
 

ΠΡΟΚΛΗΗ Ε ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΗ ΥΧΡΙ 
ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΣΟΤ ΆΡΘΡΟΤ 32 παπ. 2 πεπ. Α’ 

 

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΜΜΕΣΟΥΗ 
ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΗ ΥΧΡΙ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ 
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΆΓΟΝΟ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ: 

 

ΝΑΤΑΓΟΧΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ ΠΟΛΤΤΥΝΑΣΧΝ ΠΑΡΑΛΙΧΝ ΔΗΜΟΤ 
ΦΑΙΣΟΤ ΈΣΟΤ 2022» 

 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΦΑΙΣΟΤ 

Έσονηαρ λάβει ςπότη: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016 (Α’ 147) “Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη 
Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» θαη ηδίσο ηος άπθπος 
32 παπ. 2 πεπ. α’ «…Ζ δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε 
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ ζε 
νπνηαδήπνηε από ηηο θαησηέξσ πεξηπηώζεηο: α) εάλ, ύζηεξα από αλνηθηή ή θιεηζηή 
δηαδηθαζία είηε δελ ππνβιήζεθε θακία πξνζθνξά ή αίηεζε ζπκκεηνρήο είηε θακία από ηηο 
ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο ή αηηήζεηο ζπκκεηνρήο δελ είλαη θαηάιιειε, εθόζνλ δελ έρνπλ 
ηξνπνπνηεζεί νπζησδώο νη αξρηθνί όξνη ηεο ζύκβαζεο θαη κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη 
δηαβηβάδεηαη ζρεηηθή έθζεζε ζηελ Δπηηξνπή κεηά από αίηεκά ηεο…» θαη ηος άπθπος 32Α 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΕΙΧΝ 

Γπαθείο Ππομηθειών 

Διεύθςνζη: Πάξνδνο 25εο Καξηίνπ 1 

Σ.Κ.: 704 00 ΜΟΙΡΕ 

Σηλέθυνο: 2892 340268 

Πληποθοπίερ: Πεξάθε Καξία  

Email: peraki@0466.syzefxis.gov.gr  

 

CPV:  92332000-7 (Τπεξεζίεο ινπηξηθώλ 
εγθαηαζηάζεσλ) 

 

          ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ                

ΚΑΣΑΥΧΡΙΣΕΑ ΣΟ ΚΗΜΔΗ 

                               Μοίπερ, 27.06.2022 

                               Απ. Ππυη.: 6597 
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«Ρύζκηζε δεηεκάησλ πξνζθπγήο ζε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε 
δεκνζίεπζε».  
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3463/2006  (ΦΔΘ 114/2006 Α) «Θύξσζε ηνπ Θώδηθα Γήκσλ θαη 
Θνηλνηήησλ». 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξόγξακκα Θαιιηθξάηεο». 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4555/2018 (ΦΔΘ Α 133/2018 Α).  
5. Σν Λ. 4622/19 (Α’ 133) «Δπηηειηθό Θξάηνο: νξγάλσζε, ιεηηνπξγία & δηαθάλεηα ηεο 
Θπβέξλεζεο, ησλ θπβεξλεηηθώλ νξγάλσλ & ηεο θεληξηθήο δεκόζηαο δηνίθεζεο» θαη ηδίσο ηνπ 
άξζξνπ 37.  

6. Σν Λ. 4013/2011 (Α’ 204) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 
Θεληξηθνύ Ζιεθηξνληθνύ Κεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…». 
7. Σελ ππ' αξηζκ. 76928/13.07.2021 Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο κε 
ζέκα: «Ρύζκηζε εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνύ 
Ζιεθηξνληθνύ Κεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖ)” (Β’ 1781)». 
8. Σελ ππ’ αξηζκ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Θνηλήο Απόθαζεο ησλ Τπνπξγώλ 
Αλάπηπμεο θαη Δπελδύζεσλ  θαη Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο κε ζέκα «Ρπζκίζεηο ηερληθώλ 
δεηεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Πξνκεζεηώλ θαη 
Τπεξεζηώλ κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηώλ ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο 
Ζιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ)». 

9. Σν Π.Γ. 80/2016 (Α’ 145) «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο Γηαηάθηεο». 

10. Σν Π.Γ. 71/2020 (ΦΔΘ 136/31-8-2020). 

11. Σελ ππ’ αξ. 29997/11-05-2022(ΑΓΑ:ΧΚΗΣ46ΚΣΙ6-9ΧΘ) απόθαζε ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ 
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ ζηνλ Γήκν Φαηζηνύ κε ην πνζό ησλ 112.567,00 € γηα ηελ 
λαπαγνζσζηηθή θάιπςε ησλ παξαιηώλ ηνπ. 
12. Σν ππ’ αξηζκό πξσηνθόιινπ 2131/265/2021-20.08.2021 Πξαθηηθό πλεδξίαζεο ηεο 
Δπηηξνπήο Υαξαθηεξηζκνύ Πνιπζύρλαζησλ Παξαιηώλ γηα ην έηνο 2022 Ιηκεληθνύ ηαζκνύ 
Θόθθηλνπ Πύξγνπ θαη’ εμνπζηνδόηεζε ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Π.Γ. 71/2020 (ΦΔΘ 166/Α’). 
13. Σελ κε αξηζκό 7/2022 Κειέηε «ΛΑΤΑΓΟΧΣΗΘΖ ΘΑΙΤΦΖ ΠΟΙΤΤΥΛΑΣΧΛ ΠΑΡΑΙΗΧΛ 
ΓΖΚΟΤ ΦΑΗΣΟΤ ΔΣΟΤ 2022»,  ηεο Γηεύζπλζεο Πεξηβάιινληνο Πξαζίλνπ Αλαθύθισζεο θαη 
Θαζαξηόηεηαο. 
14. Σν ππ’ αξ. πξση. 5155/27.05.2022 (ΑΓΑΚ: 22REQ010642419) Πξσηνγελέο Αίηεκα. 
15. Σελ ππ’ αξηζκό πξση. 5159/27.05.2022 (ΑΓΑΚ: 22REQ010642574 θαη ΑΓΑ: 9Κ94ΧΖ1-

Ζ0Γ) απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο/έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 
2022 θαη έιαβε α/α 170/2022 θαηαρώξεζεο  ζην κεηξών δεζκεύζεσλ/Βηβιίν εγθξίζεσλ & 
Δληνιώλ Πιεξσκήο ηνπ Γήκνπ Φαηζηνύ.    
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16. Σελ ππ’ αξ. πξση. 5335/31.05.2022 (ΑΓΑΚ: 22PROC010662158) Γηαθήξπμε.  
17. Σελ ππ’ αξ. 121/2022 (ΑΓΑ: ΦΕ2ΥΧΖ1-ΑΙΠ) Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, πεξί 
έγθξηζεο πξνζθπγήο ζηε δηαδηθαζία ηεο Γηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο Γεκνζίεπζε γηα ηελ 
αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο.  

ΠΡΟΚΑΛΕΙ Ε ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΗ ΥΧΡΙ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ 
ΜΕΣΑ ΣΟΝ ΆΓΟΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟ 

Σνπο ελδηαθεξόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα επηινγή 
αλαδόρνπ ηεο ζύκβαζεο κε ηίηιν «ΝΑΤΑΓΟΧΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ ΠΟΛΤΤΥΝΑΣΧΝ 
ΠΑΡΑΛΙΧΝ ΔΗΜΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΕΣΟΤ 2022». 

Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ νξίδεηαη γηα ηελ: 

ΔΕΤΣΕΡΑ 27 ΙΟΤΝΙΟΤ 2022 ΚΑΙ ΏΡΑ 15:00:00 

  

Οη πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο 
πιαηθόξκαο ηνπ ΔΖΓΖ, ζηνλ ειεθηξνληθό δηαγσληζκό κε απιθμό ζςζηήμαηορ 163657. 
ην Γξαθείν Πξσηνθόιινπ ηνπ Γήκνπ Φαηζηνύ ζα ππνβάιινληαη ηα δηθαηνινγεηηθά κέζα ζε 
ζθξαγηζκέλν θάθειν, όπνπ ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ζα αλαγξάθνληαη επθξηλώο ηα ζηνηρεία 

ηνπ θνξέα πνπ ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ Φαηζηνύ:  

ΠΡΟ: ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ  

Δ/ΝΗ: ΠΑΡΟΔΟ 25ηρ
 ΜΑΡΣΙΟΤ 1 

Σ.Κ.: 70400 ΜΟΙΡΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΙΑ: 

«ΝΑΤΑΓΟΧΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ ΠΟΛΤΤΥΝΑΣΧΝ ΠΑΡΑΛΙΧΝ ΔΗΜΟΤ ΦΑΙΣΟΤ 
ΕΣΟΤ 2022» 

Η πποζθοπά θα είναι ζύμθυνη με ηην ςπ’ απιθμό 7/2022 Μελέηη και ηην ςπ’ 
απ. ππυη. 5335/31.05.2022 Διακήπςξη. Ζ ζύκβαζε ζα δηελεξγεζεί ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 71/2020. 

Ζ ζύκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πλέον ζςμθέποςζαρ από 
οικονομική άποτη πποζθοπάρ, βάζει ηιμήρ. 

Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ζα είλαη από ηελ εκέξα ηεο ππνγξαθήο θαη 
αλάξηεζεο απηήο ζην ΘΖΚΓΖ έσο ηε ιήμε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηόδνπ θαη δελ ζα 
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ππεξβαίλεη ηηο 122 εκεξνινγηαθέο εκέξεο πνπ πξνβιέπνληαη. Ο Γήκνο δελ 

ππνρξενύηαη λα εμαληιήζεη ηε ζπκβαηηθή πνζόηεηα. 

Οι ενδιαθεπόμενοι θα ππέπει να ςποβάλοςν όλα ηα απαπαίηηηα 
δικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ πος αναθέπονηαι ζηην ςπ’ απ. 7/2022 Μελέηη 
πος επιζςνάπηεηαι. 

Ππόζβαζη ζηα έγγπαθα:  
α) Σα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεύζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ 
ειεθηξνληθή πξόζβαζε κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΟΠ 
Δ..Ζ.ΓΖ.., β) Θάζε είδνπο επηθνηλσλία ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο 
ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεο, ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ θαη ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, 
πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Ε..Η.ΔΗ.. γ) 
Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο από ηελ πξναλαθεξζείζα Γεληθή Γηεύζπλζε ζην 
δηαδίθηπν (URL): www.dimosfestou.gr. 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ 

ςεθηαθή ππνγξαθή, από πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο. 

Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ (ππν)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή 
Πξνζθνξά»  θαη ηνπ (ππν)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»  νξίδεηαη γηα ηελ Σπίηη 28 

ΙΟΤΝΙΟΤ 2022 ώπα 11:00:00 από ηελ αξκόδηα επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ πνπ 
έρεη ζπγθξνηεζεί κε ηελ 99/2022 (ΑΓΑ: ΦΛΔΦΧΖ1-ΟΓΘ) Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ. 

 

Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηελ παξνύζα δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο απαηηείηαη ε 
ππνβνιή ηνπ ΔΔΔ/ΣΔΤΓ θαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ύςνπο 

2.783,00€.     

