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  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ  Άστρος  5/6/2018 

 ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ   

 

Γ ρ αφ ε ί ο  Δη μ άρ χ ου  
 Αρ. Πρωτ. : 5487 

   

220 01 – ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ   

Τηλ.: 27553 60110 - Fax: 27553 60169 

 

  

Πρόσκληση  υποβολής προσφορών   παροχής  υπηρεσιών και προμήθειας - 

εγκατάστασης εξοπλισμού για την τήρηση προϋποθέσεων λήψης και διατήρησης 

Γαλάζιας Σημαίας 

 

Ο Δήμαρχος  Βόρειας Κυνουρίας 

 

‘Έχοντας υπόψη :  

1) Την ύπαρξη του Κ.Α. 15-6262.016 του προϋπολογισμού δαπανών, 

προϋπολογισμού 15.000,00 €. 

2) Την ανάγκη για την παροχή της παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας. 

  

Προκηρύσσει  

Την έναρξη της διαδικασίας υποβολής κλειστών προσφορών για την παροχή της ανωτέρω 

υπηρεσίας. Ως  καταληκτική ημερομηνία υποβολής κλειστών προσφορών, στο 

Πρωτόκολλο του Δήμου μας,  ορίζεται η Δευτέρα  11 Ιουνίου   2018 και ώρα 14.30. 

Το κριτήριο κατακύρωσης για την ανάθεση της  ανωτέρω υπηρεσίας  , είναι η 

συμφερότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. 

Ο φάκελος προσφοράς θα περιέχει : 

1) οικονομική προσφορά (υπό μορφή ποσοστού έκπτωσης επί της τιμής των τεχνικών 

προδιαγραφών). 

2) υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει αποκλεισμός από την 

δυνατότητα συμμετοχής στις δημόσιες συμβάσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 73,74 του 

Ν.4412/2016. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα υποβληθούν από τον προσωρινό ανάδοχο. 

  Ο  

Δήμαρχος 
 

Μαντάς Παναγιώτης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άστρος, 29 Μαΐου 2018 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ  

  

Γραφείο Προμηθειών 

Πληροφορίες: Γεωργακής Παναγιώτης 

22001 Άστρος 

Τηλ.: 2755360100 - Fax: 2755360169 

e-mail: astros01@otenet.gr 

  

 

 

 

 

Τεχνικές προδιαγραφές 

 

Παροχής υπηρεσιών και προμήθειας – εγκατάστασης εξοπλισμού  

για την τήρηση προϋποθέσεων λήψης και διατήρησης Γαλάζιας Σημαίας 

 

 

Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν βάσει του Ν. 4412/2016, Ν. 

3852/2010 και Ν. 3463/2006 με σκοπό την παροχή υπηρεσιών και την προμήθεια – εγκατάσταση 

εξοπλισμού για την τήρηση προϋποθέσεων λήψης και διατήρησης Γαλάζιας Σημαίας σε τέσσερις 

παραλίες του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Καλλιστώ, Ατσίγγανος, Ξηροπήγαδο, Άγιος Ανδρέας). 

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν σε ενημέρωση και συντήρηση εξοπλισμού, μέχρι την 

εξάντληση των ποσών που αναφέρονται στον προϋπολογισμό. Η συντήρηση εξοπλισμού, τα 

αναλώσιμα υλικά (χημικό υγρό - σακούλες απορριμμάτων κ.λπ.) για τις τέσσερις παραλίες του 

Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, ακόμα και για εξοπλισμό που ανήκει στον Δήμο (π.χ. υπάρχουσες 

χημικές τουαλέτες και καλαθάκια απορριμμάτων), αποτελούν εξ’ ολοκλήρου δαπάνη του 

αναδόχου.  

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες, αποτελούν συμμόρφωση στην υπάρχουσα νομοθεσία και 

νομολογία για τη λήψη της «Γαλάζιας Σημαίας». 

 

Η υπηρεσία θα παρασχεθεί σε χρονικό διάστημα  τριών μηνών από την υπογραφή της 

σύμβασης. Για την παροχή της θα υποβληθεί στον ανάδοχο αναλυτικός πίνακας, όπου θα 

κατανέμονται οι ημέρες και οι ώρες εργασίας ενημέρωσης - συντήρησης εξοπλισμού, στο 

χρονικό διάστημα των τριών μηνών.   

