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ΜΕΛΕΤΗ Π3/2019 Παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης 
λουτρικών παραλιών Δήμου Μαραθώνος έτους 2019 

 
 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Καθαρή αξία):    104.397,70 €  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ Φ.Π.Α. 24 %:              25.055,44 €  

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:     129.453,14 €  
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

Η παρούσα ενιαία μελέτη συντάσσεται από το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος με σκοπό την παροχή υπηρεσιών 
ναυαγοσωστικής κάλυψης στις παραλίες στις οποίες ο Δήμος Μαραθώνος υποχρεούται να 
παρέχει τις υπηρεσίες αυτές, δηλαδή στις λουτρικές εγκαταστάσεις στις οποίες υπάρχει 
μισθωτήριο συμβόλαιο.  

Λαμβάνοντας υπόψη : 

1. Την δημοσίευση του Π.Δ.31/2018 (ΦΕΚ 61/τ. Α΄/04-04-2018) το οποίο τίθεται σε ισχύ από 
τις 04-05-2018. 

2. Το με αριθ.πρωτ. 2131.16-2/673/19/18-02-2019 έγγραφο του Λιμεναρχείου Ραφήνας 
σύμφωνα με το οποίο και το συνημμένο από 15-02-2019 πρακτικό της Επιτροπής βάσει 
των διατάξεων του άρθρου 11 του Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ 61/τ. Α΄/2018), στο δήμο μας 
χαρακτηρίστηκαν ως πολυσύχναστες οι παρακάτω παραλίες: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 
Απαιτούμενα πόστα 

Ναυαγοσωστών εφόσον 
πληρούνται τα προμνημονευθέντα 

1 
Παραλία από ΜΑΚΑΡΙΑ Πηγή έως τέρμα οδού 

Σκουφά   
ΠΕΝΤΕ (05) 

2 
Παραλία από ταβέρνα ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ έως ΑΓ. 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ  
ΕΝΑ (01) 

3 
Από ταβέρνα ΙΣΙΔΩΡΑ έως τέρμα οδού 

Μαραθών Αρκάς  
ΔΥΟ (02) 

4 Από ξενοδοχείο «ΚΑΚΑΡΗΣ» έως τέρμα οδού ΔΥΟ (02) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 
 

 

Μαραθώνας  23/04/2019 
 

Τμήμα Προμηθειών Παροχή 
υπηρεσιών: 

ναυαγοσωστικής κάλυψης 
λουτρικών παραλιών Δήμου 
Μαραθώνος έτους 2019 

 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: Π3/2019  

 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

 ΠΡΟΫΠ: 129.453,14 Ευρώ με Φ.Π.Α. 
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Μαραθών Αρκάς 

5 
Παραλία από τέρμα οδού Κεφαλληνίας και 200 

μέτρα βόρεια και νότια αντίστοιχα 
ΕΝΑ (01) 

6 
Παραλία από νότια του λιμενίσκου Ν. ΜΑΚΡΗΣ 

έως κατάστημα DEFACTO 
ΕΝΑ (01) 

7 Παραλία από «ΕΥ ΖΗΝ» έως ΚΥΕ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ ΕΝΑ (01) 

8 Παραλία έμπροσθεν καταστήματος «LA COSTA» ΕΝΑ (01) 

9 Παραλία έμπροσθεν καταστήματος «DIVERS» ΕΝΑ (01) 

10 
Παραλία ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ μεταξύ κατασκηνώσεων 

Στρατού Ξηράς έως κατάστημα «AQUA» 
ΕΝΑ (01) 

11 Παραλία «ΜΕΓΑΛΟ ΣΕΣΙ» Γραμματικού  ΕΝΑ (01) 

 

3. Το αντίστοιχο από 21/03/2019 Πρακτικό της αντίστοιχης επιτροπής του λιμεναρχείου 
Ραφήνας το οποίο μας υπενθυμίζει την υποχρέωση του δήμου μας για ναυαγοσωστική 
κάλυψη στην Παραλία Βαρνάβα 

4. Το από 23-04-2019 έγγραφο της Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών από το 
οποίο προκύπτει ότι οι λουτρικές παραλίες στις οποίες υποχρεούμαστε να παρέχουμε 
ναυαγοσωστική κάλυψη αναμένεται να είναι (6) έξι στις οποίες θα τοποθετηθούν (6) έξι 
ναυαγοσωστικά πόστα ως εξής: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 
Λουτρικές Εγκαταστάσεις 

Απαιτούμενα πόστα 
Ναυαγοσωστών  

1 
Παραλία από ΜΑΚΑΡΙΑ Πηγή έως τέρμα οδού 
Σκουφά  (1 μίσθωση στη θέση πλησίον του «παλαιού 
πεδίου βολής») 

ΕΝΑ (01) 

2 
Παραλία από ταβέρνα ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ έως ΑΓ. 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ (1 μίσθωση και αναμένονται 4 
ακόμη μισθώσεις) 

ΕΝΑ (01) 

3 Από ξενοδοχείο «ΚΑΚΑΡΗΣ» έως τέρμα οδού 
Μαραθών Αρκάς (δύο μισθώσεις) 

ΕΝΑ (01) 

4 
Παραλία από τέρμα οδού Κεφαλληνίας και 200 
μέτρα βόρεια και νότια αντίστοιχα (Γαλάζια Σημαία - 
2 μισθώσεις) 

ΕΝΑ (01) 

5 Παραλία από «ΕΥ ΖΗΝ» έως ΚΥΕ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ (2 
μίσθωση στη θέση Ζούμπερι) 

ΕΝΑ (01) 

6 Παραλία Βαρνάβα (4 μισθώσεις) ΕΝΑ (01) 

Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών από την κτηματική υπηρεσία και σε περίπτωση 
που κάποια σύμβαση δεν τελεσφορήσει, ή δεν συναφθεί συμβόλαιο μίσθωσης, ή δεν 
αναδειχθεί πλειοδότης για οποιοδήποτε λόγο, ο δήμος θα έχει κάθε δικαίωμα να 
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μεταφέρει το ναυαγοσωστικό πόστο κατά την κρίση του και σύμφωνα με τις 
προκύπτουσες ανάγκες.  

Οι ανωτέρω ακτές θα καλυφθούν από ναυαγοσωστικής άποψης από έξι (6) 
ναυαγοσώστες (ένας (1) σε κάθε πόστο και θα φέρουν ναυαγοσωστικούς πύργους 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 9 του Π.Δ.31/2018 (ΦΕΚ 
61/τ. Α΄/04-04-2018). 

Συγκεκριμένα προβλέπεται να παρασχεθούν οι ακόλουθες υπηρεσίες: 

1. Εξοπλισμός του κάθε ναυαγοσωστικού πύργου – σύνολο έξι (6) - με ναυαγοσωστικά 
εφόδια, ιατροφαρμακευτικό υλικό, ναυαγοσωστικό σκάφος & κοινό εξοπλισμό. 

2. Στελέχωση των έξι (6) ναυαγοσωστικών πύργων στις ανωτέρω ακτές του δήμου με 
έναν ναυαγοσώστη και επιπλέον για τα έξι ναυαγοσωστικά πόστα έναν (1) ναυαγοσώστη 
ως συντονιστή – επόπτη ναυαγοσωστών. 

3. Οριοθέτηση του χώρου λουομένων στη θαλάσσια περιοχή 400μ. κάθε 
ναυαγοσωστικού πόστου (περιοχή ελέγχου 200μ. εκατέρωθεν αυτού), σε όλες τις 
προαναφερόμενες παραλίες. 

4. Διάθεση ενός μηχανοκίνητου μικρού ταχύπλοου σκάφους μήκους τουλάχιστον πέντε 
(5) μέτρων, εγγεγραμμένο σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών ως επαγγελματικό, 
χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του εφόδια, 
καθώς και τον επιπλέον εξοπλισμό που προβλέπει το ανωτέρω Π.Δ. (μόνιμα 
εγκατεστημένο προβολέα, VHF GPS-PLOTER-ΦΟΡΗΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ- 
ΦΟΡΗΤΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ). Στο μέσο των πλευρών του σκάφους, δεξιά και αριστερά, να είναι 
γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE BOAT μπλε 
απόχρωσης. Επιπρόσθετα στο ανωτέρω σκάφος θα επιβαίνουν ο χειριστής του και ένας 
ναυαγοσώστης, όντες σε ετοιμότητα καθημερινά για παροχή άμεσης βοήθειας στις 
υφιστάμενες λουτρικές εγκαταστάσεις.  

Η περίοδος υποχρέωσης για ναυαγοσωστική κάλυψη περιλαμβάνει τους μήνες Ιούνιο, 
Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, (δηλ. 4 μήνες από 01/06/2019 έως 30/09/2019). 

Οι παραπάνω υπηρεσίες κρίνονται απαραίτητες για να επιτευχθεί η ασφάλεια των 
λουομένων κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου, και για την αποφυγή επιβολής 
νομικών κυρώσεων προς το δήμο λόγω χαρακτηρισμού των ακτών ως πολυσύχναστων 
και λουτρικών. 

Ειδικότερα, περί του τρόπου και των μέσων εκτέλεσης της υπηρεσίας ναυαγοσωστικής 
κάλυψης των ακτών του Δήμου Μαραθώνος, προσδιορίζονται στο τεύχος των ειδικών 
στοιχείων ως και στο παρόν παραρτήμα I αλλά και στο παράρτημα II. 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου 
Μαραθώνος υπολογίζεται στο ποσό των 129.453,14 € συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 
24% (καθαρή αξία 104.397,70 € + ΦΠΑ 24% 25.055,45 €) για χρονικό διάστημα τεσσάρων 
(4) μηνών δηλαδή για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο Αύγουστο και Σεπτέμβριο έτους 2019 και 
θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του δήμου, σε βάρος του Κ.Α.: 70.6117.02 με 
τίτλο: «Ναυαγοσωστική κάλυψη». 
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Τον ανάδοχο της υπηρεσίας βαρύνουν οι πάσης φύσεως νόμιμες κρατήσεις που ισχύουν 
την ημέρα δημοπράτησης της εργασίας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την αναθέτουσα αρχή. 

