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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Πληροφορίες: Κουκουνάκη Αικατερίνη 

Τηλ. 28213 40029 

Fax: 2821340090 

E-mail: koukounaki@platanias.gr 
Γεράνι, 73014 Πλατανιάς 

Γεράνι    24-05-2021 

Αρ. Πρωτ: 6858  
 

ΠΡΟΣ:  
 

1. Αγριμάκης Ιωάννης 
 johnagrimakis@gmail.com 

 
2. Π. Λυτινάκης - Δ. Καραζεπούνης ΟΕ 

 pavloslyti@hotmail.gr 
 

3. Μπικώφ Μαρία 

Ευαγγελιστριας 6, Αθήνα,17671 

maniabikof@hotmail.com 

6937444507 

 
 4. Χελιουδάκη Αρτέμιο 

Σχολή καταδύσεων 

Πλατανιάς Χανίων 

τηλ.: 6974903649 

email: info@fundive.gr 
 

5. Κάθε ενδιαφερόμενο  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

για την υπηρεσία  Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων Παραλιών Δήμου Πλατανιά, έτους 
2021  με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του 
άρθρου 32, παρ2.γ: "λόγω κατεπείγουσας ανάγκης" του Ν.4412/2016 για 17 ναυαγοσωστικά 
βάθρα από τις 1/6/2021 και για διάστημα έως και 35 ημερών  ή έως της υπογραφής σύμβασης 
του αναδόχου της  επικείμενης διαγωνιστικής διαδικασίας, δυνάμει της 140/2021 Απόφασης Ο.Ε.  

(ΑΔΑ: 6ΓΕΧΩΞ5-Σ31) 

 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Πλατανιά. Η δαπάνη βαρύνει 
τον Κ.Α. 00.6117.014 με τίτλο «Ναυαγοσωστική προστασία παραλιών Δήμου» συνολικού 
προϋπολογισμού 120.600,18 € 
 
Η ανωτέρω δαπάνη θα διεξαχθεί  σύμφωνα με: 

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει σήμερα και ιδίως το άρθρο 32 παρ. 2γ περί 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (λόγω κατεπείγουσας ανάγκης)   

- Τις διατάξεις του  Ν.4605/2019 

- Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 

- το με αρ. πρωτ: 2131.17/1259/2021 7-5-2021 πρακτικό της Επιτροπής του Κεντρικού 

Λιμεναρχείου Χανίων, του άρθρου 11 του Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166/τ. Α΄/31-08-2020) περί 

καθορισμού των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου εκδόθηκε στις 7-5-2021 ενώ 

διαβιβάστηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου στις 11-5-2021 λαμβάνοντας αρ. πρωτ. 

Εισερχομένου: 6175/11-5-2021 όπου επιβάλλεται η επιτήρησή τους από ναυαγοσώστες. 

mailto:koukounaki@platanias.gr
mailto:info@fundive.gr


2 

- την υποχρεωτική χρονική περίοδο ναυαγοσωστικής κάλυψης, η οποία ορίζεται από 

1/6/2021 έως και 30/9/2021 και αφορά τους παράλιους χώρους εντός ορίων του Δήμου, 

οι οποίες χαρακτηρίσθηκαν ως πολυσύχναστες 

- Το μεγάλο χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι να τελεσφορήσει ο διεθνής ανοιχτός 

ηλεκτρονικός διαγωνισμός  

- Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη έναρξης της κάλυψης  της ναυαγοσωστικής προστασίας 

του δήμου από 1-6-2021 για εύλογους λόγους ασφάλειας και προστασίας της ανθρώπινης 

ζωής 

- το άρθρο 16 του Ν. 4676/2020, ΦΕΚ 67/Α/19-3-2020 

- την υπ’ αριθμόν 335/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΧΒΙΩΞ5-ΗΩΤ) περί 
Συγκρότησης Επιτροπής Γνωμοδοτικού Οργάνου για συμβάσεις προμηθειών και 
υπηρεσιών γενικών υπηρεσιών 

- την επισυναπτόμενη με αρ. πρωτ.: 6818/24-5-2021 τεχνική έκθεση υπηρεσίας 

ναυαγοσωστικής προστασίας πολυσύχναστων παραλιών Δ. Πλατανιά, για 17 

ναυαγοσωστικά βάθρα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) 

- την υπ. Αριθμ: 140/ 2021 Απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ:  6ΓΕΧΩΞ5-Σ31) περί της: 
1. ματαίωσης της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση του άρθρου 32, παρ2. γ: "λόγω κατεπείγουσας ανάγκης" του Ν.4412/2016 
της υπηρεσίας Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων Παραλιών  Δήμου 
Πλατανιά, έτους 2021 για 17 ναυαγοσωστικά βάθρα, από τις 1/6/2021 και για 
διάστημα έως και τριών μηνών (92 ημερών)  ή έως της υπογραφής σύμβασης του 
αναδόχου της επικείμενης διαγωνιστικής διαδικασίας, δυνάμει της 139/2021 
Απόφασης Ο.Ε. (ΑΔΑ: 676ΥΩΞ5-ΑΝΑ)  και  
έγκριση νέας προσφυγής για την κάλυψη της ίδιας υπηρεσίας έως και 35  ημερών ή 
έως της υπογραφής σύμβασης του αναδόχου της νέας επικείμενης διαγωνιστικής 
διαδικασίας 

2. έγκρισης των Τεχνικών Προδιαγραφών που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. Πρωτ: 
6818/24-5-2021 Τεχνική Περιγραφή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) 

3. Τον καθορισμό των όρων της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης για την επιλογή 
αναδόχου για την ανωτέρω υπηρεσία 
 

 

Αναθέτουσα Αρχή  -  Ημερομηνία διεξαγωγής διαπραγμάτευσης 

Επωνυμία Δήμος Πλατανιά 

Ταχυδρομική διεύθυνση Γεράνι 

Πόλη Χανιά 

Ταχυδρομικός Κωδικός 73014 

Χώρα Ελλάδα 

Τηλέφωνο 2821340029 

Φαξ 2821340090 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  koukounaki@platanias.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Κουκουνάκη Αικατερίνη 
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Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.platanias.gr 
 

Η διαπραγμάτευση θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο  Πλατανιά στο  Γεράνι, τη Παρασκευή 28 
Μαϊου 2021 και ώρα 10:00 μμ (καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών) ενώπιον της 
αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.   
 

Αντικείμενο της διαπραγμάτευσης  

Η παρούσα πρόσκληση αφορά τη προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32, παρ2.γ: "λόγω κατεπείγουσας ανάγκης" του 
Ν.4412/2016 της υπηρεσίας Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων Παραλιών Δήμου 
Πλατανιά, έτους 2021 για 17 ναυαγοσωστικά βάθρα, από τις 1/6/2021 και για διάστημα έως και 
35 ημερών  ή έως της υπογραφής σύμβασης του αναδόχου της επικείμενης διαγωνιστικής 
διαδικασίας με  προϋπολογισμός μελέτης   120.600,18  με ΦΠΑ 24% σύμφωνα με την 
επισυναπτόμενη 6818/24-5-2021 τεχνική έκθεση 

Η τεχνική έκθεση καλύπτει τις απαιτήσεις του Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166/τ. Α΄/31-08-2020, οπότε και 
οι πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου Πλατανιά, όσον αφορά τη ναυαγοσωστική κάλυψη θα 
πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 7 αυτού καθώς και του άρθρου 16 του Ν. 4676/2020-ΦΕΚ 
67/Α/19-3-2020  
Σε περίπτωση τροποποίησης του Π.Δ. 71/2020 και της απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 11 
του Π.Δ. 71/2020 η παρούσα τεχνική έκθεση προσαρμόζεται με τις νέες απαιτήσεις . 
 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV): 

92332000-7 «Υπηρεσίες λουτρικών εγκαταστάσεων παραλιών». 

