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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς: μίσθωση σκαφών και 
λοιπού εξοπλισμού για ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων 
παραλιών Δήμου Αλεξανδρούπολης για το 2021 
 

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης θα προχωρήσει στην  μίσθωση 
σκαφών και λοιπού εξοπλισμού για τη ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δήμου 
Αλεξανδρούπολης για το 2021, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (άρθρο 32 παρ. 2γ΄ ν. 
4412/2016), συνολικού προϋπολογισμού 58.548,34 € με το ΦΠΑ 24%, σύμφωνα 
με την επισυναπτόμενη υπ’ αριθμ. 96/2021 μελέτη του Δήμου Αλεξανδρούπολης, 
με διάρκεια έως 30-9-2021 από την ημέρα υπογραφής και ανάρτησης της 
σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Καλείστε μέχρι και την 02/08/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, να καταθέσετε 
την προσφορά σας στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
 
Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει:  

 Τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά 

 Οικονομική Προσφορά (σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο). 
 

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

mailto:guve@alexpoli.gr


α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ως προκαταρτική απόδειξη ότι δεν υπάρχει εις 
βάρος σας τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους παρακάτω 
λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β)δωροδοκία, γ) απάτη, δ) 
τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές 
εμπορίας ανθρώπων (άρθρο 73 του ν. 4412/2016).  

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα 
ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό, με ημερομηνία έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους 
(άρθρο 43 παρ. 7αδ Ν 4605/2019). 

 
β. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας,  
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους (άρθρο 
43 παρ. 7αδ Ν 4605/2019).  Ειδικά για τους οικονομικούς φορείς που 
έχουν την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα το ως άνω πιστοποιητικό θα 
πρέπει να καλύπτει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή 
κοινωνικής ασφάλισης τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής.  
Σε περίπτωση νομικών προσώπων, αφορά στο νομικό πρόσωπο και όχι στα 
φυσικά πρόσωπα που διοικούν την εταιρεία ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά 
έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία. 
 
γ. Ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (τ. Α) στην οποία θα 
αναφέρει ότι δεν του έχουν επιβληθεί μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 
πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: 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.  

Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ (άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016, η οποία 
προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017.) 
 
δ. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. 

 

ε. Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης(όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε 
σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ.)  
 



στ. Αναλυτική περιγραφή στην οποία θα αναφέρεται ο απαραίτητος 

προσφερόμενος τεχνικός και μηχανικός εξοπλισμός, συνοδευόμενη από τα 

τιμολόγια αγοράς ή τα μισθωτήρια συμβόλαια των σκαφών.  

 

ζ. Ειδικά για τα σκάφη, θα  προσκομιστούν οι απαραίτητες άδειες εκτέλεσης 

πλοών όλων των ναυαγοσωστικών σκαφών (θεωρημένες, σε ισχύ). 

η. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι : (α)  μελέτησε και 

αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και 

της αριθμ. 96/2021 μελέτης και η εργασία που προσφέρει τηρεί τις ζητούμενες 

προδιαγραφές, (β) δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς του 

δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), (γ) για την καλή 

λειτουργία του προσφερόμενου εξοπλισμού κατά τη διάρκεια της σύμβασης, ο 

ανάδοχος υποχρεούται στην αντικατάσταση των ελαττωματικών ειδών και 

ευθύνεται για κάθε ατέλεια, ζημιά ή φθορά, εκτός εάν προέρχεται από ανωτέρα 

βία. Αν κατά τη σταδιακή χρήση κάποιο είδος παρουσιάσει κατασκευαστικό 

ελάττωμα ή πρόβλημα, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση της 

ελαττωματικής ποσότητας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για το Δήμο 

Αλεξανδρούπολης. 

 

 θ. Λογαριασμός Τράπεζας (ΙΒΑΝ). 

 
 Προ της υπογραφής της σύμβασης από τον ανάδοχο θα ζητηθεί η προσκόμιση 

εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου με το 4% επί της εκτιμώμενης 

αξίας του τμήματος της σύμβασης. 

 

                                                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

 

 

                                                                                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Μίσθωση σκαφών 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                     και λοιπού εξοπλισμού για 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                                                          Ναυαγοσωστική κάλυψη  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                               Πολυσύχναστων παραλιών                                                 
 Αριθμ. Μελέτης:  96/2021          Δήμου Αλεξανδρούπολης  
       για το έτος 2021.  

      
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, πρόκειται να προβεί σε Μίσθωση σκαφών και λοιπού 

εξοπλισμού για  Ναυαγοσωστική Κάλυψη Πολυσύχναστων Παραλιών Δήμου 

Αλεξανδρούπολης για το 2021 , ήτοι: 

ΤΜΗΜΑ Ι ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ - ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ  

Ένα επαγγελματικό ατομικό σκάφος θαλάσσιο μοτοποδήλατο, ολικού μήκους 

τουλάχιστον δύο μέτρων και εβδομήντα πέντε (2,75) εκατοστών, ιπποδύναμης 

τουλάχιστον ογδόντα (80) ίππων, τουλάχιστον δύο (2) θέσεων, χρώματος εξωτερικά 

πορτοκαλί, με τα προβλεπόμενα, για την κατηγορία του, εφόδια. Σύνολο σκαφών – 

θαλάσσιων μοτοποδηλάτων για μίσθωση  πέντε (5). 

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 3,3 ΜΕΤΡΩΝ  

Ένα μηχανοκίνητο, επαγγελματικό μικρό σκάφος, ολικού μήκους τουλάχιστον 

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

εγγεγραμμένο αποκλειστικά σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, χρώματος εξωτερικά 

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

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

κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE BOAT, μπλε απόχρωσης. Η έλικα του μικρού σκάφους 

είναι προφυλαγμένη με πλέγμα για την αποτροπή ατυχήματος. Μετά τη συμπλήρωση 

δέκα (10) ετών από την εγγραφή του στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, επιτρέπεται η 

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

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

Αρχή, βεβαίωσης Αναγνωρισμένου Οργανισμού ή διπλωματούχου ή πτυχιούχου 

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

προωστικοί κινητήρες του εξακολουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις των ισχυόντων 

κανονισμών και διατάξεων και διατηρούνται σε ικανοποιητική κατάσταση. Σύνολο 

σκαφών 3.3 μέτρων για μίσθωση δεκαοκτώ (18). 

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ - ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 5 ΜΕΤΡΩΝ 

Ένα επαγγελματικό, μηχανοκίνητο, πνευστό, μικρό ταχύπλοο σκάφος, ολικού 

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

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

χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα, για την κατηγορία 



του, εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του σκάφους, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η 

ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE ΒΟΑΤ, μπλε απόχρωσης. 

Επιπλέον, πρέπει να είναι εφοδιασμένο με μόνιμα εγκατεστημένο προβολέα και VHF GPS 

-PLOTER, με σανίδα ακινητοποίησης επιπλέουσα, με ιμάντες πρόσδεσης και σύστημα 

ακινητοποιητή κεφαλής συμβατό με τη σανίδα ακινητοποίησης, καθώς και με φορητό 

φαρμακείο ναυαγοσώστη-φορητό απινιδωτή. Μετά τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών από 

την εγγραφή του στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, επιτρέπεται η δραστηριοποίησή 

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

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

Αναγνωρισμένου Οργανισμού ή διπλωματούχου ή πτυχιούχου ναυπηγού, από την οποία 

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

εξακολουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών και διατάξεων και 

διατηρούνται σε ικανοποιητική κατάσταση. Ο χειριστής του 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. Το 

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

εκτός λουτρικών εγκαταστάσεων, υπό τις εντολές της Λιμενικής Αρχής. Σύνολο 

ταχυπλοουν σκαφών για μίσθωση πέντε (5). 