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ  

 

   ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 

Ρ.Ε. ΘΑΚΛΕΙΟΥ 

ΚΩΔ. NUTS: GR 431 

ΔΘΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 

Δ/ΝΣΘ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘΣ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ  

 

  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΘΣ  : «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΘ 
ΚΑΛΥΨΘ ΡΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΡΑΑΛΙΩΝ 
ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 
2022» 

ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 172.559,04€  
Κωδ. CPV: 92332000-7 

 

 

 

 

 

7/2022 ΜΕΛΕΤΘ  
 

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΘ ΚΑΛΥΨΘ ΡΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΡΑΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 

 

 

 

Ρροχπολογιςμοφ: 172.559,04€ 

Συμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% 

 

 

 

 

 

ΜΑΙΟΣ 2022-------   
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 

Ρ.Ε. ΘΑΚΛΕΙΟΥ 

ΚΩΔ. NUTS: GR 431 

ΔΘΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 

Δ/ΝΣΘ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΡΑΣΙΝΟΥ  
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ  

 

ΑΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΘΣ 7/2022 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΘΣ :  ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΘ ΚΑΛΥΨΘ 
ΡΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΡΑΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ  
ΦΑΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 

ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 172.559,04€  
Κωδ. CPV: 92332000-7 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ  

Άρκρο 1  
Αντικείμενο ςφμβαςθσ  

Σκοπόσ τθσ παροφςασ είναι θ ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ ναυαγοςωςτικισ κάλυψθσ 4 πολυςφχναςτων 
λουτρικϊν εγκαταςτάςεων του Διμου Φαιςτοφ προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ  προςταςία των 
λουομζνων . Ειδικότερα με τθν παροφςα διαδικαςία κα εξαςφαλιςτεί θ ναυαγοςωςτικι κάλυψθ 
των παραλιϊν Ματάλων, Κομοφ, Κόκκινου Ρφργου και Καλαμακίου του Διμου Φαιςτοφ. 

Άρκρο 2  
Σκοπιμότθτα 

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 136/31-8-2020), οι εκμεταλλευόμενοι των 
λουτρικϊν εγκαταςτάςεων (ΟΤΑ, ξενοδοχειακζσ μονάδεσ,  καταςκθνϊςεισ κτλ.) υποχρεοφνται ςτθν 
πρόςλθψθ ικανοφ αρικμοφ ναυαγοςωςτϊν υποχρεωτικά κατά τουσ μινεσ Ιοφνιο, Ιοφλιο, Αφγουςτο 
και Σεπτζμβριο κακϊσ και ςτθν προμικεια και διάκεςθ του απαιτοφμενου υλικοτεχνικοφ 
εξοπλιςμοφ.  
Επίςθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 7 του παραπάνω Ρ.Δ .« 3. Οι υπόχρεοι τθσ 
παραγράφου 1 μποροφν να ανακζτουν τθ ναυαγοςωςτικι κάλυψθ λουτρικισ εγκατάςταςθσ ςε 
νομίμωσ λειτουργοφςα ςχολι ναυαγοςωςτικισ εκπαίδευςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
παρόντοσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, για τθν τιρθςθ των υποχρεϊςεων των περιπτϊςεων (α), (β), (γ), 
(δ), (ε), (ςτ) και (η) τθσ παραγράφου 1, υπεφκυνθ είναι αποκλειςτικά θ ςχολι αυτι. Οι Διμοι 
μποροφν να ανακζτουν τθν τιρθςθ τθσ υποχρζωςθσ τθσ παραγράφου 2 ςε νομίμωσ λειτουργοφςα 
ςχολι ναυαγοςωςτικισ εκπαίδευςθσ και, ςτθν περίπτωςθ αυτι, θ ςχολι είναι αποκλειςτικά 
υπεφκυνθ για τθν τιρθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ» 

Σφμφωνα με το υπ’ αρικμό πρωτοκόλλου 2131/265/2021-20.08.2021 Ρρακτικό Συνεδρίαςθσ τθσ 
Επιτροπισ Χαρακτθριςμοφ Ρολυςφχναςτων Ραραλιϊν για το ζτοσ 2022 Λιμενικοφ Στακμοφ 
Κόκκινου Ρφργου κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 11 του Ρ.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166/Α’),  ο Διμοσ 

Φαιςτοφ πρζπει να εξαςφαλίςει ναυαγοςωςτικι κάλυψθ  τισ πολυςφχναςτεσ παραλίεσ Ματάλων, 
Κομοφ, Καταλυκισ (Κόκκινου Ρφργου) και Καλαμακίου με τισ απαιτοφμενεσ κζςεισ ναυαγοςϊςτθ ςε 
κάκε παραλία και να παρζχει τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό για τθν διαςφάλιςθ τθσ προςταςίασ των 
λουομζνων  . 
Ο Διμοσ Φαιςτοφ δεν διακζτει το απαιτοφμενο ειδικευμζνου προςωπικό και τα απαιτοφμενα μζςα 
για τθν κάλυψθ των παραπάνω αναγκϊν και ωσ εκ τοφτου κα πρζπει να ανακζςει τθν ςχετικι 
υπθρεςία ςε ιδιωτικό οικονομικό φορζα που δραςτθριοποιείται ςτο ςχετικό αντικείμενο , ιτοι ςε 

νομίμωσ λειτουργοφςα ςχολι ναυαγοςωςτικισ εκπαίδευςθσ. 
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Άρκρο 3  
Χρθματοδότθςθ  

Το κόςτοσ τθσ υπθρεςίασ κα καλυφκεί  κατά ζνα μζροσ από ζςοδα του Διμου (60.000,00 €) και εν 
μζρει από τθν 29997/11-05-2022 (ΑΔΑ:ΩΜΙΤ46ΜΤΛ6-9ΩΚ) χρθματοδότθςθ του Υπουργείου 
Εςωτερικϊν θ οποία χρθματοδοτεί τον Διμο Φαιςτοφ με  112.567,00€ για τθν ναυαγοςωςτικι 
κάλυψθ των παραλιϊν του.  
Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α.: 70.6117.0001 ςχετικι πίςτωςθ του 
τακτικοφ προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2022 του Διμου Φαιςτοφ    

Άρκρο 4  
Χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ  

Θ υποχρεωτικι χρονικι περίοδοσ ναυαγοςωςτικισ κάλυψθσ ςε πολυςφχναςτε λουτρικζσ 
εγκαταςτάςεισ ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ζωσ και 30/09/2022, κακθμερινά 7 
θμζρεσ τθν εβδομάδα , και ϊρεσ από 10:00 ζωσ 18:00, ςφμφωνα με τθν παρ. 11 περ. γ του άρκρου 
15 του Ν. 2743/1999 (ΦΕΚ Α’ 211) . 

Άρκρο 5  
Τεχνικι Ρεριγραφι      

Για τθν κάλυψθ των βαςικϊν υποχρεϊςεων, ςε ότι αφορά τθν αςφάλεια των λουομζνων ςτισ 4 
πολυςφχναςτε λουτρικζσ εγκαταςτάςεισ του Διμου Φαιςτοφ ,  κα πρζπει να λειτουργοφν 
κακθμερινά κατά τουσ µινεσ  Ιοφνιο,  Ιοφλιο,  Αφγουςτο,  Σεπτζμβριο  (7 θµζρεσ / εβδοµάδα και τισ 
Αργίεσ)  10 ναυαγοςωςτικά βάκρα  από ϊρα 10:00 π.μ. ζωσ και ϊρα 18:00 μ.μ. . Κακζνα από τα 
ναυαγοςωςτικά βάκρα κα ςτελεχωκεί με 1 ναυαγοςϊςτθ , οποίοσ κα εποπτεφει τθν κίνθςθ των 
λουομζνων εντόσ και εκτόσ τθσ κάλαςςασ , ςε περιοχι μικουσ ζωσ 200m εκατζρωκεν του ςθμείου 
που βρίςκεται το ναυαγοςωςτικό του βάκρο , ιτοι το ςυνολικό μικοσ τθσ περιοχισ ευκφνθσ κάκε 
ναυαγοςϊςτθ  κα είναι ζωσ 400m . Στισ ακτζσ που δραςτθριοποιοφνται περιςςότεροι των 1 
ναυαγοςϊςτθ θ ζκταςθ ευκφνθσ του κάκε ναυαγοςωςτικοφ βάκρου κα ρυκμίηεται ανάλογοσ οφτωσ 
ϊςτε κάκε ζνασ ναυαγοςϊςτθσ να γνωρίηει με ςαφινεια τθν περιοχι ευκφνθσ του χωρίσ να γίνεται 
υπζρβαςθ του παραπάνω μικουσ . 
Θ κατανομι των ναυαγοςωςτικϊν βάκρων ανά παραλία είναι θ εξισ :  

1. Ραραλία Καταλυκισ (Κόκκινοσ Ρφργοσ) τρία (3)  
2. Ραραλία Ματάλων ζνα (1). 
3. Ραραλία Καλαμακίου τρία (3) . 
4. Ραραλία Κομοφ τρία (3) .  

 

Θ καταςκευι και τοποκζτθςθ των ναυαγοςωςτικϊν βάκρων είναι αρμοδιότθτα του  αναδόχου .  
Ρροςωπικό  

Το κάκε ναυαγοςωςτικό βάκρο κα ςτελεχωκεί με 1  ναυαγοςϊςτθ  αδειοδοτθμζνο από τθν     
αρμόδια Λιμενικι Αρχι .  

Το παραπάνω προςωπικό κα ςυντονίηεται από ζναν επόπτθ – ςυντονιςτι ο οποίοσ κα είναι επίςθσ 
αδειοδοτθμζνοσ  ναυαγοςϊςτθσ με τριετι τουλάχιςτον εμπειρία . 

Ραράλλθλα με το παραπάνω προςωπικό ο ανάδοχοσ κα πρζπει να απαςχολεί  1 επιπλζον 
ναυαγοςϊςτθ και 1 χειριςτι ταχφπλοου ςκάφουσ    . 

Συνολικά το προςωπικό που πρζπει , κατ ελάχιςτον να απαςχολεί ανάδοχοσ είναι  :  
11 ναυαγοςϊςτεσ , 1 ςυντονιςτι- επόπτθ ( ναυαγοςϊςτθσ με τριετι τουλάχιςτον εμπειρία )  , 1 
χειριςτι ταχφπλοου ςκάφουσ .  
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Εξοπλιςμόσ  
Ρροκειμζνου να επιτελζςει το ζργο του το παραπάνω προςωπικό κα πρζπει να ζχει ςτθ διάκεςι 
του τον εξισ εξοπλιςμό (Ρ.Δ. 71/2020):  

Α) Εξοπλιςμόσ για κάκε ζναν από τουσ ναυαγοςϊςτεσ που βρίςκεται ςε ναυαγοςωςτικό βάκρο : 
1)Αδιάβροχο φακό. 
2)Κιάλια μεγζκυνςθσ τουλάχιςτον επτά επί πενιντα mm. 
3)Ναυαγοςωςτικό ςωςίβιο, ςφμφωνα με το Ραράρτθμα «Δ». 
4)Σανίδα διάςωςθσ, τουλάχιςτον 2,20 μζτρων, από ςυνκετικό ι θμιςυνκετικό υλικό ι πνευςτι, 
αβφκιςτθ, ςφμφωνα με το Ραράρτθμα «ΣΤ». 
5)Σωςτικόσ ςωλινασ, ςφμφωνα με το Ραράρτθμα «Ε» (Ο εφοδιαςμόσ με ςωςτικό ςωλινα είναι 
προαιρετικόσ). 
6)Φορθτό φαρμακείο, με το περιεχόμενο του παρακάτω πίνακα κακϊσ και φορθτό, αυτόματο 
εξωτερικό απινιδωτι με αυτοκόλλθτα θλεκτρόδια, ενθλίκων και βρεφϊν. 
Ρεριεχόμενο φαρμακείου :  

