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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

   Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση εκµίσθωσης 7 ( εφτά ) 
ναυαγοσωστικών λεµβών µε µηχανή για τις πολυσύχναστες παραλίες του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 

         Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

   ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

     Σύµφωνα µε το Π.∆ 23/2000 (ΦΕΚ 18 Α /07-02-2000)  οι Οργανισµοί 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης , οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για πολυσύχναστες 
παραλίες έχουν υποχρέωση να απασχολούν ναυαγοσώστες  για τους µήνες 
Ιούνιο , Ιούλιο και Αύγουστο .  

   Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς έχει την ευθύνη για τις παραλίες :  

- Πλατύ Γιαλό , Μακρύ Γιαλό ,Ξι , Πετανούς , Αβυθο, Λουρδά , Αµµες , 
Αντίσαµο, Μύρτο και Σκάλα ,Πόρο  που έχουν χαρακτηρισθεί ως 
πολυσύχναστες , σύµφωνα µε το σχετικό πρακτικό συνεδρίασης της αρµόδιας 
Επιτροπής (άρθρο 1 του Π.∆. 23/2000) .  

   ∆εδοµένου ότι ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς δεν έχει στην κατοχή του 
ναυαγοσωστικές λέµβους για τη διάθεσή τους στις πολυσύχναστες παραλίες 
και δεδοµένου του υψηλού κόστους προµήθειας τους και προσαρµογή τους 
στις προδιαγραφές της νοµοθεσίας κατά την αρχή της οικονοµικότητας και για 
λόγους δηµόσιου συµφέροντος κρίνεται σκόπιµη η εκµίσθωση τους για όσο 
διάστηµα παρέχεται ναυαγοσωστική κάλυψη στις παραλίες. Από τις 11 
πολυσύχναστες παραλίες οι 4 καλύπτονται είτε από τους αναδόχους 
υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης είτε  µε διάθεση από τους  
επιτηδευµατίες  θαλασσίων  σπόρ.  

   Η εκµίσθωση λεµβών απαιτείται για τις παραλίες :  

   - Πλατύς Γιαλός 

   - Πετανοί  

   - Αβυθος  

   - Αµµες  

   - Σκάλα  

   - Μύρτος  

- Πόρος  



1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ     

     Η Εργασία  αποσκοπεί στην εκµίσθωση  7 (εφτά ) Ναυαγοσωστικών 
λεµβών µε µηχανή ώστε να διατεθούν  σε πολυσύχναστες παραλίες  στις 
οποίες ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς  υποχρεούται να παράσχει ναυαγοσωστική 
κάλυψη. 

    Οι προδιαγραφές των λεµβών  θα πρέπει να είναι οι προβλεπόµενες στο 
Π.∆/γµα  23/2000, να είναι πλήρως αξιόπλοες και µε ελάχιστο µήκος λέµβου  
τα 2 µέτρα και ελάχιστη ιπποδύναµη  µηχανής τους 8 hp.   

   Για λόγους λειτουργικότητας  και µη παρακώλυσης των λουοµένων κρίνεται 
σκόπιµος και ο ορισµός  ανώτατου µήκους των  λεµβών στα 4,80 µέτρα και 
της ιπποδύναµης  στους  30  hp 

2. ΣΤΟΧΟΙ  

   Στόχος  είναι να  διασφαλισθεί η ασφάλεια των λουοµένων  στις ανωτέρω 
χαρακτηρισµένες ως πολυσύχναστες παραλίες και να είναι διαθέσιµες οι λέµβοι 
στο δυναµικό που παρέχει ναυαγοσωστική κάλυψη  τόσο για τις περιπολίες  
της περιοχής αρµοδιότητας του όσο και για την άµεση κινητοποίηση τους σε 
τυχόν ανάγκη  δράσης λόγω συµβάντων.  

3. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ  

    Η χρονική διάρκεια της εκµίσθωσης  είναι από 1η Ιουνίου 2015 έως και την 
31η Αυγούστου 2015  ( συνολικά 92 ηµέρες )  

    Επειτα από έρευνα  αγοράς που διενήργησε η υπηρεσία και συλλογή προσφορών 

και µε  γνώµονα την επιτακτική  ανάγκη να διασφαλισθεί  η ασφάλεια των 

λουοµένων , η ενδεικτική δαπάνη  υπολογίζεται στο ποσό των € 15.000,00 ( δέκα 

πέντε  χιλιάδες ) συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α 23% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 

Εξόδων 70.6235.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου Κεφαλλονιάς Οικονοµικού 

έτους 2015.  
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Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε  
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Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  
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