ΤΜΗΜΑ ΙV ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Α/Α ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Αδιάβροχο φακό 18 

2 Κιάλια μεγέθυνσης τουλάχιστον επτά επί πενήντα mm. 18 

3 Ναυαγοσωστικό σωσίβιο (σύμφωνα με το παράρτημα Δ του ΠΔ 71/2020) 18 

4 
Σανίδα διάσωσης, τουλάχιστον 2,20 μέτρων, από συνθετικό ή ημισυνθετικό υλικό ή πνευστή, 
αβύθιστη, σύμφωνα με το Παράρτημα «ΣΤ». 18 

5 
Σωστικό σωλήνα (σύμφωνα με το παράρτημα Ε του ΠΔ 71/2020) ο εφοδιασμός με σωστικό 
σωλήνα είναι προαιρετικός) 18 

6 
Φορητό φαρμακείο, με το περιεχόμενο του Παραρτήματος «Ι» και φορητό, αυτόματο εξωτερικό 
απινιδωτή με αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια, ενηλίκων και βρεφών του ΠΔ 71/2020. 18 

7 
Πτυσσόμενο φορείο και σανίδα ακινητοποίησης επιπλέουσα, με ιμάντες πρόσδεσης και σύστημα 
ακινητοποιητή κεφαλής συμβατό με τη σανίδα ακινητοποίησης. 18 

8 
Δύο σημαντήρες χρώματος πορτοκαλί με σχοινί μήκους τουλάχιστον πενήντα (50) μέτρων και 
διαμέτρου τουλάχιστον 10mm. 18 

9 
Ενδυμα κολύμβησης χρώματος πορτοκαλί στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ – 
LIFE GUARD 18 

10 
Καπέλο στην εμπρόσθια όψη του οποίου  αναγράφεται η ένδειξη  ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν 
αυτής η ένδειξη LIFE GUARD 18 



11 Γυαλιά ηλίου 18 

12 
Πινακίδα, χρώματος πορτοκαλί, διαστάσεων 80Χ100 εκ.,με την ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και 
κάτωθεν αυτής την ένδειξη FIRST Α^, μπλε απόχρωσης. 18 

13 Ισοθερμικές κουβέρτες 18 

14 Καταδυτικό μαχαίρι 18 

15 Μάσκα βυθού 18 

16 Βατραχοπέδιλα 18 

17 
Σημαία Ναυαγοσώστη, χρώματος πορτοκαλί, διαστάσεων 80Χ100εκ., με την ένδειξη 
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και, κάτωθεν αυτής, την ένδειξη LIFE GUARD, μπλε απόχρωσης. 18 

18 
Σημαία χρώματος ερυθρού, ίσων διαστάσεων με την προηγούμενη, με την ένδειξη ΧΩΡΙΣ 
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη NO LIFEGUARD, λευκής απόχρωσης. 18 

19 

Κινητό τηλέφωνο για κάθε βάθρο, με διαφορετικό αριθμό κλήσης έκαστο, ο αριθμός κλήσης του 
οποίου δημοσιοποιείται, με μέριμνα των, κατά περίπτωση, υπόχρεων, με κάθε πρόσφορο μέσο, 
αναγράφεται σε περίοπτη θέση στο βάθρο (παρατηρητήριο) και αναφέρεται εγγράφως στην τοπική 
Λιμενική Αρχή. 18 

20 Φορητή μεγαφωνική συσκευή (τηλεβόα) 18 

21 Κοινή σφυρίχτρα 18 

22 Πράσινη σημαία (Κολυμπάτε ελεύθερα) 80χ100εκ. 18 

23 23)Κίτρινη σημαία (Κολυμπάτε με προσοχή) 80χ100εκ. 18 

24 24)Κόκκινη Σημαία (Απαγορεύεται η είσοδος στο νερό) 80χ100εκ. 18 

25 25)Φορητή συσκευή VHF marine 18 

26 

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

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

ναυαγοσώστη που κατέχει, καθώς και τη Λιμενική Αρχή έκδοσης της άδειας. 18 

27 Βάθρο Ναυαγοσώστη 18 

28 Ευδιάκριτες  πλωτές σημαντήρες  χρώματος κίτρινου   σχήματος σφαιρικού 800 

  

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

όπου 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 πρώ- των βοηθειών και 

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

ΔΕΞΙΑ & ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΒΑΘΡΟΥ 
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Η συνολική δαπάνη της προμήθειας των τμημάτων Ι – ΙΙ – ΙΙΙ  & ΙV θα ανέλθει στο 

ποσό των  58.548,34 € € με το ΦΠΑ για την περίοδο από 23-7 έως 30-9-2021 και θα έχει 

εγγραφεί στον προϋπολογισμό του έτους 2021 στον Κ.Α  15.6236.001 «Μίσθωση σκαφών 

και λοιπού εξοπλισμού για  Ναυαγοσωστική Κάλυψη Πολυσύχναστων Παραλιών Δήμου 

Αλεξανδρούπολης για το 2021».    

                                                             Αλεξανδρούπολη  19-07-2021 

                                                                                          Ο Συντάξας  

 

                                                                                   Ευάγγελος Σιδεράς  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Μίσθωση σκαφών 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                     και λοιπού εξοπλισμού για 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                                                          Ναυαγοσωστική κάλυψη  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                               Πολυσύχναστων παραλιών                                                 

 Αριθμ. Μελέτης:  96/2021          Δήμου Αλεξανδρούπολης  

       για το έτος 2021.  

 

                         

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 ΤΜΗΜΑ Ι ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ - ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ 
 

Ένα επαγγελματικό ατομικό σκάφος θαλάσσιο μοτοποδήλατο, ολικού μήκους 

τουλάχιστον δύο μέτρων και εβδομήντα πέντε (2,75) εκατοστών, ιπποδύναμης 

τουλάχιστον ογδόντα (80) ίππων, τουλάχιστον δύο (2) θέσεων, χρώματος εξωτερικά 

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

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

η ένδειξη RESCUE ΒΟΑΤ, μπλε απόχρωσης. Με το ατομικό σκάφος θαλάσσιο 

μοτοποδήλατο του εδαφίου αυτού διατίθεται και ένα ειδικό φορείο διάσωσης. Μετά τη 

συμπλήρωση πέντε (05) ετών από την εγγραφή του ατομικού σκάφους στο Βιβλίο 

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

υποβολής, με μέριμνα των, κατά περίπτωση, υπόχρεων του πρώτου εδαφίου αυτής της 

παραγράφου, σε ετήσια βάση, στη Λιμενική Αρχή, βεβαίωσης Αναγνωρισμένου 

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

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

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

ικανοποιητική κατάσταση. 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. 

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 3,3 ΜΕΤΡΩΝ 

ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6ΗΡ 



Ένα μηχανοκίνητο, επαγγελματικό μικρό σκάφος, ολικού μήκους τουλάχιστον τριών 

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

εγγεγραμμένο αποκλειστικά σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, χρώματος εξωτερικά 

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

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

κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE BOAT, μπλε απόχρωσης. Η έλικα του μικρού σκάφους 

είναι προφυλαγμένη με πλέγμα για την αποτροπή ατυχήματος. Μετά τη συμπλήρωση 

δέκα (10) ετών από την εγγραφή του στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, επιτρέπεται η 

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

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

Αρχή, βεβαίωσης Αναγνωρισμένου Οργανισμού ή διπλωματούχου ή πτυχιούχου 

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

προωστικοί κινητήρες του εξακολουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις των ισχυόντων 

κανονισμών και διατάξεων και διατηρούνται σε ικανοποιητική κατάσταση. 

 

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ - ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 5 ΜΕΤΡΩΝ 
 

Ένα επαγγελματικό, μηχανοκίνητο, πνευστό, μικρό ταχύπλοο σκάφος, ολικού μήκους 

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

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

χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα, για την κατηγορία 

του, εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του σκάφους, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η 

ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE ΒΟΑΤ, μπλε απόχρωσης. 