Α. ΦΑΜΑΚΑ    

Αντιςταμινικά χάπια 1 

Οξυηενζ    50cc 

Σκεφαςμα Γλυκόηθσ για τθν Αντιμετϊπιςθ τθσ Υπογλυκαιμίασ  1 

Ραρακεταμόλθ ςε χάπια 500mg 1 

Συςκευι αυτόματθσ ζγχυςθσ αδρεναλίνθσ τφπου Epipen ενθλίκων Λ 1 

Συςκευι αυτόματθσ ζγχυςθσ αδρεναλίνθσ τφπου Epipen παιδιϊν  1 

Ενζςιμθ Υδροκορτιηόλθ 200mg 1 

Αντιςταμινικά αλοιφι 1 

Αλοιφι Αργυροφχου ςουλφαδιαηίνθσ ι άλλο ςκεφαςμα υδρογζλθσ κατά 
εγκαυμάτων  

2 

Διάλυμα Ιωδιοφχου Ροβιδόνθσ 10% Φιαλίδιο 
30ml 

κατ’ελάχιςτον 

Φυςιολογικόσ ορόσ 0,9%NaCl  ςε φιαλίδια των 10ml για οφκαλμικι ζκπλυςθ 10 

Βρογχοδιαςταλτικά για τθν δφςπνοια 2 

Β. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  

Αυτοκόλλθτα άμματα Επιδερμικά 3mm*75mm ςε Αποςτειρωμζνθ ςυςκευαςία 20 

Αυχενικό Κολάρο υκμιηόμενο Ραιδιατρικό 1 

Βαμβάκι Ιατρικισ Χριςθσ Ρεπιεςμζνο ολό 1 

Επίδεςμοσ Αιμοςτατικόσ Reliance με Επίκεμα 2 

Ιμάντασ Κςχαιμθσ Ρερίδεςθσ 1 

Ραγοκφςτθ – Θερμοκφςτθ Ρολλαπλϊν Χριςεων 2 

Ψυκτικό Σπρζι 400ml 1 

Λαρυγγικι μάςκα μζγεκοσ 3,4,5 1 

Γάηεσ αποςτειρωμζνεσ 10cm*10cm-12PLY/36cm*40cm ςε ξεχωριςτι ςυςκευαςία θ 
κακεμιά  

20 

Ελαςτικόσ επίδεςμοσ πλάτουσ 10cm 2 

Ελαςτικόσ επίδεςμοσ πλάτουσ 5cm 2 

Αλκοολοφχο διάλυμα αντιςθψίασ δζρματοσ Φιαλίδιο 
50ml 

κατ’ελάχιςτον 

Λευκοπλάςτ υφαςμάτινο ,λευκό ,πλάτουσ τουλάχιςτον 3cm 1 

Σφριγγεσ με βελόνθ, αποςτειρωμζνεσ , ςε μονι ςυςκευαςία 5ml 5 
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Γάντια latex ι βινυλίου νιτριλίου (όχι μαφρου χρϊματοσ) 10ηευγάρια 

Αυτοκόλλθτεσ γάηεσ τφπου Hansaplast διαςτάςεων κατ’ ελάχιςτον 2*2cm 10 

Μάςκα χοριγθςθσ Οξυγόνου 3 

Μάςκα χοριγθςθσ εμφυςιςεων κατά τθν ΚΑΡΑ , τφπου pocketmask 1 

Ψαλίδι υφαςμάτων τφπου Lister 1 

Στοματοφαρυγγικοί αγωγοί τφπου Guedel διαφόρων μεγεκϊν Σετ 6 
τεμαχιϊν 

διαφορετικοφ 
μεγεκοφσ  

Αερονάρκθκεσ άνω και κάτω άκρων 1 τεμάχιο για 
κάκε είδοσ 

Αυχενικόσ κθδεμόνασ ςκλθρόσ , ρυκμιηόμενοσ ςε μζγεκοσ , πολλαπλϊν χριςεων 1 

Βελόνα αποςυμπίεςθσ πνευμοκϊρακα  1 

Επίκεμα κωρακικοφ τραφματοσ 1 

Αποςτειρωμζνο τοφλι εμβαπτιςμζνο ςε νερό και φυτικά ζλαια για ζγκαυμα  2 

Γ. ΟΓΑΝΑ  

Φορθτι ςυςκευι ανάνθψθσ ςτόμα με ςτόμα τφπου Brook 1 

Φιάλθ Οξυγόνου Φορθτι, πολλαπλϊν χριςεων με ρυκμιςτι και μειωτιρα πίεςθσ 
και ροόμετρο, κατ’ ελάχιςτον 1 λίτρου και κατ’ ελάχιςτθσ μζγιςτθσ πίεςθσ 200bar 

1 

 

Αςκόσ χορθγιςεωσ εμφυςιςεων τφπου AMBU,ενθλίκων πολλαπλϊν χριςεων 1 

Συςκευι αναρρόφθςθσ δθλθτθρίου 1 

Συςκευι αναρρόφθςθσ εκκρίςεων χειροκίνθτθ 1 

Ραλμικό οξφμετρο με εφροσ μζτρθςθσ κατ’ ελάχιςτον από 70% ζωσ 99% SatO2 1 

Συςκευι μζτρθςθσ ςακχάρου με ταινίεσ μζτρθςθσ και ςκαρφιςτιρεσ 1 

 

7)Ρτυςςόμενο φορείο και ςανίδα ακινθτοποίθςθσ επιπλζουςα, με ιμάντεσ πρόςδεςθσ και ςφςτθμα 
ακινθτοποιθτι κεφαλισ ςυμβατό με τθ ςανίδα ακινθτοποίθςθσ. 
8)Δφο (02) ςθμαντιρεσ, χρϊματοσ πορτοκαλί, με ςχοινί μικουσ τουλάχιςτον πενιντα (50) 
μζτρωνκαι διαμζτρου τουλάχιςτον 10mm. 
9)Ζνδυμα κολφμβθςθσ χρϊματοσ πορτοκαλί, ςτο οποίο αναγράφεται θ ζνδειξθ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΘΣ-LIFE 

GUARD. 

10)Καπζλο, ςτθν εμπρόςκια όψθ του οποίου αναγράφεται θ ζνδειξθ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΘΣ και, κάτωκεν 
αυτισ, θ ζνδειξθ LIFE GUARD. 
11)Γυαλιά θλίου. 
12)Ρινακίδα, χρϊματοσ πορτοκαλί, διαςτάςεων 80Χ100 εκ.,με τθν ζνδειξθ ΡΩΤΕΣ ΒΟΘΘΕΙΕΣ και 
κάτωκεν αυτισ τθν ζνδειξθ FIRST Α^, μπλε απόχρωςθσ. 
13)Ιςοκερμικζσ κουβζρτεσ. 
14)Καταδυτικό μαχαίρι. 
15)Μάςκα βυκοφ. 
16)Βατραχοπζδιλα. 
17)Σθμαία Ναυαγοςϊςτθ, χρϊματοσ πορτοκαλί, διαςτάςεων 80Χ100εκ., με τθν ζνδειξθ 
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΘΣ και, κάτωκεν αυτισ, τθν ζνδειξθ LIFE GUARD, μπλε απόχρωςθσ. 
18)Σθμαία χρϊματοσ ερυκροφ, ίςων διαςτάςεων με τθν προθγοφμενθ, με τθν ζνδειξθ ΧΩΙΣ 
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΘ και, κάτωκεν αυτισ, τθν ζνδειξθ ΝΟ LIFE GUARD, λευκισ απόχρωςθσ. 
19)Κινθτό τθλζφωνο για κάκε βάκρο, με διαφορετικό αρικμό κλιςθσ ζκαςτο, ο αρικμόσ κλιςθσ του 
οποίου δθμοςιοποιείται, με μζριμνα των, κατά περίπτωςθ, υπόχρεων, με κάκε πρόςφορο μζςο, 
αναγράφεται ςε περίοπτθ κζςθ ςτο βάκρο (παρατθρθτιριο) και αναφζρεται εγγράφωσ ςτθν τοπικι 
Λιμενικι Αρχι. 
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20)Φορθτι μεγαφωνικι ςυςκευι (τθλεβόασ). 
21)Κοινι ςφυρίχτρα. 
22)Ρράςινθ ςθμαία (Κολυμπάτε ελεφκερα) 80χ100εκ. 
23)Κίτρινθ ςθμαία (Κολυμπάτε με προςοχι) 80χ100εκ. 
24)Κόκκινθ Σθμαία (Απαγορεφεται θ είςοδοσ ςτο νερό) 80χ100εκ. 
25)Φορθτι ςυςκευι VHF marine 

26)Κατάλλθλθ, ειδικι, πλαςτικι ι χάρτινθ κάρτα, εντόσ πλαςτικισ μεμβράνθσ ι κικθσ, θ οποία 
περιζχει το όνομα του ναυαγοςϊςτθ, τθ φωτογραφία του, τον αρικμό πρωτοκόλλου τθσ άδειασ 
ναυαγοςϊςτθ που κατζχει, κακϊσ και τθ Λιμενικι Αρχι ζκδοςθσ τθσ άδειασ. 
27)ζνα μθχανοκίνθτο, επαγγελματικό μικρό ςκάφοσ, ολικοφ μικουσ τουλάχιςτον τριϊν μζτρων και 
τριάντα (3,30) εκατοςτϊν, ιπποδφναμθσ τουλάχιςτον ζξι (6) ίππων, εγγεγραμμζνο αποκλειςτικά ςε 
Βιβλίο Εγγραφισ Μικρϊν Σκαφϊν, χρϊματοσ εξωτερικά πορτοκαλί, με τα προβλεπόμενα, για τθν 
κατθγορία του, εφόδια. Στο μζςο των πλευρϊν του μικροφ ςκάφουσ, δεξιά και αριςτερά, είναι 
γραμμζνθ θ ζνδειξθ ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωκεν αυτισ, θ ζνδειξθ RESCUE BOAT, μπλε 
απόχρωςθσ. Θ ζλικα του μικροφ ςκάφουσ είναι προφυλαγμζνθ με πλζγμα για τθν αποτροπι 
ατυχιματοσ. Μετά τθ ςυμπλιρωςθ δζκα (10) ετϊν από τθν εγγραφι του ςτο Βιβλίο Εγγραφισ 
Μικρϊν Σκαφϊν, επιτρζπεται θ δραςτθριοποίθςι του, με τθν προχπόκεςθ υποβολισ, με μζριμνα 
αναδόχου ςε ετιςια βάςθ, ςτθ Λιμενικι Αρχι, βεβαίωςθσ Αναγνωριςμζνου Οργανιςμοφ ι 
διπλωματοφχου ι πτυχιοφχου ναυπθγοφ, από τθν οποία να προκφπτει, φςτερα από επικεϊρθςθ, ότι 
το ςκάφοσ και οι προωςτικοί κινθτιρεσ του εξακολουκοφν να πλθροφν τισ απαιτιςεισ των 
ιςχυόντων κανονιςμϊν και διατάξεων και διατθροφνται ςε ικανοποιθτικι κατάςταςθ. 
Β) Εξοπλιςμόσ  ςυντονιςτι- επόπτθ. 

