Τοποθετούν 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
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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).
2. Σε περίπτωση που οι παραχωρήσεις απλής χρήσης χώρων σε λουτρική εγκατάσταση, κατά
την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 1 διενεργούνται από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις
(Π.Δ.Δ.Π.) / Αυτοτελή Γραφεία Δημόσιας Περιουσίας (Α.Γ.Δ.Π.), υπεύθυνοι για την τήρηση των
υποχρεώσεων της παραγράφου 1, είναι αποκλειστικά οι Δήμοι.
3. Εφόσον η ναυαγοσωστική κάλυψη λουτρικής εγκατάστασης ανατίθεται, από τους υπόχρεους
της παραγράφου1, 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.

Άρθρο 9
Βάθρο ναυαγοσώστη
1. 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 ύψος του βάθρου υπερβαίνει τα τρία (3) μέτρα 
από την επιφάνεια της θάλασσας.
2. Η θέση του βάθρου είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζεται ο έλεγχος και η τέλεια κατόπτευση, με
στόχο την άμεση παροχή βοήθειας σε κινδυνεύοντες.
3. Κατά το χρόνο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη, αναρτάται, σε περίοπτη θέση του βάθρου, η 
πινακίδα με την ένδειξη των πρώτων βοηθειών και επαίρεται στον ιστό η σημαία ναυαγοσώστη.
4. Εφόσον, για οποιονδήποτε λόγο, απουσιάζει ο ναυαγοσώστης από τη λουτρική εγκατάσταση, 
αφαιρείται η πινακίδα με την ένδειξη των πρώτων βοηθειών και επαίρεται επί του ιστού η 
σημαία που δεικνύει την απουσία
ναυαγοσώστη.

Άρθρο 18 του Π.Δ. 31/2018
Παραρτήματα
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του
παρόντος τα ακόλουθα Παραρτήματα:
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»: Φαρμακευτικό - υγειονομικό υλικό
και όργανα σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης.
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ»: Τύπος ναυαγοσωστικού σωσιβίου
(RESCUE CAN).
5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε»: Τύπος σωστικού σωλήνα (RESCUE
TUBE).
6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ»: Τύπος σωστικής σανίδας (RESCUE
BOARD).

10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ι»: Περιεχόμενο φορητού φαρμακείου
ναυαγοσώστη.

 Ο Δήμος θα αναθέσει, μετά από διεθνή ηλεκτρονικό  διαγωνισμό την παροχή υπηρεσιών σε
ανάδοχο που είναι  σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης η οποία λειτουργεί νομίμως και διαθέτει
το  απαραίτητο  προσωπικό   για  την  κάλυψη   δώδεκα  (12)  βάθρων  (πύργων),δηλαδή
δώδεκα (12) ναυαγοσώστες, τον  κατάλληλο εξοπλισμό και  την  απαραίτητη τεχνογνωσία
για την καλή εκτέλεση του.
Πιο συγκεκριμένα  η παροχή υπηρεσιών προβλέπει την εκτέλεση του ναυαγοσωστικού έργου
στις  παραλίες  του Δήμου Πρέβεζας  στους τομείς και με τρόπο που περιγράφονται στα σχετικά
άρθρα 1,2 και 3 της   παρούσας.

Άρθρο 1ο. Διάκριση χώρου εργασίας
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Ως χώρος συμβατικής εργασίας και άμεσης παροχής υπηρεσιών του αναδόχου ορίζονται  οι
παραλίες  του Δήμου Πρέβεζας:

 1.Στην  ναυαγοσωστική  κάλυψη-  πρόσληψη  τριών(3) ναυαγοσωστών και  στην
προμήθεια  ναυαγοσωστικού  εξοπλισμού  για  την  ομαλή  λειτουργία  (3)
ναυαγοσωστικών   βάθρων(πύργων)   στην  παραλία   “ΒΡΑΧΟΣ”    Δήμου
Πρέβεζας   που  οριοθετείται  από  ξενοδοχείο  “ΣΤΑΥΡΟΥ  Κων/νου”  έως  όριο  Δήμου
Πάργας,και  διακόσια  μέτρα  (200  μ.)  εκατέρωθεν   του   κάθε  ναυαγοσωστικού
βάθρου(πύργου).


        2.Στην  ναυαγοσωστική  κάλυψη-  πρόσληψη  ενός(1)  ναυαγοσώστη και  στην
προμήθεια  ναυαγοσωστικού εξοπλισμού για την ομαλή λειτουργία ενός (1) ναυαγοσωστικού
βάθρου(πύργου)  στην  παραλία  “ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑ”  Δήμου  Πρέβεζας,στο  σημείο   που
οριοθετείται   από  ψαροταβέρνα   “ΦΙΛΙΠΠΑΣ”  έως  ταβέρνα   το  “ΛΙΜΑΝΑΚΙ”,  με  ένα  (1)
ναυαγοσώστη -   μία(1) θέση, και διακόσια μέτρα (200 μ. ) εκατέρωθεν  του  ναυαγοσωστικού
βάθρου(πύργου).     


 3.  Στην  ναυαγοσωστική  κάλυψη-  πρόσληψη  ενός(1)  ναυαγοσώστη και  στην

προμήθεια  ναυαγοσωστικού  εξοπλισμού  για  την  ομαλή  λειτουργία  ενός  (1)
ναυαγοσωστικού   βάθρου(πύργου)  στην  παραλία  ΚΑΝΑΛΙ  “  ΤΣΟΥΚΕΣ”,  Δήμου
Πρέβεζας,στο σημείο που οριοθετείται  από “CAFE MOJO” έως  “CAFE SWELL” με   ένα
ναυαγοσώστη  -μία(1)  θέση,και  διακόσια  μέτρα  (200  μ.  )  εκατέρωθεν   του
ναυαγοσωστικού βάθρου(πύργου).


