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ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

με τίτλο: 
«ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ και 

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ 
ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» 

 
Η παρούσα μελέτη αποτυπώνει τις απαιτήσεις της δαπάνης παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής 

κάλυψης και συγκεκριμένα  την ναυαγοσωστική κάλυψη 3 πολυσύχναστων παραλιών σύμφωνα με 

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

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

προκειμένου στην συνέχεια να ακολουθήσει η δημοπράτηση των υπηρεσιών ναυαγοσωστικής 

κάλυψης. 

  

Εισαγωγή 

Στα όρια του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, αναπτύσσεται ακτογραμμή, κατά μήκος της οποίας 

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

κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής. 

 

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

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

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

 

 
Χρηματοδότηση: α)185.000,00 ΥΠΕΣ 
9362/05.02.2021 ΑΔΑ: 6ΠΞΜ46ΜΤΛ6-ΤΗΑ 
κ β) 12.000,00 Τακτικά Έσοδα 
 
Κ.Α. 70-6117.03 
"Ναυαγοσωστική Κάλυψη παραλιών Δήμου 
Ζαγοράς-Μουρεσίου" (185.000,00 ΥΠΕΣ 9362 
κ 12.000,00 Τακτικά) 
 
Κ.Α. 70-6117.04  
"Οριοθέτηση και εξοπλισμός πολυσύχναστων 
παραλιών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου" 
Ποσό 5.000,00 (ΥΠΕΣ 9362) 
 
 



[2]  

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

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

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

λουομένων. 

 

Ο Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου προτίθεται να αναθέσει σε ανάδοχο και συγκεκριμένα σε νομίμως 

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

των λουομένων για την επόμενη κολυμβητική περίοδο αρχομένης την 01.06.2022 έως και 

30.09.2022. 

 

1. Συνοπτική Τεχνική Περιγραφή των υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης 

Οι παραλίες του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου που χαρακτηρίζονται ως Πολυσύχναστες αναφέρονται 

στον ακόλουθο πίνακα: 

 

α/α Ονομασία ακτής 

 
1. 
 

 
Παραλία «Αγ. Ιωάννη»  

 
2. 
 

 
Παραλία «Παπά Νερό»  

 
3. 
 

 
Παραλία «Χορευτού» από ρέμα «ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ» και νότια 

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

και με βάση  το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2131.16/6423/2021, έγγραφο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου. 

 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα, οι πολυσύχναστες παραλίες είναι τρείς από τις οποίες οι δύο (Παπά 

Νερό και Χορευτό) απαιτούν δύο βάθρα. 

Δεδομένου ότι σύμφωνα με το ΠΔ 71/2020, η ναυαγοσωστική κάλυψη είναι υποχρεωτική για τις 

πολυσύχναστες παραλίες, προκύπτει ότι για τις ανωτέρω 3 ακτές θα ανατεθεί η ναυαγοσωστική 

κάλυψη σύμφωνα με τους όρους αυτού. 

Επιπλέον των ανωτέρω, ο ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει υπεύθυνους ακτών για τις παραλίες «Αγ. 

Σαράντα» και «Μυλοπόταμος» οι οποίες είναι επικίνδυνες, απότομες και παρουσιάζουν υψηλό 

κυματισμό, σε περίπτωση που ευνοούν και οι καιρικές συνθήκες. Στις παραλίες αυτές έχουν 

παρατηρηθεί αρκετά περιστατικά όπου κινδύνεψαν ανθρώπινες ζωές, παρά το γεγονός ότι δεν 
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παρουσιάζουν εξαιρετικά αυξημένο αριθμό επισκεπτών σε σύγκριση με τις υπόλοιπες 

«πολυσύχναστες» παραλίες. Οι υπεύθυνοι ακτών, θα φέρουν τον απαιτούμενο φαρμακευτικό 

εξοπλισμό και θα τηρούν το ωράριο της ναυαγοσωστικής κάλυψης σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία, δηλ. από 10:00πμ έως 18:00μμ. 

 

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

στο σύνολο των παραπάνω ακτών.  

 

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

συγκεκριμένα από την 01.06.2022 και όχι πέραν τις 30.09.2022, σύμφωνα με το άρθρο 16 του 

Ν.4676/2020. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων ενός χιλιάδων 

εννιακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (201.996,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

 

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

όλων των φάσεων και τμημάτων. 

 

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

περιγράφει το περιεχόμενο του έργου. 

 

Με βάση το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας, η εργασία δεν μπορεί να υλοποιηθεί από το δυναμικό 

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

ναυαγοσωστικό έργο σε νομίμως λειτουργούσα σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, που θα 

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

 

Η ανάθεση της ναυαγοσωστικής κάλυψης θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο κατακύρωσης την 

χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των υπηρεσιών. 

 

2. Τεχνικές προδιαγραφές των τμημάτων του έργου 

 

Τεχνικές προδιαγραφές ανά τμήμα του έργου 

 

Ναυαγοσωστική κάλυψη 3 πολυσύχναστων παραλιών 

 

2.5. Σύντομη περιγραφή 
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Η ναυαγοσωστική κάλυψη αφορά στην παροχή ναυαγοσωστικού έργου σύμφωνα με τις 

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

Η ναυαγοσωστική κάλυψη επιγραμματικά αφορά την παρουσία του αναγκαίου αριθμού 

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

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

κατάλληλου μηχανοκίνητου εξοπλισμού, όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω. 

 

Περιοχή 

 

α/α Πολυσύχναστες παραλίες Αριθμός βάθρων 

1 Παραλία «Αγ. Ιωάννη» 1 

2 Παραλία «Παπά Νερό» 2 

3 
Παραλία «Χορευτού» από ρέμα 

«ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ» και νότια 
2 

 
2.2 Απαιτήσεις – τεχνικά χαρακτηριστικά 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει το απαραίτητο προσωπικό και όλα τα υλικά, τεχνικά και 

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

εφοδιάζουν κάθε ναυαγοσωστικό βάθρο και συγκεκριμένα: 

 

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

α) Να παρέχει αναγκαίο αριθμό ναυαγοσωστών προκειμένου να στελεχωθούν τα ανωτέρω 5 βάθρα 

για τη χρονική περίοδο και το εύρος των ωρών που αναφέρονται παρακάτω. Κάθε ναυαγοσώστης 

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

ακόλουθες υποχρεώσεις: 

1/. Ο ναυαγοσώστης να βρίσκεται σε ετοιμότητα, με ένδυμα κολύμβησης, καθ’ όλη τη διάρκεια της 

υπηρεσίας του και μπορεί να περιπολεί με σωστική λέμβο, κωπηλατώντας κοντά στο χώρο των 

λουομένων ή να κάθεται επί του υπάρχοντος βάθρου ναυαγοσώστη ή να περιπολεί πεζός επί της 

ακτογραμμής, στο χώρο ευθύνης του. 

2/. Ο ναυαγοσώστης, κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του, να παρακολουθεί τους λουόμενους, 

είναι σε άμεση ετοιμότητα παροχής βοήθειας και δεν εκτελεί άλλη, παράλληλη εργασία. Επίσης, 

φυλάσσει πάντοτε επί του βάθρου την κάρτα που προβλέπεται από τις διατάξεις της υποπερίπτωσης 

26) της περίπτωσης γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 7, (Κατάλληλη, ειδική, πλαστική ή χάρτινη 
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κάρτα, εντός πλαστικής μεμβράνης ή θήκης, η οποία περιέχει το όνομα του ναυαγοσώστη, τη 

φωτογραφία του, τον αριθμό πρωτοκόλλου της άδειας ναυαγοσώστη που κατέχει, καθώς και τη 

Λιμενική Αρχή έκδοσης της άδειας). 

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

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

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

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

κάθε βάθρου. 

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

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

επηρεάζουν την λειτουργική τους κατάσταση. 

 

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

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

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

διάρκεια της σύμβασης. 

 

Β) Να κατασκευάσει βάθρα (παρατηρητήρια) για κάθε ναυαγοσώστη, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα 

στο άρθρο 9 του ΠΔ 71/2020. 

 

Γ) Να εφοδιάζει κάθε ναυαγοσώστη με τον ακόλουθο εξοπλισμό:  

1/. Αδιάβροχο φακό. 

2/. Κιάλια μεγέθυνσης τουλάχιστον επτά επί πενήντα mm.  

3/. Ναυαγοσωστικό σωσίβιο, σύμφωνα με το Παράρτημα 

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

αβύθιστη, σύμφωνα με το Παράρτημα 

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

προαιρετικός).  

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

απινιδωτή με αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια, ενηλίκων και βρεφών. 

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

σύστημα ακινητοποιητή κεφαλής συμβατό με τη σανίδα ακινητοποίησης. 

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

και διαμέτρου τουλάχιστον 10mm. 



[6]  

9/. Ένδυμα κολύμβησης χρώματος πορτοκαλί, στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη 

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ-LIFE GUARD. 

10/. Καπέλο, στην εμπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και, 

κάτωθεν αυτής, η ένδειξη LIFE GUARD. 

