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ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

µε τίτλο: 

"ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

και ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΕΝΤΌΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ" 
 
Η παρούσα µελέτη αποτυπώνει τις απαιτήσεις της δαπάνης παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής 

κάλυψης και συγκεκριµένα  την ναυαγοσωστική κάλυψη 5 πολυσύχναστων παραλιών σύµφωνα µε 

τις απαιτήσεις του Π.∆. 71/2020 και την οριοθέτηση των παραλιών. 

Η περιγραφή αφορά στην παρουσίαση του φυσικού αντικειµένου και του προϋπολογισµού, όπως 

προτείνεται από το Τµήµα τουρισµού, προκειµένου στην συνέχεια να ακολουθήσει η δηµοπράτηση 

του έργου. 

  

 

Εισαγωγή 
Στα όρια του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου, αναπτύσσεται ακτογραµµή, κατά µήκος της οποίας 

δηµιουργούνται παραλίες- ακτές οι  οποίες κατά την κολυµβητική περίοδο, υποδέχονται λουόµενους, 

κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής. 

 

Παράλληλα, στο πλαίσιο εφαρµογής του Π∆ 71/2020, ένα πλήθος ακτών από το σύνολο των 

παραλιών του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου, χαρακτηρίζονται ως πολυσύχναστες παραλίες, καθώς γι’ 

αυτές πληρούνται µια σειρά κριτηρίων που περιγράφονται στο εν λόγω Π.∆. 

 

Κατά συνέπεια, από το σύνολο των ακτών του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου, ορισµένες 

χαρακτηρίζονται ως Πολυσύχναστες παραλίες. Ως αποτέλεσµα αυτού, για το σύνολο των 

παραπάνω ακτών προκύπτουν µια σειρά από υποχρεώσεις οι οποίες αφορούν στην ασφάλεια των 

λουοµένων. 

 

Ο ∆ήµος Ζαγοράς Μουρεσίου προτίθεται να αναθέσει σε ανάδοχο και συγκεκριµένα σε νοµίµως 

λειτουργούσα ναυαγοσωστική σχολή την τήρηση των υποχρεώσεων που θα αφορούν στην ασφάλεια 

των λουοµένων για την επόµενη κολυµβητική περίοδο 2021. 

 

Ζαγορά,      05.05.2021 

Αρ. Πρωτ.: 4680 

 

Χρηµατοδότηση: Τακτικά Έσοδα 

 

Κ.Α. 70-6117.03 
"Ναυαγοσωστική Κάλυψη παραλιών 

∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου" 

 

Κ.Α. 70-6117.04  
"Οριοθέτηση και εξοπλισµός 

πολυσύχναστων παραλιών ∆ήµου 

Ζαγοράς-Μουρεσίου" 
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1. Συνοπτική Τεχνική Περιγραφή των υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης 
 
Οι παραλίες του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου που χαρακτηρίζονται ως Πολυσύχναστες αναφέρονται 

στον ακόλουθο πίνακα: 

 

α/α Ονοµασία ακτής 

 

1. 

 

 

Παραλία "Αγ. Ιωάννη"  

 

2. 

 

 

Παραλία "Παπά Νερό"  

 

3. 

 

 

Παραλία "Χορευτού" από ρέµα "ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ" και νότια 

 

4. 

 

 

Παραλία "Αγίοι Σαράντα" 

 

5. 

 

 

Παραλία "Μυλοποτάµου" 

 

Οι παραλίες έχουν χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστες σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Π.∆. 71/2020 

και µε βάση τις από 23.04.2021 αποφάσεις των Τριµερών Επίτροπων του άρθρου 11 του Π∆ 

71/2020 όπως αναφέρονται στο µε αριθµό 2131.16/2760/28.04.2021 έγγραφο του Κεντρικού 

Λιµεναρχείου Βόλου. 

 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα, οι πολυσύχναστες παραλίες είναι πέντε εκ των οποίων οι δύο 

απαιτούν από δύο βάθρα. 

∆εδοµένου ότι σύµφωνα µε το Π∆71/2020, η ναυαγοσωστική κάλυψη είναι υποχρεωτική για τις 

πολυσύχναστες παραλίες, προκύπτει ότι για τις ανωτέρω 5 ακτές θα ανατεθεί η ναυαγοσωστική 

κάλυψη σύµφωνα µε τους όρους αυτού. 

 

Στόχος των υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης είναι η διασφάλιση της ασφάλειας των λουοµένων 

στο σύνολο των παραπάνω ακτών.  

