
 

 

 

 

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]  

 

ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Αντικείμενο της παρούσας είναι η συγγραφή υποχρεώσεων για την υπηρεσία <<Ναυαγοσωστική 
κάλυψη ακτών Δήμου Πύργου, έτους 2020>> για τη χρονική περίοδο 3 μηνών από Ιούλιο έως 
Σεπτέμβριο 2020 και για τις ώρες από 10:00 έως 18:00 σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 71/2020 
και του άρθρου 15 του ν.2743/1999(ΦΕΚ 211 Α) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του 
Ν.4676/20(ΦΕΚ 67 Α/19-3-2020) και το άρθρο 47 του Ν.4688/20(ΦΕΚ 101/24-05-2020 τεύχος Α΄) 

Ο Δήμος Πύργου θα αναθέσει, μετά από διαγωνισμό, την προαναφερόμενη υπηρεσία σε ανάδοχο 
που θα διαθέτει το προσωπικό, τον εξοπλισμό και τεχνογνωσία απαραίτητα για την καλή εκτέλεση 
της παρεχόμενης υπηρεσίας. 

 

Άρθρο 1ο – Διάκριση χώρου εργασίας  

 

1.1 Ως χώρος συμβατικής εργασίας και άμεσης παροχής εργασιών του ανάδοχου ορίζεται η 
παραλιακή ζώνη των ακτών του Δήμου Πύργου και συγκεκριμένα: 
Ο κατάλληλα οργανωμένος χώρος του αιγιαλού ή και της παραλίας ή ζώνης Λιμένα στον οποίο 
εισέρχονται άτομα για λήψη λουτρού στην έμπροσθεν αυτού θαλάσσια περιοχή. 
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 71/2020, «…β)…ως λουτρική εγκατάσταση ορίζεται:<<…β) ως 
λουτρική εγκατάσταση νοείται και ο χώρος του αιγιαλού ή του αιγιαλού και της παραλίας ή της 
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 εκμισθωμένων 
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 
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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.»  
 
Ο απαιτούμενος από την νομοθεσία αριθμός ναυαγοσωστών θα προσφέρει τις 
υπηρεσίες του στα παρακάτω σημεία της παραλίας του Δήμου Πύργου σύμφωνα με την 
απόφαση 07/2021  (που λήφθηκε την 02/11/2021) της επιτροπής του άρθρου 11 του 
ΠΔ71/2020 με ΑΔΑ:6ΓΗΙ4653ΠΩ-4ΜΖ 
1. Παραλία περιοχή  «Καβούρι» 1η θέση ναυαγοσωστικής κάλυψης  
2. Παραλία περιοχή «Σπιάντζα»  2η θέση ναυαγοσωστικής κάλυψης  
3. Παραλία περιοχή «Αγίου Ηλία» 3η θέση ναυαγοσωστικής κάλυψης  
4. Παραλία περιοχή «Αγίου Ανδρέα» 4η θέση ναυαγοσωστικής κάλυψης  
5. Παραλία περιοχή «Λεβεντοχωρίου» 5η θέση ναυαγοσωστικής κάλυψης  
6. Παραλία περιοχή «Σκαφιδιάς» 6η θέση ναυαγοσωστικής κάλυψης  
7. Παραλία περιοχή «Πλάκες – Ρενάτα Κατακόλου» 7η θέση ναυαγοσωστικής 

κάλυψης  
 

Σημειώνεται και διευκρινίζεται ότι : 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  

 

Άρθρο 2ο – Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών – υποχρεώσεις αναδόχου 

 
2.1 .  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει όσα αναφέρονται στην παρούσα 
μελέτη και όσα ορίζονται στο Π.Δ.71/2020 (ΦΕΚ 166Α/31-08-2020). 
2.2. Ο ανάδοχος υποχρεούται από την έναρξη των εργασιών (01/06/2022), σε καθημερινή 
βάση και σε ωράριο από 10:00 έως 18:00, να τοποθετήσει στις παραλίες του Δήμου Πύργου  
που αναφέρθηκαν ανωτέρω, από ένα ναυαγοσώστη,(σύνολο τρεις ναυαγοσώστες στα τρία 
ναυαγοσωστικά βάθρα), ο οποίος θα αναλάβει την ναυαγοσωστική κάλυψη της παραλίας. 
Οι ναυαγοσώστες πρέπει να είναι απόφοιτοι αναγνωρισμένων σχολών ναυαγοσωστικής 
εκπαίδευσης και να έχουν άδεια ναυαγοσώστη από τη Λιμενική Αρχή. Ο ναυαγοσώστης, 
από την έναρξη των εργασιών, πρέπει να είναι εξοπλισμένος με τον απαραίτητο εξοπλισμό, 
όπως αυτός αναφέρεται αναλυτικά στην παρ. 2.4. 
2.3.Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τοποθετήσει από ένα βάθρο ναυαγοσώστη για 
κάθε θέση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται από το νόμο και μετά από 
συνεννόηση με το Δήμο Πύργου. Συνολικά θα τοποθετηθούν επτά (7) βάθρα. Τα βάθρα θα 
τοποθετηθούν από τον ανάδοχο σε θέσεις στην παραλία κατόπιν υποδείξεως της αρμόδιας 
υπηρεσίας του Δήμου όπου θα εξυπηρετείται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο η εκτέλεση 
της εργασίας της ναυαγοσωστικής κάλυψης και θα παραμείνουν στις παραλίες μέχρι τη 
λήξη της σύμβασης. Σημειώνεται ότι όσον αφορά το βάθρο ναυαγοσώστη: 



