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Σκοπός της παρούσας είναι η 
πολυσύχναστων λουτρικών εγκαταστάσεων 
διασφαλιστεί η  προστασία των λουομένων 
εξασφαλιστεί η ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών 
και Καλαμακίου του Δήμου Φαιστού

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 136/3
λουτρικών εγκαταστάσεων (ΟΤΑ, ξενοδοχειακές μονάδες,
υποχρεούνται στην πρόσληψη ικανού αριθμού ναυαγοσωστών υποχρεωτικά κατά τους 
μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο καθώς και στην προμήθεια
απαιτούμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού.
Επίσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του παραπάνω Π.Δ .« 
της παραγράφου 1 μπορούν να αναθέ
εγκατάστασης σε νομίμως λειτουργούσα σχολή να
με τις διατάξεις του παρόντος.
περιπτώσεων (α), (β), (γ), (δ), (ε), (στ) και (ζ) 
αποκλειστικά η σχολή αυτή. Οι Δήμοι μπορούν να αναθέ
της παραγράφου 2 σε νομίμως λειτουργούσα σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης και, 
στην περίπτωση αυτή, η σχολή είναι αποκλειστικά υπεύθυνη
υποχρέωσης αυτής» 
Σύμφωνα με το υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 
Συνεδρίασης της Επιτροπής
Λιμενικού Σταθμού Κόκκινου Πύργου κατ’ εξουσιοδότηση
(ΦΕΚ 166/Α’),  ο Δήμος Φαιστού
πολυσύχναστες παραλίες Ματάλων, Κομού, Καταλυκής (Κόκκινου Πύργου) και Καλαμακίου 
με τις απαιτούμενες θέσεις
απαιτούμενο εξοπλισμό για την διασφάλιση της προστασίας των λουομένων  

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Άρθρο 1  
Αντικείμενο σύμβασης  

είναι η ανάθεση της υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης 4 
λουτρικών εγκαταστάσεων του Δήμου Φαιστού προκειμένου να 

προστασία των λουομένων . Ειδικότερα με την παρούσα διαδικασία θα 
εξασφαλιστεί η ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών Ματάλων, Κομού, Κόκκινου Πύργου 
και Καλαμακίου του Δήμου Φαιστού. 

Άρθρο 2  
Σκοπιμότητα 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 136/31-8-2020), οι εκμεταλλευόμενοι των 
λουτρικών εγκαταστάσεων (ΟΤΑ, ξενοδοχειακές μονάδες,  κατασκηνώσεις κτλ.) 
υποχρεούνται στην πρόσληψη ικανού αριθμού ναυαγοσωστών υποχρεωτικά κατά τους 
μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο καθώς και στην προμήθεια 
απαιτούμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού.  

την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του παραπάνω Π.Δ .« 
ς παραγράφου 1 μπορούν να αναθέτουν τη ναυαγοσωστική κάλυψη λουτρικής 

σης σε νομίμως λειτουργούσα σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή, για την τήρηση των υποχρεώσεων των 
περιπτώσεων (α), (β), (γ), (δ), (ε), (στ) και (ζ) της παραγράφου 1, υπεύθυνη είναι 

αυτή. Οι Δήμοι μπορούν να αναθέτουν την τήρηση 
της παραγράφου 2 σε νομίμως λειτουργούσα σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης και, 

περίπτωση αυτή, η σχολή είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την τήρηση της 

ύμφωνα με το υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 2131/265/2021-20.08.2021
της Επιτροπής Χαρακτηρισμού Πολυσύχναστων Παραλιών για το έτος 2022 

Λιμενικού Σταθμού Κόκκινου Πύργου κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 11 του Π.Δ. 71/2020
Φαιστού πρέπει να εξασφαλίσει ναυαγοσωστική κάλυψη 

πολυσύχναστες παραλίες Ματάλων, Κομού, Καταλυκής (Κόκκινου Πύργου) και Καλαμακίου 
θέσεις ναυαγοσώστη σε κάθε παραλία και να παρέχει τον 

απαιτούμενο εξοπλισμό για την διασφάλιση της προστασίας των λουομένων  

ΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 7/2022 
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΦΑΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 

172.559,04€  
7 

ανάθεση της υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης 4 
του Δήμου Φαιστού προκειμένου να 

. Ειδικότερα με την παρούσα διαδικασία θα 
Ματάλων, Κομού, Κόκκινου Πύργου 

2020), οι εκμεταλλευόμενοι των 
κατασκηνώσεις κτλ.) 

υποχρεούνται στην πρόσληψη ικανού αριθμού ναυαγοσωστών υποχρεωτικά κατά τους 
 και διάθεση του 

την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του παραπάνω Π.Δ .« 3. Οι υπόχρεοι 
τική κάλυψη λουτρικής 

εκπαίδευσης, σύμφωνα 
Στην περίπτωση αυτή, για την τήρηση των υποχρεώσεων των 

παραγράφου 1, υπεύθυνη είναι 
τουν την τήρηση της υποχρέωσης 

της παραγράφου 2 σε νομίμως λειτουργούσα σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης και, 
για την τήρηση της 

20.08.2021 Πρακτικό 
Χαρακτηρισμού Πολυσύχναστων Παραλιών για το έτος 2022 

του άρθρου 11 του Π.Δ. 71/2020 
οσωστική κάλυψη  τις 

πολυσύχναστες παραλίες Ματάλων, Κομού, Καταλυκής (Κόκκινου Πύργου) και Καλαμακίου 
και να παρέχει τον 

απαιτούμενο εξοπλισμό για την διασφάλιση της προστασίας των λουομένων  . 



Ο Δήμος Φαιστού δεν διαθέτει το απαιτούμενο ειδικευμένου προσωπικό και τα 
απαιτούμενα μέσα για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών και ως εκ τούτου θα πρέπει να 
αναθέσει την σχετική υπηρεσία σε ιδιωτικό οικονομικό φορέα που δραστηριοποιείται στο 
σχετικό αντικείμενο , ήτοι σε νομίμως λειτουργούσα σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης. 
 

Άρθρο 3  
Χρηματοδότηση  

Το κόστος της υπηρεσίας θα καλυφθεί  κατά ένα μέρος από έσοδα του Δήμου (60.000,00 €) 
και εν μέρει από την 29997/11-05-2022(ΑΔΑ:ΩΜΙΤ46ΜΤΛ6-9ΩΚ) χρηματοδότηση του 
Υπουργείου Εσωτερικών η οποία χρηματοδοτεί τον Δήμο Φαιστού με  112.567,00€ για την 
ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών του  .  
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 70.6117.0001 σχετική πίστωση του 
τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Φαιστού    

 
Άρθρο 4  

Χρονική διάρκεια της σύμβασης  
Η υποχρεωτική χρονική περίοδος ναυαγοσωστικής κάλυψης σε πολυσύχναστε λουτρικές 
εγκαταστάσεις ορίζεται από 01/06/2022 έως και 30/09/2022 , καθημερινά 7 ημέρες την 
εβδομάδα , και ώρες από 10:00 έως 18:00, σύμφωνα με την παρ. 11 περ. γ του άρθρου 15 
του Ν. 2743/1999 (ΦΕΚ Α’ 211) . 
Η συνολική χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι 4 μήνες .  

 

Άρθρο 5  
Τεχνική Περιγραφή      

Για την κάλυψη των βασικών υποχρεώσεων, σε ότι αφορά την ασφάλεια των λουομένων 
στις 4 πολυσύχναστε λουτρικές εγκαταστάσεις του Δήμου Φαιστού ,  θα πρέπει να 
λειτουργούν καθημερινά κατά τους µήνες  Ιούνιο,  Ιούλιο,  Αύγουστο,  Σεπτέμβριο  (7 
ηµέρες / εβδοµάδα και τις Αργίες)  10 ναυαγοσωστικά βάθρα  από ώρα 10:00 π.μ. έως και 
ώρα 18:00 μ.μ. . Καθένα από τα ναυαγοσωστικά βάθρα θα στελεχωθεί με 1 ναυαγοσώστη , 
οποίος θα εποπτεύει την κίνηση των λουομένων εντός και εκτός της θάλασσας , σε περιοχή 
μήκους έως 200m εκατέρωθεν του σημείου που βρίσκεται το ναυαγοσωστικό του βάθρο , 
ήτοι το συνολικό μήκος της περιοχής ευθύνης κάθε ναυαγοσώστη  θα είναι έως 400m . Στις 
ακτές που δραστηριοποιούνται περισσότεροι των 1 ναυαγοσώστη η έκταση ευθύνης του 
κάθε ναυαγοσωστικού βάθρου θα ρυθμίζεται ανάλογος ούτως ώστε κάθε ένας 
ναυαγοσώστης να γνωρίζει με σαφήνεια την περιοχή ευθύνης του χωρίς να γίνεται 
υπέρβαση του παραπάνω μήκους . 
   