Η υπηρεσία θα εκτελεστεί από ανάδοχο που θα διαθέτει το απαραίτητο βάσει της 
ισχύουσας νομοθεσίας (Π.Δ. 31/2018) προσωπικό (τον απαιτούμενο αριθμό 
ναυαγοσωστών), τον εξοπλισμό, την τεχνογνωσία και αντίστοιχη βεβαίωση συνδρομής 
νόμιμων προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία σχολής ναυαγοσωστικής 
εκπαίδευσης,  που είναι απαραίτητα για την καλή εκτέλεση της σύμβασης. 

 

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 23/04/2019 
  
 
 
 

 
Η Προϊσταμένη του 

Τμήματος Προμηθειών 

 
Σοφία Βασταρδή  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Προϊσταμένη Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών 

 
Άννα Λάμπρου Σωτήρχου  
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
 
 

Οι υπηρεσίες πλήρους ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών του Δήμου Μαραθώνος 
περιλαμβάνουν : 

1. Ναυαγοσωστικούς πύργους  

Οι ναυαγοσωστικοί πύργοι δεν θα αποτελούν μόνιμες εγκαταστάσεις. Θα στήνονται 
για την χρονική περίοδο υποχρεωτικής ναυαγοσωστικής κάλυψης, δηλαδή από 
01/06/2019 έως 30/09/2019. 

Προβλέπονται έξι (6) ναυαγοσωστικοί πύργοι με ένα ναυαγοσώστη ο κάθε ένας από 
αυτούς με συνολικό μήκος ακτής 400μ. (200μ. και 200μ.  εκατέρωθεν του πύργου). 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 
Λουτρικές Εγκαταστάσεις 

Απαιτούμενα πόστα 
Ναυαγοσωστών  

1 
Παραλία από ΜΑΚΑΡΙΑ Πηγή έως τέρμα οδού 
Σκουφά στη θέση πλησίον του «παλαιού πεδίου 
βολής» 

ΕΝΑ (01) 

2 Παραλία από ταβέρνα ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ έως ΑΓ. 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ στο μέσον αυτής 

ΕΝΑ (01) 

3 Από ξενοδοχείο «ΚΑΚΑΡΗΣ» έως τέρμα οδού 
Μαραθών Αρκάς στο μέσον αυτής 

ΕΝΑ (01) 

4 Παραλία από τέρμα οδού Κεφαλληνίας και 200 
μέτρα βόρεια και νότια αντίστοιχα  

ΕΝΑ (01) 

5 Παραλία από «ΕΥ ΖΗΝ» έως ΚΥΕ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ στη θέση 
Ζούμπερι) 

ΕΝΑ (01) 

6 Παραλία Βαρνάβα στο μέσον αυτής ΕΝΑ (01) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 
 

 

Μαραθώνας  23/04/2019 
 

Τμήμα Προμηθειών Παροχή 
υπηρεσιών: 

ναυαγοσωστικής κάλυψης 
λουτρικών παραλιών Δήμου 
Μαραθώνος έτους 2019 

 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: Π3/2019  

 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

 ΠΡΟΫΠ: 129.453,14 Ευρώ με Φ.Π.Α. 
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2. Υποχρεωτική χρονική περίοδος ναυαγοσωστικής κάλυψης. 

Η χρονική περίοδο υποχρεωτικής ναυαγοσωστικής κάλυψης θα είναι από 01/06/2019 
έως 30/09/2019 η οποία αναλύεται ως εξής:  

α. Καθημερινές από Δευτέρα έως και Σαββάτο (ημέρες μη αιχμής) 102           

β. Κυριακές και αργίες (ημέρες αιχμής)   20 

Σύνολο ημερών         122 

 
Επομένως: 
α) Οι ημέρες μη αιχμής για έξι (6) ναυαγοσώστες σε έξι (6) πύργους μας δίνουν 
6Χ102=612 ημέρες.  
β) Οι ημέρες αιχμής για έξι (6) ναυαγοσώστες σε έξι (6) πύργους μας δίνουν 6Χ20=120 
ημέρες. 

Κάθε ναυαγοσώστης ελέγχει έκταση σε ακτίνα διακοσίων 200 μέτρων εκατέρωθεν του 
βάθρου. 

 

 

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 23/04/2019 
  

 

 

 

 
Η Προϊσταμένη του 

Τμήματος Προμηθειών 
 

Σοφία Βασταρδή  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Προϊσταμένη Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών 
 

Άννα Λάμπρου Σωτήρχου  
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  –  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Οι εργασίες πλήρους ναυαγοσωστικής κάλυψης του Δήμου Μαραθώνος αναφέρονται 
στην κάλυψη όλων των δαπανών που αφορούν την μισθοδοσία του προσωπικού, την 
επισκευή και συντήρηση των ναυαγοσωστικών πόστων (πύργων), τον απαραίτητο 
ατομικό εξοπλισμό για κάθε ναυαγοσώστη, αλλά και τον κοινό εξοπλισμό και λοιπό 
υλικό, που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών για τη χρονική 
περίοδο από 01/06/2019 έως 30/09/2019.  

Οι ημέρες παροχής των υπηρεσιών αιχμής και μη αιχμής των παραλιών του δήμου 
ανηγμένες σε ημερήσια δαπάνη λειτουργίας ναυαγοσωστικού πύργου στελεχωμένου 
από ένα (1) ναυαγοσώστη εφοδιασμένου με τον ατομικό του εξοπλισμό, όπως αυτός 
προσδιορίζεται αναλυτικά στη συνέχεια με το κόστος ενοικίασης αυτού, όπως και στα 
λοιπά τεύχη της παρούσας, έχουν ως εξής: 

Οι υποχρεώσεις του αναδόχου αναφέρονται αναλυτικά στις παρακάτω δαπάνες: 

Άρθρο 1ο  Ατομικός εξοπλισμός ναυαγοσωστών και υλικό ναυαγοσωστικού βάθρου 
καθώς και ημερομίσθια ναυαγοσωστών 

Α. Βάθρο (πύργος) ναυαγοσώστη σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 εδάφ. β και το άρθρο 
9 του Π.Δ. 31/2018. 
Το βάθρο (παρατηρητήριο) για κάθε ναυαγοσώστη κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο 
άρθρο 9 του ανωτέρω Π.Δ. θα πρέπει να αναταποκρίνονται στις προδιαγραφές που σε 
αυτό ορίζονται. Δηλαδή η κατασκευή του βάθρου ναυαγοσώστη 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 υπερβαίνει τα τρία (3) μέτρα από την 
επιφάνεια της θάλασσας. Η θέση του βάθρου είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζεται ο 
έλεγχος και η τέλεια κατόπτευση, με στόχο την άμεση παροχή βοήθειας σε 
κινδυνεύοντες. Κατά το χρόνο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη, αναρτάται, σε περίοπτη 
θέση του βάθρου, η πινακίδα με την ένδειξη των πρώτων βοηθειών και επαίρεται στον 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 
 

 

Μαραθώνας  23/04/2019 
 

Τμήμα Προμηθειών Παροχή 
υπηρεσιών: 

ναυαγοσωστικής κάλυψης 
λουτρικών παραλιών Δήμου 
Μαραθώνος έτους 2019 

 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: Π3/2019  

 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

 ΠΡΟΫΠ: 129.453,14 Ευρώ με Φ.Π.Α. 
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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 του ιστού η σημαία που δεικνύει την απουσία 
ναυαγοσώστη. 
Συνολικό κόστος συντήρησης-επισκευής του βάθρου ναυαγοσώστη: 1.000,00€ ήτοι 
1.240,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης των ήδη 
υπαρχόντων βάθρων, οι δαπάνες διατήρησης σε καλή λειτουργία όλων των βάθρων για 
όλη την περίοδο ναυαγοσωστικής κάλυψης των παραλιών. 
 
Β. Ατομικός εξοπλισμός και υλικό Ναυαγοσώστη σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 εδάφ. 
γ, του Π.Δ. 31/2018  
 