 

Η διάρκεια εκτέλεσης των συγκεκριµένων υπηρεσιών καθορίζεται για τέσσερις (4) µήνες και 

συγκεκριµένα από την 01.06.2021 και όχι πέραν τις 31.09.2021, σύµφωνα µε το άρθρο 16 του 

Ν.4676/2020. 

 

Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των εκατόν είκοσι έξι χιλιάδων εκατόν τριάντα 

τριών ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (126.133,46€) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. 

 

Η ναυαγοσωστική κάλυψη θα ανατεθεί ως σύνολο ώστε να είναι αποτελεσµατικός ο συντονισµός 

όλων των φάσεων και τµηµάτων. 

 

Προκειµένου να υλοποιηθεί η αναφερόµενη υπηρεσία, συντάσσεται η παρούσα µελέτη, που 

περιγράφει το περιεχόµενο του έργου. 
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Με βάση το είδος της παρεχόµενης υπηρεσίας, η εργασία δεν µπορεί να υλοποιηθεί από το δυναµικό 

της υπηρεσίας. Συνεπώς, ο ∆ήµος Ζαγοράς Μουρεσίου θα αναθέσει µετά από διαγωνισµό το 

ναυαγοσωστικό έργο σε νοµίµως λειτουργούσα σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, που θα 

διαθέτει το προσωπικό, τον εξοπλισµό και την τεχνογνωσία απαραίτητα για την καλή εκτέλεσή του. 

 

Η ανάθεση της ναυαγοσωστικής κάλυψης θα πραγµατοποιηθεί µε κριτήριο κατακύρωσης την 

χαµηλότερη τιµή για το σύνολο των υπηρεσιών. 

 

 

2. Τεχνικές προδιαγραφές των τµηµάτων του έργου 
 
Τεχνικές προδιαγραφές ανά τµήµα του έργου 
 
Ναυαγοσωστική κάλυψη 5 πολυσύχναστων παραλιών 
 
2.1 Σύντοµη περιγραφή 
 
Η ναυαγοσωστική κάλυψη αφορά στην παροχή ναυαγοσωστικού έργου σύµφωνα µε τις 

υποχρεώσεις που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 7 του Π.∆. 71/2020. 

Η ναυαγοσωστική κάλυψη επιγραµµατικά αφορά την παρουσία του αναγκαίου αριθµού 

ναυαγοσωστών στις περιοχές-παραλίες, τον εφοδιασµό των ναυαγοσωστών µε τον κατάλληλο 

εξοπλισµό, την τοποθέτηση πινακίδων, την επισήµανση ορίων ακτής και διαύλου, την ύπαρξη 

κατάλληλου µηχανοκίνητου εξοπλισµού, όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω. 

 

Περιοχή 
 

α/α Πολυσύχναστες παραλίες Αριθµός βάθρων 

1 Παραλία "Αγ. Ιωάννη" 1 

2 Παραλία "Παπά Νερό" 2 

3 
Παραλία "Χορευτού" από ρέµα 

"ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ" και νότια 
2 

4 Παραλία "Αγίοι Σαράντα" 1 

5 Παραλία "Μυλοποτάµου" 1 

 
2.2 Απαιτήσεις – τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει το απαραίτητο προσωπικό και όλα τα υλικά, τεχνικά και 

µηχανικά µέσα που προβλέπονται ως απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου τα οποία θα 

εφοδιάζουν κάθε ναυαγοσωστικό βάθρο και συγκεκριµένα: 

 

Ως προς το προσωπικό και τον εξοπλισµό του ο ανάδοχος υποχρεούται: 

 

α) Να παρέχει αναγκαίο αριθµό ναυαγοσωστών προκειµένου να στελεχωθούν τα ανωτέρω 5 βάθρα 
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για τη χρονική περίοδο και το εύρος των ωρών που αναφέρονται παρακάτω. Κάθε ναυαγοσώστης 

οφείλει να ελέγχει έκταση ακτής σε ακτίνα διακοσίων (200) µέτρων εκατέρωθεν του βάθρου µε τις 

ακόλουθες υποχρεώσεις: 

1/. Ο ναυαγοσώστης να 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. 

2/. Ο ναυαγοσώστης, κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του, να 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, (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). 

3/. Σε περίπτωση που επιβάλλεται, για έκτακτο λόγο, η απουσία του ναυαγοσώστη, οφείλει να 

ενηµερώσει άµεσα τον ανάδοχο καθώς και την κατά τόπο αρµόδια Λιµενική Αρχή. 