Η κατανομή των ναυαγοσωστικών βάθρων ανά παραλία είναι η εξής :  

1. Παραλία Καταλυκής (Κόκκινος Πύργος) τρία (3)  
2. Παραλία Ματάλων ένα (1). 
3. Παραλία Καλαμακίου τρία (3) . 
4. Παραλία Κομού τρία (3) .  

 
Η κατασκευή και τοποθέτηση των ναυαγοσωστικών βάθρων είναι αρμοδιότητα του  
αναδόχου .  
 

Προσωπικό  

Το κάθε ναυαγοσωστικό βάθρο θα στελεχωθεί με 1  ναυαγοσώστη  αδειοδοτημένο από την     
αρμόδια Λιμενική Αρχή .  



Το παραπάνω προσωπικό θα συντονίζεται από έναν επόπτη – συντονιστή ο οποίος θα είναι 
επίσης αδειοδοτημένος  ναυαγοσώστης με τριετή τουλάχιστον εμπειρία . 

Παράλληλα με το παραπάνω προσωπικό ο ανάδοχος θα πρέπει να απασχολεί  1 επιπλέον 
ναυαγοσώστη και 1 χειριστή ταχύπλοου σκάφους    . 

Συνολικά το προσωπικό που πρέπει , κατ ελάχιστον να απασχολεί ανάδοχος είναι  :  
11 ναυαγοσώστες , 1 συντονιστή- επόπτη ( ναυαγοσώστης με τριετή τουλάχιστον εμπειρία )  
, 1 χειριστή ταχύπλοου σκάφους .  
 

Εξοπλισμός  

Προκειμένου να επιτελέσει το έργο του το παραπάνω προσωπικό θα πρέπει να έχει στη 
διάθεσή του τον εξής εξοπλισμό (Π.Δ. 71/2020):  

Α) Εξοπλισμός για κάθε έναν από τους ναυαγοσώστες που βρίσκεται σε ναυαγοσωστικό 
βάθρο : 
1)Αδιάβροχο φακό. 
2)Κιάλια μεγέθυνσης τουλάχιστον επτά επί πενήντα mm. 
3)Ναυαγοσωστικό σωσίβιο, σύμφωνα με το Παράρτημα «Δ». 
4)Σανίδα διάσωσης, τουλάχιστον 2,20 μέτρων, από συνθετικό ή ημισυνθετικό υλικό ή 
πνευστή, αβύθιστη, σύμφωνα με το Παράρτημα «ΣΤ». 
5)Σωστικός σωλήνας, σύμφωνα με το Παράρτημα «Ε» (Ο εφοδιασμός με σωστικό σωλήνα 
είναι προαιρετικός). 
6)Φορητό φαρμακείο, με το περιεχόμενο του παρακάτω πίνακα καθώς και φορητό, 
αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή με αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια, ενηλίκων και βρεφών. 
Περιεχόμενο φαρμακείου :  

Α. ΦΑΡΜΑΚΑ    
Αντισταμινικά χάπια 1 
Οξυζενέ    50cc 
Σκεύασμα Γλυκόζης για την Αντιμετώπιση της Υπογλυκαιμίας  1 
Παρακεταμόλη σε χάπια 500mg 1 
Συσκευή αυτόματης έγχυσης αδρεναλίνης τύπου Epipen ενηλίκων Λ 1 
Συσκευή αυτόματης έγχυσης αδρεναλίνης τύπου Epipen παιδιών  1 
Ενέσιμη Υδροκορτιζόλη 200mg 1 
Αντισταμινικά αλοιφή 1 
Αλοιφή Αργυρούχου σουλφαδιαζίνης ή άλλο σκεύασμα υδρογέλης κατά 
εγκαυμάτων  

2 

Διάλυμα Ιωδιούχου Ποβιδόνης 10% Φιαλίδιο 
30ml 

κατ’ελάχιστον 
Φυσιολογικός ορός 0,9%NaCl  σε φιαλίδια των 10ml για οφθαλμική έκπλυση 10 
Βρογχοδιασταλτικά για την δύσπνοια 2 

Β. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  
Αυτοκόλλητα Ράμματα Επιδερμικά 3mm*75mm σε Αποστειρωμένη 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 
Ψυκτικό Σπρέι 400ml 1 
Λαρυγγική μάσκα μέγεθος 3,4,5 1 
Γάζες αποστειρωμένες 10cm*10cm-12PLY/36cm*40cm σε ξεχωριστή συσκευασία η 
καθεμιά  

20 

Ελαστικός επίδεσμος πλάτους 10cm 2 



Ελαστικός επίδεσμος πλάτους 5cm 2 
Αλκοολούχο διάλυμα αντισηψίας δέρματος Φιαλίδιο 

50ml 
κατ’ελάχιστον 

Λευκοπλάστ υφασμάτινο ,λευκό ,πλάτους τουλάχιστον 3cm 1 
Σύριγγες με βελόνη, αποστειρωμένες , σε μονή συσκευασία 5ml 5 
Γάντια latex ή βινυλίου νιτριλίου (όχι μαύρου χρώματος) 10ζευγάρια 
Αυτοκόλλητες γάζες τύπου Hansaplast διαστάσεων κατ’ ελάχιστον 2*2cm 10 
Μάσκα χορήγησης Οξυγόνου 3 
Μάσκα χορήγησης εμφυσήσεων κατά την ΚΑΡΠΑ , τύπου pocketmask 1 
Ψαλίδι υφασμάτων τύπου Lister 1 
Στοματοφαρυγγικοί αγωγοί τύπου Guedel διαφόρων μεγεθών Σετ 6 

τεμαχιών 
διαφορετικού 

μεγεθούς  
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’ ελάχιστης 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 μέτρησης κατ’ ελάχιστον από 70% έως 99% SatO2 1 
Συσκευή μέτρησης σακχάρου με ταινίες μέτρησης και σκαρφιστήρες 1 

 
7)Πτυσσόμενο φορείο και σανίδα ακινητοποίησης επιπλέουσα, με ιμάντες πρόσδεσης και 
σύστημα ακινητοποιητή κεφαλής συμβατό με τη σανίδα ακινητοποίησης. 
8)Δύο (02) σημαντήρες, χρώματος πορτοκαλί, με σχοινί μήκους τουλάχιστον πενήντα (50) 
μέτρωνκαι διαμέτρου τουλάχιστον 10mm. 
9)Ένδυμα κολύμβησης χρώματος πορτοκαλί, στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη 
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ-LIFE GUARD. 
10)Καπέλο, στην εμπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και, 
κάτωθεν αυτής, η ένδειξη LIFE GUARD. 
11)Γυαλιά ηλίου. 
12)Πινακίδα, χρώματος πορτοκαλί, διαστάσεων 80Χ100 εκ.,με την ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ 
ΒΟΗΘΕΙΕΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη FIRST Α^, μπλε απόχρωσης. 
13)Ισοθερμικές κουβέρτες. 
14)Καταδυτικό μαχαίρι. 
15)Μάσκα βυθού. 
16)Βατραχοπέδιλα. 
17)Σημαία Ναυαγοσώστη, χρώματος πορτοκαλί, διαστάσεων 80Χ100εκ., με την ένδειξη 
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και, κάτωθεν αυτής, την ένδειξη LIFE GUARD, μπλε απόχρωσης. 
18)Σημαία χρώματος ερυθρού, ίσων διαστάσεων με την προηγούμενη, με την ένδειξη ΧΩΡΙΣ 
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ και, κάτωθεν αυτής, την ένδειξη ΝΟ LIFE GUARD, λευκής απόχρωσης. 
19)Κινητό τηλέφωνο για κάθε βάθρο, με διαφορετικό αριθμό κλήσης έκαστο, ο αριθμός 
κλήσης του οποίου δημοσιοποιείται, με μέριμνα των, κατά περίπτωση, υπόχρεων, 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) 80χ100εκ. 
23)Κίτρινη σημαία (Κολυμπάτε με προσοχή) 80χ100εκ. 
24)Κόκκινη Σημαία (Απαγορεύεται η είσοδος στο νερό) 80χ100εκ. 
25)Φορητή συσκευή VHF marine 
26)Κατάλληλη, ειδική, πλαστική ή χάρτινη κάρτα, εντός πλαστικής μεμβράνης ή θήκης, η 
οποία περιέχει το όνομα του ναυαγοσώστη, τη φωτογραφία του, τον αριθμό πρωτοκόλλου 
της άδειας ναυαγοσώστη που κατέχει, καθώς και τη Λιμενική Αρχή έκδοσης της άδειας. 
27)ένα μηχανοκίνητο, επαγγελματικό μικρό σκάφος, ολικού μήκους τουλάχιστον τριών 
μέτρων και τριάντα (3,30) εκατοστών, ιπποδύναμης τουλάχιστον έξι (6) ίππων, 
εγγεγραμμένο αποκλειστικά 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 RESCUE BOAT, μπλε απόχρωσης. Η έλικα του μικρού σκάφους 
είναι προφυλαγμένη με πλέγμα για την αποτροπή ατυχήματος. Μετά τη συμπλήρωση δέκα 
(10) ετών από την εγγραφή του στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, επιτρέπεται η 
δραστηριοποίησή του, με την προϋπόθεση υποβολής, με μέριμνα αναδόχου σε ετήσια 
βάση, στη Λιμενική Αρχή, βεβαίωσης Αναγνωρισμένου Οργανισμού ή διπλωματούχου ή 
πτυχιούχου ναυπηγού, από την οποία να προκύπτει, ύστερα από επιθεώρηση, ότι το 
σκάφος και οι προωστικοί κινητήρες του εξακολουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις των 
ισχυόντων κανονισμών και διατάξεων και διατηρούνται σε ικανοποιητική κατάσταση. 
 

