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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
     ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                       
Τμήμα Καθαριότητας 
Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 10  
Ταχ. Κώδ. : 65403                                                                                                  
Πληρ. : κ. Κλειτσιώτη Δ.              
Τηλ : 2513500382 

                          
                                                              ΠΡΟΣ:  Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
                                                                                         Τμήμα Προμηθειών 

ΘΕΜΑ: Πρωτογενές Αίτημα Δαπάνης για «Προμήθεια ναυαγοσωστικού εξοπλισμού του Δήμου 
Καβάλας».

Σας αποστέλλουμε  το Πρωτογενές Αίτημα Δαπάνης  του θέματος και παρακαλούμε για την 
έγκριση του.

Περιγραφή αντικειμένου προμήθειας Προμήθεια ναυαγοσωστικού υλικού του 
Δήμου Καβάλας.

Αιτιολογία Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην 
«Προμήθεια ναυαγοσωστικού υλικού  του 
Δήμου Καβάλας» με σκοπό τον εφοδιασμό των 
ναυαγοσωστών, στα πλαίσια της πλήρωσης 
των απαιτούμενων προϋποθέσεων, σύμφωνα 
με το άρθρο 7 του Π.Δ. 31/2018.

Κ.Α.Ε. 20.7135.0005             

Προϋπολογισμός 24.800,00 € με Φ.Π.Α. 24%

Κωδικός CPV
42111100-1 Εξωλέμβιες μηχανές και 
παρελκόμενα 

Συνημμένα σας υποβάλουμε μελέτη/τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του θέματος.

         Ο                        Ο                                                    Ο
 Συντάξας                             Πρ/νος του τμήματος                                Δ/ντης

                     Καθαριότητας                                   Ποιότητας Ζωής

Κλειτσιώτης Δ.                                   Κλειτσιώτης Δ                                          Δαγκάκης  Θ.

0003433293

Καβάλα, 24/06/2020
Α. Π.: Εισερχ. 15200

Ηµ/νία Αποστολής: 24/06/2020
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Μελέτη  : Προμήθειας  
 ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                   ναυαγοσωστικού υλικού
Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Τμήμα Καθαριότητας 
Ταχ. Διευθ. : Κύπρου  10                                                                                                      
Τ.Θ. 1195 – Τ.Κ. 65 403                                                                                                           CPV : 42111100-1  
Πληροφ : κ. Κλειτσιώτη Δ.                                                                         Κ.Α. : 20.7135.0005                  
Τηλ. 2515003823                                                                                         ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 24.800,00 € 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ  ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η παρούσα μελέτη συντάσσεται στα πλαίσια της πλήρωσης των απαιτούμενων 

προϋποθέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΠΔ 31/2018, με σκοπό τον εφοδιασμό των 

ναυαγοσωστών που θα καλύψουν τις τέσσερις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου Καβάλας 

(Περιγιάλι, Ραψάνι και δυο στο Παληό). Ο Δήμος Καβάλας διαθέτει ένα υποτυπώδη εξοπλισμό τον 

οποίον βάσει της νομοθεσίας πρέπει να εμπλουτίσει με μια εξωλέμβια μηχανή 60 ίππων, ώστε να 

πληρεί τα απαιτούμενα. 

Ο ανάδοχος θα αναλάβει εκτός όλων των άλλων, την αδειοδότηση της εξωλέμβιας 

μηχανής κάνοντας όλες τις απαιτούμενες ενέργειες τόσο σε θέμα εργασιών τοποθέτησης  

(τυχόν συντηρήσεων) αλλά και σε θέμα εξοπλισμού για το σύνολο της . Οι οικονομικοί φορείς 

θα πρέπει να έχουν γνώση των μηχανοκίνητων σκαφών – σωστικών λέμβων και του 

εξοπλισμού τους και θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση από τον Προϊστάμενο της 

Υπηρεσίας περί επισκέψεως τους στις εν λόγω εγκαταστάσεις (φύλαξης τους) και εξέτασης 

του μηχανοκίνητου σκάφους – σωστικής λέμβου και του εξοπλισμού τους.     