11/. Γυαλιά ηλίου. 

12/. Πινακίδα, χρώματος πορτοκαλί, διαστάσεων 80Χ100 εκ.,με την ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ 

ΒΟΗΘΕΙΕΣ και  κάτωθεν αυτής την ένδειξη FIRST Α^, μπλε απόχρωσης. 

13/. Ισοθερμικές κουβέρτες.  

14/. Καταδυτικό μαχαίρι. 

15/. Μάσκα βυθού. 

16/. Βατραχοπέδιλα. 

17/. Σημαία Ναυαγοσώστη, χρώματος πορτοκαλί, διαστάσεων 80Χ100εκ., με την ένδειξη 

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και, κάτωθεν αυτής, την ένδειξη LIFE GUARD, μπλε απόχρωσης. 

18/. Σημαία χρώματος ερυθρού, ίσων διαστάσεων με την προηγούμενη, με την ένδειξη ΧΩΡΙΣ 

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ και, κάτωθεν αυτής, την ένδειξη ΝΟ LIFE GUARD, λευκής απόχρωσης. 

19/. Κινητό τηλέφωνο για κάθε βάθρο, με διαφορετικό αριθμό κλήσης έκαστο, ο αριθμός κλήσης 

του οποίου δημοσιοποιείται, με μέριμνα των, κατά περίπτωση, υπόχρεων, με κάθε πρόσφορο μέσο, 

αναγράφεται σε περίοπτη θέση στο βάθρο (παρατηρητήριο) και αναφέρεται εγγράφως στην τοπική 

Λιμενική Αρχή. 

20/. Φορητή μεγαφωνική συσκευή (τηλεβόας). 

 21/. Κοινή σφυρίχτρα. 

22/. Πράσινη σημαία (Κολυμπάτε ελεύθερα) 80χ100εκ.  

23/. Κίτρινη σημαία (Κολυμπάτε με προσοχή) 80χ100εκ. 

24/. Κόκκινη Σημαία (Απαγορεύεται η είσοδος στο νερό) 80χ100εκ.  

25/. Φορητή συσκευή VHF marine 

26/. Κατάλληλη, ειδική, πλαστική ή χάρτινη κάρτα, εντός πλαστικής μεμβράνης ή θήκης, η οποία 

περιέχει το όνομα του ναυαγοσώστη, τη φωτογραφία του, τον αριθμό πρωτοκόλλου της άδειας 

ναυαγοσώστη που κατέχει, καθώς και τη Λιμενική Αρχή έκδοσης της άδειας. 

 

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

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

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

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

απαγορεύσεις, οι αριθμοί τηλεφώνων των τοπικών κέντρων παροχής πρώτων βοηθειών και της 
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Λιμενικής Αρχής και ο Ευρωπαϊκός Αριθμός έκτακτης Ανάγκης (112). 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

 

ζ.1 Ανά ναυαγοσώστη, να διαθέτει ένα μηχανοκίνητο, επαγγελματικό μικρό σκάφος, ολικού μήκους 

τουλάχιστον τριών μέτρων και τριάντα (3,30) εκατοστών, ιπποδύναμης τουλάχιστον έξι (6) ίππων, 

εγγεγραμμένο αποκλειστικά σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, 

με τα προβλεπόμενα, για την κατηγορία του, εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του μικρού σκάφους, 

δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη 

RESCUE BOAT, μπλε απόχρωσης. Η έλικα του μικρού σκάφους είναι προφυλαγμένη με πλέγμα για 

την αποτροπή ατυχήματος. Μετά τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών από την εγγραφή του στο Βιβλίο 

Εγγραφής Μικρών Σκαφών, επιτρέπεται η δραστηριοποίησή του, με την προϋπόθεση υποβολής, με 

μέριμνα των, κατά περίπτωση, υπόχρεων του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου, σε ετήσια 

βάση, στη Λιμενική Αρχή, βεβαίωσης Αναγνωρισμένου Οργανισμού ή διπλωματούχου ή 

πτυχιούχου ναυπηγού, από την οποία να προκύπτει, ύστερα από επιθεώρηση, ότι το σκάφος και οι 

προωστικοί κινητήρες του εξακολουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών και 

διατάξεων και διατηρούνται σε ικανοποιητική κατάσταση. 

 

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

ένα εκ των δύο ναυαγοσωστών οφείλουν να διαθέτουν επιπλέον ένα επαγγελματικό ατομικό σκάφος 

– θαλάσσιο μοτοποδήλατο, ολικού μήκους τουλάχιστον δύο μέτρων και εβδομήντα πέντε (2,75) 

εκατοστών, ιπποδύναμης τουλάχιστον ογδόντα (80) ίππων, τουλάχιστον δύο (2) θέσεων, χρώματος 

εξωτερικά πορτοκαλί, με τα προβλεπόμενα, για την κατηγορία του, εφόδια. Στο μέσο των πλευρών 



[8]  

του, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η 

ένδειξη RESCUE ΒΟΑΤ, μπλε απόχρωσης. Με το ατομικό σκάφος – θαλάσσιο μοτοποδήλατο του 

εδαφίου αυτού διατίθεται και ένα ειδικό φορείο διάσωσης. Μετά τη συμπλήρωση πέντε (05) ετών 

από την εγγραφή του ατομικού σκάφους στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, επιτρέπεται η 

δραστηριοποίησή του, με την προϋπόθεση υποβολής, με μέριμνα των, κατά περίπτωση, υπόχρεων 

του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου, σε ετήσια βάση, στη Λιμενική Αρχή, βεβαίωσης 

Αναγνωρισμένου Οργανισμού ή διπλωματούχου ή πτυχιούχου ναυπηγού, από την οποία να 

προκύπτει, ύστερα από επιθεώρηση, ότι το σκάφος και οι προωστικοί κινητήρες του εξακολουθούν 

να πληρούν τις απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών και διατάξεων και διατηρούνται σε 

ικανοποιητική κατάσταση. 

 

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

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

ακόλουθα χαρακτηριστικά: Επαγγελματικό, μηχανοκίνητο, πνευστό, μικρό ταχύπλοο σκάφος, 

ολικού μήκους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, ιπποδύναμης τουλάχιστον εκατό (100) ίππων, 

εγγεγραμμένο αποκλειστικά σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, με εφεδρική μηχανή, χρώματος 

εξωτερικά πορτοκαλί, εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα, για την κατηγορία του, εφόδια. Στο μέσο 

των πλευρών του σκάφους, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, 

κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE ΒΟΑΤ, μπλε απόχρωσης. Επιπλέον, πρέπει να είναι 

εφοδιασμένο με μόνιμα εγκατεστημένο προβολέα και VHF GPS –PLOTER, με σανίδα 

ακινητοποίησης επιπλέουσα, με ιμάντες πρόσδεσης και σύστημα ακινητοποιητή κεφαλής συμβατό 

με τη σανίδα ακινητοποίησης, καθώς και με φορητό φαρμακείο ναυαγοσώστη-φορητό απινιδωτή. 

Μετά τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών από την εγγραφή του στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, 

επιτρέπεται η δραστηριοποίησή του, με την προϋπόθεση υποβολής, με μέριμνα των, κατά 

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

Αρχή, βεβαίωσης Αναγνωρισμένου Οργανισμού ή διπλωματούχου ή πτυχιούχου ναυπηγού, από την 

οποία να προκύπτει, ύστερα από επιθεώρηση, ότι το σκάφος και οι προωστικοί κινητήρες του 

εξακολουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών και διατάξεων και 

διατηρούνται σε ικανοποιητική κατάσταση.  

 

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

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

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

λουτρικών εγκαταστάσεων, υπό τις εντολές της Λιμενικής Αρχής. 
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Ζ.4 Να διαθέτει όχημα 4Χ4, για την δυνατότητα ελέγχου μη πολυσύχναστων περιοχών και 

συγκεκριμένα των παραλιών «Μυλοπόταμος» και «Αγ. Σαράντα». Το όχημα αυτό θα είναι 

εξοπλισμένο με φορητό φαρμακείο, πλωτό φορείο διάσωσης και ναυαγοσωστικό σωσίβιο. 

Σε περίπτωση που υπάρχει έκτακτη ανάγκη θα μεταβαίνει άμεσα στην παραλία που λαμβάνει χώρα 

το γεγονός. 

 

2.3 Διάρκεια 

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

Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος, με ημερομηνία έναρξης την 01/06/2022 και λήξης την 

30/09/2022. 

Τα βάθρα θα λειτουργούν καθημερινά, 7 ημέρες ανά εβδομάδα, από 10:00΄πμ έως 18:00΄μμ. 

 

2.4  Οριοθέτηση της ακτογραμμής 3 πολυσύχναστων παραλιών 

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο των πολυσύχναστων παραλιών πρέπει να οριοθετηθεί 

η γραμμή   λουομένων κατά μήκος των ακτών. 