Ο ατομικός εξοπλισμός και το υλικό το οποίο θα πρέπει να εφοδιάζει ο ανάδοχος κάθε 
ναυαγοσώστη θα περιλαμβάνει : 
1) Μηχανοκίνητο επαγγελματικό μικρό σκάφος, ολικού μήκους τουλάχιστον 3,30 μέτρων, 
ιπποδύναμης τουλάχιστον των 6 HP, εγγεγραμμένο σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, 
χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του εφόδια. Στο 
μέσο των πλευρών του μικρού σκάφους, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη 
ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE BOAT, μπλε απόχρωσης. Η έλικα 
του μικρού σκάφους είναι προφυλαγμένη με πλέγμα για την αποτροπή ατυχήματος (Τεμ. 
1 Χ 1.950€).  
2) Αδιάβροχο φακό (Τεμ. 1 Χ 15€) . 
3) Κυάλια (Τεμ. 1 Χ 30€) . 
4) Ναυαγοσωστικό σωσίβιο, σύμφωνα με το Παράρτημα «Δ» του Π.Δ. 31/2018 (Τεμ. 1 Χ 
35€), Παράρτημα ΙV της παρούσας. 
5) Σανίδα διάσωσης, τουλάχιστον 2,20 μέτρων, σύμφωνα με το Παράρτημα «ΣΤ» του Π.Δ. 
31/2018 (Τεμ. 1 Χ 220€), Παράρτημα ΙV της παρούσας. 
6) Σωστικός σωλήνας, σύμφωνα με το Παράρτημα «Ε» του Π.Δ. 31/2018 (Τεμ. 1 Χ 80€), 
Παράρτημα ΙV της παρούσας. 
7) Φορητό φαρμακείο Ναυαγοσώστη, με το περιεχόμενο του Παραρτήματος «Ι» του Π.Δ. 
31/2018 (Τεμ. 1 Χ 200€), Παράρτημα ΙV της παρούσας. 
8) Πτυσσόμενο φορείο ή πλωτό φορείο (Τεμ. 1 Χ 200€). 
9) Δύο (02) σημαντήρες, χρώματος πορτοκαλί, με σχοινί μήκους τουλάχιστον πενήντα 
(50) μέτρων (Τεμ. 2 Χ 80 =160€).  
10) Ένδυμα κολύμβησης χρώματος πορτοκαλί, στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη 
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ – LIFE GUARD (Τεμ. 1 Χ 40€) . 
11) Καπέλο, στην εμπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και 
κάτωθεν αυτής η ένδειξη LIFE GUARD (Τεμ. 1 Χ 7€). 
12) Γυαλιά ηλίου (Τεμ. 1 Χ 35€) . 
13) Πινακίδα, χρώματος πορτοκαλί, με την ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και κάτωθεν αυτής 
την ένδειξη FIRST AID, μπλε απόχρωσης (Τεμ. 1 Χ 50€) . 
14) Ισοθερμικές κουβέρτες (Τεμ. 1 Χ 12€). 
15) Καταδυτικό μαχαίρι (Τεμ. 1 Χ 18€). 
16) Μάσκα βυθού (Τεμ. 1 Χ 30€). 
17) Βατραχοπέδιλα (Τεμ. 1 Χ 18€). 
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18) Σημαία Ναυαγοσώστη, χρώματος πορτοκαλί, διατάσεων 40 Χ 80 εκ., με την ένδειξη 
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη LIFE GUARD, μπλε απόχρωσης (Τεμ. 1 Χ 
10€) . 
19) Σημαία χρώματος ερυθρού, ίσων διαστάσεων με την προηγούμενη, με την ένδειξη 
ΧΩΡΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη NO LIFE GUARD, λευκής απόχρωσης 
(Τεμ. 1 Χ 10€). 
20) Κινητό τηλέφωνο, ο αριθμός κλήσης του οποίου δημοσιοποιείται, με μέριμνα του 
εκμεταλλευόμενου τη λουτρική εγκατάσταση, με κάθε πρόσφορο μέσο, αναγράφεται σε 
περίοπτη θέση στο βάθρο (παρατηρητήριο) και αναφέρεται εγγράφως στην τοπική 
Λιμενική Αρχή (Τεμ. 1 Χ 35€). 
21) Φορητή μεγαφωνική συσκευή (τηλεβόας) (Τεμ. 1 Χ 30€) . 
22) Κοινή σφυρίχτρα (Τεμ. 1 Χ 6€). 
23) Πράσινη σημαία (Κολυμπάτε ελεύθερα) (Τεμ. 1 Χ 10€). 
24) Κίτρινη σημαία (Κολυμπάτε με προσοχή) (Τεμ. 1 Χ 10€). 
25) Κόκκινη Σημαία (Απαγορεύεται η είσοδος στο νερό) (Τεμ. 1 Χ 10€). 
26) Φορητή συσκευή VHF (Τεμ. 1 Χ 30€). 
 
Συνολικό Κόστος Ενοικίασης εξοπλισμού Ναυαγοσώστη : 2.621,77€ ήτοι 3.251,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται οι δαπάνες ενοικίασης, χρήσης και διατήρησης σε καλή 
λειτουργία όλου του ανωτέρω εξοπλισμού για όλη την περίοδο ναυαγοσωστικής 
κάλυψης των παραλιών. 
 
Γ. Ειδικές καλαίσθητες πινακίδες διπλής όψης ναυαγοσωστικού βάθρου σύμφωνα με 
το άρθρο 7 παρ. 1 εδάφ. ε, του Π.Δ. 31/2018  
 
Σε εμφανή σημεία πρόσβασης, στο χώρο των λουτρικών εγκαταστάσεων, ο ανάδοχος θα 
πρέπει να τοποθετεί 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). 
Συνολικό Κόστος κατασκευής και τοποθέτησης πινακίδων για κάθε ναυαγοσωστικό 
πόστο: 445,00 € ήτοι 551,80 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 
Δ. Ημερομίσθιο ναυαγοσωστών 
Δ1. Υπολογισμός Ημερομισθίου Ναυγοσώστη 
Σύμφωνα με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) το κατώτατο όριο 
ημερομίσθιου 6 ωρών και 40 λεπτών του ανειδίκευτου εργάτη, με 9 έως 12 χρόνια 
προϋπηρεσίας, ανέρχεται στο ποσό των 33,40€ (πηγή: 
https://ergatika.gr/2019/01/katotatoi-mistoi-feb-2019/  ). 
 
Στην περίπτωση των ναυαγοσωστών για 7 ώρες εργασίας (10:30 -17:30) το ημερομίσθιο 
διαμορφώνεται στα 35,07 € το οποίο με την εργοδοτική εισφορά θα είναι: 
 
 
 
 

https://ergatika.gr/2019/01/katotatoi-mistoi-feb-2019/
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ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ – ΗΜΕΡΕΣ ΜΗ ΑΙΧΜΗΣ 

Περιγραφή 
Ημ/σθιο  
Ναυαγ. 

Ποσοστό   
Ασφ. Εισφ. 
Εργοδ. (%) 

Ασφαλιστικές 
εισφορές  

εργοδότη (€) 

Σύνολο   
ημ/θίου + 

εργοδ. Εισφ. 

Ημερομίσθιο Ναυαγοσώστη 
χωρίς δαπάνες λειτουργίας 
ναυαγοσωστικού πόστου 35,07 € 25,06 8,79 43,86 

 
(πηγή: http://www.ika.gr/gr/infopages/yphr/searchOsyk3.cfm ) 
 
Κατά τις ημέρες αιχμής το κόστος θα είναι: 
 

ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ ΗΜΕΡΕΣ ΑΙΧΜΗΣ 

Περιγραφή 

Σύνολο  
ημερομισθίου 

Προσαύξηση 
για 

Προσαυξημένο Προσαυξημένο 

 + εργοδ. 
εισφορά 

Κυριακές & 
Αργίες 75% 

ημερομίσθιο  
ναυαγοσώστη 

ημερομίσθιο  
ναυαγοσώστη 

Ημερομίσθιο 
Ναυαγοσώστη χωρίς 
δαπάνες λειτουργίας 
ναυαγοσωστικού πόστου 

43,86 32,89 € 76,75 € 76,75 € 

 

Η ημερήσια αναλογία δώρου Χριστουγένων, αποζημίωσης αδείας και επιδόματος αδείας 
κάθε ναυαγοσώστη θα έχει ως εξής: 

 

Ημερήσια αναλογία δώρου Χριστουγέννων, αποζημίωσης αδείας και  
επιδόματος αδείας ναυαγοσωστών Π.Κ.101 

Αποζημίωση αδείας 354,92 € 3,5492     

Επίδομα αδείας 354,92 € 3,5492     

Δώρο χριστουγέννων 591,53 € 5,9153 13,01 13,01 € 

 
Δ2. Υπολογισμός Ημερομισθίου Ναυγοσώστη με το κόστος λειτουργίας του 
ναυαγοσωστικού πόστου κατά τις ημέρες μη αιχμής και αιχμής 

Το συνολικό ημερήσιο λειτουργικό κόστος εξοπλισμού κάθε ναυαγοσωστικού πόστου 
ανά ημέρα (χωρίς τη δαπάνη ημερομισθίων), θα περιλαμβάνει  : 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΟΥ ΠΟΣΤΟΥ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 

Περιγραφή Κόστους 
 Κόστος Ενοικ. 

Εξοπλισμού 
Σύνολο  
Ημερών 

Ημερήσιο 
Κόστος Σύνολο 

Βάθρο Ναυαγοσώστη  1.000,00 € 122 8,20 €   

Εξοπλισμός & υλικό 
Ναυαγοσώστη 

2.621,77 € 122 21,49 €   

Ειδικές καλαίσθητες  
πινακίδες διπλής όψης 

445,00 € 122 3,65 € 33,33 € 

 

http://www.ika.gr/gr/infopages/yphr/searchOsyk3.cfm
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Το συνολικό λειτουργικό κόστος κάθε ναυαγοσωστικου πόστου με το κόστος 
ημερομισθίου τόσο κατά τις ημέρες μη αιχμής, όσο και κατά τις ημέρες αιχμής 
αντίστοιχα θα είναι: 
 

ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ + ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΟΥ ΠΟΣΤΟΥ 

Περιγραφή Ημέρες μη αιχμής Ημέρες αιχμής 

Σύνολο ημερομισθίου + εργοδ. εισφορά 43,86 € 76,75 € 

Αναλογία δώρου, αποζημίωσης αδείας και επιδόματος 
αδείας ανά ημέρα 

13,01 € 13,01 € 

Λειτουργικό κόστος εξοπλισμού Ναυαγοσωστικού 
πόστου ανά ημέρα 

33,33 € 33,33 € 

ΣΥΝΟΛ.ΗΜΕΡ. ΔΑΠΑΝΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΟΥ ΠΟΣΤΟΥ 90,21 € 123,10 € 

 
Δ3. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ναυγοσώστη με το κόστος λειτουργίας του 
ναυαγοσωστικού πόστου κατά το σύνολο των ημερών αιχμής και μη αιχμής θα είναι: 
 

Περιγραφή Ποσότητα 

Τιμή  
μονάδας Σύνολα 

Εργασίες πλήρους ναυαγοσωστικής κάλυψης 
6 πύργων για 102 ημέρες μη αιχμής 612 90,21 € 55.206,33 € 

Εργασίες πλήρους ναυαγοσωστικής κάλυψης 
6 πύργων για 20 ημέρες αιχμής 120 123,10 € 14.772,04 € 

 
 
Άρθρο 2ο  Εξοπλισμός ναυαγοσωστικής κάλυψης και υλικό ναυαγοσωστικού σκάφους 
και λοιπές δαπάνες καθώς και ημερομίσθια λοιπού προσωπικού 
 
Α. Κοινός εξοπλισμός ναυαγοσωστικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 εδάφ. 
δ, του Π.Δ. 31/2018. 
 