Β) Εξοπλισμός  συντονιστή- επόπτη. 
Ένα επαγγελματικό ατομικό σκάφος θαλάσσιο μοτοποδήλατο, ολικού μήκους τουλάχιστον 
δύο μέτρων και εβδομήντα πέντε (2,75) εκατοστών, ιπποδύναμης τουλάχιστον ογδόντα (80) 
ίππων, τουλάχιστον δύο (2) θέσεων, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, με τα προβλεπόμενα, 
για την κατηγορία του, εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του, δεξιά και αριστερά, είναι 
γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE ΒΟΑΤ, μπλε 
απόχρωσης. Με το ατομικό σκάφος θαλάσσιο μοτοποδήλατο του εδαφίου αυτού 
διατίθεται και ένα ειδικό φορείο διάσωσης. Μετά τη συμπλήρωση πέντε (05) ετών από την 
εγγραφή του ατομικού σκάφους στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, επιτρέπεται η 
δραστηριοποίησή του, με την προϋπόθεση υποβολής, με μέριμνα του αναδόχου σε ετήσια 
βάση, στη Λιμενική Αρχή, βεβαίωσης Αναγνωρισμένου Οργανισμού ή διπλωματούχου ή 
πτυχιούχου ναυπηγού, από την οποία να προκύπτει, ύστερα από επιθεώρηση, ότι το 
σκάφος και οι προωστικοί κινητήρες του εξακολουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις των 
ισχυόντων κανονισμών και διατάξεων και διατηρούνται σε ικανοποιητική κατάσταση. Το 
παρόν ατομικό σκάφος/μοτοποδήλατο  χειρίζεται  ο συντονιστής-επόπτης. 
  

Γ) Ένα  επαγγελματικό, μηχανοκίνητο, πνευστό, μικρό ταχύπλοο σκάφος, ολικού μήκους 
τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, ιπποδύναμης τουλάχιστον εκατό (100) ίππων, εγγεγραμμένο 
αποκλειστικά σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, με εφεδρική μηχανή, χρώματος 
εξωτερικά πορτοκαλί, εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα, για την κατηγορία του, εφόδια. 
Στο μέσο των πλευρών του σκάφους, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ 
ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE ΒΟΑΤ, μπλε απόχρωσης. Επιπλέον, πρέπει 
να είναι εφοδιασμένο με μόνιμα εγκατεστημένο προβολέα και VHF GPS -PLOTER, με σανίδα 
ακινητοποίησης επιπλέουσα, με ιμάντες πρόσδεσης και σύστημα ακινητοποιητή κεφαλής 
συμβατό με τη σανίδα ακινητοποίησης, καθώς και με φορητό φαρμακείο ναυαγοσώστη ( 
με περιεχόμενο όμοιο με αυτό που περιγράφεται στην παραπάνω Α), 6 παράγραφο )   και 



φορητό απινιδωτή.  
Μετά τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών από την εγγραφή του στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών 
Σκαφών, επιτρέπεται η δραστηριοποίησή του, με την προϋπόθεση υποβολής, με μέριμνα 
του αναδόχου , σε ετήσια βάση, στη Λιμενική Αρχή, βεβαίωσης Αναγνωρισμένου 
Οργανισμού ή διπλωματούχου ή πτυχιούχου ναυπηγού, από την οποία να προκύπτει, 
ύστερα από επιθεώρηση, ότι το σκάφος και οι προωστικοί κινητήρες του εξακολουθούν να 
πληρούν τις απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών και διατάξεων και διατηρούνται σε 
ικανοποιητική κατάσταση.  
Το σκάφος της περίπτωσης αυτής, εφόσον απαιτηθεί, επιχειρεί, προς παροχή βοήθειας και 
εκτός λουτρικών εγκαταστάσεων, υπό τις εντολές της Λιμενικής Αρχής. 

Δ) Ενημερωτική σήμανση ασφαλείας 
 Ο ανάδοχος τοποθετεί σε εμφανή σημεία πρόσβασης, στο χώρο των λουτρικών 
εγκαταστάσεων, ειδικές καλαίσθητες πινακίδες διπλής όψεως στις οποίες αναγράφονται 
στην ελληνική και αγγλική γλώσσα η σημασία των σημαιών και 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). 
Επίσης ο ανάδοχος θα επισημάνει τα όρια, μέχρι τα οποία φθάνουν, συνήθως, 
κολυμπώντας οι λουόμενοι, με την τοποθέτηση σειράς ευδιάκριτων, πλωτών σημαντήρων, 
χρώματος κίτρινου, σχήματος σφαιρικού. Επιπλέον, θα οριοθετήσει δίαυλο, πλάτους 
τουλάχιστον πέντε (05) μέτρων από τον οποίο επιτρέπεται η κίνηση από και προς την ακτή,  
των πλωτών μέσων που εργάζονται για την ναυαγοσωστική κάλυψη .  
 
Ε) Ναυαγοσωστικά βάθρα  
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει  10 ναυαγοσωστικά βάθρα σε σημεία που 
διασφαλίζεται ο οπτικός έλεγχος της περιοχής εύθηνης κάθε ναυαγοσώστη . 
Η κατασκευή του βάθρου δεν είναι μόνιμη, γίνεται από κατάλληλα υλικά κατά τρόπο ώστε 
να αντέχει σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες και φέρει απαραίτητα κλίμακα ανόδου, 
κάθισμα, ιστό σημαίας και σκέπαστρο προφύλαξης από τον ήλιο . Το ύψος του βάθρου από 
την επιφάνεια της θάλασσας υπερβαίνει τα τρία (3) μέτρα. 
Η θέση του βάθρου είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζεται ο έλεγχος και η τέλεια κατόπτευση . 
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. 
Εφόσον για οποιονδήποτε λόγο απουσιάζει ο ναυαγοσώστης από τη λουτρική εγκατάσταση 
, αφαιρείται η πινακίδα με την ένδειξη των πρώτων βοηθειών και επαίρεται επί ιστού η 
σημαία που δεικνύει την απουσία ναυαγοσώστη. 
 

Υποχρεώσεις προσωπικού  

Το προσωπικό θα απασχολείται αποκλειστικά για την ναυαγοσωστική κάλυψη όπως 
περιγράφεται παρακάτω και δεν θα απασχολείται σε άλλες εργασίας .   

 

Υποχρεώσεις ναυαγοσώστη βάθρου (άρθρο 10 ΠΔ 71/2020): 

 Ο ναυαγοσώστης βρίσκεται σε ετοιμότητα, με ένδυμα κολύμβησης, καθ' όλη τη 
διάρκεια της υπηρεσίας του και μπορεί να περιπολεί με σωστική λέμβο, 
κωπηλατώντας κοντά στο χώρο των λουομένων ή να κάθεται επί του υπάρχοντος 
βάθρου ναυαγοσώστη ή να περιπολεί πεζός επί της ακτογραμμής, στο χώρο 
ευθύνης του. 



 Ο ναυαγοσώστης, κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του, παρακολουθεί τους 
λουόμενους, είναι σε άμεση ετοιμότητα παροχής βοήθειας και δεν εκτελεί άλλη, 
παράλληλη εργασία. Επίσης, φυλάσσει πάντοτε επί του βάθρου την κάρτα που 
προβλέπεται από τις διατάξεις της υποπερίπτωσης 26) της περίπτωσης γ) της 
παραγράφου 1 του άρθρου 7 του πδ 71/2020 

 Σε περίπτωση που επιβάλλεται, για έκτακτο λόγο, η απουσία του ναυαγοσώστη, 
οφείλει να ενημερώσει άμεσα τον επόπτη - συντονιστή  , ο οποίος θα πρέπει να 
φροντίσει για την αναπλήρωσή του με άλλον ναυαγοσώστη  , καθώς και την κατά 
τόπο αρμόδια Λιμενική Αρχή. 

