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1. ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν ναυαγοςωςτικισ κάλυψθσ παραλιϊν του Διμου 

Μυτιλινθσ για τουσ μινεσ Ιοφνιο, Ιοφλιο, Αφγουςτο και επτζμβριο του ζτουσ 2022. 

φμφωνα με το άρκρο 7 “Τποχρεϊςεισ εκμεταλλευόμενων λουτρικζσ εγκαταςτάςεισ ωσ προσ τθν πρόςλθψθ 

ναυαγοςωςτϊν και διάκεςθσ του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ” του Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166/τ. Α'/31-08-2020) «χολζσ 

ναυαγοςωςτικισ εκπαίδευςθσ, χοριγθςθ άδειασ ναυαγοςϊςτθ, υποχρζωςθ πρόςλθψθσ ναυαγοςϊςτθ ςε οργανωμζνεσ ι 

μθ παραλίεσ», οι διμοι που διακζτουν πολυςφχναςτεσ παραλίεσ υποχρεοφνται να παρζχουν ναυαγοςωςτικι κάλυψθ. 

φμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, προβλζπεται: 

 

 για τισ πολυςφχναςτεσ παραλίεσ που διακζτουν βάκρο (ναυαγοςωςτικό πφργο) οι διμοι κα πρζπει να διακζτουν 

ζνα ναυαγοςϊςτθ ςε κάκε ζνα βάκρο για τθ χρονικι περίοδο και το εφροσ των ωρϊν που προβλζπονται ςτθν 

περίπτωςθ (γ) τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 15 του ν. 2743/1999 (Α' 211), όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 16 

του ν. 4676/2020 (Α' 67) και εκάςτοτε ιςχφει (παράγραφο 1, περίπτωςθ (α), άρκρο 7  του Π.Δ. 71/2020 - ΦΕΚ 166/τ. 

Α'/31-08-2020). Κάκε ναυαγοςϊςτθσ κα ελζγχει ζκταςθ ακτισ ςε ακτίνα διακοςίων (200) μζτρων εκατζρωκεν του 

βάκρου. 

 κατά τουσ μινεσ και τισ ϊρεσ τθσ περίπτωςθσ (α) τθσ παραγράφου 1, άρκρο 7, του ίδιου προεδρικοφ διατάγματοσ, 

κα πρζπει οι Διμοι να διακζτουν για τθ γεωγραφικι περιοχι δικαιοδοςίασ τουσ, επαγγελματικό, μθχανοκίνθτο, 

πνευςτό, μικρό ταχφπλοο ςκάφοσ τουλάχιςτον 5 μζτρων, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περίπτωςθ η) τθσ 

παραγράφου 1 του ίδιου προεδρικοφ διατάγματοσ (παράγραφοσ 2 του άρκρου 7 του Π.Δ. 71/2020 - ΦΕΚ 166/τ. 

Α'/31-08-2020). Σο ςκάφοσ αυτό κα πρζπει να είναι επανδρωμζνο με ζνα χειριςτι ςκάφουσ και ζνα ναυαγοςϊςτθ 

και να βρίςκεται κακθμερινά ςε ετοιμότθτα για παροχι άμεςθσ βοικειασ.  

 για τθν αςφάλεια των λουομζνων κα πρζπει επίςθσ να γίνει επιςιμανςθ των ορίων για τθν αςφαλι κολφμβθςθ 

των λουομζνων κατά μικοσ των ακτογραμμϊν των λουτρικϊν εγκαταςτάςεων. Ειδικότερα για τισ πολυςφχναςτεσ 

παραλίεσ θ επιςιμανςθ των ορίων αςφαλοφσ κολφμβθςθσ κα πρζπει να γίνουν με τα προβλεπόμενα τθσ 

περίπτωςθσ (ε) τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 7 του ΠΔ 71/2020 ( ΦΕΚ 166/τ. Α'/31-08-2020). 

 

Θ ναυαγοςωςτικι κάλυψθ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ επιςιμανςθσ των ορίων αςφαλοφσ κολφμβθςθσ λουομζνων, 

είναι επίςθσ προχπόκεςθ για τθ βράβευςθ οργανωμζνων παραλιϊν του Διμου από το διεκνζσ πρόγραμμα «ΓΑΛΑΗΙΑ 

ΘΜΑΙΑ» ανεξαρτιτωσ αν είναι χαρακτθριςμζνεσ πολυςφχναςτεσ ι όχι.  

Για τουσ παραπάνω λόγουσ ο Διμοσ Μυτιλινθσ ενδιαφζρεται να παρζχει ναυαγοςωςτικι κάλυψθ για το ζτοσ 2022 

ςτισ παρακάτω παραλίεσ που παράλλθλα προετοιμάηονται για βράβευςθ από το διεκνζσ πρόγραμμα «ΓΑΛΑΗΙΑ ΘΜΑΙΑ»: 

1. Βοτςαλάκια κάλασ Νζων Κυδωνιϊν Δ.Ε. Λουτροπόλεωσ Θερμισ (320 μζτρα) 

2. κάλα Μιςτεγνϊν Δ.Ε. Λουτροπόλεωσ Θερμισ (400 μζτρα) 

3. Κανόνι Θερμισ Δ.Ε. Λουτροπόλεωσ Θερμισ (300 μζτρα) 

4. Κράτθγοσ 1 Δ.Ε. Μυτιλινθσ (200 μζτρα) 

5. Κράτθγοσ 2 Δ.Ε. Μυτιλινθσ (680 μζτρα) 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=2743%2F1999
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4676%2F2020
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6. Χαραμίδα Δ.Ε. Μυτιλινθσ (420 μζτρα) 

7. Άγιοσ Ερμογζνθσ Δ.Ε. Μυτιλινθσ (100 μζτρα) 

8. Ευρειακι Δ.Ε. Γζρασ (360 μζτρα) 

9. Σάρτι Δ.Ε. Γζρασ (280 μζτρα) 

10. Πλαη Σςαμάκια Δ.Ε. Μυτιλινθσ (380,2 μζτρα – ζνασ Πφργοσ) 

11. Άγιοσ Ιςίδωροσ Δ.Ε. Πλωμαρίου (400 μζτρα – ζνασ Πφργοσ) 

 

Με τθ μελζτθ αυτι προβλζπεται θ εκτζλεςθ εργαςίασ φφλαξθσ των παραπάνω ακτϊν του Διμου που περιλαμβάνει τισ 

παρακάτω υποχρεϊςεισ εργαςίασ ναυαγοςωςτικισ κάλυψθσ από τον ανάδοχο και είναι οι εξισ: 

1. Για τθν ακτι Βοτςαλάκια κάλασ Νζων Κυδωνιϊν Δ.Ε. Λουτροπόλεωσ Θερμισ όπου απαιτείται να γίνει επιςιμανςθ 

των ορίων αςφαλοφσ κολφμβθςθσ των λουομζνων με τοποκζτθςθ ςθμαδοφρων για 320 μζτρα ακτισ. 

2. Για τθν ακτι κάλα Μιςτεγνϊν Δ.Ε. Λουτροπόλεωσ Θερμισ όπου απαιτείται να γίνει επιςιμανςθ των ορίων 

αςφαλοφσ κολφμβθςθσ των λουομζνων με τοποκζτθςθ ςθμαδοφρων για 400 μζτρα ακτισ. 

3. Για τθν ακτι Κανόνι Θερμισ Δ.Ε. Λουτροπόλεωσ Θερμισ όπου απαιτείται να γίνει επιςιμανςθ των ορίων αςφαλοφσ 

κολφμβθςθσ των λουομζνων με τοποκζτθςθ ςθμαδοφρων για 300 μζτρα ακτισ. 

4. Για τθν ακτι Κράτθγοσ 1 Δ.Ε. Μυτιλινθσ όπου απαιτείται να γίνει επιςιμανςθ των ορίων αςφαλοφσ κολφμβθςθσ 

των λουομζνων με τοποκζτθςθ ςθμαδοφρων για 200 μζτρα ακτισ. 

5. Για τθν ακτι Κράτθγοσ 2 Δ.Ε. Μυτιλινθσ όπου απαιτείται να γίνει επιςιμανςθ των ορίων αςφαλοφσ κολφμβθςθσ 

των λουομζνων με τοποκζτθςθ ςθμαδοφρων για 680 μζτρα ακτισ. 

6. Για τθν ακτι Χαραμίδα Δ.Ε. Μυτιλινθσ όπου απαιτείται να γίνει επιςιμανςθ των ορίων αςφαλοφσ κολφμβθςθσ των 

λουομζνων με τοποκζτθςθ ςθμαδοφρων για 420 μζτρα ακτισ. 

7. Για τθν ακτι Άγιοσ Ερμογζνθσ Δ.Ε. Μυτιλινθσ όπου απαιτείται να γίνει επιςιμανςθ των ορίων αςφαλοφσ 

κολφμβθςθσ των λουομζνων με τοποκζτθςθ ςθμαδοφρων για 100 μζτρα ακτισ. 

8. Για τθν ακτι Ευρειακι Δ.Ε. Γζρασ όπου απαιτείται να γίνει επιςιμανςθ των ορίων αςφαλοφσ κολφμβθςθσ των 

λουομζνων με τοποκζτθςθ ςθμαδοφρων για 360 μζτρα ακτισ. 

9. Για τθν ακτι Σάρτι Δ.Ε. Γζρασ όπου απαιτείται να γίνει επιςιμανςθ των ορίων αςφαλοφσ κολφμβθςθσ των 

λουομζνων με τοποκζτθςθ ςθμαδοφρων για 280 μζτρα ακτισ. 

10. Για τθν ακτι Πλαη Σςαμάκια Δ.Ε. Μυτιλινθσ που διακζτει ζνα βάκρο (ναυαγοςωςτικό πφργο) και απαιτείται από 

τον ανάδοχο α) θ παρουςία ναυαγοςϊςτθ κακθμερινά 8 ϊρεσ από τισ 10:00 ζωσ τισ 18:00 , β) να γίνει επιςιμανςθ 

των ορίων αςφαλοφσ κολφμβθςθσ των λουομζνων με τοποκζτθςθ πλωτϊν ςθμαντιρων για 380,2 μζτρα ακτισ 

ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παράγραφο 1. ε) του άρκρου 7 του Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166/Α/31.08.2020). 

11. Για τθν ακτι Άγιοσ Ιςίδωροσ Δ.Ε. Πλωμαρίου που διακζτει ζνα βάκρο (ναυαγοςωςτικό πφργο), όπου απαιτείται από 

τον ανάδοχο α) θ παρουςία ναυαγοςϊςτθ κακθμερινά 8 ϊρεσ από τισ 10:00 ζωσ τισ 18:00 , β) να γίνει επιςιμανςθ 

των ορίων αςφαλοφσ κολφμβθςθσ των λουομζνων με τοποκζτθςθ πλωτϊν ςθμαντιρων για 400 μζτρα ακτισ 

ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παράγραφο 1. ε) του άρκρου 7 του Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166/Α/31.08.2020). 

12. Απαιτείται επίςθσ από τον ανάδοχο, για τθν ναυαγοςωςτικι κάλυψθ των λουτρικϊν εγκαταςτάςεων του Διμου 

ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 7 του Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166/Α/31.08.2020), θ παρουςία ενόσ χειριςτι 

ςκάφουσ και ενόσ ναυαγοςϊςτθ, επιβαίνοντεσ ςτο ταχφπλοο ςκάφοσ που διακζτει ο Διμοσ Μυτιλινθσ για αυτό το 

ςκοπό, κακθμερινά 8 ϊρεσ από τισ 10:00 ζωσ τισ 18:00. Ο λοιπόσ εξοπλιςμόσ που απαιτείται για το ςκάφοσ με τθν 

ιςχφουςα νομοκεςία (φαρμακείο κλπ) κακϊσ και οι λειτουργικζσ δαπάνεσ (καφςιμα, ςυντιρθςθ ςκάφουσ, 

αςφάλεια ςκάφουσ κλπ.) αποτελοφν ευκφνθ του Διμου. 

