
 

 

 

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]  

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΑΡΘΡΟ - 1. Υπηρεσία ναυαγοσώστη 

Ημερήσια αποζημίωση για την παροχή υπηρεσίας ναυαγοσώστη για ώρες εργασίας από 10:00 έως 
18:00, για εργασίες ημέρες, Κυριακές και αργίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα:  

1. στην μελέτη του θέματος,  

2. στο Π.Δ. 71/2020  (ΦΕΚ 166 Α/31-08-2020) 

3.  στο άρθρο 16 του Ν4676/2020 (ΦΕΚ 67/Α/19-3-2020) και 

4.  στο άρθρο 47 του Ν.4688/20 (ΦΕΚ 101/24.05.2020 τεύχος Α΄). 

 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η μισθοδοσία, οι εργοδοτικές εισφορές, λοιπά συναφή έξοδα 
προσωπικού, δαπάνες μετακίνησης προσωπικού, κρατήσεις, ασφάλιση του προσωπικού, το 
διοικητικό κόστος αναδόχου, το «management» της εργασίας, το εργολαβικό κέδρος, 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 για 
την οποία και η σχετική τιμή του τιμολογίου, δαπάνες που αφορούν τους φόρους, τέλη, κρατήσεις, 
δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα 
με κείμενη νομοθεσία και που βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. 

Τιμή για μία (1) ημέρα (εργάσιμη, Κυριακή, αργία) πλήρους απασχόλησης ναυαγοσώστη 
από 10:00 έως 18:00 

Ολογράφως: ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 

Αριθμητικώς: 105,00€ 

ΑΡΘΡΟ - 2. Υπηρεσία χειριστή ναυαγοσωστικού σκάφους του άρθρου 7 [παρ. 1 
περίπτωση (ζ)] του Π.Δ. 71/2020 

Αρ.Μελ: 06/2022 



Ημερήσια αποζημίωση για την παροχή υπηρεσίας ναυαγοσώστη-χειριστή συντονιστή επόπτη για 
ώρες εργασίας από 10:00 έως 18:00, για εργασίες ημέρες, Κυριακές και αργίες, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα:  

1. στην μελέτη του θέματος,  

2. στο Π.Δ. 71/2020  (ΦΕΚ 166 Α/31-08-2020) 

3.  στο άρθρο 16 του Ν4676/2020 (ΦΕΚ 67/Α/19-3-2020) και 

4.  στο άρθρο 47 του Ν.4688/20 (ΦΕΚ 101/24.05.2020 τεύχος Α΄). 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η μισθοδοσία, οι εργοδοτικές εισφορές, λοιπά συναφή έξοδα 
προσωπικού, δαπάνες μετακίνησης προσωπικού, κρατήσεις, ασφάλιση του προσωπικού, το 
διοικητικό κόστος αναδόχου, το «management» της εργασίας, το εργολαβικό κέδρος, 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 για 
την οποία και η σχετική τιμή του τιμολογίου, δαπάνες που αφορούν τους φόρους, τέλη, κρατήσεις, 
δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα 
με κείμενη νομοθεσία και που βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. 

Τιμή για μία (1) ημέρα (εργάσιμη, Κυριακή, αργία) πλήρους απασχόλησης από 10:00 έως 
18:00 

Ολογράφως: ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 

Αριθμητικώς: 105,00€ 

 

ΑΡΘΡΟ - 3. Χρήση βάθρου ναυαγοσώστη, μηχανοκίνητου μικρού σκάφους 3,30 μέτρων 
και εξοπλισμού ναυαγοσώστη βάθρου [άρθρο 7 παρ. 1. περίπτωση (β) και (γ) και (στ)  και 
άρθρο 9 Π.Δ. 71/2020) 

Χρήση βάθρου ναυαγοσώστη μετά του απαραίτητου εξοπλισμού, μηχανοκίνητου μικρού σκάφους 
3,30 μέτρων και εξοπλισμού ναυαγοσώστη βάθρου όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 7 παρ. 1 
περίπτωση (στ) και άρθρο 9 του Π.Δ. 31/2018. 

Περιλαμβάνεται: 

Α. Χρήση βάθρου ναυαγοσώστη κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 9 του 
Π.Δ. 31/2010 ιδιοκτησίας του Αναδόχου: 

 Η μεταφορά, η τοποθέτηση, η συντήρηση και η απομάκρυνση του βάθρου μετά την λήξη 
της σύμβασης. 

 Η τοποθέτηση α) πινακίδας με την ένδειξη των πρώτων βοηθειών β) 2 ειδικών καλαίσθητων 
πινακίδων 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). 

Β. Χρήση μηχανοκίνητου μικρού ταχύπλοου σκάφους ιδιοκτησίας αναδόχου μήκους τουλάχιστον 
3,30 μέτρων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 7 παρ. 1 περίπτωση (στ) του  Π.Δ. 71/2020 

 Η μεταφορά, η συντήρηση και η απομάκρυνση του σκάφους μετά την λήξη της σύμβασης 
 Τα καύσιμα, η συντήρηση, τα ασφάλιστρα και η φύλαξη του εξοπλισμού. 
 Η αποκατάσταση των ζημιών και των φθορών στον εξοπλισμό που τυχόν θα προκληθούν. 