 Η τοποθέτηση και η απομάκρυνση των κώνων της παρ. 2 του άρθρου 9 γίνεται με 
μέριμνα του ναυαγοσώστη, ακριβώς πριν την έναρξη και μετά το πέρας των ωρών 
της παραγράφου1. α) του άρθρου 7πδ 71/2020. 

 Ο ναυαγοσώστης μεριμνά ώστε ο εξοπλισμός της περίπτωσης γ) της παραγράφου 1 
του άρθρου 7 και τα σκάφη της περίπτωσης στ) της ιδίας παραγράφου του ΠΔ 
71/2020 , να βρίσκονται σε καλή κατάσταση και ενημερώνει άμεσα τον, κατά 
περίπτωση, υπόχρεο, από τον οποίο έχει προσληφθεί, για τυχόν βλάβες ή ζημιές οι 
οποίες επηρεάζουν την λειτουργική τους κατάσταση. 

 Ο ναυαγοσώστης οφείλει να είναι πάντοτε ευγενικός με τους λουόμενους.  
 Ο ναυαγοσώστης με την ανάληψη της υπηρεσίας θα αναρτά την αντίστοιχη σημαία 

χρώματος πορτοκαλί με την ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ ενώ με την λήξη της υπηρεσίας 
(ή σε κάθε ενδεχόμενη απουσία του) θα αναρτά την αντίστοιχη κόκκινη σημαία με 
την ένδειξη ΧΩΡΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ. Επίσης υποχρεούται να διατηρεί τον 
ναυαγοσωστικό πύργο αλλά και το χώρο γύρω από αυτό καθαρό. 

 Θα διατηρεί το βάθρο του καθώς και τον χώρο γύρο από το βάθρο του καθαρό .  
 Επιπλέον κάθε ναυαγοσώστης θα πρέπει να τηρεί βιβλίο συμβάντων στο οποίο θα 

περιγράφεται αναλυτικά το συμβάν και η αντιμετώπιση του συμβάντος από τον 
ναυαγοσώστη. Τα ανωτέρω βιβλία θα πρέπει να φυλλομετρηθούν, να αριθμηθούν 
και να φέρουν θεώρηση της οικείας Λιμενικής Αρχής.  

 

Υποχρεώσεις συντονιστή/ επόπτη ναυαγοσωστών 

 Έχει την ευθύνη για την οργάνωση , επίβλεψη , συντονισμό του ναυαγοσωστικού 
έργου .  

 Μεριμνά για την επάρκεια γνώσεων και ικανοτήτων των ναυαγοσωστών. Αν 
διαπιστώσει ότι ο ναυαγοσώστης στερείται ορισμένων γνώσεων ή ικανοτήτων, 
μεριμνά για την εξάσκησή του. 

 Ενημερώνει άμεσα τον, κατά περίπτωση, υπόχρεο, από τον οποίο έχει προσληφθεί, 
ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία, συντήρηση και χρησιμοποίηση του 
απαιτούμενου εξοπλισμού. 

 Καθ' όλη τη διάρκεια των ωρών της παραγράφου 1. α) του άρθρου 7 του ΠΔ 
71/2020, βρίσκεται στη λουτρική εγκατάσταση και επιβλέπει τους ναυαγοσώστες. 

 Σε περίπτωση ατυχήματος, μεριμνά για την παροχή πρώτων βοηθειών και το 
συντονισμό του περιστατικού. 

 Χειρίζεται το ατομικό σκάφος της υποπερίπτωσης 1) της περίπτωσης στ) της 
παραγράφου 1 του άρθρου 7  του ΠΔ 71/2020.  

 Είναι σε άμεση ετοιμότητα παροχή βοήθειας, όπως και οι ναυαγοσώστες, 
παρέχοντας βοήθεια στους λουόμενους, όταν συντρέχει περίπτωση. 

 Οφείλει να ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Φαιστού και τις 
αρμόδιες αρχές  για κάθε γεγονός σχετικό με την εκτέλεση του ναυαγοσωστικού 
έργου. Μεριμνά για την απρόσκοπτη και προσήκουσα εκτέλεση του 



ναυαγοσωστικού έργου και παρέχει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου , με την 
οποία οφείλει να έχει άψογη συνεργασία, κάθε έγγραφο και δικαιολογητικό που 
πιστοποιεί την καλή εκτέλεση του ναυαγοσωστικού έργου στο τέλος κάθε μήνα. 

 Μεριμνά ώστε να ενημερώνει αμελλητί την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για 
οποιαδήποτε αλλαγή στο προσωπικό ή τον εξοπλισμό που αφορούν την σύμβαση .  

 
Υποχρεώσεις προσωπικού ταχύπλοου σκάφους (περ. (ζ) παρ. 1  του άρθρου 7 του ΠΔ 
71/2020) 
Οι χειριστής οφείλει να συνεργάζεται  άψογα με το υπόλοιπο προσωπικό του αναδόχου και 
είναι υπεύθυνος για την τήρηση  βιβλίου: Ημερολόγιο σκάφους, το οποίο συμπληρώνει 
καθημερινά. Στο ταχύπλοο σκάφος επιβαίνει και ναυαγοσώστης ο οποίος συνοδεύει τον 
χειριστή τόσο όταν το σκάφος επιχειρεί όσο αι όταν το σκάφος είναι σε επιφυλακή   
Οι υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης με χρήση  του μηχανοκίνητου ταχύπλοου σκάφους 
όπως προβλέπεται στη περ (ζ)  παράγ. 1 και 2 του άρθρου 7  του ΠΔ 71/2020 θα παρέχονται 
σε όλη τη περιοχή δικαιοδοσίας  του Δήμου Φαιστού , ανεξαρτήτως του φορέα διαχείρισης 
της λουτρικής εγκατάστασης .  
Το παραπάνω προσωπικό επιχειρεί για παροχή βοήθειας και εκτός των λουτρικών 
εγκαταστάσεων  υπό τις εντολές της Λιμενικής Αρχής. 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΩΡΗΣΗ  
Μοίρες  26-05-2022 

Η αναπληρώτρια Προϊστάμενη  
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος  

 
 

Σαββάκη Μαρία   
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Το κόστος υλοποίησης της υπηρεσίας επιμερίζεται ως εξής : 

1) Κόστος  εργασία  προσωπικού 
2) Κόστος  χρήσης του εξοπλισμού 
3) Κόστος  διοίκησης 

εκπαίδευση παρακολούθηση εργ

Κόστος  εργασίας  προσωπικού .
Για την ναυαγοσωστική κάλυψη των 4 πολυσύχναστων παραλιών του Δήμο απ
εργαστεί , από 01.06.2022 έως 30.09.2022 όλες τις ημέρες (και Κυριακές και αργίες) , ήτοι 
122 ημέρες το εξής προσωπικό : 

 11 ναυαγοσώστες  
 1 επόπτη-συντονιστή των ναυαγοσωστών  
 1 χειριστή ταχύπλοου σκάφους  

 
Η εργασία του προσωπικού κατανέμεται σε ημέρες εργασίας  : 
α. Καθημερινές από Δευτέρα έως και Σάββατο (ημέρες μη αιχμής)
β.  Κυριακές και αργίες (ημέρες αιχμής)

 
 Οι δαπάνη μισθοδοσίας , επιδομάτων αδείας 
κάθε είδους άλλων αμοιβών εκτιμώνται ως εξής   : 

 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

Το κόστος υλοποίησης της υπηρεσίας επιμερίζεται ως εξής :  
προσωπικού . 