Προϋπολογισμός-κριτήριο κατακύρωσης 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της υπηρεσίας Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων 
Παραλιών Δήμου Πλατανιά, έτους 2021 για 17 ναυαγοσωστικά βάθρα, από τις 1/6/2021 για 
διάστημα έως 35 ημερών  ή έως της υπογραφής σύμβασης του αναδόχου της επικείμενης 
διαγωνιστικής διαδικασίας, με προσφυγή στη διαδικασία  διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση του άρθρου 32, παρ2.γ: "λόγω κατεπείγουσας ανάγκης" του Ν.4412/2016   

1 Ημερήσια δαπάνη απασχόλησης εργαζομένων: 51.682,70 € 

2 
Δαπάνες χρήσης εξοπλισμού βάθρων καθώς και λειτουργικά έξοδα των 
ναυαγοσωστικών σκαφών 26.693,15 € 

3 
Δαπάνης χρήσης βάθρου(συμπ. Τοποθέτησης – απεγκατάστασης) και 
οριοθέτησης παραλιών – σήμανση – ορών 18.713,71 € 

4 Δαπάνες οργάνωσης και διαχείρισης εργασιών 168,65 € 
 Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 97.258,21 € 
 ΦΠΑ 24% 23.341,97 € 
 Γενικό Σύνολο: 120.600,18 € 

 

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. 
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των εν λόγω υπηρεσιών. 
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Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  

  
Διάρκεια σύμβασης 

Αφορά το χρονικό διάστημα από 1/6/2021 και για διάστημα έως 35 ημερών  ή έως της 

υπογραφής σύμβασης του αναδόχου της επικείμενης διαγωνιστικής διαδικασίας,  

Υποβολή προσφοράς   

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην τιθέμενη προθεσμία είτε (α) με κατάθεσή 
τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) 
με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής 
αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν 
πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει την διαπραγμάτευση, το 
αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα, όπως ορίζονται στο άρθρο «Αναθέτουσα Αρχή - 
Ημερομηνία διεξαγωγής διαπραγμάτευσης» της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει 
ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά 
ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από 
οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.  

Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο 
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:  

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Προσφορά του ………….. 

Για την υπηρεσία Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων Παραλιών  Δήμου Πλατανιά, 
έτους 2021 για 17 ναυαγοσωστικά βάθρα, από τις 1/6/2021 και για διάστημα έως 35 ημερών  
ή έως της υπογραφής σύμβασης του αναδόχου της επικείμενης διαγωνιστικής διαδικασίας 
μετά από προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του 
άρθρου 32, παρ2.γ: "λόγω κατεπείγουσας ανάγκης" του Ν.4412/2016  

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  

με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Πλατανιά 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 28-5-2021 10.00 μμ 

 

Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς 

Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, 
τα ακόλουθα: 

(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» 

(γ) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου. 
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Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά 
είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α' 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, 
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία 
φέρει υπογραφή πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 
ημερομηνία υποβολής του άρθρου «Αναθέτουσα Αρχή - Ημερομηνία διεξαγωγής 
διαπραγμάτευσης» της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή 
Διαγωνισμού  

Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο 
πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) 
και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 

(α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Ο φάκελος "Δικαιολογητικά συμμετοχής" συμπεριλαμβάνει τα προβλεπόμενα αποδεικτικά 
μέσα του άρθρου 80 Ν. 4412/2016 προς απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του 
άρθρου 73 Ν. 4412/2016. Αναλυτικότερα, οι αναθέτουσες αρχές δέχονται ως επαρκή απόδειξη 
του ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 73: 

1α) για την παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου περί μη ύπαρξης αμετάκλητης καταδικαστικής 
απόφασης, την προσκόμιση Απόσπασματος ποινικού μητρώου που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν από την υποβολή του. Ιδίως στις περιπτώσεις εταιρειών, η υποχρέωση αφορά: 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 γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών , 
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  
 
1β) για τις παραγράφους 2 και 4 περίπτωση β' του άρθρου 73 περί μη αθέτησης υποχρεώσεων 
όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:  
(i)   Φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών για τον οικονομικό 
φορέα για κάθε νόμιμη χρήση πλην είσπραξης και μεταβίβασης 
(ii) Ασφαλιστική ενημερότητα (για συμμετοχή σε διαγωνισμό προμηθειών Δημοσίου και ΝΠΔΔ) 
της επιχείρησης για το απασχολούμενο προσωπικό της. Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης 
απαιτείται να βεβαιώνεται και η ασφαλιστική ενημερότητα ως ελεύθερος επαγγελματίας-
αυτοαπασχολούμενος. 
 
Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να  είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους και την ημ/νία 
λήξης υποβολής προσφορών. 
 
1γ) για την περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 73 για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας 
:  
Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 
Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου (περίπτωση γ' 
της παραγράφου 2 του άρθρου 80). Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού ΣΕΠΕ 
που προβλέπεται, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα  πριν από 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών χωρίς να απαιτείται επίσημη 
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δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού στην οποία δηλώνεται ότι “....ότι δεν 
έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) 
τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 
σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως 
«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες 
ελέγχους”. 
 
2. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει είτε αποδεικτικά ισχύουσας 
εκπροσώπησης, εφόσον έχει  εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημερών πριν από την υποβολή 
τους είτε τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης 
(όπως καταστατικά-πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε 
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία 
διενέργειας της διαπραγμάτευσης (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και 
των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής (άρθρο 43 Ν.4605/2019). 
Δεν απαιτείται η συμπλήρωση έντυπου ΤΕΥΔ (άρθρο 43 Ν.4605/2019). 

 
(β) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιέχει   

 
1.  Βεβαίωση σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης  από Λιμενική Αρχή της Χώρας εγκατάστασης 
της. 
2.  Συμβάσεις παροχής ανάλογων υπηρεσιών που παρασχέθηκαν κατά την τελευταία τριετία 

3. Έκθεση στην οποία θα αναφέρεται ο ονομαστικός πίνακας με το προσωπικό που θα διατεθεί 
για την εκτέλεση της υπηρεσίας,  

4.  Τις άδειες των ναυαγοσωστών οι οποίες να έχουν εκδοθεί  από  αρμόδια αρχή  

5. Τις Άδειες εκτέλεσης πλόων επαγγελματικά σκάφη, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της με αρ. 
πρωτ.:  6656/19-5-2021 τεχνικής έκθεσης   

6. Έκθεση με τον  τεχνικό,  ηλεκτρονικό, μηχανικό κλπ εξοπλισμό σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
με αρ. πρωτ.:  6656/19-5-2021 τεχνικής έκθεσης   

7. Έκθεση για τους χειριστές και συντονιστές - επόπτες  ναυαγοσωστών όπου να αποδεικνύεται 
είναι κάτοχος άδειας ναυαγοσώστη επί  τρία (03) τουλάχιστον έτη 

8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα  όπου θα αναφέρει ότι θα 
συντηρούν και να έχουν την ευθύνη,  για την κανονικότητα και την εκπλήρωση κάθε 
προδιαγραφής όπως αυτή  έχει νομοθετικά προσδιοριστεί, σύμφωνα την εκάστοτε ισχύουσα 
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νομοθεσία, των ναυαγοσωστικών βάθρων (17 στον αριθμό) τα οποία ο Δήμος παραχωρεί καθ' 
ολοκληρίαν    

 
(γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) 
Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα 
με το έντυπο οικονομικής προσφοράς  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ), όπως αυτό επισυνάπτεται στην παρούσα 
και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.  

Παραλαβή προσφορών – Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης – Κατακύρωση 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, 
παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι 
λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 
υπoβλήθηκαν από αυτούς,  σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016. 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η 
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον  ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που 
υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και 
παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

Τα αποτελέσματα επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία 
κοινoποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες.  
Η Οικονομική Επιτροπή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 105 και 106 του Ν. 4412/2016. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, 
κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 
ματαιώνεται. 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της 
αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 

Ελληνική Δημοκρατία 

Περιφέρεια Κρήτης 

Δήμος Πλατανιά 

Αυτ. Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης 

και Πληροφορικής 

Γεράνι, Χανιά 

Μπερτσουλάκη Όλγα 

Τηλ: 2821340012 

Email: olgabert@platanias.gr 
 

                      Γεράνι 24 / 5 / 2021 
Αρ. Πρωτ: 6818      

 
 
 
 
                                    
 
                              

                                               

 

 

Τεχνική Έκθεση Υπηρεσίας Ναυαγοσωστικής Προστασίας Πολυσύχναστων 
Παραλιών   Δήμου Πλατανιά, έτους 2021 

για 17 ναυαγοσωστικά βάθρα, από τις 1/6/2021 και για διάστημα έως και  
τριανταπέντε 35 ημερών   

ή έως της υπογραφής σύμβασης του αναδόχου της νέας επικείμενης 
διαγωνιστικής διαδικασίας 