 

2.4.1 Περιοχή 

 

α/α Πολυσύχναστες παραλίες Μήκος ακτής Αριθμός διαύλων 

1 Παραλία «Αγ. Ιωάννη» 400 1 
2 Παραλία «Παπά Νερό» 800 2 

3 
Παραλία «Χορευτού» από 
ρέμα «ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ» και 
νότια 

800 2 

 
2.4.2 Απαιτήσεις – τεχνικά χαρακτηριστικά 

Για την οριοθέτηση της γραμμής λουόμενων στις παραπάνω ακτές απαιτείται: 

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

λουόμενοι, με την τοποθέτηση ευδιάκριτων πλωτών σημαντήρων χρώματος κίτρινου σχήματος 

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

Β) Η οριοθέτηση – επισήμανση δίαυλου πλάτους τουλάχιστον πέντε μέτρων από τον οποίο 

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

διαύλου σημαίνονται με την τοποθέτηση κατάλληλων πλωτών σημαντήρων χρώματος κίτρινου 

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

την ανοικτή θάλασσα, οι οποίοι τοποθετούνται σε απόσταση τριών μέτρων ο ένας από τον άλλον. 
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Κατά συνέπεια για την οριοθέτηση κάθε μίας εκ των άνω παραλιών απαιτείται ενδεικτικά από τον 

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

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

 Σχοινί βυθιζόμενο διαμέτρου Φ 8. 

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

γάντζο στερέωσης διαστάσεων: 

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

 

2.4.3 Διάρκεια και Χρονική εξέλιξη της οριοθέτησης 

 

Η εργασία που περιγράφεται παραπάνω θα πρέπει εύλογα να έχει ολοκληρωθεί έως τις 01/06/2022. 

 

Κατά το χρονικό διάστημα από 01/06/2022 έως και 30/09/2022 απαιτείται δύο (2) φορές την 

εβδομάδα η επίβλεψη των προαναφερθέντων οριοθετημένων γραμμών όπως επίσης και η άμεση 

αντικατάσταση υλικών, σε περίπτωση απωλειών με επιβάρυνση του αναδόχου. 

 

Μετά την λήξη της κολυμβητικής περιόδου 30/09/2022, ο ανάδοχος θα πρέπει να περισυλλέξει τα 

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

κατάσταση. 

 

2.5 Συμπληρωματικά στοιχεία 

2.5.1 Γενικά στοιχεία 

 Οι ενδιαφερόμενοι ανάδοχοι οφείλουν να επισκεφθούν τους χώρους που αφορούν το 

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

για να λάβουν γνώση των επιτόπιων συνθηκών εργασίας. 

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

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

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

περιπτώσεις προβλημάτων ή αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών που προβλέπονται στην παρούσα 

μελέτη. 

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

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

 Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, προς τις 
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εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει απόλυτη συμμόρφωση και ευρίσκεται σε συνεχή επαφή για 

να πιστοποιείται και η εκτέλεση εργασίας του. 

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

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντονίζει το έργο και να ενημερώνει τις υπηρεσίες του Δήμου 

για θέματα που αφορούν την καλύτερη δυνατή εκτέλεση του έργου. 

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

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

απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί 

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

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

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

έργου. 

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

να διατηρείται καθαρός. 

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

ανάδοχου. 

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

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

προβλεπόμενο πρόγραμμα εργασιών χωρίς διακοπή. Παράλληλα υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα 

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

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

επανόρθωσή της. 

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

άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου. 

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

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

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

συμβούν στο προσωπικό του ανάδοχου ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ο 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. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανόνες υγιεινής, 

ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας περιβάλλοντος. 

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

κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών με τον ανάλογο εξοπλισμό και προσωπικό στις 01.06.2022 και 
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έως ώρα 10.00. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 

υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, κατά τα 

οριζόμενα στο  άρθρο 203 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 103 του ν. 4782/2021  

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

κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

 Σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου η Υπηρεσία διατηρεί το 

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

ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 Η Δημοτική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, όταν αποδεδειγμένα κρίνει ότι ο ανάδοχος εκτελεί 

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

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

ημερών, να υποβάλλει τις απόψεις του εγγράφως. 

 Σε περίπτωση βεβαιώσεων παραβάσεων από Λιμενική Αρχή ή οποιαδήποτε Αρχή που 

οφείλεται σε παράβλεψη – υπαιτιότητα του ανάδοχου επιβαρύνεται ο ανάδοχος. 

 

2.5.2 Ισχύουσες, διατάξεις 

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

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

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

υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες. 

 
Ζαγορά 13.04.2022 

 
ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
 ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣ    ΜΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
                  ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ              ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ  
 



[13]  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           
ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   
 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 

Για χρονική διάρκεια τεσσάρων (4) μηνών από 1η Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου για το έτος 2022 
 

ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

Α Ναυαγοσωστική κάλυψη 3 πολυσύχναστων παραλιών (5 βάθρα) 

 

Α1. 
Για την διάθεση του συνόλου του απαιτούμενου εξοπλισμού, αποθήκευσή & 
διασφάλισή του, μετά των απαιτούμενων βάθρων, ήτοι: 

69.000,00

 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 
ΒΑΣΕΙ Π.Δ. 71/20 (5 τεμ) 

 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΝΤΑ ΠΥΡΓΩΝ, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 71/20 
ΚΟΣΤΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΟΡΑΣ (5 τεμ) 
 

 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5μ ΜΕ 
ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΚΑΙ ΠΛΩΤΟ ΦΟΡΕΙΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ (1 τεμ) 

 JET SKI (2 τεμ) 

 
ΜΙΣΘΩΣΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 4*4 ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ 
ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (1 
τεμ) 

 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 
ΒΑΣΕΙ Π.Δ. 71/20 (5 τεμ) 

Α2. 
Για τα έξοδα μεταφοράς του απαιτούμενου εξοπλισμού, καθώς & για την 
τακτική συντήρησή 

3.000,00

Α3. Για τον καθαρισμό του εξοπλισμού. 2.500,00

Α4. 
Για την ασφαλιστική κάλυψη απαιτούμενου εξοπλισμού καθώς & τα συναφή 
τέλη - φόρους. 

3.400,00

 
Α5. 

Για την αμοιβή (μισθοδοσία & εργοδοτικές εισφορές) του απασχολούμενου 
προσωπικού (Ναυαγοσώστες και Χειριστές ταχύπλοου Σκάφους) και για λοιπά 
συναφή έξοδα, ήτοι: 

78.000,00

 

ΗΜΕΡΟΜΗΣΘΙΟ 
5 ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΜΕ 1 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΚΑΙ 1 ΧΕΙΡΙΣΤΗ 
ΣΚΑΦΟΥΣ ΜΕ 1 ΣΥΝΟΔΟ 
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)  
122 ημερομίσθια  (40.000,00ευρώ) 
 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΣΘΙΟ 2 ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)  
* 122 ημερομίσθια (10.000,00ευρώ) 
 

 
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ (75%) ΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ  
18 ημερομίσθια (13.000,00ευρώ) 

Δώρα, επιδόματα αδείας (15.000,00ευρώ) 

Α6. 
Για το «management» του έργου (οργάνωση, εποπτεία & σχεδιασμός 
εργασιών, κ.λ.π.). 

3.000,00

Β Οριοθέτηση της ακτογραμμής πολυσύχναστων παραλιών 

Β1. Για την οριοθέτηση γραμμής λουομένων (προμήθεια υλικών, τοποθέτηση) 3.000,00

Β2. Για την παρακολούθηση οριοθέτησης γραμμής λουομένων 500,00

Β3. Για την αποξήλωση γραμμής λουομένων 500,00

 
Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ) 162.900,00

 
ΦΠΑ (24%) 39.096,00

 
Σύνολο 201.996,00

 

Η συνολική δαπάνη της παρεχόμενης υπηρεσίας «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των διακοσίων ενός 

χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (201.996,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα 

βαρύνει τον κωδικό αριθμό Κ.Α. 70-6117.03 "Ναυαγοσωστική Κάλυψη παραλιών Δήμου Ζαγοράς-

Μουρεσίου" με ποσό 197.000,00€ και Κ.Α. 70-6117.04 "Οριοθέτηση και εξοπλισμός 

πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"με ποσό 5.000,00€ του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου του οικονομικού έτους 2022. 

 

Ζαγορά 13.04.2022 

                      ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣ    ΜΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
                  ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ              ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           
ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ’ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ     
 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  
 

 

Άρθρο 1ο (Α1) 

Α.1 Για την διάθεση του συνόλου του απαιτούμενου εξοπλισμού, αποθήκευσή & διασφάλισή του, 

μετά των απαιτούμενων βάθρων, ήτοι: 

 

α) Κατασκευή και τοποθέτηση βάθρου (παρατηρητήριο) για κάθε ναυαγοσώστη, κατά τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο άρθρο 9 του ΠΔ 71/2020. 

 

β) Ατοµικός Εξοπλισµός Ναυαγοσώστη ανά βάθρο, (άρθρο 7, Π.∆. 71/2020), στα οποία 

περιλαμβάνονται: 

1/. Αδιάβροχος φακός. 

2/. Κιάλια μεγέθυνσης τουλάχιστον επτά επί πενήντα mm.  