Απαιτείται από τον ανάδοχο θ κακθμερινι παρουςία ναυαγοςωςτϊν ςτα βάκρα των παραλιϊν, ςφμφωνα με τα 

προβλεπόμενα ςτθν  παράγραφο 1, περίπτωςθ (α), άρκρο 7  του Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166/τ. Α'/31-08-2020), ιτοι 

κακθμερινά από τθν 1θ Ιουνίου ζωσ και τθν 30θ επτεμβρίου και ϊρεσ 10:00 πμ ζωσ 18:00 το απόγευμα. Κάκε 

ναυαγοςϊςτθσ κα ελζγχει ζκταςθ ακτισ ςε ακτίνα διακοςίων (200) μζτρων εκατζρωκεν του βάκρου. 

Για το ταχφπλοο ςκάφοσ που διακζτει ο Διμοσ Μυτιλινθσ, απαιτείται από τον ανάδοχο θ κακθμερινι παρουςία 

ναυαγοςϊςτθ και χειριςτι ςκάφουσ ςε ετοιμότθτα για να παρζχουν άμεςα βοικεια, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

τισ δαπάνεσ του προςωπικοφ πζραν τθσ μιςκοδοςίασ, ο ανάδοχοσ ζχει και τθν υποχρζωςθ να διακζςει τον ακόλουκο 



4 

 

εξοπλιςμό ςτουσ ναυαγοςϊςτεσ ι και χειριςτζσ κατά περίπτωςθ : 1)Ζνδυμα κολφμβθςθσ χρϊματοσ πορτοκαλί, ςτο οποίο 

αναγράφεται θ ζνδειξθ ΝΑΤΑΓΟΩΣΘ – LIFE GUARD, 2)Καπζλο, ςτθν εμπρόςκια όψθ του οποίου αναγράφεται θ ζνδειξθ 

ΝΑΤΑΓΟΩΣΘ και, κάτωκεν αυτισ, τθν ζνδειξθ LIFE GUARD, 3)Γυαλιά θλίου, 4)Μάςκα βυκοφ, 5)Βατραχοπζδιλα, 6)Κινθτό 

τθλζφωνο για κάκε βάκρο/ναυαγοςϊςτθ, με διαφορετικό αρικμό κλιςθσ ζκαςτο, ο αρικμόσ κλιςθσ του οποίου 

δθμοςιοποιείται, με μζριμνα των, κατά περίπτωςθ, υπόχρεων, με κάκε πρόςφορο μζςο, αναγράφεται ςε περίοπτθ κζςθ 

ςτο βάκρο (παρατθρθτιριο) και αναφζρεται εγγράφωσ ςτθν τοπικι Λιμενικι Αρχι, 7)Κοινι ςφυρίχτρα, 8)Κατάλλθλθ, 

ειδικι, πλαςτικι ι χάρτινθ κάρτα, εντόσ πλαςτικισ μεμβράνθσ ι κικθσ, θ οποία περιζχει το όνομα του ναυαγοςϊςτθ, τθ 

φωτογραφία του, τον αρικμό πρωτοκόλλου τθσ άδειασ ναυαγοςϊςτθ που κατζχει, κακϊσ και τθ Λιμενικι Αρχι ζκδοςθσ τθσ 

άδειασ. 

Ο ανάδοχοσ οφείλει να εκτελζςει εργαςίεσ επιςιμανςθσ των ορίων αςφαλοφσ κολφμβθςθσ για τθν αςφάλεια των 

λουομζνων, κατά μικοσ των παραλιϊν για ςυνολικά 3.840,2 τρζχοντα μζτρα ακτϊν. Θ επιςιμανςθ των ορίων αςφαλοφσ 

κολφμβθςθσ των λουομζνων κα γίνει με τοποκζτθςθ πλωτϊν ςθμαντιρων (ςθμαδοφρεσ) κατά μικοσ των ακτογραμμϊν 

των παραλιϊν. Θ εγκατάςταςι τουσ κα γίνει με εμποτιςμό ξεχωριςτισ βάςθσ / βάρουσ για κάκε μία ςθμαδοφρα, που κα 

ςυνδζονται μεταξφ τουσ με ςχοινιά πλεχτά, ναυτικά κλειδιά και ότι άλλο απαιτείται. Θ εργαςία αυτι κα πρζπει να γίνει 

εγκαίρωσ ζτςι ϊςτε από τθν 1θ Ιουνίου οι παραλίεσ να είναι αςφαλείσ για τουσ λουόμενουσ. τισ υποχρεϊςεισ του 

αναδόχου ςυμπεριλαμβάνονται οι δαπάνεσ των υλικϊν (ςθμαδοφρεσ, ςχοινιά, το απαιτοφμενο βάροσ κλπ) κακϊσ και 

δαπάνεσ ςυντιρθςισ τουσ και θ αναπλιρωςι τουσ ςε περίπτωςθ καταςτροφισ ι απωλειϊν κατά τθ διάρκεια τθσ 

κολυμβθτικισ περιόδου και θ απομάκρυνςι τουσ μετά το πζρασ τθσ περιόδου (30θ επτεμβρίου).  

 

Θα γίνει επιςιμανςθ των ορίων αςφαλοφσ κολφμβθςθσ ςε ςυνολικά 11 παραλίεσ του διμου ωσ εξισ: 

Α) Παραλίεσ υποψιφιεσ για βράβευςθ από το διεκνζσ πρόγραμμα «ΓΑΛΑΗΙΑ ΘΜΑΙΑ»: 

1. Βοτςαλάκια κάλασ Νζων Κυδωνιϊν Δ.Ε. Λουτροπόλεωσ Θερμισ (320 μζτρα) 

2. κάλα Μιςτεγνϊν Δ.Ε. Λουτροπόλεωσ Θερμισ (400 μζτρα) 

3. Κανόνι Θερμισ Δ.Ε. Λουτροπόλεωσ Θερμισ (300 μζτρα) 

4. Κράτθγοσ 1 Δ.Ε. Μυτιλινθσ (200 μζτρα) 

5. Κράτθγοσ 2 Δ.Ε. Μυτιλινθσ (680 μζτρα) 

6. Χαραμίδα Δ.Ε. Μυτιλινθσ (420 μζτρα) 

7. Άγιοσ Ερμογζνθσ Δ.Ε. Μυτιλινθσ (100 μζτρα) 

8. Ευρειακι Δ.Ε. Γζρασ (360 μζτρα) 

9. Σάρτι Δ.Ε. Γζρασ (280 μζτρα) 

Οι παραπάνω παραλίεσ δεν διακζτουν βάκρο (ναυαγοςωςτικό πφργο) και κα γίνει επιςιμανςθ των ορίων μζχρι τα 

οποία φκάνουν, ςυνικωσ, κολυμπϊντασ οι λουόμενοι, με τθν τοποκζτθςθ ςειράσ ευδιάκριτων, πλωτϊν ςθμαντιρων, 

χρϊματοσ κίτρινου, ςχιματοσ ςφαιρικοφ, οι οποίοι κα τοποκετοφνται ςε απόςταςθ περίπου 25-30 μζτρων ο ζνασ από 

τον άλλον. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτθν υπθρεςία να αναπροςαρμόςει τοπικά τα παραπάνω τρζχοντα μζτρα παραλιϊν ι 

και τθν πυκνότθτα τοποκζτθςθσ των ςθμαντιρων ςε περίπτωςθ που προκφψουν διαφορετικζσ ανάγκεσ κατά τθ 

διάρκεια τθσ κερινισ ςεηόν. υνολικό μικοσ ακτϊν: 3.060,0 μζτρα 

Β) Παραλίεσ υποψιφιεσ για βράβευςθ από το διεκνζσ πρόγραμμα «ΓΑΛΑΗΙΑ ΘΜΑΙΑ» και παράλλθλα πολυςφχναςτεσ: 

1. Πλαη Σςαμάκια Δ.Ε. Μυτιλινθσ (380,2 μζτρα – ζνασ Πφργοσ), θ οποία είναι χαρακτθριςμζνθ ωσ πολυςφχναςτθ για 

το ζτοσ 2022 βάςθ του αρ.πρωτ. 2131.16/2288/21/13.08.2021 εγγράφου λιμεναρχείου Μυτιλινθσ 

2. Άγιοσ Ιςίδωροσ Δ.Ε. Πλωμαρίου (400 μζτρα – ζνασ Πφργοσ) 

Να ςθμειϊςουμε πωσ θ ακτι Άγιοσ Ιςίδωροσ αν και δεν είναι χαρακτθριςμζνθ ωσ πολυςφχναςτθ για το ζτοσ 2022 
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όπωσ ςυνζβαινε όλα τα προθγοφμενα χρόνια, διακζτει βάκρο και κρίνεται πωσ για τα 400 μζτρα ακτισ (200 μζτρα 

εκατζρωκεν του βάκρου), κα πρζπει να αντιμετωπιςτεί ςαν πολυςφχναςτθ για τθν προςταςία των λουομζνων, 

επειδι ςυγκεντρϊνει μεγάλο αρικμό επιςκεπτϊν ςφμφωνα και με το αρ.πρωτ. 40513/28.12.2021 αίτθμα 

Κοινότθτασ Πλωμαρίου 

Οι παραπάνω παραλίεσ διακζτουν από ζνα βάκρο (ναυαγοςωςτικό πφργο) και κα γίνει επιςιμανςθ των ορίων 

αςφαλοφσ κολφμβθςθσ λουομζνων, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παράγραφο 1 περίπτωςθ (ε) του άρκρου 7 

του Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166/Α/31.08.2020), όρια μζχρι τα οποία φκάνουν, ςυνικωσ, κολυμπϊντασ οι λουόμενοι, με τθν 

τοποκζτθςθ ςειράσ ευδιάκριτων, πλωτϊν ςθμαντιρων, χρϊματοσ κίτρινου, ςχιματοσ ςφαιρικοφ, οι οποίοι κα 

τοποκετθκοφν ςε απόςταςθ δζκα (10) μζτρων ο ζνασ από τον άλλον. Επιπλζον, κα οριοκετιςουν δίαυλο, πλάτουσ 

τουλάχιςτον πζντε (05) μζτρων από τον οποίο κα επιτρζπεται θ εκκίνθςθ και θ επιςτροφι, από και προσ τθν ακτι, του 

ςκάφουσ. Σα όρια του δίαυλου ςθμαίνονται με τθν τοποκζτθςθ κατάλλθλων, ευδιάκριτων, πλωτϊν ςθμαντιρων, 

χρϊματοσ κίτρινου, κωνικοφ ςχιματοσ δεξιά και κυλινδρικοφ ςχιματοσ αριςτερά, για τον ειςερχόμενο ςτο δίαυλο από 

τθν ανοικτι κάλαςςα, οι οποίοι τοποκετοφνται ςε απόςταςθ τριϊν (3) μζτρων ο ζνασ από τον άλλον. υνολικό μικοσ 

ακτϊν: 780,2 μζτρα 

Θ περίοδοσ που κα πρζπει να παρζχεται θ εν λόγω υπθρεςία κα είναι για τζςςερισ μινεσ από 1θ Ιουνίου ζωσ τθν 30θ 

επτεμβρίου 2022 κακϊσ είναι θ ελάχιςτθ υποχρζωςθ που ζχει ο Διμοσ βάςθ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ, όμωσ θ διάρκεια 

τθσ ςφμβαςθσ δφναται να είναι για πζντε μινεσ από 15 Μαΐου του 2022 ζωσ και 15 Οκτωβρίου του 2022, δθλαδι δφο 

εβδομάδεσ πριν και δφο εβδομάδεσ μετά τθν ςεηόν, χρόνοσ που χρειάηεται για τθν προετοιμαςία τοποκζτθςθσ και 

απομάκρυνςθσ των ςθμαντιρων (ςθμαδοφρεσ). 

φμφωνα με το άρκρο 7 του ΠΔ 71/2020, οι Διμοι μποροφν να ανακζτουν τθ ναυαγοςωςτικι κάλυψθ λουτρικϊν 

εγκαταςτάςεων ςε νομίμωσ λειτουργοφςα ςχολι ναυαγοςωςτικισ εκπαίδευςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ΠΔ 71/2020. 

τθν περίπτωςθ αυτι, για τθν τιρθςθ των υποχρεϊςεων των περιπτϊςεων (α),(β),(γ),(δ),(ε),(ςτ) και (η) τθσ παραγράφου 1 

υπεφκυνθ είναι αποκλειςτικά θ ςχολι αυτι. Οι Διμοι μποροφν να ανακζτουν τθν τιρθςθ τθσ υποχρζωςθσ τθσ παραγράφου 

2 του άρκρου 7 του ΠΔ 71/2020 ςε νομίμωσ λειτουργοφςα ςχολι ναυαγοςωςτικισ εκπαίδευςθσ και ςτθν περίπτωςθ αυτι, 

θ ςχολι είναι αποκλειςτικά υπεφκυνθ για τθν τιρθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ (άρκρο 7 παράγραφοσ 3 του ΠΔ 71/2020). 