 

προϋπολογισμός μελέτης   120.600,18  με ΦΠΑ 24% 

 
Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟI 
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Εισαγωγή 
 
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά τη προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση του άρθρου 32, παρ2.γ: "λόγω κατεπείγουσας ανάγκης" του Ν.4412/2016 της υπηρεσίας 

Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων Παραλιών Δήμου Πλατανιά, έτους 2021 για 17 ναυαγοσωστικά 

βάθρα, από τις 1/6/2021 και για διάστημα έως και 35 ημέρες  ή έως της υπογραφής σύμβασης του αναδόχου 

της επικείμενης διαγωνιστικής διαδικασίας, προϋπολογισμός μελέτης   120.200,68  με ΦΠΑ 24%  

Στο Δήμο μας είναι αναγκαίο να εκτελεστούν οι παραπάνω γενικές υπηρεσίες Ναυαγοσωστικής Προστασίας των 

παραλιών του Δήμου Πλατανιά, διότι  δεν διαθέτει ούτε το απαιτούμενο προσωπικό ούτε την απαιτούμενη 

υλικοτεχνική υποδομή για την άσκηση της δραστηριότητας, οπότε και συντάχθηκε η με αρ. πρωτ: 6587 / 18-5-

2021 Τεχνική Έκθεση Παροχής Υπηρεσιών για τη Ναυαγοσωστική Κάλυψη Πολυσύχναστων Παραλιών του 

Δήμου Πλατανιά, έτους 2021 η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 338.709,67 ευρώ χωρίς 

Φ.Π.Α., συμπ. 24% 81.290,33  ήτοι: 420.000,00 € και συνεπώς θα πρέπει να διενεργηθεί Διεθνής Ανοικτός 

Ηλεκτρονικός   διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, οπότε και διαβιβάστηκε η με αρ. πρωτ.: 

6641/19-5-2021 Εισήγηση προς ΟΕ περί έγκρισης: 

 

1. Της διενέργεια Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία Ναυαγοσωστικής Προστασίας 

Πολυσύχναστων Παραλιών Δήμου Πλατανιά, έτους 2021  για 4 μήνες και 17 ναυαγοσωστικά βάθρα, κριτήριο 

ανάθεσης: η χαμηλότερη τιμή,   προϋπολογισμός μελέτης 420.000,00 με ΦΠΑ 24%   

2. τη με αρ. πρωτ.:   6587 / 18-5-2020 τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας  

3. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της  παραπάνω  

υπηρεσίας    

Οπότε και λήφθηκε η υπ.αριθμ: 138 /2021 Απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: Ψ0ΒΠΩΞ5-Ε73) περί  έγκρισης όλων των 

παραπάνω  

Στη συνέχεια απεστάλη στην Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για ανάρτηση το σχέδιο προκήρυξης του 

Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία Ναυαγοσωστικής Προστασίας Πολυσύχναστων 

Παραλιών Δήμου Πλατανιά, έτους 2021  για 4 μήνες και 17 ναυαγοσωστικά βάθρα, κριτήριο ανάθεσης: η 

χαμηλότερη τιμή,   προϋπολογισμός μελέτης 420.000,00 με ΦΠΑ 24% , λαμβάνοντας αριθμ. Πρωτ εξερχομένου 

του Δήμου: 6654/19-5-2021 καθώς και τον υπ. Αριθμ.: 2021-067132 της παραπάνω πλατφόρμας 

 
Λόγω του ότι ήταν επιτακτική η ανάγκη συνέχισης της αδιάλειπτης κάλυψης  της ναυαγοσωστικής προστασίας 

του δήμου για εύλογους λόγους ασφάλειας και προστασίας της ανθρώπινης ζωής ενώ οι παραπάνω 

περιστάσεις δεν απορρέουν από ευθύνη της υπηρεσίας, με την 139/2021 Απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: 676ΥΩΞ5-ΑΝΑ) 

εγκρίθηκε η  προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32, 
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παρ2. γ: "λόγω κατεπείγουσας ανάγκης" του Ν.4412/2016 της υπηρεσίας Ναυαγοσωστικής Κάλυψης 

Πολυσύχναστων Παραλιών  Δήμου Πλατανιά, έτους 2021 για 17 ναυαγοσωστικά βάθρα, από τις 1 / 6 / 2021 και 

για διάστημα έως και τριών μηνών (92 ημέρες)  ή έως της υπογραφής σύμβασης του αναδόχου της επικείμενης 

διαγωνιστικής διαδικασίας, οπότε και στάλθηκε η με αρ. πρωτ.: 6779/21-5-2021 Πρόσκληση σε 

διαπραγμάτευση  

Όλος ο παραπάνω σχεδιασμός ήταν βάσει του με αρ. πρωτ. εισερχομένου: 6696/20-5-2021 πίνακα της ΚΕΔΕ ο 

οποίος προέβλεπε για το Δήμο Πλατανιά και για τη κάλυψη της εν λόγω υπηρεσίας ποσό 408.000,00. 

Στις 21 / 5 / 2021 η ΚΕΔΕ απέστειλε νέο πίνακα προϋπολογισμού για την κάλυψη της ίδιας υπηρεσίας 

ανατρέποντας όλο τον προϋπολογισμό που εκείνη είχε προτείνει τις προηγούμενες ημέρες, θέτοντας πλέον 

τον προϋπολογισμό για την κάλυψη της ίδιας υπηρεσίας και για το ίδιο χρονικό διάστημα στο ποσό των 

501.000,00€ για το Δήμο Πλατανιά. 

Ως εκ τούτου, οι υπηρεσίες πρέπει να κινηθούν αρμοδίως  προκειμένου να αναπροσαρμοσθούν στον νέο 

προϋπολογισμό βάσει του νέου εγγράφου της ΚΕΔΕ  

Αυτό συνεπάγεται ότι εμφανίζεται επιτακτική η ανάγκη: 

- Ματαίωσης της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του 

άρθρου 32, παρ2. γ: "λόγω κατεπείγουσας ανάγκης" του Ν.4412/2016 της υπηρεσίας Ναυαγοσωστικής 

Κάλυψης Πολυσύχναστων Παραλιών  Δήμου Πλατανιά, έτους 2021 για 17 ναυαγοσωστικά βάθρα, από 

τις 1/6/2021 και για διάστημα έως και τριών μηνών (92 ημέρες)  ή έως της υπογραφής σύμβασης του 

αναδόχου της επικείμενης διαγωνιστικής διαδικασίας, δυνάμει της 139/2021 Απόφασης Ο.Ε. (ΑΔΑ: 

676ΥΩΞ5-ΑΝΑ) δεδομένου ότι στηρίζεται στον προϋπολογισμό μελέτης του πρώτου εγγράφου της ΚΕΔΕ  

- Σύνταξη νέας μελέτης, στηριζόμενη στον πρώτο προϋπολογισμό για διάστημα 35 ημερών 

- προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32, παρ2. 

γ: "λόγω κατεπείγουσας ανάγκης" του Ν.4412/2016 της υπηρεσίας Ναυαγοσωστικής Κάλυψης 

Πολυσύχναστων Παραλιών  Δήμου Πλατανιά, έτους 2021 για 17 ναυαγοσωστικά βάθρα, από τις 

1/6/2021 και για διάστημα έως και τριανταπέντε (35) ημερών  ή έως της υπογραφής σύμβασης του 

αναδόχου της επικείμενης διαγωνιστικής διαδικασίας 

 

προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στην υπηρεσία να: 

- ματαιώσει  την υπ. αριθμ: 138 /2021 Απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: Ψ0ΒΠΩΞ5-Ε73) περί  έγκρισης: 

1. Τη διενέργεια Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία Ναυαγοσωστικής 

Προστασίας Πολυσύχναστων Παραλιών Δήμου Πλατανιά, έτους 2021  για 4 μήνες και 17 

ναυαγοσωστικά βάθρα, κριτήριο ανάθεσης: η χαμηλότερη τιμή,   προϋπολογισμός μελέτης 420.000,00 

με ΦΠΑ 24%   
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2. τη με αρ. πρωτ.:   6587/18-5-2020 τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας  

3. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της  

παραπάνω  υπηρεσίας    

- Συντάξει νέα μελέτη ναυαγοσωστικής κάλυψης προϋπολογισμού πλέον 501.000,00€ με Φ.Π.Α. 