4/. Η τοποθέτηση και η αποµάκρυνση του εξοπλισµού κάθε βάθρου, γίνεται µε µέριµνα του 

ναυαγοσώστη, ακριβώς πριν την έναρξη και µετά το πέρας των ωρών της ηµερήσιας λειτουργίας 

κάθε βάθρου. 

5/. Ο ναυαγοσώστης µεριµνά ώστε ο εξοπλισµός του βάθρου να βρίσκονται σε καλή κατάσταση και 

ενηµερώνει άµεσα τον ανάδοχο από τον οποίο έχει προσληφθεί, για τυχόν βλάβες ή ζηµιές οι οποίες 

επηρεάζουν την λειτουργική τους κατάσταση. 

 

Το προσωπικό που θα διαθέσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου θα είναι το απαιτούµενο 

σύµφωνα µε την νοµοθεσία δηλαδή όσα άτοµα χρειάζονται ως ναυαγοσώστες, οι οποίοι να είναι 

εφοδιασµένοι µε την απαραίτητη άδεια από την Λιµενική Αρχή, η οποία θα είναι σε ισχύ σε όλη την 

διάρκεια της σύµβασης. 

 

β) Να εφοδιάζει κάθε ναυαγοσώστη µε τον ακόλουθο εξοπλισµό:  

1/. Αδιάβροχο φακό. 

2/. Κιάλια µεγέθυνσης τουλάχιστον επτά επί πενήντα mm.  

3/. Ναυαγοσωστικό σωσίβιο, σύµφωνα µε το Παράρτηµα 

4/. Σανίδα διάσωσης, τουλάχιστον 2,20 µέτρων, από συνθετικό ή ηµισυνθετικό υλικό ή πνευστή, 

αβύθιστη, σύµφωνα µε το Παράρτηµα 

5/. Σωστικός σωλήνας, σύµφωνα µε το Παράρτηµα (Ο εφοδιασµός µε σωστικό σωλήνα είναι 

προαιρετικός).  

6/. Φορητό φαρµακείο µε το περιεχόµενο του Παραρτήµατος, και φορητό, αυτόµατο εξωτερικό 

απινιδωτή µε αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια, ενηλίκων και βρεφών. 

7/. Πτυσσόµενο φορείο και σανίδα ακινητοποίησης επιπλέουσα, µε ιµάντες πρόσδεσης και 

σύστηµα ακινητοποιητή κεφαλής συµβατό µε τη σανίδα ακινητοποίησης. 

8/. ∆ύο (02) σηµαντήρες, χρώµατος πορτοκαλί, µε σχοινί µήκους τουλάχιστον πενήντα (50) µέτρων 

και 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.  
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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. 

 

γ) Οι ναυαγοσώστες οφείλουν να τοποθετούν, στη δεξιά και αριστερή πλευρά του βάθρου, ειδικές, 

καλαίσθητες πινακίδες διπλής όψεως, πλάτους ενάµιση (1,5) µέτρου και ύψους ενενήντα (90) 

εκατοστών, έκαστη, στις οποίες αναγράφονται, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, η σηµασία των 

σηµαιών και ενδείξεων, το ωράριο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη, οι τυχόν υπάρχοντες περιορισµοί ή 

απαγορεύσεις, οι αριθµοί τηλεφώνων των τοπικών κέντρων παροχής πρώτων βοηθειών και της 

Λιµενικής Αρχής και ο Ευρωπαϊκός Αριθµός έκτακτης Ανάγκης (112). 

 

δ) Επισηµαίνουν τα όρια, µέχρι τα οποία φθάνουν, συνήθως, κολυµπώντας οι λουόµενοι, µε την 

τοποθέτηση σειράς ευδιάκριτων, πλωτών σηµαντήρων, χρώµατος κίτρινου, σχήµατος σφαιρικού, οι 

οποίοι τοποθετούνται σε απόσταση δέκα (10) µέτρων ο ένας από τον άλλον. Επιπλέον, οριοθετούν 

δίαυλο, πλάτους τουλάχιστον πέντε (05) µέτρων από τον οποίο επιτρέπεται η εκκίνηση και η 

επιστροφή, από και προς την ακτή, του ατοµικού σκάφους της υποπερίπτωσης 1) της περίπτωσης 

στ) και του σκάφους της περίπτωσης ζ). Τα όρια του δίαυλου σηµαίνονται µε την τοποθέτηση 

κατάλληλων, ευδιάκριτων, πλωτών σηµαντήρων, χρώµατος κίτρινου, κωνικού σχήµατος δεξιά και 

κυλινδρικού σχήµατος αριστερά, για τον εισερχόµενο στο δίαυλο από την ανοικτή θάλασσα, οι 

οποίοι τοποθετούνται σε απόσταση τριών (3) µέτρων ο ένας από τον άλλον. 