1) Η κατασκευή του βάθρου ναυαγοσώστη δεν είναι μόνιμη,γίνεταιαπό κατάλληλα υλικά 
κατά τον 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. 
5) Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει  α) 2 ειδικές καλαίσθητες πινακίδες διπλής 
όψεως πλάτους ενάμιση (1,5) μέτρου και ύψους ενενήντα (90) εκατοστών, έκαστη στις 
οποίες αναγράφονται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα η σημασία των σημαιών και 
ενδείξεων, το ωράριο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη, οι τυχόν υπάρχοντες περιορισμοί ή 
απαγορεύσεις, οι αριθμοί τηλεφώνων των τοπικών κέντρων παροχής πρώτων βοηθειών και 
της Λιμενικής Αρχής και ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης (112) 
2.4. Ο ανάδοχος οφείλει να εφοδιάσει κάθε ναυαγοσώστη με τον απαραίτητο εξοπλισμό, 
όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 7, παρ1 περίπτωση (γ)  του Π.Δ. 71/2020, ως εξής: 
 
1) ένα 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 των πλευρών του μικρού σκάφους, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η 
ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUEBOAT, μπλε απόχρωσης. Η 
έλικα του μικρού σκάφους είναι προφυλαγμένη με πλέγμα για την αποτροπή ατυχήματος. 
2)αδιάβροχο φακό  
3) Κιάλια μεγέθυνσης τουλάχιστον 7Χ50mm 
4) ναυαγοσωστικό σωσίβιο, σύμφωνα με το παράτημα  «Δ» του Π.Δ. 71/2020 
5)σανίδα διάσωσης, τουλάχιστον 2,20 μέτρων, σύμφωνα με το παράρτημα «ΣΤ»  του Π.Δ. 
71/2020 
6) σωστικός σωλήνας, ο τύπος του οποίου απεικονίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» του 
Π.Δ.71/2020 
7) φορητό φαρμακείο, το περιεχόμενο του οποίου περιλαμβάνεται στο Παράρτημα «Ι» του 
Π.Δ. 71/2020 ως εξής: 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΟΡΗΤΟΥ 
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ    ΝΑΥΑΓΩΣΤΗ/ΑΝΑ 
ΒΑΘΡΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) 

Α. ΦΑΡΜΑΚΑ  
Αντισταμινικά χάπια   1 
Οξυζενέ  50cc 

Παρακεταμόλη σε χάπια 500mg  1 

Συσκευή αυτόματης έγχυσης 
αδρεναλίνης τύπου Epipen ενηλίκων  

1 

Συσκευή αυτόματης έγχυσης 1 



αδρεναλίνης τύπου Epipen παίδων   
Ενέσιμη Υδροκορτιζόνη 200mg  1 
Αντισταμινική αλοιφή  1 
Αλοιφή Αργυρούχου σουλφαδιαζίνης ή 
άλλο σκεύασμα υδρογελής κατά 
εγκαυμάτων  

2 

Διάλυμα Ιωδιούχου Ποβιδόνης 10%  Φιαλίδιο 30ml κατ ελάχιστον   

Φυσιολογικός όρος 0,9% NaCl σε 
φιαλίδια των 10ml για οφθαλμική 
εκπλυση 

10 

Βρογχοδιασταλτικά για την δύσπνοια 2 

Β.ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ   
Αυτοκόλλητα ράμματα επιδερμικά 
3mmX75mm σε αποτεφρωμένη 
συσκευασία 

20 

Αυχενικό κολάρο ρυθμιζόμενο 
παιδιατρικό  

1 

Βαμβάκι ιατρικής χρήσης πεπιεσμένο 
ρολό 

1 

Επίδεσμος αιμοστατικός Reliance με 
επίθεμα  

2 

Ιμάντας ίσχαιμης περίδεσης   1 
Παγοκύστη – Θερμοκύστη πολλαπλών 
χρήσεων  

2 

Λαρυγγική μάσκα μέγεθος 3,4,5  1 

Γάζες αποστειρωμένες 10cm X 10ψμ -
12PLY /36cm X 40cm σε ξεχωριστή 
συσκευασία η καθεμία  