Κατά ςυνζπεια θ ανάδοχοσ ςχολι των εργαςιϊν που περιγράφονται ςτθν παροφςα μελζτθ, κα ζχει τισ αςτικζσ και ποινικζσ 

ευκφνεσ για τισ περιπτϊςεισ των παραγράφων 1 και 2 του άρκρο 7 του ΠΔ 71/2020, που αναλαμβάνει και περιγράφονται 

με τθν παροφςα μελζτθ. 

Ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ τθσ παραπάνω εργαςίασ, υπολογίηεται ςτο ποςό των 59.954,23  € πλζον ΦΠΑ 24% 

ποςοφ 14.389,02 €, με ςυνολικι δαπάνθ 74.343,25 €. 

το ανωτζρω κόςτοσ περιλαμβάνονται επίςθσ και οι δαπάνεσ management - οργάνωςθ και διαχείριςθ εκτζλεςθσ 

εργαςιϊν (διοικθτικό προςωπικό, εκπαίδευςθ παρακολοφκθςθ εργαςιϊν, ποινικι & αςτικι ευκφνθ), που αφοροφν το 

ςυνολικό κόςτοσ τθσ διοικθτικισ υποςτιριξθσ τθσ υπθρεςίασ, ςυνυπολογιηομζνων και των αςτικϊν και ποινικϊν ευκυνϊν 

που αναλαμβάνει ο ανάδοχοσ. 

Θ παροφςα μελζτθ καλφπτει όλο το φάςμα των υποχρεϊςεων του Διμου για τθ ναυαγοςωςτικι κάλυψθ των 

παραλιϊν, ωσ αναφορά τθν επιςιμανςθ των ορίων αςφαλοφσ κολφμβθςθσ των λουομζνων και τθν κακθμερινι παρουςία 

ναυαγοςωςτϊν και χειριςτϊν τόςο του ταχφπλοου ςκάφουσ, όςο και των βάκρων των πολυςφχναςτων παραλιϊν, κακϊσ με 

τθν τακτικι των προςλιψεων των προθγοφμενων ετϊν δεν υπιρχε ανταπόκριςθ και επιβλικθκαν ςτο Διμο υπζρογκα 

πρόςτιμα. 

Για τθν παραπάνω υπθρεςία ζχει προβλεφκεί πίςτωςθ ςτον προχπολογιςμό του Διμου ςτον Κ.Α. 70.6162.0006. 

Θ εργαςία κα εκτελεςτεί ςφμφωνα με τθν παροφςα μελζτθ και τισ διατάξεισ του Π.Δ. 71/2020 «χολζσ 

ναυαγοςωςτικισ εκπαίδευςθσ, χοριγθςθ άδειασ ναυαγοςϊςτθ, υποχρεωτικι πρόςλθψθ ναυαγοςϊςτθ ςε οργανωμζνεσ ι 

μθ παραλίεσ» (ΦΕΚ 166/Α'/31-08-2020). Για τθν ανάκεςθ τθσ εργαςίασ ιςχφουν οι διατάξεισ του  N.4412/2016, όπωσ 

τροποποιικθκε από το Ν.4782/2021, πρόκειται δε για κοινωνικι υπθρεςία. 

Σον ανάδοχο τθσ υπθρεςίασ κα βαρφνουν οι πάςθσ φφςεωσ νόμιμεσ κρατιςεισ που ιςχφουν τθν θμζρα δθμοπράτθςθσ 

τθσ εργαςίασ.  

Ο Φ.Π.Α. βαρφνει τθν ανακζτουςα αρχι. 

Οι παραπάνω υπθρεςίεσ κρίνονται απαραίτθτεσ για να επιτευχκεί θ αςφάλεια των λουομζνων κατά τθ διάρκεια τθσ 

κολυμβθτικισ περιόδου για το ζτοσ 2022. 
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Σο CPV τθσ υπθρεςίασ είναι 92332000-7, «Τπηρεςίεσ Λουτρικών Εγκαταςτάςεων Παραλιών» 

 

 

 Μυτιλήνη 29 / 12 / 2021 Μυτιλήνη 29 / 12 / 2021 

 Θ υντάξαςα Θεωρικθκε (Απόφαςθ Αρ.Πρωτ.40552/29.12.2021) 

 Θ Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνθ Σμιματοσ Ο Αναπλθρωτισ Προϊςτάμενοσ  

  Διεφκυνςθσ Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν 

 

 

 Γεωργία Μπλζτςα Ευςτράτιοσ Χριςτοφαρισ 

 MSc Περιβαλλοντολόγοσ ΠΕ Διοικθτικοφ Οικονομικοφ 

  



7 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ 

ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

Αρ. Μελέτης: 158/2021 

 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΑΓΟΩΣΙΚΗ 

ΚΑΛΤΨΗ ΛΟΤΣΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΣΟΤ 

ΔΗΜΟΤ ΜΤΣΙΛΗΝΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2022 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 59.954,23  € ΑΝΕΤ ΦΠΑ 

Κ.Α. :  70.6162.0006. Π/Τ 2022 

CPV: 92332000-7, «Τπηρεςίεσ Λουτρικών 

Εγκαταςτάςεων Παραλιών» 

 

 

2. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

Θ υπθρεςία κα παρζχεται για χρονικι περίοδο τεςςάρων μθνϊν με τα προβλεπόμενα ςτο Π.Δ. 71/2020 και ο 

ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ τθσ παραπάνω εργαςίασ για το ζτοσ 2022, υπολογίηεται ςτο ποςό των 59.954,23 € πλζον ΦΠΑ 

24% ποςοφ 14.389,02 €, με ςυνολικι δαπάνθ 74.343,25 €. 

 

Ο υπολογιςμόσ τθσ δαπάνθσ γίνεται ωσ ακολοφκωσ: 

 

1. ΔΑΠΑΝΕ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

Θ χρονικι περίοδοσ που κα παρζχεται θ υπθρεςία είναι από 1θ Ιουνίου του 2022 ζωσ και 30θ επτεμβρίου του 2022, 

κακθμερινά για οκτϊ (8) ϊρεσ από τισ 10:00 το πρωί ζωσ και τισ 18:00 το απόγευμα. 

 

Σο προςωπικό που κα απαςχολείτε κακθμερινά είναι: 

 Ζνασ Ναυαγοςϊςτθσ για το βάκρο (Ναυαγοςωςτικό Πφργο) ςτθν Πλαη Σςαμάκια 

 Ζνασ Ναυαγοςϊςτθσ για το βάκρο (Ναυαγοςωςτικό Πφργο) ςτθν παραλία του Αγίου Ιςιδϊρου. 

 Ζνασ Ναυαγοςϊςτθσ για το ταχφπλοο ςκάφοσ (άνω των 5 μζτρων) του Διμου Μυτιλινθσ που κα βρίςκεται ςε 

ετοιμότθτα για τθν παροχι άμεςθσ βοικειασ. 

 Ζνασ χειριςτισ για το ταχφπλοο ςκάφοσ (άνω των 5 μζτρων) του Διμου Μυτιλινθσ που κα βρίςκεται ςε 

ετοιμότθτα για τθν παροχι άμεςθσ βοικειασ. 

 

Οι θμζρεσ απαςχόλθςθσ ςυμπεριλαμβανομζνων αργιϊν είναι οι ακόλουκεσ: 

ΔΕΤΣΕΡΑ ΣΡΙΣΗ ΣΕΣΑΡΣΗ ΠΕΜΠΣΗ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΑΒΒΑΣΟ ΚΤΡΙΑΚΗ 

ΙΟΤΝΙΟ 

  
1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 
   

ΙΟΤΛΙΟ 

    
1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

ΑΤΓΟΤΣΟ 
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ΔΕΤΣΕΡΑ ΣΡΙΣΗ ΣΕΣΑΡΣΗ ΠΕΜΠΣΗ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΑΒΒΑΣΟ ΚΤΡΙΑΚΗ 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 
    

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 

   
1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 
  

Θμζρεσ μθ αιχμισ: ςφνολο θμερϊν 103 

Θμζρεσ αιχμισ (Κυριακζσ και Αργίεσ): ςφνολο θμερϊν 19 

Θμζρεσ Ρεπό και Αδείασ: ςφνολο θμερϊν 10 

 

Θμερομίςκιο προςωπικοφ (ναυαγοςϊςτθ ι χειριςτι) για κακθμερινζσ και για αργίεσ: 

Α) Θμεριςια δαπάνθ απαςχόλθςθσ προςωπικοφ για τισ θμζρεσ μθ αιχμισ: 

Θμερομίςκιο βάςει τθσ Εκνικισ υλλογικισ φμβαςθσ Εργαςίασ και πιο ςυγκεκριμζνα για εργαηομζνουσ θλικίασ 

άνω των 25 ετϊν και για 9 ζωσ 12 χρόνια προχπθρεςίασ. το θμερομίςκιο ανζρχεται ςτο ποςό των 33,40€. 

Αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ εργοδότθ (ποςοςτό 24.81%) ιτοι 8,29€. 

Θμερομίςκιο προςωπικοφ για θμζρεσ μθ αιχμισ: 41,69€. 

Θμερομίςκιο για θμζρεσ μθ αιχμισ με ςυνυπολογιςμό του επιδόματοσ δϊρου 41,69€ + 4,34€ = 46,03€. 

Δαπάνθ απαςχόλθςθσ ανά εργαηόμενο για τισ θμζρεσ μθ αιχμισ 

Σιμι ανά θμζρα 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ςαράντα ζξι και τρία λεπτά,  Αρικμθτικϊσ: 46,03€ 

 

Β) Θμεριςια δαπάνθ απαςχόλθςθσ προςωπικοφ για τισ θμζρεσ αιχμισ (Κυριακζσ και Αργίεσ): 

Θμερομίςκιο προςωπικοφ για θμζρεσ μθ αιχμισ με ςυνυπολογιςμό του επιδόματοσ δϊρου  = 46,03€. 

Θμερομίςκιο με προςαφξθςθ για Κυριακζσ και αργίεσ 75% ιτοι (46,03€*75%)+46,03=34,52+46,03=80,55€. 

Δαπάνθ απαςχόλθςθσ ανά εργαηόμενο για τισ θμζρεσ αιχμισ 

Σιμι ανά θμζρα 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ογδόντα και πενιντα πζντε λεπτά Αρικμθτικϊσ: 80,55€ 

 

Εκτίμθςθ δαπάνθσ μιςκοδοςίασ προςωπικοφ: 

Α/Α ΕΙΔΟ 
Αριθμόσ 
Ατόμων 

Μονάδα 
μζτρηςησ 

Ημζρεσ 

Ενδεικτική 
Σιμή 

Μονάδοσ 
€ 

Μερικό 
φνολο  

€ 

Δαπάνεσ Μιςθοδοςίασ Προςωπικοφ: 26.927,36 

1. 
Δαπάνθ απαςχόλθςθσ 
ναυαγοςωςτϊν για τισ θμζρεσ μθ 
αιχμισ ( 2 βάκρα ) 

2 Θμζρα 103 46,03 9.482,18 

2. 
Δαπάνθ απαςχόλθςθσ 
ναυαγοςωςτϊν για τισ θμζρεσ 
αιχμισ ( 2 βάκρα ) 

2 Θμζρα 19 80,55 3.060,90 
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Α/Α ΕΙΔΟ 
Αριθμόσ 
Ατόμων 

Μονάδα 
μζτρηςησ 

Ημζρεσ 

Ενδεικτική 
Σιμή 

Μονάδοσ 
€ 

Μερικό 
φνολο  

€ 

3. 
Δαπάνθ απαςχόλθςθσ χειριςτι 
ςκάφουσ για τισ θμζρεσ μθ 
αιχμισ (1 ταχφπλοο ςκάφοσ) 

1 Θμζρα 103 46,03 4.741,09 

4. 
Δαπάνθ απαςχόλθςθσ χειριςτι 
ςκάφουσ για τισ θμζρεσ αιχμισ (1 
ταχφπλοο ςκάφοσ) 