 Οι παραδόσεις των προϊόντων θα είναι τμηματικές. Η υπηρεσία θα κάνει την παραγγελία 

στον ανάδοχο, και εκείνος εντός δυο ημέρων θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει την προμήθεια. Κριτήριο 

κατακύρωσης : Η κατακύρωση θα γίνει στον/στους Ανάδοχο/Αναδόχους που θα προσφέρει/ουν την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, στο σύνολο των 

ειδών και θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας. Η προμήθεια θα 

γίνει με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης. Η δαπάνη ανέρχεται στο πόσο των 

24.800,00 € συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 24%, Η οποία θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του 

Δήμου Καβάλας οικ. έτους 2020, τους ΚΑ 20.7135.0005. Στην προμήθεια έχουν εφαρμογή του Ν. 

4412/2016 και του Ν.3463/2006 Δ.Κ.Κ. Η παράδοση των ειδών της προμήθειας θα γίνει κατά την 

κρίση της Υπηρεσίας.

Καβάλα ,  26/02/2020
         Ο                        Ο                                                    Ο
 Συντάξας                             Πρ/νος του τμήματος                                Δ/ντης

                     Καθαριότητας                                   Ποιότητας Ζωής

Κλειτσιώτης Δ.                                   Κλειτσιώτης Δ                                          Δαγκάκης  Θ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Μελέτη  : Προμήθειας  
 ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                   ναυαγοσωστικού υλικού 
Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Τμήμα Καθαριότητας 
Ταχ. Διευθ. : Κύπρου  10                                                                                                      
Τ.Θ. 1195 – Τ.Κ. 65 403                                                                       CPV : 42111100-1  
Πληροφ : κ. Κλειτσιώτη Δ                                              Κ.Α. : 20.7135.0005                  
Τηλ. 2513500382                                                                               ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 24.800,00 € 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ 

                                 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

                                                          
 Εξωλέμβιος κινητήρας 60 ίππων 
 Στροφόμετρο (Ηλεκτρονικό) 
 Χειριστήριο 
 Προπέλα 
 Συντήρηση τεσσάρων εξωλέμβιων κινητήρων από τα σωστικά σκάφη 
 Συντήρηση και επισκευή βάρκας 5 μέτρων 
 Εγκατάσταση κινητήρα 60 ίππων 
 Ντίζες (2) κινητήρα 60 ίππων 
 Υδραυλικό τιμόνι 
 Μπαταρία marine 
 Έλεγχος και συντήρηση τεσσάρων σωστικών σκαφών, του ταχυπλόου και τα τρέιλερ 

αυτών, ώστε να περάσουν όλους τους απαιτούμενους ελέγχους για την χρήση τους.   

Καβάλα, 22/06/2020

         Ο                        Ο                                                    Ο
 Συντάξας                             Πρ/νος του τμήματος                                Δ/ντης

                     Καθαριότητας                                   Ποιότητας Ζωής

Κλειτσιώτης Δ.                                   Κλειτσιώτης Δ                                          Δαγκάκης  Θ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Μελέτη  : Προμήθειας  
 ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                   ναυαγοσωστικού υλικού 
Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Τμήμα Καθαριότητας 
Ταχ. Διευθ. : Κύπρου  10                                                                                                      
Τ.Θ. 1195 – Τ.Κ. 65 403                                                                       CPV : 42111100-1  
Πληροφ : κ. Κλειτσιώτη Δ:                                               Κ.Α. : 20.7135.0005                  
Τηλ. 2513500382                                                                                ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 24.800,00 € 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ  ΤΗΣΤΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Οι τιμές που υπάρχουν στον προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης προέκυψαν μετά από : 
 την αναζήτηση τιμοκαταλόγων των υλικών στο διαδίκτυο, 
 τηλεφωνικής και δια ζώσης επικοινωνίας με τοπικούς αντιπροσώπους και 

προμηθευτές.  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

CPV α/α ΕΙΔΟΣ Μονάδες 
Μέτρησης

Ποσότητα 
Ενδ. Τιμή 
Μονάδας   

€
Σύνολο

42111100-1 1

 Εξωλέμβιος κινητήρας 
60 ίππων 

 Στροφόμετρο 
(Ηλεκτρονικό) 

 Χειριστήριο 
 Προπέλα 
 Συντήρηση τεσσάρων 

εξωλέμβιων κινητήρων 
από τα σωστικά σκάφη 

 Συντήρηση και 
επισκευή βάρκας 5 
μέτρων 

 Εγκατάσταση κινητήρα 
60 ίππων 

 Ντίζες (2) κινητήρα 60 
ίππων 

 Υδραυλικό τιμόνι 
 Μπαταρία marine 
 Έλεγχος και συντήρηση 

τεσσάρων σωστικών 
σκαφών, του 
ταχυπλόου και τα 
τρέιλερ αυτών, ώστε 

Τεμάχιο 
/Υπηρεσία   

1 τεμάχιο / 
5 υπηρεσίες 
συντήρησης 

και όλων 
των 

απαιτούμεν
ων 

υπηρεσιών 
αδειοδότησ
ης ή ελέγχου 

αυτών 

20.000,00 20.000,00
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να περάσουν όλους 
τους απαιτούμενους 
ελέγχους για την χρήση 
τους.   

