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Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή Υπηρεσίας με τίτλο 

«ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ», βάση 

των σχετικών εγγράφων της υπηρεσίας.  

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην 17/2021 Μελέτη της ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  &     

ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ η οποία και επισυνάπτεται. 

  Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχουν εκδοθεί α) Η υπ’ αριθ. Α348 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης β) Η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής 

Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη 

διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 

80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1 

Το κριτήριο ανάθεσης για την εν λόγω προμήθεια θα είναι η χαμηλότερη τιμή. 
 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία 

μέχρι την Παρασκευή   09/07/2021 και ώρα 10 π.μ. 

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και του Ν. 4782/21 

παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου 

ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του 

Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση 

υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 

79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 

ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.(άρθρο 80 παρ. 9 

του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019). 

 Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την 

παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) και  Φ/Α του/των Δελτίου/ων Ταυτότητας 

προκειμένου να ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας ή 

 
 Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

         Προς:  Κάθε ενδιαφερόμενο 
 

 





ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

β. Φορολογική ενημερότητα της επιχείρησης 
 
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα της επιχείρησης (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)  
 
δ. Ατομική Ασφαλιστική ενημερότητα σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης ή ελεύθερου 
επαγγελματία τόσο ως εργοδότης όσο και για τις ατομικές του εισφορές ασφάλισης. 
 
ε. Σε περίπτωση εταιρείας, όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα 
 

 
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (α, β, γ και δ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά 
το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος 
ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 
80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του 
Ν.4605/2019). 

 

 

                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

                     

 

                     ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΡΕΤΑΚΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
Δ/ΝΣΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  &     

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ενέργεια : ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 
ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕ 
ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ   
Προϋπολογισμός: 37.200,00  €  

                  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 
                  

           

           

           

           

ΤΙΤΛΟΣ:  
"    ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΩΝ 

ΜΕ ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ  " 
 

Αρ. Μελέτης: 17/2021 

  
           

           

                   

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
(σύμφωνα με το N.4412/2016) 

 

Προϋπολογισμός: 37.200,00 € 
                  

           

           

Ζάκυνθος       29-06-2021 
                  





ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Κ.Α: 15.6117.009  
Αριθ. Μελέτης :  17 / 2021 

Δ/νση : Βανάτο 
Τ.Κ: 29100, Ζάκυνθος 
Πληροφορίες : Αρβανιτάκης Νικ.                               
Τηλ. : 2695360941 
Fax : 2695360923 

 

  

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για την ναυαγοσωστική 
κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Ζακύνθου για το έτος 2021 και 
συγκεκριμένα των δύο παραλιών στις οποίες θα τοποθετηθεί γαλάζια σημαία και 
αφορά την περίοδο από 1η Ιουλίου έως 30η Σεπτεμβρίου 2021(3 μήνες) σύμφωνα με 
την απόφαση της επιτροπής του άρθρου 11 του ΠΔ 71/2020. 

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 2131.16-1/4366/2020/29-10-2020 έγγραφο του  
Λιμεναρχείου Ζακύνθου, οι παραλίες που έχουν χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστες 
λουτρικές εγκαταστάσεις και επιβάλλεται η επιτήρησή τους από ναυαγοσώστες είναι: 

1) Άγιος Νικόλαος Βασιλικού 
2) Μπανάνα Βασιλικού 
3) Τσιλιβί 
4) Αλικανάς 
5) Αλυκές 
6) Ναυάγιο 
7) Λαγανάς από κεντρικό δρόμο έως και ξενοδοχείο LOUIS 
8) Γέρακας 
9) Λίμνη Κεριού 
10) Λαγανάς από κεντρικό δρόμο έως Βεζάλ 
11) Καλαμάκι από Τσαγκαρόπουλου-Μπέλεση έως CRYSTAL 
Η  ως άνω αναφερόμενη ναυαγοσωστική κάλυψη  θα εκτελείται καθημερινά, 

καθώς και Κυριακές και Αργίες, για το σύνολο των ωρών κατά τις οποίες έκαστη 
παραλία είναι ανοικτή για το κοινό. 

Η δαπάνη της υπηρεσίας για τις  περιόδους (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2021) 
υπολογίζεται στο ποσό των 37.200,00 ευρώ μαζί με το Φ.Π.Α. 