Γ. Χρήση Εξοπλισμού Ναυαγοσώστη – Βάθρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ.1 
περίπτωση (γ) του Π.Δ. 71/2020 

1. Αδιάβροχος φακός. 
2. Κυάλια μεγέθυνσης τουλάχιστον 7Χ50mm . 
3. Ναυαγοσωστικό σωσίβιο, σύμφωνα με το Παράρτημα «Δ»  
4. Σανίδα διάσωσης, τουλάχιστον 2,20 μέτρων, σύμφωνα με το Παράρτημα «ΣΤ»  
5. Σωστικός σωλήνας, σύμφωνα με το Παράρτημα «Ε» 
6. Φορητό φαρμακείο, με το περιεχόμενο του Παραρτήματος «Ι»  και φορητός αυτόματος 

εξωτερικός απινιδωτής με αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια ενηλίκων & βρεφών    
7. Πτυσσόμενο φορείο ή πλωτό φορείο – σανίδα ακινητοποίσης. 
8. Δύο (02) σημαντήρες, χρώματος πορτοκαλί, με σχοινί μήκους τουλάχιστον πενήντα (50) 

μέτρων. 
9. Ένδυμα κολύμβησης χρώματος πορτοκαλί, στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη 

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ- LIFEGUARD. 
10. Καπέλο, στην εμπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και 

κάτωθεν αυτής η ένδειξη LIFEGUARD. 
11. Γυαλιά ηλίου.  
12. Πινακίδα, χρώματος πορτοκαλί, με την ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 80Χ100 και κάτωθεν 

αυτής την ένδειξη FIRSTAID, μπλε απόχρωσης.  
13. Ισοθερμικές κουβέρτες. 
14. Καταδυτικό μαχαίρι. 
15. Μάσκα βυθού. 
16. Βατραχοπέδιλα. 
17. Σημαία Ναυαγοσώστη, χρώματος πορτοκαλί, διαστάσεων 80Χ100 εκ., με την ένδειξη 

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη LIFEGUARD, μπλε απόχρωσης. 
18. Σημαία χρώματος ερυθρού, ίσων διαστάσεων με την προηγούμενη, με την ένδειξη ΧΩΡΙΣ 

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη NOLIFEGUARD, λευκής απόχρωσης. 
19. 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. 

20. Φορητή μεγαφωνική συσκευή (τηλεβόας). 
21. Κοινή σφυρίχτρα. 
22. Πράσινη σημαία (Κολυμπάτε ελεύθερα) 80Χ100. 
23. Κίτρινη σημαία (Κολυμπάτε με προσοχή). 
24. Κόκκινη σημαία (Απαγορεύεται η είσοδος στο νερό). 
25. Φορητή συσκευή VHF. 
26. Κατάλληλη ειδική πλαστική κάρτα εντός πλαστικής μεμβράνης που περιέχει το όνομα του 

ναυαγοσώστη τη φωτογραφία του, την άδεια του ναυαγοσώστη.  
27. Η μεταφορά, η συντήρηση και η απομάκρυνση του εξοπλισμού μετά την λήξη της σύμβασης 
28. Η συντήρηση, η αποκατάσταση των ζημιών και των φθορών στον εξοπλισμό που τυχόν θα 

προκληθούν, η φύλαξη του εξοπλισμού. 
 

Δ. ΓΕΝΙΚΑ 

 Το διοικητικό κόστος, το «management» της εργασίας, το εργολαβικό κέρδος  
 Κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη 

και έντεχνη παροχή της υπηρεσίας για την οποία και η σχετική τιμή του τιμολογίου 
 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. 



Τιμή για μία (1) ημέρα χρήσης (εργάσιμη, Κυριακή, αργία) 

Ολογράφως: ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  

Αριθμητικώς: 67,00€ 

ΑΡΘΡΟ - 4. Χρήση ναυαγοσωστικού σκάφους μήκους 5 μέτρων ( άρθρο 7 παρ. 1 
περίπτωση (ζ) του Π.Δ. 31/2018) 

Χρήση ναυαγοσωστικού σκάφους μήκους τουλάχιστον 5 μέτρων ιδιοκτησίας αναδόχου σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές του άρθρου 7 παρ. 1δ του Π.Δ. 31/2018 

Περιλαμβάνεται: 

 Η μεταφορά, η συντήρηση και η απομάκρυνση του σκάφους μετά τη λήξη της σύμβασης 
 Τα καύσιμα, η συντήρηση, τα ασφάλιστρα και η φύλαξη του εξοπλισμού του σκάφους 
 Ο απαραίτητος εξοπλισμός που πρέπει να διαθέτει το σκάφος 
 Η αποκατάσταση των ζημιών και των φθορών στον εξοπλισμό που τυχόν θα προκληθούν. 
 Κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και 

έντεχνη παροχή της υπηρεσίας για την οποία και η σχετική τιμή του τιμολογίου 
 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 

 Το διοικητικό κόστος, το «management» της εργασίας, το εργολαβικό κέρδος. 

Τιμή για μία (1) ημέρα χρήσης ( εργάσιμη, Κυριακή, αργία) 

Ολογράφως: ΕΚΑΤΟΝ  

Αριθμητικώς: 100,00€ 

 

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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