 

mailto:astros01@otenet.gr
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Συγκεκριμένα, οι εργασίες που απαιτούνται, είναι: 

1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ / ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Σε κάθε παραλία θα διατίθενται δύο εργαζόμενοι, κατά προτίμηση γνώστες της αγγλικής 

γλώσσας, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

 Καθαριότητας: με αντικείμενο το άδειασμα των δοχείων για τα αποτσίγαρα καθώς, των 

καλαθιών απορριμμάτων και του  παραλιακό χώρου.  

 Ενημέρωσης: αφορά σε διανομή υλικού, σε παροχή πληροφοριών στον χώρο των 

παραλιών και σε ενημέρωση του πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και 

τα υποδείγματα του Προγράμματος «Γαλάζια Σημαία». Επίσης, αντικείμενο θα είναι η διανομή 

ενημερωτικών φυλλαδίων και διαφημιστικού υλικού γενικότερα. 

2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Όλες οι συντηρήσεις του εξοπλισμού ώστε να είναι χρηστικός, λειτουργικός και κυρίως 

ασφαλής για τους λουόμενους, βαρύνουν τον ανάδοχο. 

3. ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - ΧΡΗΣΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΣΗΜΑΙΑΣ 

Ο απαιτούμενος εξοπλισμός, στην αρχή της σύμβασης θα παραδοθεί από τον Δήμο στον 

ανάδοχο με τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής και στο τέλος 

της σύμβασης, θα παραδοθεί στον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας με την ίδια διαδικασία.  
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4. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΣΗΜΑΙΑΣ 

Ο πίνακας ανακοινώσεων των τεσσάρων ακτών που έχουν βραβευτεί με γαλάζια σημαία  και 

βρίσκεται ήδη τοποθετημένος σε κάθε παραλία, θα πρέπει να συμπληρωθεί και στις δύο 

όψεις του με τα έντυπα που προβλέπονται από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης 

και στην ελληνική αλλά και στην αγγλική.  

O πίνακας ανακοινώσεων αποτελεί το πλέον βασικό στοιχείο της βράβευσης, αφού σε αυτόν 

παρουσιάζεται στο κοινό όλη η απαραίτητη πληροφόρηση που απαιτεί το Διεθνές 

Πρόγραμμα.   

Συγκεκριμένα, στον Πίνακα Ανακοινώσεων τοποθετούνται τα εξής: 

 Το ιστορικό και τα Κριτήρια του Προγράμματος τα οποία περιέχονται στο φυλλάδιο του 

Προγράμματος (ελληνικά & αγγλικά), είναι μεγέθους Α4 και τοποθετείται ανοικτό και από 

τις δύο πλευρές, σε οριζόντια θέση. 

 Η Αφίσα του Προγράμματος (ελληνικά & αγγλικά) η οποία αποστέλλεται στους 

διαχειριστές των ακτών από την Ε.Ε.Π.Φ.. Οι διαστάσεις της είναι: 70cm ύψος Χ 50cm 

πλάτος. Παρουσιάζει όλες τις βραβευμένες ακτές και μαρίνες της χώρας για τη 

συγκεκριμένη χρονιά. 

 Το ιστορικό και τα Κριτήρια του Προγράμματος "GREEN KEY" (ελληνικά & αγγλικά). 

 Ο Κώδικας Συμπεριφοράς στα ελληνικά και αγγλικά. Μπορεί να τοποθετηθεί σε μέγεθος 

Α4 ή σε ξεχωριστή πινακίδα, πάνω στην ακτή.  

 Τους τίτλους με μια περιγραφή και τις ημερομηνίες από τουλάχιστον πέντε (5) εκπαιδευτικές 

περιβαλλοντικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται την τρέχουσα περίοδο. Κατά τη 

διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου το έντυπο θα πρέπει να ανανεώνεται και να 

τοποθετείται δίπλα στις δραστηριότητες που ήδη έχουν γίνει φωτογραφικό υλικό από 

αυτές.  

 Το ωράριο του ναυαγοσώστη ή του υπεύθυνου ατόμου για τα ναυαγοσωστικά εφόδια. 

