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Πρόσκληση  υποβολής προσφορών  για την παροχή ναυαγοσωστικών υπηρεσιών 

Ο Δήμαρχος  Βόρειας Κυνουρίας 

 

‘Έχοντας υπόψη :  

1) Την ύπαρξη του  Κ.Α. 15-6142.011 του προϋπολογισμού δαπανών  σχετικά με 

την  παροχή ναυαγοσωστικών υπηρεσιών. 

2) Την ανάγκη για την 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 Τετάρτη  4   Ιουλίου    2018 και ώρα 14.00. 

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.  

  Ο  
Δήμαρχος 

 
 
 

Μαντάς Παναγιώτης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Άστρος  26/6/2018 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ   

ΔΔ ΗΗ ΜΜ ΟΟ ΣΣ   ΒΒ ΟΟ ΡΡ ΕΕ ΙΙ ΑΑ ΣΣ   ΚΚ ΥΥ ΝΝ ΟΟ ΥΥ ΡΡ ΙΙ ΑΑ ΣΣ    

Δ/νση :   Δ ιο ικητ ικών  &  
Ο ικονομ ικών  Υπηρεσ ιών     

Πληρ . :  Γεωργακής  Π .  

  

Τμήμα :  Ο ικονομ ικών  Υπηρεσ ιών     

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ  

Έχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις των Ν.4412/2016, Ν.3463/2006 και Ν.3852/2010. 

Το Π.Δ. 31/2018. 

Την ύπαρξη του ΚΑ. 15-6142.011 στον προϋπολογισμό δαπανών με περιγραφή 

«Ναυαγοσωστικές Υπηρεσίες» 

Το γεγονός ότι για την ανωτέρω υπηρεσία δεν απαιτούνται ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις 

και συνεπώς συντάσσονται από υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση.  

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

           Η παρούσα μελέτη αφορά την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης, για 

χρονική περίοδο ενός μήνα, σύμφωνα με το Π.Δ. 31/2018,  στις παρακάτω παραλίες του 

Δήμου μας : 

 

1 ) Από λιμενοβραχίονα λιμένος Παραλίου Άστρους και προς δυσμάς,  μήκους 800 

μέτρων,  με δύο  θέσεις  ναυαγοσωστών   οι οποίοι θα εργάζονται  καθημερινά,  από 

τις 10:30 έως τις 17:30.  

2) Της παραλίας Ατσίγγανος τ.κ. Παραλίου Άστρους, μήκους 400 μέτρων, με  μία θέση 

ναυαγοσώστη  ο οποίος θα εργάζεται καθημερινά,   από τις 10:30 έως τις 17:30. 

3) Της παραλίας Ξηροπηγάδου, μήκους 400 μέτρων  με μία θέση ναυαγοσώστη, που θα 

εργάζεται καθημερινά  και από τις 10.30 έως τις 17.30. 

4) Της παραλίας Αγίου Ανδρέα, μήκους 400 μέτρων  με μία θέση ναυαγοσώστη , που θα 
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εργάζεται καθημερινά  και από τις 10.30 έως τις 17.30 

 

 

Στις περιπτώσεις 1 και 2, οι τρεις προβλέπονται ναυαγοσώστες του Π.Δ. 31/2018. 

Για τις περιπτώσεις 3 και 4, προβλέπονται ναυαγοσώστες μη πολυσύχναστης 

παραλίας. 

 

Επίσης προβλέπεται η παροχή,  εκ μέρους του αναδόχου, ενός ναυαγοσωστικού 

σκάφους, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 31/2018. Το κόστος συντήρησης, κίνησης 

(καύσιμο) κλπ.  του σκάφους ανήκει, στον ανάδοχο.  

 

Εκτός του ανωτέρω σκάφους, ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας διαθέτει τον απαιτούμενο 

ναυαγοσωστικό εξοπλισμό, για την παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας. 

 

Οι υποχρεώσεις που έχει ο ανάδοχος είναι οι παρακάτω :  

 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το προαναφερόμενο  προσωπικό για την 

εκτέλεση της υπηρεσίας. 

2. Ο ανάδοχος  εκδίδει τιμολόγιο στο τέλος του  μήνα. Η εξόφληση  θα γίνεται μετά  από 

την παροχή της υπηρεσίας  και την παραλαβή της,  από  την  επιτροπή παραλαβής του 

Δήμου. 

3. Ο ανάδοχος  δύναται να προσφέρει τις υπηρεσίες του και πέραν των ανωτέρω ορίων 

των παραλιών, όταν υπάρχει η δυνατότητα από πλευράς διαθέσιμου προσωπικού και 

το περιστατικό γίνει αντιληπτό από την ομάδα ή όταν κληθεί με οποιοδήποτε τρόπο, 

αντιμετωπίζοντας σε αυτή την περίπτωση τα όποια προβλήματα των τοπικών 

συνθηκών και του χρόνου επέμβασης.   