1 Θμζρα 19 80,55 1.530,45 

5. 
Δαπάνθ απαςχόλθςθσ 
ναυαγοςϊςτθ για τισ θμζρεσ μθ 
αιχμισ (1 ταχφπλοο ςκάφοσ) 

1 Θμζρα 103 46,03 4.741,09 

6. 
Δαπάνθ απαςχόλθςθσ 
ναυαγοςϊςτθ για τισ θμζρεσ 
αιχμισ (1 ταχφπλοο ςκάφοσ) 

1 Θμζρα 19 80,55 1.530,45 

7 
Δαπάνθ κάλυψθσ θμερϊν ρεπό 
και αδειϊν όλου του προςωπικοφ 
(4 μινεσ) 

4 Θμζρα 10 46,03 1.841,20 

φνολο Εκτιμϊμενθσ Δαπάνθσ για τθ μιςκοδοςία προςωπικοφ (ναυαγοςϊςτεσ και χειριςτζσ) άνευ Φ.Π.Α: 26.927,36 € 

 

Εκτίμθςθ δαπανϊν εξοπλιςμοφ προςωπικοφ: 

Θ ανάδοχοσ εταιρεία οφείλει να εξοπλίςει τουσ ναυαγοςϊςτεσ ι και χειριςτζσ κατά περίπτωςθ με τον ακόλουκο 

εξοπλιςμό, για το ςφνολο του προςωπικοφ που κα εργαςτεί ςε όλθ τθ ςεηόν : 

1)Ζνδυμα κολφμβθςθσ χρϊματοσ πορτοκαλί, ςτο οποίο αναγράφεται θ ζνδειξθ ΝΑΤΑΓΟΩΣΘ – LIFE GUARD,  

2)Καπζλο, ςτθν εμπρόςκια όψθ του οποίου αναγράφεται θ ζνδειξθ ΝΑΤΑΓΟΩΣΘ και, κάτωκεν αυτισ, τθν ζνδειξθ 

LIFE GUARD,  

3)Γυαλιά θλίου, 

4)Μάςκα βυκοφ,  

5)Βατραχοπζδιλα,  

6)Κινθτό τθλζφωνο για κάκε βάκρο/ναυαγοςϊςτθ, με διαφορετικό αρικμό κλιςθσ ζκαςτο, ο αρικμόσ κλιςθσ του 

οποίου δθμοςιοποιείται, με μζριμνα των, κατά περίπτωςθ, υπόχρεων, με κάκε πρόςφορο μζςο, αναγράφεται ςε 

περίοπτθ κζςθ ςτο βάκρο (παρατθρθτιριο) και αναφζρεται εγγράφωσ ςτθν τοπικι Λιμενικι Αρχι,  

7)Κοινι ςφυρίχτρα,  

8)Κατάλλθλθ, ειδικι, πλαςτικι ι χάρτινθ κάρτα, εντόσ πλαςτικισ μεμβράνθσ ι κικθσ, θ οποία περιζχει το όνομα του 

ναυαγοςϊςτθ, τθ φωτογραφία του, τον αρικμό πρωτοκόλλου τθσ άδειασ ναυαγοςϊςτθ που κατζχει, κακϊσ και τθ 

Λιμενικι Αρχι ζκδοςθσ τθσ άδειασ. 

Εκτιμάται πωσ κα απαςχολθκοφν περί τα 6 άτομα για τθν κάλυψθ κακθμερινϊν, Κυριακϊν, αργιϊν, ρεπό και αδειϊν. Εάν 

εκτιμιςουμε μια δαπάνθ περί τα 450 € ανά άτομο τότε θ ςυνολικι δαπάνθ υπολογίηεται ςτισ 2.700,00 € 

φνολο Εκτιμϊμενθσ Δαπάνθσ εξοπλιςμοφ, άνευ Φ.Π.Α. : 2.700,00 € 

 

φνολο Εκτιμώμενησ Δαπάνησ Προςωπικοφ, άνευ Φ.Π.Α. (κατ’ αποκοπή): 

29.627,36 €      ή      7.406,84 €/μήνα 

 

2. ΔΑΠΑΝΕ ΕΠΙΗΜΑΝΗ ΟΡΙΩΝ ΑΦΑΛΟΤ ΚΟΛΤΜΒΗΗ 

Θα γίνει επιςιμανςθ ορίων αςφαλοφσ κολφμβθςθσ κατά μικοσ των παραλιϊν για ςυνολικά 3.840,2 τρζχοντα μζτρα 

ακτϊν του διμου ωσ εξισ: 

Α) Παραλίεσ υποψιφιεσ για βράβευςθ από το διεκνζσ πρόγραμμα «ΓΑΛΑΗΙΑ ΘΜΑΙΑ»: 
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υνολικό μικοσ ακτϊν: 3.060 μζτρα 

Εκτιμϊμενθ δαπάνθ ανά τρζχον μζτρο ακτισ: 3,50 €/τρζχον μζτρο ακτισ  

φνολο εκτιμϊμενθσ δαπάνθσ : 10.710,00 € (άνευ Φ.Π.Α.) 

Β) Παραλίεσ υποψιφιεσ για βράβευςθ από το διεκνζσ πρόγραμμα «ΓΑΛΑΗΙΑ ΘΜΑΙΑ» και παράλλθλα πολυςφχναςτεσ: 

υνολικό μικοσ ακτϊν: 780,2 μζτρα 

Εκτιμϊμενθ δαπάνθ ανά τρζχον μζτρο ακτισ: 7,41 €/τρζχον μζτρο ακτισ  

φνολο εκτιμϊμενθσ δαπάνθσ : 5.781,28 € (άνευ Φ.Π.Α.) 

φνολο Εκτιμώμενησ Δαπάνησ επιςήμανςησ ορίων αςφαλοφσ κολφμβηςησ λουομζνων, άνευ Φ.Π.Α. (κατ’ αποκοπή): 

16.491,28 €      ή      4.122,82 €/μήνα 

 

3. ΔΑΠΑΝΕ MANAGEMENT – ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΑΙΩΝ 

Οι δαπάνεσ management - οργάνωςθ και διαχείριςθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν (διοικθτικό προςωπικό, εκπαίδευςθ 

παρακολοφκθςθ εργαςιϊν, ποινικι & αςτικι ευκφνθ), δθλαδι το ςυνολικό κόςτοσ τθσ διοικθτικισ υποςτιριξθσ τθσ 

υπθρεςίασ, ςυνυπολογιηομζνων και των αςτικϊν και ποινικϊν ευκυνϊν που αναλαμβάνει ο ανάδοχοσ, προχπολογίηεται 

ςτο 30% επί του ςυνόλου των εξόδων, ιτοι: 

29.627,36 € + 16.491,28 € = 46.118,64€*30% = 13.835,59 €. 

φνολο Εκτιμώμενησ Δαπάνησ management – οργάνωςη και διαχείριςη εκτζλεςησ εργαςιών άνευ Φ.Π.Α.  (κατ’ 

αποκοπή) : 

13.835,59 €      ή      3.458,90 €/μήνα 

 

Θ ςυνολικι δαπάνθ τθσ υπθρεςίασ υπολογίηεται ςτο ποςό των 59.954,23 € πλζον ΦΠΑ 24% ποςοφ 14.389,02 €, με 

ςυνολικι δαπάνθ 74.343,25 €, ωσ ακολοφκωσ: 

Α/Α ΕΙΔΟ Μήνεσ 

Ενδεικτική Σιμή 

Μονάδοσ/μήνα 

€ 

Μερικό 

φνολο 

€ 

1 Δαπάνεσ Προςωπικοφ 4 7.406,84 29.627,36 

2. Δαπάνεσ επιςήμανςησ ορίων αςφαλοφσ κολφμβηςησ 4 4.122,82 16.491,28 

3. 
Δαπάνεσ management – οργάνωςη και διαχείριςη 

εκτζλεςησ εργαςιών 
4 3.458,90 13.835,59 

ΤΝΟΛΟ ΧΩΡΙ ΦΠΑ 59.954,23 
ΦΠΑ (24%) 14.389,02 

ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 74.343,25 

 

 Μυτιλήνη 29 / 12 / 2021 Μυτιλήνη 29 / 12 / 2021 

 Θ υντάξαςα Θεωρικθκε (Απόφαςθ Αρ.Πρωτ.40552/29.12.2021) 

 Θ Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνθ Σμιματοσ Ο Αναπλθρωτισ Προϊςτάμενοσ  

  Διεφκυνςθσ Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν 

 

 Γεωργία Μπλζτςα Ευςτράτιοσ Χριςτοφαρισ 

 MSc Περιβαλλοντολόγοσ ΠΕ Διοικθτικοφ Οικονομικοφ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ 

ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

Αρ. Μελέτης: 158/2021 

 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΑΓΟΩΣΙΚΗ 

ΚΑΛΤΨΗ ΛΟΤΣΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΣΟΤ 

ΔΗΜΟΤ ΜΤΣΙΛΗΝΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2022 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 59.954,23  € ΑΝΕΤ ΦΠΑ 

Κ.Α. :  70.6162.0006. Π/Τ 2022 

CPV: 92332000-7, «Τπηρεςίεσ Λουτρικών 

Εγκαταςτάςεων Παραλιών» 

 

 

3. ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο :  Αντικείμενο Τπηρεςίασ 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ είναι θ ςυγγραφι υποχρεϊςεων για τθ ναυαγοςωςτικι κάλυψθ πολυςφχναςτων παραλιϊν 

του Διμου Μυτιλινθσ ζτουσ 2022, για τισ ακόλουκεσ υποχρεϊςεισ του αναδόχου όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτθν τεχνικι 

ζκκεςθ και ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό τθσ μελζτθσ: 

(1) Δαπάνεσ Προςωπικοφ  

(2) Δαπάνεσ επιςιμανςθσ Ορίων Αςφαλοφσ Κολφμβθςθσ 

(3) Δαπάνεσ management – Οργάνωςθ και Διαχείριςθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν 

Θ περίοδοσ που κα παρζχεται θ εν λόγω υπθρεςία κα είναι για τζςςερισ μινεσ από 1θ Ιουνίου ζωσ τθν 30θ 

επτεμβρίου 2022 κακϊσ είναι θ ελάχιςτθ υποχρζωςθ που ζχει ο Διμοσ βάςθ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ, δίνεται όμωσ θ 

δυνατότθτα, θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ να είναι για πζντε μινεσ από 15 Μαΐου του 2022 ζωσ και 15 Οκτωβρίου του 2022, 

δθλαδι δφο εβδομάδεσ πριν και δφο εβδομάδεσ μετά τθ ςεηόν, χρόνοσ που χρειάηεται για τθν προετοιμαςία τοποκζτθςθσ 

και απομάκρυνςθσ των ςθμαντιρων (ςθμαδοφρεσ). Πρόκειται για υπθρεςία με κοινωνικό χαρακτιρα. 

ε περίπτωςθ που θ ςυμβαςιοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ γίνει μεταγενζςτερα τθσ 01.06.2022, τότε δίνεται θ δυνατότθτα 

να μειωκεί μζροσ του φυςικοφ αντικειμζνου (για τισ κατθγορίεσ (1) Δαπάνεσ Προςωπικοφ και (3) Δαπάνεσ management – 

Οργάνωςθ και Διαχείριςθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν) και αναλογικά να γίνει μείωςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου για τισ 

αντίςτοιχεσ θμζρεσ μείωςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου. Θ δαπάνθ τθσ κατθγορίασ (2) Δαπάνεσ επιςιμανςθσ Ορίων 

Αςφαλοφσ Κολφμβθςθσ είναι ανεξάρτθτθ του χρόνου τθσ ςφμβαςθσ και καταβάλετε ςτον ανάδοχο το ςφνολο του ποςοφ για 

τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ. 