Α1 Μηχανοκίνητο μικρό ταχύπλοο σκάφος πέντε (5) μέτρων 
 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ένα μηχανοκίνητο μικρό ταχύπλοο σκάφος, 
εγγεγραμμένο σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών ως επαγγελματικό, ολικού μήκους 
τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, εφοδιασμένο με τα 
προβλεπόμενα για την κατηγορία του εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του σκάφους, δεξιά 
και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη 
RESCUE BOAT, μπλε απόχρωσης. 

Το σκάφος αυτό πρέπει να είναι εφοδιασμένο με  
1) μόνιμα εγκατεστημένο προβολέα  
2) VHF GPS 
3) PLOTER 
4) ΦΟΡΗΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ 
5) ΦΟΡΗΤΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ  
 
Συνολικό Κόστος Ενοικίασης του ανωτέρω σκάφους με τον ανωτέρω εξοπλισμό του, 
χωρίς το κατωτέρω επιβαίνον προσωπικό  : 11.000,00 € ήτοι 13.640,00 € 
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συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. το οποίο επιμερίζεται μεταξύ του χειριστή του 
σκάφους και του επιβαίνοντος στο σκάφος ναυαγοσώστη ως εξής: 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΟΥ 5μ. ΣΚΑΦΟΥΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 

Περιγραφή Κόστους 
 Κόστος Ενοικ. 

Εξοπλισμού 
Σύνολο  
Ημερών 

Ημερήσιο 
Κόστος 

Επιμερισμός 
(/2) 

Σκάφος 5μ. με 
εξοπλισμό χωρίς το 
επιβαίνον προσωπικό 

11.000,00 € 122 90,16 € 45,08 € 

 
Α2 Οι Λοιπές λειτουργικές δαπάνες ανά ημέρα του επόπτη  
 
Στο κόστος της ναυαγοσωστικής κάλυψης υπολογίζονται και διάφορες λοιπές δαπάνες 
όπως καύσιμα, ανταλλακτικά κ.λ.π. καθώς επίσης και λοιπές ζημιές και απρόβλεπτα που 
υπολογίζονται στο ποσό των 1.000,00€ ήτοι 1.240,00 € συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 
 
Οι δαπάνες αυτές θα έχουν ως εξής: 
 

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 

Περιγραφή Κόστους 
 Κόστος Ενοικ. 

Εξοπλισμού 
Σύνολο  
Ημερών 

Ημερήσιο 
Κόστος 

Επιμερισμός 
(/2) 

Λοιπές λειτουργικές 
δαπάνες (καύσιμα,  
κ.λ.π.) 

1.000,00 € 122 8,20 € 4,10 € 

 
 
Β. Ημερομίσθια λοιπού προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 εδάφ. α και δ , 
του Π.Δ. 31/2018. 
Στο σκάφος θα επιβαίνουν ο χειριστής του και ένας ναυαγοσώστης, όντες σε ετοιμότητα 
καθημερινά για παροχή άμεσης βοήθειας στις υφιστάμενες λουτρικές εγκαταστάσεις. 
Επιπλέον, επειδή ο δήμος θα διαθέσει, σύμφωνα με την παρούσα, περισσότερους από 
τρεις (3) ναυαγοσώστες ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει και έναν Συντονιστή - 
Επόπτη Ναυαγοσωστών.  
Το ημερομίσθιο των ανωτέρω κατά τις ημέρες μη αιχμής θα έχει ως εξής: 
 

ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΕΣ ΜΗ ΑΙΧΜΗΣ 

Περιγραφή Ημ/σθιο Ποσοστό (%) 
Ασφαλ. 

Εισφ. 
Hμ/σθιο  

    
Ασφ. Εισφ. 

Εργοδ. 
εργοδ. 

+ εργοδ. 
εισφορά 

Χειριστής Σκάφους 35,07 € 27,21 9,54 € 44,61 € 

Ναυαγοσώστης Σκάφους 35,07 € 25,06 8,79 € 43,86 € 

Συντονιστής -Επόπτης 
Ναυαγοσωστών 

35,07 € 25,06 8,79 € 43,86 € 

 
Το ημερομίσθιο των ανωτέρω κατά τις ημέρες αιχμής θα έχει ως εξής: 
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ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΕΣ ΑΙΧΜΗΣ 

Περιγραφή 

Hμ/σθιο  
Προσαύξηση 

για 
Προσαυξημένο Προσαυξημένο 

+ εργοδ. εισφορά 
Κυριακές & 
Αργίες 75% 

ημερομίσθιο  
λοιπού 

προσωπικού 

ημερομίσθιο  
λοιπού 

προσωπικού 

Χειριστής Σκάφους 44,61 € 33,46 € 78,07 € 78,07 € 

Ναυαγοσώστης 
Σκάφους 

43,86 € 32,89 € 76,75 € 76,75 € 

Συντονιστής -
Επόπτης 
Ναυαγοσωστών 

43,86 € 32,89 € 76,75 € 76,75 € 

 
Η ημερήσια αναλογία δώρου Χριστουγένων, αποζημίωσης αδείας και επιδόματος αδείας 
κάθε ναυαγοσώστη επιβαίνοντος στο σκάφος και του επόπτη θα έχει ως ανωτέρω.  

Β1 Χειριστής Σκάφους  

Η αντίστοιχη αναλογία δώρου Χριστουγένων, αποζημίωσης αδείας και επιδόματος 
αδείας του χειριστή του σκάφους θα έχει ως εξής: 
 

Ημερήσια αναλογία δώρου Χριστουγέννων, αποζημίωσης αδείας και  
επιδόματος αδείας χειριστή σκάφους Π.Κ.105 (Ημ/θιο: 44,61) 

Αποζημίωση αδείας 360,99 € 3,6099     

Επίδομα αδείας 360,99 € 3,6099     

Δώρο χριστουγέννων 601,65 € 6,0165 13,24 13,24 € 

 
 
Επομένως το συνολικό λειτουργικό κόστος του χειριστή του σκάφους 
συμπεριλαμβανομένου του κόστους του ημερομισθίου αυτού τόσο κατά τις ημέρες μη 
αιχμής, όσο και κατά τις ημέρες αιχμής αντίστοιχα θα είναι: 

ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ+ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ 5μ. (χειριστής) 

Περιγραφή Ημέρες μη αιχμής Ημέρες αιχμής 

Σύνολο ημερομισθίου χειριστή+ εργοδ. Εισφορά 44,61 € 78,07 € 

Αναλογία δώρου, αποζημίωσης αδείας και επιδόματος 
αδείας ανά ημέρα 

13,24 € 13,24 € 

Κόστος Ενοικίασης 5μ. σκάφους με εξοπλισμό ανά ημέρα 45,08 € 45,08 € 

ΣΥΝΟΛ.ΗΜΕΡ. ΔΑΠΑΝΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΟΥ ΠΟΣΤΟΥ 102,93 € 136,39 € 

 

Β2 Ναυαγοσώστης Σκάφους 

Επομένως το συνολικό λειτουργικό κόστος του ναυαγοσώστη του σκάφους 
συμπεριλαμβανομένου του κόστους του ημερομισθίου αυτού τόσο κατά τις ημέρες μη 
αιχμής, όσο και κατά τις ημέρες αιχμής αντίστοιχα θα είναι: 

ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ+ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤ. ΣΚΑΦΟΥΣ 5μ. 
(ναυαγοσώστης σκάφους) 

Περιγραφή Ημέρες μη αιχμής Ημέρες αιχμής 
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Σύνολο ημερομισθίου ναυαγοσώστη σκάφους + εργοδ. 
εισφορά 

43,86 € 76,75 € 

Αναλογία δώρου, αποζημίωσης αδείας και επιδόματος 
αδείας ανά ημέρα 

13,01 € 13,01 € 

Κόστος Ενοικίασης 5μ. σκάφους με εξοπλισμό ανά ημέρα 45,08 € 45,08 € 

ΣΥΝΟΛ.ΗΜΕΡ. ΔΑΠΑΝΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΟΥ ΠΟΣΤΟΥ 101,95 € 134,85 € 

 

Β3 Επόπτης Ναυαγοσωστών  

Τέλος το συνολικό λειτουργικό κόστος του επόπτη ναυαγοσωστών 
συμπεριλαμβανομένου του κόστους του ημερομισθίου αυτού, τόσο κατά τις ημέρες μη 
αιχμής, όσο και κατά τις ημέρες αιχμής αντίστοιχα, θα είναι: 

ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ+ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (λοιπές δαπάνες επόπτη) 

Περιγραφή 
Ημέρες μη 

αιχμής 
Ημέρες αιχμής 

Σύνολο ημερομισθίου επόπτη ναυαγοσωστών + εργοδ. εισφορά 43,86 € 76,75 € 

Αναλογία δώρου, αποζημίωσης αδείας και επιδόματος αδείας 
ανά ημέρα 

13,01 € 13,01 € 

Λοιπές λειτουργικές δαπάνες (καύσιμα,  κ.λ.π.) ανά ημέρα 4,10 € 4,10 € 

ΣΥΝΟΛ.ΗΜΕΡ. ΔΑΠΑΝΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΟΥ ΠΟΣΤΟΥ 60,97 € 93,86 € 

 
 