 4.Στην ναυαγοσωστική κάλυψη- πρόσληψη ενός(1) ναυαγοσώστη και στην προμήθεια

ναυαγοσωστικού  εξοπλισμού  για  την  ομαλή  λειτουργία  ενός  (1)  ναυαγοσωστικού
βάθρου(πύργου)  στην  Παραλία  “ΚΑΝΑΛΙ   -   ΚΟΚΚΙΝΟΣ  ΓΚΡΕΜΟΣ” Δήμου
Πρέβεζας, έμπροσθεν καταστήματος  “ΜΑΝΓΚΟ”  με ένα(1) ναυαγοσώστη- μία(1)θέση,
και  διακόσια μέτρα (200 μ. ) εκατέρωθεν  του  ναυαγοσωστικού βάθρου(πύργου).


 5.  Στην  ναυαγοσωστική  κάλυψη-  πρόσληψη  ενός(1)  ναυαγοσώστη  και  στην

προμήθεια  ναυαγοσωστικού  εξοπλισμού  για  την  ομαλή  λειτουργία  ενός  (1)
ναυαγοσωστικού   βάθρου(πύργου)  στην  Παραλία “ΚΑΝΑΛΙ”  Δήμου
Πρέβεζας,έμπροσθεν “ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΝΑΛΙΩΤΙΣΣΑΣ” με έναν ναυαγοσώστη -μία (θέση),
και  διακόσια μέτρα (200 μ. ) εκατέρωθεν  του  ναυαγοσωστικού βάθρου(πύργου). 


       6.Στην ναυαγοσωστική κάλυψη- πρόσληψη ενός(1) ναυαγοσώστη και  στην προμήθεια
ναυαγοσωστικού  εξοπλισμού  για  την    ομαλή  λειτουργία  ενός  ναυαγοσωστικού
βάθρου(πύργου),,στην   Παραλία   “ΜΟΝΟΛΙΘΙ” Δήμου  Πρέβεζας που  οριοθετείται  από
ξενοδοχείο  ΙΟΝΙΟ (προς πλευρά Μύτικα)  έως αναψυκτήριο Νο 1,  με ένα(1) ναυαγοσώστη-μία
θέση, και διακόσια μέτρα  (200 μ.) εκατέρωθεν του  βάθρου.(πύργου) 


 7.Στην ναυαγοσωστική κάλυψη-  πρόσληψη ενός ναυαγοσώστη και στην προμήθεια

ναυαγοσωστικού  εξοπλισμού   για  την  ομαλή    λειτουργία   ενός  ναυαγοσωστικού
βάθρου(πύργου)  στην   Παραλία   “ΜΟΝΟΛΙΘΙ” Δήμου   Πρέβεζας,  πλησίον
αναψυκτηρίου  Νο  2,  με  ένα(1)  ναυαγοσώστη-μία(1)θέση διακόσια  μέτρα  (200  μ.  )
εκατέρωθεν  του  ναυαγοσωστικού βάθρου(πύργου). 

8. Στην ναυαγοσωστική κάλυψη- πρόσληψη ενός(1) ναυαγοσώστη και στην προμήθεια
ναυαγοσωστικού  εξοπλισμού  για  την  ομαλή  λειτουργία  ενός  (1)  ναυαγοσωστικού
βάθρου(πύργου)στην παραλία “ΜΟΝΟΛΙΘΙ” Δήμου Πρέβεζας,στο σημείο έμπροσθεν
του  κάμπινγκ(γνωστό  στην  τοπική  κοινωνία  ως   “κάμπινγκ  Καλλίμαχου”  με  ένα(1)
ναυαγοσώστη-μία θέση, και διακόσια μέτρα  (200 μ.) εκατέρωθεν του  βάθρου.(πύργου)

9.  Στην ναυαγοσωστική κάλυψη- πρόσληψη ενός(1) ναυαγοσώστη και στην προμήθεια
ναυαγοσωστικού  εξοπλισμού  για  την  ομαλή  λειτουργία  ενός  (1)  ναυαγοσωστικού
βάθρου(πύργου) στην παραλία “ΜΟΝΟΛΙΘΙ” Δήμου Πρέβεζας,στο σημείο έμπροσθεν του
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κάμπινγκ  ¨”Βurano”,  με  ένα(1)  ναυαγοσώστη-μία  (1)  θέση  και  διακόσια   200  μ.)
εκατέρωθεν του ναυαγοσωστικού βάθρου(πύργου).

10. Στην ναυαγοσωστική κάλυψη- πρόσληψη ενός(1) ναυαγοσώστη και στην προμήθεια 
ναυαγοσωστικού εξοπλισμού για την ομαλή λειτουργία ενός (1) ναυαγοσωστικού  
βάθρου(πύργου)  “ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ” Δήμου Πρέβεζας με ένα(1) ναυαγοσώστη- 
μία(1)θέση και διακόσια μέτρα  (200 μ.) εκατέρωθεν του  βάθρου.(πύργου)  

                   
    Συνολικά  δώδεκα (12) βάθρα-πύργοι,  δώδεκα (12) θέσεις ναυαγοσωστών.        

                                                                                                   
                                                                                                               