 

 

ε) Αναφορικά µε τον ελάχιστο µηχανοκίνητο εξοπλισµό ο ανάδοχος πρέπει: 

 

ε.1 Ανά ναυαγοσώστη, να διαθέτει 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 των, κατά περίπτωση, υπόχρεων του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου, σε ετήσια 
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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. 

 

ε.2 Ειδικά για τις παραλίες Χορευτό και Παπά Νερό, στις οποίες θα απαιτηθούν δύο βάθρα, για τον 

ένα εκ των δύο ναυαγοσωστών οφείλουν να διαθέτουν επιπλέον 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 των, κατά περίπτωση, υπόχρεων 

του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου, 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. 

 

ε.3 Επιπλέον, κατά την ίδια χρονική διάρκεια, να διαθέτει στην γεωγραφική περιοχή που ορίζεται 

από τις παραπάνω ακτές, επαγγελµατικό, µηχανοκίνητο, πνευστό, µικρό ταχύπλοο σκάφος µε τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: 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-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 των, κατά 

περίπτωση, υπόχρεων του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου, 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.  

 

Ο χειριστής του παραπάνω σκάφους, καθώς και ένας ναυαγοσώστης, παρέχονται επίσης από τον 

ανάδοχο και είναι παρόντες πλησίον του σκάφους και σε ετοιµότητα για παροχή άµεσης βοήθειας. 

Το σκάφος της περίπτωσης αυτής, εφόσον απαιτηθεί, επιχειρεί, προς παροχή βοήθειας και εκτός 

λουτρικών εγκαταστάσεων, υπό τις εντολές της Λιµενικής Αρχής. 

 

 

2.3 ∆ιάρκεια 
Η διάρκεια του εκτελούµενου ναυαγοσωστικού έργου θα είναι για τέσσερεις (4) µήνες, Ιούνιος – 

Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέµβριος, µε ηµεροµηνία έναρξης την 1/6/2021 και λήξης την 30/9/2021. 

Τα βάθρα θα λειτουργούν καθηµερινά, 7 ηµέρες ανά εβδοµάδα, από 10:00 έως 18:00. 
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2.4  Οριοθέτηση της ακτογραµµής 5 πολυσύχναστων παραλιών 
 
Σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο των πολυσύχναστων παραλιών πρέπει να οριοθετηθεί 

γραµµή  λουοµένων κατά µήκος των ακτών. 

 

2.4.1 Περιοχή 
 

α/α Πολυσύχναστες παραλίες Μήκος ακτής Αριθµός διαύλων 

1 Παραλία "Αγ. Ιωάννη" 400 1 

2 Παραλία "Παπά Νερό" 800 2 

3 

Παραλία "Χορευτού" από 

ρέµα "ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ" και 

νότια 

800 2 

4 Παραλία "Αγίοι Σαράντα" 400 1 

5 Παραλία "Μυλοποτάµου" 400 1 

 
2.4.2 Απαιτήσεις – τεχνικά χαρακτηριστικά 
Για την οριοθέτηση της γραµµής λουόµενων στις παραπάνω ακτές απαιτείται: 

 

α) Η οριοθέτηση - επισήµανση των ορίων µέχρι τα οποία φθάνουν συνήθως κολυµπώντας οι 

λουόµενοι, µε την τοποθέτηση ευδιάκριτων πλωτών σηµαντήρων χρώµατος κίτρινου σχήµατος 

σφαιρικού, οι οποίοι τοποθετούνται σε απόσταση δέκα µέτρων ο ένας από τον άλλο. 

β) Η οριοθέτηση - επισήµανση δίαυλου πλάτους τουλάχιστον πέντε µέτρων από τον οποίο 

επιτρέπεται η εκκίνηση και επιστροφή από και προς την ακτή, του ατοµικού σκάφους. Τα όρια του 

διαύλου σηµαίνονται µε την τοποθέτηση κατάλληλων πλωτών σηµαντήρων χρώµατος κίτρινου 

κωνικού σχήµατος δεξιά και κυλινδρικού σχήµατος αριστερά για τον εισερχόµενο στον δίαυλο από 

την ανοικτή θάλασσα, οι οποίοι τοποθετούνται σε απόσταση τριών µέτρων ο ένας από τον άλλον. 