4. Οι ναυαγοσώστες είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται επάνω τον πυλώνα (βάθρο) για να 

πετυχαίνουν καλύτερη διόπτευση, ή να διενεργούν μικρές περιπόλους, εκατέρωθεν του  

βάθρου καθώς και με το ναυαγοσωστικό σκάφος που θα τους διαθέσει ο Δήμος. 

5. Οι ναυαγοσώστες έχουν την υποχρέωση να επέμβουν  δηλαδή να κολυμπήσουν κάτω 

από οποιεσδήποτε καιρικές ή άλλες συνθήκες  για όσες φορές χρειαστεί καθ’ όλη τη 

διάρκεια της βάρδιάς τους, ώστε να επιτευχθεί η σωστή πρόληψη του ατυχήματος και 

αν αυτό συμβεί να προσπαθήσει με όλα τα διαθέσιμα μέσα  για την καλύτερη διάσωση.  

6. Οι ναυαγοσώστες έχουν την υποχρέωση να υποστηρίξουν με όλα τα μέσα που 

διαθέτουν, τον οποιονδήποτε λουόμενο που χρήζει βοήθειας  και να του παρέχουν 
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κάθε δυνατή βοήθεια για όσο χρόνο χρειαστεί , μέχρι να τον παραδώσουν στο 

ασθενοφόρο ή στο κέντρο υγείας.  

7. Για κανένα λόγο δεν εγκαταλείπουν  τη θέση τους, παρά μόνο στις περιπτώσεις 

περιστατικού και ανάλογα βέβαια με τη σοβαρότητά αυτού και τις συνθήκες που 

επικρατούν.  

8. Για κανένα λόγο δεν μένει αφύλακτη η παραλία, ακόμα και στην περίπτωση 

περιστατικού, ειδικά όταν η ομάδα λειτουργεί με το ελάχιστο προσωπικό.   

9. Για κανένα λόγο δεν εγκαταλείπεται η παραλία, ακόμα και στη περίπτωση δυσμενών 

καιρικών συνθηκών, εκτός και αν δοθεί εντολή από το Λιμεναρχείο.      

10. Για κανέναν λόγο δεν αρνείται την παροχή βοήθειας ακόμα και όταν πρόκειται για 

περιστατικό που είναι εκτός νερού, π.χ. μεταφορά ατόμου με ειδικές ανάγκες από και 

προς το όχημα μεταφοράς του.  

11. Οι ναυαγοσώστες  υποχρεούνται  να είναι ενδεδυμένοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

Π.Δ. 31/2018.  Όταν μέλος της ομάδας περιπολεί υποχρεούται να φοράει πάντα την 

μπλούζα  του και αυτό για την αποφυγή σύγχυσης με λουόμενο ή περιπατητή.   

12. Οι ναυαγοσώστες δεν επιτρέπεται να ασκούν παράλληλη εργασία, κατά την διάρκεια 

της παροχής της υπηρεσίας τους. 

13. Λόγω του ότι, παράλληλα με την ανωτέρω ανάθεση, ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας, έχει 

δρομολογήσει την διαδικασία πρόσληψης συμβασιούχων ναυαγοσωστών, βάσει ΠΔ 

31/2018, σε περίπτωση που, κατά την διάρκεια της σύμβασης, που θα συναφθεί,  

καλυφθούν εν όλω ή εν μέρει, οι απαιτούμενες θέσεις ναυαγοσωστών, τότε η παρούσα 

σύμβαση λύεται αυτοδίκαια ή τροποποιείται. 

 

Προϋπολογισμός : 

(όπως διαμορφώθηκε μετά από έρευνα αγοράς είναι) :  

 Για τους ναυαγοσώστες Π.Δ. 31/2018  : ημέρες 31*2 θέσεις = 62 * 150,00 € = 9.300,00 € 

 Για τους ναυαγοσώστες μη πολυσύχναστης : ημέρες 31*3 θέσεις = 93*104,30 € = 9.700,00 € 

 Για το ναυαγοσωστικό σκάφος : ημέρες 31*32,26 € = 1.000,00 € 

 Σύνολο = 20.000,00 € 

 Φπα = 4.800,00 € 

 Γενικό σύνολο με φπα = 24.800,00 € 

           

Ο Συντάκτης                                                                               Ο Διευθυντής     

 

Γεωργακής Παναγιώτης                                                   Σούρσος Παναγιώτης 
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