χρήσης του εξοπλισμού . 
διοίκησης των υποθέσεων της υπηρεσίας  (διοικητικό προσωπικό, 

εκπαίδευση παρακολούθηση εργασιών, ποινική & αστική ευθύνη) 
 

προσωπικού . 
Για την ναυαγοσωστική κάλυψη των 4 πολυσύχναστων παραλιών του Δήμο απ

01.06.2022 έως 30.09.2022 όλες τις ημέρες (και Κυριακές και αργίες) , ήτοι 
122 ημέρες το εξής προσωπικό :  

 
συντονιστή των ναυαγοσωστών   

1 χειριστή ταχύπλοου σκάφους   

Η εργασία του προσωπικού κατανέμεται σε ημέρες εργασίας  :  
Καθημερινές από Δευτέρα έως και Σάββατο (ημέρες μη αιχμής) 
Κυριακές και αργίες (ημέρες αιχμής) 

Σύνολο ημερών 

Οι δαπάνη μισθοδοσίας , επιδομάτων αδείας , δώρων και εισφορών εργοδότη καθώς και 
κάθε είδους άλλων αμοιβών εκτιμώνται ως εξής   :  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 7/2022 
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 

172.559,04€  
7 

(διοικητικό προσωπικό, 
 

Για την ναυαγοσωστική κάλυψη των 4 πολυσύχναστων παραλιών του Δήμο απαιτείται να 
01.06.2022 έως 30.09.2022 όλες τις ημέρες (και Κυριακές και αργίες) , ήτοι 

103 
19 

122 

δώρων και εισφορών εργοδότη καθώς και 



α/α Είδος εργασίας Μονάδα 
μέτρησης

Αριθμός 
Ναυαγ/στών - 

Χειριστών - 
Συντονιστών

Ποσότητα
Τιμή 

μονάδος 
(€)

Δαπάνη (€)

1 Δαπάνη απασχόλησης  ναυαγοσωστών  για τις 
ημέρες μη αιχμής

Μέρες 11 103 50,00 € 56.650,00

2
Δαπάνη απασχόλησηςναυαγοσωστών  για τις 
ημέρες αιχμής Μέρες 11 19 90,00 € 18.810,00

3 Ημερήσια δαπάνη απασχόλησης  χειριστή 
σκάφους για τις ημέρες μη αιχμής

Μέρες 1 103 50,00 € 5.150,00

4 Ημερήσια δαπάνη απασχόλησης χειριστή 
σκάφους για τις ημέρες αιχμής

Μέρες 1 19 90,00 € 1.710,00

5 Ημερήσια δαπάνη Συντονιστή – επόπτη για τις 
ημέρες μη αιχμής

Μέρες 1 103 80,00 € 8.240,00

6 Ημερήσια δαπάνη Συντονιστή – επόπτη για τις 
ημέρες αιχμής

Μέρες 1 19 140,00 € 2.660,00

7 Κάλυψη ρεπό, άδειες για όλο το προσωπικό για 
τέσσερις  (4) μήνες

Μέρες 4 103 50,00 € 20.600,00

113.820,00Συνολική Δαπάνη Προσωπικού
 

Κόστος χρήσης εξοπλισμού  
Το συνολικό κόστος χρήση του εξοπλισμού όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνική  
Έκθεση/άρθρο 5 Τεχνική περιγραφή /παράγραφος Εξοπλισμός , εκτιμάται σε  24.340,00€  
 
Κόστος διοίκησης υπηρεσίας  
Το συνολικό κόστος διοίκησης των  υποθέσεων της υπηρεσίας  εκτιμάται σε 1.000,00€ . 
 

 
Το συνολικό ενδεικτικό κόστος της υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης των 
πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Φαιστού για το 2022 εκτιμάται ως εξής :    

 
Περιγραφή Ποσότητα Μονάδα Τιμή Μονάδος Δαπάνη σε €

Δαπάνες προσωπικού 1 Κατ' 
αποκοπή 113.820,00 113.820,00

Δαπάνες χρήσης του εξοπλισμού και λειτουργικά 
έξοδα

1 Κατ' 
αποκοπή 24.340,00 € 24.340,00

Δαπάνες οργάνωση και διαχείριση 1 Κατ' 
αποκοπή 1.000,00 € 1.000,00

139.160,00ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ )  
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΩΡΗΣΗ  
Μοίρες  26-05-2022 

Η αναπληρώτρια Προϊστάμενη  
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος  

 
 

Σαββάκη Μαρία   
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΚΩΔ. NUTS: GR 431 
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 
 

 
Το ενδεικτικό μέσο ημερήσιο κόστος ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών 
Δήμου Φαιστού για το έτος 2022 
 
Το ενδεικτικό προϋπολογισθέν  κόστος της υπηρεσίας « Ναυαγοσωστική κάλυψη των 
πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Φαιστού για το έτος 2022»  
 

 
 

Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
 
 
 
1 

Ναυαγοσωστική 
κάλυψη παραλιών 
Δήμου Φαιστού 
από 01.06.2022 
έως 30.09.2022 

 
Στην ανωτέρων δαπάνη συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την 
ολοκλήρωση και την καλή εκτέλεση της υπηρεσίας , χωρίς ο ανάδοχος να 
άλλη πληρωμή ή αποζημίωση.

 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΩΡΗΣΗ 

 

 

 

 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 7/2022
ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :  ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 
ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΦΑΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 172.559,04
Κωδ. CPV: 92332000-7
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 

ημερήσιο κόστος ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών 
για το έτος 2022 είναι (139.160,00/122)= 1.140,66   

Το ενδεικτικό προϋπολογισθέν  κόστος της υπηρεσίας « Ναυαγοσωστική κάλυψη των 
πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Φαιστού για το έτος 2022»  εκτιμάται ως εξής : 

 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΟ  

ΚΟΣΤΟΣ /ΗΜΕΡΑ 
      
     
  

 
Ημέρα 

    
        
  
                

122 1.140,66
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ 

συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την 
ολοκλήρωση και την καλή εκτέλεση της υπηρεσίας , χωρίς ο ανάδοχος να δικαιούται καμία 
άλλη πληρωμή ή αποζημίωση. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΩΡΗΣΗ  
Μοίρες  26-05-2022 

Η αναπληρώτρια Προϊστάμενη  
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος  

 
 

Σαββάκη Μαρία 
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172.559,04€  
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ημερήσιο κόστος ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών 

Το ενδεικτικό προϋπολογισθέν  κόστος της υπηρεσίας « Ναυαγοσωστική κάλυψη των 
εκτιμάται ως εξής :   

 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ  

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 
 
 
 
 

66 

 
 
 

 
139.160,52 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  139.160,52 
Φ.Π.Α 24% 33.398,52 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ   172.559,04 

συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την 
δικαιούται καμία 



 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΚΩΔ. NUTS: GR 431 
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 
 

Αντικείμενο της παρούσας  είναι η συγγραφή  των υποχρεώσεων του αναδόχου της  
υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Φαιστού
έτος 2022»,  και συγκεκριμένα 
υπογραφής της σύμβασης και ανάρτησής  της στο ΚΗΜΔΗΣ έως 30.09.2022

Ο προϋπολογισμός της προς ανάθεση υπηρεσίας είναι 
172.559,04€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

Η υπηρεσία  θα ανατεθεί και θα 

- του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

- του Ν. 3463/2006  (ΦΕΚ 114/2006 Α) «
- του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α 133/2018 Α) 
- του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως 
του άρθρου 37  

- του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατ
Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της 
δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεω
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
 
 

Άρθρο 1ο 
Αντικείμενο σύμβασης  

Αντικείμενο της παρούσας  είναι η συγγραφή  των υποχρεώσεων του αναδόχου της  
υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Φαιστού

και συγκεκριμένα για τη χρονική περίοδο από 01.06.2022  ή την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης και ανάρτησής  της στο ΚΗΜΔΗΣ έως 30.09.2022.

 
Άρθρο 2ο 

Προϋπολογισμός  
Ο προϋπολογισμός της προς ανάθεση υπηρεσίας είναι 139.160,52€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
 

Άρθρο 3ο 
Ισχύουσες διατάξεις 

ανατεθεί και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 

ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  

(ΦΕΚ 114/2006 Α) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α 133/2018 Α)  
του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως 

του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον 
Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της 
δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337 
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεω
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 7/2022 
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
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172.559,04€  
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Αντικείμενο της παρούσας  είναι η συγγραφή  των υποχρεώσεων του αναδόχου της  
υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Φαιστού για το 

01.06.2022  ή την ημερομηνία 
. 

€ χωρίς ΦΠΑ και 

ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

, λειτουργία & διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως 

του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
ικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον 

Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της 

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 



- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

- του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού 
πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο 
δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις» 

- του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 
Α.Ε.Π.Π.» 

- της υπ' αριθμ. 76928/13.07.2021 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με 
θέμα : “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)  

- της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και 
Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

- της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο 
πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

- της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».  

- του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» 

- του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των 
άρθρων 85 επ. 

- του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

- του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές», 

- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες 
διατάξεις»  

- του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες 
διατάξεις»,  

- του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 
και στοιχεία»  

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»  
- του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  

και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 
- του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα»,  
- του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που 
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 



- του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

- Του Π.Δ. 71/2020  
- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

Άρθρο 4ο 
Συμβατικά Τεύχη 

 η με αρ. ………. Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ........), όπως αυτή έχει δημοσιευτεί . 
 το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

 η  διακήρυξη και τα παραρτήματά της 

 η παρούσα  μελέτη  

 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

 η οικονομική προσφορά του αναδόχου .  