- προβεί σε αναμόρφωση προϋπολογισμού  του ΚΑ 00.6117.017 με τίτλο Ναυαγοσωστική προστασία παραλιών 

Δήμου,  ώστε να εκδοθεί η αντίστοιχη ΑΑΥ 

- να προβεί σε έγκριση και δημοσίευση νέου Διεθνή Διαγωνισμού Ναυαγοσωστικής Κάλυψης για 17 πύργους 

και 122 ημέρες με προϋπολογισμό πλέον 501.000,00€ με Φ.Π.Α.   

 

Ανακεφαλαιώνοντας όλα τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

-  εμφανίζεται επιτακτική η ανάγκη συνέχισης της αδιάλειπτης κάλυψης  της ναυαγοσωστικής 

προστασίας του δήμου για εύλογους λόγους ασφάλειας και προστασίας της ανθρώπινης ζωής 

- οι παραπάνω περιστάσεις δεν απορρέουν από ευθύνη της υπηρεσίας  

- οι υπηρεσίες πρέπει να κινηθούν αρμοδίως προκειμένου να μην υπάρξει κενό στη ναυαγοσωστική 

κάλυψη των παραλιών του Δήμου, θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία – ασφάλεια 

Κρίνεται μετ’ επιτάσεως η ανάγκη προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση του άρθρου 32, παρ2.γ: "λόγω κατεπείγουσας ανάγκης" του Ν.4412/2016 για 35 ημέρες  

 

Ως εκ τούτου, το Αυτ. Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής  συντάσει τη παρούσα τεχνική 

έκθεση υπηρεσίας ναυαγοσωστικής προστασίας πολυσύχναστων παραλιών Δ. Πλατανιά, 2021 μετά από 

προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32, παρ2. γ: "λόγω 

κατεπείγουσας ανάγκης" του Ν.4412/2016 της υπηρεσίας Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων 

Παραλιών  Δήμου Πλατανιά, έτους 2021 για 17 ναυαγοσωστικά βάθρα, από τις 1 / 6 / 2021 και για διάστημα 

έως και τριανταπέντε (35) ημερών  ή έως της υπογραφής σύμβασης του αναδόχου της νέας επικείμενης 

διαγωνιστικής διαδικασίας, προϋπολογισμού: 120.600,18€ με ΦΠΑ 24% 

Η τεχνική έκθεση καλύπτει τις απαιτήσεις του Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166/τ. Α΄/31-08-2020, οπότε και οι 

πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου Πλατανιά, όσον αφορά τη ναυαγοσωστική κάλυψη θα πληρούν τις 

απαιτήσεις του άρθρου 7 αυτού καθώς και του άρθρου 16 του Ν. 4676/2020-ΦΕΚ 67/Α/19-3-2020  

Σε περίπτωση τροποποίησης του Π.Δ. 71/2020 και της απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 11 του Π.Δ. 

71/2020 η παρούσα μελέτη προσαρμόζεται με τις νέες απαιτήσεις . 

Η υποχρεωτική χρονική περίοδος ναυαγοσωστικής κάλυψης ορίζεται από 1/6/2021 έως και 30/9/2021 και αφορά 

τους παράλιους χώρους εντός ορίων του Δήμου, οι οποίες χαρακτηρίσθηκαν ως πολυσύχναστες σύμφωνα με το 
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με αρ. πρωτ: 2131.17/1259/2021 7-5-2021 πρακτικό της Επιτροπής του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων, του 

άρθρου 11 του Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166/τ. Α΄/31-08-2020 και επομένως επιβάλλεται η επιτήρησή τους από 

ναυαγοσώστες. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 

(CPV): 

92332000-7 «Υπηρεσίες λουτρικών εγκαταστάσεων παραλιών». 

 

Προϋπολογισμός μελέτης της υπηρεσίας Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων Παραλιών Δήμου 

Πλατανιά, έτους 2021 για 17 ναυαγοσωστικά βάθρα, από τις 1/6/2021 και για διάστημα έως και τριανταπέντε 

ημέρες ή έως της υπογραφής σύμβασης του αναδόχου της επικείμενης διαγωνιστικής διαδικασίας, 

προϋπολογισμός μελέτης   

1 Ημερήσια δαπάνη απασχόλησης εργαζομένων: 51.682,70 € 

2 
Δαπάνες χρήσης εξοπλισμού βάθρων καθώς και λειτουργικά έξοδα των 
ναυαγοσωστικών σκαφών 26.693,15 € 

3 
Δαπάνης χρήσης βάθρου(συμπ. Τοποθέτησης – απεγκατάστασης) και οριοθέτησης 
παραλιών – σήμανση – ορών 18.713,71 € 

4 Δαπάνες οργάνωσης και διαχείρισης εργασιών 168,65 € 

 Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 97.258,21 € 

 ΦΠΑ 24% 23.341,97 € 

 Γενικό Σύνολο: 120.600,18 € 

 

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. 
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των εν λόγω υπηρεσιών. 
 
Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  

Αναλυτικός Προϋπολογισμός μελέτης Ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Πλατανιά 

2021, με ΦΠΑ 24% 

  

Ημερήσια δαπάνη απασχόλησης 
εργαζομένων: 

αρ. απασχ. 
ατόμων 

ημέρες 
τιμή 

μονάδος 
(€) 

Σύνολο (€) 

1α ναυαγοσώστη  για τις ημέρες μη αιχμής 17 30 56,73 € 28.932,30 € 

1β ναυαγοσώστη  για τις ημέρες αιχμής 17 5 99,28 € 8.438,80 € 

1γ χειριστή σκάφους για τις ημέρες μη αιχμής 3 30 57,79 € 5.201,10 € 

1δ χειριστή σκάφους για τις ημέρες αιχμής 3 5 101,13 € 1.516,95 € 

1ε συντονιστή – Επόπτη για τις ημέρες μη αιχμής 3 30 56,73 € 5.105,70 € 

1στ συντονιστή – Επόπτη για τις ημέρες  αιχμής 3 5 99,28 € 1.489,20 € 

1ζ ναυαγοσώστη σκάφους για τις ημέρες μη αιχμής 3 30 56,73 € 5.105,70 € 

1η ναυαγοσώστη σκάφους για τις ημέρες μη αιχμής 3 5 99,28 € 1.489,20 € 

  κάλυψη ρεπό, άδειες για όλο το προσωπικό 4 30 56,73 € 6.807,60 € 

    Σύνολο δαπάνης 1: 64.086,55 € 

  
Δαπάνες χρήσης  εξοπλισμού βάθρων καθώς και 
λειτουργικά έξοδα των ναυαγοσωστικών ποσότητα 

ημέρες ή 
κατ 

τιμή μονάδος 
(€)   
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σκαφών αποκοπή 

2.1 
Μηχανοκίνητο, επαγγελματικό μικρό σκάφος, 
ολικού μήκους τουλάχιστον 3,30  17 35 15,00 € 8.925,00 € 

2.2 
Εξοπλισμός προς χρήση ναυαγοσωστικού 
βάθρου 17 35 5,00 € 2.975,00 € 

2.3 φορητό φαρμακείο ναυαγοσωστικού βάθρου 17 35 4,10 € 2.439,50 € 

2.4 ατομικό σκάφος – θαλάσσιο μοτοποδήλατο 4 35 32,00 € 4.480,00 € 

2.5 

επαγγελματικό, μηχανοκίνητο, πνευστό, μικρό 
ταχύπλοο σκάφος, ολικού μήκους τουλάχιστον 
πέντε (5) μέτρων  4 35 102,00 € 14.280,00 € 

    Σύνολο δαπάνης 2: 33.099,50 € 

3 

Δαπάνης χρήσης βάθρου(συμπ. Τοποθέτησης – 
απεγκατάστασης) και οριοθέτησης παραλιών – 
σήμανση – ορών 17 35 39,00 € 23.205,00 € 

4 Δαπάνες οργάνωσης και διαχείρισης εργασιών   1 209,13 € 209,13 € 

    Γενικό σύνολο με ΦΠΑ 24%: 120.600,18 € 

 

 

Οι ημέρες καταβολής ημερομισθίου για παροχή υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης καθώς και του ημερήσιου 

κόστους ναυαγοσωστικού σκάφους και αυτοκινήτου υπολογίζονται από την ημέρα έναρξης της ναυαγοσωστικής 

κάλυψης και για κάθε ημέρα ναυαγοσωστικής κάλυψης που αυτή παρέχεται. 