Γ. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

με το κόστος λειτουργίας του ναυαγοσωστικού σκάφους και των λοιπών δαπανών του 
επόπτη ναυαγοσωστών κατά το σύνολο των ημερών αιχμής και μη αιχμής θα είναι: 

Γ1 Χειριστής σκάφους 

   
Περιγραφή Ποσότητα 

Τιμή  
μονάδας Σύνολα 

Εργασίες πλήρους ναυαγοσωστικής κάλυψης 
χειριστή σκάφους για ημέρες μη αιχμής 102 102,93 € 10.498,94 € 

Εργασίες πλήρους ναυαγοσωστικής κάλυψης 
χειριστή σκάφους για ημέρες αιχμής 20 136,39 € 2.727,80 € 

Γ2 Ναυαγοσώστης σκάφους 

Περιγραφή Ποσότητα 

Τιμή  
μονάδας Σύνολα 

Εργασίες πλήρους ναυαγοσωστικής κάλυψης 
ναυαγοσώστη σκάφους για ημέρες μη αιχμής 102  101,95 € 10.399,33 € 

Εργασίες πλήρους ναυαγοσωστικής κάλυψης 
ναυαγοσώστη σκάφους για ημέρες αιχμής 20 134,85 € 2.696,96 € 
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Γ3 Επόπτης Ναυαγοσωστών 

   
Περιγραφή Ποσότητα 

Τιμή  
μονάδας Σύνολα 

Εργασίες πλήρους ναυαγοσωστικής κάλυψης 
επόπτη για ημέρες μη αιχμής 102 60,97 € 6.219,00 € 

Εργασίες πλήρους ναυαγοσωστικής κάλυψης 
επόπτη για ημέρες αιχμής 20 93,86 € 1.877,29 € 

 

Άρθρο 3ο  Συνολικός προϋπολογισμός ναυαγοσωστικής κάλυψης 

Το συνολικό κόστος της ναυαγοσωστικής κάλυψης φαίνεται συνολικά στον παρακάτω 
πίνακα: 

Περιγραφή Ποσότητα 
Τιμή  

μονάδας Σύνολα 

Εργασίες πλήρους ναυαγοσωστικής κάλυψης 6 
πύργων για 102 ημέρες μη αιχμής 612 90,21 € 55.206,33 € 

Εργασίες πλήρους ναυαγοσωστικής κάλυψης 6 
πύργων για 20 ημέρες αιχμής 120 123,10 € 14.772,04 € 

 

   
Περιγραφή Ποσότητα 

Τιμή  
μονάδας Σύνολα 

Εργασίες πλήρους ναυαγοσωστικής κάλυψης 
χειριστή σκάφους για ημέρες μη αιχμής 102 102,93 € 10.498,94 € 

Εργασίες πλήρους ναυαγοσωστικής κάλυψης 
χειριστή σκάφους για ημέρες αιχμής 20 136,39 € 2.727,80 € 

 

Περιγραφή Ποσότητα 
Τιμή  

μονάδας Σύνολα 

Εργασίες πλήρους ναυαγοσωστικής κάλυψης 
ναυαγοσώστη σκάφους για ημέρες μη αιχμής 102  101,95 € 10.399,33 € 

Εργασίες πλήρους ναυαγοσωστικής κάλυψης 
ναυαγοσώστη σκάφους για ημέρες αιχμής 20 134,85 € 2.696,96 € 

 

   
Περιγραφή Ποσότητα 

Τιμή  
μονάδας Σύνολα 

Εργασίες πλήρους ναυαγοσωστικής κάλυψης 
επόπτη για ημέρες μη αιχμής 102 60,97 € 6.219,00 € 

Εργασίες πλήρους ναυαγοσωστικής κάλυψης 
επόπτη για ημέρες αιχμής 20 93,86 € 1.877,29 € 

 
Συνολικός προϋπολογισμός: 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 104.397,70 € 

Φ.Π.Α 24% 25.055,45 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α. 129.453,15 € 
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Άρθρο 4ο  Διαχωρισμός ναυαγοσωστικής κάλυψης σε ομάδες  

 
Ο ανωτέρω προϋπολογισμός χωρίστηκε σε δύο ομάδες - τμήματα, ώστε να 
προχωρήσουμε σε δύο διαδικασίες προκειμένου να έχουμε συμβασιοποιήσει μέχρι την 
01/06/2019 και να μην επιβαρυνθεί ο δήμος με ενδεχόμενα πρόστιμα από το 
λιμεναρχείο. Οι διαδικασίες θα χωριστούν προκειμένου οι εργασίες να ανατεθούν 
έγκαιρα ως εξής: 

1. Απευθείας Ανάθεση σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν. 4412/2016, 

(για μέχρι 20% περίπου της συνολικής αξίας της σύμβασης δηλ. μέχρι του 

ποσού των 20.879,54 €) για 23 ημέρες από 1/6/2019 έως 23/06/2019 ως εξής: 

Α. ΟΜΑΔΑ : Για 23 ημέρες  από 01/06/2019 έως 23/06/2019 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 19.681,56€ 

Φ.Π.Α. 24% 4.723,57€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 24.405,13€ 

2. Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το υπόλοιπο της σύμβασης σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 από 24/6/2019 έως 30/09/2019 ως εξής: 

Β. ΟΜΑΔΑ : Από 24/06/2019 έως 30/09/2019 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 84.716,14 € 

Φ.Π.Α. 24% 20.331,87 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 105.048,01 € 

 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
 
Ο Συνολικός προϋπολογισμός των ανωτέρω ομάδων αρθροιστικά φαίνεται στον 
παρακάτω πίνακα: 
 

Α+Β ΟΜΑΔΑ από 01/06/2019 έως 30/09/2019 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  (Α+Β ΟΜΑΔΑ) 104.397,70 € 

Φ.Π.Α. 24%  (Α+Β ΟΜΑΔΑ) 25.055,44 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  (Α+Β ΟΜΑΔΑ) 129.453,14 € 
(στρογγυλοποίηση 0,01 € :129.453,15€)  

 

 

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 23/04/2019 
  
  

Η Προϊσταμένη του 
Τμήματος Προμηθειών 

 
Σοφία Βασταρδή  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Προϊσταμένη Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών 
 

Άννα Λάμπρου Σωτήρχου  
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ΓΕΝΙΚΗ -  ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 

Άρθρο 1ο Αντικείμενο των εργασιών - Διαδικασία - Κριτήριο Κατακύρωσης 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η παροχή υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής κάλυψης 

πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Μαραθώνος, που χαρακτηρίζονται και ως 

λουτρικές για τη χρονική περίοδο από 01/06/2019 έως 30/09/2019 και από ώρα 

10:30 -17:30. Ο Δήμος Μαραθώνος θα αναθέσει τη ναυαγοσωστική κάλυψη μετά 

από την διεξαγωγή δύο διαδικασιών:   

α) απευθείας ανάθεσης με σφραγισμένες προσφορές για την Ομάδα-Τμήμα Α: «Για 

23 ημέρες από 01/06/2019 έως 23/06/2019». Το τμήμα αυτό θα εξαιρεθεί από την 

ηλεκτρονική διαδικασία και θα πραγματοποιηθεί μετά από πρόσκληση υποβολής 

προσφοράς με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με την παρ. 10 

του άρθρου 6 του Ν.4412/2016 και  

β) ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με 

τις διατάξεις και τους όρους, που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή του δήμου 

για την Ομάδα-Τμήμα Β: «Από 24/06/2019 έως 30/09/2019».  

Το προαναφερόμενο ναυαγοσωστικό έργο θα ανατεθεί σε ανάδοχο που θα διαθέτει 

το κατάλληλο προσωπικό, τον εξοπλισμό και την τεχνογνωσία που είναι απαραίτητα 

για την καλή εκτέλεσή του. Το έργο θα εκτελεστεί στην παραλιακή ζώνη του Δήμου 

Μαραθώνος σε παραλίες που έχουν χαρακτηριστεί ως λουτρικές πολυσύχναστες 

εγκαταστάσεις στις οποίες υπάρχει μισθωτήριο συμβόλαιο, καλύπτοντας έξι (6) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 
 

 

Μαραθώνας  23/04/2019 
 

Τμήμα Προμηθειών Παροχή 
υπηρεσιών: 

ναυαγοσωστικής κάλυψης 
λουτρικών παραλιών Δήμου 
Μαραθώνος έτους 2019 

 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: Π3/2019  

 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

 ΠΡΟΫΠ: 129.453,14 Ευρώ με Φ.Π.Α. 
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ναυαγοσωστικά πόστα (βάθρα), λαμβανομένου υπόψη του αντίστοιχου 

προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019.  

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας 

σφραγισμένη προσφορά με τον τρόπο που θα αναφέρεται στην σχετική πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τη σχετική διακήρυξη. 

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Άρθρο 2ο Ισχύουσες διατάξεις και πράξεις 

Η εκτέλεση των υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κλαλυψης διέπεται από τις παρακάτω 

διατάξεις : 

1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),(ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016)», 

όπως ισχύει 

2. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων», όπως έχει συμπληρωθεί από το άρθρο 2 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 /τ. 

Α΄/2-2-2012), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΠΝΠ) ΦΕΚ 102/τ.Α΄/26-8-2015 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την 

ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», καθώς και 

αναδιατυπωθεί και ισχύει με το άρθρ. 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 

42/τ.Α΄/23.2.2007) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και 

λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης», καθώς και σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 

3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23‐12‐2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας 

και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» κ.λ.π. 

διατάξεις. 

3. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης 

και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

4. Του Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 13Α’/15-6-1995) «Προσαρμογή νομοθεσίας 

αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

5. Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68Α’/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των 

φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

6. του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» 

7. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες» 
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8. Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής 

διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του Ν. 

4337/15 και ισχύουν σήμερα. 