Επιπλέον, πρέπει να είναι εφοδιασμένο με μόνιμα εγκατεστημένο προβολέα και VHF GPS 

-PLOTER, με σανίδα ακινητοποίησης επιπλέουσα, με ιμάντες πρόσδεσης και σύστημα 

ακινητοποιητή κεφαλής συμβατό με τη σανίδα ακινητοποίησης, καθώς και με φορητό 

φαρμακείο ναυαγοσώστη-φορητό απινιδωτή. Μετά τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών από 

την εγγραφή του στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, επιτρέπεται η δραστηριοποίησή 

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

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

Αναγνωρισμένου Οργανισμού ή διπλωματούχου ή πτυχιούχου ναυπηγού, από την οποία 

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

εξακολουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών και διατάξεων και 

διατηρούνται σε ικανοποιητική κατάσταση. Ο χειριστής του 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. Το 



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

εκτός λουτρικών εγκαταστάσεων, υπό τις εντολές της Λιμενικής Αρχής. 

2.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 του Π.Δ. 71/2020. 

ΤΜΗΜΑ ΙV ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Α/Α ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Αδιάβροχο φακό 18 

2 Κιάλια μεγέθυνσης τουλάχιστον επτά επί πενήντα mm. 18 

3 Ναυαγοσωστικό σωσίβιο (σύμφωνα με το παράρτημα Δ του ΠΔ 71/2020) 18 

4 
Σανίδα διάσωσης, τουλάχιστον 2,20 μέτρων, από συνθετικό ή ημισυνθετικό υλικό ή 
πνευστή, αβύθιστη, σύμφωνα με το Παράρτημα «ΣΤ». 18 

5 
Σωστικό σωλήνα (σύμφωνα με το παράρτημα Ε του ΠΔ 71/2020) ο εφοδιασμός με 
σωστικό σωλήνα είναι προαιρετικός) 18 

6 

Φορητό φαρμακείο, με το περιεχόμενο του Παραρτήματος «Ι» και φορητό, αυτόματο 
εξωτερικό απινιδωτή με αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια, ενηλίκων και βρεφών του ΠΔ 
71/2020. 18 

7 
Πτυσσόμενο φορείο και σανίδα ακινητοποίησης επιπλέουσα, με ιμάντες πρόσδεσης 
και σύστημα ακινητοποιητή κεφαλής συμβατό με τη σανίδα ακινητοποίησης. 18 

8 
Δύο σημαντήρες χρώματος πορτοκαλί με σχοινί μήκους τουλάχιστον πενήντα (50) 
μέτρων και διαμέτρου τουλάχιστον 10mm. 18 

9 
Ενδυμα κολύμβησης χρώματος πορτοκαλί στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη 
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ – LIFE GUARD 18 

10 
Καπέλο στην εμπρόσθια όψη του οποίου  αναγράφεται η ένδειξη  ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και 
κάτωθεν αυτής η ένδειξη LIFE GUARD 18 

11 Γυαλιά ηλίου 18 

12 
Πινακίδα, χρώματος πορτοκαλί, διαστάσεων 80Χ100 εκ.,με την ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ 
ΒΟΗΘΕΙΕΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη FIRST Α^, μπλε απόχρωσης. 18 

13 Ισοθερμικές κουβέρτες 18 

14 Καταδυτικό μαχαίρι 18 

15 Μάσκα βυθού 18 

16 Βατραχοπέδιλα 18 

17 
Σημαία Ναυαγοσώστη, χρώματος πορτοκαλί, διαστάσεων 80Χ100εκ., με την ένδειξη 
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και, κάτωθεν αυτής, την ένδειξη LIFE GUARD, μπλε απόχρωσης. 18 



18 

Σημαία χρώματος ερυθρού, ίσων διαστάσεων με την προηγούμενη, με την ένδειξη 
ΧΩΡΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη NO LIFEGUARD, λευκής 
απόχρωσης. 18 

19 

Κινητό τηλέφωνο για κάθε βάθρο, με διαφορετικό αριθμό κλήσης έκαστο, ο αριθμός 
κλήσης του οποίου δημοσιοποιείται, με μέριμνα των, κατά περίπτωση, υπόχρεων, με 
κάθε πρόσφορο μέσο, αναγράφεται σε περίοπτη θέση στο βάθρο (παρατηρητήριο) και 
αναφέρεται εγγράφως στην τοπική Λιμενική Αρχή. 18 

20 Φορητή μεγαφωνική συσκευή (τηλεβόα) 18 

21 Κοινή σφυρίχτρα 18 

22 Πράσινη σημαία (Κολυμπάτε ελεύθερα) 80χ100εκ. 18 

23 23)Κίτρινη σημαία (Κολυμπάτε με προσοχή) 80χ100εκ. 18 

24 24)Κόκκινη Σημαία (Απαγορεύεται η είσοδος στο νερό) 80χ100εκ. 18 

25 25)Φορητή συσκευή VHF marine 18 

26 

Κατάλληλη, ειδική, πλαστική ή χάρτινη κάρτα, εντός πλαστικής μεμβράνης ή θήκης, η 
οποία περιέχει το όνομα του ναυαγοσώστη, τη φωτογραφία του, τον αριθμό 
πρωτοκόλλου της άδειας ναυαγοσώστη που κατέχει, καθώς και τη Λιμενική Αρχή 
έκδοσης της άδειας. 18 

27 Βάθρο Ναυαγοσώστη 18 

28 Ευδιάκριτες  πλωτές σημαντήρες  χρώματος κίτρινου   σχήματος σφαιρικού 800 

  

πινακίδα διπλής όψεως, πλάτους ενάμιση (1,5) μέτρου και ύψους ενενήντα (90) 
εκατοστών, όπου 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 
πρώ- των βοηθειών και της Λιμενικής Αρχής και ο Ευρωπαϊκός Αριθμός έκτακτης 
Ανάγκης (112). ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΕΞΙΑ & ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΒΑΘΡΟΥ 
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       Αλεξανδρούπολη  19/07/2021                                             

                       Θεωρήθηκε        

                                                                       Ο Συντάξας 

       Ο Δ/ντης  Δ/κων Υπηρεσιών             

                                                                               

Καδόγλου Κωνσταντίνος                                       Ευάγγελος Σιδεράς                        



                                                         

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Μίσθωση σκαφών 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                     και λοιπού εξοπλισμού για 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                                                          Ναυαγοσωστική κάλυψη  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                               Πολυσύχναστων παραλιών                                                 

 Αριθμ. Μελέτης:  96/2021          Δήμου Αλεξανδρούπολης  

       για το έτος 2021.  

 

                                                                                  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι δεσμευτικός και αποτελεί το μέγιστο 
προϋπολογισμό ως προς τη συνολική αξία της ζητούμενης μίσθωσης της κάθε 
ομάδας. 
 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021 

 

ΤΜΗΜΑ Ι ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ - ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ 

 
Το κόστος μίσθωσης του επαγγελματικό ατομικό σκάφος θαλάσσιο μοτοποδήλατο, ολικού 
μήκους τουλάχιστον δύο μέτρων και εβδομήντα πέντε (2,75) εκατοστών, ιπποδύναμης 
τουλάχιστον ογδόντα (80) ίππων, τουλάχιστον δύο (2) θέσεων, χρώματος εξωτερικά 
πορτοκαλί με ΦΠΑ περιλαμβάνει το κόστος καυσίμου & ελαιολιπαντικού, και το κόστος 
συντήρησης και απόσβεσης για την περίοδο από 23.07-30.09.  

 Αναλυτικά το κόστος καυσίμου και ελαιολιπαντικού, για περιπολία 1 μιλίου περίπου σε 
όλο το μήκος παραλίας ευθύνης του, είναι 1 λίτρα /μίλι Χ 1 μίλι  Χ 1 περιπολίες ανά 
ημέρα Χ(1,578 κόστος καυσίμου ανά λίτρο + 0,2€ κόστος ελαιολιπαντικού ανά λίτρο 
βενζίνης) = 1,778€ ανά ημέρα. Επομένως το κόστος καυσίμου & ελαιολιπαντικού για όλη 
την περίοδο από 23.07-30.09 (70 ημέρες) θα είναι 124,46€ (1,778€*70).  