Ο Δήμος θα αναθέσει, μετά από πρόσκληση την προαναφερόμενη υπηρεσία σε 
ανάδοχο που θα διαθέτει το απαραίτητο βάση νομοθεσίας (Π.Δ. 71/2020) προσωπικό 
(το απαιτούμενο αριθμό ναυαγοσωστών), τον εξοπλισμό και την τεχνογνωσία και 
ανάλογη εμπειρία που είναι απαραίτητα για την καλή εκτέλεσή του. 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 92332000-7 «Υπηρεσίες λουτρικών 
εγκαταστάσεων παραλιών». 

ΖΑΚΥΝΘΟΣ  29/06/2021 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 

                            ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
Δ/ΝΣΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ενέργεια : ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 
ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕ 
ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ   
Προϋπολογισμός: 37.200,00  €  





ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Κ.Α: 15.6117.009  
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2. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η συγγραφή υποχρεώσεων για την: 
«ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΓΑΛΑΖΙΑ 
ΣΗΜΑΙΑ». 

Ο Δήμος Ζακύνθου θα αναθέσει την προαναφερόμενη υπηρεσία, σε ανάδοχο που 
θα διαθέτει το προσωπικό, τον εξοπλισμό και τεχνογνωσία απαραίτητα για την καλή 
εκτέλεση. 

Άρθρο 1ο. Διάκριση χώρου εργασίας 

Ως χώρος συμβατικής εργασίας και άμεσης παροχής εργασιών του αναδόχου 
ορίζεται η παραλιακή ζώνη των ακτών του Δήμου Ζακύνθου, και συγκεκριμένα οι 
παραλίες οι οποίες έχουν βραβευτεί με γαλάζια σημαία και θα υποδειχτούν από το 
Δήμο. 

Άρθρο 2ο. Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποδείξει στην προσφορά του όλα τα τεχνικά και 
μηχανικά μέσα που προβλέπονται από τη νομοθεσία –Π.Δ. 71/2020- και τις σχετικές 
διατάξεις, ως απαραίτητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας  και συγκεκριμένα: 
1. Τον απαραίτητο αριθμό (αντίστοιχο με τον αριθμό των ναυαγοσωστών) από 
μηχανοκίνητα, επαγγελματικά μικρά σκάφη ολικού μήκους τουλάχιστον 3,30 μέτρων 
ιπποδύναμης τουλάχιστον έξι (6) HP, εγγεγραμμένο σε βιβλίο Εγγραφής Μικρών 
Σκαφών χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του 
εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του μικρού σκάφους, δεξιά και αριστερά, είναι 
γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE BOAT, 
μπλε απόχρωσης. Η έλικα του μικρού σκάφους είναι προφυλαγμένη με πλέγμα για 
την αποτροπή ατυχήματος. Μετά τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών από την εγγραφή 
του στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, επιτρέπεται η δραστηριοποίησή του, με 
την προϋπόθεση υποβολής, του υπόχρεου, 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. 
2.  Αδιάβροχο φακό, 
3.  Κιάλια μεγέθυνσης τουλάχιστον επτά επί πενήντα mm 
4.  Ναυαγοσωστικό σωσίβιο, σύμφωνα με το Παράρτημα «Δ» του Π.Δ. 71/2020 
5. Σανίδα διάσωσης, τουλάχιστον 2,20 μέτρων, σύμφωνα με το Παράρτημα «ΣΤ» 
του Π.Δ. 71/2020, 
6. Σωστικό σωλήνα, σύμφωνα με το Παράρτημα «Ε» του Π.Δ. 71/2020 (ο 
εφοδιασμός με σωστικό σωλήνα είναι προαιρετικός). 
7. Φορητό φαρμακείο, το περιεχόμενο του οποίου περιλαμβάνεται στον παρακάτω 
πίνακα (όμοιο με Παράρτημα «Ι» του Π.Δ. 71/2020) και φορητό αυτόματο 
εξωτερικό,  απινιδωτή με αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια ενηλίκων και βρεφών : 