20 

Ελαστικός επίδεσμος πλάτους 10cm 2 

Ελαστικός επίδεσμος πλάτους 5cm 2 
Αλκοολούχο διάλυμα αντισηψίας 
δέρματος  

Φιαλίδιο 50ml κατ ελάχιστον  

Λευκοπλάστ υφασμάτινο λευκό πλάτους 
τούλαχιστόν 3cm  

1 

Σύριγγες με βελόνη αποστειρωμένες σε 
μονή συσκευασία 5ml  

5 

Γάντια Latex ή βινυλίου νιτριλίου (όχι 
μαύρου χρώματος)  

10 ζευγάρια  

Αυτοκόλλητες γάζες τύπου hansaplast 
διαστάσεων κατ ελάχιστον 2Χ2cm  

10 

Μάσκα χορήγησης Οξυγόνου  3 
Μάσκα χορήγησης εμφυσήσεων κατά 
την ΚΑΡΠΑ τύπου pocket mask  

1 

Ψαλίδι υφασμάτων τύπου Lister  1 
Στοματοφαρυγγικοί αγωγοί Guedel, 
διαφόρων μεγεθών  

Σετ 6 τεμαχίων διαφορετικού μεγέθους  



Αερονάρθηκες άνω και κάτω άκρων  1 τεμάχιο για κάθε είδος   
Αυχενικός κηδεμόνας σκληρός 
ρυθμιζόμενος σε μέγεθος πολλαπλών 
χρήσεων 

1 

Βελόνα αποσυμπίεσης πνευμοθώρακα  1 
Επίθεμα θωρακικού τραύματος  1 
Αποστειρωμένο τούλι εμβαπτισμένο σε 
νερό και φυτικά έλαια για έγκαυμα 

2  

Γ. ΟΡΓΑΝΑ  
Φορητή συσκευή ανάνηψης στόμα με 
στόμα τύπου Brook 

1 

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

1 

Ασκός χορηγήσεως εμφυσήσεων τύπου 
AMBU, ενηλίκων πολλαπλών χρήσεων  

1 

Συσκευή αναρρόφησης δηλητηρίου  1 
Συσκευή αναρρόφησης εκκρίσεων 
χειροκίνητη  

1 

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

1 

Συσκευή μέτρησης σακχάρου με ταινίες 
μέτρησης και σκαρφιστήρες 

1 

Φορητός αυτόματος εξωτερικός 
απινιδωτής με αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια 
ενηλίκων και βρεφών  

1 

 
8) πτυσσόμενο φορείο και σανίδα ακινητοποίησης επιπλέουσα με ιμάντες 
πρόσδεσης και σύστημα ακινητοποιητή κεφαλής  συμβατό με την σανίδα 
ακινητοποίησης  
9) Δύο (2)  σημαντήρες χρώματος πορτοκαλί με σχοινί μήκους τουλάχιστον πενήντα 
(50) μέτρων διαμέτρου 10mm 
10) ένδυμα κολύμβησης χρώματος  πορτοκαλί, στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη 
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ – LIFEGUARD 
11) καπέλο στην εμπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η ένδειξη 
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη LIFEGUARD 
12) Γυαλιά ηλίου 
13) Πινακίδα χρώματος πορτοκαλί διαστάσεων 80Χ100cm με την ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ 
ΒΟΗΘΕΙΕΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη FIRSTAID, μπλε απόχρωσης. 
14) Ισοθερμικές κουβέρτες 
15) καταδυτικό μαχαίρι 
16) μάσκα βυθού 
17) βατραχοπέδιλα 
18) σημαία ναυαγοσώστη χρώματος πορτοκαλί διαστάσεων 80X100cm  με την 
ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη LIFEGUARD μπλε 
απόχρωσης. 



19) σημαία χρώματος  ερυθρού, ίσων διαστάσεων με την προηγούμενη, με την 
ένδειξη ΧΩΡΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη NOLIFEGUARD, λευκής 
απόχρωσης. 
20) κινητό τηλέφωνο για κάθε βάθρο, 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 (τηλεβόα) 
22) Κοινή σφυρίχτρα 
23) Πράσινη σημαία 80Χ100cm (Κολυμπάτε ελεύθερα) 
24) Κίτρινη σημαία  80Χ100cm  (Κολυμπάτε με προσοχή) 
25) Κόκκινη σημαία 80Χ100cm (Απαγορεύεται η είσοδος στο νερό) 
26) Φορητή συσκευή VHF.  
27)Κατάλληλη ειδική πλαστική ή χάρτινη κάρτα εντος πλαστικής μεμβράνης ή 
θήκης η οποία περιέχει το όνομα και τα στοιχεία του ναυαγοσώστη.  
 
