
 

 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ   

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 
ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ (έτους 2022) »  

Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  

Προϋπολογισμός : 229.039,00€  

ΚΑ : 00.6162.02  

CPV: 92332000-7 ( Υπηρεσίες λουτρικών 
εγκαταστάσεων παραλιών)  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η παροχή υπηρεσιών για τη 
ναυαγοσωστική κάλυψη για το χρονικό διάστημα από 1/6/2022   έως  30/9/2022  
(καθημερινά από 10:00 έως 18:00) επτά  (7) παραλιών του Δήμου Πύργου για το 
έτος 2022  οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστες λουτρικές 
εγκαταστάσεις με την αριθ. 07/2021 (που λήφθηκε την 02/11/2021)  Απόφαση της 
επιτροπής του άρθρου 11 του Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ A’166) (ΑΔΑ:6ΓΗΙ4653ΠΩ-4ΜΖ) και 
επομένως επιβάλλεται η επιτήρησή τους από ναυαγοσώστες. 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα:  

1. Στο άρθρο 7 του Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166Α/2020) στο άρθρο 16 του 
Ν4676/2020 (ΦΕΚ 67/Α/19-3-2020) και στο άρθρο 47 του Ν.4688/20 (ΦΕΚ 
101/24.05.2020 ΤΕΥΧΟΣ Α΄) όπως ισχύει  

2. Στην απόφαση της επιτροπής του άρθρου 11 του π.δ. 71/2020 (Α’ 188) που 
έλαβε αριθμό 07/2021 και λήφθηκε την 02/11/2021 με ΑΔΑ: 6ΓΗΙ4653ΠΩ-4ΜΖ  
είναι οι εξής που θα καλυφθούν ναυαγοσωστικά : 

a) Παραλία περιοχή «ΚΑΒΟΥΡΙ» έμπροσθεν καταστήματος Παφιώλη 1η 
ναυαγοσωστική κάλυψη 

b) Παραλία περιοχή «Σπιάντζα» 1 βάθρο ναυαγοσώστη-  2η ναυαγοσωστική 
κάλυψη  

c) Παραλία περιοχή «Άγιου Ηλία» 1 βάθρο ναυαγοσώστη-  3η ναυαγοσωστική 
κάλυψη  

d) Παραλία περιοχή «Άγιου Ανδρέα» 1 βάθρο ναυαγοσώστη -  4η 
ναυαγοσωστική κάλυψη  

e) Παραλία περιοχή «Λεβεντοχωρίου»  1 βάθρο ναυαγοσώστη -  5η 
ναυαγοσωστική κάλυψη  



f) Παραλία περιοχή «Σκαφιδιά»  1 βάθρο ναυαγοσώστη -  6η ναυαγοσωστική 
κάλυψη  

g) Παραλία περιοχή «Πλάκες Ρενάτα Κατακόλου» 7η ναυαγοσωστική κάλυψη 

Για το έτος 2022 δεν θα καλυφθεί η περιοχή του Επιταλίου    με βάθρο 
ναυαγοσώστη και  ναυαγοσωστική κάλυψη διότι απαιτείται να γίνει διερεύνηση της 
ευρύτερης περιοχής σύμφωνα με το π.δ.  «Χαρακτηρισμός του Κυπαρισσιακού 
κόλπου και της ευρύτερης περιοχής του ως «Περιοχή Προστασίας της Φύσης» 
καθορισμός ζωνών προστασίας καθορισμός χρήσεων  όρων και περιορισμών 
δόμησης»  ΦΕΚ 391Δ της 03-10-2018 και ΦΕΚ 414Δ της 02-10-2018  

Σκοπός της υπηρεσίας  είναι η αποτελεσματική προσφορά ναυαγοσωστικών 
υπηρεσιών, όπως προσδιορίζονται από το ισχύον νομικό πλαίσιο, προς στους 
λουόμενους, κατά τη θερινή, καλοκαιρινή, τουριστική περίοδο στις πολυσύχναστες 
παραλίες. 