Α. ΦΑΡΜΑΚΑ  

Αντιισταμινικά χάπια 1 

Οξυζενέ 50cc 





Σκεύασμα Γλυκόζης για την Αντιμετώπιση της Υπογλυκαιμίας  1 

Παρακεταμόλη σε χάπια 500mg 1 

Συσκευή αυτόματης έγχυσης αδρεναλίνης τύπου Epipen ενηλίκων 
Λ 

1 

Συσκευή αυτόματης έγχυσης αδρεναλίνης τύπου Epipen παιδιών  1 

Ενέσιμη Υδροκορτιζόλη 200mg 1 

Αντιισταμινική αλοιφή 1 

Αλοιφή Αργυρούχου σουλφαδιαζίνης ή άλλο σκεύασμα υδρογέλης 
κατά εγκαυμάτων  

2 

Διάλυμα Ιωδιούχου Ποβιδόνης 10% Φιαλίδιο 30ml 
κατ’ ελάχιστον 

Φυσιολογικός ορός 0,9%NaCl  σε φιαλίδια των 10ml για 
οφθαλμική έκπλυση 

10 

Βρογχοδιασταλτικά για την δύσπνοια 2 

Β. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  

Αυτοκόλλητα Ράμματα Επιδερμικά 3mm*75mm σε 
Αποστειρωμένη συσκευασία 

20 

Αυχενικό Κολάρο Ρυθμιζόμενο Παιδιατρικό 1 

Βαμβάκι Ιατρικής Χρήσης Πεπιεσμένο Ρολό 1 

Επίδεσμος Αιμοστατικός Reliance με Επίθεμα 2 

Ιμάντας Ίσχαιμης Περίδεσης 1 

Παγοκύστη – Θερμοκύστη Πολλαπλών Χρήσεων 2 

Ψυκτικό Σπρέι 400ml 1 

Λαρυγγική μάσκα Μέγεθος 3,4,5 1 

Γάζες αποστειρωμένες 10cm*10cm-12PLY/36cm*40cm σε 
ξεχωριστή συσκευασία η καθεμιά  

20 

Ελαστικός επίδεσμος πλάτους 10cm 2 

Ελαστικός επίδεσμος πλάτους 5cm 2 

Αλκοολούχο διάλυμα αντισηψίας δέρματος Φιαλίδιο 50ml 
κατ’ ελάχιστον 

Λευκοπλάστ υφασμάτινο , λευκό , πλάτους τουλάχιστον 3cm 1 

Σύριγγες με βελόνη, αποστειρωμένες , σε μονή συσκευασία 5ml 5 

Γάντια latex ή βινυλίου νιτριλίου (όχι μαύρου χρώματος) 10 ζευγάρια 

Αυτοκόλλητες γάζες τύπου Hansaplast διαστάσεων κατ’ 
ελάχιστον 2*2cm 

10 

Μάσκα χορήγησης Οξυγόνου 3 

Μάσκα χορήγησης εμφυσήσεων κατά την ΚΑΡΠΑ , τύπου 
pocketmask 

1 

Ψαλίδι υφασμάτων τύπου Lister 1 

Στοματοφαρυγγικοί αγωγοί τύπου Guedel διαφόρων μεγεθών Σετ 6 τεμαχίων 
διαφορετικού 

μεγέθους 

Αερονάρθηκες άνω και κάτω άκρων 1 τεμάχιο για 
κάθε είδος 

Αυχενικός κηδεμόνας σκληρός , ρυθμιζόμενος σε μέγεθος , 
πολλαπλών χρήσεων 

1 

Βελόνα αποσυμπίεσης πνευμοθώρακα  1 

Επίθεμα θωρακικού τραύματος 1 

Αποστειρωμένο τούλι εμβαπτισμένο σε νερό και φυτικά έλαια για 
έγκαυμα  

2 

Γ. ΟΡΓΑΝΑ  

Φορητή συσκευή ανάνηψης στόμα με στόμα τύπου Brook 1 

Φιάλη Οξυγόνου Φορητή, πολλαπλών χρήσεων με ρυθμιστή και 
μειωτήρα πίεσης και ροόμετρο, κατ’ ελάχιστον 1 λίτρου και κατ’ 
ελάχιστης μέγιστης πίεσης 200bar 