Ο Διμοσ Μυτιλινθσ κα ανακζςει, τθν προαναφερόμενθ υπθρεςία ςε νομίμωσ λειτουργοφςα ςχολι ναυαγοςωςτικισ 

εκπαίδευςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Π.Δ. 71/2020. τθν περίπτωςθ αυτι, για τθν τιρθςθ των υποχρεϊςεων, 

υπεφκυνθ είναι αποκλειςτικά θ ςχολι αυτι για το τμιμα τθσ ναυαγοςωςτικισ κάλυψθσ που αναλαμβάνει με τθν παροφςα 

εργαςία και αυτζσ είναι οι ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

 Περίπτωςθ (α) τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 7 του Π.Δ. 71/2020 

 Περίπτωςθ (γ) αποκλειςτικά και μόνο για τισ υποπεριπτϊςεισ 9, 10, 11, 15, 16, 19, 21και 26 τθσ παραγράφου 1 

του άρκρου 7 του Π.Δ. 71/2020 

 Περίπτωςθ (ε) τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 7 του Π.Δ. 71/2020 

 Παράγραφοσ 2 του άρκρου 7 του Π.Δ. 71/2020, αποκλειςτικά και μόνο ωσ αναφορά ςτθν επάνδρωςθ του 

ςκάφουσ με ζναν χειριςτι και ζνα ναυαγοςϊςτθ, κακϊσ το ςκάφοσ, λοιπόσ εξοπλιςμόσ και λειτουργικζσ 

δαπάνεσ δεν περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα εργαςία και αποτελοφν ευκφνθ του Διμου. 

Ο Διμοσ δίνατε να ανακζςει τθν υπθρεςία ναυαγοςωςτικισ κάλυψθσ τθσ παροφςθσ και ςε φυςικό ι νομικό πρόςωπο 

που δραςτθριοποιείτε ςε υπθρεςίεσ διάςωςθσ ατόμων ςτθ κάλαςςα ςε περίπτωςθ που δεν εκδθλϊςουν ενδιαφζρον 
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ςχολζσ ναυαγοςωςτικισ εκπαίδευςθσ νομίμωσ λειτουργοφςεσ, εξαιτίασ τθσ παραμεκορίου και επειδι ςτο νθςί δεν 

λειτουργεί τζτοια ςχολι. 

Ο ανάδοχοσ τθσ υπθρεςίασ κα πρζπει να διακζτει το προςωπικό, τον εξοπλιςμό και τθν τεχνογνωςία που χρειάηεται 

απαραίτθτα για τθν καλι εκτζλεςθ, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ μελζτθσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο : Διάκριςη χώρου υπηρεςίασ 

Ωσ χϊροσ ςυμβατικισ παροχισ υπθρεςιϊν του ανάδοχου ορίηεται θ παρόχκια ηϊνθ των ακτϊν του Διμου Μυτιλινθσ 

ςφμφωνα με τθσ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ μελζτθσ, ωσ ακολοφκωσ: 

Α) Για τθν παρουςία ναυαγοςϊςτθ ςτα 2 βάκρα (ναυαγοςωςτικοφσ πφργουσ) οι παραλίεσ: 

1. Πλαη Σςαμάκια Δ.Ε. Μυτιλινθσ 

2. Άγιοσ Ιςίδωροσ Δ.Ε. Πλωμαρίου 

Β) Για τθν επιςιμανςθ των ορίων αςφαλοφσ κολφμβθςθσ των λουομζνων οι παραλίεσ : 

1. Βοτςαλάκια κάλασ Νζων Κυδωνιϊν Δ.Ε. Λουτροπόλεωσ Θερμισ 

2. κάλα Μιςτεγνϊν Δ.Ε. Λουτροπόλεωσ Θερμισ 

3. Κανόνι Θερμισ Δ.Ε. Λουτροπόλεωσ Θερμισ 

4. Κράτθγοσ 1 Δ.Ε. Μυτιλινθσ 

5. Κράτθγοσ 2 Δ.Ε. Μυτιλινθσ 

6. Χαραμίδα Δ.Ε. Μυτιλινθσ  

7. Άγιοσ Ερμογζνθσ Δ.Ε. Μυτιλινθσ 

8. Ευρειακι Δ.Ε. Γζρασ 

9. Σάρτι Δ.Ε. Γζρασ  

10. Πλαη Σςαμάκια Δ.Ε. Μυτιλινθσ  

11. Άγιοσ Ιςίδωροσ Δ.Ε. Πλωμαρίου 

Γ) Για τθν κακθμερινι παρουςία χειριςτι και ναυαγοςϊςτθ ςτο ταχφπλοο ςκάφοσ του Διμου ςε ετοιμότθτα, ορίηεται ωσ 

χϊροσ ςυμβατικισ παροχισ υπθρεςίασ θ παρόχκια ηϊνθ των ακτϊν του Διμου Μυτιλινθσ (παράγραφοσ 2 του άρκρου 7 

του Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166/Α/31.08.2020)). 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο : Μεθοδολογία εκτζλεςησ υπηρεςιών  

Α) Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςει προςωπικό εκτζλεςθσ τθσ ναυαγοςωςτικισ υπθρεςίασ ωσ ακολοφκωσ: 

1) Ναυαγοςϊςτεσ για τα δφο ναυαγοςωςτικά βάκρα (παρατθρθτιρια) των παραλιϊν Πλαη Σςαμάκια και Άγιοσ 

Ιςίδωροσ. Θ υπθρεςία κα παρζχεται κακθμερινά 7 θμζρεσ τθν εβδομάδα από 10:00 ζωσ 18:00, από 1θ Ιουνίου ζωσ και 30θ  

επτεμβρίου ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 7 του ΠΔ 71/2020. Τποχρεϊςεισ ναυαγοςϊςτθ: Ο ναυαγοςϊςτθσ 

κα βρίςκεται ςε ετοιμότθτα με ζνδυμα κολφμβθςθσ κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ υπθρεςίασ του, κα παρακολουκεί τουσ 

λουόμενουσ, και κα είναι ςε ετοιμότθτα για παροχι άμεςθσ βοικειασ. Μπορεί είτε να κάκεται επί του υπάρχοντοσ βάκρου 

ναυαγοςϊςτθ είτε να περιπολεί με τθ μικρι ςωςτικι λζµβο του βάκρου που κα του διακζςει ο Διμοσ κωπθλατϊντασ κοντά 

ςτο χϊρο των λουοµζνων. Κάκε ναυαγοςϊςτθσ κα ελζγχει ζκταςθ ακτισ ςε ακτίνα διακοςίων (200) μζτρων εκατζρωκεν του 

βάκρου. 

2) Ζνα χειριςτι ςκάφουσ και ζνα ναυαγοςϊςτθ επιβαίνοντεσ ςτο ταχφπλοο ναυαγοςωςτικό ςκάφοσ τουλάχιςτον 5 

μζτρων που κα διακζςει ο Διμοσ, όντεσ ςε ετοιμότθτα κακθμερινά για παροχι άμεςθσ βοικειασ ςτισ υφιςτάμενεσ 

λουτρικζσ εγκαταςτάςεισ του Διμου. Θ υπθρεςία κα παρζχεται κακθμερινά 7 θμζρεσ τθν εβδομάδα από 10:00 ζωσ 18:00, 

από 1θ Ιουνίου ζωσ και 30θ επτεμβρίου. 

 

Β) Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εφοδιάςει τουσ ναυαγοςϊςτεσ των δφο βάκρων (παρατθρθτθρίων) των παραλιϊν Πλαη 

Σςαμάκια και Άγιοσ Ιςίδωροσ με τα ακόλουκα υλικά που προβλζπονται ςτθν παρ. 1 (γ) του άρκρου 7 του Π.Δ. 71/2020 ωσ 

απαραίτθτα για τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ 1: 

                     
1
 Τα υπόλοιπα υλικά, τεχνικά και μθχανικά μζςα που προβλζπονται ςτθν παρ. 1 (γ) του άρκρου 7 του Π.Δ. 71/2020 ωσ εφόδια του 

ναυαγοςϊςτθ, κα τα διακζςει ο Διμοσ. 
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1)Ζνδυμα κολφμβθςθσ χρϊματοσ πορτοκαλί, ςτο οποίο αναγράφεται θ ζνδειξθ ΝΑΤΑΓΟΩΣΘ – LIFE GUARD,  

2)Καπζλο, ςτθν εμπρόςκια όψθ του οποίου αναγράφεται θ ζνδειξθ ΝΑΤΑΓΟΩΣΘ και, κάτωκεν αυτισ, τθν ζνδειξθ 

LIFE GUARD,  

3)Γυαλιά θλίου, 

4)Μάςκα βυκοφ,  

5)Βατραχοπζδιλα,  

6)Κινθτό τθλζφωνο για κάκε βάκρο/ναυαγοςϊςτθ, με διαφορετικό αρικμό κλιςθσ ζκαςτο, ο αρικμόσ κλιςθσ του 

οποίου δθμοςιοποιείται, με μζριμνα των, κατά περίπτωςθ, υπόχρεων, με κάκε πρόςφορο μζςο, αναγράφεται ςε 

περίοπτθ κζςθ ςτο βάκρο (παρατθρθτιριο) και αναφζρεται εγγράφωσ ςτθν τοπικι Λιμενικι Αρχι,  

7)Κοινι ςφυρίχτρα,  

8)Κατάλλθλθ, ειδικι, πλαςτικι ι χάρτινθ κάρτα, εντόσ πλαςτικισ μεμβράνθσ ι κικθσ, θ οποία περιζχει το όνομα του 

ναυαγοςϊςτθ, τθ φωτογραφία του, τον αρικμό πρωτοκόλλου τθσ άδειασ ναυαγοςϊςτθ που κατζχει, κακϊσ και τθ 

Λιμενικι Αρχι ζκδοςθσ τθσ άδειασ. 

 

Γ) Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελζςει εργαςίεσ επιςιμανςθσ των ορίων αςφαλοφσ κολφμβθςθσ για τθν αςφάλεια των 

λουομζνων, κατά μικοσ των παραλιϊν για ςυνολικά 3.840,2 τρζχοντα μζτρα ακτϊν:  

Θ επιςιμανςθ των ορίων αςφαλοφσ κολφμβθςθσ των λουομζνων κα γίνει με τοποκζτθςθ πλωτϊν ςθμαντιρων 

(ςθμαδοφρεσ) κατά μικοσ των ακτογραμμϊν των παραλιϊν. Θ εγκατάςταςι τουσ κα γίνει με εμποτιςμό ξεχωριςτισ βάςθσ / 

βάρουσ για κάκε μία ςθμαδοφρα, που κα ςυνδζονται μεταξφ τουσ με ςχοινιά πλεχτά, ναυτικά κλειδιά και ότι άλλο 

απαιτείται. Θ εργαςία αυτι κα πρζπει να γίνει εγκαίρωσ ζτςι ϊςτε από τθν 1θ Ιουνίου οι παραλίεσ να είναι αςφαλείσ για 

τουσ λουόμενουσ. τισ υποχρεϊςεισ του αναδόχου ςυμπεριλαμβάνονται οι δαπάνεσ των απαραιτιτων υλικϊν / εξοπλιςμοφ 

(ςθμαδοφρεσ, ςχοινιά, το απαιτοφμενο βάροσ κλπ) κακϊσ και δαπάνεσ ςυντιρθςισ τουσ και θ αναπλιρωςι τουσ ςε 

περίπτωςθ καταςτροφισ ι απωλειϊν κατά τθ διάρκεια τθσ κολυμβθτικισ περιόδου και θ απομάκρυνςι τουσ μετά το πζρασ 

τθσ περιόδου (30θ επτεμβρίου) 2.  