 Το κόστος συντήρησης (συντήρηση και ασφάλεια) του σκάφους ανά ημέρα (250€ το 
ετος) η συντήρηση  + (80€ το εξαμηνο) η ασφάλεια άρα 250+160=410/365 = 1,13€ για 
την ασφάλεια  άρα συνολικο κόστος εκτιμάται στα 1,13€, ενώ το κόστος απόσβεσης του 
ανά ημέρα στα 2,67 € (εκτ.αγορα 6.500€ * 15% συντ.αποσβ. / 365 ημ το χρονο = 2,67€. 
Επομένως το κόστος συντήρησης και απόσβεσης για όλη την περίοδο από 23.07-30.09 
θα είναι 266€ ((1,13+2,67)*70). Το συνολικό κόστος μίσθωσης του θαλάσσιου 
μοτοποδηλάτου ανά μήνα θα είναι 170,13€ (124,46+266)/70. ΗΜΕΡΗΣΙΟ κόστος 
(5,57€*5) = 5,57€ ή 4,49€ χωρις ΦΠΑ . 

 

 
4.49€ * 70 ΗΜΕΡΕΣ = 314,30€ 

ΤΜΗΜΑ Ι ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ - ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ 



 ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΣΥΝ.ΗΜ.ΚΟΣΤ 

  

Μισθωση θαλάσσιο 

μοτοποδήλατο (5 JET) ΤΕΜ 5 314,30 1.571,50 € 

 

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 3,3 

ΜΕΤΡΩΝ ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6ΗΡ 

Το κόστος μίσθωσης του σκάφους των 3,3 μέτρων με ΦΠΑ περιλαμβάνει 
το κόστος καυσίμου & ελαιολιπαντικού, και το κόστος συντήρησης και απόσβεσης 
για την περίοδο από 23.07-30.09. Αναλυτικά το κόστος καυσίμου και 
ελαιολιπαντικού, για περιπολία 1 μιλίου περίπου σε όλο το μήκος παραλίας 
ευθύνης του, είναι 2 λίτρα /μίλι Χ 1 μίλι  Χ 1 περιπολίες ανά ημέρα Χ(1,578 κόστος 
καυσίμου ανά λίτρο + 0,2€ κόστος ελαιολιπαντικού ανά λίτρο βενζίνης) = 10,67€ 
ανά ημέρα. Επομένως το κόστος καυσίμου & ελαιολιπαντικού για όλη την περίοδο 
από 23.07-30.09 (70 ημέρες) θα είναι 248,92€ (3,556€*70). Το κόστος συντήρησης 
του σκάφους ανά ημέρα εκτιμάται στα 2,197€, ενώ το κόστος απόσβεσης του ανά 
ημέρα στα 10€. Επομένως το κόστος συντήρησης και απόσβεσης για όλη την 
περίοδο από 23.07-30.09 θα είναι 853,79€ ((2,197+10)*70). Το συνολικό κόστος 
μίσθωσης του σκάφους των 3,3 μέτρων ανά μήνα θα είναι 480,46€ 
(248,92+853,79)/70. ΗΜΕΡΟΜΊΣΘΙΟ κόστος   = 15,75€ ή 12,70€ χωρις ΦΠΑ . 

 

12,70€ * 70 ΗΜΕΡΕΣ = 889€ 

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 3,3 

ΜΕΤΡΩΝ ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6ΗΡ 

  

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ 

ΜΗΚΟΥΣ 3,3 ΜΕΤΡΩΝ 

ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 

6ΗΡ  (18 ΣΚΑΦΗ) ΤΕΜ  18 889,00 € 16.002,00 € 

 

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ - ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 5 ΜΕΤΡΩΝ 

Το κόστος μίσθωσης του σκάφους των 5 μέτρων με ΦΠΑ περιλαμβάνει το κόστος 
καυσίμου & ελαιολιπαντικού, το κόστος συντήρησης και απόσβεσης, το κόστος 
ασφάλισης του σκάφους για την περίοδο από 01.06-30.09. Αναλυτικά το κόστος 
καυσίμου και ελαιολιπαντικού, για  

 Παραλία Δυτικά του Δημοτικού κάμπινγκ 1ο και 2ο χλμ Αλεξανδρούπολης 
– Μάκρης (1χλμ) περιπολία 2 μιλίων περίπου σε όλο το μήκος 
ακτογραμμής, είναι 2 λίτρα / μίλι Χ 2 μίλια Χ 1 περιπολίες  ανά ημέρα  Χ 
(1,578 κόστος καυσίμου ανά λίτρο + 0,2€ κόστος ελαιολιπαντικού ανά 
λίτρο βενζίνης )=7,112€ ανά ημέρα. Το κόστος συντήρησης του σκάφους 
ανά ημέρα εκτιμάται στα 10€, ενώ το κόστος απόσβεσης του ανά ημέρα 
στα 10€. Επομένως το κόστος συντήρησης και απόσβεσης για όλη την 
περίοδο από 23.07-30.09 θα είναι 20€ ((10+10)).Το κόστος ασφάλισης του 
σκάφους θα είναι 150/70€ = 2,14€. Το συνολικό κόστος μίσθωσης των 



σκάφους των 5 μέτρων ανά ΗΜΈΡΑ θα είναι 29,25€ ((7,112€ + 20€ + 
2,14€)). 23.59€ ΑΝΕΥ ΦΠΑ  
23.59€ * 70 ΗΜΕΡΕΣ = 1.651,30€ 

 Παραλία Ν.Χιλής (1χλμ) (1χλμ) περιπολία 2 μιλίων περίπου σε όλο το 
μήκος ακτογραμμής, είναι 2 λίτρα / μίλι Χ 2 μίλια Χ 1 περιπολίες  ανά 
ημέρα  Χ (1,578 κόστος καυσίμου ανά λίτρο + 0,2€ κόστος ελαιολιπαντικού 
ανά λίτρο βενζίνης )=7,112€ ανά ημέρα. Το κόστος συντήρησης του 
σκάφους ανά ημέρα εκτιμάται στα 10€, ενώ το κόστος απόσβεσης του ανά 
ημέρα στα 10€. Επομένως το κόστος συντήρησης και απόσβεσης για όλη 
την περίοδο από 23.07-30.09 θα είναι 20€ ((10+10)).Το κόστος ασφάλισης 
του σκάφους θα είναι 150/70€ = 2,14€. Το συνολικό κόστος μίσθωσης των 
σκάφους των 5 μέτρων ανά ΗΜΈΡΑ θα είναι 29,25€ ((7,112€ + 20€ + 
2,14€)).23.59€ ΑΝΕΥ ΦΠΑ  
23.59€ * 70 ΗΜΕΡΕΣ = 1.651,30€ 
 

 Παραλία Αγιος Γέωργιος Μάκρης (1χλμ) (1χλμ) περιπολία 2 μιλίων περίπου 
σε όλο το μήκος ακτογραμμής, είναι 2 λίτρα / μίλι Χ 2 μίλια Χ 1 περιπολίες  
ανά ημέρα  Χ (1,578 κόστος καυσίμου ανά λίτρο + 0,2€ κόστος 
ελαιολιπαντικού ανά λίτρο βενζίνης )=7,112€ ανά ημέρα. Το κόστος 
συντήρησης του σκάφους ανά ημέρα εκτιμάται στα 10€, ενώ το κόστος 
απόσβεσης του ανά ημέρα στα 10€. Επομένως το κόστος συντήρησης και 
απόσβεσης για όλη την περίοδο από 23.07-30.09 θα είναι 20€ ((10+10)).Το 
κόστος ασφάλισης του σκάφους θα είναι 150/70€ = 2,14€. Το συνολικό 
κόστος μίσθωσης των σκάφους των 5 μέτρων ανά ΗΜΈΡΑ θα είναι 29,25€ 
((7,112€ + 20€ + 2,14€)).23.59€ ΑΝΕΥ ΦΠΑ  
23.59€ * 70 ΗΜΕΡΕΣ = 1.651,30€ 
 