Ζνα επαγγελματικό ατομικό ςκάφοσ καλάςςιο μοτοποδιλατο, ολικοφ μικουσ τουλάχιςτον δφο 
μζτρων και εβδομιντα πζντε (2,75) εκατοςτϊν, ιπποδφναμθσ τουλάχιςτον ογδόντα (80) ίππων, 
τουλάχιςτον δφο (2) κζςεων, χρϊματοσ εξωτερικά πορτοκαλί, με τα προβλεπόμενα, για τθν 
κατθγορία του, εφόδια. Στο μζςο των πλευρϊν του, δεξιά και αριςτερά, είναι γραμμζνθ θ ζνδειξθ 
ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωκεν αυτισ, θ ζνδειξθ RESCUE ΒΟΑΤ, μπλε απόχρωςθσ. Με το ατομικό 
ςκάφοσ καλάςςιο μοτοποδιλατο του εδαφίου αυτοφ διατίκεται και ζνα ειδικό φορείο διάςωςθσ. 
Μετά τθ ςυμπλιρωςθ πζντε (05) ετϊν από τθν εγγραφι του ατομικοφ ςκάφουσ ςτο Βιβλίο 
Εγγραφισ Μικρϊν Σκαφϊν, επιτρζπεται θ δραςτθριοποίθςι του, με τθν προχπόκεςθ υποβολισ, με 
μζριμνα του αναδόχου ςε ετιςια βάςθ, ςτθ Λιμενικι Αρχι, βεβαίωςθσ Αναγνωριςμζνου 
Οργανιςμοφ ι διπλωματοφχου ι πτυχιοφχου ναυπθγοφ, από τθν οποία να προκφπτει, φςτερα από 
επικεϊρθςθ, ότι το ςκάφοσ και οι προωςτικοί κινθτιρεσ του εξακολουκοφν να πλθροφν τισ 
απαιτιςεισ των ιςχυόντων κανονιςμϊν και διατάξεων και διατθροφνται ςε ικανοποιθτικι 
κατάςταςθ. Το παρόν ατομικό ςκάφοσ/μοτοποδιλατο  χειρίηεται  ο ςυντονιςτισ-επόπτθσ. 
Γ) Ζνα  επαγγελματικό, μθχανοκίνθτο, πνευςτό, μικρό ταχφπλοο ςκάφοσ, ολικοφ μικουσ 
τουλάχιςτον πζντε (5) μζτρων, ιπποδφναμθσ τουλάχιςτον εκατό (100) ίππων, εγγεγραμμζνο 
αποκλειςτικά ςε Βιβλίο Εγγραφισ Μικρϊν Σκαφϊν, με εφεδρικι μθχανι, χρϊματοσ εξωτερικά 
πορτοκαλί, εφοδιαςμζνο με τα προβλεπόμενα, για τθν κατθγορία του, εφόδια. Στο μζςο των 
πλευρϊν του ςκάφουσ, δεξιά και αριςτερά, είναι γραμμζνθ θ ζνδειξθ ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, 
κάτωκεν αυτισ, θ ζνδειξθ RESCUE ΒΟΑΤ, μπλε απόχρωςθσ. Επιπλζον, πρζπει να είναι εφοδιαςμζνο 
με μόνιμα εγκατεςτθμζνο προβολζα και VHF GPS -PLOTER, με ςανίδα ακινθτοποίθςθσ επιπλζουςα, 
με ιμάντεσ πρόςδεςθσ και ςφςτθμα ακινθτοποιθτι κεφαλισ ςυμβατό με τθ ςανίδα ακινθτοποίθςθσ, 
κακϊσ και με φορθτό φαρμακείο ναυαγοςϊςτθ ( με περιεχόμενο όμοιο με αυτό που περιγράφεται 
ςτθν παραπάνω Α), 6 παράγραφο )   και φορθτό απινιδωτι.  
Μετά τθ ςυμπλιρωςθ δζκα (10) ετϊν από τθν εγγραφι του ςτο Βιβλίο Εγγραφισ Μικρϊν Σκαφϊν, 
επιτρζπεται θ δραςτθριοποίθςι του, με τθν προχπόκεςθ υποβολισ, με μζριμνα του αναδόχου , ςε 
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ετιςια βάςθ, ςτθ Λιμενικι Αρχι, βεβαίωςθσ Αναγνωριςμζνου Οργανιςμοφ ι διπλωματοφχου ι 
πτυχιοφχου ναυπθγοφ, από τθν οποία να προκφπτει, φςτερα από επικεϊρθςθ, ότι το ςκάφοσ και οι 
προωςτικοί κινθτιρεσ του εξακολουκοφν να πλθροφν τισ απαιτιςεισ των ιςχυόντων κανονιςμϊν και 
διατάξεων και διατθροφνται ςε ικανοποιθτικι κατάςταςθ.  

Το ςκάφοσ τθσ περίπτωςθσ αυτισ, εφόςον απαιτθκεί, επιχειρεί, προσ παροχι βοικειασ και εκτόσ 
λουτρικϊν εγκαταςτάςεων, υπό τισ εντολζσ τθσ Λιμενικισ Αρχισ. 
Δ) Ενθμερωτικι ςιμανςθ αςφαλείασ 

Ο ανάδοχοσ τοποκετεί ςε εμφανι ςθμεία πρόςβαςθσ, ςτο χϊρο των λουτρικϊν εγκαταςτάςεων, 
ειδικζσ καλαίςκθτεσ πινακίδεσ διπλισ όψεωσ ςτισ οποίεσ αναγράφονται ςτθν ελλθνικι και αγγλικι 
γλϊςςα θ ςθμαςία των ςθμαιϊν και ενδείξεων, το ωράριο υπθρεςίασ του ναυαγοςϊςτθ, οι τυχόν 
υπάρχοντεσ περιοριςμοί ι απαγορεφςεισ, οι αρικμοί τθλεφϊνων των τοπικϊν κζντρων παροχισ 
πρϊτων βοθκειϊν και τθσ Λιμενικισ Αρχισ και ο Ευρωπαϊκόσ Αρικμόσ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ (112). 
Επίςθσ ο ανάδοχοσ κα επιςθμάνει τα όρια, μζχρι τα οποία φκάνουν, ςυνικωσ, κολυμπϊντασ οι 
λουόμενοι, με τθν τοποκζτθςθ ςειράσ ευδιάκριτων, πλωτϊν ςθμαντιρων, χρϊματοσ κίτρινου, 
ςχιματοσ ςφαιρικοφ. Επιπλζον, κα οριοκετιςει δίαυλο, πλάτουσ τουλάχιςτον πζντε (05) μζτρων 
από τον οποίο επιτρζπεται θ κίνθςθ από και προσ τθν ακτι,  των πλωτϊν μζςων που εργάηονται για 
τθν ναυαγοςωςτικι κάλυψθ .  

Ε) Ναυαγοςωςτικά βάκρα  
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τοποκετιςει  10 ναυαγοςωςτικά βάκρα ςε ςθμεία που διαςφαλίηεται 
ο οπτικόσ ζλεγχοσ τθσ περιοχισ εφκθνθσ κάκε ναυαγοςϊςτθ . 
Θ καταςκευι του βάκρου δεν είναι μόνιμθ, γίνεται από κατάλλθλα υλικά κατά τρόπο ϊςτε να 
αντζχει ςε οποιεςδιποτε καιρικζσ ςυνκικεσ και φζρει απαραίτθτα κλίμακα ανόδου, κάκιςμα, ιςτό 
ςθμαίασ και ςκζπαςτρο προφφλαξθσ από τον ιλιο . Το φψοσ του βάκρου από τθν επιφάνεια τθσ 
κάλαςςασ υπερβαίνει τα τρία (3) μζτρα. 
Θ κζςθ του βάκρου είναι τζτοια ϊςτε να διαςφαλίηεται ο ζλεγχοσ και θ τζλεια κατόπτευςθ . 
Κατά το χρόνο υπθρεςίασ του ναυαγοςϊςτθ αναρτάται ςε περίοπτθ κζςθ του βάκρου θ  
πινακίδα με τθν ζνδειξθ των πρϊτων βοθκειϊν και επαίρεται ςτον ιςτό θ ςθμαία ναυαγοςϊςτθ. 
Εφόςον για οποιονδιποτε λόγο απουςιάηει ο ναυαγοςϊςτθσ από τθ λουτρικι εγκατάςταςθ , 
αφαιρείται θ πινακίδα με τθν ζνδειξθ των πρϊτων βοθκειϊν και επαίρεται επί ιςτοφ θ ςθμαία που 
δεικνφει τθν απουςία ναυαγοςϊςτθ. 
Υποχρεϊςεισ προςωπικοφ  

Το προςωπικό κα απαςχολείται αποκλειςτικά για τθν ναυαγοςωςτικι κάλυψθ όπωσ περιγράφεται 
παρακάτω και δεν κα απαςχολείται ςε άλλεσ εργαςίασ .   

Υποχρεϊςεισ ναυαγοςϊςτθ βάκρου (άρκρο 10 ΡΔ 71/2020): 

 Ο ναυαγοςϊςτθσ βρίςκεται ςε ετοιμότθτα, με ζνδυμα κολφμβθςθσ, κακ' όλθ τθ διάρκεια 
τθσ υπθρεςίασ του και μπορεί να περιπολεί με ςωςτικι λζμβο, κωπθλατϊντασ κοντά ςτο 
χϊρο των λουομζνων ι να κάκεται επί του υπάρχοντοσ βάκρου ναυαγοςϊςτθ ι να 
περιπολεί πεηόσ επί τθσ ακτογραμμισ, ςτο χϊρο ευκφνθσ του. 

 Ο ναυαγοςϊςτθσ, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ του, παρακολουκεί τουσ λουόμενουσ, 
είναι ςε άμεςθ ετοιμότθτα παροχισ βοικειασ και δεν εκτελεί άλλθ, παράλλθλθ εργαςία. 
Επίςθσ, φυλάςςει πάντοτε επί του βάκρου τθν κάρτα που προβλζπεται από τισ διατάξεισ τθσ 
υποπερίπτωςθσ 26) τθσ περίπτωςθσ γ) τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 7 του πδ 71/2020 

 Σε περίπτωςθ που επιβάλλεται, για ζκτακτο λόγο, θ απουςία του ναυαγοςϊςτθ, οφείλει να 
ενθμερϊςει άμεςα τον επόπτθ - ςυντονιςτι  , ο οποίοσ κα πρζπει να φροντίςει για τθν 
αναπλιρωςι του με άλλον ναυαγοςϊςτθ  , κακϊσ και τθν κατά τόπο αρμόδια Λιμενικι 
Αρχι. 
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 Θ τοποκζτθςθ και θ απομάκρυνςθ των κϊνων τθσ παρ. 2 του άρκρου 9 γίνεται με μζριμνα 
του ναυαγοςϊςτθ, ακριβϊσ πριν τθν ζναρξθ και μετά το πζρασ των ωρϊν τθσ 
παραγράφου1. α) του άρκρου 7πδ 71/2020. 

 Ο ναυαγοςϊςτθσ μεριμνά ϊςτε ο εξοπλιςμόσ τθσ περίπτωςθσ γ) τθσ παραγράφου 1 του 
άρκρου 7 και τα ςκάφθ τθσ περίπτωςθσ ςτ) τθσ ιδίασ παραγράφου του ΡΔ 71/2020 , να 
βρίςκονται ςε καλι κατάςταςθ και ενθμερϊνει άμεςα τον, κατά περίπτωςθ, υπόχρεο, από 
τον οποίο ζχει προςλθφκεί, για τυχόν βλάβεσ ι ηθμιζσ οι οποίεσ επθρεάηουν τθν 
λειτουργικι τουσ κατάςταςθ. 

 Ο ναυαγοςϊςτθσ οφείλει να είναι πάντοτε ευγενικόσ με τουσ λουόμενουσ.  
 Ο ναυαγοςϊςτθσ με τθν ανάλθψθ τθσ υπθρεςίασ κα αναρτά τθν αντίςτοιχθ ςθμαία 

χρϊματοσ πορτοκαλί με τθν ζνδειξθ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΘΣ ενϊ με τθν λιξθ τθσ υπθρεςίασ (ι ςε 
κάκε ενδεχόμενθ απουςία του) κα αναρτά τθν αντίςτοιχθ κόκκινθ ςθμαία με τθν ζνδειξθ 
ΧΩΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΘ. Επίςθσ υποχρεοφται να διατθρεί τον ναυαγοςωςτικό πφργο αλλά και 
το χϊρο γφρω από αυτό κακαρό. 

 Θα διατθρεί το βάκρο του κακϊσ και τον χϊρο γφρο από το βάκρο του κακαρό .  
 Επιπλζον κάκε ναυαγοςϊςτθσ κα πρζπει να τθρεί βιβλίο ςυμβάντων ςτο οποίο κα 

περιγράφεται αναλυτικά το ςυμβάν και θ αντιμετϊπιςθ του ςυμβάντοσ από τον 
ναυαγοςϊςτθ. Τα ανωτζρω βιβλία κα πρζπει να φυλλομετρθκοφν, να αρικμθκοφν και να 
φζρουν κεϊρθςθ τθσ οικείασ Λιμενικισ Αρχισ.  

Υποχρεϊςεισ ςυντονιςτι/ επόπτθ ναυαγοςωςτϊν 

 Ζχει τθν ευκφνθ για τθν οργάνωςθ , επίβλεψθ , ςυντονιςμό του ναυαγοςωςτικοφ ζργου .  
 Μεριμνά για τθν επάρκεια γνϊςεων και ικανοτιτων των ναυαγοςωςτϊν. Αν διαπιςτϊςει ότι 

ο ναυαγοςϊςτθσ ςτερείται οριςμζνων γνϊςεων ι ικανοτιτων, μεριμνά για τθν εξάςκθςι 
του. 