Ο ανάδοχος  αναλαμβάνει:
       το κόστος   και τα έξοδα  που αφορούν στην διάθεση του συνόλου του απαιτούμενου
εξοπλισμού  και  της  τοποθέτησης  των  σημαδούρων  για  οριοθέτηση  της  περιοχής   όπου  θα
παρέχεται η ναυαγοσωστική κάλυψη:
         τα έξοδα μεταφοράς του απαιτούμενου εξοπλισμού  και της τοποθέτησης των 
σημαδούρων για οριοθέτηση της περιοχής όπου θα παρέχεται η ναυαγοσωστική κάλυψη
        Τα έξοδα μεταφοράς του απαιτούμενου εξοπλισμού καθώς και το τακτικό service και την 
συντήρηση για την διασφάλιση της άψογης λειτουργίας  του
        τον καθαρισμό του εξοπλισμού 
την ασφαλιστική κάλυψη του απαιτούμενου εξοπλισμού καθώς και διάφορα συναφή τέλη και 
φόροι
        την αμοιβή (μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές) του απασχολούμενου  προσωπικού 
(ναυαγοσώστες,τεχνικοι, κλπ) που θα καλύψουν τα  δώδεκα (12) ναυαγοσωστικά 
βάθρα(πύργους) και λοιπά συναφή έξοδα με την απασχόλησή του
Το “management” του ναυαγοσωστικού έργου(εκπαίδευση προσωπικού ,τεχνική 
υποστήριξη,παροχή τεχνογνωσίας στην εκτέλεση του ναυαγοσωστικού έργου,εποπτεία και 
σχεδιασμό των εργασιών κλπ.)
την   κατασκευή και  συντήρηση  των   δώδεκα (12)     προαναφερομένων
ναυαγοσωστικών  βάθρων(πύργων)   αναλαμβάνει  δε   και  την  μεταφορά, τοποθέτηση και
αφαίρεση  του   εξοπλισμού  που  απαιτείται  για  την  οργάνωση   των  ακτών  για  το
πρόγραμμα  των  Γαλάζιων  Σημαιών(W.C,  Εντυπα  Πίνακα  Ανακοινώσεων,  Πινακίδες,
προσβάσεις για ΑΜΕΑ, χημικές τουαλέτες  κλπ) που θα διαθέσει  ο  Δήμος  Πρέβεζας,
την  επιστασία  και  διαφύλαξη  της  διατήρησης  του  εξοπλισμού  στα  σημεία  που
τοποθετήθηκε , σύμφωνα με το χάρτη κάθε ακτής που έχει σταλεί στην Ε.Ε.Π.Φ, την
ενημέρωση του Δήμου για τυχόν φθορές ή προβλήματα σχετικά με τον εξοπλισμό  καθώς
και την  αφαίρεση αυτών από τις πολυσύχναστες ακτές  μέχρι τη λήξη της σύμβασης και αμέσως
μετά  την  λήξη  του  προγράμματος.  Επίσης  την  οργάνωση-επιστασία,συντήρηση  του
ναυαγοσωστικού  εξοπλισμού  και  εν  γένει  την  ομαλή  λειτουργία  της  ναυαγοσωστικής
κάλυψης,την ενημέρωση του Δήμου για τυχόν προβλήματα σχετικά με τον εξοπλισμό για τις
ανωτέρω  πολυσύχναστες ακτές  μέχρι τη λήξη της σύμβασης.
          
 Τα βάθρα θα λειτουργούν καθημερινά,όλες τις ημέρες της εβδομάδας από 10:30 έως
17.30.

        Η διάρκεια του εκτελούμενης παροχής υπηρεσιών θα είναι τέσσερεις (4) μήνες
από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.  Η ανάθεση της συγκεκριμένης
παροχής υπηρεσιών ανέρχεται στο  ποσό των τριακοσίων πενήντα  χιλιάδων ευρώ (350.000,00 €)
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. για το έτος 2018.Η ανάθεση της  παροχής υπηρε-
σιών της ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών του Δήμου Πρέβεζας,  θα πραγματοποιηθεί µετά
από διεθνή ηλεκτρονικό  διαγωνισμο.
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Άρθρο 2ο. Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών
 
2.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποδείξει στην προσφορά τις  άδειες,από την Λιμενική Αρχή
σε ισχύ,του συνολικού αριθμού των ναυαγοσωστών που απαιτούνται για την ναυαγοσωστική
κάλυψη  των  ακτών  του  Δήμου  Πρέβεζας,έχοντας  την  επίβλεψη  για  την  εφαρμογή  των
υποχρεώσεών τους καθώς και όλα τα τεχνικά μέσα  και μηχανικά μέσα που προβλέπονται στο
Π.Δ. 31/2018. 
 2.2 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 της παροχής υπηρεσιών της ναυαγοσωστικής
κάλυψης των ακτών του  Δήμου Πρέβεζας 
2.3 Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  συμμορφώνεται  με  τους  ισχύοντες  κανόνες  υγιεινής,
ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας περιβάλλοντος (περιβαλλοντικοί όροι).

Άρθρο 3  ο        Προσωπικό εκτέλεσης του ναυαγοσωστικού έργου.
Το προσωπικό που θα διαθέσει ο ανάδοχος( ναυαγοσώστες. τεχνικοί  ναυαγοσωστικών σκαφών,
ειδικών  για  την  οριοθέτηση  με  σημαδούρες  κλπ.  )   για  την  παροχή  υπηρεσιών  της
ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών  του Δήμου Πρέβεζας   θα  επαρκεί για την  κάλυψη
δώδεκα (12) ναυαγοσωστικών πύργων και την συνολική ναυαγοσωστική  κάλυψη των
ακτών  του  Δήμου  Πρέβεζας   για   όλες   τις  ημέρες,   εργάσιμες  ή  μη  σύμφωνα  με  τις
ισχύουσες νόμιμες διατάξεις  του Π.Δ.31/2018.  Ο ανάδοχος αναλαμβάνει επίσης την επίβλεψη
για την εφαρμογή  των υποχρεώσεων του  ναυαγοσώστη  που έχουν και   σύμφωνα με τις
ισχύουσες  νόμιμες διατάξεις  του Π.Δ. 31/2018

Υποχρεώσεις ναυαγοσώστη (Άρθρο 10  Π.Δ. 31/2018)
1. Ο ναυαγοσώστης βρίσκεται σε ετοιμότητα, με ένδυμα κολύμβησης, καθ’ όλη τη διάρκεια της
υπηρεσίας του και μπορεί να περιπολεί με σωστική λέμβο, κωπηλατώντας κοντά στο χώρο των
λουομένων, ή να κάθεται επί του υπάρχοντος βάθρου ναυαγοσώστη ή να περιπολεί πεζός επί
της ακτογραμμής, στο χώρο ευθύνης του.
2.  Ο  ναυαγοσώστης  κατά  την  εκτέλεση  της  υπηρεσίας  του  παρακολουθεί  τους
λουόμενους,  είναι  σε  άμεση  ετοιμότητα  παροχής  βοήθειας  και  δεν  εκτελεί  άλλη
παράλληλη εργασία.( από 10:30  έως 17:30 και για  επτά (7) ημέρες την εβδομάδα).