 Παραλία Μεσημβρίας (2χλμ)  περιπολία 4 μιλίων περίπου σε όλο το μήκος 
ακτογραμμής, είναι 2 λίτρα / μίλι Χ 4 μίλια Χ 1 περιπολίες  ανά ημέρα  Χ 
(1,578 κόστος καυσίμου ανά λίτρο + 0,2€ κόστος ελαιολιπαντικού ανά 
λίτρο βενζίνης )=14,224€ ανά ημέρα. Το κόστος συντήρησης του σκάφους 
ανά ημέρα εκτιμάται στα 10€, ενώ το κόστος απόσβεσης του ανά ημέρα 
στα 10€. Επομένως το κόστος συντήρησης και απόσβεσης για όλη την 
περίοδο από 23.07-30.09 θα είναι 20€ ((10+10)).Το κόστος ασφάλισης του 
σκάφους θα είναι 150/70=2,14€. Το συνολικό κόστος μίσθωσης των 
σκάφους των 5 μέτρων ανά ΗΜΈΡΑ θα είναι 36,37€ ((14,24€ + 20€ + 
2,14€)/70).  29,33€ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 
29,33€ * 70 ΗΜΕΡΕΣ = 2.053,10€ 

 Το σύνολο των παραλιών περιπολία 35 μιλίων περίπου σε όλο το μήκος 
ακτογραμμής, είναι 2 λίτρα / μίλι Χ 70 (35+35) μίλια Χ 1 περιπολίες  ανά 
ημέρα  Χ (1,578 κόστος καυσίμου ανά λίτρο + 0,2€ κόστος ελαιολιπαντικού 
ανά λίτρο βενζίνης )=248,92€ ανά ημέρα.). Το κόστος συντήρησης του 
σκάφους ανά ημέρα εκτιμάται στα 10€, ενώ το κόστος απόσβεσης του ανά 
ημέρα στα 10€. Επομένως το κόστος συντήρησης και απόσβεσης για όλη 
την περίοδο από 23.07-30.09 θα είναι 20€ ((10+10).Το κόστος ασφάλισης 
του σκάφους θα είναι 150/70=2,14€. Το συνολικό κόστος μίσθωσης των 
σκάφους των 5 μέτρων ανά ΗΜΈΡΑ θα είναι 271,06€ . 218,59€ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 



218,59€ *70 ΗΜΕΡΕΣ =  
15.301,30€ 
Συνολικό κόστος ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ μίσθωσης του σκαφών των 5 μέτρων με ΦΠΑ 
είναι  
 395,18€ ή 318,69€ χωρις ΦΠΑ 
 
318,69€ * 70 ΗΜΕΡΕΣ = 22.308,30€ 

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ - ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 5 ΜΕΤΡΩΝ 

ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗΣ 6ΗΡ 

  

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ 

ΜΗΚΟΥΣ 5 ΜΕΤΡΩΝ 

ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗΣ 6ΗΡ (5 

ΣΚΑΦΗ)   5   22.308,30 

1 

Παραλία Δυτικά του Δημοτικού 
κάμπινγκ 1ο και 2ο χλμ 
Αλεξανδρούπολης – Μάκρης 
(1χλμ)  ΤΕΜ  1 1.651,30 1.651,30 

2 Παραλία Ν.Χιλής (1χλμ)  ΤΕΜ  1 1.651,30 1.651,30 

3 

Παραλία Αγιος Γέωργιος 
Μάκρης (1χλμ)  ΤΕΜ  1 1.651,30 1.651,30 

4 Παραλία Μεσημβρίας (2χλμ)   ΤΕΜ  1 2.053,10 2.053,10 

5 Το σύνολο των παραλιών  ΤΕΜ  1 15.301,30 15.301,30 
 

ΤΜΗΜΑ ΙV ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Α/Α ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ  ΑΞΙΑ  

1 Αδιάβροχο φακό 18 8           144,00 €  

2 Κιάλια μεγέθυνσης τουλάχιστον επτά επί πενήντα mm. 18 25           450,00 €  

3 
Ναυαγοσωστικό σωσίβιο (σύμφωνα με το παράρτημα Δ του ΠΔ 
71/2020) 18 12           216,00 €  

4 

Σανίδα διάσωσης, τουλάχιστον 2,20 μέτρων, από συνθετικό ή 
ημισυνθετικό υλικό ή πνευστή, αβύθιστη, σύμφωνα με το Παράρτημα 
«ΣΤ». 18 135       2.430,00 €  

5 
Σωστικό σωλήνα (σύμφωνα με το παράρτημα Ε του ΠΔ 71/2020) ο 
εφοδιασμός με σωστικό σωλήνα είναι προαιρετικός) 18 

 
                       -   €  

6 

Φορητό φαρμακείο, με το περιεχόμενο του Παραρτήματος «Ι» και 
φορητό, αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή με αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια, 
ενηλίκων και βρεφών του ΠΔ 71/2020. 18 500       9.000,00 €  

7 

Πτυσσόμενο φορείο και σανίδα ακινητοποίησης επιπλέουσα, με ιμάντες 
πρόσδεσης και σύστημα ακινητοποιητή κεφαλής συμβατό με τη σανίδα 
ακινητοποίησης. 18 100       1.800,00 €  

8 
Δύο σημαντήρες χρώματος πορτοκαλί με σχοινί μήκους τουλάχιστον 
πενήντα (50) μέτρων και διαμέτρου τουλάχιστον 10mm. 18 15           270,00 €  

9 
Ενδυμα κολύμβησης χρώματος πορτοκαλί στο οποίο αναγράφεται η 
ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ – LIFE GUARD 18 15           270,00 €  



10 
Καπέλο στην εμπρόσθια όψη του οποίου  αναγράφεται η ένδειξη  
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής η ένδειξη LIFE GUARD 18 2,5              45,00 €  

11 Γυαλιά ηλίου 18 20           360,00 €  

12 

Πινακίδα, χρώματος πορτοκαλί, διαστάσεων 80Χ100 εκ.,με την ένδειξη 
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη FIRST Α^, μπλε 
απόχρωσης. 18 15           270,00 €  

13 Ισοθερμικές κουβέρτες 18 5              90,00 €  

14 Καταδυτικό μαχαίρι 18 15           270,00 €  

15 Μάσκα βυθού 18 15           270,00 €  

16 Βατραχοπέδιλα 18 15           270,00 €  

17 

Σημαία Ναυαγοσώστη, χρώματος πορτοκαλί, διαστάσεων 80Χ100εκ., με 
την ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και, κάτωθεν αυτής, την ένδειξη LIFE 
GUARD, μπλε απόχρωσης. 18 5              90,00 €  

18 

Σημαία χρώματος ερυθρού, ίσων διαστάσεων με την προηγούμενη, με 
την ένδειξη ΧΩΡΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη NO 
LIFEGUARD, λευκής απόχρωσης. 18 5              90,00 €  

19 

Κινητό τηλέφωνο για κάθε βάθρο, με διαφορετικό αριθμό κλήσης 
έκαστο, ο αριθμός κλήσης του οποίου δημοσιοποιείται, με μέριμνα των, 
κατά περίπτωση, υπόχρεων, με κάθε πρόσφορο μέσο, αναγράφεται σε 
περίοπτη θέση στο βάθρο (παρατηρητήριο) και αναφέρεται εγγράφως 
στην τοπική Λιμενική Αρχή. 18 100       1.800,00 €  

20 Φορητή μεγαφωνική συσκευή (τηλεβόα) 18 60       1.080,00 €  

21 Κοινή σφυρίχτρα 18 1              18,00 €  

22 Πράσινη σημαία (Κολυμπάτε ελεύθερα) 80χ100εκ. 18 5              90,00 €  

23 23)Κίτρινη σημαία (Κολυμπάτε με προσοχή) 80χ100εκ. 18 5              90,00 €  

24 24)Κόκκινη Σημαία (Απαγορεύεται η είσοδος στο νερό) 80χ100εκ. 18 5              90,00 €  

25 25)Φορητή συσκευή VHF marine 18 75       1.350,00 €  

26 

Κατάλληλη, ειδική, πλαστική ή χάρτινη κάρτα, εντός πλαστικής 

μεμβράνης ή θήκης, η οποία περιέχει το όνομα του ναυαγοσώστη, τη 

φωτογραφία του, τον αριθμό πρωτοκόλλου της άδειας ναυαγοσώστη 

που κατέχει, καθώς και τη Λιμενική Αρχή έκδοσης της άδειας. 18 10           180,00 €  