 
2.5. Ο Ανάδοχος επίσης οφείλει να διαθέτει ένα μηχανοκίνητο μικρό ταχύπλοο 
σκάφος εγγεγραμμένο σε Βιβλίο εγγραφής Μικρών Σκαφών ως επαγγελματικό, 
ολικού  μήκους τουλάχιστον 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 RESCUEBOAT, 
μπλε απόχρωσης. Επιπλέον, πρέπει να είναι εφοδιασμένο με μόνιμα 
εγκατεστημένο προβολέα, καθώς και με VHFGPS-PLOTER-ΦΟΡΗΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ – ΦΟΡΗΤΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ. Στο σκάφος θα επιβαίνουν ο χειριστής του 
και ένας ναυαγοσώστης,πραγματοποιώντας καθημερινά περιπολίες και παροχή 
άμεσης βοήθειας στις πολυσύχναστες παραλίες. Θα οριστεί από την Αναθέτουσα 
Αρχή, σε συνεργασία με τον ανάδοχο, ένα πλάνο καθημερινών περιπολιών του 
ναυαγοσωστικού σκάφους στις πολυσύχναστες παραλίες, το οποίο πρέπει να τηρεί 
ο ανάδοχος και θα ελέγχεται από την Αναθέτουσα Αρχή, ώστε να υπάρχει καλύτερη 
επιτήρηση και άμεση επέμβαση σε περίπτωση συμβάντος. 
2.6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην οριοθέτηση των ακτών, μέχρι τα 
σημεία που φθάνουν συνήθως οι λουόμενοι με την τοποθέτηση, κατά τις 
υποδείξεις της Λιμενικής Αρχής, σειράς ευδιάκριτων πλωτών σημαντήρων 
2.7.Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει σε εμφανή σημεία πρόσβασης στο 
χώρο των λουτρικών εγκαταστάσεων ειδικών καλαίσθητων πινακίδων διπλής 
όψεως στις οποίες αναγράφονται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα η σημασία 
των σημαιών και ενδείξεων, το ωράριο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη, οι τυχόν 
υπάρχοντες περιορισμοί ή απαγορεύσεις και οι αριθμοί τηλεφώνων των τοπικών 
κέντρων παροχής πρώτων βοηθειών και της Λιμενικής Αρχής. 
2.8. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τα αναλώσιμακαι το μηχανικό και λοιπό 
εξοπλισμό που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και το αναγκαίο 
ειδικευμένο, έμπειρο και ικανό προσωπικό, για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 
του ναυαγοσωστικού έργου. Σε περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα στον εξοπλισμό, 
ο ανάδοχος οφείλει να αντικαταστήσει με δικά του έξοδα, τα είδη που 
παρουσιάζουν πρόβλημα με νέα λειτουργικά είδη. Ο ανάδοχος είναι επίσης 
υπεύθυνος για την φύλαξη του εξοπλισμού κατά την περίοδο εκτέλεσης των 
εργασιών. Ο εξοπλισμός θα βρίσκεται στη διάθεση των ναυαγοσωστών σε όλη τη 



διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την κατάλληλη 
συντήρηση και αποθήκευση του φαρμακευτικού – υγειονομικού υλικού καθ’ όλη τη 
διάρκεια της σύμβασης, ώστε να είναι πρόσφορη και άμεση η χρήση του. 
Ο εξοπλισμός θα είναι λειτουργικός, σε καλή κατάσταση και σύγχρονης 
τεχνολογίας, για την κατάλληλη εκτέλεση των εργασιών και τα μηχανοκίνητα σκάφη 
έτοιμα για άμεση επέμβαση σε περίπτωση ανάγκης. Ο εξοπλισμός θα βρίσκεται στη 
διάθεση των ναυαγοσωστών, σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 
2.9.Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεταιμε τους ισχύοντες κανόνες 
υγιεινής, ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας περιβάλλοντος (περιβαλλοντικοί 
όροι). 
2.10.Ο ανάδοχος υποχρεούται καθημερινά να τηρεί και να συμπληρώνει 
λεπτομερές ημερολόγιο εργασίας, όπου θα αναγράφονται αναλυτικά για κάθε 
ναυαγοσωστική θέση (βάθρο) πληροφορίες σχετικά με την ναυαγοσωστική κάλυψη  
κάθε ημερολογιακή ημέρα (ονοματεπώνυμο ναυαγοσώστη, επικρατούσες καιρικές 
συνθήκες, εκτίμηση προέλευσης κόσμου, έκτακτα περιστατικά κλπ) αλλά και ώρα 
περιπολίας του ναυαγοσωστικού σκάφους. Το ημερολόγιο θα υπογράφεται 
καθημερινά από τον ανάδοχο και από τον επόπτη (επιβλέποντα) υπάλληλο της 
υπηρεσίας και θα αποστέλλεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στην υπηρεσία για 
θεώρηση. 
2.11. Σύμφωνα με το άρθρο7, παρ.1α του Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166Α/31-08-2020) ο 
ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει έναν συντονιστή – επόπτη ναυαγοσωστών 
 