                                                       

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ : ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΑΡΘΡΑ  4 - 6)
 
 
Άρθρο 4ο. Γενικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης έργου
 
4.1 Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν του χώρους που αφορούν το αντικείμενο
του έργου για να λάβουν γνώση των επιτόπιων συνθηκών εργασίας.
4.2 Θεωρείται δεδομένο ότι οι διαγωνιζόμενοι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της παρούσας
και των ειδικών συνθηκών της παροχής υπηρεσιών. 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  εργασιών  που  προβλέπονται  στην
παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων.
4.3 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
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εξοπλισμού  που  θα  χρησιμοποιεί  για  την  εκτέλεση  των  εργασιών.  Οι  διαγωνιζόμενοι  θα
υποβάλλουν  στοιχεία  με  τα  οποία  θα  αποδεικνύεται  η  τεχνική  υποδομή και  οργάνωση που
διαθέτουν και θα εφαρμόσουν (προσωπικό, εξοπλισμός κλπ.).

  Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του  Δήμου
Πρέβεζας(Τμήμα Προγραμματισμού), προς τις  εντολές και  οδηγίες  της  οποίας
οφείλει  απόλυτη  συμμόρφωση  και  να  ευρίσκεται  σε  συνεχή  επαφή  για  να
πιστοποιείται και η εκτέλεση της εργασίας του. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει -και τούτο θα αποδεικνύεται-  τις ισχύουσες
διατάξεις περί ναυαγοσωστικού έργου οπως προβλέπονται από  το Π.Δ. 31/2018 

    Ο ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει τους ανάλογους υπεύθυνους επόπτες για το
προσωπικό του, οι οποίοι θα συντονίζουν την συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών  και
θα ενημερώνουν τις υπηρεσίες του Δήμου για θέματα που αφορούν την καλύτερη
δυνατή εκτέλεσή της.

  Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την συγκεκριμένη
παροχή  υπηρεσιών  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 , θεωρημένη από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

         
   Το  προσωπικό  που  θα  χρησιμοποιεί  ο  ανάδοχος  θα  αντικαθίσταται,  εφόσον  το

απαιτήσει  ο  Δήμος,  σε  περίπτωση  που  θα  κριθούν  ακατάλληλοι  για  την  ομαλή
διεκπεραίωση του συμβατικού έργου.

     Ο  εξοπλισμός  του  αναδόχου,  που  θα  χρησιμοποιηθεί  για  την  εκτέλεση  της
συγκεκριμένης παροχής υπηρεσιών, θα πρέπει να διατηρείται καθαρός .

 

 
Άρθρο 5ο. Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης έργου
 
5.1 Σε  περίπτωση  αδυναμίας   του  ναυαγοσώστη  να  εκτελέσει  τις  υπηρεσίες  του  στο
βάθρο(πύργο),  βλάβης  του  μηχανολογικού  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. Υποχρεούται να
ειδοποιήσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία για την αδυναμία εκτέλεσης της προγραμματισμένης
εργασίας και να ενημερώσει με ποιο τρόπο και σε πόσο χρονικό διάστημα προβλέπει να προβεί
στην επανόρθωση της.
5.2 Ο ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στην σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής, από
άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου, μετά από απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου.
5.3 Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη, να παίρνει όλα τα μέτρα που πρέπει για την
ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί για την εκτέλεση του έργου και για την πρόληψη
ατυχημάτων ή ζημιών σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα. Για ατυχήματα ή ζημίες 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 διατάξεις των οικείων νόμων για τις περιπτώσεις αυτές. 

Άρθρο 6  ο   Προσωπικό – Τεχνικός & Μηχανικός εξοπλισμός

Ο ανάδοχος υποχρεούται   το  αργότερο δύο (2)  ημέρες  πριν  την έναρξη των εργασιών να
παρουσιάσει  όλο  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  για  το   απαιτούμενο  προσωπικό
(ναυαγοσώστες),τεχνικό και μηχανικό εξοπλισμό που αναφέρεται  στο Π.Δ.31/2018 καθώς
και στο άρθρα  της παρούσας.
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ΑΡΘΡΟ 7ο Προσφερόμενη τιμή

Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ και αφορά το σύνολο της
παρεχόμενης υπηρεσίας. Η τιμή  της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται ανά μονάδα, όπως
καθορίζεται  στα  έγγραφα  της  σύμβασης.  Στην  τιμή  περιλαμβάνονται  οι  υπέρ  τρίτων
κρατήσεις,  ως  και  κάθε  άλλη  επιβάρυνση,  σύμφωνα  με  την  κείμενη  νομοθεσία,  μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α με τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος, για παράδοση  της παρεχόμενης
υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προ βλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης,

ΑΡΘΡΟ  8ο    Χρόνος ισχύος προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τεσσάρων μηνών
από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. 

Περιεχόμενο φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής»

Ο  φάκελος  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  πρέπει  να  περιέχει  όλα  τα  έγγραφα  που
αποδεικνύουν ότι για τον συμμετέχοντα δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 73
του Ν. 4412/2016 περί αποκλεισμού του από τη διαδικασία, και ιδιαίτερα:

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου. 
 Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς

τις  υποχρεώσεις  τους  που  αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης κατά  την
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. 

 Πιστοποιητικό  της  αρμόδιας  κατά  περίπτωση  αρχής  ότι  είναι  ενήμεροι  ως  προς  τις
φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. 