 Η αφισέτα με το όνομα της ακτής & του Διαχειριστή, η οποία αποστέλλεται από την 

Ε.Ε.Π.Φ. και συμπληρώνεται από τον διαχειριστή. Οι διαστάσεις της είναι 34cm ύψος Χ 24 

cm πλάτος. Τα στοιχεία που συμπληρώνονται πρέπει να είναι ανεξίτηλα.  

 Πληροφορίες για τα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος της συγκεκριμένης ακτής και της 

γύρω περιοχής, σε μέγεθος Α4. (Θα πρέπει να τοποθετηθεί ένα καλαίσθητο 

πληροφοριακό έντυπο με τα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος της ακτής και της γύρω 

http://www.blueflag.gr/sites/default/files/page-files/gourniatis-pinakas-anakoinoseon-211943.jpg
https://www.blueflag.gr/sites/default/files/page-files/leafletaktes2018005-gr.pdf
https://www.blueflag.gr/sites/default/files/page-files/leafletaktes2018005-en.pdf
https://www.blueflag.gr/sites/default/files/page-files/bf-2018-poster-013-gr.pdf
https://www.blueflag.gr/sites/default/files/page-files/bf-2018-poster-013-en.pdf
http://www.blueflag.gr/sites/default/files/page-files/greenkey-gr.pdf
http://www.blueflag.gr/sites/default/files/page-files/greenkey-eng.pdf
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περιοχής. Να αναφερθεί οτιδήποτε υπάρχει στην περιοχή από πανίδα και χλωρίδα και αν 

είναι δυνατό με μία φωτογραφία). 

 Το Σχεδιάγραμμα της ακτής πρέπει να είναι έγχρωμο, καλαίσθητο και εύκολα κατανοητό 

από το κοινό. Πρέπει να περιέχει όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες, που υπάρχουν στην 

ακτή, οι οποίες θα πρέπει να παρουσιάζονται ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ με τη χρήση μικροσχημάτων 

(pictograms). Τα μικροσχήματα (pictograms) θα πρέπει να παρουσιάζονται οπωσδήποτε 

σε υπόμνημα, με τις επεξηγήσεις στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. 

 Τα πιο πρόσφατα Αποτελέσματα Νερών Κολύμβησης, τα οποία θα ανανεώνονται με 

ευθύνη του αναδόχου κάθε μήνα.  

 Οδηγίες για την ασφαλή κολύμβηση των λουομένων, σε μέγεθος Α4 

 Άδεια παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας (χρειάζεται μόνο: ο αριθμός αδείας, 

ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία - μισό Α4). 

 Οι ενδείξεις «Τηλέφωνο, Πρώτες Βοήθειες, Ναυαγοσωστικά Εφόδια, WC, Ντους, Δοχεία 

Ανακύκλωσης, Προσβάσεις για ΑΜΕΑ, WC για ΑΜΕΑ, στάθμευση των αναπηρικών 

οχημάτων εφόσον η ακτή διαθέτει περιοχή στάθμευσης (αν δεν διαθέτει η συγκεκριμένη 

ακτή τις υπηρεσίες ΑMEA - WC & προσβάσεις - θα πρέπει να αναφερθεί το όνομα άλλης 

βραβευμένης ακτής, εντός ορίων Δημοτικής Ενότητας, η οποία διαθέτει)», πρέπει να 

τοποθετηθούν στον Πίνακα Ανακοινώσεων, αλλά και σε ξεχωριστές πινακίδες (με βελάκια), 

κατά μήκος της ακτής, που θα βοηθούν τον επισκέπτη να εντοπίσει εύκολα τις υπηρεσίες 

αυτές.  

Επιπλέον στον πίνακα ανακοινώσεων μπορούν να τοποθετηθούν (εφόσον υπάρχει χώρος):  

 επεξήγηση του συστήματος σημαιών σε έκτακτη ανάγκη, 

 ώρες λειτουργίας σταθμών των Πρώτων Βοηθειών, 

 επείγοντα τηλέφωνα για την Αστυνομία, τις Πρώτες Βοήθειες (ασθενοφόρο), για το 

Λιμεναρχείο και τα κάθε είδους τηλέφωνα επειγόντων περιστατικών π.χ. έκτακτο 

περιστατικό τοξικών ή πετρελαιοειδών στη θάλασσα. 

5. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ 

ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 

Τα πιο πρόσφατα Αποτελέσματα Νερών Κολύμβησης τα οποία δεν πρέπει να ξεπερνούν 

μεταξύ τους τις 30 ημέρες, πρέπει υποχρεωτικά να αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων 

της κάθε βραβευμένης ακτής. Τα στοιχεία υπάρχουν στις κατά τόπους Διευθύνσεις Υδάτων 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Επίσης, για παραλίες που είναι εκτός του συστήματος 

παρακολούθησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στοιχεία εξάγονται από διαπιστευμένο 

https://www.blueflag.gr/sites/default/files/page-files/endeiktikespinakides-1.jpg
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εργαστήριο που έχει συμβληθεί με τη ΔΕΥΑΒΚ. Τα σχετικά αρχεία είναι σε μορφή excel και για 

τον λόγο αυτό θα πρέπει να συμπληρώνονται τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας στο 

ειδικό «έντυπο αποτελεσμάτων».  

6. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΤΥΠΟΥ – ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

Εκτός από τη λήψη και παράδοση του απαραίτητου φωτογραφικού υλικού, τόσο στην αρχή 

όσο και στο τέλος της κολυμβητικής περιόδου, για την τεκμηρίωση της ορθής εκτέλεσης της 

υπηρεσίας στον Δήμο και κατ’ επέκταση στην Ε.Ε.Π.Φ., ο ανάδοχος αναλαμβάνει επίσης τη 

σύνταξη και την προβολή σε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, ειδικών δελτίων τύπου ότι 

πληρούνται οι όροι της Γαλάζιας Σημαίας με σκοπό την ενημέρωση και την προβολή. Τα 

δελτία τύπου και το σχετικό φωτογραφικό υλικό θα αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του 

Δήμου, ύστερα από έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία. 

7. ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 

2018 – 2019  

Όλες οι φωτογραφίες θα πρέπει να είναι της τρέχουσας καλοκαιρινής περιόδου 2018 και θα 

πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν: 

 Το σημείο δειγματοληψίας (Πινακίδα όπου αναγράφεται η φράση «Σημείο 

Δειγματοληψίας», η οποία πρέπει να έχει τοποθετηθεί στην ακτή περίπου στην ευθεία του 

σημείου όπου παίρνει το δείγμα ο δειγματολήπτης).  

 Ιστός Γαλάζιας Σημαίας, στην αρχή της κολυμβητικής περιόδου χωρίς τη Γαλάζια Σημαία 

και στο τέλος της κολυμβητικής περιόδου με αναρτημένη τη Γαλάζια Σημαία.   

 Πίνακας Ανακοινώσεων με το φετινό απαραίτητο έντυπο υλικό στην μία όψη του πίνακα 

σε ελληνικά και στην άλλη στα αγγλικά, δομημένο όπως ακριβώς προβλέπεται και 

προϋποθέτει το Πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία (Μία φωτογραφία όπου θα φαίνεται 

ολόκληρος ο Πίνακας Ανακοινώσεων και οι δύο όψεις του και επιπλέον φωτογραφίες 

όπου θα φαίνονται ευδιάκριτα τα έντυπα που περιέχει).  

 WC (ενδεικτικές πινακίδες πληροφόρησης και εγκαταστάσεις) 

 WC για άτομα με ειδικές ανάγκες (ενδεικτικές πινακίδες πληροφόρησης και εγκαταστάσεις) 

Φωτογραφίες εσωτερικού και εξωτερικού χώρου - Η τουαλέτα για τα ΑμεΑ θα πρέπει να 

έχει ράμπα για να εισέρχεται αμαξίδιο και στον εσωτερικό της χώρο να υπάρχει μπάρα και 

επαρκής χώρος ελιγμών –  Η ράμπα και η μπάρα θα πρέπει να απεικονίζονται στις 

φωτογραφίες.  

 Προσβάσεις για ΑμεΑ (ενδεικτική πινακίδα πληροφόρησης – απεικόνιση αρχής και τέλους 

της πρόσβασης). 
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 Ντους, με πινακίδα για τη μη χρήση σαμπουάν (ενδεικτική πινακίδα πληροφόρησης και 

εγκατάσταση). 