27 Βάθρο Ναυαγοσώστη 18 750    13.500,00 €  

28 

Ευδιάκριτες  πλωτές σημαντήρες  χρώματος κίτρινου   σχήματος 

σφαιρικού 800 2       1.600,00 €  

  

πινακίδα διπλής όψεως, πλάτους ενάμιση (1,5) μέτρου και ύψους 

ενενήντα (90) εκατοστών, όπου 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 

πρώ- των βοηθειών και της Λιμενικής Αρχής και ο Ευρωπαϊκός 

Αριθμός έκτακτης Ανάγκης (112). ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΕΞΙΑ & 

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΒΑΘΡΟΥ 

36 

15           540,00 €  

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   
 

   36.673,00 €  



 

 

Το κόστος μίσθωσης του εξοπλισμού υπολογίζεται πάνω στο κόστος αγοράς 

μείον τις αποσβέσεις και τις απώλειες υλικών άρα υπολογίζεται πάνω στο 20% 

του κόστους αγοράς δηλ. 36.673,00 * 20% = 7.334,60€ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Ι ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ - ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΣΥΝ.ΗΜ.ΚΟΣΤ 

  

Μισθωση θαλάσσιο 

μοτοποδήλατο (5 JET) ΤΕΜ  5 314,30 1.571,50 € 

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 3,3 

ΜΕΤΡΩΝ ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6ΗΡ 

  

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ 

ΜΗΚΟΥΣ 3,3 ΜΕΤΡΩΝ 

ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 

6ΗΡ  (18 ΣΚΑΦΗ) ΤΕΜ  18 889,00 € 16.002,00 € 

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ - ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 5 ΜΕΤΡΩΝ 

ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗΣ 6ΗΡ 

  

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ 

ΜΗΚΟΥΣ 5 ΜΕΤΡΩΝ 

ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗΣ 6ΗΡ (5 

ΣΚΑΦΗ)   5   22.308,30 

1 

Παραλία Δυτικά του Δημοτικού 
κάμπινγκ 1ο και 2ο χλμ 
Αλεξανδρούπολης – Μάκρης 
(1χλμ)  ΤΕΜ  1 1.651,30 1.651,30 

2 Παραλία Ν.Χιλής (1χλμ)  ΤΕΜ  1 1.651,30 1.651,30 

3 

Παραλία Αγιος Γέωργιος 
Μάκρης (1χλμ)  ΤΕΜ  1 1.651,30 1.651,30 

4 Παραλία Μεσημβρίας (2χλμ)   ΤΕΜ  1 2.053,10 2.053,10 

5 Το σύνολο των παραλιών  ΤΕΜ  1 15.301,30 15.301,30 

ΤΜΗΜΑ ΙV ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

  

ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΕΦΑΠΑΞ 1 

 7.334,60 

€  7.334,60 € 

  Άθροισμα       47.216,40 € 

  ΦΠΑ (24%)       11.331,94 € 

  Σύνολο       58.548,34 

€ 

                                                                        Αλεξανδρούπολη  19/07/2021                            

                       Θεωρήθηκε        

                                                      Ο Συντάξας 

         Ο Δ/ντης Δ/κών Υπηρεσιών             

                                                                               

Καδόγλου Κωνσταντίνος                        Ευάγγελος Σιδεράς 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Μίσθωση σκαφών 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                     και λοιπού εξοπλισμού για 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                                                          Ναυαγοσωστική κάλυψη  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                               Πολυσύχναστων παραλιών                                                 

 Αριθμ. Μελέτης:  96/2021          Δήμου Αλεξανδρούπολης  

       για το έτος 2021.  

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο 
Αντικείμενο συγγραφής 

 

Το αντικείμενο της Μίσθωσης σκαφών και λοιπού εξοπλισμού για Ναυαγοσωστική 

κάλυψη Πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Αλεξανδρούπολης έτους  , ήτοι: 

 

 ΤΜΗΜΑ Ι ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ - ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ 

 ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 3,3 ΜΕΤΡΩΝ 

ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6ΗΡ 

 ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ - ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 5 ΜΕΤΡΩΝ 

 ΤΜΗΜΑ ΙV ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 

 Άρθρο 2ο 
Διατάξεις που ισχύουν 

Οι Δημοτικές και Κοινοτικές προμήθειες εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις :  

- Του ν. 3463/2006 “Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων”. 
- Του ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87Α) 
- Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”,  
- του ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/13.11.2017, τ. Α΄) και συγκεκριμένα του άρθρου 107 αυτού με 

το οποίο τροποποιείται ο ν. 4412/2016, 
- του ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α) “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών 
στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις 
υποδομές και την υγεία”. 

- Ν.4412/2016 άρθρο 32 “Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση” , παρ. γ) “στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν 
λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε  γεγονότα απρόβλεπτα για την 
αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που  προβλέπονται για τις 
ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση”. 

 

 



Άρθρο 3ο  

Τα συμβατικά στοιχεία του έργου κατά σειράν ισχύος είναι: 

 

1. Η Τεχνική περιγραφή του έργου 
2. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 
3. Ο Προϋπολογισμός (ενδεικτικός) 
4. Η Γενική συγγραφή υποχρεώσεων 

 
Άρθρο 4ο  

Παράδοση της υπηρεσίας 

 

Η παράδοση της υπηρεσίας και η εγκατάσταση των λοιπών θα γίνει άμεσα λόγο του κατ 
επείγοντος μετά την υπογραφή της σύμβασης  
 
Σε περίπτωση αδυναμίας του προμηθευτή να προμηθεύσει την παραπάνω υπηρεσία ή να 
προβεί σε αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να διαλύσει τη 
σύμβαση και να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 
επιβάλλοντας στον προμηθευτή τις από το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις. 
 

Άρθρο 5ο  

Εγγυήσεις 

 

  Ο προμηθευτής κατά την υπογραφή της σύμβασης (για κάθε τμήμα) θα προσκομίσει 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης.  

  

Για την προμήθεια της  Παροχή Υπηρεσίας Ναυαγοσωστικής κάλυψης παραλιών 

έτους 2021 ο  προμηθευτής υποχρεούται για την καλή λειτουργία των παραπάνω και ο 

χρόνος ορίζεται από 23-7-2021 έως 30-9-2021 .  

     

Κατά την διάρκεια του χρόνου τούτου ο ανάδοχος υποχρεούται στην 

αντικατάσταση των ελαττωματικών ειδών και ευθύνεται για κάθε ατέλεια, ζημιά ή 

φθορά, εκτός εάν προέρχεται από ανωτέρα βία. Αν κατά τη σταδιακή χρήση κάποιο είδος 

παρουσιάσει κατασκευαστικό ελάττωμα ή πρόβλημα, ο ανάδοχος υποχρεούται στην 

άμεση αντικατάσταση της ελαττωματικής ποσότητας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση 

για το Δήμο Αλεξανδρούπολης. 

 

Άρθρο 6ο 

Υποβολή προσφορών – ανάδειξη αναδόχου 

 

Ο προμηθευτής μπορεί να δώσει προσφορά για όλα τα τμήματα ή για κάθε ένα 
ξεχωριστά  
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για όλο το διάστημα της 
περιόδου της ναυαγοσωστικής κάλυψης  . Η κατακύρωση του αποτελέσματος θα γίνει 
από  την  Οικονομική Επιτροπή.  
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για το κάθε τμήμα ξεχωριστά  



Η προσφερόμενη τιμή θα παραμένει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 
Ο κάθε διαγωνιζόμενος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει προσφορά είτε για το σύνολο της 
προμήθειας, είτε για ένα ή περισσότερα τμήματα της. 
Αναλυτικά τα τμήματα της προμήθειας φαίνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της 
μελέτης. Ωστόσο, ο κάθε ανάδοχος οφείλει να υποβάλει προσφορά για το σύνολο των 
επιμέρους ειδών του κάθε τμήματος, διαφορετικά η προσφορά του δεν θα γίνεται 
αποδεκτή. 
Από τον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να 
προκύπτει με σαφήνεια για ποια τμήματα της προμήθειας υποβάλλεται προσφορά.  
Κάθε προσφορά θα είναι αναλυτική για κάθε τμήμα Ι – ΙΙ – ΙΙΙ & ΙV , και  θα πρέπει με 
πληρότητα και σαφήνεια να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία: 

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου εξοπλισμού με πλήρη 
στοιχεία –απλά τεχνικά φυλλάδια προσφερόμενων προϊόντων, χώρα προέλευσης – 
κατασκευής, κλπ.,  συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα.  