3/. Ναυαγοσωστικό σωσίβιο, σύμφωνα με το Παράρτημα 

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

αβύθιστη, σύμφωνα με το Παράρτημα 

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

προαιρετικός).  

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

απινιδωτή με αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια, ενηλίκων και βρεφών. 

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

ακινητοποιητή κεφαλής συμβατό με τη σανίδα ακινητοποίησης. 

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

και διαμέτρου τουλάχιστον 10mm. 

9/. Ένδυμα κολύμβησης χρώματος πορτοκαλί, στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη 

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ-LIFE GUARD. 

10/. Καπέλο, στην εμπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και, 
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κάτωθεν αυτής, η ένδειξη LIFE GUARD. 

11/. Γυαλιά ηλίου. 

12/. Πινακίδα, χρώματος πορτοκαλί, διαστάσεων 80Χ100 εκ.,με την ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 

και  κάτωθεν αυτής την ένδειξη FIRST Α^, μπλε απόχρωσης. 

13/. Ισοθερμικές κουβέρτες.  

14/. Καταδυτικό μαχαίρι. 

15/. Μάσκα βυθού. 

16/. Βατραχοπέδιλα. 

17/. Σημαία Ναυαγοσώστη, χρώματος πορτοκαλί, διαστάσεων 80Χ100εκ., με την ένδειξη 

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και, κάτωθεν αυτής, την ένδειξη LIFE GUARD, μπλε απόχρωσης. 

18/. Σημαία χρώματος ερυθρού, ίσων διαστάσεων με την προηγούμενη, με την ένδειξη ΧΩΡΙΣ 

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ και, κάτωθεν αυτής, την ένδειξη ΝΟ LIFE GUARD, λευκής απόχρωσης. 

19/. Κινητό τηλέφωνο για κάθε βάθρο, με διαφορετικό αριθμό κλήσης έκαστο, ο αριθμός κλήσης 

του οποίου δημοσιοποιείται, με μέριμνα των, κατά περίπτωση, υπόχρεων, με κάθε πρόσφορο μέσο, 

αναγράφεται σε περίοπτη θέση στο βάθρο (παρατηρητήριο) και αναφέρεται εγγράφως στην τοπική 

Λιμενική Αρχή. 

20/. Φορητή μεγαφωνική συσκευή (τηλεβόας). 

 21/. Κοινή σφυρίχτρα. 

22/. Πράσινη σημαία (Κολυμπάτε ελεύθερα) 80χ100εκ.  

23/. Κίτρινη σημαία (Κολυμπάτε με προσοχή) 80χ100εκ. 

24/. Κόκκινη Σημαία (Απαγορεύεται η είσοδος στο νερό) 80χ100εκ.  

25/. Φορητή συσκευή VHF marine 

26/. Κατάλληλη, ειδική, πλαστική ή χάρτινη κάρτα, εντός πλαστικής μεμβράνης ή θήκης, η οποία 

περιέχει το όνομα του ναυαγοσώστη, τη φωτογραφία του, τον αριθμό πρωτοκόλλου της άδειας 

ναυαγοσώστη που κατέχει, καθώς και τη Λιμενική Αρχή έκδοσης της άδειας. 

 

γ) Επιπλέον των ανωτέρω ένα μηχανοκίνητο, επαγγελματικό μικρό σκάφος, ολικού μήκους 

τουλάχιστον τριών μέτρων και τριάντα (3,30) εκατοστών, ιπποδύναμης τουλάχιστον έξι (6) 

ίππων, εγγεγραμμένο αποκλειστικά σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, χρώματος εξωτερικά 

πορτοκαλί, με τα προβλεπόμενα, για την κατηγορία του, εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του μικρού 

σκάφους, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η 

ένδειξη RESCUE BOAT, μπλε απόχρωσης. Η έλικα του μικρού σκάφους είναι προφυλαγμένη με 

πλέγμα για την αποτροπή ατυχήματος. Μετά τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών από την εγγραφή του 

στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, επιτρέπεται η δραστηριοποίησή του, με την προϋπόθεση 
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υποβολής, με μέριμνα των, κατά περίπτωση, υπόχρεων του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου, 

σε ετήσια βάση, στη Λιμενική Αρχή, βεβαίωσης Αναγνωρισμένου Οργανισμού ή διπλωματούχου ή 

πτυχιούχου ναυπηγού, από την οποία να προκύπτει, ύστερα από επιθεώρηση, ότι το σκάφος και οι 

προωστικοί κινητήρες του εξακολουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών και 

διατάξεων και διατηρούνται σε ικανοποιητική κατάσταση. 

 

δ) Ειδικά για τις παραλίες Χορευτό και Αι Γιάννη, στις οποίες θα απαιτηθούν δύο βάθρα, για τον ένα 

εκ των δύο ναυαγοσωστών οφείλουν να διαθέτουν επιπλέον ένα επαγγελματικό ατομικό σκάφος - 

θαλάσσιο μοτοποδήλατο, ολικού μήκους τουλάχιστον δύο μέτρων και εβδομήντα πέντε (2,75) 

εκατοστών, ιπποδύναμης τουλάχιστον ογδόντα (80) ίππων, τουλάχιστον δύο (2) θέσεων, χρώματος 

εξωτερικά πορτοκαλί, με τα προβλεπόμενα, για την κατηγορία του, εφόδια. Στο μέσο των πλευρών 

του, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η 

ένδειξη RESCUE ΒΟΑΤ, μπλε απόχρωσης. Με το ατομικό σκάφος - θαλάσσιο μοτοποδήλατο του 

εδαφίου αυτού διατίθεται και ένα ειδικό φορείο διάσωσης. Μετά τη συμπλήρωση πέντε (05) ετών 

από την εγγραφή του ατομικού σκάφους στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, επιτρέπεται η 

δραστηριοποίησή του, με την προϋπόθεση υποβολής, με μέριμνα των, κατά περίπτωση, υπόχρεων 

του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου, σε ετήσια βάση, στη Λιμενική Αρχή, βεβαίωσης 

Αναγνωρισμένου Οργανισμού ή διπλωματούχου ή πτυχιούχου ναυπηγού, από την οποία να 

προκύπτει, ύστερα από επιθεώρηση, ότι το σκάφος και οι προωστικοί κινητήρες του εξακολουθούν 

να πληρούν τις απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών και διατάξεων και διατηρούνται σε 

ικανοποιητική κατάσταση. 

 

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

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

ακόλουθα χαρακτηριστικά: Επαγγελματικό, μηχανοκίνητο, πνευστό, μικρό ταχύπλοο σκάφος, 

ολικού μήκους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, ιπποδύναμης τουλάχιστον εκατό (100) ίππων, 

εγγεγραμμένο αποκλειστικά σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, με εφεδρική μηχανή, χρώματος 

εξωτερικά πορτοκαλί, εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα, για την κατηγορία του, εφόδια. Στο μέσο 

των πλευρών του σκάφους, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, 

κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE ΒΟΑΤ, μπλε απόχρωσης. Επιπλέον, πρέπει να είναι 

εφοδιασμένο με μόνιμα εγκατεστημένο προβολέα και VHF GPS -PLOTER, με σανίδα 

ακινητοποίησης επιπλέουσα, με ιμάντες πρόσδεσης και σύστημα ακινητοποιητή κεφαλής συμβατό 

με τη σανίδα ακινητοποίησης, καθώς και με φορητό φαρμακείο ναυαγοσώστη-φορητό απινιδωτή. 

Μετά τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών από την εγγραφή του στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, 
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επιτρέπεται η δραστηριοποίησή του, με την προϋπόθεση υποβολής, με μέριμνα των, κατά 

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

Αρχή, βεβαίωσης Αναγνωρισμένου Οργανισμού ή διπλωματούχου ή πτυχιούχου ναυπηγού, από την 

οποία να προκύπτει, ύστερα από επιθεώρηση, ότι το σκάφος και οι προωστικοί κινητήρες του 

εξακολουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών και διατάξεων και 

διατηρούνται σε ικανοποιητική κατάσταση.  

 

στ) Να διαθέτει όχημα 4Χ4, για την δυνατότητα ελέγχου μη πολυσύχναστων περιοχών και 

συγκεκριμένα των παραλιών «Μυλοπόταμος» και «Αγ. Σαράντα». Το όχημα αυτό θα είναι 

εξοπλισμένο με φορητό φαρμακείο, πλωτό φορείο διάσωσης και ναυαγοσωστικό σωσίβιο. 

 

Κόστος Εξοπλισµού Ναυαγοσώστη περιλαμβανομένου και της κατασκευής και τοποθέτησης 

βάθρων.  

Ολογράφως: Εξήντα εννέα χιλιάδες ευρώ 

Αριθµητικώς: 69.000,00€ 

 

Άρθρο 2ο (Α2) 

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

συντήρηση αυτού, για την διασφάλιση της άψογης λειτουργίας του. 

Ολογράφως: Τρείς χιλιάδες ευρώ 

Αριθµητικώς: 3.000,00€ 

 

Άρθρο 3ο (Α3) 

Για τον καθαρισμό του εξοπλισμού. 