 Τηλέφωνο (ενδεικτική πινακίδα πληροφόρησης στη φωτογραφία θα πρέπει να 

απεικονίζεται ο χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένο).  

 Σημείο Ναυαγοσωστικών Εφοδίων (ενδεικτική πινακίδα πληροφόρησης και ο χώρος 

φύλαξης των ναυαγοσωστικών εφοδίων στην ακτή).  

 Ναυαγοσωστικός εξοπλισμός (απεικόνιση όλων των ναυαγοσωστικών εφοδίων, όχι μόνο 

το κουτί αποθήκευσής τους).  

 Ναυαγοσωστικό Παρατηρητήριο - Πύργος (Εφόσον υπάρχει ναυαγοσώστης).  

 Σημείο Πρώτων Βοηθειών (ενδεικτική πινακίδα πληροφόρησης και ο χώρος φύλαξης του 

εξοπλισμού των Πρώτων Βοηθειών στην ακτή).  

 Εξοπλισμός Πρώτων Βοηθειών (απεικόνιση του εξοπλισμού των Πρώτων Βοηθειών και όχι 

μόνο το κουτί όπου φυλάσσονται).  

 Κώδικας Συμπεριφοράς (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα).  

 Πινακίδες οριοθέτησης βραβευμένης ακτής: Πινακίδες διπλής όψεως που αναγράφουν 

Αρχή και Τέλος βραβευμένης ακτής και είναι τοποθετημένες στα όρια της ακτής.  

 Ενδεικτικές πινακίδες (κατεύθυνσης) κατά μήκος της ακτής για όλες τις προσφερόμενες 

υπηρεσίες.  

 Κάδοι μικροί (οι οποίοι θα έχουν τοποθετηθεί κατά μήκος της ακτής, κοντά στους 

λουόμενους).  

 Δοχεία για αποτσίγαρα (κοντά στους λουόμενους).  

 Κάδοι Ανακύκλωσης (τουλάχιστον για τρία είδη π.χ. χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο).  

 Δίαυλος σκαφών θαλάσσιων σπορ (Εφόσον υπάρχουν).  

 Σημαδούρες για τα όρια κολύμβησης στη νόμιμη απόσταση από την ακτή. 

 

8. ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΛΟΥΜΕΝΩΝ, ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ της Ε.Ε.Π.Φ. 

Οι βραβευμένες ακτές υπόκεινται σε επιθεωρήσεις από το Διεθνές Συντονιστικό Γραφείο και 

τον εθνικό χειριστή με ή χωρίς προειδοποίηση, όπως ορίζεται σαφώς στα διεθνή και τα 

εθνικά κριτήρια. 
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Αν μια βραβευμένη με «Γαλάζια Σημαία» ακτή δεν συμμορφώνεται με τα κριτήρια του 

προγράμματος, η σημαία ενδέχεται να αποσυρθεί μόνιμα ή προσωρινά.  

Υπάρχουν αρκετές διαβαθμίσεις μη συμμόρφωσης: 

 Μη συμμόρφωση ήσσονος σημασίας: Αφορά στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν 

τηρείται ένα κριτήριο. Η μη τήρηση δεν επιφέρει σοβαρές συνέπειες στην υγεία και την 

ασφάλεια των λουομένων ή στο περιβάλλον. Όταν παρατηρείται ήσσονος σημασίας μη 

συμμόρφωση και μπορεί το πρόβλημα μπορεί να αποκατασταθεί άμεσα, η βράβευση δεν 

ανακαλείται και η μη συμμόρφωση καταχωρείται μόνο στο έντυπο επιθεώρησης.  

Εάν, ωστόσο, μια μη συμμόρφωση ήσσονος σημασίας δεν μπορεί να διορθωθεί 

αμέσως, η ακτή λαμβάνει προθεσμία 10 ημερών για να συμμορφωθεί. Η σημαία 

υποστέλλεται μέχρις ότου υπάρξει πλήρης συμμόρφωση με το σύνολο των κριτηρίων του 

προγράμματος και ενημερώνεται η ιστοσελίδα του προγράμματος. 