 

 

1. Τεχνική Έκθεση 

Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ: 2131.17/1259/2021 7-5-2021 πρακτικό της Επιτροπής του Κεντρικού Λιμεναρχείου 

Χανίων ορίσθηκαν οι παρακάτω 4 παράλιοι χώροι, με τις αντίστοιχες πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου με 

την τήρηση του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος και εύρος ωρών για κάθε μια εξ αυτών, οι κάτωθι: 

1. Πλατανιάς, μήκους, 2.400μ., από 1/6 έως και 30/9 – 2021 και εύρος ωρών: 10:00 έως 18:00 

Θέση 1: Έμπροσθεν ξενοδοχείου “PORTO PLATANIAS” 

Θέση 2: Έμπροσθεν ξενοδοχείου MELINA BEACH 

Θέση 3: Έμπροσθεν  BEACH BAR MYLOS 

Θέση 4: Έμπροσθεν  ξενοδοχείου SANTA HELENA 

Θέση 5: Έμπροσθεν  ξενοδοχείου GERANIOTIS 

Θέση 6: Έμπροσθεν  ξενοδοχείου CALDERA BEACH & CALDERA CRETA PARADISE   

 

2. Πύργος Ψηλονέρου,   800μ., από 1/6 έως και 30/9 – 2021 και εύρος ωρών: 10:00 έως 18:00 

Θέση 7: Έμπροσθεν  ξενοδοχείου ΕΛΑΝΘΙΑ 

Θέση 8: Έμπροσθεν  ξενοδοχείου SOLIMAR AQUA MARINE 

 



14 

3. Μάλεμε,  1.200μ., από 1/6 έως και 30/9 – 2021 και εύρος ωρών: 10:00 έως 18:00 

Θέση 9: Έμπροσθεν  Κ.Υ.Ε. MENDA 

Θέση 10: Έμπροσθεν  Κ.Υ.Ε. ταβέρνα ΜΑΛΕΜΕ 

Θέση 11: Έμπροσθεν  ξενοδοχείου IMPERIAL 

 

4. Ραπανιανά – Κολυμβάρι, 2.400μ., από 1/6 έως και 30/9 – 2021 και εύρος ωρών: 10:00 έως 18:00 

Θέση 12: Έμπροσθεν  ξενοδοχείου CAVO SPADA 

Θέση 13: Έμπροσθεν  ξενοδοχείου EUPHORIA 

Θέση 14: Έμπροσθεν  ξενοδοχείου ΧΡΥΣΑΝΝΑ 

Θέση 15: Έμπροσθεν  ξενοδοχείου ΜΑΡΑΚΑΣ 

Θέση 16: Έμπροσθεν  ξενοδοχείου ΑΥΡΑ 

Θέση 17: Αρχή παραλιακής οδού Κολυμβαρίου 

 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 β του ΠΔ 71/2020 (ΦΕΚ 166/τ. Α΄/31-08-2020): Κατασκευάζουν βάθρο 
(παρατηρητήριο) για κάθε ναυαγοσώστη, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ίδιου Π.Δ  
 
Σύνολο ναυαγοσωστικών βάθρων: δεκαεπτά (17) 

 

Η στελέχωση των παραπάνω βάθρων θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 α) Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166/τ. Α΄/31-

08-2020) στο οποίο αναφέρεται: «Προσλαμβάνεται ο αναγκαίος αριθμός ναυαγοσωστών για τη χρονική 

περίοδο και το εύρος των ωρών που προβλέπονται στην περίπτωση (γ) 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.  Κάθε 

ναυαγοσώστης ελέγχει έκταση ακτής σε ακτίνα διακοσίων (200) μέτρων εκατέρωθεν του βάθρου.  

Εφόσον ο υπόχρεος πρέπει να διαθέτει τρεις (3), τουλάχιστον, ναυαγοσώστες, υποχρεούται να προσλαμβάνει 

και έναν (1) συντονιστή-επόπτη ναυαγοσωστών. 

 

Ο ελάχιστος μηχανοκίνητος εξοπλισμός προβλέπεται στο άρθρο 7  παρ. 1.  του Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166/τ. Α΄/31-

08-2020) 

Αναλυτικότερα: 

άρθρο 7  παρ. 1. στ):  Αναφορικά με τον ελάχιστο μηχανοκίνητο εξοπλισμό:  

στ1) Εφόσον υποχρεούνται να προσλαμβάνουν τουλάχιστον (02) ναυαγοσώστες διαθέτουν 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 … Στις λουτρικές 

εγκαταστάσεις στις οποίες υπάρχει υποχρέωση πρόσληψης ενός (1) συντονιστή-επόπτη ναυαγοσωστών, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α), το ατομικό σκάφος της παρούσας υποπερίπτωσης χειρίζεται ο 

ίδιος, 
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ήτοι τέσσερα (4) επαγγελματικά ατομικά σκάφη - θαλάσσιο μοτοποδήλατο, ολικού μήκους τουλάχιστον δύο 

μέτρων και εβδομήντα πέντε (2,75) εκατοστών, ιπποδύναμης τουλάχιστον ογδόντα (80) ίππων (ένα σκάφος 

για κάθε παράλιο χώρο του Δήμου Πλατανιά).  

στ2) Ανά ναυαγοσώστη, διαθέτουν ένα μηχανοκίνητο, επαγγελματικό μικρό σκάφος, ολικού μήκους 
τουλάχιστον τριών μέτρων και τριάντα (3,30) εκατοστών, ιπποδύναμης τουλάχιστον έξι (6) ίππων… 
 
ήτοι δεκαεπτά (17) μηχανοκίνητα, επαγγελματικά μικρά σκάφη, ολικού μήκους τουλάχιστον τριών μέτρων 
και τριάντα (3,30) εκατοστών 
 
ζ) Εφόσον υποχρεούνται να προσλαμβάνουν και έναν (1) συντονιστή-επόπτη ναυαγοσωστών, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην περίπτωση α), διαθέτουν ένα επαγγελματικό, μηχανοκίνητο, πνευστό, μικρό ταχύπλοο 
σκάφος, ολικού μήκους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, ιπποδύναμης τουλάχιστον εκατό (100) ίππων … Ο 
χειριστής του σκάφους, καθώς και ένας ναυαγοσώστης, οι οποίοι προσλαμβάνονται από τον, κατά περίπτωση, 
υπόχρεο, είναι παρόντες πλησίον του σκάφους και σε ετοιμότητα για παροχή άμεσης βοήθειας … 
 
… Οι Δήμοι οφείλουν, επιπλέον, κατά τους μήνες και τις ώρες της περίπτωσης α) της παραγράφου 1, να 
διαθέτουν για τη γεωγραφική περιοχή δικαιοδοσίας τους, εφόσον σε αυτή υφίστανται λουτρικές 
εγκαταστάσεις, ανεξαρτήτως των φορέων διαχείρισής τους, επαγγελματικό, μηχανοκίνητο, πνευστό, μικρό 
ταχύπλοο σκάφος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση ζ) της παραγράφου 1. 
 
ήτοι τέσσερα (4) επαγγελματικά, μηχανοκίνητα, πνευστά, μικρά ταχύπλοα σκάφη, ολικού μήκους 

τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων  

Σύνολο σκαφών: εικοσιπέντε (25)  

 
Ως εκ τούτου,  ο ελάχιστος αριθμός ναυαγοσωστών που απαιτούνται για τη κάλυψη των παραπάνω αναγκών 
είναι οι εξής: 

- Δεκαεπτά (17) ναυαγοσώστες για τη στελέχωση των 17 ναυαγοσωστικών βάθρων (άρθρο 7 παρ. 1α 
Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166/τ. Α΄/31-08-2020) 

- Τρεις (3) χειριστές σκάφους ολικού μήκους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, ιπποδύναμης τουλάχιστον 
εκατό (100) ίππων (άρθρο 7  παρ. 1 ζ Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166/τ. Α΄/31-08-2020) 

- Τρεις (3) συντονιστές – επόπτες (άρθρο 7 παρ. 1 α Π.Δ. 71/2020 ΦΕΚ 166/τ. Α΄/31-08-2020))  
- Τρεις (3) ναυαγοσώστες (άρθρο 7 παρ. 1 ζ) επιβαίνοντες  του σκάφους ολικού μήκους τουλάχιστον 

πέντε (5) μέτρων, ιπποδύναμης τουλάχιστον εκατό (100) ίππων (άρθρο 7  παρ. 1 ζ (ΦΕΚ 166/τ. Α΄/31-08-
2020) 

- Τεσσάρων (4) επιπλέον ναυαγοσώστων για την κάλυψη απαιτήσεων επάνδρωσης όλων των βάθρων για 
7 ημέρες την εβδομάδα (ρεπό) (ΦΕΚ 166/τ. Α΄/31-08-2020) 

- Σύνολο (κατ’  ελάχιστον): τριάντα (30) εργαζόμενοι  

 
Ο Απαιτούμενος εξοπλισμός του κάθε ναυαγοσωστικού βάθρου προδιαγράφεται στο άρθρο 7 παρ. 1γ του 
Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166/τ. Α΄/31-08-2020) 

 

 

 

2. Τιμολόγιο – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
 

Στον παρών ενδεικτικό προϋπολογισμό γίνεται πρόβλεψη δαπάνης για την επάνδρωση δεκαεπτά  
(17) πύργων για τρεις(3) μήνες ( Ιούνιο - Ιούλιο – Αύγουστο ). 

