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ΕΡΓΑΣΙΑ :

Εκτέλεση ναυαγοσωστικού έργου 2016

ΤΕ Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η
Στην παραλιακή ζώνη του ∆ήµου Ρεθύµνης έχει χαρακτηρισθεί ένας αριθµός παραλιών της ως
πολυσύχναστες λουτρικές εγκαταστάσεις
Ως λουτρική εγκατάσταση νοείται ο χώρος του αιγιαλού ή και της παραλίας ή ζώνης λιµένα ο οποίος παραχωρείται
ή εκµισθώνεται από το ∆ηµόσιο ή τους Οργανισµούς Λιµένα ή τα Λιµενικά Ταµεία σε διάφορους φορείς ή
επιχειρήσεις (Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ξενοδοχειακές µονάδες, οργανωµένες κατασκηνώσεις κλπ) για
χρήση εκµισθούµενων θαλάσσιων µέσων αναψυχής, τοποθέτηση καθισµάτων ή ανακλίντρων ή µέσων
προφύλαξης, από τον ήλιο, των λουοµένων ανεξάρτητα αν τα άτοµα που εισέρχονται για λήψη λουτρού στην
έµπροσθεν αυτού θαλάσσια περιοχή καταβάλλουν ή όχι εισιτήριο.
Για την ασφάλεια των λουόµενων ο ∆ήµος επιβάλλεται να παρέχει ναυαγοσωστικό έργο.
Για την επίτευξη του στόχου αυτού, το αντικείµενο της παρούσας είναι το έργο "Εκτέλεση ναυαγοσωστικού έργου
έτους 2016". Ο ∆ήµος θα αναθέσει, µετά από διαγωνισµό το προαναφερόµενο έργο σε ανάδοχο που θα διαθέτει το
προσωπικό τουλάχιστον 17 Ναυαγοσώστες, τον εξοπλισµό και τεχνογνωσία και ανάλογη εµπειρία που είναι
απαραίτητα για την καλή εκτέλεση του.
Αναλυτικά οι υποχρεώσεις για την κάλυψη του έργου της ναυαγοσωστικής κάλυψης αφορούν:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Πέντε (5) ναυαγοσώστες στην παραλιακή ζώνη που αρχίζει Ανατολικά από την µαρίνα µέχρι 300µ.
ανατολικά ξενοδοχείου PEARL συνολικού µήκους περίπου δύο χιλιοµέτρων.
∆ύο (2) ναυαγοσώστες στην παραλιακή ζώνη που αρχίζει µετά το ξενοδοχείο PEARL και
επεκτείνεται µέχρι τα όρια των ∆ήµων Ρεθύµνου – Αρκαδίου, συνολικού µήκους περίπου 1200
µέτρα και πιο συγκεκριµένα ένας έµπροσθεν και εκατέρωθεν ξενοδοχείου MINOS MARE και ένας
έµπροσθεν και εκατέρωθεν ξενοδοχείου CRETA PALACE.
∆ύο (2) ναυαγοσώστες στη θέση από 600µ. δυτικά του ανατολικού ορίου του ξενοδοχείου
ΡΙΘΥΜΝΑ BEACH ως 600µ. ανατολικά του ιδίου ορίου
Ένας(1) ναυαγοσώστης στην περιοχή του ξενοδοχείου ∆ΑΙ∆ΑΛΟΣ στο Σφακάκι.
Ένας (1) ναυαγοσώστης έµπροσθεν και εκατέρωθεν ξενοδοχείου CRETA STAR
Ένας (1) ναυαγοσώστης στην περιοχή του καταστήµατος Ήλιος
Ένας(1) ναυαγοσώστης στην παραλιακή ζώνη Κουµπέ – Ρεθύµνου.
Ένας(1) ναυαγοσώστης έµπροσθεν του παραλιακού µπαρ «LA PLAYA» στην Παραλία Επισκοπής.
Τρεις (3) ναυαγοσώστες στην παραλία της Επισκοπής η οποία αρχίζει 800µ. ∆υτικά του ποταµού
Πετρέ µέχρι 750µ. δυτικά του καταστήµατος Αστερίας.

Τα 17 βάθρα θα στελεχωθούν µε κατ’ επάγγελµα ναυαγοσώστες, οι οποίοι θα κατέχουν πτυχίο σχολής
αναγνωρισµένης από αρµόδια λιµενική αρχή και άδεια ναυαγοσώστη εν ισχύ από αρµόδια λιµενική αρχή καθώς και
τον πλήρη εξοπλισµό που αναφέρεται αναλυτικά στην Συγγραφή Υποχρεώσεων και στο Π.∆. 23/2000, τα βάθρα
θα λειτουργούν καθηµερινά από 10:30πµ έως 17:30 µ.µ.
Η διάρκεια του εκτελούµενου έργου θα είναι για ένα έτος (2016) και για χρονική περίοδο διάρκειας τεσσάρων (4)
µηνών από 01-06-2016 έως 30-09-2016 ή για χρονικό διάστηµα το οποίο θα αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής της
σύµβασης και σε καµία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει την 15η Οκτωβρίου.
Ο προϋπολογισµός του έργου προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 160.000,00€ συµπεριλαµβανόµενου του
Φ.Π.Α..
Η ανάθεση του έργου θα πραγµατοποιηθεί µετά διενέργεια ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού µε υποβολή
σφραγισµένων προσφορών, µε συµπλήρωση τιµολογίου και αξιολόγηση µε κριτήριο κατακύρωσης την τεχνικοοικονοµικά συµφερότερη προσφορά, σύµφωνα µε την επισυναπτόµενη διακήρυξη και την γενική και ειδική
συγγραφή υποχρεώσεων.
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