 Ενθμερϊνει άμεςα τον, κατά περίπτωςθ, υπόχρεο, από τον οποίο ζχει προςλθφκεί, ϊςτε να 
εξαςφαλίηεται θ ςωςτι λειτουργία, ςυντιρθςθ και χρθςιμοποίθςθ του απαιτοφμενου 
εξοπλιςμοφ. 

 Κακ' όλθ τθ διάρκεια των ωρϊν τθσ παραγράφου 1. α) του άρκρου 7 του ΡΔ 71/2020, 
βρίςκεται ςτθ λουτρικι εγκατάςταςθ και επιβλζπει τουσ ναυαγοςϊςτεσ. 

 Σε περίπτωςθ ατυχιματοσ, μεριμνά για τθν παροχι πρϊτων βοθκειϊν και το ςυντονιςμό 
του περιςτατικοφ. 

 Χειρίηεται το ατομικό ςκάφοσ τθσ υποπερίπτωςθσ 1) τθσ περίπτωςθσ ςτ) τθσ παραγράφου 1 
του άρκρου 7  του ΡΔ 71/2020.  

 Είναι ςε άμεςθ ετοιμότθτα παροχι βοικειασ, όπωσ και οι ναυαγοςϊςτεσ, παρζχοντασ 
βοικεια ςτουσ λουόμενουσ, όταν ςυντρζχει περίπτωςθ. 

 Οφείλει να ενθμερϊνει τθν αρμόδια υπθρεςία του Διμου Φαιςτοφ και τισ αρμόδιεσ αρχζσ  
για κάκε γεγονόσ ςχετικό με τθν εκτζλεςθ του ναυαγοςωςτικοφ ζργου. Μεριμνά για τθν 
απρόςκοπτθ και προςικουςα εκτζλεςθ του ναυαγοςωςτικοφ ζργου και παρζχει ςτθν 
αρμόδια υπθρεςία του Διμου , με τθν οποία οφείλει να ζχει άψογθ ςυνεργαςία, κάκε 
ζγγραφο και δικαιολογθτικό που πιςτοποιεί τθν καλι εκτζλεςθ του ναυαγοςωςτικοφ ζργου 
ςτο τζλοσ κάκε μινα. 

 Μεριμνά ϊςτε να ενθμερϊνει αμελλθτί τθν αρμόδια υπθρεςία του Διμου για οποιαδιποτε 
αλλαγι ςτο προςωπικό ι τον εξοπλιςμό που αφοροφν τθν ςφμβαςθ .  

 

Υποχρεϊςεισ προςωπικοφ ταχφπλοου ςκάφουσ (περ. (η) παρ. 1  του άρκρου 7 του ΡΔ 
71/2020) 

Οι χειριςτισ οφείλει να ςυνεργάηεται  άψογα με το υπόλοιπο προςωπικό του αναδόχου και είναι 
υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ  βιβλίου: Θμερολόγιο ςκάφουσ, το οποίο ςυμπλθρϊνει κακθμερινά. Στο 
ταχφπλοο ςκάφοσ επιβαίνει και ναυαγοςϊςτθσ ο οποίοσ ςυνοδεφει τον χειριςτι τόςο όταν το 
ςκάφοσ επιχειρεί όςο αι όταν το ςκάφοσ είναι ςε επιφυλακι   
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Οι υπθρεςίεσ ναυαγοςωςτικισ κάλυψθσ με χριςθ  του μθχανοκίνθτου ταχφπλοου ςκάφουσ όπωσ 
προβλζπεται ςτθ περ (η)  παράγ. 1 και 2 του άρκρου 7  του ΡΔ 71/2020 κα παρζχονται ςε όλθ τθ 
περιοχι δικαιοδοςίασ  του Διμου Φαιςτοφ , ανεξαρτιτωσ του φορζα διαχείριςθσ τθσ λουτρικισ 
εγκατάςταςθσ .  
Το παραπάνω προςωπικό επιχειρεί για παροχι βοικειασ και εκτόσ των λουτρικϊν εγκαταςτάςεων  
υπό τισ εντολζσ τθσ Λιμενικισ Αρχισ. 

 

 

ΓΙΑ ΤΘΝ ΣΥΝΤΑΞΘ ΚΑΙ ΤΘΝ ΘΕΩΘΣΘ  
Μοίρεσ  26-05-2022 

Θ αναπλθρϊτρια Ρροϊςτάμενθ  
Διεφκυνςθσ Ρεριβάλλοντοσ  

 

 

Σαββάκθ Μαρία   
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 

Ρ.Ε. ΘΑΚΛΕΙΟΥ 

ΚΩΔ. NUTS: GR 431 

ΔΘΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 

Δ/ΝΣΘ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΡΑΣΙΝΟΥ  
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ  

 

ΑΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΘΣ 7/2022 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΘΣ :  ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΘ ΚΑΛΥΨΘ 
ΡΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΡΑΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ  
ΦΑΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 

ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 172.559,04€  
Κωδ. CPV: 92332000-7 

 

 

ΕΚΤΙΜΘΣΘ ΚΟΣΤΟΥΣ 

Το κόςτοσ υλοποίθςθσ τθσ υπθρεςίασ επιμερίηεται ωσ εξισ :  
1) Κόςτοσ  εργαςία  προςωπικοφ . 
2) Κόςτοσ  χριςθσ του εξοπλιςμοφ . 
3) Κόςτοσ  διοίκθςθσ των υποκζςεων τθσ υπθρεςίασ  (διοικθτικό προςωπικό, εκπαίδευςθ 

παρακολοφκθςθ εργαςιϊν, ποινικι & αςτικι ευκφνθ) 
 

Κόςτοσ  εργαςίασ  προςωπικοφ . 
Για τθν ναυαγοςωςτικι κάλυψθ των 4 πολυςφχναςτων παραλιϊν του Διμο απαιτείται να εργαςτεί , 
από 01.06.2022 ζωσ 30.09.2022 όλεσ τισ θμζρεσ (και Κυριακζσ και αργίεσ) , ιτοι 122 θμζρεσ το εξισ 
προςωπικό :  

 11 ναυαγοςϊςτεσ  
 1 επόπτθ-ςυντονιςτι των ναυαγοςωςτϊν   
 1 χειριςτι ταχφπλοου ςκάφουσ   

Θ εργαςία του προςωπικοφ κατανζμεται ςε θμζρεσ εργαςίασ  :  
α. Κακθμερινζσ από Δευτζρα ζωσ και Σάββατο (θμζρεσ μθ αιχμισ) 103 

β.  Κυριακζσ και αργίεσ (θμζρεσ αιχμισ) 19 

Σφνολο θμερϊν 122 

 

 Οι δαπάνθ μιςκοδοςίασ , επιδομάτων αδείασ , δϊρων και ειςφορϊν εργοδότθ κακϊσ και κάκε 
είδουσ άλλων αμοιβϊν εκτιμϊνται ωσ εξισ : 

α/α Είδοσ εργαςίασ Μονάδα 
μζτρθςθσ

Αρικμόσ 
Ναυαγ/ςτϊν - 

Χειριςτϊν - 
Συντονιςτϊν

Ροςότθτα
Τιμι 

μονάδοσ 
(€)

Δαπάνθ (€)

1
Δαπάνθ απαςχόλθςθσ  ναυαγοςωςτϊν  για τισ 
θμζρεσ μθ αιχμισ

Μζρεσ 11 103 50,00 € 56.650,00

2
Δαπάνθ απαςχόλθςθσναυαγοςωςτϊν  για τισ 
θμζρεσ αιχμισ Μζρεσ 11 19 90,00 € 18.810,00

3
Θμεριςια δαπάνθ απαςχόλθςθσ  χειριςτι 
ςκάφουσ για τισ θμζρεσ μθ αιχμισ

Μζρεσ 1 103 50,00 € 5.150,00

4
Θμεριςια δαπάνθ απαςχόλθςθσ χειριςτι 
ςκάφουσ για τισ θμζρεσ αιχμισ

Μζρεσ 1 19 90,00 € 1.710,00

5
Θμεριςια δαπάνθ Συντονιςτι – επόπτθ για τισ 
θμζρεσ μθ αιχμισ

Μζρεσ 1 103 80,00 € 8.240,00

6
Θμεριςια δαπάνθ Συντονιςτι – επόπτθ για τισ 
θμζρεσ αιχμισ

Μζρεσ 1 19 140,00 € 2.660,00

7
Κάλυψθ ρεπό, άδειεσ για όλο το προςωπικό για 
τζςςερισ  (4) μινεσ

Μζρεσ 4 103 50,00 € 20.600,00

113.820,00Συνολικι Δαπάνθ Ρροςωπικοφ
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Κόςτοσ χριςθσ εξοπλιςμοφ  

Το ςυνολικό κόςτοσ χριςθ του εξοπλιςμοφ όπωσ περιγράφεται ςτο τεφχοσ Τεχνικι  Ζκκεςθ/άρκρο 5 
Τεχνικι περιγραφι /παράγραφοσ Εξοπλιςμόσ , εκτιμάται ςε  24.340,00€  
 

Κόςτοσ διοίκθςθσ υπθρεςίασ  
Το ςυνολικό κόςτοσ διοίκθςθσ των  υποκζςεων τθσ υπθρεςίασ  εκτιμάται ςε 1.000,00€ . 

 

Το ςυνολικό ενδεικτικό κόςτοσ τθσ υπθρεςίασ ναυαγοςωςτικισ κάλυψθσ των πολυςφχναςτων 
παραλιϊν του Διμου Φαιςτοφ για το 2022 εκτιμάται ωσ εξισ :    
 

 

Ρεριγραφι Ροςότθτα Μονάδα Τιμι Μονάδοσ Δαπάνθ ςε €

Δαπάνεσ προςωπικοφ 1
Κατ' 

αποκοπι 113.820,00
113.820,00

Δαπάνεσ χριςθσ του εξοπλιςμοφ και λειτουργικά 
ζξοδα

1
Κατ' 

αποκοπι 24.340,00 € 24.340,00

Δαπάνεσ οργάνωςθ και διαχείριςθ 1
Κατ' 

αποκοπι
1.000,00 € 1.000,00

139.160,00ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΡΘΕΣΙΑ (ΧΩΙΣ ΦΡΑ ) 
 

 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΘΝ ΣΥΝΤΑΞΘ ΚΑΙ ΤΘΝ ΘΕΩΘΣΘ  
Μοίρεσ  26-05-2022 

Θ αναπλθρϊτρια Ρροϊςτάμενθ  
Διεφκυνςθσ Ρεριβάλλοντοσ  

 

 

Σαββάκθ Μαρία   
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 

Ρ.Ε. ΘΑΚΛΕΙΟΥ 

ΚΩΔ. NUTS: GR 431 

ΔΘΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 

Δ/ΝΣΘ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΡΑΣΙΝΟΥ  
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ  

 

ΑΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΘΣ 7/2022 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΘΣ :  ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΘ ΚΑΛΥΨΘ 
ΡΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΡΑΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ  
ΦΑΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 

ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 172.559,04€  
Κωδ. CPV: 92332000-7 

 

 

 

 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 

 

Το ενδεικτικό μζςο θμεριςιο κόςτοσ ναυαγοςωςτικισ κάλυψθσ πολυςφχναςτων παραλιϊν Διμου 
Φαιςτοφ για το ζτοσ 2022 είναι (139.160,00/122)= 1.140,66   
 
Το ενδεικτικό προχπολογιςκζν  κόςτοσ τθσ υπθρεςίασ « Ναυαγοςωςτικι κάλυψθ των 
πολυςφχναςτων παραλιϊν του Διμου Φαιςτοφ για το ζτοσ 2022»  εκτιμάται ωσ εξισ :   
 

 
 