Ολογράφως: Δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 

Αριθµητικώς: 2.500,00 ευρώ 

 

Άρθρο 4ο (Α4) 

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

και φόρους. 

Ολογράφως: Τρεις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ 

Αριθµητικώς: 3.400,00 ευρώ 

 

Άρθρο 5ο (Α5) 
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Για την αμοιβή (μισθοδοσία & εργοδοτικές εισφορές) του απασχολούμενου προσωπικού 

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

απασχόληση. 

Ολογράφως: Εβδομήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ  

Αριθµητικώς: 78.000,00€ 

 

Άρθρο 6ο (Α6) 

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

κ.λ.π.). 

Ολογράφως: Τρεις χιλιάδες ευρώ  

Αριθµητικώς: 3.000,00 € 

 

Άρθρο 7ο (Β1) 

Για την οριοθέτηση γραμμής λουομένων (προμήθεια υλικών, τοποθέτηση) 

Ολογράφως: Τρεις χιλιάδες ευρώ  

Αριθµητικώς: 3.000,00 € 

 

Άρθρο 8ο (Β2) 

Για την παρακολούθηση οριοθέτησης γραμμής λουομένων  

Ολογράφως: Πεντακόσια ευρώ  

Αριθµητικώς: 500,00 € 

 

Άρθρο 9ο (Β3) 

Για την αποξήλωση γραμμής λουομένων  

Ολογράφως: Πεντακόσια ευρώ  

Αριθµητικώς: 500,00 € 

 
Ζαγορά 13.04.2022 

 
  
                     ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣ    ΜΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
                  ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ              ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ  
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 Παραρτήματα: 
 
1) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: «Περιεχόμενο φορητού φαρμακείου ναυαγοσώστη». 
 
2) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: «Τύπος ναυαγοσωστικού σωσιβίου (RESCUE CAN)». 
 
3) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: «Τύπος ναυαγοσωστικής σανίδας (RESCUE BOARD)». 
 
4) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: «Τύπος σωστικού σωλήνα (RESCUE TUBE)». 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           
ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   
 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο συγγραφής υποχρεώσεων 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την ανάθεση σε ανάδοχο και εκτέλεση της δημόσιας 

σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης 

πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου» για το έτος 2022. Ο Δήμος Ζαγοράς 

Μουρεσίου θα αναθέσει την προαναφερόμενη υπηρεσία μετά από διαγωνισμό σε ανάδοχο που θα 

διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό εξοπλισμένο με τον απαραίτητο εξοπλισμό και την τεχνογνωσία 

για την καλή εκτέλεση της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166Β/31-8-2020). Οι 

δε τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων υπηρεσιών θα είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις που 

αναφέρονται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών. 

 

Άρθρο 2ο Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από τις διατάξεις: 

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

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει 

- του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια 

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

άρθρου 37 

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

ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα 

Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και 

άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337 

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

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
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- του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150) 

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 

στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

- του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του 

νοµοθετικού πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο 

δηµόσιωνσυµβάσεων και λοιπές διατάξεις» 

- του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών 

ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 

- του ν.4912/17-03-22 «ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» 

-    του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) 

- την υπ' αριθμ. 76928 (Φ.Ε.Κ. 3075/ Β’/13.07.2021) Απόφαση του Υπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης 

του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” 

- τηνυπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών 

ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με 

χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

- της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική 

Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

- της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού 

Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

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

εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» 

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

των άρθρων 85 επ. 

- του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

- του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 

στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 

εμπορικές συναλλαγές», 
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- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 

156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» 

- του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 

Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές 

Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες 

διατάξεις», 

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

έγγραφα και στοιχεία» 

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

- του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

- του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 

Πολιτιστικά Θέματα», 

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

2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση 

της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 

- του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 

2016 και άλλες διατάξεις», 

- 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, 

- του Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166Β/31-8-2020) «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, 

χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη 

παραλίες.», όπως τροποποιημένες ισχύουν. 
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- της παραγράφου 11 του άρθρου 15 του ν. 2743/1999 (Α' 211), όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4676/2020 (Α' 67) και εκάστοτε ισχύει 

- της υπ. αριθ. 2131.16/6423/2021 (ΑΔΑ: ΩΖΒ44653ΠΩ-ΗΜ5) απόφασης της 

αρμόδιας Επιτροπής του Λιμεναρχείου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 

166Β/31-8-2020) 

- της με αριθμ. 04/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΕΙΙΩΡΚ-

ΕΞΨ) με την οποία συγκροτήθηκαν οι γνωμοδοτικές επιτροπές διενέργειας και αξιολόγησης 

συμβάσεων προμηθειών/υπηρεσιών. 

 

Άρθρο 3ο Συμβατικά στοιχεία 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΕΕΕΣ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Άρθρο 4ο 

Καθορισμός χώρου και χρόνου εργασίας 

Ως χώρος συμβατικής εργασίας και άμεσης παροχής εργασιών του ανάδοχου για χρονικό διάστημα 

από 1/6/2022 έως και 30/09/2022 (4 μήνες) σύμφωνα με την απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής του 

Λιμεναρχείου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166Β/31- 8-2020), για το έτος 

2022, ορίζονται οι παραλίες οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως πολυσύχναστες και είναι οι εξής τρεις: 

α/α Ονομασία ακτής 

 
1. 
 

 
Παραλία "Αγ. Ιωάννη"  

 
2. 
 

 
Παραλία "Παπά Νερό"  

 
3. 
 

 
Παραλία "Χορευτού" από ρέμα "ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ" και νότια 

 

Σε κάθε παραλία θα τοποθετηθεί από τον ανάδοχο ναυαγοσώστης, που θα ελέγχει έκταση ακτής σε 

ακτίνα διακοσίων (200) μέτρων, εκατέρωθεν του βάθρου ναυαγοσώστη. Ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να τοποθετήσει τα βάθρα ναυαγοσώστη (5 βάθρα), με τις προδιαγραφές που 
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ορίζονται από το νόμο και μετά από συνεννόηση με το Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου. 

Επιπλέον ορίζονται υπεύθυνοι ακτής, για τις ακτές «Μυλοπόταμος» και «Αγ. Σαράντα». 

Ο χρόνος εκτέλεσης της εργασίας για τις συγκεκριμένες παραλίες είναι από 1/6/2022 έως και 

30/09/2022 (4 μήνες). Η ναυαγοσωστική κάλυψη θα πραγματοποιείται σε κάθε παραλία, από τον 

ναυαγοσώστη που θα τοποθετήσει ο ανάδοχος, καθημερινά, επτά ημέρες την εβδομάδα και σε 

ωράριο από 10:00 έως 18:00 και μέχρι να ολοκληρωθεί το οριζόμενο χρονικό διάστημα. 

- Εάν με νομοθετική ρύθμιση υπάρξει τροποποίηση στις υποχρεώσεις του 

αναδόχου σχετικά με το απαιτούμενο προσωπικό και εξοπλισμό θα προσαρμοστεί ανάλογα η 

τιμή της μονάδας και η αμοιβή του αναδόχου. 

- Σε περίπτωση που η ημ/νια έναρξης της σύμβασης μετατεθεί μετά την 01/6/22 

(είτε λόγω καθυστέρησης ολοκλήρωσης διαδικασιών, είτε μετά από σχετική νομοθετική ρύθμιση, 

είτε για λόγους ανωτέρας βίας) τότε η αμοιβή του αναδόχου θα προσαρμοστεί αναλόγως σύμφωνα 

με την έναρξη των υπηρεσιών και το διάστημα που θα παρέχονται αυτές. 

 

Άρθρο 5ο 

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών – Υποχρεώσεις αναδόχου 

Α. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει όσα αναφέρονται στην παρούσα μελέτη και όσα 

ορίζονται στο Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166Β/31-8-2020). Ο ανάδοχος υποχρεούται από την έναρξη των 

εργασιών (1/6/2022), σε καθημερινή βάση και σε ωράριο από 10:00 έως 18:00, να τοποθετήσει στις 

παραλίες του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου που αναφέρθηκαν ανωτέρω, από ένα ναυαγοσώστη και 

υπεύθυνο ακτής όπου απαιτείται, ο οποίος θα αναλάβει την ναυαγοσωστική κάλυψη της παραλίας. 

Οι ναυαγοσώστες πρέπει να είναι απόφοιτοι αναγνωρισμένων σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης 

και να έχουν άδεια ναυαγοσώστη από τη Λιμενική Αρχή. Ο ναυαγοσώστης, από την έναρξη των 

εργασιών, πρέπει να είναι εξοπλισμένος με τον απαραίτητο εξοπλισμό, σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

 

Β. Σε κάθε παραλία ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τοποθετήσει τα ναυαγοσωστικά βάθρα, που 

αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή, τα οποία θα είναι κατασκευασμένα με τον τρόπο που ορίζει 

το Π.Δ. 71/2020.Τα βάθρα θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο σε θέσεις στην παραλία όπου θα 

εξυπηρετείται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο η εκτέλεση της εργασίας της ναυαγοσωστικής 

κάλυψης και θα παραμείνουν στις παραλίες μέχρι τη λήξη της σύμβασης. Συνολικά 5 βάθρα σε 3 

παραλίες.  