 
Άρθρο 3ο – Προσωπικό  εκτέλεσης της ναυαγοσωστικής εργασίας 
 

 3.1.Το προσωπικό (ναυαγοσώστες) που θα διαθέσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση 
της εργασίας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3) όσα τα βάθρα που ορίζονται 
στην απόφαση της Επιτροπής του άρθρου  11 του Π.Δ. 71/2020 οι οποίοι θα είναι 
εφοδιασμένοι με την απαραίτητη άδεια από τη Λιμενική Αρχή, η οποία θα είναι σε 
ισχύ. 

Επιπρόσθετα στο προσωπικό που θα διαθέσει ο ανάδοχος θα είναι τουλάχιστον 
ένας (1) επιπλέον ναυαγοσώστης και ένας χειριστής, οι οποίοι θα απασχολούνται 
στο ταχύπλοο σκάφος της παρ. 1δ του άρθρου 7 του Π.Δ.71/2020 

3.2.Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλες τις ισχύουσες διατάξεις της 
εργατικής νομοθεσίας. 

3.3.Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση του 
έργου αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά 
ότι απαγορεύεται η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση 
απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας, η 
οποί θα θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και να γνωρίζουν την ελληνική 
γλώσσα γεγονός που θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού του 
αρ.10 του Ν. 2413/96. Τα ωράρια εργασίας και η αμοιβή του προσωπικού θα είναι 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην νομοθεσία και αποτελούν αποκλειστική ευθύνη 
του αναδόχου. 



3.4.Πριν από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει 
αναλυτική κατάσταση με το προσωπικό που θα απασχολεί, μαζί με τα αντίγραφα 
των πτυχίων και των αδειών ναυαγοσώστη του προσωπικού που θα απασχολήσει, 

3.5.Το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος θα αντικαθίσταται, εφόσον το 
απαιτήσει ο Δήμος, σε περίπτωση που κάποιοι ναυαγοσώστες κριθούν 
ακατάλληλοι, για την ομαλή διεκπεραίωση του συμβατικού έργου. 

3.6. Σε περίπτωση αδυναμίας κάποιου ναυαγοσώστη να εκτελέσει την εργασία του 
για οποιοδήποτε λόγο, (ασθένεια, προσωπικοί λόγοι κλπ.), ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να τον αντικαταστήσει άμεσα με άλλο ναυαγοσώστη, έτσι ώστε να 
μην υπάρξει κενό στην ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών. 

3.7.Υποχρεώσεις ναυαγοσώστη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του: 

 Ο ναυαγοσώστης είναι υπεύθυνος για την ναυαγοσωστική κάλυψη της 
παραλίας που θα του ανατεθεί από 10:00 π.μ. έως 18:00 μ.μ. και για επτά 
(7) ημέρες την εβδομάδα και είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα καθήκοντά 
του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Κατά την εκτέλεση της 
υπηρεσίας του 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 λουόμενων, να περιπολεί πεζός στην 
παραλία, ή να κάθεται επί του υπάρχοντος βάθρου. 

 Ο ναυαγοσώστης κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας που παρακολουθεί τους 
λουόμενους, είναι σε άμεση ετοιμότητα παροχής βοήθειας και δεν εκτελεί 
άλλη παράλληλη εργασία. 

 Ο ναυαγοσώστης οφείλει να επικοινωνεί με τους λουόμενους και να 
παρέχει πληροφορίες, αλλά και να κάνει τις απαραίτητες συστάσεις, 
προκειμένου να προλαμβάνονται  δυσάρεστες καταστάσεις. 

 Ο ναυαγοσώστης οφείλει να έχει στη διάθεσή του όλο τον προβλεπόμενο 
από το νόμο εξοπλισμό (που θα του διατεθεί από τον ανάδοχο), τον οποίο 
θα είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει άμεσα, όταν κρίνει ότι είναι 
απαραίτητο  για την εκτέλεση του έργου του. 