1 
 

Ασκός χορηγήσεως εμφυσήσεων τύπου AMBU, ενηλίκων, 
πολλαπλών χρήσεων 

1 

Συσκευή αναρρόφησης δηλητηρίου 1 

Συσκευή αναρρόφησης εκκρίσεων χειροκίνητη 1 





Παλμικό οξύμετρο με εύρος μέτρησης κατ’ ελάχιστον από 70% 
έως 99% SatO2 

1 

Συσκευή μέτρησης σακχάρου με ταινίες μέτρησης και 
σκαρφιστήρες 

1 

8. Πτυσσόμενο φορείο και σανίδα ακινητοποίησης επιπλέουσα, με ιμάντες πρόσδεσης 
και σύστημα ακινητοποιητή κεφαλής συμβατό με τη σανίδα ακινητοποίησης  
9. Δύο (02) σημαντήρες, χρώματος πορτοκαλί, με σχοινί μήκους τουλάχιστον 
πενήντα (50) μέτρων και διαμέτρου τουλάχιστον 10mm 
10. Ένδυμα κολύμβησης χρώματος πορτοκαλί, στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη 
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ – LIFEGUARD 
11. Καπέλο στην εμπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ 
και κάτωθεν αυτής η ένδειξη LIFE GUARD, 
12.  Γυαλιά ηλίου, 
13. Πινακίδα χρώματος πορτοκαλί διαστάσεων 80*100 εκ., με την ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ 
ΒΟΗΘΕΙΕΣ  και κάτωθεν αυτής την ένδειξη FIRSTAID, μπλε απόχρωσης  
14.  Ισοθερμικές κουβέρτες, 
15.  Καταδυτικό μαχαίρι, 
16.  Μάσκα βυθού, 
17.  Βατραχοπέδιλα, 
18. Σημαία Ναυαγοσώστη, χρώματος πορτοκαλί, διαστάσεων 80Χ100 εκ. με την 
ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη LIFE GUARD μπλε 
απόχρωσης, 
19. Σημαία χρώματος ερυθρού, ίσων διαστάσεων με την προηγούμενη με την ένδειξη 
ΧΩΡΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη NO  LIFE GUARD λευκής 
απόχρωσης, 
20. 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, 
21.  Φορητή μεγαφωνική συσκευή (τηλεβόα), 
22.  Κοινή σφυρίχτρα, 
23.  Πράσινη σημαία (κολυμπάτε ελεύθερα)80*100εκ. 
24. Κίτρινη σημαία (κολυμπάτε με προσοχή)80*100εκ. 
25.  Κόκκινη σημαία (Απαγορεύεται η είσοδος στο νερό)80*100εκ. 
26.  Φορητή συσκευή VHFmarine 
27. 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. 
28. Τον απαραίτητο αριθμό από  επαγγελματικά ατομικά σκάφη - Θαλάσσιο 
μοτοποδήλατο, ολικού μήκους τουλάχιστον δύο μέτρων και εβδομήντα πέντε 
(2,75) εκατοστών, εγγεγραμμένο αποκλειστικά σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών 
Σκαφών, ιπποδύναμης τουλάχιστον ογδόντα (80) ίππων, τουλάχιστον δυο (2) 
θέσεων, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, με τα προβλεπόμενα, για την κατηγορία 
του, εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του σκάφους, δεξιά και αριστερά, είναι 
γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE 
BOAT, μπλε απόχρωσης. Σε κάθε ατομικό σκάφος – θαλάσσιο μοτοποδήλατο 
διατίθεται και ένα ειδικό φορείο διάσωσης. Μετά τη συμπλήρωση πέντε(05) ετών 
από την εγγραφή του στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, επιτρέπεται η 
δραστηριοποίησή του, με την προϋπόθεση υποβολής, με μέριμνα του υπόχρεου, 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. 
 29. Τον απαραίτητο αριθμό από μηχανοκίνητα, πνευστά, μικρά ταχύπλοα σκάφη, 
εγγεγραμμένα σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών ως επαγγελματικά, ολικού 
μήκους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, ιπποδύναμης τουλάχιστον εκατό (100) 
ίππων, με εφεδρική μηχανή, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, εφοδιασμένα με τα 
προβλεπόμενα για την κατηγορία του εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του 
σκάφους, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, 





κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE BOAT, μπλε απόχρωσης. Επιπλέον, πρέπει να 
είναι εφοδιασμένο με μόνιμα εγκατεστημένο προβολέα, καθώς και  VHFGPS-
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 του 
υπόχρεου, 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. Σε κάθε σκάφος θα επιβαίνουν ο 
χειριστής του και ένας ναυαγοσώστης, όντες σε ετοιμότητα καθημερινά για παροχή 
άμεσης βοήθειας στις υφιστάμενες λουτρικές εγκαταστάσεις. Το  σκάφος της 
περίπτωσης 2. Του άρθρου 7, εφόσον απαιτηθεί, επιχειρεί, προς παροχή βοήθειας 
και εκτός λουτρικών εγκαταστάσεων υπό τις εντολές της Λιμενικής Αρχής. 
30.  Τοποθετούν σε εμφανή σημεία πρόσβασης, στο χώρο των λουτρικών 
εγκαταστάσεων, ειδικές καλαίσθητες πινακίδες διπλής όψεως στις οποίες 
αναγράφονται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα η σημασία των σημαιών και 
ενδείξεων, το ωράριο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη, οι τυχόν υπάρχοντες περιορισμοί 
ή απαγορεύσεις, οι αριθμοί τηλεφώνων των τοπικών κέντρων παροχής πρώτων 
βοηθειών και της Λιμενικής Αρχής και ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης 
(112). 
31. Βάθρο ναυαγοσώστη 
α. Έμπροσθεν  του βάθρου διατηρείται , με την τοποθέτηση κώνων, ελεύθερος 
διάδρομος πλάτους τεσσάρων (4) μέτρων και μήκους έως δέκα (10) μέτρων ώστε να 
διασφαλίζεται η άμεση χρήση των σωστικών μέσων του παρόντος.   
β. Κατά το χρόνο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη, αναρτάται, σε περίοπτη θέση του 
βάθρου, η πινακίδα με την ένδειξη πρώτων βοηθειών και επαίρεται στον ιστό η 
σημαία ναυαγοσώστη. 
γ. Εφόσον για οποιονδήποτε  λόγο, απουσιάζει ο ναυαγοσώστης από τη λουτρική 
εγκατάσταση, αφαιρείται η πινακίδα με την ένδειξη των πρώτων βοηθειών και 
επαίρεται επί του ιστού η σημαία που δεικνύει την απουσία ναυαγοσώστη. 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. 
32.  Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τα αναλώσιμα και το μηχανικό 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 Ζακύνθου. 
33. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανόνες υγιεινής, 
ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας περιβάλλοντος (περιβαλλοντικοί όροι). Ο 
μηχανολογικός εξοπλισμός που αφορά τα σκάφη όπως μηχανές θαλάσσης πρέπει να 
είναι τετράχρονης τεχνολογίας και να πληρούν τις εκάστοτε προδιάγραφες εκπομπής 
ρίπων.  
34. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ύπαρξη και κατάλληλη συντήρηση και 
αποθήκευση του φαρμακευτικού – υγειονομικού υλικού – όπως αναλυτικά 
αναφέρεται στο Παράρτημα «Ι» του Π.Δ. 71/2020- καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης,  ώστε να είναι πρόσφορη και άμεση η χρήση του. 
Προσωπικό εκτέλεσης του ναυαγοσωστικού έργου 
Το προσωπικό (ναυαγοσώστες) που θα διαθέσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση της 
υπηρεσίας θα είναι εφοδιασμένο με την απαραίτητη άδεια ναυαγοσώστη από τη 
Λιμενική Αρχή, (άρθρο 5 Π.Δ. 71/2020) η οποία θα είναι σε ισχύ. 
Υποχρεώσεις ναυαγοσώστη: 
1. Ο ναυαγοσώστης βρίσκεται σε ετοιμότητα με ένδυμα κολύμβησης καθ’ όλη τη 
διάρκεια της υπηρεσίας του και μπορεί να περιπολεί με σωστική λέμβο κωπηλατώντας 
κοντά στο χώρο των λουομένων ή να κάθεται επί του υπάρχοντος βάθρου 
ναυαγοσώστη ή να περιπολεί πεζός επί της ακτογραμμής, στο χώρο ευθύνης του από 
10:00 π.μ. έως 18:00 μ.μ. και για επτά (7) ημέρες την εβδομάδα.  
2. Ο ναυαγοσώστης κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του 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.  
3. Ο ναυαγοσώστης  θα έχει τη φροντίδα για την ορθή χρήση  του εξοπλισμού που 
θα τοποθετηθεί από τον Δήμο και προορίζεται  για την διευκόλυνση των ΑμεΑ να 
προσεγγίσουν και να χρησιμοποιήσουν την παραλία ως λουόμενοι.  Ο ναυαγοσώστης 
οφείλει να συνδράμει τα ΑμεΑ στην περίπτωση που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν 
τον εν λόγω εξοπλισμό. 