 Πιστοποιήσεις που θα συνοδεύουν τον προσφερόμενο εξοπλισμό, όπως 
αυτές αναφέρονται στις Τεχνικές προδιαγραφές. 
 

Άρθρο  7ο 

Υποχρεώσεις του ανάδοχου 

 

Με ευθύνη του αναδόχου H υπό υπηρεσία μίσθωσης  θα είναι άριστης ποιότητας και θα 
ελεγχθούν με βάση τις προβλεπόμενες προδιαγραφές. Αν η υπηρεσία αποδειχτεί από τον 
έλεγχο ακατάλληλα ή δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές η υπηρεσία έχει δικαίωμα 
να τα απορρίψει ή να επιβάλλει περικοπή λόγω υποβαθμισμένης ποιότητας, μετά από 
πρακτικό του αρμόδιου οργάνου, κατά την εκτίμηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας, 
σύμφωνα με το Ν.4412/ 2016.  
 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος σε διάστημα πέντε (5) ημερών από την έγγραφη 
ειδοποίηση της υπηρεσίας να παραδώσει την υπηρεσία στους χώρους που αναφέρονται 
στην μελέτη. Σε περίπτωση κωλύματος μπορεί να αιτηθεί εγγράφως παράταση τριών (3) 
ημερών, ειδάλλως ισχύουν οι διατάξεις του 4412/2016, σύμφωνα με τις οποίες 
κηρύσσεται αυτοδίκαια έκπτωτος. 

 
Άρθρο 8ο 

Υποχρεώσεις του εντολέα 
 

Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται 
απαραίτητα για την υλοποίηση της προμήθειας. 

 

Άρθρο 9ο 

Ανωτέρα βία 

 

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

προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του 

καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά 

γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά 

που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο 

εντολέας είναι αναίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια 

ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει 



λόγος ανωτέρας βίας, ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να 

καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις 

συνέπειες και τα προβλήματα που προέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοσμένος 

ανάλογα. 

 

Άρθρο 10ο: 
Φόροι, τέλη, κρατήσεις και έξοδα δημοσίευσης του διαγωνισμού 

 
Ο ανάδοχος πρέπει να γνωρίζει ότι υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους νόμιμους 

φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά τη μέρα διενέργειας του διαγωνισμού, 

πλην του ΦΠΑ με τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος. Στο ποσό της πληρωμής 

συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Επιπλέον ο 

ανάδοχος βαρύνεται με τα έξοδα δημοσίευσης εάν υπάρξει της περίληψης διακήρυξης 

του διαγωνισμού. 

 

Άρθρο  11ο 

Τρόπος Πληρωμής 

 

Η πληρωμή της παραπάνω υπηρεσίας  θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 200 

του Ν. 4412/2016, τμηματικά, ύστερα από έκδοση σχετικού τιμολογίου του εντολοδόχου 

και σύμφωνα με τα παραδοτέα στοιχεία και την έγκριση της Επιτροπής καλής εκτέλεσης, 

σε διάστημα έως  60 ημερών  και με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής από 

την Υπηρεσία που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά και αφού γίνουν όλες οι 

από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις.  

 Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο φόροι και βάρη. 
Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και 
παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 

 

Άρθρο 12ο 

Αναθεώρηση τιμών 

 

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά 

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της εντολής και 

καμία αμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να προκύψει ή ενδεχόμενη απαίτηση για επιπλέον 

καταβολή αποζημίωσης.  

 

Άρθρο 13ο 

Επίλυση διαφορών 

 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 και 

συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως 

προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ 

αφορμής της, ο Δήμος και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή 

τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 



Οι  τυχόν  διαφωνίες  που  προκύπτουν  από την  εκτέλεση  της  εργασίας  καθώς και ότι 

δεν  προβλέφθηκε  στην  παρούσα  γενική  συγγραφή  υποχρεώσεων, επιλύονται  κατά  

τις  διατάξεις  του  Ν. 4412/2016.     

 

 

 

 

                                                                                                 Αλεξανδρούπολη  19/07/2021                            

                       Θεωρήθηκε        

                                                             Ο Συντάξας 

      Ο Δ/ντης  Δ/κών Υπηρεσιών             

                                                                               

Καδόγλου Κωνσταντίνος                            Ευάγγελος Σιδεράς 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του………………………………………………………………………………. 

 

Για τα ΤΜΗΜΑΤΑ :………………………………………………… 

ΤΜΗΜΑ Ι ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ - ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μ/Μ CPV 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

  

Μισθωση θαλάσσιο 

μοτοποδήλατο (5 JET) 

ΤΕΜ 60443100-6 

Υπηρεσίες 
εναέριας - 
θαλασσιας 
διάσωσης 5 

 

Ολογράφως:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

                                           -------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                        (Ημερομηνία προσφοράς) 

 

                                                                

                                     ---------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                 (Επωνυμία, υπογραφή οικονομικού φορέα) 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 3,3 ΜΕΤΡΩΝ 

ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6ΗΡ 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μ/Μ CPV 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 



  

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ 

ΜΗΚΟΥΣ 3,3 ΜΕΤΡΩΝ 

ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 

6ΗΡ  (18 ΣΚΑΦΗ) ΤΕΜ 60443100-6 

Υπηρεσίες 
εναέριας - 
θαλασσιας 
διάσωσης 18 

 

 

 

 

Ολογράφως:…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………                                                                                                                                          

(Ημερομηνία προσφοράς)                                                   

 

 

……………………………………………………………………………………………….                                                               

 (Επωνυμία, υπογραφή οικονομικού φορέα) 

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ - ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 5 ΜΕΤΡΩΝ 

ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗΣ 6ΗΡ 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μ/Μ CPV 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

  

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ 

ΜΗΚΟΥΣ 5 ΜΕΤΡΩΝ 

ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗΣ 6ΗΡ (5 ΣΚΑΦΗ) 

ΤΕΜ 60443100-6 

Υπηρεσίες 
εναέριας - 
θαλασσιας 
διάσωσης 5 

 

 

Ολογράφως:…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………                                                                                                                                          

(Ημερομηνία προσφοράς)                                                   

 



 

……………………………………………………………………………………………….                                                               

 (Επωνυμία, υπογραφή οικονομικού φορέα) 

 

ΤΜΗΜΑ ΙV ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

  ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΦΑΠΑΞ       

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μ/Μ CPV 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Αδιάβροχο φακό ΤΕΜ 60443100-

6 

Υπηρεσίες 

εναέριας - 

θαλασσιας 

διάσωσης 

18 

2 Κιάλια μεγέθυνσης τουλάχιστον 

επτά επί πενήντα mm. 

ΤΕΜ 60443100-

6 

Υπηρεσίες 

εναέριας - 

θαλασσιας 

διάσωσης 

18 

3 Ναυαγοσωστικό σωσίβιο 

(σύμφωνα με το παράρτημα Δ 

του ΠΔ 71/2020) 

ΤΕΜ 60443100-

6 

Υπηρεσίες 

εναέριας - 

θαλασσιας 

διάσωσης 

18 

4 Σανίδα διάσωσης, τουλάχιστον 

2,20 μέτρων, από συνθετικό ή 

ημισυνθετικό υλικό ή πνευστή, 

αβύθιστη, σύμφωνα με το 

Παράρτημα «ΣΤ». 