Για ζητήματα που δεν αναφέρονται στα παραπάνω τεύχη ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του 
Ν. 4412/2012 και Π.Δ. 71/2020 . Όταν υπάρχει ασυμβατότητα μεταξύ παραπάνω τευχών 
και των διατάξεων των  Ν. 4412/2012 και Π.Δ. 71/2020  υπερισχύουν οι διατάξεις των  Ν. 
4412/2012 και Π.Δ. 71/2020 .  

 

Άρθρο 5ο  
Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης    

Συμβατική υποχρέωση του αναδόχου θα είναι καλύπτει ναυαγοσωστικά τις παρακάτω 
πολυσύχναστες λουτρικές εγκαταστάσεις  του Δήμου Φαιστού :  

 Παραλία Κομού  
 Παραλία Ματάλων  
 Παραλία Κόκκινου Πύργου  
 Παραλία Καλαμακίου  

 
(Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 01/2020 και 02/2021 Πρακτικό της Επιτροπής του άρθρ. 11 του 
Π.Δ. 71/2020)  

Σύμφωνα με τη παρ. 1 του άρθρου 1 του ΠΔ 71/2020  ως λουτρική εγκατάσταση, ορίζεται: 

Ο κατάλληλα οργανωμένος χώρος του αιγιαλού ή του αιγιαλού και της παραλίας ή της 
ζώνης λιμένα, στον οποίο εισέρχονται άτομα, με την καταβολή εισιτηρίου (αντιτίμου), για 
λήψη λουτρού στην έμπροσθεν αυτού θαλάσσια περιοχή ή ο χώρος του αιγιαλού ή του 
αιγιαλού και της παραλίας ή της ζώνης λιμένα, ο οποίος (χώρος) είναι πολυσύχναστος, κατά 
τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 11 

 
Άρθρο 6ο  



Χρόνος  εκτέλεσης της σύμβασης    
Η υποχρεωτική χρονική περίοδος ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες 
ορίζεται από 01/06/2022 έως και 30/09/2022 , καθημερινά 7 ημέρες την εβδομάδα , και 
ώρες από 10:00 έως 18:00, σύμφωνα με την παρ. 11 περ. γ του άρθρου 15 του Ν. 
2743/1999 (ΦΕΚ Α’ 211) .Η συνολική χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι 4 μήνες . 

 

Άρθρο 7ο  
Τρόπος εκτέλεσης της σύμβασης    

Άμεσα μετά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει τον 
εξοπλισμό και να προσλάβει το προσωπικό που περιγράφεται στο τεύχος Τεχνική 
Περιγραφή , άρθρο 5 της παρούσας μελέτης .  Στο ίδιο άρθρο περιγράφεται και ο τρόπος 
άσκησης των καθηκόντων του προσωπικού αλλά και η υποχρέωση τοποθέτησης σήμανσης 
εκ μέρους του αναδόχου .  
 

Άρθρο 8ο  
Συμμετοχή στην διαδικασία ανάθεσης  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό , να απασχολούν το ελάχιστο 
απαιτούμενο  προσωπικό , όπως περιγράφονται στην παρούσα καθώς και να ασκούν 
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. 

Ειδικότερα οι υποψήφιοι οικονομικοί φορεί θα πρέπει να διαθέτουν :  
- Εν ισχύ άδεια σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης σύμφωνα με το Π.Δ. 

71/2020. 
- Πιστοποιητικό Οικείου Επιμελητηρίου 
- Έναρξη Επιτηδεύματος (έναρξη Δ.Ο.Υ.) 

Επίσης οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον 1 
σύμβαση όμοια με την παρούσα την τελευταία τριετία , γεγονός που θα πιστοποιηθεί με 
αντίστοιχη «βεβαίωσης καλής εκτέλεσης» από τον ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα που την είχε 
αναθέσει .    
Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς  οφείλουν να επισκεφθούν τους χώρους εκτέλεσης της 
υπηρεσίας για να λάβουν γνώση των επιτόπιων συνθηκών εργασίας. 

Η συμμετοχή στην διαγωνιστική διαδικασία συνεπάγεται ότι οι διαγωνιζόμενοι έλαβαν 
πλήρη γνώση των όρων της παρούσας και των ειδικών συνθηκών της παρεχόμενης 
υπηρεσίας. Σε καμία περίπτωση ο ανάδοχος δεν θα μπορεί  να στηρίζεται στην άγνοια των 
συνθηκών και αναγκών των παραλιακών ζωνών για περιπτώσεις προβλημάτων ή 
αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών που προβλέπονται στην παρούσα συγγραφή 
υποχρεώσεων. 

 
Άρθρο 9ο  

Απαιτούμενο προσωπικό  
Συνολικά το προσωπικό που πρέπει , κατ ελάχιστον να απασχολεί ανάδοχος είναι  :  
1 συντονιστή- επόπτη ναυαγοσωστών ο οποίος θα διαθέτει  άδεια ναυαγοσώστη , που να 
έχει εκδοθεί από την Λιμενική Αρχή και να είναι σε ισχύ , καθώς και πιστοποιητικό υγείας , 
επίσης θα έχει τριετή τουλάχιστον εμπειρία ως ναυαγοσώστης .  
 11 ναυαγοσώστες , οι οποίοι θα διαθέτουν άδεια ναυαγοσώστη , που έχει εκδοθεί από την 
Λιμενική Αρχή και να είναι σε ισχύ , καθώς και πιστοποιητικό υγείας . 
1 χειριστή ταχύπλοου σκάφους της περ. ζ παρ. 1 του άρθρου 7 του ΠΔ 71/2020 , που έχει 
εκδοθεί από την Λιμενική Αρχή και να είναι σε ισχύ.   
 



Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση της υπηρεσίας 
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 . 

Το προσωπικό που απασχολεί ο ανάδοχος θα αντικαθίσταται , εφόσον o Δήμος κρίνει ότι 
είναι ακατάλληλο για την ομαλή διεκπεραίωση του συμβατικού έργου. 

Ο ανάδοχος οφείλει να  απασχολεί γιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας για το 
απασχολούμενο σε αυτόν προσωπικό σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία. Ο 
ιατρός εργασίας και ο τεχνικός ασφαλείας του Δήμου Φαιστού δε φέρουν καμία ευθύνη για 
το προσωπικό του αναδόχου. 
 

Άρθρο 10ο  
Απαιτούμενος εξοπλισμός  

Ο ελάχιστος απαιτούμενος εξοπλισμός που υποχρεούται να διαθέτει ο ανάδοχος 
περιγράφεται στο τεύχος «Τεχνική Έκθεση» της παρούσας και ιδιαίτερα στο άρθρο 5 
«Τεχνική Περιγραφή» παράγραφος «Εξοπλισμός» .  
Τα πλωτά μέσα που θα πρέπει να διαθέσει ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι αρμοδίως 
αδειοδοτημένα . 
  

Άρθρο 10ο 

Όροι σύνταξης  οικονομικής προσφοράς  
Η οικονομική προσφορά θα διατυπώνεται σύμφωνα με το  «Υπόδειγμα οικονομική 
προσφοράς»  της παρούσας .  
Για τη διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράς, οι υποψήφιοι  θα πρέπει να λάβουν 
υπόψη ότι ο ανάδοχος αναλαμβάνει το κόστος που αφορά: 

 Τη διάθεση του συνόλου του απαιτούμενου εξοπλισμού. 
 Το τακτικό service και τη συντήρηση του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού για τη 

διασφάλιση της άψογης λειτουργίας του. 
 Την αμοιβή του άμεσα απασχολούμενου προσωπικού (μισθοδοσία, τακτικές 

αποδοχές, ασφαλιστικές  εισφορές, δώρα, επιδόματα αδείας,  κλπ) την 
καταβολή της πάσης φύσεως αξιώσεων των εργαζομένων του και τη 
διασφάλιση της υγείας και της σωματικής τους ακεραιότητας.  

 Τα έξοδα λειτουργίας και κίνησης του εξοπλισμού του (καύσιμα, λιπαντικά κλπ) 
 Την ασφαλιστική κάλυψη του εξοπλισμού καθώς και διάφορα συναφή τέλη και 

φόροι.  
 Τη πληρωμή των προστίμων που θα βεβαιωθούν από Λιμενικές ή άλλες αρχές 

για κάθε  παράβαση στην οποία θα υποπέσει.  
Η οικονομική προσφορά δίδεται σε ΕΥΡΩ  και  επί ποινή αποκλεισμού αναγράφεται ο 
χρόνος ισχύος της προσφοράς που είναι 180 μέρες. 
 