 

Η κατασκευή του βάθρου ναυαγοσώστη δεν είναι μόνιμη, γίνεται από κατάλληλα υλικά, κατά 

τρόπο, ώστε να αντέχει σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες και φέρει κλίμακα ανόδου, κάθισμα, 
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ιστό σημαίας (που υπερβαίνει τα δυο μέτρα από την κορυφή του σκεπάστρου) και ξύλινο σκέπαστρο 

προφύλαξης από τον ήλιο. Το βάθρο είναι τουλάχιστον τέσσερα (04) τετραγωνικά μέτρα και το 

ύψος του υπερβαίνει τα τρία (03) 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 και, σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να τοποθετείται σε θέση που απέχει 

περισσότερο από δέκα (10) μέτρα από την ακτογραμμή. Έμπροσθεν του βάθρου διατηρείται, με την 

τοποθέτηση κώνων, ελεύθερος διάδρομος πλάτους τεσσάρων (04) μέτρων και μήκους έως δέκα (10) 

μέτρων, ώστε να διασφαλίζεται η άμεση χρήση των σωστικών μέσων του παρόντος. Τους κώνους 

του προηγούμενου εδαφίου τους παρέχει ο, κατά περίπτωση, υπόχρεος. Κατά το χρόνο υπηρεσίας 

του ναυαγοσώστη, αναρτάται, σε περίοπτη θέση του βάθρου, η πινακίδα με την ένδειξη των πρώτων 

βοηθειών και επαίρεται στον ιστό η σημαία ναυαγοσώστη. Εφόσον, για έκτακτο 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. Σε 

περίπτωση που επιβάλλεται, για έκτακτο λόγο, η απουσία του ναυαγοσώστη πάνω από μία (1) ώρα, 

ο ναυαγοσώστης αυτός αντικαθίσταται, με μέριμνα του, κατά περίπτωση, υπόχρεου, από τον οποίο 

έχει προσληφθεί. 

 

Ο ανάδοχος οφείλει να εφοδιάσει κάθε ναυαγοσώστη με τον απαραίτητο εξοπλισμό, όπως αυτός 

ορίζεται στο Π.Δ. 71/2020, άρθρο 7, παρ.γ. Ο εξοπλισμός θα είναι λειτουργικός, σε καλή κατάσταση 

και σύγχρονης, τεχνολογίας, για την κατάλληλη εκτέλεση των εργασιών και τα μηχανοκίνητα σκάφη 

έτοιμα για άμεση επέμβαση σε περίπτωση ανάγκης. Ο εξοπλισμός θα βρίσκεται στη διάθεση των 

ναυαγοσωστών, σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

Επιπλέον ο ανάδοχος: 

α/.  υποχρεούται να τοποθετήσει στη δεξιά και αριστερή πλευρά του βάθρου, ειδικές, καλαίσθητες 

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

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

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

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

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

 

β/. υποχρεούται να επισημάνει τα όρια, μέχρι τα οποία φθάνουν, συνήθως, κολυμπώντας οι 

λουόμενοι, με την τοποθέτηση σειράς ευδιάκριτων, πλωτών σημαντήρων, χρώματος κίτρινου, 

σχήματος σφαιρικού, οι οποίοι τοποθετούνται σε απόσταση δέκα (10) μέτρων ο ένας από τον άλλον. 

Επιπλέον, οριοθετούν δίαυλο, πλάτους τουλάχιστον πέντε (05) μέτρων από τον οποίο επιτρέπεται η 
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εκκίνηση και η επιστροφή, από και προς την ακτή, του ατομικού σκάφους (5.5.β) και του σκάφους 

της περίπτωσης 5.5.α. Τα όρια του δίαυλου σημαίνονται με την τοποθέτηση κατάλληλων, 

ευδιάκριτων, πλωτών σημαντήρων, χρώματος κίτρινου, 

 

γ/. είναι υπεύθυνος για τα αναλώσιμα και το μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό που απαιτούνται για 

την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και το αναγκαίο ειδικευμένο, έμπειρο και ικανό προσωπικό, για 

να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ναυαγοσωστικού έργου του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου. Σε 

περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα στον εξοπλισμό, ο ανάδοχος οφείλει να αντικαταστήσει με δικά 

του έξοδα, τα είδη που παρουσιάζουν πρόβλημα με νέα λειτουργικά είδη. Ο ανάδοχος είναι επίσης 

υπεύθυνος για την φύλαξη του εξοπλισμού κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών. Ο 

εξοπλισμός θα βρίσκεται στη διάθεση των ναυαγοσωστών σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

 

δ/.  υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανόνες υγιεινής, ασφάλειας εργαζομένων 

και προστασίας περιβάλλοντος (περιβαλλοντικοί όροι). 

 

ε/. υποχρεούται καθημερινά να τηρεί και να συμπληρώνει λεπτομερές ημερολόγιο εργασίας, όπου θα 

αναγράφονται αναλυτικά για κάθε ναυαγοσωστική θέση (βάθρο) πληροφορίες σχετικά με την 

ναυαγοσωστική κάλυψη κάθε ημερολογιακή ημέρα (ονοματεπώνυμο ναυαγοσώστη, επικρατούσες 

καιρικές συνθήκες, εκτίμηση προσέλευσης κόσμου, έκτακτα περιστατικά κλπ) αλλά και ώρα 

περιπολίας του ναυαγοσωστικού σκάφους. Το ημερολόγιο θα αποστέλλεται σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή στην υπηρεσία για θεώρηση. 

 

Άρθρο 6ο 

Προσωπικό εκτέλεσης του ναυαγοσωστικού έργου 

6.1 Συνολικά ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει το παρακάτω προσωπικό σε καθημερινή 

βάση: Ναυαγοσώστες: 5, πλήρωμα ταχύπλοου σκάφους: χειριστής και ένας ναυαγοσώστης και ένας 

συντονιστής εργασιών και δύο υπεύθυνοι ακτών. 

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

ναυαγοσώστες, απόφοιτοι σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, εφοδιασμένοι με άδεια από 

Λιμενική Αρχή σε ισχύ, οι οποίοι εκτελούν κατά επάγγελμα την υπηρεσία του άρθρου 10 του Π.Δ 

71/2020. 

6.3 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλες τις ισχύουσες διατάξεις της 

εργατικής νομοθεσίας. 

6.4 Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση του έργου 
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αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η 

απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί 

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

γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού του 

αρ.10 του Ν. 2413/96.Τα ωράρια εργασίας και η αμοιβή του προσωπικού θα είναι σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην νομοθεσία και αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου. 

6.5 Πριν από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει 

αναλυτική κατάσταση με το προσωπικό που θα απασχολεί, μαζί με αντίγραφα των πτυχίων και των 

αδειών ναυαγοσώστη του προσωπικού και του χειριστή ταχύπλοου που θα απασχολήσει, μαζί με 

έγγραφα που θα αποδεικνύουν τη σχέση εργασίας και την ασφάλιση του προσωπικού. 

6.6 Το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος θα αντικαθίσταται, εφόσον το 

απαιτήσει ο Δήμος, σε περίπτωση που κάποιοι ναυαγοσώστες κριθούν ακατάλληλοι, για την ομαλή 

διεκπεραίωση του συμβατικού έργου. 

6.7 Σε περίπτωση αδυναμίας κάποιου ναυαγοσώστη να εκτελέσει την εργασία του για 

οποιοδήποτε λόγο, (ασθένεια, προσωπικοί λόγοι κλπ.), ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τον 

αντικαταστήσει άμεσα με άλλο ναυαγοσώστη, έτσι ώστε να μην υπάρξει κενό στην ναυαγοσωστική 

κάλυψη των παραλιών. 

6.8 Υποχρεώσεις ναυαγοσώστη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του: 

 Ο ναυαγοσώστης είναι υπεύθυνος για την ναυαγοσωστική κάλυψη της παραλίας 

που θα του ανατεθεί από 10:00 π.μ. έως 18:00 μ.μ. και για 7 ημέρες την εβδομάδα και είναι 

υποχρεωμένος να εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Κατά την 

εκτέλεση της υπηρεσίας του 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 

λουόμενων, να περιπολεί πεζός στην παραλία, ή να κάθεται επί του υπάρχοντος βάθρου 

 Ο ναυαγοσώστης κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του παρακολουθεί τους 

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

 Ο ναυαγοσώστης οφείλει να επικοινωνεί με τους λουόμενους και να παρέχει 

πληροφορίες, αλλά και να κάνει τις απαραίτητες συστάσεις, προκειμένου να προλαμβάνονται 

δυσάρεστες καταστάσεις. 