 

Άρθρο 3ο. Γενικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης της υπηρεσίας 

 

3.1. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν τους χώρους που αφορούν 
το αντικείμενο της υπηρεσίας ήτοι τις υπό ανάθεση παραλίες, για να λάβουν 
γνώση των επιτόπιων συνθηκών εργασίας το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

3.2 Θεωρείται δεδομένο ότι οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη γνώση των όρων 
της παρούσας και των ειδικών συνθηκών της υπηρεσίας. Σε καμιά περίπτωση ο 
ανάδοχος δεν θα μπορεί να στηρίζεται στην άγνοια των συνθηκών και αναγκών 
των παραλιακών ζωνών του Δήμου για περιπτώσεις προβλημάτων ή αδυναμίας 
εκτέλεσης εργασιών που προβλέπονται στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων. 
3.3 Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τοπική τεχνική υποδομή και οργάνωση η 
οποία θα του εξασφαλίζει συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη και απρόσκοπτη 
λειτουργία του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιεί για την εκτέλεση των εργασιών. 
Οι προσφέροντες θα υποβάλλουν στοιχεία με τα οποία θα αποδεικνύεται η 
τεχνική υποδομή και οργάνωση που διαθέτουν και θα εφαρμόσουν (προσωπικό, 
εξοπλισμός κ.λ.π.). 
3.4 Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας λιμενικής αρχής 
προς τις εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει απόλυτη συμμόρφωση ώστε  να 
διασφαλίζεται η εκτέλεση της  σύμβασης. 
3.5 Κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
συμμορφώνεται με τις ισχύουσες Αστυνομικές και Υγειονομικές διατάξεις καθώς 
επίσης και με τις ισχύουσες διατάξεις και κανόνες τήρησης «περί 
ναυαγοσωστικού έργου». 
3.6 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει τους ανάλογους υπεύθυνους επόπτες για 
το προσωπικό του, οι οποίοι θα συντονίζουν το ναυαγοσωστικό έργο. 
3.7 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. 
3.8 Το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος θα αντικαθίσταται, εφόσον το 
απαιτήσει ο Δήμος έπειτα από τη σύνταξη πλήρους αιτιολογημένης έκθεσης που 
θα κοινοποιείται στον ανάδοχο στην περίπτωση που θα κριθούν ακατάλληλοι για 
την ομαλή διεκπεραίωση της συμβατικής υπηρεσίας. 

 

Άρθρο 4ο. Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης της υπηρεσίας. 

 

4.1 Σε περίπτωση βλάβης του 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.  

4.2 Ο ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στην σύμβαση ή για κάποιο λόγο 
μέρος αυτής, από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του 
Δήμου, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

4.3 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση και ευθύνη, να παίρνει όλα τα μέτρα που 
πρέπει για την ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί για την εκτέλεση της 
συμβατικής υπηρεσίας 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. 

4.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί την συμβατική υπηρεσία καθημερινά 
καθώς και Κυριακές και Αργίες . 

 

Άρθρο 5ο. Πληρωμή εκτελεσθέντων εργασιών 

 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : 

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. Ο εν 
λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων 
ανά μήνα.  