Σύνολο 20.000,00

Φ.Π.Α. 24 % 4.800,00

Σύνολο με Φ.Π.Α. 24 % 24.800,00

Από πλευράς Δήμου Καβάλας κατά την εκτέλεση των παραγγελιών βάσει των μετρήσεων της 
μελέτης, δεν είναι υποχρεωτικό να καλυφθούν οι προϋπολογισμοί στο σύνολο τους. Στην 
περίπτωση αυτή ένας προμηθευτής δεν δικαιούται αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη παρά μόνο 
την αξία των υλικών πού παραδόθηκαν μέχρι εκείνη την στιγμή.  Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 
μέχρι της 31/12/2020. 

Καβάλα, 22/06/2020
   

         Ο                        Ο                                                    Ο
 Συντάξας                             Πρ/νος του τμήματος                                Δ/ντης

                     Καθαριότητας                                   Ποιότητας Ζωής

Κλειτσιώτης Δ.                                   Κλειτσιώτης Δ                                          Δαγκάκης  Θ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Μελέτη  : Προμήθειας  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                   ναυαγοσωστικού υλικού 
Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΓΣ
Τμήμα Καθαριότητας 
Ταχ. Διευθ. : Κύπρου  10                                                                                                      
Τ.Θ. 1195 – Τ.Κ. 65 403                                                                       CPV : 42111100-1  
Πληροφ : κ. Κλειτσιώτη Δ                                             Κ.Α. : 20.7135.0005                  
Τηλ. 2513500382                                                                                ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 24.800,00 € 

ΕΙΔΙΚΗΕΙΔΙΚΗ      ΣΥΓΓΡΑΦΗΣΥΓΓΡΑΦΗ      ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΆΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της προμήθειας 

    Αυτή η συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την ανάδειξη προμηθευτή για την Προμήθεια Ναυαγοσωστικού 
Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας. Όπου σ’ αυτή τη συγγραφή αναφέρεται η λέξη «Αναθέτουσα 
Αρχή» εννοείται ο Δήμος Καβάλας και όπου «ανάδοχος» ή «προμηθευτής» εννοείται ο ανάδοχος που θα 
αναλάβει την προμήθεια των υλικών. Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός της δαπάνης της δημοπρατούμενης 
προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%  .

ΆΡΘΡΟ 2  Ισχύουσα νομοθεσία. 

 Στην παρούσα προμήθεια ισχύουν οι παρακάτω νόμοι και διατάξεις,

  α) Ν. 3463/2006 Δημοτικός  &  Κοινοτικός  Κώδικας.  

  β) Ν. 3852/2010

   γ) Ν. 4412/2016

ΆΡΘΡΟ 3  Συμβατικά Στοιχεία της προμήθειας.

 Τα στοιχεία της δημοπρασίας είναι:

1. Η Διακήρυξη Δημοπρασίας

2. Η Τεκμηρίωση σκοπιμότητας της προμήθειας

3. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές

4. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΆΡΘΡΟ 4 Οικονομική Προσφορά

       Στη τιμή των ειδών θα περιέχονται μεταφοράς και παράδοσης χωρίς έξτρα επιβάρυνση της υπηρεσίας. Οι 
τιμές να δίνονται για το σύνολο των υλικών που θα χρειαστούν όπως περιγράφονται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές της Μελέτης.

ΆΡΘΡΟ 5  Κριτήριο Κατακύρωσης 
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  Η Κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής και θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

ΆΡΘΡΟ 6  Πληρωμές προμηθευτή

    Τα τιμολόγια θα εκδίδονται για ποσά αντίστοιχα προς την αξία των υλικών πού θα παραδίδονται και θα 
βεβαιώνονται από την επιτροπή παραλαβής και θα προωθούνται στο λογιστήριο για έκδοση χρηματικών 
ενταλμάτων πληρωμής. 