   
Καθημερινές από Δευτέρα έως και Σάββατο (ημέρες μη αιχμής): 35 



16 

Κυριακές και αργίες (ημέρες αιχμής):      30 
Σύνολο ημερών :       5   

 
 
Οι δαπάνες διαχωρίζονται ως εξής: 
 
1) Δαπάνες μισθοδοσίας και ασφάλισης του προσωπικού που θα απασχοληθεί στην εκτέλεση της 
υπηρεσίας . 
 
2) Τις δαπάνες χρήσης του εξοπλισμού ναυαγοσωστικών βάθρων καθώς και λειτουργικά έξοδα των είκοσι 
πέντε(25) ναυαγοσωστικών σκαφών: 
- Δεκαεπτά  (17) μηχανοκίνητα, επαγγελματικά μικρά σκάφη ολικού μήκους τουλάχιστον 3,30 
μέτρων ιπποδύναμης τουλάχιστον 6 HP το κάθε ένα, άρθρο 7 παρ. στ. 2  
- τεσσάρων (4) ατομικών σκαφών – θαλάσσιων μοτοποδηλάτων ολικού μήκους τουλάχιστον 2,75 
μέτρων, ιπποδύναμης τουλάχιστον ογδόντα (80) HP, τουλάχιστον δύο (2) θέσεων, το κάθε ένα, 
- τέσσερα (4) επαγγελματικά, μηχανοκίνητα, πνευστά, μικρά ταχύπλοα σκάφη, ολικού μήκους 

τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων φουσκωτών σκαφών, ολικού μήκους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων 
ιπποδύναμης τουλάχιστον εκατό (100) ίππων, με εφεδρική μηχανή, με τον εξοπλισμό που προβλέπει η 
παρ. 1 εδαφ. στ & ζ του άρθρου 7 του ΠΔ 71/2020,  
 
απόσβεση κόστους σκάφους, εξοπλισμού και καύσιμα. 
 
3) Δαπάνης χρήσης βάθρου(συμπ. Τοποθέτησης – απεγκατάστασης) και οριοθέτησης παραλιών – σήμανση 
– ορών 
 
4) Δαπάνες οργάνωσης και διαχείρισης εργασιών 

 
 
 

Ανάλυση ανά είδος: 
 
2.1 Δαπάνες μισθοδοσίας και ασφάλισης του προσωπικού που θα απασχοληθεί στην εκτέλεση της 

υπηρεσίας  
 
 
1α) Ημερήσια δαπάνη απασχόλησης ενός ναυαγοσώστη για τις ημέρες μη αιχμής 
Ημερομίσθιο Ναυαγοσώστη βάσει της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας είναι 29,04 € 
Για εργαζομένους ηλικίας άνω των 25 ετών και για εννιά (9) ως δώδεκα (12) χρόνια προϋπηρεσίας το 
ημερομίσθιο ανέρχεται στο ποσό των 33,40 € ( Για εργασία έξι (6) ωρών και σαράντα (40) λεπτών) 
Για οκτώ (8) ώρες εργασίας το ημερομίσθιο του Ναυαγοσώστη είναι 40,08 € 
 
(Ανάλυση: 6 ώρες = 360 λεπτά + 40 λεπτά = 400 λεπτά , 33,40/400=0,0835 €/λεπτό, 
επομένως οι 8 ώρες =480 λεπτά *0,0835 = 40,08 €) 
 
Ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη (ποσοστό %) = 24,56%, Δηλαδή 9,84 € (Ανάλυση: 40,08 * 24,56% = 9,84) 
Ημερομίσθιο ναυαγοσώστη = 40,08 € + 9,84 € = 49,92 € 
 
Ημερομίσθιο ναυαγοσώστη για ημέρες μη αιχμής με συμψηφισμό των επιδομάτων αδείας και Χριστουγέννων : 
Βάσει της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας προκύπτει για κάθε εργαζόμενο Συνολικό Δώρο 
Χριστουγέννων & Επιδόματος αδείας για 122 ημέρες 667,79 €, το οποίο αναλύεται σε ημερήσιο ως εξής : 
667,79/122 = 5,47 €. Το επίδομα αυτό συν τις ασφαλιστικές εισφορές του εργοδότη είναι : (5,47 * 24,56% + 5,47 
= 1,34 + 5,47 = 6,81 €) 
Ημερομίσθιο ναυαγοσώστη για ημέρες μη αιχμής με συμψηφισμό των επιδομάτων αδείας και Χριστουγέννων 
είναι 49,92 + 6,81 = 56,73 € 
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Ημερήσια δαπάνη λειτουργίας ενός (1) βάθρου  για τις ημέρες μη αιχμής: 
Πενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά (56,73€) 
 
1β) Ημερήσια δαπάνη απασχόλησης ενός ναυαγοσώστη βάθρου για τις ημέρες αιχμής 
Ημερομίσθιο Ναυαγοσώστη βάσει της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας είναι 29,04 € 
Για εργαζομένους ηλικίας άνω των 25 ετών και για εννιά (9) ως δώδεκα (12) χρόνια προϋπηρεσίας το 
ημερομίσθιο ανέρχεται στο ποσό των 33,40 € ( Για εργασία έξι (6) ωρών και σαράντα (40) λεπτών) 
Για οκτώ (8) ώρες εργασίας το ημερομίσθιο του Ναυαγοσώστη είναι 40,08 € 
Ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη (ποσοστό %) = 24,56%, Δηλαδή 9,84 € 
 
Ημερομίσθιο ναυαγοσώστη = 40,08 € + 9,84 € = 49,92 € 
Ημερομίσθιο ναυαγοσώστη για ημέρες μη αιχμής με συμψηφισμό των επιδομάτων αδείας και 
Χριστουγέννων 49,92 + 6,81 = 56,73 € 
Προσαύξηση για Κυριακές και αργίες 75%, δηλαδή (56,73 *75%) + 56,73 = 42,55 + 56,73= 99,28 € 
 
Ημερήσια δαπάνη λειτουργίας ενός (1) βάθρου για τις ημέρες αιχμής: Ενενήντα εννέα ευρώ και είκοσι οκτώ 
λεπτά (99,28 €) 

 
1γ) Ημερήσια δαπάνη απασχόλησης ενός χειριστή σκάφους για τις ημέρες μη αιχμής 
Ημερομίσθιο Ναυαγοσώστη βάσει της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας είναι 29,04 € 
Για εργαζομένους ηλικίας άνω των 25 ετών και για εννιά (9) ως δώδεκα (12) χρόνια προϋπηρεσίας το 
ημερομίσθιο ανέρχεται στο ποσό των 33,40 € ( Για εργασία έξι (6) ωρών και σαράντα (40) λεπτών) 
Για οκτώ (8) ώρες εργασίας το ημερομίσθιο του Ναυαγοσώστη είναι 40,08 € 
(Ανάλυση: 6 ώρες = 360 λεπτά + 40 λεπτά = 400 λεπτά, 33,40/400=0,0835 €/λεπτό, επομένως οι 8 ώρες =480 
λεπτά *0,0835 = 40,08 €) 
Ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη (ποσοστό %) = 27,21%, Δηλαδή 10,90 € (Ανάλυση: 40,08 * 27,21% = 10,90) 
Ημερομίσθιο ναυαγοσώστη = 40,08 € + 10,90 € = 50,98 € 
Ημερομίσθιο ναυαγοσώστη για ημέρες μη αιχμής με συμψηφισμό των επιδομάτων αδείας και Χριστουγέννων 
50,98 + 6,81 = 57,79 € 