Επειδή ο Δήμος Πύργου δεν διαθέτει ιδία μέσα για την κάλυψη της υπηρεσίας 
αυτής θα αναθέσει, μετά από διαγωνισμό το προαναφερόμενο ναυαγοσωστικό 
έργο σε ανάδοχο, ο οποίος για την περίοδο από 1/6/2022 έως 30/09/2022 
(τέσσερεις 4 μήνες) θα πρέπει να φροντίσει για την ναυαγοσωστική κάλυψη των 
προαναφερόμενων παραλιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166 
Α/31-08-2020). 

Ο ανάδοχος της υπηρεσίας θα αναλάβει να διαφυλάξει τη σωματική ακεραιότητα 
των λουόμενων και με τον τρόπο αυτό να καλύψει τις εκ του νόμου υποχρεώσεις 
του Δήμου. 

Συγκεκριμένα θα αναλάβει: 

 Να επιβλέπει την καλή φύλαξη των λουόμενων. 
 Να τοποθετήσει και εξοπλίσει επτά  (7) συνολικά ναυαγοσωστικά βάθρα, 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 9 του 
Π.Δ.71/2020 (ΦΕΚ 166 Α)   στις ανωτέρω ακτές : (1) – (2) – (3) – (4) – (5) – (6) 
– (7)  σε σημεία που θα έχουν καθοριστεί   από την αρμόδια υπηρεσία του 
Δήμου Πύργου( Δ/νση Προγραμματισμού – Οικονομική Επιτροπή) .  

 Να επανδρώσει τις ανωτέρω λουτρικές εγκαταστάσεις με ναυαγοσώστες ( 
ένας ναυαγοσώστης ανά βάθρο) οι οποίοι θα είναι απόφοιτοι 
αναγνωρισμένης σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης και θα έχουν άδεια 
ναυαγοσώστη από τη Λιμενική Αρχή 

 Να εποπτεύει τις ανωτέρω λουτρικές εγκαταστάσεις με την χρήση 
μηχανοκίνητου ταχύπλοου σκάφους όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 7  
παρ.1 του ΠΔ 71/2020, για την παροχή άμεσης βοήθειας, στο οποίο θα 
επιβαίνουν ένας (1) χειριστής ταχυπλόου και ένας (1) ναυαγοσώστης 
απόφοιτος αναγνωρισμένης σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης με άδεια 
ναυαγοσώστη από τη Λιμενική Αρχή.  



 Να παρέχει τον κατάλληλο ναυαγοσωστικό , και ιατροφαρμακευτικό και 
ιατρικό εξοπλισμό και όπως αυτός ορίζεται στο Π.Δ. 71/2020 σε κάθε 
ναυαγοσωστικό βάθρο και στο ταχύπλοο σκάφος της παρ.δ. του άρθρου 7 
του Π.Δ.71/2020 

 Να οριοθετήσει τον χώρο λουόμενων στη θαλάσσια περιοχή 400μ. κάθε 
ναυαγοσωστικού πόστου ( περιοχή ελέγχου 200μ. εκατέρωθεν αυτού 
περίπτωση α) της παρ. 1 του άρθρου 7 του ΠΔ71/2020), σε όλες τις 
προαναφερόμενες παραλίες. 

Οι υποχρεώσεις του αναδόχου σε σχέση με την ναυαγοσωστική κάλυψη και τον 
εξοπλισμό ορίζονται αναλυτικά στο Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166 Α/31-08-2020) και 
αναφέρονται αναλυτικά στη συγγραφή υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης. 