9. Του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-

Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και 

ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου,   

10. 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»,  

11.  Του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο» 

12. Του Ν. 4013/2011 άρθρα 1, 4 και 11 (ΦΕΚ 204/Α’/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 

13. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ. Α΄/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 

διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

14. Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α’/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα διοικητικής 

διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 

15. Του άρθρου 18 του N. 4469/2017 (ΦΕΚ 62/τ. Α΄/03.05.2017): «Εξωδικαστικός 

μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις» 

16. Της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

17. Της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας 

και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

18. Της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων » 
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19. Της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης 

και Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

20. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 

πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της 

Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 

[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου 

οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, 

ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας 

και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 

και άλλες διατάξεις». 

21. Αριθμ. ΔΔΠ/Β0010068/0624Β ΕΞ2017 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 

ΔΔΠ0007378/0454Β΄ ΕΞ2017/11-05-2017 (ΦΕΚ 1636 Β΄/12-05-2017) κοινής 

υπουργικής απόφασης περί «Καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, 

αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης 

αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων 

ποταμών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις: α) ΔΔΠ0008470/0514Β΄ 

ΕΞ2017/01-06-2017 (ΦΕΚ Β΄1970/07-06-2017) και β) ΔΔΠ0009186/0575Β΄ 

ΕΞ2017/13-06-2017 (ΦΕΚ Β΄2098/19-06-2017) όμοιες κοινές υπουργικές αποφάσεις 

22. (Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΔΔΠ0007378/0454Β΄ ΕΞ2017/11-05-2017 (ΦΕΚ 

1636 Β΄/12-05-2017) κοινής υπουργικής απόφασης περί «Καθορισμού όρων, 

προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για 

την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης 

μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις: 

α) ΔΔΠ0008470/0514Β΄ ΕΞ2017/01-06-2017 (ΦΕΚ Β΄1970/07-06-2017) και β) 

ΔΔΠ0009186/0575Β΄ ΕΞ2017/13-06-2017 (ΦΕΚ Β΄2098/19-06-2017) όμοιες κοινές 

υπουργικές αποφάσεις)του με αριθ. πρωτ. 202/15-1-2018 εγγράφου μας 

23. Του Π.Δ.31/2018 (ΦΕΚ 61/τ. Α΄/04-04-2018) Σχολές ναυαγοσωστικής 

εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη 

ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες, 

24. 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. 
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Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία. 

Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης κατά σειρά ισχύος είναι : 

Διακήρυξη 

Τιμολόγιο –Ενδεικτικός προυπολογισμός 

Τεχνική Έκθεση 

Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

Προμέτρηση Εργασιών 

Παραρτήματα - Τεχνικές Προδιαγραφές 

Άρθρο 4ο Διάκριση χώρου εργασίας 

Ως χώρος συμβατικής εργασίας και άμεσης παροχής εργασιών ορίζεται η παραλιακή 

ζώνη των ακτών του Δήμου Μαραθώνος, και συγκεκριμένα ο κατάλληλα 

οργανωμένος χώρος του αιγιαλού ή και της παραλίας στον οποίο εισέρχονται 

λουόμενοι στην έμπροσθεν αυτού θαλάσσια περιοχή. Οι ναυαγοσώστες θα 

παρέχουν υπηρεσίες σε έξι σημεία πολυσύχναστων και λουτρικών παραλιών του 

δήμου στις οποίες υποχρεούται ο δήμος να παρέχει ναυαγοσωστική κάλυψη, καθώς 

υπάρχουν μισθωτήρια συμβόλαια. 

Άρθρο 5ο Υποχρεώσεις αναδόχου 

Ο ανάδοχος οφείλει να επισκεφθεί και ελέγξει πλήρως την φύση την τοποθεσία και 

τους χώρους που αφορούν το αντικείμενο του ναυαγοσωστικού έργου για να λάβει 

πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης των εργασιών κυρίως 

σε ότι αφορά τις θέσεις καθηκόντων, τις μεταφορές, διάθεση διαχείριση και 

αποθήκευση υλικών, δυνατότητα εξασφάλισης εν γένει προσωπικού, και οδών 

προσπέλασης, τις επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, τις φυσικές συνθήκες 

στον τόπο των εργασιών, την διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος 

και τα μέσα (μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες) που θα απαιτηθούν πριν την έναρξη 

και κατά την εκτέλεση των εργασιών και οιαδήποτε άλλα θέματα που με οιαδήποτε 

τρόπο μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος της εργασίας 

σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης. 

Θεωρείται δεδομένο ότι ο ανάδοχος έχει λάβει γνώση της μελέτης, όπως και των 

λοιπών συμβατικών στοιχείων της σχετικής διακήρυξης, και έλαβε πλήρη γνώση των 

όρων της παρούσας και των ειδικών συνθηκών του έργου. Επίσης θα υποβάλλουν 

στοιχεία με τα οποία θα αποδεικνύεται η τεχνική υποδομή και οργάνωση που 

διαθέτουν και θα εφαρμόσουν όπως προσωπικό, εξοπλισμός κ.λ.π.. Ο ανάδοχος 
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αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του, 

που απορρέουν από τις συνθήκες και τους όρους της παρούσας.  

Η προσφορά για την εκτέλεση της εργασίας έχει δοθεί με πλήρη ευθύνη του 

αναδόχου και μετά από εκτίμηση και συνδυασμό των μέσων που διαθέτει των 

πραγματικών δεδομένων εκτέλεσης της εργασίας και αποδεικνύει με την προσφορά 

του ότι έλαβε γνώση όλων των γενικών ειδικών και τεχνικών όρων που αποτελεί 

συμβατική υποχρέωσή του. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τοπική τεχνική υποδομή και οργάνωση η οποία 

θα του εξασφαλίζει συνεχώς την απόλυτη στήριξη και απρόσκοπτη λειτουργία του 

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

Υποχρεούται επίσης να διαθέσει για την εργασία όλο το απαιτούμενο προσωπικό,  

και εξοπλισμό (τόσο για την εκτέλεση της εργασίας, όσο και για την ένδυση του 

προσωπικού), όπως αναφέρεται αναλυτικά στην τεχνική έκθεση, όχημα, 

αποθηκευτικούς χώρους, και οποιαδήποτε άλλα μέσα είναι αναγκαία για την πλήρη 

και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας που αναλαμβάνει. 

Ο ανάδοχος είναι επιπλέον υποχρεωμένος κατά την υπογραφή της σύμβασης να 

προσκομίσει οριστικό και πλήρη κατάλογο με το σύνολο του ανθρώπινου 

δυναμικού που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της εργασίας και σε ποιους 

χώρους αυτό θα εργαστεί. Τον κατάλογο του προσωπικού θα συνοδεύουν ακριβή 

αντίγραφα του πτυχίου και της άδειας ναυαγοσώστη (εν ισχύ) για κάθε άτομο. 

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. 

Επίσης, τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου προς 

τις εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει απόλυτη συμμόρφωση ενώ ευρίσκεται 

σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται και η εκτέλεση των εργασιών του. Δεν μπορεί 

να υποκατασταθεί  στην σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής, από άλλο φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο, χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του δήμου. 
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Υποχρεούται δε να εφαρμόζει τις ισχύουσες διατάξεις περί ναυαγοσωστικού έργου 

και να ορίσει υπεύθυνο επόπτη για το προσωπικό του, ο οποίος θα συντονίζει το 

ναυαγοσωστικό έργο και θα ενημερώνει τις υπηρεσίες του δήμου για θέματα που 

αφορούν την καλύτερη δυνατή εκτέλεση του έργου.  Όλες οι συνεννοήσεις μεταξύ 

της αρμόδιας υπηρεσίας ή του επιβλέποντα αφ' ενός και του αναδόχου αφ' ετέρου, 

είτε αφορούν στην παροχή ή αίτηση οδηγιών ή προβολή διαφωνιών, είτε κάθε άλλη 

ενέργεια ή δήλωση, γίνονται οπωσδήποτε με έγγραφο. 

Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση του 

ναυαγοσωστικού έργου αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο, 

ο οποίος είναι υποχρεωμένος να πληρώνει το προσωπικό του σύμφωνα με όσα 

καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις, δηλαδή επιδόματα αδείας, ημερομίσθια 

για τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας κ.λ.π. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η 

απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. 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 στο προσωπικό του και σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα η σε κάθε 

τρίτο τον οποίο έβλαψε κατά την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας. Επίσης 

υποχρεούται στην παροχή πρώτων βοηθειών σε αυτούς, και διατηρεί το 

απαιτούμενο φαρμακευτικό υλικό για την παροχή πρώτων βοηθειών στα πλαίσια 

των καθηκόντων του. 

Για ατυχήματα ή ζημιές που τυχόν θα συμβούν στο προσωπικό του αναδόχου ή σε 

οποιονδήποτε τρίτο, ο δήμος δεν έχει καμία ευθύνη και ο ανάδοχος έχει 

αποκλειστικά τις ευθύνες τόσο τις αστικές όσο και τις ποινικές, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των οικείων νόμων για τις περιπτώσεις αυτές. Σε περίπτωση απασχόλησης 

αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας, η οποία θα 

θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Το προσωπικό του αναδόχου θα 

αντικαθίσταται, εφόσον το απαιτήσει ο δήμος, σε περίπτωση που θα κριθεί 

ακατάλληλο για την ομαλή διεκπεραίωση του συμβατικού αντικειμένου. 

Σε καμία περίπτωση ο ανάδοχος δεν θα μπορεί να στηρίζεται σε άγνοια των 

συνθηκών και αναγκών της παραλιακής ζώνης του δήμου για περιπτώσεις 

προβλημάτων ή αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών που προβλέπονται στην παρούσα 

συγγραφή υποχρεώσεων. 