 

Θα γίνει επιςιμανςθ των ορίων αςφαλοφσ κολφμβθςθσ ςε ςυνολικά 11 παραλίεσ του διμου ωσ εξισ: 

1) Για τισ ακόλουκεσ παραλίεσ που είναι υποψιφιεσ για βράβευςθ από το διεκνζσ πρόγραμμα «ΓΑΛΑΗΙΑ ΘΜΑΙΑ»: 

1. Βοτςαλάκια κάλασ Νζων Κυδωνιϊν Δ.Ε. Λουτροπόλεωσ Θερμισ (320 μζτρα) 

2. κάλα Μιςτεγνϊν Δ.Ε. Λουτροπόλεωσ Θερμισ (400 μζτρα) 

3. Κανόνι Θερμισ Δ.Ε. Λουτροπόλεωσ Θερμισ (300 μζτρα) 

4. Κράτθγοσ 1 Δ.Ε. Μυτιλινθσ (200 μζτρα) 

5. Κράτθγοσ 2 Δ.Ε. Μυτιλινθσ (680 μζτρα) 

6. Χαραμίδα Δ.Ε. Μυτιλινθσ (420 μζτρα) 

7. Άγιοσ Ερμογζνθσ Δ.Ε. Μυτιλινθσ (100 μζτρα) 

8. Ευρειακι Δ.Ε. Γζρασ (360 μζτρα) 

9. Σάρτι Δ.Ε. Γζρασ (280 μζτρα) 

                     
2
 Ο απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ για τισ εργαςίεσ επιςιμανςθσ των ορίων αςφαλοφσ κολφμβθςθσ αποτελεί αποκλειςτικι ευκφνθ του αναδόχου και 

ο Διμοσ δεν ζχει καμία υποχρζωςθ για αυτό. 
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Για τισ παραπάνω παραλίεσ κα γίνει επιςιμανςθ των ορίων μζχρι τα οποία φκάνουν, ςυνικωσ, κολυμπϊντασ οι 

λουόμενοι, με τθν τοποκζτθςθ ςειράσ ευδιάκριτων, πλωτϊν ςθμαντιρων, χρϊματοσ κίτρινου, ςχιματοσ ςφαιρικοφ, οι 

οποίοι κα τοποκετοφνται ςε απόςταςθ περίπου 25-30 μζτρων ο ζνασ από τον άλλον. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτθν 

υπθρεςία να αναπροςαρμόςει τοπικά τα παραπάνω τρζχοντα μζτρα παραλιϊν ι τθν πυκνότθτα τοποκζτθςθσ των 

ςθμαντιρων ι και τισ παραλίεσ ςε περίπτωςθ που προκφψουν διαφορετικζσ ανάγκεσ κατά τθ διάρκεια τθσ κερινισ 

ςεηόν. υνολικό μικοσ ακτϊν: 3.060,0 μζτρα. 

2) Για τισ ακόλουκεσ παραλίεσ που είναι υποψιφιεσ για βράβευςθ από το διεκνζσ πρόγραμμα «ΓΑΛΑΗΙΑ ΘΜΑΙΑ» και 

παράλλθλα πολυςφχναςτεσ: 

1. Πλαη Σςαμάκια Δ.Ε. Μυτιλινθσ (380,2 μζτρα – ζνασ Πφργοσ), θ οποία είναι χαρακτθριςμζνθ ωσ πολυςφχναςτθ 

για το ζτοσ 2022 βάςθ του αρ.πρωτ. 2131.16/2288/21/13.08.2021 εγγράφου λιμεναρχείου Μυτιλινθσ 

2. Άγιοσ Ιςίδωροσ Δ.Ε. Πλωμαρίου (400 μζτρα – ζνασ Πφργοσ). Θ ακτι Άγιοσ Ιςίδωροσ αν και δεν είναι 

χαρακτθριςμζνθ ωσ πολυςφχναςτθ για το ζτοσ 2022 όπωσ ςυνζβαινε όλα τα προθγοφμενα χρόνια, διακζτει 

βάκρο και κρίνεται πωσ για τα 400 μζτρα ακτισ (200 μζτρα εκατζρωκεν του βάκρου), κα πρζπει να 

αντιμετωπιςτεί ςαν πολυςφχναςτθ για τθν προςταςία των λουομζνων, επειδι ςυγκεντρϊνει μεγάλο αρικμό 

επιςκεπτϊν ςφμφωνα και με το αρ.πρωτ. 40513/28.12.2021 αίτθμα Κοινότθτασ Πλωμαρίου. 

Οι παραπάνω παραλίεσ διακζτουν από ζνα βάκρο (παρατθρθτιριο) και κα γίνει επιςιμανςθ των ορίων αςφαλοφσ 

κολφμβθςθσ λουομζνων, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παράγραφο 1 περίπτωςθ (ε) του άρκρου 7 του Π.Δ. 

71/2020 (ΦΕΚ 166/Α/31.08.2020), όρια μζχρι τα οποία φκάνουν, ςυνικωσ, κολυμπϊντασ οι λουόμενοι, με τθν 

τοποκζτθςθ ςειράσ ευδιάκριτων, πλωτϊν ςθμαντιρων, χρϊματοσ κίτρινου, ςχιματοσ ςφαιρικοφ, οι οποίοι κα 

τοποκετθκοφν ςε απόςταςθ δζκα (10) μζτρων ο ζνασ από τον άλλον. Επιπλζον, κα οριοκετιςουν δίαυλο, πλάτουσ 

τουλάχιςτον πζντε (05) μζτρων από τον οποίο κα επιτρζπεται θ εκκίνθςθ και θ επιςτροφι, από και προσ τθν ακτι, του 

ςκάφουσ. Σα όρια του δίαυλου ςθμαίνονται με τθν τοποκζτθςθ κατάλλθλων, ευδιάκριτων, πλωτϊν ςθμαντιρων, 

χρϊματοσ κίτρινου, κωνικοφ ςχιματοσ δεξιά και κυλινδρικοφ ςχιματοσ αριςτερά, για τον ειςερχόμενο ςτο δίαυλο από 

τθν ανοικτι κάλαςςα, οι οποίοι τοποκετοφνται ςε απόςταςθ τριϊν (3) μζτρων ο ζνασ από τον άλλον. υνολικό μικοσ 

ακτϊν: 780,2 μζτρα 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο : Προςωπικό εκτζλεςησ τησ ναυαγοςωςτικήσ υπηρεςίασ 

Σο προςωπικό που κα διακζςει ο ανάδοχοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ναυαγοςωςτικισ υπθρεςίασ κα είναι το απαιτοφμενο, 

ςφμφωνα µε τθν νομοκεςία δθλαδι όςα άτομα χρειάηονται ωσ χειριςτζσ ςκαφϊν και ναυαγοςϊςτεσ εφοδιαςμζνοι µε τθν 

απαραίτθτθ άδεια από τθν Λιμενικι Αρχι, θ οποία κα είναι ςε ιςχφ ςε όλθ τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο : Δαπάνη τησ υπηρεςίασ 

Θ δαπάνθ τθσ υπθρεςίασ ναυαγοςωςτικισ κάλυψθσ για τζςςερισ μινεσ και ςυγκεκριμζνα από 01/06/2022 ζωσ 

30/09/2022, προχπολογίηεται ςτο ποςό των 74.343,25 € ςυµπεριλαµβανοµζνου του Φ.Π.Α. 24% (59.954,23  € + 14.389,02 

€ Φ.Π.Α. 24% = 74.343,25 €) 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο : Γενικοί όροι και προχποθζςεισ εκτζλεςησ τησ ναυαγοςωςτικήσ υπηρεςίασ 

6.1 Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επιςκεφκοφν τουσ χϊρουσ που αφοροφν το αντικείμενο τθσ ναυαγοςωςτικισ 

υπθρεςίασ για να λάβουν γνϊςθ των επιτόπιων ςυνκθκϊν εργαςίασ κυρίωσ ςε ότι αφορά τισ κζςεισ κακθκόντων, τισ 

μεταφορζσ, διάκεςθ, διαχείριςθ και αποκικευςθ υλικϊν τθ δυνατότθτα εξαςφάλιςθσ εν γζνει προςωπικοφ, τισ φυςικζσ 

ςυνκικεσ ςτον τόπο εργαςιϊν, τθν διαμόρφωςθ και κατάςταςθ του εδάφουσ, το είδοσ και τα μζςα (μθχανιματα, υλικά 

και υπθρεςίεσ) που κα απαιτθκοφν πριν τθν ζναρξθ και κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν και οιαδιποτε άλλα κζματα που 

με οιοδιποτε τρόπο μποροφν να επθρεάςουν τισ εργαςίεσ, τθν πρόοδο το κόςτοσ εργαςίασ ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ 

τθσ ςφμβαςθσ .  

6.2 Θεωρείται δεδομζνο ότι οι ενδιαφερόμενοι ζλαβαν πλιρθ γνϊςθ των όρων τθσ παροφςασ και των ειδικϊν ςυνκθκϊν 

τθσ υπθρεςίασ. ε καμιά περίπτωςθ ο ανάδοχοσ δεν κα μπορεί να ςτθρίηεται ςτθν άγνοια των ςυνκθκϊν και αναγκϊν τθσ 

παραλιακισ ηϊνθσ του Διμου για περιπτϊςεισ προβλθμάτων ι αδυναμίασ εκτζλεςθσ υπθρεςιϊν που προβλζπονται ςτθν 

παροφςα ςυγγραφι υποχρεϊςεων.  

6.3 Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει τοπικι τεχνικι υποδομι και οργάνωςθ, θ οποία κα του εξαςφαλίηει ςυνεχϊσ τθν 
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απόλυτθ υποςτιριξθ και απρόςκοπτθ λειτουργία του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, που κα χρθςιμοποιεί για τθν εκτζλεςθ 

των υπθρεςιϊν.  

6.4 Ο ανάδοχοσ τελεί πάντοτε υπό τθν εποπτεία τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του Διμου, προσ τισ εντολζσ και οδθγίεσ τθσ 

οποίασ οφείλει απόλυτθ ςυμμόρφωςθ και ευρίςκεται ςε ςυνεχι επαφι για να πιςτοποιείται και θ εκτζλεςθ υπθρεςίασ 

του.  

6.5 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εφαρμόηει τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ περί ναυαγοςωςτικισ υπθρεςίασ.  

6.6 Σο πάςθσ φφςεωσ και ειδικότθτασ ζμμιςκο προςωπικό για τθν εκτζλεςθ τθσ ναυαγοςωςτικισ υπθρεςίασ αμείβεται και 

αςφαλίηεται αποκλειςτικά από τον ανάδοχο. θμειϊνεται ρθτά ότι απαγορεφεται θ απαςχόλθςθ αναςφάλιςτου 

προςωπικοφ. ε περίπτωςθ απαςχόλθςθσ αλλοδαπϊν κα πρζπει αυτοί να κατζχουν νόμιμθ άδεια εργαςίασ, θ οποία κα 

κεωρείται από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ.  

6.7 Σο προςωπικό που κα χρθςιμοποιεί ο ανάδοχοσ κα αντικακίςταται, εφόςον το απαιτιςει ο Διμοσ, ςε περίπτωςθ που 

κα κρικοφν ακατάλλθλοι για τθν ομαλι διεκπεραίωςθ του ςυμβατικοφ ζργου. 

6.8 Ο εξοπλιςμόσ τόςο του ανάδοχου, όςο και αυτόσ που κα του διακζςει ο Διμοσ και που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν 

εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ κα πρζπει να διατθρείται κακαρόσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο : Ειδικοί όροι και προχποθζςεισ εκτζλεςησ τησ ναυαγοςωςτικήσ υπηρεςίασ 

7.1 Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να υποκαταςτακεί ςτθν ςφμβαςθ ι για κάποιο μζροσ αυτισ, από άλλο φυςικό ι νομικό 

πρόςωπο χωρίσ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του Διμου.  

7.2 Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ και ευκφνθ, να παίρνει όλα τα μζτρα που πρζπει για τθν αςφάλεια του προςωπικοφ 

που απαςχολεί για τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ και για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ι ηθμιϊν ςε οποιαδιποτε πρόςωπα ι 

πράγματα. Για ατυχιματα ι ηθμιζσ που τυχόν κα ςυμβοφν ςτο προςωπικό του ανάδοχου ι ςε οποιονδιποτε τρίτο, ο 

Διμοσ δεν ζχει καμιά ευκφνθ και ο ανάδοχοσ ζχει αποκλειςτικά τισ ευκφνεσ, τόςο τισ αςτικζσ όςο και τισ ποινικζσ, 

ςφμφωνα µε τισ διατάξεισ των οικείων νόμων για τισ περιπτϊςεισ αυτζσ.  