Ο κάθε ναυαγοσώστης  υποχρεούται από 10:00 έως 18:00 και για επτά (7) ημέρες 
την εβδομάδα, να βρίσκεται σε ετοιμότητα με ένδυμα κολύμβησης καθ’ όλη την 
διάρκεια της υπηρεσίας του, μπορεί να περιπολεί με σωστική λέμβο κωπηλατώντας 
κοντά στο χώρο των λουόμενων ή να κάθεται επί του υπάρχοντος βάθρου 
ναυαγοσώστη ή να περιπολεί πεζός επί της ακτογραμμής, στο χώρο ευθύνης του. 
Κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας υποχρεούται να παρακολουθεί τους λουόμενους, 
να είναι σε άμεση ετοιμότητα παροχής βοήθειας και να μην εκτελεί άλλη 
παράλληλη εργασία. Ο ναυαγοσώστης με την ανάληψη της υπηρεσίας θα αναρτά 
την αντίστοιχη σημαία χρώματος πορτοκαλί με την ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ ενώ με 
την λήξη της υπηρεσίας (ή σε κάθε ενδεχόμενη απουσία του) θα αναρτά την 
αντίστοιχη κόκκινη σημαία με την ένδειξη ΧΩΡΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ. Εφόσον απουσιάζει 
από την λουτρική εγκατάσταση, για οποιονδήποτε λόγο, οφείλει να αφαιρέσει την 
πινακίδα με την ένδειξη των πρώτων βοηθειών και να αναρτήσει στον ιστό την 
σημαία που δείχνει την απουσία του. Ο αναγκαίος εξοπλισμός για τους 
ναυαγοσώστες θα είναι ακριβώς όπως προβλέπεται από το άρθρο 7 του Π.Δ. 
71/2020,όπως ισχύει και θα παρέχεται από τον ανάδοχο. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος πριν από την έναρξη των εργασιών να 
προσκομίσει σε κατάλογο το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού που θα 
χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της εργασίας και σε ποιους χώρους αυτό θα 
εργαστεί. Ο κατάλογος αυτός, σε περίπτωση αντικατάστασης ναυαγοσώστη, θα 
ενημερώνεται και θα κοινοποιείται στον υπεύθυνο του Δήμου. Οι παραπάνω 
κατάλογοι θα κοινοποιούνται με ευθύνη του Δήμου στην αρμόδια Λιμενική Αρχή 
για τη διευκόλυνση της εργασίας αστυνόμευσης. 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του 
Δήμου Πύργου υπολογίζεται στο ποσό των 229.039,00€ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 24% για χρονικό διάστημα τεσσάρων  (4) μηνών δηλαδή για τους μήνες 
Ιούνιο – Ιούλιο -  Αύγουστο και Σεπτέμβριο έτους 2021  και θα χρηματοδοτηθεί από 
ίδιους πόρους του δήμου,  σε βάρος του Κ.Α.: 00.6162.02 με τίτλο: 
«Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Πύργου (έτους 2022)». 



Τον ανάδοχο της υπηρεσίας βαρύνουν οι πάσης φύσεως νόμιμες κρατήσεις που 
ισχύουν την ημέρα δημοπράτησης της εργασίας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την αναθέτουσα 
αρχή. 

Ο Δήμος Πύργου διατηρεί το μονομερές δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους της 
σύμβασης με ανάλογη προσαρμογή του κόστους εφόσον τροποποιηθούν οι 
διατάξεις για τις ελάχιστες υποχρεώσεις εκμεταλλευόμενων λουτρικές 
εγκαταστάσεις ως προς το χρονικό διάστημα υποχρεωτικής ναυαγοσωστικής 
κάλυψης, την πρόσληψη ναυαγοσωστών και διάθεσης του απαραίτητου 
εξοπλισμού. 

Σε περίπτωση υπογραφής της σύμβασης μετά την 1/06/2022 και ανάλογα το ισχύον 
καθεστώς και των ιδιαιτέρων συνθηκών που θα επικρατούν εκείνη την περίοδο 
στην χώρα μας (Μέτρα προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κινδύνου 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19) η διάρκεια του εκτελούμενης παροχής 
υπηρεσιών θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της έως 30/09/2022 με 
ανάλογη μείωση του ποσού της σύμβασης. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων : CPV: 92332000-7 (Υπηρεσίες λουτρικών 
εγκαταστάσεων παραλιών) και θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις των 
Ν.3463/06 ΦΕΚ Α΄114/2006 ΦΕΚ Α΄147/2007 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 
καθώς και του Π.Δ. 71/2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

 

Πύργος 01/04/2022 

Συντάχθηκε  

Ο Αρμόδιος Υπάλληλος   

 

 

Πύργος 01/04/2022 

Θεωρήθηκε 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Της Δ/νσης  

 

Τσίκας Αγγελος  

Πολ/κος Μηχ/κος  
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