καθώς επίσης και ο,τιδήποτε άλλο έγγραφο απαιτείται από το Ν. 4412/2016 για την εγκυρότητα
της προσφοράς του διαγωνιζόμενου.

Περιεχόμενο φακέλου «Τεχνική προσφορά»

Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη Τεχνική προσφορά» περιέχει: 

Με την προσφορά οι διαγωνιζόμενοι πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλλουν:

 Α. Υπεύθυνη δήλωση : 

• Ότι έλαβαν πλήρη γνώση των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση του 
δημοπρατούμενου έργου.

• Ότι έχουν εκτιμήσει όλα τα ιδιαίτερα τυχόν προβλήματα του έργου, και ότι 
αναλαμβάνουν ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των εργασιών του έργου, σύμφωνα με όλους
τους όρους αυτής της διακήρυξης και των συμβατικών τευχών και σύμφωνα με την 
οικονομική προσφορά που υποβάλλουν και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

• Ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση επίδειξης της χρήσης του εξοπλισμού σε χρόνο και
τόπο που θα τους ζητηθεί από τον Δήμο. 

• Ότι δεσμεύονται να διαθέσουν το απαιτούμενο ναυαγοσωστικό προσωπικό και τεχνικό 
εξοπλισμό όπως προβλέπει το Π.Δ. 31/2018 για την υλοποίηση του έργου. Το 
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προσωπικό θα διαθέτει όλα τα νόμιμα παραστατικά για την άσκηση του ναυαγοσωστικού 
έργου και την κατάλληλη εμπειρία.

• Ότι διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και σε άριστη λειτουργική κατάσταση για κάθε 
ναυαγοσωστικό βάθρο όπως προβλέπονται, στο Π.Δ. 31/2018 και στην μελέτη του 
Δήμου, για την άρτια εκτέλεση του έργου καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης.

• Ότι σε περίπτωση που κάποια από τα ναυαγοσωστικά μέσα - εξοπλισμός κατά την 
διάρκεια του έργου παρουσιάσουν φθορές (ζημίες) ή υπάρξει κάποια απώλεια, έχει  
προβλεφθεί η άμεση αποκατάστασή τους, από τον ανάδοχο (ή συνεργαζόμενους που 
τυχόν παρέχουν τεχνική κάλυψη).

• Ότι σε περίπτωση βεβαιώσεων παραβάσεων από τη Λιμενική Αρχή ή οποιαδήποτε Αρχή 
που οφείλεται σε παράβλεψη – υπαιτιότητα του αναδόχου επιβαρύνεται ο ίδιος ο 
Ανάδοχος.

• Ότι έχει την υποχρέωση και ευθύνη, να παίρνει όλα τα μέτρα που πρέπει για την 
ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί για την εκτέλεση του έργου 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 διατάξεις των οικείων νόμων για τις 
περιπτώσεις αυτές

• Ότι   το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών θα  παρουσιάσει όλο τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά για το  απαιτούμενο προσωπικό (ναυαγοσώστες),τεχνικό και
μηχανικό εξοπλισμό που αναφέρεται στο Π.Δ.31/2018 καθώς και στο άρθρο 2 και 3 της
μελέτης.

• Ότι θα συμμορφώνεται πλήρως με τους ισχύοντες κανόνες υγιεινής, ασφάλειας 
εργαζομένων και προστασίας του περιβάλλοντος (περιβαλλοντικοί όροι).

Β.Άδειες όλων των ναυαγοσωστικών σκαφών που θα βρίσκονται σε κάθε ναυαγοσωστικό 
βάθρο, τα οποία θα πρέπει να είναι δηλωμένα στην Λιμενική Αρχή.

Γ. Κατάλογο   με τα ονόματα των ναυαγοσωστών που θα απασχοληθούν για την εκτέλεση του
έργου της ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Πρέβεζας,οι
οποίοι  θα  διαθέτουν  όλα  τα  νόμιμα  παραστατικά  για  την  άσκηση  του  ναυαγοσωστικού
έργου(άδεια ναυαγοσώστη σε ισχύ από αρμόδια δημόσια αρχή) και την κατάλληλη εμπειρία που
θα αποδεικνύεται με προσκόμιση κάθε πρόσφορου μέσου (Κάθε στοιχείο που να αποδεικνύει την
εμπειρία  και  την  ειδίκευση  των  ναυαγοσωστών  που  έχουν  απασχοληθεί  στην  εκτέλεση
αντίστοιχων δραστηριοτήτων όπως συμβάσεις, μισθολογικές καταστάσεις κ.τ.λ.).

Γ. Προσκόμιση συμβάσεων ή πιστοποιητικών καλής εκτέλεσης ή σχετικών βεβαιώσεων
από τους Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ. που αφορούν παροχή προηγούμενων εργασιών από τον 
διαγωνιζόμενο

όμοιων προς την προσφερόμενη ώστε να αποδεικνύεται η επαγγελματική του εμπειρία.

Δ. Τιμολόγια αγοράς ή μισθωτήρια συμβόλαια που θα αποδεικνύουν την κατοχή του 
εξοπλισμού από τον μειοδότη.
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Το τεύχος τεχνικής περιγραφής, όπως και όλα τα έγγραφα της προσφοράς, υποβάλλεται
σε δύο (2) αντίγραφα. Με ποινή απόρριψης της προσφοράς , στα περιεχόμενα του φακέλου
της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 9ο Εγγυήσεις

α)  Ο προμηθευτής  θα προσκομίσει   «Εγγύηση συμμετοχής», το  ύψος της  οποίας
καθορίζεται  στα έγγραφα της  σύμβασης  σε  συγκεκριμένο  χρηματικό  ποσό,  αριθμητικώς  και
ολογράφως σε ευρώ, ποσοστού 1% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, με
ανάλογη στρογγυλοποίηση.