ΆΡΘΡΟ 7  Αναθεώρηση τιμών -Αναπροσαρμογή επέκταση της προμήθειας

    Οι τιμές μονάδας της προσφοράς του αναδόχου είναι σταθερές και αμετάβλητες σ’ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης της προμήθειας αυτής  και δεν αναθεωρούνται για κανένα λόγο. Για την προμήθεια αυτή  δεν είναι  
δυνατόν να υπολογιστεί αναπροσαρμογή τιμής ή αύξηση των τεμαχίων πέραν απ’ αυτά πού προβλέπονται από 
το ενδεικτικό τιμολόγιο της μελέτης αυτής.

ΆΡΘΡΟ 8  Φύση και ποσότητα των ζητουμένων προϊόντων

  Ο ανάδοχος προμηθευτής, δηλαδή ο προμηθευτής των ειδών στον Δήμο, δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να 
προμηθεύσει κάποιο είδος για το οποίο κατέθεσε προσφορά. (είτε λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών ή 
θεομηνιών, είτε λόγω έκτακτων αναγκών, ταραχών, κλπ). Τα είδη αναφέρονται αναλυτικά μέσα στην μελέτη. 

ΆΡΘΡΟ  9  Τόπος παράδοσης

   Ο τόπος παράδοσης ορίζεται η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Καβάλας. Η τιμή των υλικών θα περιέχει 
όλες τις επιβαρύνσεις μεταφοράς και παράδοσης χωρίς έξτρα επιβάρυνση της υπηρεσίας.

ΆΡΘΡΟ 10    Παράδοση - Προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας – Υπέρβαση προθεσμίας

    Η παράδοση των υλικών θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την επιτροπή παραλαβής του Δήμου Καβάλας . Ο 
συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης των προς προμήθεια υλικών δεν μπορεί να υπερβαίνει το τέλος του τρέχοντος 
έτους.

Καβάλα, 22/06/2020

                                          

         Ο                        Ο                                                    Ο
 Συντάξας                             Πρ/νος του τμήματος                                Δ/ντης

                     Καθαριότητας                                   Ποιότητας Ζωής

Κλειτσιώτης Δ.                                   Κλειτσιώτης Δ                                          Δαγκάκης  Θ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Μελέτη  : Προμήθειας  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                   ναυαγοσωστικού υλικού 
Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Τμήμα Καθαριότητας 
Ταχ. Διευθ. : Κύπρου  10                                                                                                      
Τ.Θ. 1195 – Τ.Κ. 65 403                                                                       CPV : 42111100-1  
Πληροφ : κ. Κλειτσιώτη Δ                                             Κ.Α. : 20.7135.0005                  
Τηλ. 2513 500382                                                                               ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 24.800,00 € 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

CPV α/α ΕΙΔΟΣ

Μον
άδες 
Μέτ
ρησ
ης

Ποσότητα Ενδ. Τιμή 
Μονάδας   € ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ  
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜ

ΕΝΗΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ

42111100-1 1

 Εξωλέμβιος 
κινητήρας 60 ίππων 

 Στροφόμετρο 
(Ηλεκτρονικό) 

 Χειριστήριο 
 Προπέλα 
 Συντήρηση 

τεσσάρων 
εξωλέμβιων 
κινητήρων από τα 
σωστικά σκάφη 

 Συντήρηση και 
επισκευή βάρκας 5 
μέτρων 

 Εγκατάσταση 
κινητήρα 60 ίππων 

 Ντίζες (2) κινητήρα 
60 ίππων 

 Υδραυλικό τιμόνι 
 Μπαταρία marine 
 Έλεγχος και 

συντήρηση 
τεσσάρων σωστικών 
σκαφών, του 
ταχυπλόου και τα 
τρέιλερ αυτών, 
ώστε να περάσουν 
όλους τους 
απαιτούμενους 
ελέγχους για την 
χρήση τους.   

Τεμ
άχιο 
/Υπη
ρεσί

α   

1 τεμάχιο / 
5 υπηρεσίες 
συντήρησης 
και όλων των 
απαιτούμενω
ν υπηρεσιών 

αδειοδότησης 
ή ελέγχου 

αυτών 

Σύνολο Προσφοράς

Φ.Π.Α. 24 % 

Σύνολο Προσφοράς με Φ.Π.Α. 24 %

 
Καβάλα, ………………./2020

Ο Προμηθευτής

Υπογραφή & Σφραγίδα