 Ο ναυαγοσώστης οφείλει να συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Δήμου 
Πύργου, αλλά και με τις υπόλοιπες υπηρεσίες που έχουν σχέση με την 
εργασία της ναυαγοσωστικής κάλυψης (Π.Χ. Λιμενικό, ΕΚΑΒ κλπ.). 

 Οι υποχρεώσεις του ναυαγοσώστη εκτελούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο Π.Δ.71/2020 9 ΦΕΚ 166Α /31-08-2020) 
 
 
Άρθρο 4ο – Δαπάνη της εργασίας  
 

4.1Η δαπάνη της υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης για  τέσσερεις (4)  μήνες : 
Ιούνιο – Ιούλιο – Αύγουστο – Σεπτέμβριο του έτους 2022 και συγκεκριμένα από 
1/6/2022  έως 30/9/2022, προϋπολογίζεται ποσό :229.039,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% όπως αναλύεται και στον προϋπολογισμό 
της παρούσας μελέτης.  



Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται δαπάνες όπως αναφέρονται στο τιμολόγιο της 
μελέτης όπως: δαπάνες μισθοδοσίας, εργοδοτικές εισφορές, λοιπά συναφή έξοδα 
προσωπικού, δαπάνες μετακίνησης προσωπικού, κρατήσεις, ασφάλιση του 
προσωπικού, το διοικητικό κόστος του αναδόχου, το<<management>>της 
εργασίας, το εργολαβικό κέρδος, τυχόν δαπάνες που τυχόν θα προκύψουν για 
πιθανά πρόστιμα και αποζημιώσεις, κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά, 
αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη παροχή της υπηρεσίας, δαπάνες 
που αφορούν τους φόρους, τέλη, κρατήσεις, δασμούς και εισφορές υπέρ του 
δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία και που βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο, δαπάνες για προμήθεια 
του απαραίτητου εξοπλισμού, δαπάνες για την μεταφορά, τοποθέτηση, συντήρηση 
φύλαξη και απομάκρυνση του εξοπλισμού, δαπάνες καυσίμων και ασφαλίστρων 
σκαφών, δαπάνες αποκατάστασης ζημιών και φθορών στον εξοπλισμό. 

 

Άρθρο 5ο – Γενικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης εργασίας 

5.1. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν τους χώρους που αφορούν το 
αντικείμενο της ναυαγοσωστικής υπηρεσίας για να λάβουν γνώση των επιτόπιων 
συνθηκών εργασίας κυρίως σε ότι αφορά τις θέσεις καθηκόντων, τις μεταφορές, 
διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών τη δυνατότητα εξασφάλισης εν γένει 
προσωπικού και οδών προσπέλασης, τις φυσικές συνθήκες στο τόπο εργασιών, τη 
διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος και τα μέσα (μηχανήματα, 
υλικά και υπηρεσίες) που θα απαιτηθούν πριν την έναρξη και κατά την εκτέλεση 
των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα θέματα που με οποιοδήποτε τρόπο μπορούν 
να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο το κόστος της εργασίας σε συνδυασμό με 
τους όρους της σύμβασης 

5.2. Θεωρείται δεδομένο ότι οι διαγωνιζόμενοι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της 
παρούσας και των ειδικών συνθηκών της εργασίας. Σε καμιά 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 

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

5.4.Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει και διέπεται (και τούτο θα 
αποδεικνύεται) από τις ισχύουσες διατάξεις περί ναυαγοσωστικού έργου. 

5.5.Ο ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει τους ανάλογους υπεύθυνους επόπτες για το 
προσωπικό του, οι οποίοι θα συντονίζουν το ναυαγοσωστικό έργο και θα 
ενημερώνουν τις υπηρεσίες του Δήμου για θέματα που αφορούν την καλύτερη 
δυνατή εκτέλεση του έργου. 

5.6.Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση του 
έργου αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά 
ότι απαγορεύεται η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση 



απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας η 
οποία θα θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

5.7 Το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος θα αντικαθίσταται, εφόσον το 
απαιτήσει ο Δήμος, σε περίπτωση που θα κριθούν ακατάλληλοι για την ομαλή 
διεκπεραίωση της συμβατικής υπηρεσίας. 

5.8 Ο εξοπλισμός του ανάδοχου που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση του έργου 
θα πρέπει να διατηρείται καθαρός. 

5.9 Ο ανάδοχος οφείλει να ασφαλίσει το μηχανολογικό εξοπλισμό (μηχανοκίνητα 
σκάφη) που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της υπηρεσίας. 

 

Άρθρο 6ο. Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης έργου 

6.1 Σε περίπτωση 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 θα προβεί στην 
επανόρθωσή της. 