Α/Α 

 
ΡΕΙΓΑΦΘ 
ΥΡΘΕΣΙΑΣ 

 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

 
 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

 
ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΟ  

ΚΟΣΤΟΣ /ΘΜΕΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ  

ΧΩΙΣ Φ.Ρ.Α 

 
 
 
 
1 

Ναυαγοςωςτικι 
κάλυψθ παραλιϊν 
Διμου Φαιςτοφ 
από 01.06.2022 
ζωσ 30.09.2022 

      
     
  

 
Θμζρα 

    
        
  
                

122 

 
 
 
 

1.140,66 

 
 
 

 
139.160,52 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΙΣ Φ.Ρ.Α.  139.160,52 

Φ.Ρ.Α 24% 33.398,52 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΦΡΑ    172.559,04 

 

Στθν ανωτζρων δαπάνθ ςυμπεριλαμβάνονται όλεσ οι απαιτοφμενεσ δαπάνεσ για τθν ολοκλιρωςθ 
και τθν καλι εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ , χωρίσ ο ανάδοχοσ να δικαιοφται καμία άλλθ πλθρωμι ι 
αποηθμίωςθ. 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΘΝ ΣΥΝΤΑΞΘ ΚΑΙ ΤΘΝ ΘΕΩΘΣΘ  
Μοίρεσ  26-05-2022 

Θ αναπλθρϊτρια Ρροϊςτάμενθ  
Διεφκυνςθσ Ρεριβάλλοντοσ  

 

 

Σαββάκθ Μαρία 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 

Ρ.Ε. ΘΑΚΛΕΙΟΥ 

ΚΩΔ. NUTS: GR 431 

ΔΘΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 

Δ/ΝΣΘ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΡΑΣΙΝΟΥ  
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ  

 

ΑΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΘΣ 7/2022 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΘΣ :  ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΘ ΚΑΛΥΨΘ 
ΡΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΡΑΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ  
ΦΑΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 

ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 172.559,04€  
Κωδ. CPV: 92332000-7 

 

 

 

ΣΥΓΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ  

 

Άρκρο 1ο
 

Αντικείμενο ςφμβαςθσ  
Αντικείμενο τθσ παροφςασ  είναι θ ςυγγραφι  των υποχρεϊςεων του αναδόχου τθσ  υπθρεςίασ 
«Ναυαγοςωςτικι κάλυψθ πολυςφχναςτων παραλιϊν του Διμου Φαιςτοφ για το ζτοσ 2022»,  και 
ςυγκεκριμζνα για τθ χρονικι περίοδο από 01.06.2022  ι τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ 
και ανάρτθςισ  τθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ ζωσ 30.09.2022. 

Άρκρο 2ο
 

Ρροχπολογιςμόσ  
Ο προχπολογιςμόσ τθσ προσ ανάκεςθ υπθρεςίασ είναι 139.160,52€ χωρίσ ΦΡΑ και 172.559,04€ 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% 

Άρκρο 3ο
 

Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

Θ υπθρεςία  κα ανατεκεί και κα εκτελεςτεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ: 

- του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι 
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  

- του Ν. 3463/2006  (ΦΕΚ 114/2006 Α) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» 

- του Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ-

Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» 

- του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α 133/2018 Α)  
- του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία & διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, των 

κυβερνθτικϊν οργάνων & τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» και ιδίωσ του άρκρου 37  
- του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό Συνζδριο, ολοκλθρωμζνο 

νομοκετικό πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνζδριο, διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ 
διατάξεισ» και ιδίωσ των άρκρων 324-337 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό 
και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

- του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µεταςχθµατιςµοί και εναρµόνιςθ του νοµοκετικοφ πλαιςίου µε 
τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υµβουλίου τθσ 16θσ 
Απριλίου 2014 για τθν ζκδοςθ θλεκτρονικϊν τιµολογίων ςτο πλαίςιο δθµόςιων ςυµβάςεων και 
λοιπζσ διατάξεισ» 

- του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Π.Π.» 
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- τθσ υπ' αρικμ. 76928/13.07.2021 Απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ με κζμα : 
“Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου 
Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ)” (Β’ 1781)  

- τθσ υπϋαρικμ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινισ Απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ 
και Επενδφςεων  και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα «Ρυκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που 
αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων υμβάςεων Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν με χριςθ των 
επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων 
(ΕΗΔΗ)» 

- τθσ αρικμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονικι Σιμολόγθςθ ςτο πλαίςιο 
των Δθμόςιων υμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Αϋ44) 

- τθσ αρικμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Κακοριςμόσ Εκνικοφ Μορφότυπου 
θλεκτρονικοφ τιμολογίου ςτο πλαίςιο των Δθμοςίων υμβάςεων».  

- του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκςυγχρονιςμόσ τθσ 
Επιμελθτθριακισ Νομοκεςίασ» 

- του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδφω ςτθν Ελλάδα και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ  των άρκρων 85 επ. 
- του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 

Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» 

- του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» 

- τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 
τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», 

- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ»  

- του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ 
ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972 και άλλεσ διατάξεισ»,  

- του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία»  

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»  

- του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ»  και 
ιδίωσ των άρκρων 1,2, 7, 11 και 13 ζωσ 15, 

- του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα»,  
- του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν 

προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 
95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων) (Κείμενο που παρουςιάηει 
ενδιαφζρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 

- του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα 
εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 
27θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων 
προςωπικοφ χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ», 

- Του Ρ.Δ. 71/2020  
- των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων 

που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ 
και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και 
φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν 
δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

Άρκρο 4ο
 

Συμβατικά Τεφχθ 

 θ με αρ. ………. Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ (ΑΔΑΜ........), όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί . 
 το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+ 
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 θ  διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ 

 θ παροφςα  μελζτθ  

 οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

 θ οικονομικι προςφορά του αναδόχου .  

Για ηθτιματα που δεν αναφζρονται ςτα παραπάνω τεφχθ ιςχφουν οι ςχετικζσ διατάξεισ του Ν. 
4412/2012 και Ρ.Δ. 71/2020 . Πταν υπάρχει αςυμβατότθτα μεταξφ παραπάνω τευχϊν και των 
διατάξεων των  Ν. 4412/2012 και Ρ.Δ. 71/2020  υπεριςχφουν οι διατάξεισ των  Ν. 4412/2012 και 
Ρ.Δ. 71/2020 .  

Άρκρο 5ο 
 

Τόποσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ    
Συμβατικι υποχρζωςθ του αναδόχου κα είναι καλφπτει ναυαγοςωςτικά τισ παρακάτω 
πολυςφχναςτεσ λουτρικζσ εγκαταςτάςεισ  του Διμου Φαιςτοφ :  

 Ραραλία Κομοφ  
 Ραραλία Ματάλων  
 Ραραλία Κόκκινου Ρφργου  
 Ραραλία Καλαμακίου  

 

(Σφμφωνα με το υπ’ αρικμ. 01/2020 και 02/2021 Ρρακτικό τθσ Επιτροπισ του άρκρ. 11 του Ρ.Δ. 
71/2020)  

Σφμφωνα με τθ παρ. 1 του άρκρου 1 του ΡΔ 71/2020  ωσ λουτρικι εγκατάςταςθ, ορίηεται: 

Ο κατάλλθλα οργανωμζνοσ χϊροσ του αιγιαλοφ ι του αιγιαλοφ και τθσ παραλίασ ι τθσ ηϊνθσ 
λιμζνα, ςτον οποίο ειςζρχονται άτομα, με τθν καταβολι ειςιτθρίου (αντιτίμου), για λιψθ λουτροφ 
ςτθν ζμπροςκεν αυτοφ καλάςςια περιοχι ι ο χϊροσ του αιγιαλοφ ι του αιγιαλοφ και τθσ παραλίασ 
ι τθσ ηϊνθσ λιμζνα, ο οποίοσ (χϊροσ) είναι πολυςφχναςτοσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 11 

Άρκρο 6ο 
 

Χρόνοσ  εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ    
Θ υποχρεωτικι χρονικι περίοδοσ ναυαγοςωςτικισ κάλυψθσ ςε οργανωμζνεσ ι μθ παραλίεσ 
ορίηεται από 01/06/2022 ζωσ και 30/09/2022 , κακθμερινά 7 θμζρεσ τθν εβδομάδα , και ϊρεσ από 
10:00 ζωσ 18:00, ςφμφωνα με τθν παρ. 11 περ. γ του άρκρου 15 του Ν. 2743/1999 (ΦΕΚ Α’ 211) .Θ 
ςυνολικι χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ είναι 4 μινεσ . 
 

Άρκρο 7ο 
 

Τρόποσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ    
Άμεςα μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εγκαταςτιςει τον εξοπλιςμό 
και να προςλάβει το προςωπικό που περιγράφεται ςτο τεφχοσ Τεχνικι Ρεριγραφι , άρκρο 5 τθσ 
παροφςασ μελζτθσ .  Στο ίδιο άρκρο περιγράφεται και ο τρόποσ άςκθςθσ των κακθκόντων του 
προςωπικοφ αλλά και θ υποχρζωςθ τοποκζτθςθσ ςιμανςθσ εκ μζρουσ του αναδόχου .  
 

Άρκρο 8ο
  

Συμμετοχι ςτθν διαδικαςία ανάκεςθσ  
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 
απαιτείται να διακζτουν τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό , να απαςχολοφν το ελάχιςτο απαιτοφμενο  
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προςωπικό , όπωσ περιγράφονται ςτθν παροφςα κακϊσ και να αςκοφν δραςτθριότθτα ςυναφι με 
το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ. 

Ειδικότερα οι υποψιφιοι οικονομικοί φορεί κα πρζπει να διακζτουν :  
- Εν ιςχφ άδεια ςχολισ ναυαγοςωςτικισ εκπαίδευςθσ ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 71/2020. 
- Ριςτοποιθτικό Οικείου Επιμελθτθρίου 

- Ζναρξθ Επιτθδεφματοσ (ζναρξθ Δ.Ο.Υ.) 
Επίςθσ οι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να ζχουν εκτελζςει τουλάχιςτον 1 ςφμβαςθ 
όμοια με τθν παροφςα τθν τελευταία τριετία , γεγονόσ που κα πιςτοποιθκεί με αντίςτοιχθ 
«βεβαίωςθσ καλισ εκτζλεςθσ» από τον ιδιωτικό ι δθμόςιο φορζα που τθν είχε ανακζςει .    
Οι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ  οφείλουν να επιςκεφκοφν τουσ χϊρουσ εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ 
για να λάβουν γνϊςθ των επιτόπιων ςυνκθκϊν εργαςίασ. 

Θ ςυμμετοχι ςτθν διαγωνιςτικι διαδικαςία ςυνεπάγεται ότι οι διαγωνιηόμενοι ζλαβαν πλιρθ 
γνϊςθ των όρων τθσ παροφςασ και των ειδικϊν ςυνκθκϊν τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ. Σε καμία 
περίπτωςθ ο ανάδοχοσ δεν κα μπορεί  να ςτθρίηεται ςτθν άγνοια των ςυνκθκϊν και αναγκϊν των 
παραλιακϊν ηωνϊν για περιπτϊςεισ προβλθμάτων ι αδυναμίασ εκτζλεςθσ εργαςιϊν που 
προβλζπονται ςτθν παροφςα ςυγγραφι υποχρεϊςεων. 