        β)    Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί η παροχή της υπηρεσίας για την
Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου  Πρέβεζας  για το έτος 2018  , υποχρεούται να
προσκομίσει πριν την υπογραφή της σύμβασης την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης
υπέρ  του  Δήμου  Πρέβεζας   ποσοστού    5%  επί  της  καθαρής  συμβατικής  αξίας  της
σύμβασης  (δηλ. αυτής που διαμορφώθηκε βάσει της προσφοράς του, χωρίς ΦΠΑ).αρθρο 72
παρ.1 του Ν. 4412/2016

Άρθρο 10ο  : Παρακολούθηση της σύμβασης

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από
το Αυτοτελές τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής  το  οποίο και θα
εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο  (Δημοτικό  Συμβούλιο) για όλα τα ζητήματα
που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση
των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των
ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και πα-
ράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 11ο : Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

1.Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής
που  συγκροτείται,  σύμφωνα  με  την  «παράγραφο  3»  [1] του  άρθρου  221  του
Ν.4412/2016)..

2.Κατά  τη  διαδικασία  παραλαβής  διενεργείται  ο  απαιτούμενος  έλεγχος,  σύμφωνα  με  τα
οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.

  

Άρθρο 12ο: Ποινικές ρήτρες 

1.Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να 
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής.
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2.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 ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων 
προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, 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.

3.Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

4.Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 
ανάδοχο έκπτωτο.(άρθρο 218 Ν.4412/2016)

Άρθρο 13ο : Τρόπος πληρωμής - Κρατήσεις

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο.  Η αποζημίωση
του  αναδόχου  για  τις  παρεχόμενες  εργασίες  θα  καταβάλλεται  με  χρηματικό  ένταλμα   σε
τέσσερεις δόσεις:
Η πρώτη δόση που  θα αφορά  σε υπηρεσίες του Ιουνίου έως 30 Ιουλίου 2018.
Η δεύτερη δόση που θα αφορά σε υπηρεσίες του Ιουλίου  έως  31 Αυγούστου 2018.
Η Τρίτη δόση  που θα αφορά σε υπηρεσίες του  Αυγούστου εως τις 30 Σεπτεμβρίου
2018.
Και  τέλος  η τέταρτη  δόση που θα αφορά σε υπηρεσίες του Σεπτεμβρίου έως 30
Οκτωβρίου 2018, ύστερα από σύνταξη βεβαίωση καλής εκτέλεσης της αρμόδιας επιτροπής του
Δήμου  και  ύστερα  από  σύνταξη,  θεώρηση  κι  έγκριση  λογαριασμού  (πιστοποίησης)  των
εκτελεσθεισών εργασιών υπογεγραμμένου από τον επιβλέποντα και τον επόπτη της εργασίας
που θα εκδίδεται το αργότερο εντός  δέκα  (10) ημερών από το πέρας του πιστοποιούμενου
χρονικού διαστήματος. 

Η  πληρωμή  του  συμβατικού  τιμήματος  θα  γίνεται  με  την  προσκόμιση  των  νόμιμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5
του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΠΡΕΒΕΖΑ  7-5-2018

ΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ                      Ο  ΑΡΜΟΔΙΟΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
                                                                   ΤΟΥ    ΤΜ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΚΑΣ                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΙΣΑΝΔΡΑΤΟΣ
                                                                                                

Παραρτήματα :(Αρθρο 18 Π.Δ. 31/2018)
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του
παρόντος τα ακόλουθα Παραρτήματα:

α) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Α”: “Φαρμακευτικό - υγειονομικό υλικό και όργανα σχολών ναυαγοσωστικής 
εκπαίδευσης”.  Αντίστοιχο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» του (Π.Δ.31/2018: Φαρμακευτικό - 
υγειονομικό υλικό και όργανα σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης.

β) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Β”: “Περιεχόμενο φορητού φαρμακείου ναυαγοσώστη”.Αντίστοιχο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ι» του Π.Δ. 31/2018: Περιεχόμενο φορητού φαρμακείου 
ναυαγοσώστη.

γ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Γ”: “Τύπος ναυαγοσωστικού σωσιβίου (RESCUE CAN)”.   Αντίστοιχο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» του Π.Δ. 31/2018: Τύπος ναυαγοσωστικού σωσιβίου (RESCUE 
CAN).

δ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Δ”: “Τύπος ναυαγοσωστικής σανίδας (RESCUE BOARD)”. .   Αντίστοιχο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» του Π.Δ. 31/2018: ναυαγοσωστικής σανίδας (RESCUE BOARD)”

ε) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Ε”: “Τύπος σωστικού σωλήνα (RESCUE TUBE)”. .  Αντίστοιχο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«Ε» του Π.Δ. 31/2018: Τύπος σωστικού σωλήνα (RESCUE TUBE).

Στ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ¨: “ Tεχνικές προδιαγραφές βάθρου (πύργου)
Άρθρο 9 του Π.Δ. 31/2018
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  “Α”-Αντίστοιχο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  «Γ»  του  Π.Δ.31/2018:  Φαρμακευτικό  -
υγειονομικό υλικό και όργανα σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης.
 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ  ΥΛΙΚΟ  ΚΑΙ  ΟΡΓΑΝΑ  ΣΧΟΛΩΝ  ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α. ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ)
Καρδιο-κυκλοφορικά αναληπτικά (1)
Αντιαιμορραγικά-μητροτονικά -2
Για υπόταση (1) 
Αναλγητικά-αντιπυρετικά (3) 
Ισχυρά αναλγητικά μη οπιούχα (2)  
Σπασμολυτικά (1)
Αντιεμετικά και κατά του ιλίγγου (3) 
Ενέσιμο κορτικοστεροειδές (1) 
Οξυγονούχο ύδωρ (200 cc) (1) 
Ιώδιο (100 cc) (1) 
Μερκουροχρώμ(ΙΟΟ CC) (1) 
Οινόπνευμα (200 CC) (1) 
Σκεύασμα κατά εγκαυμάτων (2)
Τοπικό αναισθητικό ξυλοκαίνη 2% (1)
Β. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  
Συσκευή ανάνηψης στόμα με στόμα τύπου Brook (1)
Αυτοκόλλητος ελαστικός επίδεσμος (2)
Φουσκωτοί νάρθηκες (χέρι-πόδι) (2)
Γάζες αποστειρωμένες (5)
Αυχενικό περιλαίμιο (1)
Βαμβάκι (2)
Γάντια πλαστικά μιας χρήσεως (10 ζεύγη)
Ελαστικός επίδεσμος κοινός (2)
Επίδεσμοι κοινοί (10)
Λευκοπλάστης (2)
Gauz Αποστειρωμένο  τούλι  εμβαπτισμένο  σε  λιπαρή
ουσία νερό και φυτικά έλαια για έγκαυμα