Άρθρο 11ο 

Δικαιολογητικά  τεχνικής  προσφοράς  
Οι διαγωνιζόμενοι επί ποινή αποκλεισμού  υποβάλλουν στο φάκελο της τεχνικής 
προσφοράς τους τα εξής στοιχεία: 

- 1 άδεια ναυαγοσώστη με τριετή τουλάχιστον εμπειρία και πιστοποιητικό υγείας για τον 
επόπτη – συντονιστή ναυαγοσωστών . 



- 11 άδειες ναυαγοσωστών σε ισχύ (για την στελέχωση των ναυαγοσωστικών βάθρων και 
του ταχύπλοου σκάφους της περ. (ζ ) της παρ. 1  του άρθρου 7 του ΠΔ 71/2020)  11 και  
πιστοποιητικά υγείας. 

- 1 άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους της περ. (ζ) της παρ. 1  του άρθρου 7 του ΠΔ 
71/2020.  

-1 άδεια  επαγγελματικού ατομικού σκάφους  (περ, στ παρ.1 του άρθρου 7 του ΠΔ 
71/2020) θαλάσσιο μοτοποδήλατο, ολικού μήκους τουλάχιστον δύο μέτρων και εβδομήντα 
πέντε (2,75) εκατοστών, ιπποδύναμης τουλάχιστον ογδόντα (80) ίππων, τουλάχιστον δύο 
(2) θέσεων. 

-1 άδεια επαγγελματικού, μηχανοκίνητου, πνευστού, μικρού ταχύπλοου σκάφος, ολικού 
μήκους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, ιπποδύναμης τουλάχιστον εκατό (100) ίππων, 
εγγεγραμμένο αποκλειστικά σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, με εφεδρική μηχανή, 
χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα, για την κατηγορία του, 
εφόδια. (περ, ζ.  παρ.1 του άρθρου 7 του ΠΔ 71/2020 ). 

-10 άδειες μηχανοκίνητων επαγγελματικών μικρών σκαφών, ολικού μήκους τουλάχιστον 
τριών μέτρων και τριάντα (3,30) εκατοστών, ιπποδύναμης τουλάχιστον έξι (6) ίππων, 
εγγεγραμμένο αποκλειστικά σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, χρώματος εξωτερικά 
πορτοκαλί, με τα προβλεπόμενα, για την κατηγορία του, εφόδια. (περ, στ παρ.2 του άρθρου 
7 του ΠΔ 71/2020 ). 

 
 

Άρθρο 12ο  
Εγγυήσεις  

Για την συμμετοχή στην διαγωνιστική διαδικασία ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να 
καταθέσει Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2.783,00€     

Ο ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύμβασης οφείλει να καταθέσει στο Δήμο Φαιστού 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, αξίας 4% επί της συμβατικής αξίας 
χωρίς το Φ.Π.Α.  

 

Άρθρο 13ο 
Ζημιές – Ατυχήματα 

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα 
προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί . 
Για ατυχήματα ή ζημιές που τυχόν θα συμβούν στο προσωπικό του αναδόχου ή σε 
οποιονδήποτε τρίτο, ο Δήμος δεν φέρει ευθύνη , οι αστικές και ποινικές ευθύνες βαρύνουν 
αποκλειστικά τον ανάδοχο σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων νόμων για τις 
περιπτώσεις αυτές. 
Επίσης ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να διαφυλάττει τον εξοπλισμό του και να τον 
διατηρεί σε άριστη κατάσταση . Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού , ο ανάδοχος 
υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή του, έτσι ώστε να συνεχίζεται το προβλεπόμενο 
πρόγραμμα εργασιών χωρίς διακοπή. Σε αυτή τη περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται να 
ειδοποιήσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία για την αδυναμία εκτέλεσης της 
προγραμματισμένης εργασίας καθώς και με ποιο τρόπο και σε πόσο χρονικό διάστημα 
προβλέπει να προβεί στην εξομάλυνση του ρυθμού εκτέλεσης των εργασιών . Σε περίπτωση 
που κατά την διάρκεια της σύμβασης υπάρξει ανάγκη αντικατάστασης μέρους του 
εξοπλισμού η αντικατάσταση θα γίνει μετά από την υποβολή στον Δήμο των απαραίτητων 
δικαιολογητικών (άδεια πλωτού μέσου κ.λπ.) . 
Σε περίπτωση δολιοφθοράς ή κλοπής του εξοπλισμού ο Δήμος δεν φέρει ευθύνη. 



Επίσης ο ανάδοχος , οφείλει να προστατεύει το φυσικό περιβάλλον και ευθύνεται για κάθε 
βλάβη στο φυσικό  περιβάλλον  που προκλήθηκε  με υπαιτιότητα του ( συμπεριλαμβάνεται 
και η υπαιτιότητα του προσωπικού του ) . 

 
 

Άρθρο 14ο 

Επίβλεψη  
 Ο ανάδοχος τελεί υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου με την οποία 
οφείλει να συνεργάζεται για την καλή εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου . 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από 
την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων 
των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη 
των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των όρων της σύμβασης .   

Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Παραλαβής θα οριστεί με απόφαση του  Διοικητικού 
Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης «Αναπτυξιακή Πιτσιδίων» υπάλληλος της 
επιχείρησης ο οποίος θα λειτουργεί ως επιβλέπων της υπηρεσίας .  
Ειδικότερα ο επιβλέποντας θα ελέγξει το εξοπλισμό και θα πιστοποιήσει την επάρκειά του 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα , θα επισκέπτεται τις παραλίες της σύμβασης 
προκειμένου να πιστοποιεί την παρουσία του ναυαγοσωστικού προσωπικού και την καλή 
εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου  , θα κάνει δειγματοληπτικούς ελέγχους του 
εξοπλισμού, καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης  .    
Παράλληλα ο επιβλέπων θα συντάσσει μηνιαία βεβαίωση σχετικά με την εκτέλεση του 
συμβατικού αντικειμένου και θα διατυπώνει τις τυχών παρατηρήσεις του προς την  
Επιτροπή Παραλαβής . 
Κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας, ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις 
ισχύουσες Αστυνομικές και Υγειονομικές διατάξεις τις διατάξεις «περί ναυαγοσωστικού 
έργου». 

 
Άρθρο 15ο  

Έκπτωση του αναδόχου - ποινικές ρήτρες  
Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν:   
α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016 περί κατακύρωσης και 
σύναψης σύμβασης 
β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη 
σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι 
σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου 
εκτέλεσης της σύμβασης, 
γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην 
αντικατάστασή τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, 
σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 του Ν4412/2016 περί διάρκειας 
σύμβασης παροχής υπηρεσίας ,με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 
Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως 
άνω περίπτωση (γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία 
μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016  και περιλαμβάνει 
συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, 
προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίηση της 
ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο 



ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών 
από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης. 
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του Δήμου 
ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση , επιβάλλεται ολική 
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας 
της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται 
εις βάρος του ποινικές ρήτρες οι οποίες υπολογίζονται ως εξής: 
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της 
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί 
της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
γ) Σε περίπτωση βεβαιώσεων παραβάσεων από την Λιμενική Αρχή ή οποιαδήποτε αρμόδια 
Αρχή που οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου , το επιβαλλόμενο πρόστιμο 
επιβαρύνει τον ανάδοχο .  
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.  
 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει 
τον ανάδοχο έκπτωτο. 
 

Άρθρο 16ο 
Παραλαβή υπηρεσίας - ολοκλήρωση σύμβασης  

Η παραλαβή της εκτελεσθείσας υπηρεσίας , θα γίνει από την οικεία Επιτροπή Παραλαβής 
του άρ 221 του Ν 4412 .  
Η Επιτροπή παραλαβής θα παραλαμβάνει τμηματικά ανά μήνα τις εκτελεσθείσες εργασίες .  
Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής διαπιστώσει απόκλιση από τις συμβατικές 
υποχρεώσεις μπορεί να προτείνει την απόρριψη του παραλαμβανόμενου αντικειμένου ή 
την παραλαβή υπό την προϋπόθεση αποκατάστασης της ζημιάς που έχει προκληθεί από 
την πλημμελή εκτέλεση της εργασίας . 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 
α) Οι υπηρεσίες παρασχέθηκαν στο σύνολο τους ή σε περίπτωση διαιρετής υπηρεσίας, το 
αντικείμενο που παραδόθηκε υπολείπεται του συμβατικού, κατά μέρος που κρίνεται ως 
ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την 
περαίωση της σύμβασης που έχει τεθεί στην διακήρυξη. 
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά ή οι υπηρεσίες που 
παραδόθηκαν. 
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 
κυρώσεις ή εκπτώσεις και  
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

 
Άρθρο 17ο 

Αμοιβή 

Ο Ανάδοχος αμείβεται σε ευρώ σύμφωνα με τις τιμές που προκύπτουν από την Οικονομική 
του Προσφορά και τις πιστοποιούμενες από την Επιτροπή  Παραλαβής υπηρεσίες που 
έχουν παρασχεθεί ανά μήνα. 
 