 

Κατά συνέπεια για την οριοθέτηση κάθε µίας εκ των άνω παραλιών απαιτείται ενδεικτικά από τον 

ανάδοχο η τοποθέτηση 41 σηµαδούρων σχήµατος σφαιρικού χρώµατος κίτρινου και 60 σηµαδούρων 

σχήµατος κωνικού/κυλινδρικού χρώµατος κίτρινου. Οι προδιαγραφές των λοιπών υλικών είναι: 

• Σχοινί βυθιζόµενο διαµέτρου Φ 8. 

• Στερέωση των σηµαδούρων σε κατασκευή βάσεων (βαρίδια) από µπετόν µε ειδικό 

γάντζο στερέωσης διαστάσεων: 

Μήκος : 24,00cm, Πλάτος : 24,00cm, Ύψος: 35,00cm, Βάρος: 40 kg 

 

2.4.3 ∆ιάρκεια και Χρονική εξέλιξη της οριοθέτησης 
 
Η εργασία που περιγράφεται παραπάνω θα πρέπει εύλογα να έχει ολοκληρωθεί έως τις 01/06/2021. 
 
Κατά το χρονικό διάστηµα από 1/6/2021 έως και 30/9/2021 απαιτείται δύο (2) φορές την εβδοµάδα 

η επίβλεψη των προαναφερθέντων οριοθετηµένων γραµµών όπως επίσης και η άµεση 

αντικατάσταση υλικών, σε περίπτωση απωλειών µε επιβάρυνση του αναδόχου. 

 

Μετά την λήξη της κολυµβητικής περιόδου 30/9/2021, ο ανάδοχος θα πρέπει να περισυλλέξει τα 

υλικά οριοθέτησης (σηµαδούρες, σχοινί και βαρίδια) και να παραδώσει την ακτή στην αρχική της 

κατάσταση. 
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2.5 Συµπληρωµατικά στοιχεία 
 
2.5.1 Γενικά στοιχεία 
 
� Οι ενδιαφερόµενοι ανάδοχοι οφείλουν να επισκεφθούν τους χώρους που αφορούν το 

αντικείµενο του ναυαγοσωστικού έργου και της κάλυψης των σηµείων παροχής πρώτων βοηθειών 

για να λάβουν γνώση των επιτόπιων συνθηκών εργασίας. 

� Θεωρείται δεδοµένο ότι οι ενδιαφερόµενοι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της παρούσας 

και των ειδικών συνθηκών του έργου. Σε καµιά περίπτωση ο υποψήφιος ανάδοχος δεν θα µπορεί να 

στηρίζεται στην άγνοια των συνθηκών και αναγκών της παραλιακής ζώνης του ∆ήµου για 

περιπτώσεις προβληµάτων ή αδυναµίας εκτέλεσης εργασιών που προβλέπονται στην παρούσα 

µελέτη. 

� Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίζει την απόλυτη υποστήριξη και απρόσκοπτη λειτουργία 

του µηχανολογικού εξοπλισµού, που θα χρησιµοποιεί για την εκτέλεση των εργασιών. 

� Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου, προς τις 

εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει απόλυτη συµµόρφωση και ευρίσκεται σε συνεχή επαφή για 

να πιστοποιείται και η εκτέλεση εργασίας του. 

� Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει τις ισχύουσες διατάξεις περί του έργου. 

� Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντονίζει το έργο και να ενηµερώνει τις υπηρεσίες του ∆ήµου 

για θέµατα που αφορούν την καλύτερη δυνατή εκτέλεση του έργου. 

� Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έµµισθο προσωπικό για την εκτέλεση του έργου 

αµείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σηµειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η 

απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί 

να κατέχουν νόµιµη άδεια εργασίας, η οποία θα θεωρείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες. 

� Το προσωπικό που θα χρησιµοποιεί ο ανάδοχος θα αντικαθίσταται, εφόσον το απαιτήσει ο 

∆ήµος, σε περίπτωση που θα κριθούν ακατάλληλοι για την οµαλή διεκπεραίωση του συµβατικού 

έργου. 

� Ο εξοπλισµός του ανάδοχου που θα χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση του έργου θα πρέπει 

να διατηρείται καθαρός. 

� Η τοποθέτηση, αποθήκευση και φύλαξη του εξοπλισµού είναι υποχρέωση αποκλειστικά του 

ανάδοχου. 