Άρκρο 9ο
  

Απαιτοφμενο προςωπικό  
Συνολικά το προςωπικό που πρζπει , κατ ελάχιςτον να απαςχολεί ανάδοχοσ είναι  :  
1 ςυντονιςτι- επόπτθ ναυαγοςωςτϊν ο οποίοσ κα διακζτει  άδεια ναυαγοςϊςτθ , που να ζχει 
εκδοκεί από τθν Λιμενικι Αρχι και να είναι ςε ιςχφ , κακϊσ και πιςτοποιθτικό υγείασ , επίςθσ κα 
ζχει τριετι τουλάχιςτον εμπειρία ωσ ναυαγοςϊςτθσ .  
 11 ναυαγοςϊςτεσ , οι οποίοι κα διακζτουν άδεια ναυαγοςϊςτθ , που ζχει εκδοκεί από τθν 
Λιμενικι Αρχι και να είναι ςε ιςχφ , κακϊσ και πιςτοποιθτικό υγείασ . 
1 χειριςτι ταχφπλοου ςκάφουσ τθσ περ. η παρ. 1 του άρκρου 7 του ΡΔ 71/2020 , που ζχει εκδοκεί 
από τθν Λιμενικι Αρχι και να είναι ςε ιςχφ.   
 

Το πάςθσ φφςεωσ και ειδικότθτασ ζμμιςκο προςωπικό για τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ αμείβεται 
και αςφαλίηεται αποκλειςτικά από τον ανάδοχο. Σθμειϊνεται ρθτά ότι απαγορεφεται θ απαςχόλθςθ 
αναςφάλιςτου προςωπικοφ. Σε περίπτωςθ απαςχόλθςθσ αλλοδαπϊν κα πρζπει αυτοί να κατζχουν 
νόμιμθ άδεια εργαςίασ . 

Το προςωπικό που απαςχολεί ο ανάδοχοσ κα αντικακίςταται , εφόςον o Διμοσ κρίνει ότι είναι 
ακατάλλθλο για τθν ομαλι διεκπεραίωςθ του ςυμβατικοφ ζργου. 

Ο ανάδοχοσ οφείλει να  απαςχολεί γιατρό εργαςίασ και τεχνικό αςφαλείασ για το απαςχολοφμενο 
ςε αυτόν προςωπικό ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα εργατικι νομοκεςία. Ο ιατρόσ εργαςίασ και ο 
τεχνικόσ αςφαλείασ του Διμου Φαιςτοφ δε φζρουν καμία ευκφνθ για το προςωπικό του αναδόχου. 
 

Άρκρο 10ο
  

Απαιτοφμενοσ εξοπλιςμόσ  
Ο ελάχιςτοσ απαιτοφμενοσ εξοπλιςμόσ που υποχρεοφται να διακζτει ο ανάδοχοσ περιγράφεται ςτο 
τεφχοσ «Τεχνικι Ζκκεςθ» τθσ παροφςασ και ιδιαίτερα ςτο άρκρο 5 «Τεχνικι Ρεριγραφι» 
παράγραφοσ «Εξοπλιςμόσ» .  
Τα πλωτά μζςα που κα πρζπει να διακζςει ο ανάδοχοσ κα πρζπει να είναι αρμοδίωσ 
αδειοδοτθμζνα . 
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Άρκρο 11
ο 

Προι ςφνταξθσ  οικονομικισ προςφοράσ  
Θ οικονομικι προςφορά κα διατυπϊνεται ςφμφωνα με το  «Υπόδειγμα οικονομικι προςφοράσ»  

τθσ παροφςασ .  
Για τθ διαμόρφωςθ τθσ οικονομικισ προςφοράσ, οι υποψιφιοι  κα πρζπει να λάβουν υπόψθ ότι ο 
ανάδοχοσ αναλαμβάνει το κόςτοσ που αφορά: 

 Τθ διάκεςθ του ςυνόλου του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ. 
 Το τακτικό service και τθ ςυντιρθςθ του χρθςιμοποιοφμενου εξοπλιςμοφ για τθ 

διαςφάλιςθ τθσ άψογθσ λειτουργίασ του. 
 Τθν αμοιβι του άμεςα απαςχολοφμενου προςωπικοφ (μιςκοδοςία, τακτικζσ αποδοχζσ, 

αςφαλιςτικζσ  ειςφορζσ, δϊρα, επιδόματα αδείασ,  κλπ) τθν καταβολι τθσ πάςθσ 
φφςεωσ αξιϊςεων των εργαηομζνων του και τθ διαςφάλιςθ τθσ υγείασ και τθσ 
ςωματικισ τουσ ακεραιότθτασ.  

 Τα ζξοδα λειτουργίασ και κίνθςθσ του εξοπλιςμοφ του (καφςιμα, λιπαντικά κλπ) 
 Τθν αςφαλιςτικι κάλυψθ του εξοπλιςμοφ κακϊσ και διάφορα ςυναφι τζλθ και φόροι.  
 Τθ πλθρωμι των προςτίμων που κα βεβαιωκοφν από Λιμενικζσ ι άλλεσ αρχζσ για κάκε  

παράβαςθ ςτθν οποία κα υποπζςει.  
Θ οικονομικι προςφορά δίδεται ςε ΕΥΩ  και  επί ποινι αποκλειςμοφ αναγράφεται ο χρόνοσ ιςχφοσ 
τθσ προςφοράσ που είναι 180 μζρεσ. 
 

Άρκρο 12
ο 

Δικαιολογθτικά  τεχνικισ  προςφοράσ  
Οι διαγωνιηόμενοι επί ποινι αποκλειςμοφ  υποβάλλουν ςτο φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ τουσ 
τα εξισ ςτοιχεία: 

- 1 άδεια ναυαγοςϊςτθ με τριετι τουλάχιςτον εμπειρία και πιςτοποιθτικό υγείασ για τον επόπτθ 
– ςυντονιςτι ναυαγοςωςτϊν . 

- 11 άδειεσ ναυαγοςωςτϊν ςε ιςχφ (για τθν ςτελζχωςθ των ναυαγοςωςτικϊν βάκρων και του 
ταχφπλοου ςκάφουσ τθσ περ. (η ) τθσ παρ. 1  του άρκρου 7 του ΡΔ 71/2020)  11 και  πιςτοποιθτικά 
υγείασ. 

- 1 άδεια χειριςτι ταχφπλοου ςκάφουσ τθσ περ. (η) τθσ παρ. 1  του άρκρου 7 του ΡΔ 71/2020.  

-1 άδεια  επαγγελματικοφ ατομικοφ ςκάφουσ  (περ, ςτ παρ.1 του άρκρου 7 του ΡΔ 71/2020) 
καλάςςιο μοτοποδιλατο, ολικοφ μικουσ τουλάχιςτον δφο μζτρων και εβδομιντα πζντε (2,75) 
εκατοςτϊν, ιπποδφναμθσ τουλάχιςτον ογδόντα (80) ίππων, τουλάχιςτον δφο (2) κζςεων. 

-1 άδεια επαγγελματικοφ, μθχανοκίνθτου, πνευςτοφ, μικροφ ταχφπλοου ςκάφοσ, ολικοφ μικουσ 
τουλάχιςτον πζντε (5) μζτρων, ιπποδφναμθσ τουλάχιςτον εκατό (100) ίππων, εγγεγραμμζνο 
αποκλειςτικά ςε Βιβλίο Εγγραφισ Μικρϊν Σκαφϊν, με εφεδρικι μθχανι, χρϊματοσ εξωτερικά 
πορτοκαλί, εφοδιαςμζνο με τα προβλεπόμενα, για τθν κατθγορία του, εφόδια. (περ, η.  παρ.1 του 
άρκρου 7 του ΡΔ 71/2020 ). 

-10 άδειεσ μθχανοκίνθτων επαγγελματικϊν μικρϊν ςκαφϊν, ολικοφ μικουσ τουλάχιςτον τριϊν 
μζτρων και τριάντα (3,30) εκατοςτϊν, ιπποδφναμθσ τουλάχιςτον ζξι (6) ίππων, εγγεγραμμζνο 
αποκλειςτικά ςε Βιβλίο Εγγραφισ Μικρϊν Σκαφϊν, χρϊματοσ εξωτερικά πορτοκαλί, με τα 
προβλεπόμενα, για τθν κατθγορία του, εφόδια. (περ, ςτ παρ.2 του άρκρου 7 του ΡΔ 71/2020 ). 
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Άρκρο 13
ο
  

Εγγυιςεισ  
Για τθν ςυμμετοχι ςτθν διαγωνιςτικι διαδικαςία ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να κατακζςει 
Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ φψουσ 2.783,00€     

Ο ανάδοχοσ κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ οφείλει να κατακζςει ςτο Διμο Φαιςτοφ εγγυθτικι 
επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, αξίασ 4% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ το Φ.Ρ.Α.  

Άρκρο 14ο 

Ηθμιζσ – Ατυχιματα 

Ο ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ και ευκφνθ να λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα προκειμζνου να 
διαςφαλιςτεί θ αςφάλεια του προςωπικοφ που απαςχολεί . 
Για ατυχιματα ι ηθμιζσ που τυχόν κα ςυμβοφν ςτο προςωπικό του αναδόχου ι ςε οποιονδιποτε 
τρίτο, ο Διμοσ δεν φζρει ευκφνθ , οι αςτικζσ και ποινικζσ ευκφνεσ βαρφνουν αποκλειςτικά τον 
ανάδοχο ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των οικείων νόμων για τισ περιπτϊςεισ αυτζσ. 
Επίςθσ ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να διαφυλάττει τον εξοπλιςμό του και να τον διατθρεί ςε 
άριςτθ κατάςταςθ . Σε περίπτωςθ βλάβθσ του εξοπλιςμοφ , ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν άμεςθ 
αντικατάςταςι του, ζτςι ϊςτε να ςυνεχίηεται το προβλεπόμενο πρόγραμμα εργαςιϊν χωρίσ 
διακοπι. Σε αυτι τθ περίπτωςθ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιιςει άμεςα τθν αρμόδια 
υπθρεςία για τθν αδυναμία εκτζλεςθσ τθσ προγραμματιςμζνθσ εργαςίασ κακϊσ και με ποιο τρόπο 
και ςε πόςο χρονικό διάςτθμα προβλζπει να προβεί ςτθν εξομάλυνςθ του ρυκμοφ εκτζλεςθσ των 
εργαςιϊν . Σε περίπτωςθ που κατά τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ υπάρξει ανάγκθ αντικατάςταςθσ 
μζρουσ του εξοπλιςμοφ θ αντικατάςταςθ κα γίνει μετά από τθν υποβολι ςτον Διμο των 
απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν (άδεια πλωτοφ μζςου κ.λπ.) . 
Σε περίπτωςθ δολιοφκοράσ ι κλοπισ του εξοπλιςμοφ ο Διμοσ δεν φζρει ευκφνθ. 
Επίςθσ ο ανάδοχοσ , οφείλει να προςτατεφει το φυςικό περιβάλλον και ευκφνεται για κάκε βλάβθ 
ςτο φυςικό  περιβάλλον  που προκλικθκε  με υπαιτιότθτα του ( ςυμπεριλαμβάνεται και θ 
υπαιτιότθτα του προςωπικοφ του ). 

Άρκρο 15
ο 

Επίβλεψθ  
 Ο ανάδοχοσ τελεί υπό τθν εποπτεία τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του Διμου με τθν οποία οφείλει να 
ςυνεργάηεται για τθν καλι εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου . 

Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν 

αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ του Διμου θ οποία και κα ειςθγείται ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ 
ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων 
μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ .   

Για τθν υποβοικθςθ τθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ κα οριςτεί με απόφαςθ του  Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ «Αναπτυξιακι Ριτςιδίων» υπάλλθλοσ τθσ επιχείρθςθσ ο 
οποίοσ κα λειτουργεί ωσ επιβλζπων τθσ υπθρεςίασ .  
Ειδικότερα ο επιβλζποντασ κα ελζγξει το εξοπλιςμό και κα πιςτοποιιςει τθν επάρκειά του ςφμφωνα 
με τα προβλεπόμενα ςτθν παροφςα , κα επιςκζπτεται τισ παραλίεσ τθσ ςφμβαςθσ προκειμζνου να 
πιςτοποιεί τθν παρουςία του ναυαγοςωςτικοφ προςωπικοφ και τθν καλι εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ 
αντικειμζνου  , κα κάνει δειγματολθπτικοφσ ελζγχουσ του εξοπλιςμοφ, κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ 
ςφμβαςθσ  .    
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Ραράλλθλα ο επιβλζπων κα ςυντάςςει μθνιαία βεβαίωςθ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ 
αντικειμζνου και κα διατυπϊνει τισ τυχϊν παρατθριςεισ του προσ τθν  Επιτροπι Ραραλαβισ . 
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ 
Αςτυνομικζσ και Υγειονομικζσ διατάξεισ τισ διατάξεισ «περί ναυαγοςωςτικοφ ζργου». 