7.3 Ο μθχανολογικόσ και λοιπόσ εξοπλιςμόσ που προβλζπεται από το άρκρο 7 του ΠΔ 71/2020 για τθν παροχι τθσ 

υπθρεςίασ ναυαγοςωςτικισ κάλυψθσ, πλθν αυτϊν που αποτελοφν αποκλειςτικά ευκφνθ του αναδόχου όπωσ ςαφϊσ 

περιγράφονται ςτισ παραπάνω παραγράφουσ τθσ παροφςασ μελζτθσ, κα παραδοκοφν από το Διμο ςτον ανάδοχο με 

πρωτόκολλο παράδοςθσ και παραλαβισ και ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να τα χρθςιμοποιεί με προςοχι ϊςτε να μθν 

υποςτοφν φκορζσ ι βλάβεσ με υπαιτιότθτά του και να τον διατθρεί κακαρό. Θ χριςθ και ο χειριςμόσ του εξοπλιςμοφ με 

ευκφνθ του αναδόχου, κα γίνετε αποκλειςτικά από τουσ χειριςτζσ ςκαφϊν και τουσ ναυαγοςϊςτεσ που κα ορίςει ο 

ανάδοχοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ ναυαγοςωςτικισ κάλυψθσ. Ο ανάδοχοσ κα ζχει τθν ευκφνθ φφλαξισ τουσ κακ’ 

όλθ τθ διάρκεια τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ και κα παραδίδει κακθμερινά ςτθν αρμόδια υπθρεςία του Διμου τα κλειδιά 

του μθχανοκίνθτου εξοπλιςμοφ και των κυτίων φφλαξθσ του λοιποφ εξοπλιςμοφ μαηί με ςχετικι γραπτι αναφορά. 

7.4 ε περίπτωςθ που προκλθκεί φκορά ι βλάβθ με υπαιτιότθτα του αναδόχου ςτο ταχφπλοο μθχανοκίνθτο ςκάφοσ 

τουλάχιςτον 5 μζτρων ι ςτα δφο μικρά μθχανοκίνθτα ςκάφθ των δφο βάκρων των παραλιϊν Πλαη Σςαμάκια και Άγιοσ 

Ιςίδωροσ, κακϊσ και ςτο λοιπό εξοπλιςμό που κα του διακζςει ο Διμοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ναυαγοςωςτικισ υπθρεςίασ, 

τότε ο ανάδοχοσ υποχρεοφται άμεςα να ενθμερϊςει τθν υπθρεςία και να προβεί ςτθν πλιρθ επιςκευι και αποκατάςταςι 

τουσ με δικά του ζξοδα. Τποχρεοφται επίςθσ μζχρι τθν ολοκλιρωςθ των επιςκευϊν, να τα αντικαταςτιςει άμεςα µε άλλα 

αντίςτοιχα, ζτςι ϊςτε να ολοκλθρωκεί το προβλεπόμενο πρόγραμμα υπθρεςιϊν χωρίσ διακοπι. Παράλλθλα υποχρεοφται 

να ειδοποιιςει άμεςα τθν αρμόδια υπθρεςία και το Λιμεναρχείο για τθν αδυναμία εκτζλεςθσ τθσ προγραμματιςμζνθσ 

υπθρεςίασ και να ενθμερϊςει µε ποιο τρόπο και ςε πόςο χρονικό διάςτθμα κα προβεί ςτθν επανόρκωςι τθσ. 

7.5 Λοιπζσ λειτουργικζσ δαπάνεσ για τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ ναυαγοςωςτικισ κάλυψθσ, όπωσ καφςιμα, αςφάλειεσ 

ςκαφϊν, φάρμακα και λοιπά αναλϊςιμα, αποτελοφν ευκφνθ του Διμου, πλθν αυτϊν που ρθτά με τθν παροφςα μελζτθ 

αποτελοφν υποχρζωςθ του αναδόχου. Θ χοριγθςθ των αναλϊςιμων από το Διμο ςτον ανάδοχο κα γίνεται μετά από 

ζγκαιρθ γραπτι αναφορά και ςχετικι αιτιολόγθςθ πχ κινιςεισ ςκαφϊν με προοριςμό και αιτιολογία, τα διανυόμενα 

ναυτικά μίλια κλπ. 

7.6 Θα παραδίδεται κακθμερινά από τον ανάδοχο ςτθν αρμόδια υπθρεςία του Διμου γραπτι αναφορά με το πρόγραμμα 

εργαςιϊν ναυαγοςωςτικισ κάλυψθσ τθσ θμζρασ. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο : Παραλαβή - Πληρωμή παρεχόμενων εργαςιών 
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8.1 Θ πλθρωμι κα γίνει ςε τζςςερισ ιςόποςεσ δόςεισ για τουσ τζςςερισ μινεσ παροχισ τθσ υπθρεςίασ ναυαγοςωςτικισ 

κάλυψθσ και ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να ςυντάςςει μία μθνιαία βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν εντόσ 

10 θμερϊν από το πζρασ του βεβαιωμζνου μινα. 

8.2 Σα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται για τθν πλθρωμι τθσ αξίασ των ςυμβατικϊν παρεχόμενων εργαςιϊν είναι:  

α. Σο τιμολόγιο του ανάδοχου, 

β. Κάκε άλλο δικαιολογθτικό που προβλζπεται από τθν ςχετικι νομοκεςία (αςφαλιςτικι, φορολογικι ενθμερότθτα κλπ), 

8.3 Θ περίοδοσ που κα παρζχεται θ εν λόγω υπθρεςία κα είναι για τζςςερισ μινεσ από 1θ Ιουνίου ζωσ τθν 30θ 

επτεμβρίου 2022 κακϊσ είναι θ ελάχιςτθ υποχρζωςθ που ζχει ο Διμοσ βάςθ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ, δίνεται όμωσ θ 

δυνατότθτα, θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ να είναι για πζντε μινεσ από 15 Μαΐου του 2022 ζωσ και 15 Οκτωβρίου του 2022, 

δθλαδι δφο εβδομάδεσ πριν και δφο εβδομάδεσ μετά τθ ςεηόν, χρόνοσ που χρειάηεται για τθν προετοιμαςία τοποκζτθςθσ 

και απομάκρυνςθσ των ςθμαντιρων (ςθμαδοφρεσ). 

ε περίπτωςθ που θ ςυμβαςιοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ γίνει μεταγενζςτερα τθσ 01.06.2022, τότε δίνεται θ δυνατότθτα να 

μειωκεί μζροσ του φυςικοφ αντικειμζνου (για τισ κατθγορίεσ (1) Δαπάνεσ Προςωπικοφ και (3) Δαπάνεσ management – 

Οργάνωςθ και Διαχείριςθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν) και αναλογικά να γίνει μείωςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου για τισ 

αντίςτοιχεσ θμζρεσ μείωςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου. Θ δαπάνθ τθσ κατθγορίασ (2) Δαπάνεσ επιςιμανςθσ Ορίων 

Αςφαλοφσ Κολφμβθςθσ είναι ανεξάρτθτθ του χρόνου τθσ ςφμβαςθσ και καταβάλετε ςτον ανάδοχο το ςφνολο του ποςοφ 

για τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο : Ρήτρεσ 

8.1 Ο ανάδοχοσ, υποχρεοφται ςε κάκε περίπτωςθ να κάνει τθν ζναρξθ εκτζλεςθσ τθσ ναυαγοςωςτικισ υπθρεςίασ µε το 

προςωπικό και τον εξοπλιςμό των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων τθν θμερομθνία που κα οριςκεί από τθν διακιρυξθ του 

διαγωνιςμοφ και τθν ςχετικι απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, δθλαδι ςτισ 01.06.2020 και ζωσ ϊρα 10.00 με τθν 

προχπόκεςθ πωσ κα ζχει γίνει εγκαίρωσ και θ παράδοςθ και παραλαβι του εξοπλιςμοφ που οφείλει να του παραδϊςει ο 

Διμοσ και κα είναι ζτοιμα προσ χριςθ. ε αντίκετθ περίπτωςθ ευκφνεται αποκλειςτικά ο ίδιοσ ο ανάδοχοσ ζναντι όλων 

και επιβάλλεται ποινικι ριτρα 300€ για κάκε θμζρα κακυςτζρθςθσ και ζωσ πζντε (5) ςυνολικά θμερολογιακζσ θμζρεσ. 

Μετά τθν διαπίςτωςθ παρζλευςθσ άπρακτου του διαςτιματοσ αυτοφ ο ανάδοχοσ κακίςταται ζκπτωτοσ και εφαρμόηονται 

οι ανάλογεσ κυρϊςεισ. 

8.2 ε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ παραβιάςει επανειλθμμζνα τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ 

ςφμφωνα και κατ' αναλογία µε τισ κείμενεσ διατάξεισ των Ο.Σ.Α.  

8.3 ε περίπτωςθ πλθμμελοφσ εκτζλεςθσ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου θ Τπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα τθσ περικοπισ 

του αναλογοφντοσ τιμιματοσ για τισ ςχετικζσ εργαςίεσ και εφ' όςον ο ανάδοχοσ δεν ςυμμορφωκεί με τισ υποδείξεισ τθσ 

Τπθρεςίασ.  

8.4 Θ Δθμοτικι Αρχι διατθρεί το δικαίωμα, όταν αποδεδειγμζνα κρίνει ότι ο ανάδοχοσ εκτελεί το ζργο πλθμμελϊσ και ότι 

μετά από ςυνεχι επανάλθψθ τθσ αντιςυμβατικισ ςυμπεριφοράσ, να τον καταςτιςει ζκπτωτο, αφοφ πρϊτα τον καλζςει 

µε εξϊδικθ διαμαρτυρία και ςε προκεςμία τριϊν (3) θμερϊν, να υποβάλλει τισ απόψεισ του εγγράφωσ. 

8.5 ε περίπτωςθ βεβαιϊςεων παραβάςεων που αφοροφν ςυμβατικι υποχρζωςθ του αναδόχου, από Λιμενικι Αρχι ι 

οποιαδιποτε Αρχι, που οφείλεται ςε παράβλεψθ - υπαιτιότθτα του αναδόχου επιβαρφνεται ο ανάδοχοσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο : Περιεχόμενο προςφοράσ 

Θ προςφορά των διαγωνιηόμενων κα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα παρακάτω.   

9.1 Οικονομικι προςφορά.  

9.1.1 Θ οικονομικι προςφορά κα αφορά για τθν εκτζλεςθ προςφερόμενων υπθρεςιϊν ναυαγοςωςτικισ κάλυψθσ τθσ 

παροφςασ μελζτθσ, για χρονικι διάρκεια τεςςάρων (4) μθνϊν για το ζτοσ 2022.  

Θ προςφορά κα εξειδικεφεται ςτα παρακάτω: 

1. Δαπάνεσ Προςωπικοφ. 

2. Δαπάνεσ επιςιμανςθσ ορίων αςφαλοφσ κολφμβθςθσ 

3. Δαπάνεσ management – οργάνωςθ και διαχείριςθ εκτζλεςθσ εργαςίασ. 

9.1.2 Για τθν διαμόρφωςθ τθσ οικονομικισ προςφοράσ, οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να λάβουν υπ' όψιν ότι ο ανάδοχοσ 

µε δικι του ευκφνθ και μζριμνα αναλαμβάνει το κόςτοσ και τα ζξοδα που αφοροφν: 
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 τθν διάκεςθ του ςυνόλου του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ ευκφνθσ του αναδόχου όπωσ περιγράφονται ςτθν παροφςα 

μελζτθ, τθν αποκικευςι του και τθν διαςφάλιςι του.  

 Σα ζξοδα μεταφοράσ του απαιτοφμενου εν λόγω εξοπλιςμοφ κακϊσ και το τακτικό service και ςυντιρθςθ για τθν 

διαςφάλιςθ τθσ άψογθσ λειτουργίασ του. 

 τον κακαριςμό του εξοπλιςμοφ. 

 τθν αμοιβι (μιςκοδοςία και εργοδοτικζσ ειςφορζσ) του απαςχολοφμενου προςωπικοφ (ναυαγοςϊςτεσ, χειριςτζσ 

ςκάφουσ) και λοιπά ςυναφι ζξοδα µε τθν απαςχόλθςθ του. 

 το "management" τθσ ναυαγοςωςτικισ υπθρεςίασ (εκπαίδευςθ προςωπικοφ, τεχνικι υποςτιριξθ, παροχι 

τεχνογνωςίασ ςτθν εκτζλεςθ τθσ ναυαγοςωςτικισ υπθρεςίασ, εποπτεία και ςχεδιαςμόσ των υπθρεςιϊν, κλπ). 

9.2 Σεχνικι προςφορά.  