 
1δ) Ημερήσια δαπάνη απασχόλησης ενός χειριστή σκάφους για τις ημέρες αιχμής 
Ημερομίσθιο Ναυαγοσώστη βάσει της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας είναι 29,04 € 
Για εργαζομένους ηλικίας άνω των 25 ετών και για εννιά (9) ως δώδεκα (12) χρόνια προϋπηρεσίας το 
ημερομίσθιο ανέρχεται στο ποσό των 33,40 € ( Για εργασία έξι (6) ωρών και σαράντα (40) λεπτών) 
Για οκτώ (8) ώρες εργασίας το ημερομίσθιο του Ναυαγοσώστη είναι 40,08 € 
Ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη (ποσοστό %) = 27,21%, Δηλαδή 10,90 € 
 
Ημερομίσθιο ναυαγοσώστη = 40,08 € + 10,90 € = 50,98 € 
Ημερομίσθιο ναυαγοσώστη για ημέρες μη αιχμής με συμψηφισμό των επιδομάτων αδείας και 
Χριστουγέννων 50,98 + 6,81 = 57,79 € 
 
Προσαύξηση για Κυριακές και αργίες 75%, δηλαδή (57,79 *75%) + 57,79 = 43,34 + 57,79= 101,13 € 
Ημερήσια δαπάνη λειτουργίας ενός (1) πύργου για τις ημέρες αιχμής είναι: Εκατό ένα ευρώ και δεκατρία λεπτά 
(101,13€) 
 
1ε) Ημερήσια δαπάνη απασχόλησης Συντονιστή – Επόπτη για τις ημέρες μη αιχμής 
Ημερομίσθιο Ναυαγοσώστη βάσει της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας είναι 29,04 € 
Για εργαζομένους ηλικίας άνω των 25 ετών και για εννιά (9) ως δώδεκα (12) χρόνια προϋπηρεσίας το 
ημερομίσθιο ανέρχεται στο ποσό των 33,40 € ( Για εργασία έξι (6) ωρών και σαράντα (40) λεπτών) 
Για οκτώ (8) ώρες εργασίας το ημερομίσθιο του Ναυαγοσώστη είναι 40,08 € 
Ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη (ποσοστό %) = 24,56%, Δηλαδή 9,84 € 
 
Ημερομίσθιο ναυαγοσώστη = 40,08 € + 9,84 € = 49,92 € 
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Ημερομίσθιο ναυαγοσώστη για ημέρες μη αιχμής με συμψηφισμό των επιδομάτων αδείας και Χριστουγέννων 
49,92 + 6,81 = 56,73 € 
 
Ημερήσια δαπάνη λειτουργίας ενός (1) πύργου για τις ημέρες μη αιχμής είναι: Πενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα 
τρία λεπτά (56,73 €) 
 
1στ) Ημερήσια δαπάνη απασχόλησης Συντονιστή – Επόπτη για τις ημέρες αιχμής 
Ημερομίσθιο Ναυαγοσώστη βάσει της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας είναι 29,04 € 
Για εργαζομένους ηλικίας άνω των 25 ετών και για εννιά (9) ως δώδεκα (12) χρόνια προϋπηρεσίας το 
ημερομίσθιο ανέρχεται στο ποσό των 33,40 € ( Για εργασία έξι (6) ωρών και σαράντα (40) λεπτών) 
Για οκτώ (8) ώρες εργασίας το ημερομίσθιο του Ναυαγοσώστη είναι 40,08 € 
Ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη (ποσοστό %) = 24,56%, Δηλαδή 9,84 € 
 
Ημερομίσθιο ναυαγοσώστη = 40,08 € + 9,84 € = 49,92 € 
Ημερομίσθιο ναυαγοσώστη για ημέρες μη αιχμής με συμψηφισμό των επιδομάτων αδείας και Χριστουγέννων 
49,92 + 6,81 = 56,73 € 
Προσαύξηση για Κυριακές και αργίες 75%, δηλαδή (56,73 *75%) + 56,73 = 42,55 + 56,73= 99,28 € 
 
Ημερήσια δαπάνη λειτουργίας ενός (1) πύργου για τις ημέρες αιχμής: Ενενήντα εννέα ευρώ και είκοσι οκτώ 
λεπτά: 99,28 € 
 
1ζ) Ημερήσια δαπάνη απασχόλησης ενός ναυαγοσώστη σκάφους για τις ημέρες μη αιχμής 
Ημερομίσθιο Ναυαγοσώστη βάσει της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας είναι 29,04 € 
Για εργαζομένους ηλικίας άνω των 25 ετών και για εννιά (9) ως δώδεκα (12) χρόνια προϋπηρεσίας το 
ημερομίσθιο ανέρχεται στο ποσό των 33,40 € ( Για εργασία έξι (6) ωρών και σαράντα (40) λεπτών) 
Για οκτώ (8) ώρες εργασίας το ημερομίσθιο του Ναυαγοσώστη είναι 40,08 € 
Ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη (ποσοστό %) = 24,56%, Δηλαδή 9,84 € 
 
Ημερομίσθιο ναυαγοσώστη = 40,08 € + 9,84 € = 49,92 € 
Ημερομίσθιο ναυαγοσώστη για ημέρες μη αιχμής με συμψηφισμό των επιδομάτων αδείας και Χριστουγέννων 
49,92 + 6,81 = 56,73 € 
Ημερήσια δαπάνη λειτουργίας ενός (1) πύργου για τις ημέρες μη αιχμής: Πενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα τρία 
λεπτά (56,73 €) 
 
1η) Ημερήσια δαπάνη απασχόλησης ενός ναυαγοσώστη σκάφους για τις ημέρες αιχμής 
Ημερομίσθιο Ναυαγοσώστη βάσει της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας είναι 29,04 € 
Για εργαζομένους ηλικίας άνω των 25 ετών και για εννιά (9) ως δώδεκα (12) χρόνια προϋπηρεσίας το 
ημερομίσθιο ανέρχεται στο ποσό των 33,40 € ( Για εργασία έξι (6) ωρών και σαράντα (40) λεπτών) 
Για οκτώ (8) ώρες εργασίας το ημερομίσθιο του Ναυαγοσώστη είναι 40,08 € 
Ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη (ποσοστό %) = 24,56%, Δηλαδή 9,84 € 
 
Ημερομίσθιο ναυαγοσώστη = 40,08 € + 9,84 € = 49,92 € 
 
Ημερομίσθιο ναυαγοσώστη για ημέρες μη αιχμής με συμψηφισμό των επιδομάτων αδείας και Χριστουγέννων 
49,92 + 6,81 = 56,73 € 
Προσαύξηση για Κυριακές και αργίες 75%, δηλαδή (56,73 *75%) + 56,73 = 42,55 + 56,73= 99,28 € 
Ημερήσια δαπάνη λειτουργίας ενός (1) πύργου για τις ημέρες αιχμής: Ενενήντα εννέα ευρώ και είκοσι οκτώ 
λεπτά (99,28€) 
 

  

Ημερήσια δαπάνη απασχόλησης 
εργαζομένων: 

αρ. 
απασχ. 
ατόμων 

ημέρες 
τιμή 

μονάδος 
(€) 

Σύνολο (€) 

1α ναυαγοσώστη  για τις ημέρες μη αιχμής 17 30 56,73 € 28.932,30 € 

1β ναυαγοσώστη  για τις ημέρες αιχμής 17 5 99,28 € 8.438,80 € 

1γ χειριστή σκάφους για τις ημέρες μη αιχμής 3 30 57,79 € 5.201,10 € 
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1δ χειριστή σκάφους για τις ημέρες αιχμής 3 5 101,13 € 1.516,95 € 

1ε 
συντονιστή – Επόπτη για τις ημέρες μη 
αιχμής 3 30 56,73 € 5.105,70 € 

1στ συντονιστή – Επόπτη για τις ημέρες  αιχμής 3 5 99,28 € 1.489,20 € 

1ζ 
ναυαγοσώστη σκάφους για τις ημέρες μη 
αιχμής 3 30 56,73 € 5.105,70 € 

1η 
ναυαγοσώστη σκάφους για τις ημέρες μη 
αιχμής 3 5 99,28 € 1.489,20 € 

  κάλυψη ρεπό, άδειες για όλο το προσωπικό 4 30 56,73 € 6.807,60 € 

    Σύνολο δαπάνης 1: 64.086,55 € 

 

 

2.2 Δαπάνες χρήσης του εξοπλισμού ναυαγοσωστικών βάθρων καθώς και λειτουργικά έξοδα 

των ναυαγοσωστικών σκαφών   

 
2.2.1. Μηχανοκίνητο, επαγγελματικό μικρό σκάφος, ολικού μήκους τουλάχιστον 3,30 μέτρων ιπποδύναμης 
τουλάχιστον 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. 
 