 Ο ναυαγοσώστης οφείλει να έχει στην διάθεσή του όλο τον προβλεπόμενο από 

το νόμο εξοπλισμό (που θα του διατεθεί από τον ανάδοχο), τον οποίο θα είναι έτοιμος να 

χρησιμοποιήσει άμεσα, όταν κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση του έργου του. 

 Ο ναυαγοσώστης οφείλει να συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Δήμου Ζαγοράς 

Μουρεσίου, αλλά και με τις υπόλοιπες υπηρεσίες που έχουν σχέση με την εργασία της 
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ναυαγοσωστικής κάλυψης (π.χ. Λιμενικό, ΕΚΑΒ κλπ.). 

 Ο συντονιστής-επόπτης ναυαγοσωστών εποπτεύει και συντονίζει επιτοπίως 

τους ναυαγοσώστες και επιχειρεί, εφόσον συντρέχει περίπτωση. Ειδικότερα: α) Μεριμνά για την 

επάρκεια γνώσεων και ικανοτήτων των ναυαγοσωστών. Αν διαπιστώσει ότι ο ναυαγοσώστης 

στερείται ορισμένων γνώσεων ή ικανοτήτων, μεριμνά για την εξάσκησή του. β) Ενημερώνει άμεσα 

τον, κατά περίπτωση, υπόχρεο, από τον οποίο έχει προσληφθεί, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή 

λειτουργία, συντήρηση και χρησιμοποίηση του απαιτούμενου εξοπλισμού. Καθ’ όλη τη διάρκεια 

των ωρών της ναυαγοσωστικής κάλυψης, βρίσκεται στη λουτρική εγκατάσταση και επιβλέπει τους 

ναυαγοσώστες. Σε περίπτωση ατυχήματος, μεριμνά για την παροχή πρώτων βοηθειών και το 

συντονισμό του περιστατικού. Χειρίζεται το ατομικό σκάφος και είναι σε άμεση ετοιμότητα παροχή 

βοήθειας, όπως και οι ναυαγοσώστες, παρέχοντας βοήθεια στους λουόμενους, όταν συντρέχει 

περίπτωση. 

 Οι υποχρεώσεις του ναυαγοσώστη εκτελούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166Β/31-8-2020). 

 

Άρθρο 7ο  

Δαπάνη του έργου 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την παροχή της υπηρεσίας με CPV: 92332000-7 ανέρχεται στο 

ποσό των (232.085,00 €), πλέον Φ.Π.Α., ήτοι συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 287.785,40 ευρώ 

με Φ.Π.Α. 

 

Άρθρο 8ο 

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης έργου 

8.1 Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν τους χώρους που αφορούν το 

αντικείμενο του έργου για να λάβουν γνώση των επιτόπιων συνθηκών εργασίας. 

8.2 Θεωρείται δεδομένο ότι οι διαγωνιζόμενοι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της 

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

στηρίζεται στην άγνοια των συνθηκών και αναγκών της παραλιακής ζώνης του Δήμου, για 

περιπτώσεις προβλημάτων ή αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών, που προβλέπονται στην παρούσα 

συγγραφή υποχρεώσεων. 

8.3 Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τεχνική υποδομή και οργάνωση, η οποία θα του 

εξασφαλίζει συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη και απρόσκοπτη λειτουργία του μηχανολογικού 

εξοπλισμού, που θα χρησιμοποιεί για την εκτέλεση των εργασιών. Οι ενδιαφερόμενοι θα 

υποβάλλουν στοιχεία με τα οποία θα αποδεικνύεται η τεχνική υποδομή και οργάνωση που διαθέτουν 
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και θα εφαρμόσουν (προσωπικό, εξοπλισμός κ.λ.π.). 

8.4 Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, 

προς τις εντολές και οδηγίες της οποίας, οφείλει απόλυτη συμμόρφωση και ευρίσκεται σε συνεχή 

επαφή για να πιστοποιείται και η εκτέλεση εργασίας του. 

8.5 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει και διέπεται (και τούτο θα αποδεικνύεται) 

από τις ισχύουσες διατάξεις περί ναυαγοσωστικού έργου. 

8.6 Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντονίζει το ναυαγοσωστικό έργο και να ενημερώνει 

τις υπηρεσίες του Δήμου για θέματα που αφορούν την καλύτερη δυνατή εκτέλεση του έργου. 

8.7 Ο ανάδοχος οφείλει να συνεργάζεται με τις υπόλοιπες υπηρεσίες και νομικά 

πρόσωπα που εμπλέκονται στο ναυαγοσωστικό έργο. 

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

αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα 

νομοθεσία. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε 

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

θα θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και να γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, γεγονός που 

αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού του αρ.10 του Ν. 2413/96. 

8.9 Το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος θα αντικαθίσταται, εφόσον το 

απαιτήσει ο Δήμος, σε περίπτωση που θα κριθούν ακατάλληλοι για την ομαλή διεκπεραίωση του 

συμβατικού έργου. 

8.10 Ο εξοπλισμός του ανάδοχου που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση του έργου θα 

πρέπει να διατηρείται καθαρός και λειτουργικός με ευθύνη του αναδόχου. Τα έξοδα κίνησης και 

συντήρησης του εξοπλισμού βαραίνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. 

 

Άρθρο 9ο 

Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης έργου 

α) Σε περίπτωση βλάβης του μηχανολογικού εξοπλισμού ή καθοιονδήποτε τρόπο αδυναμίας 

εκτέλεσης εργασίας, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή του με άλλο, έτσι ώστε να 

ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο πρόγραμμα εργασιών χωρίς διακοπή. Υποχρεούται να ειδοποιήσει 

άμεσα την αρμόδια υπηρεσία, για την αδυναμία εκτέλεσης της προγραμματισμένης εργασίας και να 

ενημερώσει με ποιο τρόπο και σε πόσο χρονικό διάστημα, θα προβεί στην επανόρθωσή της. 

β) 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 αλλά και του κοινού και για 

την πρόληψη ατυχημάτων ή ζημιών σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα. Για ατυχήματα ή ζημιές 

που τυχόν θα συμβούν στο προσωπικό του ανάδοχου ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ο Δήμος δεν έχει 
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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. 

γ) Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης των 

μηχανημάτων, των μεταφορικών μέσων και να διασφαλίζει την ασφάλεια του εργατοτεχνικού 

προσωπικού, των επιβλεπόντων και κάθε τρίτου και να εκτελεί επ’ αυτού τις οδηγίες της 

Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις, φέροντας αποκλειστικά και μόνο 

αυτός, την ποινική και αστική ευθύνη για κάθε ατύχημα, το οποίο οφείλεται από τη μη εφαρμογή 

τους. 

δ) Ο ανάδοχος οφείλει να έχει ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες προπαρασκευαστικές εργασίες 

και διαδικασίες (π.χ. προμήθεια και μεταφορά εξοπλισμού, πρόσληψη, ασφάλιση και ενημέρωση 

του προσωπικού, συνεννόηση με αρμόδιες τοπικές αρχές, κλπ.), έτσι ώστε την 1/6/2022, να 

ξεκινήσει η εργασία της ναυαγοσωστικής κάλυψης στις ναυγοσωστικές θέσεις χωρίς κενά και χωρίς 

προβλήματα. 

 

Άρθρο 10ο 

Εγγυήσεις - Εγγυητικές επιστολές α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 

Για την έγκυρη συμμετοχή, κατατίθεται μαζί με την προσφορά από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 

3.258,00 ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει 

και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 

συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά 

από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 

εγγύησης συμμετοχής. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

 

β) Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, μαζί με την σχετική 

έγγραφη ειδική πρόσκληση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της 

σύμβασης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της επί της εκτιμώμενης αξίας της 
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σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α. 

 

Άρθρο 11ο 

Πληρωμή εκτελεσθέντων εργασιών 

Ο τρόπος καθώς και τα δικαιολογητικά πληρωμής του αναδόχου προσδιορίζονται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016. 

1) Η πληρωμή του ανάδοχου για τις παρεχόμενες εργασίες θα γίνει σε τέσσερις ισόποσες 

δόσεις ίσες με το 1/4 της τιμής της σύμβασης και μετά την παρέλευση κάθε μήνα, ως εξής: 

α) 1η δόση, που αφορά την εκτέλεση της εργασίας «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ και ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» για το έτος 2022, για την 

περίοδο από 1/6/2022 έως 30/6/2022, θα γίνει μετά την 30/6/2022, εντός του Ιουλίου, μετά την 

έκδοση του σχετικού τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από τον ανάδοχο και όταν ολοκληρωθούν οι 

διαδικασίες έκδοσης, θεώρησης και εξόφλησης του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής. 

 

β) 2η δόση, που αφορά την εκτέλεση της εργασίας «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ και ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» για το έτος 2022, για την 

περίοδο από 1/7/2022 έως 31/7/2022, θα γίνει μετά την 31/7/2022, εντός του Αυγούστου, μετά την 

έκδοση του σχετικού τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από τον ανάδοχο και όταν ολοκληρωθούν οι 

διαδικασίες έκδοσης, θεώρησης και εξόφλησης του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής. 