Εξοπλιςμόσ εκτζλεςθσ τθσ ναυαγοςωςτικισ υπθρεςίασ : Για τθν άριςτθ και απρόςκοπτθ εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ, οι 

ενδιαφερόμενοι υποχρεοφνται να διακζτουν τον απαιτοφμενο και κατάλλθλο εξοπλιςμό ςε είδοσ, αρικμό και 

λειτουργικότθτα, που κα κακορίηουν ςτθν προςφορά τουσ, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ μελζτθσ. Ο 

εξοπλιςμόσ κα είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ για κατάλλθλθ εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν. ε κάκε περίπτωςθ ο 

ενδιαφερόμενοσ κα πρζπει αν κρικεί ανάδοχοσ του ζργου να παρουςιάςει τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό ςε εφτά (7) μζρεσ 

από τθν πρόςκλθςθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ. 

9.3 Δεν γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο : Επιλογή ανάδοχου 

10.1 Ο Διμοσ κα ανακζςει, τθν προαναφερόμενθ υπθρεςία ςε νομίμωσ λειτουργοφςα ςχολι ναυαγοςωςτικισ 

εκπαίδευςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Π.Δ. 71/2020. τθν περίπτωςθ αυτι, για τθν τιρθςθ των υποχρεϊςεων, 

υπεφκυνθ είναι αποκλειςτικά θ ςχολι αυτι για το τμιμα τθσ ναυαγοςωςτικισ κάλυψθσ που αναλαμβάνει με τθν 

παροφςα εργαςία και αυτζσ είναι οι ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

 Περίπτωςθ (α) τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 7 του Π.Δ. 71/2020 

 Περίπτωςθ (γ) αποκλειςτικά και μόνο για τισ υποπεριπτϊςεισ 9, 10, 11, 15, 16, 19, 21και 26 τθσ παραγράφου 1 

του άρκρου 7 του Π.Δ. 71/2020 

 Περίπτωςθ (ε) τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 7 του Π.Δ. 71/2020 

 Παράγραφοσ 2 του άρκρου 7 του Π.Δ. 71/2020, αποκλειςτικά και μόνο ωσ αναφορά ςτθν επάνδρωςθ του 

ςκάφουσ με ζναν χειριςτι και ζνα ναυαγοςϊςτθ, κακϊσ το ςκάφοσ, λοιπόσ εξοπλιςμόσ και λειτουργικζσ 

δαπάνεσ δεν περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα εργαςία και αποτελοφν ευκφνθ του Διμου. 

10.2 Ο Διμοσ ζχει τθ δυνατότθτα  να ανακζςει τθν υπθρεςία ναυαγοςωςτικισ κάλυψθσ τθσ παροφςθσ και ςε φυςικό ι 

νομικό πρόςωπο που δραςτθριοποιείτε ςε υπθρεςίεσ διάςωςθσ ατόμων ςτθ κάλαςςα ςε περίπτωςθ που δεν 

εκδθλϊςουν ενδιαφζρον ςχολζσ ναυαγοςωςτικισ εκπαίδευςθσ νομίμωσ λειτουργοφςεσ, εξαιτίασ τθσ παραμεκορίου και 

επειδι ςτο νθςί δεν λειτουργεί τζτοια ςχολι. 

10.3 Μετά τθν υποβολι προςφορϊν ο Διμοσ διατθρεί, επί ποινι αποκλειςμοφ, το δικαίωμα υποβολισ διευκρινιςτικϊν 

ερωτιςεων προσ τουσ διαγωνιηόμενουσ προκειμζνου να διευκρινίςει τυχόν αςάφειεσ των προςφορϊν τουσ (τεχνικοφ 

χαρακτιρα).  

10.4 Θ επιλογι του ανάδοχου κα γίνει µε βάςθ τθν χαμθλότερθ τιμι για το ςφνολο του ζργου.  

10.5 Αξιολογοφνται µόνο οι προςφορζσ που είναι αποδεκτζσ ςφμφωνα µε τουσ κακοριηόμενουσ ουςιϊδεισ όρουσ τθσ 

ςυγγραφισ υποχρεϊςεων. Ουςιϊδεισ όροι κεωροφνται όλοι οι όροι εκτόσ όςων ρθτά κακορίηονται ωσ επουςιϊδεισ ι µθ 

επικυμθτοί.  

 

ΑΡΘΡΟ 12ο : υμβατικά ςτοιχεία 

υμβατικά ςτοιχεία που διζπουν τουσ όρουσ τθσ ναυαγοςωςτικισ υπθρεςίασ κατά ςειρά ιςχφοσ είναι: 

α) Σο ςυμφωνθτικό που κα υπογραφεί µε τον ανάδοχο.  

β) Θ προςφορά του ανάδοχου. 

γ) Θ παροφςα υγγραφι Τποχρεϊςεων  

δ) Θ υπ’ αρικμ. 158/2021 μελζτθ τθσ Διεφκυνςθσ Περιβάλλοντοσ του Διμου Μυτιλινθσ.  
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ΑΡΘΡΟ 13ο : Ιςχφουςεσ, διατάξεισ 

Θ διενζργεια και θ εκτζλεςθ του ναυαγοςωςτικοφ ζργου διζπονται από τισ παρακάτω διατάξεισ. 

1. Σου Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ),(ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016)» όπωσ ιςχφει. 

2. Σου Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/τ.Α’/9-3-2021) «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου 

των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και τθσ αςφάλειασ και άλλεσ 

διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία». 

3. Σου Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων», όπωσ ζχει ςυμπλθρωκεί από 

το άρκρο 2 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 /τ. Αϋ/2-2-2012), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει με τθν Πράξθ Νομοκετικοφ 

Περιεχομζνου (ΠΝΠ) ΦΕΚ 102/τ.Αϋ/26-8-2015 «Κατεπείγουςεσ ρυκμίςεισ για τθν ομαλι λειτουργία των Οργανιςμϊν 

Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ», κακϊσ και αναδιατυπωκεί και ιςχφει με το άρκρ. 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 

42/τ.Αϋ/23.2.2007) «Ειδικζσ ρυκμίςεισ κεμάτων μεταναςτευτικισ πολιτικισ και λοιπϊν ηθτθμάτων αρμοδιότθτασ 

Τπουργείου Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ», κακϊσ και ςφμφωνα με τθν παρ. 13 του άρκρου 20 

του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Αϋ/23‐12‐2008) «Αναδιοργάνωςθ τθσ δθμοτικισ αςτυνομίασ και ρυκμίςεισ λοιπϊν 

κεμάτων αρμοδιότθτασ Τπουργείου Εςωτερικϊν» κ.λ.π. διατάξεισ.  

4. Σου Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68Α’/20-3-2007) «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 

τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ».  

5. Σου Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010) «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ αυτοδιοίκθςθσ και τθσ αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ – 

Πρόγραμμα Καλλικράτθσ».  

6. Σου Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Αϋ/5-8-2016) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ»  

7. Σθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για 

τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,   

8. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο»  

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

10. Σου Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α’/9-3-1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα διοικθτικισ διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ»  

11. Σου ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων και Τπθρεςιϊν 

του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ 

διατάξεισ του άρκρου,    

12. Σου Π.Δ.71/2020 (ΦΕΚ 166/τ. Αϋ/31-08-2020) «χολζσ ναυαγοςωςτικισ εκπαίδευςθσ, χοριγθςθ άδειασ ναυαγοςϊςτθ, 

υποχρεωτικι πρόςλθψθ ναυαγοςϊςτθ ςε οργανωμζνεσ ι μθ παραλίεσ» 

13. των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που αναφζρονται 

ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του 

αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και 

εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο : Επιβαρφνςεισ ανάδοχου 

Ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται µε τουσ ιςχφοντεσ κατά τθν θμζρα του διαγωνιςμοφ φόρουσ, τζλθ και κρατιςεισ, πλθν του 

ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο : Διάρκεια ςυμβατικοφ αντικειμζνου 

Θ περίοδοσ που κα παρζχεται θ εν λόγω υπθρεςία κα είναι για τζςςερισ μινεσ από 1θ Ιουνίου ζωσ τθν 30θ επτεμβρίου 

2022 κακϊσ είναι θ ελάχιςτθ υποχρζωςθ που ζχει ο Διμοσ βάςθ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ, δίνεται όμωσ θ δυνατότθτα, θ 

διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ να είναι για πζντε μινεσ από 15 Μαΐου του 2022 ζωσ και 15 Οκτωβρίου του 2022, δθλαδι δφο 

εβδομάδεσ πριν και δφο εβδομάδεσ μετά τθ ςεηόν, χρόνοσ που χρειάηεται για τθν προετοιμαςία τοποκζτθςθσ και 

απομάκρυνςθσ των ςθμαντιρων (ςθμαδοφρεσ). 

ε περίπτωςθ που θ ςυμβαςιοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ γίνει μεταγενζςτερα τθσ 01.06.2022, τότε δίνεται θ δυνατότθτα να 

μειωκεί μζροσ του φυςικοφ αντικειμζνου για τισ κατθγορίεσ (1) Δαπάνεσ Προςωπικοφ και (3) Δαπάνεσ management – 

Οργάνωςθ και Διαχείριςθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν και αναλογικά να γίνει μείωςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου για τισ 
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αντίςτοιχεσ θμζρεσ μείωςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου. Θ δαπάνθ τθσ κατθγορίασ (2) Δαπάνεσ επιςιμανςθσ Ορίων 

Αςφαλοφσ Κολφμβθςθσ είναι ανεξάρτθτθ του χρόνου τθσ ςφμβαςθσ και καταβάλετε ςτον ανάδοχο το ςφνολο του ποςοφ για 

τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο : Προςωπικό – Σεχνικόσ & Μηχανικόσ εξοπλιςμόσ 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται τθν θμζρα ζναρξθσ τθσ ςφμβαςθσ να παρουςιάςει ςτθν αρμόδια υπθρεςία το ςφνολο του 

απαιτοφμενου προςωπικοφ, κακϊσ και του τεχνικοφ εξοπλιςμοφ ευκφνθσ του, όπωσ περιγράφετε ςτθν παροφςα μελζτθ, 

εγκατεςτθμζνο. 

 

 

 

 Μυτιλήνη 29 / 12 / 2021 Μυτιλήνη 29 / 12 / 2021 

 Θ υντάξαςα Θεωρικθκε (Απόφαςθ Αρ.Πρωτ.40552/29.12.2021) 

 Θ Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνθ Σμιματοσ Ο Αναπλθρωτισ Προϊςτάμενοσ  

  Διεφκυνςθσ Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν 

 

 Γεωργία Μπλζτςα Ευςτράτιοσ Χριςτοφαρισ 

 MSc Περιβαλλοντολόγοσ ΠΕ Διοικθτικοφ Οικονομικοφ 
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ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΑΤΑΓΟΩΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΛΟΤΣΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΤΣΙΛΗΝΗ ΓΙΑ ΣΟ 

ΕΣΟ 2022 

                                                                                                                       ΠΡΟ: ΔΘΜΟ ΜΤΣΙΛΘΝΘ 

 

Ο ………………………………………………………………………………………………….…………….... νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… με ζδρα 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… , Σθλζφωνο 

……………………………...................................…………………… FAX ………….................…………………………… email 

…………………...........…………………...., ΑΦΜ ………………………………………..………………………..........................….. ΔΟΤ 

………………………………………………….., υποβάλλει τθν ακόλουκθ προςφορά : 

Α/Α ΕΙΔΟ Μήνεσ 

Σιμή 

Μονάδοσ/

μήνα 

€ 

Μερικό 

φνολο 

€ 

1 Δαπάνεσ Προςωπικοφ 4   

2. Δαπάνεσ επιςήμανςησ ορίων αςφαλοφσ κολφμβηςησ 4   

3. 
Δαπάνεσ management – οργάνωςη και διαχείριςη 

εκτζλεςησ εργαςιών 
4   

ΤΝΟΛΟ ΧΩΡΙ ΦΠΑ  
ΦΠΑ (24%)  

ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  

ΠΡΟΦΟΡΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩ: ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Με τθν παροφςα δθλϊνω υπεφκυνα ότι ζλαβα πλιρθ γνϊςθ όλων των όρων τθσ υπ’ αρικμό 158 /2021 μελζτθσ τθσ Δ/νςθσ 

περιβάλλοντοσ που αποτελοφν ςυμβατικι μου υποχρζωςθ και το Π.Δ. 71/2020 και προςφζρω τθν παραπάνω τιμι 

 

Θμ/νια  _________________ 

Ο ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΩΠΟ 

  

(Τπογραφι - φραγίδα) 

 