Άρθρο 6ο Υποχρεώσεις αναδόχου Προσωπικό – Εξοπλισμός 
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Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την ολοκλήρωση της 

εργασίας. Θα πρέπει να διαθέτει τον ανάλογο εξοπλισμό, υποδομή, εμπειρία καθώς 

και νομίμως λειτουργούσα σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Π.Δ. 31/2018. Οι παρεχόμενες εργασίες διευθύνονται συνέχεια και  

αυτοπρόσωπα από τον ανάδοχο ή από πληρεξούσιο αντιπρόσωπο αυτού που έχει 

γίνει αποδεκτός από τη αρμόδια υπηρεσία, σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και ο 

οποίος είναι ο μόνος υπεύθυνος για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης 

όσο και για την ποιότητα των παρεχόμενων εργασιών. Παράλειψη του αναδόχου να 

ενημερωθεί για τους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για 

την πλήρη συμμόρφωση του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

Επίσης ο ανάδοχος είναι εξ΄ ολοκλήρου υπεύθυνος για την επιλογή των πάσης 

φύσεως υλικών που χρησιμοποιεί. Τα υλικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και 

να πληρούν τους όρους αντίστοιχων προδιαγραφών. Ο ειδικός εξοπλισμός που 

απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας προβλέπεται και καθορίζεται στην 

παρούσα. Ο εξοπλισμός αυτός αν δεν διατίθεται από τον ανάδοχο κατά τη διάρκεια 

της σύμβασης θα εξασφαλίζεται με φροντίδα και έξοδά του χωρίς καμιά 

υποχρέωση της Υπηρεσίας ή σχετική ευθύνη. 

Επίσης, υποχρεούται να παρέχει το απαραίτητο προσωπικό και όλα τα υλικά, 

τεχνικά και μηχανικά μέσα που προβλέπονται στο Π.Δ. 31/2018 που είναι 

απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου συμπεριλαμβανομένων των βάθρων που 

θα επιδιορθώσει όπου υπάρχουν και θα τα εφοδιάσει με τον απαραίτητο 

εξοπλισμό. Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ανωτέρω Π.Δ., σημειώνονται τα 

εξής: 

Βάθρο Ναυαγοσώστη 

1. Η κατασκευή του βάθρου ναυαγοσώστη 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 υπερβαίνει τα τρία (3) μέτρα από την επιφάνεια 

της θάλασσας. 

2. Η θέση του βάθρου είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζεται ο έλεγχος και η τέλεια 

κατόπτευση, με στόχο την άμεση παροχή βοήθειας σε κινδυνεύοντες. 
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3. Κατά το χρόνο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη, αναρτάται, σε περίοπτη θέση του 

βάθρου, η πινακίδα με την ένδειξη των πρώτων βοηθειών και επαίρεται στον ιστό η 

σημαία ναυαγοσώστη. 

4. Εφόσον, για οποιονδήποτε λόγο, απουσιάζει ο ναυαγοσώστης από τη λουτρική 

εγκατάσταση, αφαιρείται η πινακίδα με την ένδειξη των πρώτων βοηθειών και 

επαίρεται επί του ιστού η σημαία που δεικνύει την απουσία ναυαγοσώστη. 

Υποχρεώσεις Ναυαγοσωστών 

Κάθε ναυαγοσώστης πρέπει να έχει δικό του βάθρο (παρατηρητήριο) από το οποίο 

θα ελέγχει έκταση ακτής σε ακτίνα διακοσίων (200) μέτρων εκατέρωθεν του 

βάθρου.  Οι υποχρεώσεις των ναυαγοσωστών αναφέρονται στο άρθρο 10 του Π.Δ. 

31/2018 και είναι οι εξής:  

1. 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. 

2. Ο ναυαγοσώστης κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του παρακολουθεί τους 

λουόμενους, είναι σε άμεση ετοιμότητα παροχής βοήθειας και δεν εκτελεί άλλη 

παράλληλη εργασία. 

Τα βάθρα θα στελεχωθούν με κατ’ επάγγελμα ναυαγοσώστες που θα εκτελούν την 

υπηρεσία του άρθρου 10 του Π.Δ. 31/2018, όπως προαναφέρθηκε και οι οποίοι θα 

είναι απόφοιτοι σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, εφοδιασμένοι με άδεια από 

Λιμενική Αρχή σε ισχύ.   

Συντονιστής – Επόπτης Ναυαγοσωστών 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει έναν συντονιστή – επόπτη ναυαγοσωστών, 

κάτοχο άδειας ναυαγοσώστη επί τρία (3)  τουλάχιστον έτη, ο οποίος θα εποπτεύει 

και συντονίζει επιτοπίως τους ναυαγοσώστες.  

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για το αναγκαίο ειδικευμένο, έμπειρο και ικανό, 

προσωπικό και θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανόνες υγιεινής, 

ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας περιβάλλοντος (περιβαλλοντικοί όροι).  

Καλαίσθητες πινακίδες διπλής όψεως 
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Ο ανάδοχος θα πρέπει να τοποθετήσει 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). 

Αναλώσιμα και λοιπός εξοπλισμός 

Ο ανάδοχος είναι επίσης υπεύθυνος για τα αναλώσιμα και το μηχανικό και λοιπό 

εξοπλισμό που απαιτείται για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις εκτέλεσης του 

ναυαγοσωστικού έργου.  

Ο ανάδοχος εφοδιάζει κάθε ναυαγοσωστικό βάθρο και κάθε ναυαγοσώστη καθώς 

και το πλήρωμα του μικρού ταχύπλου σκάφους με τα αναλώσιμα και τον 

απαραίτητο εξοπλισμό όπως αναλυτικά αναφέρεται στο  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ της παρούσας.  

Το φορητό φαρμακείο που θα πρέπει να έχει ο κάθε ναυαγοσώστης θα 

περιλαμβάνει τα είδη που αναφέρονται στο παράρτημα Ι του Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ 

61/4-4-2018 τ.Α’)  

Ο παραπάνω εξοπλισμός, καθώς και το περιεχόμενο του φαρμακείου, θα πρέπει να 

είναι σε άριστη κατάσταση και να διατηρείται καθαρός. Αυτό θα πιστοποιηθεί από 

την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής για την καλή εκτέλεση των εργασιών του δήμου, 

η οποία θα συντάξει σχετική βεβαίωση. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρουσιάζει 

το απαιτούμενο υλικό και εξοπλισμό καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης.  

Άρθρο 7ο Πληρωμή παρεχόμενων εργασιών 

Στο τέλος κάθε μήνα κατά την διάρκεια εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών ο 

ανάδοχος θα εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για την εργασία που έχει 

εκτελέσει. Η πληρωμή του αναδόχου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες θα 

καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις ή με την ολοκλήρωση του έργου στο 100% της 

συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. Θα συντάσσεται γι’ 

αυτό πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών που θα πιστοποιεί την καλή εκτέλεση 

αυτών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του δήμου. Το πρωτόκολλο αυτό θα 

εκδίδεται εντός 10 ημερών από το πέρας του πιστοποιούμενου μήνα ή της 
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ολοκλήρωσης του ναυαγοσωστικού έργου και του αντίστοιχου τιμολογίου του 

αναδόχου. Η αρμόδια οικονομική υπηρεσία μπορεί κατά τον έλεγχο της δαπάνης να 

ζητήσει οποιοδήποτε δικαιολογητικό απαιτείται για την πληρωμή των εργασιών με 

βάση τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλο 

δικαιολογητικό που κρίνει απαραίτητο για την πληρωμή του αναδόχου, κατόπιν 

έκδοσης χρηματικού εντάλματος πληρωμής. 

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. Σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποσό εις βάρος του αναδόχου 

εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτό θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας 

πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή 

ποσό. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να πληρώνει όλα τα λιμενικά πρόστιμα 

που τυχόν θα προκύψουν καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας. 

Άρθρο 8ο Προθεσμία εκτέλεσης της εργασίας – Ποινικές ρήτρες 

Η έναρξη των εργασιών με τον ανάλογο εξοπλισμό και προσωπικό που θα 

καθορίζεται στην υπογραφείσα σύμβαση είναι την 01/06/2019 και ώρα 10:30 π.μ. 

με 17:30 καθημερινά μέχρι την ημερομηνία λήξης αυτής που είναι η 30/09/2019 την 

17:30. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες χωρίς παρατάσεις ή 

αναθεωρήσεις. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβεί την υποχρέωση αυτή 

ευθύνεται αποκλειστικά ο ίδιος έναντι όλων και επιβάλλεται ποινική ρήτρα 300,00 

Ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης και έως πέντε (5) συνολικά ημερολογιακές 

ημέρες. Μετά την διαπίστωση παρέλευσης άπρακτου του διαστήματος αυτού ο 

ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος και εφαρμόζονται οι ανάλογες κυρώσεις.  

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβιάσει επανειλημμένα τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις, κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σε 

περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου ο δήμος διατηρεί 

το δικαίωμα της περικοπής του αναλογούντος τιμήματος για τις σχετικές εργασίες 

και εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του. Επίσης διατηρεί το 

δικαίωμα, όταν αποδεδειγμένα κρίνει ότι ο ανάδοχος εκτελεί το έργο πλημμελώς 

και 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 υποβάλει τις απόψεις του εγγράφως. Σε 

περίπτωση βεβαιώσεων παραβάσεων από λιμενική αρχή ή οποιαδήποτε άλλη αρχή, 

που οφείλεται σε παράβλεψη ή υπαιτιότητα του αναδόχου, επιβαρύνεται ο 

ανάδοχος στο διπλάσιο. 
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Άρθρο 9ο Εγγυήσεις 

Οι  ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν εγγύηση συμμετοχής σε ποσοστό 

ένα επί τοις εκατό (1%) επί της καθαρής αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.).  

Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης σε 

ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της καθαρής αξίας της σύμβασης  κάθε ομάδας 

τμήματος της παρούσας. 

Άρθρο 10ο Φόροι -Τέλη - Κρατήσεις - Επιβαρύνσεις αναδόχου 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι θα καταβάλει τους προβλεπόμενους 

από τους νόμους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την διάρκεια της 

σύμβασης.  

Συγκεκριμένα ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων 

και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 

Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, 

εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό 

αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για 

λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών 

σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016  

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων 

και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της 

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 

χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία 

παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.  

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται και με τα έξοδα δημοσίευσης στον εθνικό τύπο σύμφωνα 

με το άρθρο 18 του N. 4469/17 (ΦΕΚ 62/03.05.2017 τεύχος Α'): «Εξωδικαστικός 

μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις» και τον Ν. 

3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

Άρθρο 11ο Περιεχόμενα των τιμών τιμολογίου 

Οι τιμές του τιμολογίου της μελέτης αναφέρονται στις μονάδες ολοκληρωμένων 

εργασιών, χωρίς ο ανάδοχος να δικαιούται καμιά άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για 
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την πλήρη και έντεχνη εκτέλεσή τους. Στην τιμή του ενδεικτικού προϋπολογισμού 

της παρούσης, περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την 

ολοκλήρωση των εργασιών, όπως είναι οι δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων 

του προσωπικού, οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων και ασφάλισης 

του προσωπικού, οι δαπάνες για τη μετακίνηση του εργαζομένων του αναδόχου, 

αποζημιώσεις και δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του προσωπικού του 

σε περιπτώσεις ατυχημάτων και κάθε είδους αποζημίωση σε τρίτους, οι δαπάνες 

καθαρισμού και συντήρησης του εξοπλισμού, των υλικών καθώς και της 

μεταφοράς, διαλογής, φύλαξης, φθοράς τους κλπ., οι δαπάνες λειτουργίας, 

συντήρησης, απόσβεσης, μίσθωσης μηχανημάτων και οχημάτων, οι φόροι, τα τέλη, 

δασμοί, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, οι δαπάνες αποζημιώσεων και 

ζημιών στο προσωπικό του αναδόχου, και γενικά κάθε είδους δαπάνη και γενικό 

έξοδο που είναι απαραίτητα για την καλή και έντεχνη εκτέλεση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. Κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται αλλά είναι αναγκαία για τη 

σωστή, έντεχνη και σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεση των εργασιών. 

Άρθρο 12ο Ατυχήματα - Ζημιές 

Ο ανάδοχος των παρεχόμενων εργασιών είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει όλο το 

προσωπικό του το οποίο απασχολεί στην εργασία. Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα 

που πρέπει να καταβάλλονται από τον ανάδοχο συνολικά, η εργοδοτική δαπάνη, οι 

εισφορές των ασφαλισμένων κ.λ.π. βαρύνει τον ανάδοχο.  

Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να επιβαρυνθεί ο δήμος με αποζημιώσεις 

ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου και των μεταφορικών του μέσων, 

ζημιών σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου και γενικά κάθε φύσης 

κοινωφελή έργα. 

Άρθρο 13ο Φύλαξη υλικών και μέσων – Προστασία περιβάλλοντος 

Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά και μέσα για 

τις εργασίες που εκτελούνται. Σχετικές εντολές της αρμόδιας υπηρεσίας 

εκτελούνται από αυτόν. Σε αντίθετη περίπτωση τα μέτρα φύλαξης – προστασίας ή 

διατήρησης λαμβάνονται από τον δήμο και οι δαπάνες καταλογίζονται σε βάρος του 

αναδόχου. Ζημιές που προξένησε η αμέλεια του αναδόχου επανορθώνονται 

αμέσως από αυτόν. Σε αντίθετη περίπτωση η επανόρθωση γίνεται από το δήμο σε 

βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. 

Ο ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει το φυσικό περιβάλλον στην περιοχή 

όπου εκτελούνται οι εργασίες και ευθύνεται για κάθε καταστροφή στοιχείων του 

φυσικού περιβάλλοντος που δεν είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. 
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Ζημιές που κρίθηκαν απαραίτητες για την εκτέλεση της εργασίας αποζημιώνονται, 

μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, σε 

βάρος των οικείων πιστώσεων. 

Άρθρο 14ο Παραλαβή  

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνεται σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 219 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει. Κατά την διαδικασία 

παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος από την οικεία επιτροπή και 

εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα 

δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, αναφέρει τις 

παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν 

οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι υπηρεσίες να καλύψουν 

τις σχετικές ανάγκες. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής δεν χρειάζεται έγκριση ή απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου παρά μόνο αν γίνεται με παρατηρήσεις ή απορρίπτονται 

οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα. Κατά τα λοιπά ισχύει το 

προαναφερόμενο άρθρο του Ν. 4412/2016. 

 

 

Άρθρο 15ο Τεχνικές προδιαγραφές 

Οι τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί ο ανάδοχος είναι 

αυτές που προβλέπονται στην παρούσα και τη σχετική νομοθεσία. 
 

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 23/04/2019 
  
 

         

 

 

 
Η Προϊσταμένη του 

Τμήματος Προμηθειών 
 

Σοφία Βασταρδή  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Προϊσταμένη Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών 
 

Άννα Λάμπρου Σωτήρχου  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ΄ 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
(συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο) 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
 (Προϋπολογισθείσα Καθαρή αξία: 19.681,56€+Φ.Π.Α.24% 4.723,57€ = 24.405,13€) 

Η παρούσα προσφορά μου αφορά στην πλήρη ναυαγοσωστική κάλυψη των 
παραλιών που προβλέπονται στην παρούσα, για αναλογία 23 ημερών μηνός 
Ιουνίου και συγκεκριμένα από 01/06/2019 έως 23/06/2019.  

Η προσφορά μου ισχύει για …….. ημέρες.  

ΤΜΗΜΑ -  ΟΜΑΔΑ Α. :  Για 23 ημέρες  από 01/06/2019 έως 23/06/2019 

Συνολική δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής 
κάλυψης λουτρικών παραλιών Δήμου Μαραθώνος έτους 2019 όπως 
περιγράφονται στην παρούσα μελέτη, για χρονικό διάστημα από 
01/06/2019 έως 23/06/2019 (Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα 
έξοδα για την πλήρη κάλυψη έξι (6) ναυαγοσωστικών πόστων στις 
λουτρικές παραλίες του Δήμου Μαραθώνος, καθώς και κάθε άλλη 
δαπάνη που προβλέπεται στην παρούσα και το Π.Δ. 31/2018) 
                                                                                                ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ :  

Φ.Π.Α. 24% :  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ :  

Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι έλαβα πλήρη γνώση όλων των γενικών 
ειδικών και τεχνικών όρων της Π3/2019 μελέτης και της διακήρυξης με αριθ. πρωτ. 
……………../……-……-2019 που θα αποτελεί συμβατική υποχρέωσή μου και απορέει 
από τα έγγραφα της σύμβασης και το Π.Δ. 31/2018 και προσφέρω την παραπάνω 
τιμή. 

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ      /      /2019 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

 
[Σφραγίδα Επιχείρησης, Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου] 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 
 

 

Μαραθώνας  23/04/2019 
 

Τμήμα Προμηθειών Παροχή 
υπηρεσιών: 

ναυαγοσωστικής κάλυψης 
λουτρικών παραλιών Δήμου 
Μαραθώνος έτους 2019 

 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: Π3/2019  

 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

 ΠΡΟΫΠ: 129.453,14 Ευρώ με Φ.Π.Α. 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
(συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο) 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 (Προϋπολογισθείσα Καθαρή αξία: 84.716,14€+Φ.Π.Α.24% 20.331,87 = 105.048,01€  

Η παρούσα προσφορά μου αφορά στην πλήρη ναυαγοσωστική κάλυψη των 
παραλιών που προβλέπονται στην παρούσα, για το υπόλοιπο των ημερών από   
24/06/2019 έως 30/09/2019.  

Η προσφορά μου ισχύει για …….. ημέρες.  

ΤΜΗΜΑ - ΟΜΑΔΑ Β: Υπόλοιπες ημέρες  από 24/06/2019 έως 30/09/2019 

Συνολική δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής 
κάλυψης λουτρικών παραλιών Δήμου Μαραθώνος έτους 2019 όπως 
περιγράφονται στην παρούσα μελέτη, για χρονικό διάστημα από 
24/06/2019 έως 30/09/2019. (Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα 
έξοδα για την πλήρη κάλυψη έξι (6) ναυαγοσωστικών πόστων στις 
λουτρικές παραλίες του Δήμου Μαραθώνος, καθώς και κάθε άλλη 
δαπάνη που προβλέπεται στην παρούσα και το Π.Δ. 31/2018)                                           
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ:  

Φ.Π.Α. 24%:  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ:  

Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι έλαβα πλήρη γνώση όλων των γενικών 
ειδικών και τεχνικών όρων της Π3/2019 μελέτης  και της διακήρυξης με αριθ. πρωτ. 
……………../……-……-2019 που θα αποτελεί συμβατική υποχρέωσή μου και απορέει 
από τα έγγραφα της σύμβασης και το Π.Δ. 31/2018 και προσφέρω την παραπάνω 
τιμή. 

 
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ      /      /2019 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
 

[Σφραγίδα Επιχείρησης, Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου] 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 
 

 

Μαραθώνας  23/04/2019 
 

Τμήμα Προμηθειών Παροχή 
υπηρεσιών: 

ναυαγοσωστικής κάλυψης 
λουτρικών παραλιών Δήμου 
Μαραθώνος έτους 2019 

 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: Π3/2019  

 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

 ΠΡΟΫΠ: 129.453,14 Ευρώ με Φ.Π.Α. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV’ 
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