ΤΕΜ 60443100-

6 

Υπηρεσίες 

εναέριας - 

θαλασσιας 

διάσωσης 

18 

5 Σωστικό σωλήνα (σύμφωνα με το 

παράρτημα Ε του ΠΔ 71/2020) ο 

εφοδιασμός με σωστικό σωλήνα 

είναι προαιρετικός) 

ΤΕΜ 60443100-

6 

Υπηρεσίες 

εναέριας - 

θαλασσιας 

διάσωσης 

18 

6 Φορητό φαρμακείο, με το 

περιεχόμενο του Παραρτήματος 

«Ι» και φορητό, αυτόματο 

εξωτερικό απινιδωτή με 

αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια, 

ενηλίκων και βρεφών του ΠΔ 

71/2020. 

ΤΕΜ 60443100-

6 

Υπηρεσίες 

εναέριας - 

θαλασσιας 

διάσωσης 

18 

7 Πτυσσόμενο φορείο και σανίδα 

ακινητοποίησης επιπλέουσα, με 

ιμάντες πρόσδεσης και σύστημα 

ακινητοποιητή κεφαλής συμβατό 

με τη σανίδα ακινητοποίησης. 

ΤΕΜ 60443100-

6 

Υπηρεσίες 

εναέριας - 

θαλασσιας 

διάσωσης 

18 



8 Δύο σημαντήρες χρώματος 

πορτοκαλί με σχοινί μήκους 

τουλάχιστον πενήντα (50) 

μέτρων και διαμέτρου 

τουλάχιστον 10mm. 

ΤΕΜ 60443100-

6 

Υπηρεσίες 

εναέριας - 

θαλασσιας 

διάσωσης 

18 

9 Ενδυμα κολύμβησης χρώματος 

πορτοκαλί στο οποίο 

αναγράφεται η ένδειξη 

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ – LIFE GUARD 

ΤΕΜ 60443100-

6 

Υπηρεσίες 

εναέριας - 

θαλασσιας 

διάσωσης 

18 

10 Καπέλο στην εμπρόσθια όψη του 

οποίου  αναγράφεται η ένδειξη  

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν 

αυτής η ένδειξη LIFE GUARD 

ΤΕΜ 60443100-

6 

Υπηρεσίες 

εναέριας - 

θαλασσιας 

διάσωσης 

18 

11 Γυαλιά ηλίου ΤΕΜ 60443100-

6 

Υπηρεσίες 

εναέριας - 

θαλασσιας 

διάσωσης 

18 

12 Πινακίδα, χρώματος πορτοκαλί, 

διαστάσεων 80Χ100 εκ.,με την 

ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και 

κάτωθεν αυτής την ένδειξη 

FIRST Α^, μπλε απόχρωσης. 

ΤΕΜ 60443100-

6 

Υπηρεσίες 

εναέριας - 

θαλασσιας 

διάσωσης 

18 

13 Ισοθερμικές κουβέρτες ΤΕΜ 60443100-

6 

Υπηρεσίες 

εναέριας - 

θαλασσιας 

διάσωσης 

18 

14 Καταδυτικό μαχαίρι ΤΕΜ 60443100-

6 

Υπηρεσίες 

εναέριας - 

θαλασσιας 

διάσωσης 

18 

15 Μάσκα βυθού ΤΕΜ 60443100-

6 

Υπηρεσίες 

εναέριας - 

θαλασσιας 

διάσωσης 

18 

16 Βατραχοπέδιλα ΤΕΜ 60443100-

6 

Υπηρεσίες 

εναέριας - 

θαλασσιας 

διάσωσης 

18 

17 Σημαία Ναυαγοσώστη, χρώματος 

πορτοκαλί, διαστάσεων 

80Χ100εκ., με την ένδειξη 

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και, κάτωθεν 

αυτής, την ένδειξη LIFE GUARD, 

μπλε απόχρωσης. 

ΤΕΜ 60443100-

6 

Υπηρεσίες 

εναέριας - 

θαλασσιας 

διάσωσης 

18 

18 Σημαία χρώματος ερυθρού, ίσων 

διαστάσεων με την προηγούμενη, 

με την ένδειξη ΧΩΡΙΣ 

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ και κάτωθεν 

αυτής την ένδειξη NO 

LIFEGUARD, λευκής απόχρωσης. 

ΤΕΜ 60443100-

6 

Υπηρεσίες 

εναέριας - 

θαλασσιας 

διάσωσης 

18 



19 Κινητό τηλέφωνο για κάθε 

βάθρο, με διαφορετικό αριθμό 

κλήσης έκαστο, ο αριθμός 

κλήσης του οποίου 

δημοσιοποιείται, με μέριμνα των, 

κατά περίπτωση, υπόχρεων, με 

κάθε πρόσφορο μέσο, 

αναγράφεται σε περίοπτη θέση 

στο βάθρο (παρατηρητήριο) και 

αναφέρεται εγγράφως στην 

τοπική Λιμενική Αρχή. 

ΤΕΜ 60443100-

6 

Υπηρεσίες 

εναέριας - 

θαλασσιας 

διάσωσης 

18 

20 Φορητή μεγαφωνική συσκευή 

(τηλεβόα) 

ΤΕΜ 60443100-

6 

Υπηρεσίες 

εναέριας - 

θαλασσιας 

διάσωσης 

18 

21 Κοινή σφυρίχτρα ΤΕΜ 60443100-

6 

Υπηρεσίες 

εναέριας - 

θαλασσιας 

διάσωσης 

18 

22 Πράσινη σημαία (Κολυμπάτε 

ελεύθερα) 80χ100εκ. 

ΤΕΜ 60443100-

6 

Υπηρεσίες 

εναέριας - 

θαλασσιας 

διάσωσης 

18 

23 23)Κίτρινη σημαία (Κολυμπάτε 

με προσοχή) 80χ100εκ. 

ΤΕΜ 60443100-

6 

Υπηρεσίες 

εναέριας - 

θαλασσιας 

διάσωσης 

18 

24 24)Κόκκινη Σημαία 

(Απαγορεύεται η είσοδος στο 

νερό) 80χ100εκ. 

ΤΕΜ 60443100-

6 

Υπηρεσίες 

εναέριας - 

θαλασσιας 

διάσωσης 

18 

25 25)Φορητή συσκευή VHF marine ΤΕΜ 60443100-

6 

Υπηρεσίες 

εναέριας - 

θαλασσιας 

διάσωσης 

18 

26 Κατάλληλη, ειδική, πλαστική ή 

χάρτινη κάρτα, εντός πλαστικής 

μεμβράνης ή θήκης, η οποία 

περιέχει το όνομα του 

ναυαγοσώστη, τη φωτογραφία 

του, τον αριθμό πρωτοκόλλου 

της άδειας ναυαγοσώστη που 

κατέχει, καθώς και τη Λιμενική 

Αρχή έκδοσης της άδειας. 

ΤΕΜ 60443100-

6 

Υπηρεσίες 

εναέριας - 

θαλασσιας 

διάσωσης 

18 

27 Βάθρο Ναυαγοσώστη ΤΕΜ 60443100-

6 

Υπηρεσίες 

εναέριας - 

θαλασσιας 

διάσωσης 

18 



28 Ευδιάκριτες  πλωτές σημαντήρες  

χρώματος κίτρινου   σχήματος 

σφαιρικού 

ΤΕΜ 60443100-

6 

Υπηρεσίες 

εναέριας - 

θαλασσιας 

διάσωσης 

800 

  πινακίδα διπλής όψεως, πλάτους 

ενάμιση (1,5) μέτρου και ύψους 

ενενήντα (90) εκατοστών, όπου 

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 πρώ- των 

βοηθειών και της Λιμενικής 

Αρχής και ο Ευρωπαϊκός Αριθμός 

έκτακτης Ανάγκης (112). 

ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΕΞΙΑ & 

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΒΑΘΡΟΥ 

ΤΕΜ 60443100-

6 

Υπηρεσίες 

εναέριας - 

θαλασσιας 

διάσωσης 

36 

 
Ολογράφως:…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………                                                                                                                                          

(Ημερομηνία προσφοράς)                                                   

 

 

……………………………………………………………………………………………….                                                               

 (Επωνυμία, υπογραφή οικονομικού φορέα) 

 

 