� Σε περίπτωση βλάβης του µηχανολογικού εξοπλισµού ή αδυναµίας εκτέλεσης εργασίας, ο 

ανάδοχος υποχρεούται στην άµεση αντικατάστασή του µε άλλο έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το 

προβλεπόµενο πρόγραµµα εργασιών χωρίς διακοπή. Παράλληλα υποχρεούται να ειδοποιήσει άµεσα 

την αρµόδια υπηρεσία και το Λιµεναρχείο για την αδυναµία εκτέλεσης της προγραµµατισµένης 

εργασίας και να ενηµερώσει µε ποιο τρόπο και σε πόσο χρονικό διάστηµα θα προβεί στην 

επανόρθωσή της. 

� Ο ανάδοχος δεν µπορεί να υποκατασταθεί στην σύµβαση ή για κάποιο µέρος αυτής, από 

άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του ∆ήµου. 

� Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση και ευθύνη, να παίρνει όλα τα µέτρα που πρέπει για την 

ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί για την εκτέλεση του έργου και για την πρόληψη 

ατυχηµάτων ή ζηµιών σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγµατα. Για ατυχήµατα ή ζηµιές που τυχόν θα 

συµβούν στο προσωπικό του ανάδοχου ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ο ∆ήµος δεν έχει καµία ευθύνη και 

ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά τις ευθύνες, τόσο τις αστικές όσο και τις ποινικές, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις των οικείων νόµων για τις περιπτώσεις αυτές. 

� Ο ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τους ισχύοντες κανόνες υγιεινής, 

ασφάλειας εργαζοµένων και προστασίας περιβάλλοντος. 

� Ο ανάδοχος, υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να κάνει την έναρξη εκτέλεσης 

ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών µε τον ανάλογο εξοπλισµό και προσωπικό στις 

01.06.2021 και έως ώρα 10.00. Σε αντίθετη περίπτωση ευθύνεται αποκλειστικά ο ίδιος έναντι όλων 
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και επιβάλλεται ποινική ρήτρα 300€/ναυαγοσωστικό βάθρο για κάθε ηµέρα καθυστέρησης. 

� Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβιάσει επανειληµµένα τις συµβατικές του υποχρεώσεις, 

κηρύσσεται έκπτωτος σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

� Σε περίπτωση πληµµελούς εκτέλεσης του συµβατικού αντικειµένου η Υπηρεσία διατηρεί το 

δικαίωµα της περικοπής του αναλογούντος τιµήµατος για τις σχετικές εργασίες και εφ' όσον ο 

ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

� Η ∆ηµοτική Αρχή διατηρεί το δικαίωµα, όταν αποδεδειγµένα κρίνει ότι ο ανάδοχος εκτελεί 

το έργο πληµµελώς και ότι µετά από συνεχή επανάληψη της αντισυµβατικής συµπεριφοράς, να τον 

καταστήσει έκπτωτο, αφού πρώτα τον καλέσει µε εξώδικη διαµαρτυρία και σε προθεσµία τριών (3) 

ηµερών, να υποβάλλει τις απόψεις του εγγράφως. 

� Σε περίπτωση βεβαιώσεων παραβάσεων από Λιµενική Αρχή ή οποιαδήποτε Αρχή που 

οφείλεται σε παράβλεψη – υπαιτιότητα του ανάδοχου επιβαρύνεται ο ανάδοχος. 

 

2.5.2 Ισχύουσες, διατάξεις 
Η διενέργεια και η εκτέλεση του έργου διέπονται από τις παρακάτω διατάξεις. 

� του Ν.4412/2016(ΦΕΚ 147/Α – 8.8.2016) 

� το Π.∆. 71/2020, Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, 

υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωµένες ή µη παραλίες. 

 

 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           
ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ’ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ     

 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 

Για χρονική διάρκεια τεσσάρων (4) µηνών από 1η Ιουνίου έως 30 Σεπτεµβρίου για το έτος 2021 
 

ΚΩ∆. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
ΤΕΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

Α Ναυαγοσωστική κάλυψη 5 πολυσύχναστων παραλιών (7 βάθρα) 

 

Α1. 
Για την διάθεση του συνόλου του απαιτούµενου εξοπλισµού, 

αποθήκευσή & διασφάλισή του. 
31.220,00

Α2. 
Για τα έξοδα µεταφοράς του απαιτούµενου εξοπλισµού, καθώς & 

για την τακτική συντήρησή 
5.000,00

Α3. Για τον καθαρισµό του εξοπλισµού. 2.000,00

Α4. 
Για την ασφαλιστική κάλυψη απαιτούµενου εξοπλισµού καθώς & 

τα συναφή τέλη - φόρους. 
3.000,00

 
Α5. 