Για την πληρωμή του ο Ανάδοχος υποβάλλει : 



 Το μηνιαίο τιμολόγιο , 
 πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας ,  
 μισθοδοσία προσωπικού που απασχολείται στην εκτέλεση της σύμβασης  
  Αναλυτική Περιοδική Δήλωσης (ΑΠΔ) & αποδεικτικό κατάθεσης ,  
 βεβαίωση από την Αρμόδια Λιμενική Αρχή για τους διενεργούμενους ελέγχους ,  
 βεβαίωση επιβλέποντα  
 καθώς και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό αιτηθεί η υπηρεσία και  απαιτείται 

από την ελληνική νομοθεσία.  
 
Διευκρινίζεται ότι: 
(α) Ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, 
τέλη και άλλες πληρωμές στα Σωματεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονομικής Περίθαλψης 
και Συντάξεων, Επαγγελματικών, Δημόσιων ή άλλων φορέων, . 
(β) Σε περίπτωση καταλογισμού προστίμου στον ανάδοχο, το καταλογισθέν ποσό 
αφαιρείται από το πληρωτέο ποσό του μηνιαίου τιμολογίου. 
(γ) Ο ανάδοχος εισπράττει και την αμοιβή εργασιών που ενδεχομένως εκτελέστηκαν από 
υπεργολάβο ( ο υπεργολάβος δεν αμείβεται απευθείας από το Δήμο ) .    
 
Η συμβατική αμοιβή του Αναδόχου περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες (όπως λειτουργικά 
έξοδα, έξοδα μετακινήσεων, πρόσθετα ειδικά και γενικά έξοδα και κάθε δαπάνη μη ρητά 
κατονομαζόμενη στα τεύχη της παρούσας διαδικασίας  , αναγκαία όμως για την επιτυχή 
εκτέλεση της σύμβασης ) και το εργολαβικό του κέρδος μέχρι την ολοκλήρωση των 
υπηρεσιών.  
Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής. 

 

Άρθρο 18ο 
Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Toν ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις , σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία  μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 

Άρθρο  19ο 
Επίλυση διαφορών  

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.  
Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την 
εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής τους, η Αναθέτουσα Αρχή και ο 
Οικονομικός Φορέας καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με 
τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.  
Για κάθε διαφορά, που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του  Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α᾽ 147) ΒΙΒΛΙΟ IV «ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» (Άρθρα 345 έως 374)  . 

 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΩΡΗΣΗ  
Μοίρες  26-05-2022 

Η αναπληρώτρια Προϊστάμενη  
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος  

 
 

Σαββάκη Μαρία 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΚΩΔ. NUTS: GR 431 
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 

…………………………………………………………………………

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

 
 

Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
 
 
 
1 

Ναυαγοσωστική 
κάλυψη παραλιών 
Δήμου Φαιστού 
από 01.06.2022 
έως 30.09.2022 

Συνολικό ποσό με ΦΠΑ 24% (Ολογράφως ):___________________________________________
Ο Χρόνος ισχύος της προσφοράς μου είναι εκατόν ογδόντα  (180) ημέρες προσμετρούμενες από 
την επομένη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών
 
Προκειμένου να διαμορφώσω της οικονομική μου προσφορά για την συμμετοχή μου στην 
διαγωνιστική διαδικασία της υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών   
Δήμου Φαιστού για το έτος 2022» έλαβα υπόψιν ότι σε περίπτωση που αναδειχθώ ανάδοχος της 
υπηρεσίας αναλαμβάνω τη δαπάνη που αφορά 

 Τη διάθεση του συνόλου του απαιτούμενου εξοπλισμού,
 Το τακτικό service και τη συντήρηση του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού για τη 

διασφάλιση της άψογης λειτουργίας του.
 Την αμοιβή του άμεσα απασχολούμενου προσωπικού (μισθοδοσία, επίδομα άδειας, 

δώρο Χριστουγέννων, τακτικές αποδοχές, ασφαλιστικές  εισφορές , έξοδα μετακίνησης 
κλπ) την καταβολή των πάσης φύσεως αξιώσεων των εργαζομένων μου και τη διασφάλιση 
της υγείας και της σωματικής τους ακεραιότητας. 

 Τα έξοδα λειτουργίας και κίνησης του εξοπλισμού του (καύσιμα, λιπαντικά κλπ)
 Την ασφαλιστική κάλυψη του εξοπλισμού καθώς και διάφορα συναφή τέλη και φόροι. 
 Τη πληρωμή των προστίμων που θα βεβαιωθούν από Λιμενικές ή άλλες α

παράβαση στην οποία θα υποπέσω. 
 
Ο νόμιμος εκπρόσωπος: 
Ημερομηνία: ………………….. 
(Υπογραφή- Σφραγίδα) 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 7/2022
ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :  ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 
ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΦΑΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 172.559,04
Κωδ. CPV: 92332000-7
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ (επωνυμία, Α.Φ.Μ., έδρα, τηλ, 

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

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

 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
 

ΚΟΣΤΟΣ  /ΗΜΕΡΑ
      
     
  

 
Ημέρα 

    
        
  
                

122 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ   

Συνολικό ποσό με ΦΠΑ 24% (Ολογράφως ):___________________________________________
Ο Χρόνος ισχύος της προσφοράς μου είναι εκατόν ογδόντα  (180) ημέρες προσμετρούμενες από 
την επομένη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών 

μορφώσω της οικονομική μου προσφορά για την συμμετοχή μου στην 
διαγωνιστική διαδικασία της υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών   
Δήμου Φαιστού για το έτος 2022» έλαβα υπόψιν ότι σε περίπτωση που αναδειχθώ ανάδοχος της 

η δαπάνη που αφορά : 
Τη διάθεση του συνόλου του απαιτούμενου εξοπλισμού, 

και τη συντήρηση του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού για τη 
διασφάλιση της άψογης λειτουργίας του. 
Την αμοιβή του άμεσα απασχολούμενου προσωπικού (μισθοδοσία, επίδομα άδειας, 
δώρο Χριστουγέννων, τακτικές αποδοχές, ασφαλιστικές  εισφορές , έξοδα μετακίνησης 
κλπ) την καταβολή των πάσης φύσεως αξιώσεων των εργαζομένων μου και τη διασφάλιση 

ης σωματικής τους ακεραιότητας.  
Τα έξοδα λειτουργίας και κίνησης του εξοπλισμού του (καύσιμα, λιπαντικά κλπ)
Την ασφαλιστική κάλυψη του εξοπλισμού καθώς και διάφορα συναφή τέλη και φόροι. 
Τη πληρωμή των προστίμων που θα βεβαιωθούν από Λιμενικές ή άλλες α
παράβαση στην οποία θα υποπέσω.  

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 7/2022 
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΦΑΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 172.559,04€  
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/ΗΜΕΡΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ  

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 
  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.   
Φ.Π.Α 24%  

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ    
Συνολικό ποσό με ΦΠΑ 24% (Ολογράφως ):___________________________________________ 
Ο Χρόνος ισχύος της προσφοράς μου είναι εκατόν ογδόντα  (180) ημέρες προσμετρούμενες από 

μορφώσω της οικονομική μου προσφορά για την συμμετοχή μου στην 
διαγωνιστική διαδικασία της υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών    
Δήμου Φαιστού για το έτος 2022» έλαβα υπόψιν ότι σε περίπτωση που αναδειχθώ ανάδοχος της 

και τη συντήρηση του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού για τη 

Την αμοιβή του άμεσα απασχολούμενου προσωπικού (μισθοδοσία, επίδομα άδειας, 
δώρο Χριστουγέννων, τακτικές αποδοχές, ασφαλιστικές  εισφορές , έξοδα μετακίνησης 
κλπ) την καταβολή των πάσης φύσεως αξιώσεων των εργαζομένων μου και τη διασφάλιση 

Τα έξοδα λειτουργίας και κίνησης του εξοπλισμού του (καύσιμα, λιπαντικά κλπ) 
Την ασφαλιστική κάλυψη του εξοπλισμού καθώς και διάφορα συναφή τέλη και φόροι.  
Τη πληρωμή των προστίμων που θα βεβαιωθούν από Λιμενικές ή άλλες αρχές για κάθε  