6.2 Ο ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στην σύμβαση ή για κάποιο λόγο 
μέρος αυτής, από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωποχωρίς έγγραφη συγκατάθεση   
του Δήμου, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. 

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 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 
ανάδοχο ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη και ο ανάδοχος 
έχει αποκλειστικά τις ευθύνες, τόσο τις αστικές όσο και τις ποινικές, σύμφωνα με 
τις διατάξεις των οικείων νόμων για τις περιπτώσεις αυτές. 

Άρθρο 7ο. Εγγυητικές επιστολές 

7.1.Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό : Θα κατατεθεί εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό η οποία εκδίδεται και απευθύνεται στο 
Δήμο Πύργου που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ήτοι 
184.708,87€ Χ 2% = 3.694,18€  

 7.2Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης:Κατά της υπογραφής της σύμβασης ο 
ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, το ύψος της 
οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό  5%της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον 
Φ.Π.Α. με ισχύ καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης. Ήτοι 184.708,87€ Χ 5% = 
9.235,444€  

 

 



 

Άρθρο 8ο.Πληρωμή παρεχόμενων εργασιών 

8.1 Η πληρωμή του ανάδοχου για τις παρεχόμενες εργασίες θα καταβάλλεται στο 
τέλος του έκαστου μήνα, ύστερα από σύνταξη βεβαίωση καλής εκτέλεση από την 
αρμόδια επιτροπή του Δήμου που θα εκδίδεται εντός 10 ημερών από το πέρας του 
πιστοποιημένου μήνα. 

8.2 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. 

Άρθρο 9ο.Ρήτρες 

9.1 Ο ανάδοχος, υποχρεούται να κάνει την έναρξη εκτέλεσης του έργου με τον 
ανάλογο εξοπλισμό και προσωπικό εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από τη 
σύμβαση.Σε αντίθετη περίπτωση ευθύνεται αποκλειστικά ο ίδιος έναντι όλων και 
επιβάλλεται ποινική ρήτρα 300€ για κάθε ημέρα καθυστέρησης και έως πέντε (5) 
συνολικά ημερολογιακές ημέρες. 

Μετά την διαπίστωση παρέλευσης άπρακτου του διαστήματος αυτού ο ανάδοχος 
καθίσταται έκπτωτος και εφαρμόζονται οι ανάλογες κυρώσεις. 

9.2Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβιάσει επανειλημμένα τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις, κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα και κατ’ αναλογία με τις κείμενες 
διατάξεις των Ο.Τ.Α. 

9.3 Σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου η Υπηρεσία 
διατηρεί το δικαίωμα της περικοπής του αναλογούντος τιμήματος για τις σχετικές 
εργασίες και εφ’ όσον ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

9.4 Η Δημοτική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, όταν αποδεδειγμένα κρίνει ότι ο 
ανάδοχος εκτελεί το έργο 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. 

9.5 Σε περίπτωση βεβαιώσεων παραβάσεων από Λιμενική Αρχή ή οποιαδήποτε 
Αρχή που οφείλεται  σε παράβλεψη – υπαιτιότητα του αναδόχου επιβαρύνεται ο 
ανάδοχος. 

Άρθρο 10ο .Περιεχόμενο Προσφοράς 

Η προσφορά των διαγωνιζόμενων θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα παρακάτω. 

10.1 Οικονομική προσφορά 

10.1.1 Η οικονομική προσφορά θα διατυπώνεται σύμφωνα με το επισυναπτόμενο 
υπόδειγμα προϋπολογισμού προσφοράς και θα αφορά για την εκτέλεση 
προσφερόμενων υπηρεσιών για χρονική διάρκεια τεσσάρων  (4) μηνών για το έτος 
2022 από 01.06.2022  και όχι πέραν τις  30.09.2022. 



10.1.2 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. (τεχνικού, 
μηχανολογικού, φαρμακευτικού) για την ασφαλή, ποιοτική και 
αποτελεσματική εκτέλεση των εργασιών. 

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

 Τον καθαρισμό του εξοπλισμού. 
 Την ασφαλιστική κάλυψη του απασχολούμενου εξοπλισμού καθώς και 

διάφορα συναφή τέλη και φόροι 
 Την αμοιβή (μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές) του απασχολούμενου 

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

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

10.2Τεχνική προσφορά 

Με την τεχνική προσφορά οι διαγωνιζόμενοι πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 
υποβάλλουν στον υποφάκελο    «Τεχνική προσφορά» :  

Α. Υπεύθυνη δήλωση 

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

β. 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. 