 Περιπτώσεις πολλαπλών μη συμμορφώσεων αφορούν στη μη συμμόρφωση με δύο έως 

τρία κριτήρια, αλλά με ήσσονος σημασίας επιπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια των 

λουομένων ή στο περιβάλλον. Σε αυτή την περίπτωση η ακτή έχει προθεσμία 10 ημερών 

προκειμένου να συμμορφωθεί πλήρως με όλα τα κριτήρια, η σημαία υποστέλλεται μέχρις 

ότου όλα τα προβλήματα αποκατασταθούν και η ιστοσελίδα ενημερώνεται αναλόγως. 

Σε κάθε περίπτωση απαίτησης συμμόρφωσης έναντι σε επιθεωρητές, ο ανάδοχος 

αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις απαιτούμενες μικροεπισκευές και συντηρήσεις, με 

επεμβάσεις στον χώρο, με δικά του έξοδα και ύστερα πάντα από συνεννόηση με τον 

Δήμο. 

 

9. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Η κολυμβητική περιοχή πρέπει σύμφωνα με τα κριτήρια της Ε.Ε.Π.Φ. αλλά και τις οδηγίες της 

λιμενικής αρχής, να οριοθετείται με σημαδούρες που ενημερώνουν τους λουόμενους για το 

τέλος της κολυμβητικής περιοχής, αλλά και να αποτρέπουν σε σκάφη την είσοδο σ’ αυτήν.  

Ο Δήμος οφείλει να παραδώσει στον ανάδοχο όλα τα υλικά που απαιτούνται για την 

οριοθέτηση και ο ανάδοχος με τη σειρά του σε συνεργασία με το λιμεναρχείο, οφείλει να τα 

τοποθετήσει. 

Στο τέλος της κολυμβητικής περιόδου θα παραδοθούν στον Δήμο, μαζί με τα υπόλοιπα υλικά 

που απαιτούνται για την οργάνωση μίας ακτής βραβευμένης με Γαλάζια Σημαία, με τη 

σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής.  
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Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση όλων των υλικών και εγκαταστάσεων 

καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 

1 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ / 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΗΜΕΡΑ 

60 ημέρες 
τετράωρης 

απασχόλησης  για 
κάθε μια από τις 4 

Παραλίες: 60*0.5*4 
= 120 ημερομίσθια 

120.00 47.00 5,640.00 1,353.60 6,993.60 

2 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ 
εκτίμηση 20 

ημερών 
20.00 47.00 940.00 225.60 1,165.60 

3 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ - 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - 

ΧΡΗΣΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΣΗΜΑΙΑΣ 

ΑΠΟΚ   1.00 1,000.00 1,000.00 240.00 1,240.00 

4 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ - 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΠΙΝΑΚΑ ΓΑΛΑΖΙΑΣ 
ΣΗΜΑΙΑΣ 

ΤΕΜ 4 παραλίες 4.00 150.00 600.00 144.00 744.00 

5 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ 

ΥΔΑΤΩΝ 
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 

ΤΕΜ 
τρείς αναρτήσεις 

ανά παραλία : 
3*4=12 

12.00 25.00 300.00 72.00 372.00 

6 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ -  
ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΕΛΤΙΩΝ 
ΤΥΠΟΥ -  ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 
ΜΕΣΑ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

ΑΠΟΚ   1.00 300.00 300.00 72.00 372.00 

7 

ΛΗΨΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ 

ΦΑΚΕΛΩΝ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  
ΕΤΟΥΣ 2018- 2019 

ΑΠΟΚ   1.00 200.00 200.00 48.00 248.00 

8 

ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ 

ΧΩΡΟΥΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

ΤΩΝ ΛΟΥΜΕΝΩΝ, 
ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

ΜΕ ΤΙΣ 

ΑΠΟΚ   1.00 2,310.00 2,310.00 554.40 2,864.40 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 
Ε.Ε.Π.Φ. 

9 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΠΛΩΤΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΤΕΜ 4 παραλίες 4.00 200.00 800.00 192.00 992.00 

  ΣΥΝΟΛΟ             14,991.60 

 

 

Ο συντάκτης  

 

 

 

Γεωργακής Παναγιώτης 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης  

 

 

 

Σούρσος Παναγιώτης 

                                                              

 

 

 

 