2.2.2  Εξοπλισμός προς ενοικίαση ναυαγοσωστικού βάθρου: 
2. Αδιάβροχο φακό. 
3. Κιάλια μεγέθυνσης τουλάχιστον επτά επί πενήντα mm. 
4. Ναυαγοσωστικό σωσίβιο, σύμφωνα με το Παράρτημα «Δ». 
5. Σανίδα διάσωσης, τουλάχιστον 2,20 μέτρων, απόσυνθετικό ή ημισυνθετικό υλικό ή πνευστή, αβύθιστη, 
σύμφωνα με το Παράρτημα «ΣΤ». 
6. Σωστικός σωλήνας, σύμφωνα με το Παράρτημα «Ε» (Ο εφοδιασμός με σωστικό σωλήνα είναι προαιρετικός). 
. 
. 
. 
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-LIFE GUARD. 
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 80Χ100 εκ.,με την ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και κάτωθεν 
αυτής την ένδειξη FIRST ΑΙD, μπλε απόχρωσης. 
14. Ισοθερμικές κουβέρτες. 
15. Καταδυτικό μαχαίρι. 
16. Μάσκα βυθού. 
17. Βατραχοπέδιλα. 
18. Σημαία Ναυαγοσώστη, χρώματος πορτοκαλί, διαστάσεων 80Χ100εκ., 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 ΝΟ 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. 
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21. Φορητή μεγαφωνική συσκευή (τηλεβόας). 
22. Κοινή σφυρίχτρα. 
23. Πράσινη σημαία (Κολυμπάτε ελεύθερα) 80χ100εκ. 
24. Κίτρινη σημαία (Κολυμπάτε με προσοχή) 80χ100εκ. 
25. Κόκκινη Σημαία (Απαγορεύεται η είσοδος στο νερό) 80χ100εκ. 
26. Φορητή συσκευή VHF marine 
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. 
 
 
2.2.3   Φορητό φαρμακείο, (σύμφωνα  με το περιεχόμενο του Παραρτήματος «Ι» και φορητό, αυτόματο 
εξωτερικό απινιδωτή με αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια, ενηλίκων και βρεφών) 
 
 

2.2.4 Τέσσερα (4) ατομικά σκάφη – θαλάσσια μοτοποδήλατα ολικού μήκους τουλάχιστον 2,75 μέτρων, 
ιπποδύναμης τουλάχιστον ογδόντα (80) HP, τουλάχιστον δύο (2) θέσεων, το κάθε ένα σύμφωνα με το 
άρθρο 7  παρ. 1. στ Π.Δ. 71/2020 ΦΕΚ 166/τ. Α΄/31-08-2020) 
 

2.2.5 Τέσσερα (4) επαγγελματικά, μηχανοκίνητα, πνευστά, μικρά ταχύπλοα σκάφη, ολικού μήκους 
τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1.ζ και παρ.2 του  Π.Δ. 71/2020 ΦΕΚ 166 /τ. Α΄/31-
08-2020) 
 

  

Δαπάνες χρήσης  εξοπλισμού βάθρων καθώς 
και λειτουργικά έξοδα των ναυαγοσωστικών 
σκαφών ποσότητα 

ημέρες ή 
κατ 

αποκοπή 
τιμή 

μονάδος (€)   

2.1 
Μηχανοκίνητο, επαγγελματικό μικρό 
σκάφος, ολικού μήκους τουλάχιστον 3,30  17 35 15,00 € 8.925,00 € 

2.2 
Εξοπλισμός προς χρήση ναυαγοσωστικού 
βάθρου 17 35 5,00 € 2.975,00 € 

2.3 
φορητό φαρμακείο ναυαγοσωστικού 
βάθρου 17 35 4,10 € 2.439,50 € 

2.4 ατομικό σκάφος – θαλάσσιο μοτοποδήλατο 4 35 32,00 € 4.480,00 € 

2.5 

επαγγελματικό, μηχανοκίνητο, πνευστό, 
μικρό ταχύπλοο σκάφος, ολικού μήκους 
τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων  4 35 102,00 € 14.280,00 € 

    Σύνολο δαπάνης 2: 33.099,50 € 

 

 

2.3. Δαπάνης χρήσης βάθρου(συμπ. τοποθέτησης – απεγκατάστασης) και οριοθέτησης παραλιών – 
σήμανση – ορών 
Σύμφωνα με το άρθρο 9: Βάθρο Ναυαγοσώστη του Π.Δ. 71/2020 ΦΕΚ 166/τ. Α΄/31-08-2020) τοποθετούνται τα 
ναυαγοσωστικά βάθρα 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης των ήδη υπαρχόντων βάθρων, οι τυχόν 
τροποποιήσεις και οι δαπάνες διατήρησης με σκοπό την καλή λειτουργία τους για όλη την περίοδο 
ναυαγοσωστικής κάλυψης των παραλιών όπως και οι τυχόν μετακινήσεις τους σε περίπτωση ανάγκης για 
καλύτερη επόπτευση των ακτών αφού εξασφαλιστούν όλες οι απαραίτητες νόμιμες προϋποθέσεις. 
 
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). 
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Σήμανση ορίων κολύμβησης με την τοποθέτηση σημαντήρων παράλληλα της ακτογραμμής καθ’ όλο το μήκος 
των υδάτων κολύμβησης της διοικητικής αρμοδιότητας του Δήμου 
 
2.4. Δαπάνες οργάνωσης και διαχείρισης εκτέλεσης εργασιών 
 

3 

Δαπάνης χρήσης βάθρου(συμπ. 
Τοποθέτησης – απεγκατάστασης) και 
οριοθέτησης παραλιών – σήμανση – ορών 17 35 39,00 € 23.205,00 € 

4 
Δαπάνες οργάνωσης και διαχείρισης 
εργασιών   1 209,13 € 209,13 € 

 

 

η ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Μπερτσουλάκη Όλγα 

Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού 

Οργάνωσης και Πληροφορικής Δήμου Πλατανιά 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Της  επιχείρησης……………………………………………………….………….................................... 

έδρα:   ..….….……..............οδό…………….…….…….αριθμός………................... 

τηλέφωνο: …….…….......................................... τηλεομοιότυπο (fax): ………………..  

email...............................................................................................  

 

Προσφορά για την παροχή υπηρεσίας Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων Παραλιών 
Δήμου Πλατανιά, έτους 2021 για 17 ναυαγοσωστικά βάθρα, από τις 1/6/2021 και για διάστημα 

έως και 35 ημερών  ή έως της υπογραφής σύμβασης του αναδόχου της επικείμενης 
διαγωνιστικής διαδικασίας, προϋπολογισμός μελέτης   

1 Ημερήσια δαπάνη απασχόλησης εργαζομένων:  

2 
Δαπάνες χρήσης εξοπλισμού βάθρων καθώς και λειτουργικά έξοδα των 
ναυαγοσωστικών σκαφών 

 

3 
Δαπάνης χρήσης βάθρου(συμπ. Τοποθέτησης – απεγκατάστασης) και 
οριοθέτησης παραλιών – σήμανση – ορών 

 

5 Δαπάνες οργάνωσης και διαχείρισης εργασιών  
 Προϋπ. Χωρίς ΦΠΑ  
 24% ΦΠΑ  
 Γενικό Σύνολο:  

 

Με την παρούσα Οικονομική Προσφορά αποδέχομαι ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 
πρόσκλησης για την εκτέλεση της Υπηρεσίας Ναυαγοσωστικής Προστασίας Πολυσύχναστων 
Παραλιών   Δήμου Πλατανιά, έτους 2021 για 17 ναυαγοσωστικά βάθρα, από τις 1/6/2021 και για 
διάστημα έως και 35 ημερών   ή έως της υπογραφής σύμβασης του αναδόχου της επικείμενης 
διαγωνιστικής διαδικασίας 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ
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