Για την αµοιβή (µισθοδοσία & εργοδοτικές εισφορές) του 

απασχολούµενου προσωπικού (Ναυαγοσώστες και Χειριστές 

ταχύπλοου Σκάφους) και για λοιπά συναφή έξοδα 

53.470,53

Α6. 
Για το «management» του έργου (οργάνωση, εποπτεία & 

σχεδιασµός εργασιών, κ.λ.π.). 
3.000,00

Β Οριοθέτηση της ακτογραµµής πολυσύχναστων παραλιών 

Β1. 
Για την οριοθέτηση γραµµής λουοµένων (προµήθεια υλικών, 

τοποθέτηση) 
2.830,00

Β2. Για την παρακολούθηση οριοθέτησης γραµµής λουοµένων 600,00

Β3. Για την αποξήλωση γραµµής λουοµένων 600,00

 Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ) 101.720,53

 
ΦΠΑ (24%) 24.412,93

 
Σύνολο 126.133,46
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Η συνολική δαπάνη της παρεχόµενης υπηρεσίας «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ 

ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων εκατόν τριάντα 

τριών ευρώ και σαράντα τριών ευρώ (126.133,46€) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει 

τον κωδικό αριθµό Κ.Α. 70-6117.03 "Ναυαγοσωστική Κάλυψη παραλιών ∆ήµου Ζαγοράς-

Μουρεσίου" και Κ.Α. 70-6117.04 "Οριοθέτηση και εξοπλισµός πολυσύχναστων παραλιών ∆ήµου 

Ζαγοράς-Μουρεσίου" του προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου του οικονοµικού έτους 

2021. 

 

 

 

 

                        ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                        ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΓΙΟΒΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           
ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ’ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ     
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  
 

 

Άρθρο 1ο
   

Εξοπλισµός Ναυαγοσώστη - Πύργου 
Ατοµικός Εξοπλισµός Ναυαγοσώστη ανά βάθρο, (άρθρο 7, Π.∆. 71/2020) 
1/. Αδιάβροχο φακό. 

2/. Κιάλια µεγέθυνσης τουλάχιστον επτά επί πενήντα mm.  

3/. Ναυαγοσωστικό σωσίβιο, σύµφωνα µε το Παράρτηµα 

4/. Σανίδα διάσωσης, τουλάχιστον 2,20 µέτρων, από συνθετικό ή ηµισυνθετικό υλικό ή πνευστή, 

αβύθιστη, σύµφωνα µε το Παράρτηµα 

5/. Σωστικός σωλήνας, σύµφωνα µε το Παράρτηµα (Ο εφοδιασµός µε σωστικό σωλήνα είναι 

προαιρετικός).  

6/. Φορητό φαρµακείο µε το περιεχόµενο του Παραρτήµατος, και φορητό, αυτόµατο εξωτερικό 

απινιδωτή µε αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια, ενηλίκων και βρεφών. 

7/. Πτυσσόµενο φορείο και σανίδα ακινητοποίησης επιπλέουσα, µε ιµάντες πρόσδεσης και 

σύστηµα ακινητοποιητή κεφαλής συµβατό µε τη σανίδα ακινητοποίησης. 

8/. ∆ύο (02) σηµαντήρες, χρώµατος πορτοκαλί, µε σχοινί µήκους τουλάχιστον πενήντα (50) µέτρων 

και 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.  
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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. 

 

Επιπλέον των ανωτέρω 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 των, κατά περίπτωση, υπόχρεων του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου, 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. 

 

Ειδικά για τις παραλίες Χορευτό και Παπά Νερό, στις οποίες θα απαιτηθούν δύο βάθρα, για τον ένα 

εκ των δύο ναυαγοσωστών οφείλουν να διαθέτουν επιπλέον 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 των, κατά περίπτωση, υπόχρεων 

του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου, 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. 

Επιπλέον, κατά την ίδια χρονική διάρκεια, να διαθέτει στην γεωγραφική περιοχή που ορίζεται από 

τις παραπάνω ακτές, επαγγελµατικό, µηχανοκίνητο, πνευστό, µικρό ταχύπλοο σκάφος µε τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: 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-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 των, κατά 

περίπτωση, υπόχρεων του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου, σε ετήσια βάση, στη Λιµενική 
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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.  