Άρκρο 16
ο 

 

Ζκπτωςθ του αναδόχου - ποινικζσ ριτρεσ  
Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά 
ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν:   
α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 105 του Ν.4412/2016 περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ 

β) ςτθν περίπτωςθ που δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι/και 
δεν ςυμμορφωκεί με τισ ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ 
ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ του ςυμφωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
γ) εφόςον δεν παράςχει τισ υπθρεςίεσ ι δεν υποβάλει τα παραδοτζα ι δεν προβεί ςτθν 
αντικατάςταςι τουσ μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα 
με τα όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 217 του Ν4412/2016 περί διάρκειασ ςφμβαςθσ παροχισ 
υπθρεςίασ ,με τθν επιφφλαξθ τθσ επόμενθσ παραγράφου. 

Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από τθ ςφμβαςθ κατά τθν ωσ άνω 
περίπτωςθ (γ), θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ 
διατάξεισ του άρκρου 203 του ν. 4412/2016  και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των 
ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί ο ανάδοχοσ, προκειμζνου να ςυμμορφωκεί, μζςα ςε 
προκεςμία 15 θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω όχλθςθσ. Αν θ προκεςμία, που τεκεί με 
τθν ειδικι όχλθςθ, παρζλκει, χωρίσ ο ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε 
προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ. 
Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ για λόγουσ που αφοροφν ςε υπαιτιότθτα του Διμου ι αν 
ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 
Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ , επιβάλλεται ολικι κατάπτωςθ τθσ 
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ 
ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του 
ποινικζσ ριτρεσ οι οποίεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 
α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 
β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 
γ) Σε περίπτωςθ βεβαιϊςεων παραβάςεων από τθν Λιμενικι Αρχι ι οποιαδιποτε αρμόδια Αρχι 
που οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του αναδόχου , το επιβαλλόμενο πρόςτιμο επιβαρφνει τον ανάδοχο. 
Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου.  
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον 
ανάδοχο ζκπτωτο. 

Άρκρο 17
ο
 

Ραραλαβι υπθρεςίασ - ολοκλιρωςθ ςφμβαςθσ  
Θ παραλαβι τθσ εκτελεςκείςασ υπθρεςίασ , κα γίνει από τθν οικεία Επιτροπι Ραραλαβισ του άρ. 

221 του Ν 4412 .  
Θ Επιτροπι παραλαβισ κα παραλαμβάνει τμθματικά ανά μινα τισ εκτελεςκείςεσ εργαςίεσ .  
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Σε περίπτωςθ που θ Επιτροπι Ραραλαβισ διαπιςτϊςει απόκλιςθ από τισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ 
μπορεί να προτείνει τθν απόρριψθ του παραλαμβανόμενου αντικειμζνου ι τθν παραλαβι υπό τθν 
προχπόκεςθ αποκατάςταςθσ τθσ ηθμιάσ που ζχει προκλθκεί από τθν πλθμμελι εκτζλεςθ τθσ 
εργαςίασ . 
Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν ςυντρζχουν οι εξισ προχποκζςεισ: 
α) Οι υπθρεςίεσ παραςχζκθκαν ςτο ςφνολο τουσ ι ςε περίπτωςθ διαιρετισ υπθρεςίασ, το 
αντικείμενο που παραδόκθκε υπολείπεται του ςυμβατικοφ, κατά μζροσ που κρίνεται ωσ αςιμαντο 
από το αρμόδιο όργανο και ζχει παρζλκει θ καταλθκτικι θμερομθνία για τθν περαίωςθ τθσ 
ςφμβαςθσ που ζχει τεκεί ςτθν διακιρυξθ. 
β) Ραραλιφκθκαν οριςτικά ποςοτικά και ποιοτικά τα υλικά ι οι υπθρεςίεσ που παραδόκθκαν. 
γ) Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν κυρϊςεισ ι 
εκπτϊςεισ και  
δ) Εκπλθρϊκθκαν και οι λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και 
αποδεςμεφτθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα από τθ ςφμβαςθ. 

 

Άρκρο 18
ο
 

Αμοιβι 

Ο Ανάδοχοσ αμείβεται ςε ευρϊ ςφμφωνα με τισ τιμζσ που προκφπτουν από τθν Οικονομικι του 
Ρροςφορά και τισ πιςτοποιοφμενεσ από τθν Επιτροπι  Ραραλαβισ υπθρεςίεσ που ζχουν 
παραςχεκεί ανά μινα. 
Για τθν πλθρωμι του ο Ανάδοχοσ υποβάλλει : 

 Το μθνιαίο τιμολόγιο , 
 πιςτοποιθτικά φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ ,  
 μιςκοδοςία προςωπικοφ που απαςχολείται ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ  
  Αναλυτικι Ρεριοδικι Διλωςθσ (ΑΡΔ) & αποδεικτικό κατάκεςθσ ,  
 βεβαίωςθ από τθν Αρμόδια Λιμενικι Αρχι για τουσ διενεργοφμενουσ ελζγχουσ ,  
 βεβαίωςθ επιβλζποντα  
 κακϊσ και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό αιτθκεί θ υπθρεςία και  απαιτείται από τθν 

ελλθνικι νομοκεςία.  
 

Διευκρινίηεται ότι: 
(α) Ο ανάδοχοσ είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για όλεσ τισ ειςφορζσ, οφειλζσ, τζλθ και 
άλλεσ πλθρωμζσ ςτα Σωματεία Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, Υγειονομικισ Ρερίκαλψθσ και Συντάξεων, 
Επαγγελματικϊν, Δθμόςιων ι άλλων φορζων, . 
(β) Σε περίπτωςθ καταλογιςμοφ προςτίμου ςτον ανάδοχο, το καταλογιςκζν ποςό αφαιρείται από το 
πλθρωτζο ποςό του μθνιαίου τιμολογίου. 
(γ) Ο ανάδοχοσ ειςπράττει και τθν αμοιβι εργαςιϊν που ενδεχομζνωσ εκτελζςτθκαν από 
υπεργολάβο ( ο υπεργολάβοσ δεν αμείβεται απευκείασ από το Διμο ) .    
 

Θ ςυμβατικι αμοιβι του Αναδόχου περιλαμβάνει όλεσ τισ δαπάνεσ (όπωσ λειτουργικά ζξοδα, ζξοδα 
μετακινιςεων, πρόςκετα ειδικά και γενικά ζξοδα και κάκε δαπάνθ μθ ρθτά κατονομαηόμενθ ςτα 
τεφχθ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ  , αναγκαία όμωσ για τθν επιτυχι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ) και το 
εργολαβικό του κζρδοσ μζχρι τθν ολοκλιρωςθ των υπθρεςιϊν.  
Δεν προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ. 

Άρκρο 19
ο
 

Φόροι, τζλθ, κρατιςεισ 
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Toν ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ , ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία  μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 

Άρκρο  20
ο
 

Επίλυςθ διαφορϊν  
Θ Σφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο.  
Σε περίπτωςθ διαφορϊν, που ενδεχομζνωσ προκφψουν ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι 
τθν εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ι εξ αφορμισ τουσ, θ Ανακζτουςα Αρχι και ο Οικονομικόσ Φορζασ 
καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για φιλικι επίλυςι τουσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ 
πίςτθσ και των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν.  
Για κάκε διαφορά, που δεν είναι δυνατό να επιλυκεί ςφμφωνα με τα παραπάνω, εφαρμόηονται οι 
διατάξεισ του  Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α᾽ 147) ΒΙΒΛΙΟ IV «ΕΝΝΟΜΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΘ ΣΥΝΑΨΘ 
ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» (Άρκρα 345 ζωσ 374)  . 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΘΝ ΣΥΝΤΑΞΘ ΚΑΙ ΤΘΝ ΘΕΩΘΣΘ  
Μοίρεσ  26-05-2022 

Θ αναπλθρϊτρια Ρροϊςτάμενθ  
Διεφκυνςθσ Ρεριβάλλοντοσ  

 

 

Σαββάκθ Μαρία 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 

Ρ.Ε. ΘΑΚΛΕΙΟΥ 

ΚΩΔ. NUTS: GR 431 

ΔΘΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 

Δ/ΝΣΘ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΡΑΣΙΝΟΥ  
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ  

 

ΑΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΘΣ 7/2022 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΘΣ :  ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΘ ΚΑΛΥΨΘ 
ΡΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΡΑΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ  
ΦΑΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 

ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 172.559,04€  
Κωδ. CPV: 92332000-7 

 

 

ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΕΑ (επωνυμία, Α.Φ.Μ., ζδρα, τθλ, e-mail) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Α/Α 

 
ΡΕΙΓΑΦΘ 
ΥΡΘΕΣΙΑΣ 

 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

 
 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

 
 

ΚΟΣΤΟΣ  /ΘΜΕΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ  

ΧΩΙΣ Φ.Ρ.Α 

 
 
 
 
1 

Ναυαγοςωςτικι 
κάλυψθ παραλιϊν 
Διμου Φαιςτοφ 
από 01.06.2022 
ζωσ 30.09.2022 

      
     
  

 
Θμζρα 

    
        
  
                

122 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΙΣ Φ.Ρ.Α.   

Φ.Ρ.Α 24%  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΦΡΑ     

Συνολικό ποςό με ΦΡΑ 24% (Ολογράφωσ ):___________________________________________ 

Ο Χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ μου είναι εκατόν ογδόντα  (180) θμζρεσ προςμετροφμενεσ από τθν 
επομζνθ θμζρα τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν 

 

Ρροκειμζνου να διαμορφϊςω τθσ οικονομικι μου προςφορά για τθν ςυμμετοχι μου ςτθν διαγωνιςτικι 
διαδικαςία τθσ υπθρεςίασ «Ναυαγοςωςτικι κάλυψθ πολυςφχναςτων παραλιϊν    Διμου Φαιςτοφ για το 
ζτοσ 2022» ζλαβα υπόψιν ότι ςε περίπτωςθ που αναδειχκϊ ανάδοχοσ τθσ υπθρεςίασ αναλαμβάνω τθ 
δαπάνθ που αφορά : 

 Τθ διάκεςθ του ςυνόλου του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ, 
 Το τακτικό service και τθ ςυντιρθςθ του χρθςιμοποιοφμενου εξοπλιςμοφ για τθ διαςφάλιςθ τθσ 

άψογθσ λειτουργίασ του. 
 Τθν αμοιβι του άμεςα απαςχολοφμενου προςωπικοφ (μιςκοδοςία, επίδομα άδειασ, δϊρο 

Χριςτουγζννων, τακτικζσ αποδοχζσ, αςφαλιςτικζσ  ειςφορζσ , ζξοδα μετακίνθςθσ κλπ) τθν 
καταβολι των πάςθσ φφςεωσ αξιϊςεων των εργαηομζνων μου και τθ διαςφάλιςθ τθσ υγείασ και 
τθσ ςωματικισ τουσ ακεραιότθτασ.  

 Τα ζξοδα λειτουργίασ και κίνθςθσ του εξοπλιςμοφ του (καφςιμα, λιπαντικά κλπ) 
 Τθν αςφαλιςτικι κάλυψθ του εξοπλιςμοφ κακϊσ και διάφορα ςυναφι τζλθ και φόροι.  
 Τθ πλθρωμι των προςτίμων που κα βεβαιωκοφν από Λιμενικζσ ι άλλεσ αρχζσ για κάκε  παράβαςθ 

ςτθν οποία κα υποπζςω.  
 

Ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ: 
Θμερομθνία: ………………….. 
(Υπογραφι- Σφραγίδα) 
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