γ. Ότι δεσμεύονται να διαθέσουν το απαιτούμενο ναυαγοσωστικό προσωπικό και 
τεχνικό εξοπλισμό όπως προβλέπει το Π.Δ. 71/2020 για την υλοποίηση του έργου. 
Το προσωπικό θα διαθέτει όλα τα νόμιμα παραστατικά για την άσκηση του 
ναυαγοσωστικού έργου και την κατάλληλη εμπειρία. 

δ. Ότι θα διαθέσουν τον κατάλληλο εξοπλισμό σε άριστη λειτουργική  κατάσταση 
για κάθε ναυαγοσωστικό βάθρο όπως προβλέπονται, στο Π.Δ. 71/2020 και στην 
μελέτη του Δήμου, για την άρτια εκτέλεση του έργου καθ’ όλη την διάρκεια της 
σύμβασης. 

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



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

ζ. 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 

η. Ότι εφόσον κηρυχτεί ανάδοχος, πριν από την υπογραφή της σύμβασης 
υποχρεούται να καταθέσει αναλυτική κατάσταση με το προσωπικό που θα 
απασχολεί, μαζί με αντίγραφα των πτυχίων και των αδειών ναυαγοσώστη. 

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

Β.Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σχολής Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης σε ισχύ. 

11ο Εναλλακτικές προσφορές 

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

Άρθρο 12ο . Επιλογή ανάδοχου 

12.1 Μετά την υποβολή προσφορών ο Δήμος διατηρεί, το δικαίωμα υποβολής 
διευκρινιστικών ερωτήσεων προς τους διαγωνιζόμενους προκειμένου να 
διευκρινίσει τυχόν ασάφειες των προσφορών τους (τεχνικού χαρακτήρα). 

12.2 Η επιλογή του ανάδοχου θα γίνει με βάση την χαμηλότερη τιμή για το 
σύνολο του έργου. 

12.3 Αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές σύμφωνα με τους 
καθοριζόμενους ουσιώδεις όρους της διακήρυξης και της συγγραφής 
υποχρεώσεων. Ουσιώδεις όροι θεωρούνται όλοι οι όροι εκτός όσων ρητά 
καθορίζονται ως επουσιώδεις ή μη επιθυμητοί. 

Άρθρο 13ο. Συμβατικά στοιχεία 

Συμβατικά στοιχεία που διέπουν τους όρους του έργου κατά σειρά ισχύος είναι: 

α)Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο. 

β) Η Διακήρυξη του διαγωνισμού. 

γ) Η παρούσα Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, και 

δ) Η προσφορά του ανάδοχου. 

Άρθρο 14ο. Ισχύουσες, διατάξεις 

Η διενέργεια και η εκτέλεση του ναυαγοσωστικού έργου διέπονται από τις παρακάτω 
διατάξεις. 



Του Ν. 4412/2016 <<Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016)>> 

Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/8.6.2006) <<Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων>>, 
όπως έχει συμπληρωθεί από το άρθρο 2 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/τ. Α’ /2-2-2012), όπως 
ΈΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΊ ΚΑΙ ΙΣΧΎΕΙ ΜΕ ΤΗΝ Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 9ΠΝΠ) ΦΕΚ 
102/ τ.Α’ / 26-8-2015 <<Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης>>, καθώς και αναδιατυπωθεί και ισχύει με το άρθρ.22 
παρ.3 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42 /τ. Α’ /23.2.2007) <<Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων 
μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης>>, καθώς και σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 
20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ. Α΄/23-12-2008) <<Αναδιοργάνωση της 

Του Ν47822021 (ΦΕΚ36 της 09-03-2021) περί «Εκσυγχρονισμός απλοποίηση και 
αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων » 

Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης».(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010). 

Του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/2006) « Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». 

Του Ν4129/2013 (Α΄52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

Του Ν2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

Του ΠΔ28/2015 (Α’) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία», 

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

Του Ν4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-7-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση 
της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»]. 
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ.. 
Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων 
σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» 

Του Ν3861/2010 (Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
‘’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις». 

Του Π.Δ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» όπως ισχύει  

Οι διατάξεις του ν.2859/2000 (Α΄248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».  

Του Ν4013/2011 (Α΄204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» 



Της με αρ. 56902/215 (Β’ 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας & 
Ανάπτυξης «τεχνικές λεπτομέρειες του ΕΣΗΔΗΣ»  

Της με αρ.πρωτ. Π1 2380/20212 ΚΥΑ (Β’3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του ΚΗΜΔΗΣ»  

Του Ν2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία ,Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα», 

Του Ν4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

Του Ν4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις -Καταργήσεις , Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α’161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α΄74) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

Το άρθρο 26 του  ν.4024/2011 (Α΄226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση όπως τροποποιήθηκε με τον Ν4782/2021 », 

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές 
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ.,Υ.Α.) 
και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 
σύμβασης , έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 

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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