 

Κόστος Εξοπλισµού Ναυαγοσώστη - Πύργου για το σύνολο της 
ναυαγοσωστικής περιόδου για επτά πύργους  και το επιπλέον σκάφος της παρ.  2.2(ε3) 
Ολογράφως: Τριάντα Μία Χιλιάδες ∆ιακόσια Ευρώ 

Αριθµητικώς: 31.200,00€ 

 
 

Άρθρο 2ο  
Για τα έξοδα µεταφοράς του απαιτούµενου εξοπλισµού, καθώς & για το τακτικό service & 

συντήρηση αυτού, για την διασφάλιση της άψογης λειτουργίας του. 

Ολογράφως: Πέντε Χιλιάδες ευρώ 

Αριθµητικώς: 5.000,00€ 

 
 
Άρθρο 3ο  
Για τον καθαρισµό του εξοπλισµού. 

Ολογράφως: ∆ύο χιλιάδες ευρώ 

Αριθµητικώς: 2.000,00 ευρώ 

 

 

Άρθρο 4ο  
Για την ασφαλιστική κάλυψη του απαιτούµενου εξοπλισµού καθώς & για τα διάφορα συναφή τέλη 

και φόρους. 

Ολογράφως: Τρεις χιλιάδες ευρώ 

Αριθµητικώς: 3.000,00 ευρώ/πύργο 

 

 

Άρθρο 5ο  
Για την αµοιβή (µισθοδοσία & εργοδοτικές εισφορές) του απασχολούµενου προσωπικού (9 άτοµα) 

(Ναυαγοσώστες και Χειριστές ταχύπλοου Σκάφους) και για λοιπά συναφή έξοδα σχετικά µε την 

απασχόληση. 

Ολογράφως: Πενήντα Τρεις Χιλιάδες Τετρακόσια Εβδοµήντα Ευρώ και Πενήντα Τρία Λεπτά 

Αριθµητικώς: 53.470,53€ 

 

 

Άρθρο 6ο  
Για το «management» του Ναυαγοσωστικού έργου (οργάνωση, εποπτεία & σχεδιασµός εργασιών, 

κ.λ.π.). 
Ολογράφως: Τρεις χιλιάδες ευρώ  

Αριθµητικώς: 3.000,00 € 

 

 ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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 Παραρτήµατα: 
 
1) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: «Περιεχόµενο φορητού φαρµακείου ναυαγοσώστη». 

 

2) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: «Τύπος ναυαγοσωστικού σωσιβίου (RESCUE CAN)». 

 

3) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: «Τύπος ναυαγοσωστικής σανίδας (RESCUE BOARD)». 

 

4) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆: «Τύπος σωστικού σωλήνα (RESCUE TUBE)». 

 

5) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E: «Υπόδειγµα Υ.∆. για το ΣΕΠΕ». 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 



17 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ 
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Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΠΕ) 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ(1) 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

 
 

 
ΠΡΟΣ

(2)
: 

 
∆ΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

 
Ο – Η 

Όνοµα: 

  
Επώνυµο

: 

 

 
ΑΦΜ: 

  
∆.Ο.Υ.: 

 

 
Όνοµα και Επώνυµο 

Πατέρα: 

 

 
Όνοµα και Επώνυµο 

Μητέρας: 

 

 
Ηµεροµηνία γέννησης

(3)
: 

 

 
Τόπος Γέννησης: 

 

 
Αριθµός ∆ελτίου 

Ταυτότητας: 

  
Τηλ: 

 

 
Τόπος 

Κατοικίας: 

  
Οδός: 

  
Αριθ: 

  
ΤΚ: 

 

 
Αρ. Τηλεοµοιοτύπου 

(Fax): 

 ∆/νση 

Ηλεκτρονικού 

Ταχυδροµείου 

(Εmail): 

 

 
 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
(4)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της 

παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, µέσα σε 

χρονικό 

διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς: 
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α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύµφωνα 

µε την υπουργική απόφαση2063/∆1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή

«πολύ υψηλής» 

σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή 

σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, 

ή 

β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 

εργασία, οι οποίες 

  προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. 

 
(5) 

Ηµεροµηνία   : .......................................................................................................................... 2021 

 

Ο – Η ∆ηλ. 

 

 

(Υπογραφή) 

 

(1) Υποβάλλεται εκ µέρους του οικονοµικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε 

περίπτωση νοµικού προσώπου εκ µέρους του νοµίµου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται ανά 

περίπτωση στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

(2) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που 

απευθύνεται η αίτηση. 

(3) Αναγράφεται ολογράφως. 

(4) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε 

έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο 

υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό 

όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 

(5) Η ηµεροµηνία της Υ/∆ πρέπει να είναι µετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 

υποβολή των δικαιολογητικών. 

 