 

Άρθρο 6ο. Ρήτρες  
 

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της 
διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 
50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική 
ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν 
εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς 
ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες 
από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και 
δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι 
υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη 
συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση 
ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του 
αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να 
κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

Αρθρο 7ο. Περιεχόμενο προσφοράς 

Η προσφορά των διαγωνιζόμενων θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα παρακάτω : 

1. Οικονομική προσφορά 

Για την διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράς, οι προσφέροντες 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 απασχόλησή 
του. 





 το "management" του έργου (εκπαίδευση προσωπικού, τεχνική 
υποστήριξη, παροχή τεχνογνωσίας στην εκτέλεση του έργου, εποπτεία 
και σχεδιασμός των εργασιών,κλπ). 

 Η διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράς δεν μπορεί να περιλαμβάνει 
έκπτωση μεγαλύτερη του 10% της προϋπολογισθείσας δαπάνης μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ άλλως  απαιτείται πλήρης και σαφής 
τεκμηριωμένη μελέτη του προτεινόμενου κόστους με αντίστοιχη ανάλυση 
των επιμέρους παραμέτρων που καθορίζουν το κόστος αυτό.  

 
2.Τεχνική προσφορά 
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές 
που έχουν τεθεί στην παρούσα, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες 
απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να 
αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 
προτείνουν. 

 

Άρθρο 8ο. Συμβατικά στοιχεία 

Συμβατικά στοιχεία που διέπουν τους όρους του έργου κατά σειρά ισχύος είναι: 

α) Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο  

β) Ο προϋπολογισμός 

γ) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) 

δ) Οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου. 

ε) Η προσφορά του ανάδοχου (τεχνική και οικονομική). 

 

Άρθρο 9ο. Επιβαρύνσεις ανάδοχου 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τους ισχύοντες κατά την ημέρα του διαγωνισμού 
φόρους, τέλη και κρατήσεις, πλην του ΦΠΑ. 

 

Άρθρο 10ο. Διάρκεια συμβατικού αντικειμένου 
Η κατά περίπτωση συμβατική διάρκεια εκτέλεσης του έργου καθορίζεται για τρεις (3) 
μήνες από 01 Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου του έτους 2021. 

 

Άρθρο 11ο. Παρουσίαση εξοπλισμού 

Ο ανάδοχος υποχρεούται το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη των 
εργασιών να παρουσιάσει όλο τον απαιτούμενο τεχνικό και μηχανικό εξοπλισμό που 
αναφέρεται στο Π.Δ.71/2020 καθώς και στα άρθρα της παρούσας Σ.Υ. 

Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται για κάθε μέρα καθυστέρησης ρήτρα τριακοσίων 
(300 €) ευρώ και μετά από τρεις (3) ημέρες η αναθέτουσα αρχή δύναται να τον 
κηρύξει έκπτωτο από τη σύμβαση. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
Δ/ΝΣΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,     
ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ενέργεια : ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 
ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕ 
ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ   
Προϋπολογισμός: 37.200,00  €  
Κ.Α: 15.6117.009  
Αριθ. Μελέτης :  17 / 2021 Δ/νση : Βανάτο 

Τ.Κ: 29100, Ζάκυνθος 
Πληροφορίες : Αρβανιτάκης Νικ.                               
Τηλ. : 2695360941 
Fax : 2695360923 

 

  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΜΟΝΑΔΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ  
ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ 

€  

1 Δαπάνες προσωπικού 2 
Κατ’ 

αποκοπή 
5.000,00 10.000,00 

2 
Δαπάνες χρήσης του 
εξοπλισμού και 
λειτουργικά έξοδα 

2 
Κατ’ 

αποκοπή 
6.000,00 12.000,00 

3 

Δαπάνες 
φαρμακοτεχνικού 
εξοπλισμού και 
δαπάνες οριοθέτησης 
παραλιών  

2 Τεμάχιο 3.600,00 7.200,00 

4 

Δαπάνες management 
– οργάνωση και 
διαχείριση εκτέλεσης 
εργασιών 

1 
Κατ’ 

αποκοπή 
800,00 800,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3 ΜΗΝΩΝ 30.000,00 

ΦΠΑ 24% 7.200,00 

ΣΥΝΟΛΟ 37.200,00 
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