 

γ) 3η δόση, που αφορά την εκτέλεση της εργασίας «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ και ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» για το έτος 2022, για την 

περίοδο από 1/8/2022 έως 02/09/2022, θα γίνει εντός του Σεπτεμβρίου, μετά την έκδοση του 

σχετικού τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από τον ανάδοχο και όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες 

έκδοσης, θεώρησης και εξόφλησης του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής. 

 

δ) 4η δόση, που αφορά την εκτέλεση της εργασίας «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ και ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» για το έτος 2022, για την 

περίοδο από 1/9/2022 έως 30/09/2022, θα γίνει εντός του Οκτωβρίου, μετά την έκδοση του σχετικού 

τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από τον ανάδοχο και όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έκδοσης, 
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θεώρησης και εξόφλησης του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής. Η 4η δόση θα είναι η 

τελευταία και εξοφλητική δόση 

Η πληρωμή κάθε δόσης θα γίνεται ύστερα από την έκδοση του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από 

τον ανάδοχο και την σύνταξη βεβαίωσης καλής εκτέλεσης των εργασιών από την αρμόδια Επιτροπή 

του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, σύμφωνα με την σύμβαση που θα υπογραφεί. Στην συνέχεια θα 

εφαρμόζεται η προβλεπόμενη από την νομοθεσία διαδικασία για την έκδοση και την πληρωμή του 

Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής. 

Αν ο ανάδοχος το επιθυμεί και το δηλώσει εγγράφως στο Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου, η πληρωμή 

μπορεί να γίνει εφ΄ άπαξ, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και θα αφορά στο σύνολο του ποσού 

της σύμβασης. 

2) Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους 

φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που 

ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

Άρθρο 12ο  

Περιεχόμενο προσφοράς 

Η προσφορά θα υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική διακήρυξη για τη διενέργεια 

του ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 

Η οικονομική προσφορά θα διατυπώνεται σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα τιμολογίου 

προσφοράς. 

Για την διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψη 

ότι ο ανάδοχος με δική του ευθύνη και μέριμνα αναλαμβάνει το κόστος και τα έξοδα που αφορούν 

 την διάθεση του συνόλου του απασχολούμενου εξοπλισμού. 

 τα έξοδα κίνησης του απασχολούμενου εξοπλισμού καθώς και το τακτικό serνice 

και συντήρηση για την διασφάλιση της άψογης λειτουργίας του 

 τον καθαρισμό του εξοπλισμού 

 την ασφαλιστική κάλυψη του απασχολούμενου εξοπλισμού καθώς και διάφορα 

συναφή, τέλη και φόρους 

  την αμοιβή (μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές) του

 απασχολούμενου προσωπικού(ναυαγοσώστες) και λοιπά συναφή έξοδα με την 

απασχόληση του 

 το "management" του έργου (εκπαίδευση προσωπικού, τεχνική υποστήριξη, 

παροχή τεχνογνωσίας στην εκτέλεση του έργου, εποπτεία και σχεδιασμός των εργασιών, κλπ). 

Η προσφορά θα υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική διακήρυξη για τη διενέργεια 
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του ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

 

Άρθρο 13ο  

Επιλογή Αναδόχου 

Η διαδικασία του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη και στο Ν. 

4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α'). 

Μετά την υποβολή προσφορών ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα υποβολής διευκρινιστικών 

ερωτήσεων προς τους διαγωνιζόμενους προκειμένου να διευκρινίσει τυχόν ασάφειες των 

προσφορών τους (τεχνικού χαρακτήρα). 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι 

αποδεκτές σύμφωνα με τους καθοριζόμενους ουσιώδεις όρους της διακήρυξης και της συγγραφής 

υποχρεώσεων. Ουσιώδεις όροι θεωρούνται όλοι οι όροι εκτός όσων ρητά καθορίζονται ως 

επουσιώδεις ή μη επιθυμητοί. 

 

Άρθρο 14ο  

Αποζημιώσεις - Πρόστιμα 

Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να επιβαρυνθεί ο Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου με 

αποζημιώσεις ατυχημάτων του εν γένει προσωπικού του αναδόχου, καθώς και με αποζημιώσεις για 

ζημιές που προκαλούνται από το προσωπικό του αναδόχου και των μεταφορικών του μέσων σε 

τρίτους, σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου, Δήμων, Κοινοτήτων και πάσης εν γένει 

φύσεως κοινωφελή έργα και οι αποζημιώσεις αυτές θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. 

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τα πρόστιμα που θα επιβληθούν στο Δήμο από το Λιμεναρχείο ή 

άλλη αρχή, λόγω της μη σωστής εκτέλεσης της εργασίας της ναυαγοσωστικής κάλυψης από τον 

ανάδοχο και το προσωπικό που απασχολεί, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην 

σύμβαση και στην παρούσα μελέτη και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως π.χ. απουσία 

ναυαγοσωστών από το πόστο τους κατά τη διάρκεια του ωραρίου της υπηρεσίας τους, ελλείψεις 

στον προβλεπόμενο εξοπλισμό του ναυαγοσώστη, μη τήρηση των οδηγιών του Λιμεναρχείου κλπ. 

Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τα πρόστιμα που θα επιβληθούν στο Δήμο και 

οφείλει να τα εξοφλήσει. 

Επιφυλασσόμενων των λοιπών δικαιωμάτων του Δήμου, για την περίπτωση παραβιάσεως των 

παραπάνω διαβεβαιώσεων του αναδόχου, ο τελευταίος θα έχει την υποχρέωση να παράσχει την 
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υπηρεσία που του ανατέθηκε ή να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη, μέσα σε πέντε (5) 

ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. 

Οι δαπάνες διόρθωσης κακοτεχνίας, ή ολοκλήρωσης ελλιπούς υπηρεσίας, ή αποκατάστασης 

προκληθείσας ζημίας ή βλάβης, θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Τον ανάδοχο της υπηρεσίας βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις για το Δημόσιο, εισφορές κ.λ.π. 

που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. 

Άρθρο 15ο  

Ανωτέρα βία 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί 

έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική 

επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά 

και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για 

τις οποίες ο ανάδοχος ή αναθέτουσα αρχή είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, 

πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά 

την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον Δήμο 

Ζαγοράς Μουρεσίου και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος 

για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 

 

Άρθρο 16ο 

Αθέτηση όρων συμφωνίας- Ρήτρες 

Η από μέρους του αναδόχου αθέτηση των όρων της παρούσης και της υπογραφείσας σύμβασης ή μη 

πλήρης συμμόρφωσή του προς τους όρους αυτούς, παρέχει στο Δήμο το δικαίωμα να τον κηρύξει 

έκπτωτο. 

Η έκπτωση του αναδόχου έχει σαν συνέπεια: 

α) Την απώλεια υπέρ του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου λόγω ποινικής ρήτρας, ολόκληρου του ποσού 

της κατατιθέμενης εγγύησης. 

β) Την υποχρέωση του αναδόχου να αποζημιώσει το Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου για κάθε ζημιά 

θετική ή αποθετική στην οποία θα υποστεί από την μη εκτέλεση της σύμβασης. 

Ο ανάδοχος οφείλει να κάνει την έναρξη των εργασιών με το απαραίτητο προσωπικό και τον 

απαιτούμενο εξοπλισμό την ακριβή ημερομηνία που θα προβλέπεται στη σχετική σύμβαση που θα 

υπογραφεί, (σύμφωνα με τον προγραμματισμό την 01-06-2022). Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται 

ποινική ρήτρα 500,00€ για κάθε ημέρα καθυστέρησης και για δέκα (10) συνολικά ημερολογιακές 

ημέρες. Μετά την διαπίστωση παρέλευσης άπρακτου του διαστήματος αυτού ο ανάδοχος καθίσταται 

έκπτωτος και εφαρμόζονται οι ανάλογες κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως 
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ισχύει. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβιάσει επανειλημμένα τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 

κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα και κατ' αναλογία με τις κείμενες διατάξεις των Ο.Τ.Α. 

Στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή διαπιστώσει ότι η εργασία δεν τηρείται σύμφωνα με τους 

όρους της σύμβασης ειδοποιεί εγγράφως τον ανάδοχο να συμμορφωθεί άμεσα. Στην περίπτωση αυτή 

ο Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου έχει δικαίωμα να επιβάλλει ρήτρες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 218 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση της συνεχιζόμενης άρνησης του αναδόχου να 

συμμορφωθεί μετά από νέα έγγραφη ειδοποίηση, τότε θα κινηθεί η διαδικασία για να κηρυχθεί 

έκπτωτος ο ανάδοχος. 

Άρθρο 17ο  

Υποχρεώσεις του εντολέα. 

Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και των στοιχείων τα οποία κρίνονται 

απαραίτητα για την υλοποίηση της των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 

Άρθρο 18ο  

Επίλυση διαφορών 

Για τυχόν ασάφειες και θέματα που δεν ρυθμίζονται από την παρούσα, υπερισχύουν οι διατάξεις του 

Ν.4412/2016, καθώς και σχετικές ειδικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. 
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