 
(5)

Ψαλίδι κοινό (1)
Στηθοσκόπιο (1)
Γ. ΟΡΓΑΝΑ  
Μανόμετρο αρτηριακής πίεσης (1)
θερμόμετρο κοινό (2)
θερμόμετρο υποθερμίας (1)
Αεραγωγός τύπου Guedel (1)
Συσκευή ανάνηψης δια χειρός (AMPU) (1)
Συσκευή  οξυγονοθεραπείας  τουλάχιστον  21/2  λίτρα
με μειωτήρα πίεσης

 
(1)

Σύριγγες μιας χρήσης (5)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Β”
 Αντίστοιχο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ι» του Π.Δ. 31/2018: Περιεχόμενο φορητού φαρμακείου
ναυαγοσώστη.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΦΟΡΗΤΟΥ  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
ΝΑΥΑΓΟΣΏΣΤΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
(ΚOΥTΙΑ)
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Καρδιοκυκλοφοριακά - αναληπτικά (1)
Αναλγητικά (1)
Ενέσιμο κορτικοστεροειδές (1)
Σύριγγες 5 cc (2) 
Σκεύασμα κατά εγκαυμάτων (2)
φορητή  φιάλη   oξυγόνου  τουλάχιστον  1lit  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 (50 cc)
Οξυζενέ (50 cc)
Οινόπνευμα (50 cc)
Λευκοπλάστης (1)
Ψαλίδι κοινό (1)

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  “Γ”Αντίστοιχο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  «Δ»  του  Π.Δ.  31/2018:  Τύπος
ναυαγοσωστικού σωσιβίου (RESCUE CAN).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  “Δ”Αντίστοιχο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» του Π.Δ. 31/2018: ναυαγοσωστικής
σανίδας (RESCUE BOARD)”

ΑΔΑ: Ω94ΒΩΞΧ-ΩΦΦ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  “Ε”Αντίστοιχο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  «Ε»  του  Π.Δ.  31/2018:  Τύπος  σωστικού
σωλήνα (RESCUE TUBE).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “ΣΤ”
Βάθρο ναυαγοσώστη

                                        (Άρθρο 9 π.δ. 31/2018)
1. 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 ύψος του βάθρου υπερβαίνει τα τρία (3) μέτρα 
από την επιφάνεια της θάλασσας.
2. Η θέση του βάθρου είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζεται ο έλεγχος και η τέλεια κατόπτευση, με
στόχο την άμεση παροχή βοήθειας σε κινδυνεύοντες.
3. Κατά το χρόνο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη, αναρτάται, σε περίοπτη θέση του βάθρου, η 
πινακίδα με την ένδειξη των πρώτων βοηθειών και επαίρεται στον ιστό η σημαία ναυαγοσώστη.
4. Εφόσον, για οποιονδήποτε λόγο, απουσιάζει ο ναυαγοσώστης από τη λουτρική εγκατάσταση, 
αφαιρείται η πινακίδα με την ένδειξη των πρώτων βοηθειών και επαίρεται επί του ιστού η 
σημαία που δεικνύει την απουσία ναυαγοσώστη.

6.  Ο ανάδοχος θα αναλάβει την  κατασκευή και συντήρηση αυτών, σύμφωνα με τις 

παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές .

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

  

                ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

         Πρέβεζα   7-5-2018

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ     Ο  ΑΡΜΟΔΙΟΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
                                                          ΤΟΥ    ΤΜ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
 

                                                         
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΚΑΣ                        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΙΣΑΝΔΡΑΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
«ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018»

                                   ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Για την  εκτέλεση των εργασιών ναυαγοσωστικής κάλυψης  ακτών και συνολικά για  (12)
βάθρα(πύργους) στην παραλιακή ζώνη του Δήμου Πρέβεζας
1.  Παραλία  “ΒΡΑΧΟΣ”  (Δήμου  Πρέβεζας)   που  οριοθετείται  από  ξενοδοχείο  “ΣΤΑΥΡΟΥ
Κων/νου” έως όριο Δήμου Πάργας, με  τουλάχιστον δύο(2)  ναυαγοσώστες.

ΑΔΑ: Ω94ΒΩΞΧ-ΩΦΦ



2    Παραλία  “ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑ”  (Δήμου  Πρέβεζας) που  οριοθετείται   από  ψαροταβέρνα
“ΦΙΛΙΠΠΑΣ” έως ταβέρνα  το “ΛΙΜΑΝΑΚΙ”, με ένα (1) ναυαγοσώστη.
3.    Παραλία  “ΚΑΝΑΛΙ”  (ΤΣΟΥΚΕΣ) (Δήμου Πρέβεζας)  που οριοθετείται  από “CAFE
MOJO” έως  “CAFE SWELL” με   έναν (1) ναυαγοσώστη 
4.  Παραλία  “ΚΑΝΑΛΙ   -   ΚΟΚΚΙΝΟΣ  ΓΚΡΕΜΟΣ”  (Δήμου  Πρέβεζας  ),έμπροσθεν
καταστήματος  “ΜΑΝΓΚΟ” με ένα(1) ναυαγοσώστη.                    
5. Παραλία “ΚΑΝΑΛΙ”( Δήμου Πρέβεζας), έμπροσθεν “ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΝΑΛΙΩΤΙΣΣΑΣ”  με
έναν(1) ναυαγοσώστη.
6.     Παραλία  “ΜΟΝΟΛΙΘΙ” Δήμου Πρέβεζας που οριοθετείται από  ξενοδοχείο   ΙΟΝΙΟ
(προς πλευρά Μύτικα)  έως αναψυκτήριο Νο 1  με ένα(1) ναυαγοσώστη .
7.     Παραλία “ΜΟΝΟΛΙΘΙ” Δήμου Πρέβεζας  πλησίον αναψυκτηρίου Νο 2   με έναν(1)
ναυαγοσώστη
8.    Παραλία “ΜΟΝΟΛΙΘΙ” (Δήμου Πρέβεζας),στο σημείο έμπροσθεν του κάμπινγκ(γνωστό
στην τοπική κοινωνία ως “κάμπινγκ Καλλίμαχου” με έναν (1) ναυαγοσώστη                     
9.Παραλία “ΜΟΝΟΛΙΘΙ” Δήμου Πρέβεζας,στο σημείο έμπροσθεν του κάμπινγκ ”Βurano”, με
ένα(1) ναυαγοσώστη.
10.Παραλία  “ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ” ( Δήμου Πρέβεζας) με ένα(1) ναυαγοσώστη.
  στους  τομείς  και  με  τρόπο  που  περιγράφονται  στα  σχετικά  άρθρα  της  συγγραφής
υποχρεώσεων, για χρονική περίοδο τεσσάρων (4) μηνών,  για το έτος 2018,σύμφωνα με
τους όρους της διακήρυξης. 

Ενδεικτική Τιμή:350.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.  
Oλογράφως: Τριακοσίες πενήντα  χιλιάδες ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
24%)

                                           
                               ΠΡΕΒΕΖΑ  7-5-2018
    
         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                    ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ
           
                                       

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ                Ο  ΑΡΜΟΔΙΟΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
                                                                ΤΟΥ    ΤΜ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
 

                                                                     
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΚΑΣ                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΙΣΑΝΔΡΑΤΟΣ

   

   
Προμήθεια ή 
υπηρεσία :

 Π α ρ ο χ ή  υ π η ρ ε σ ι ώ ν
“ Ν α υ α γ ο σ ω σ τ ι κ ή  κ ά λ υ ψ η   
α κ τ ώ ν  Δ ή μ ο υ  Π ρ έ β ε ζ α ς   
Ε Τ Ο Υ Σ  2 0 1 8

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

Δ Η Μ Ο Σ
Π Ρ Ε Β Ε Ζ Α Σ

Ημερομηνία 07/05/18

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Δαπάνη : €. 350.000,00 με ΦΠΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ :

ΑΔΑ: Ω94ΒΩΞΧ-ΩΦΦ



ΜΠΑΧΟΥΜΗ 2  48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ

                                                ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
                          αφορά την αριθ. Πρωτ.................. πρόσκληση του Δήμου Πρέβεζας.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Α.Φ.Μ.

ΕΔΡΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
(τηλέφωνο, FAX & e-mail

Ά/Α Π ε ρ ι γ ρ α φ ή Μονάδα
μέτρησης

Ποσότητα

Προσφερόμενη
τιμή μονάδος

(ΕΥΡΩ
αριθμητικά)

Καθαρή αξία
(ποσότητα Χ

τιμή μονάδος)

1

Εκτέλεση  των  εργασιών  ναυαγοσωστικής  κάλυψης   ακτών  Δήμου
Πρέβεζας στην παραλιακή ζώνη του Δήμου Πρέβεζας σύμφωνα με την
μελέτη  αρ.3/2018 και με αριθ. πρωτ: 9180/7-5-2018 και   στους τομείς
και  με  τρόπο  που  περιγράφεται  στην   συγγραφή  υποχρεώσεων,  για
χρονική  περίοδο  τεσσάρων  (4)  μηνών,  Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος-
Σεπτέμβριος για το έτος 2018,σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.
 

Βάθρα /
πύργοι

12

  

Συνολική αξία (αριθμητικά) 

ΦΠΑ (αριθμητικά)            

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(αριθμητικά) 

Ο κατωτέρω υπογράφων,  δηλώνω υπεύθυνα  ότι  : α) Το  έντυπο  οικονομικής  προσφοράς  μας,  είναι  αυτό  που

συντάχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή, χωρίς καμία τροποποίηση. β) Η προσφορά αυτή ισχύει για 120 ημέρες από

την  υποβολή  στο  Δήμο.  γ) Οι  αναγραφόμενες  τιμές  θα  παραμείνουν  αμετάβλητες  ως  την  ολοκλήρωσης  της

σύμβασης.  δ) Λάβαμε  γνώση  των  προδιαγραφών  των  προς  υλοποίηση  προμηθειών  ή  υπηρεσιών  τις  οποίες

αποδεχόμαστε χωρίς επιφύλαξη. ε) Η καθαρή αξία συμπεριλαμβάνει τις νόμιμες κρατήσεις (ΠΛΗΝ ΦΠΑ που βαρύνει
το Δήμο), δαπάνες μεταφοράς κλπ. ως τη λειτουργική απόδοση στο χρήστη.

Πρέβεζα ….......................................

Ο νόμιμος εκπρόσωπος

(ΠΡΟΣΟΧΗ : Ευανάγνωστα σφραγίδα επιχείρησης, ονοματεπώνυμο & υπογραφή εκπροσώπου)

Η προσφορά υποβάλλεται στο Δήμο Πρέβεζας εντός σφραγισμένου φακέλου.

ΑΔΑ: Ω94ΒΩΞΧ-ΩΦΦ



  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  294/2018.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΔΑ: Ω94ΒΩΞΧ-ΩΦΦ
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