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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΧΝ 

 
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ΑΡ.ΜΔΛΔΣΗ:       23/2021 

 

ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

ΜΔΛΔΣΗ:  

«ΝΑΤΑΓΟΧΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ ΠΑΡΑΛΙΧΝ ΓΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2021».   
 

Πξνυπνινγηζκφο δαπάλεο ………………...……€338.709,28.......……………...….……ΔΤΡΧ. 

 

Φ.Π.Α.24%……………………………………..…€81.290,23...………………….……...ΔΤΡΧ. 

 

χλνιν απαηηνχκελεο πίζησζεο : ……….…… .€419.999,51….….….………………….ΔΤΡΧ. 

 

 

 

ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΣΑ CPV:  

92332000-7 - Τπηπεζίερ λοςηπικών εγκαηαζηάζεων παπαλιών  

ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ………………… 
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ΣΔΥΝΗΚΖ  ΔΚΘΔΖ  

 

«ΝΑΤΑΓΟΧΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ ΠΟΛΤΤΥΝΑΣΧΝ ΠΑΡΑΛΗΧΝ ΜΤΚΟΝΟΤ, ΓΗΑ ΣΟ  

ΔΣΟ 2021». 

 
Ζ παξνύζα ηερληθή έθζεζε αλαθέξεηαη ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ λαπαγνζσζηηθήο θάιπςεο ησλ 

ραξαθηεξηζκέλσλ σο πνιπζύρλαζησλ παξαιηώλ ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ. Οη πνιπζύρλαζηεο 

παξαιίεο πνπ ζα θαιπθζνύλ κε λαπαγνζσζηηθή θάιπςε ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 7, 

παξ. 1α ηνπ Π.Γ. 71/2020 (ΦΔΚ 166Α/31-08-2020) θαη ηελ απόθαζε ηεο από 18/11/2020 

επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Π.Γ. 71/2020 (ΑΓΑ: ΧΚΖ94653ΠΧ-ΓΦΡ), είλαη νη εμήο: 

1. Παξαιία Φαξξνύ 

2. Παξαιία Πιαηύ Γηαιόο 

3. Παξαιία Καιακνπόδη (Παξαληάτο) 

4. Παξαιία Πιηληξί (νύπεξ Παξαληάτο) 

5. Παξαιία Παξάγθα  

6. Παξαιία Άγηνο ηέθαλνο  

7. Παξαιία Άγηνο Ησάλλεο (Γηαθόθηεο)  

8. Παξαιία Οξλνύ 

 

Δπίζεο, εθηόο ησλ αλσηέξσ ραξαθηεξηζκέλσλ σο πνιπζύρλαζησλ παξαιηώλ, ν αλάδνρνο 

ππνρξενύηαη λα δηαζέηεη λαπαγνζώζηε ζηηο θάησζη παξαιίεο επεηδή παξαηεξείηαη απμεκέλε 

ζπγθέληξσζε ινπνκέλσλ. 

 

9. Παξαιία Αγξάξη 

10. Παξαιία Διηά 

11. Παξαιία Καιό Ληβάδη  

12. Παξαιία Καιαθάηε  

13. Παξαιία Πάλνξκνο  

14. Παξαιία Αγίαο Άλλαο (Κακλάθη) 

Δηδηθόηεξα, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα δηαζέηεη  λαπαγνζώζηε ρσξίο ζρεηηθό βάζξν από 
10.00’ π.κ. έσο 18.00’ κ.κ. θαη γηα 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα ζηελ παξαιία ζηνλ παιαηό 
ιηκέλα Μπθόλνπ (Αγία Άλλα Κακλάθη) γηα ηνπο κήλεο Ηνύλην, Ηνύιην, Αύγνπζην θαη 
επηέκβξην. Ζ ζπγθεθξηκέλε παξαιία αλ θαη δελ έρεη ραξαθηεξηζηεί πνιπζύρλαζηε, επεηδή 
είλαη ζηελ Υώξα ηεο Μπθόλνπ παξνπζηάδεη κεγάιε επηζθεςηκόηεηα θαηά ηνπο ζεξηλνύο 
κήλεο ιόγσ ηεο θξνπαδηέξαο.  
 
πλνιηθά ζα εγθαηαζηαζνύλ δεθαηέζζεξα (13) βάζξα-πύξγνη. 
 

Ζ ελδεηθηηθή δαπάλε ηεο εξγαζίαο γηα ηελ  πεξίνδν (Ηνύληνο-επηέκβξηνο 2021) 
ππνινγίδεηαη ζην πνζό ησλ € 338.709,28 πιένλ Φ.Π.Α.. Φνξέαο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο 
παξνύζαο ζύκβαζεο είλαη ν Γήκνο Μπθόλνπ θαη ε δαπάλε γηα ηελ ελ ιόγσ ζύκβαζε 
βαξύλεη ηνλ ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 70-6142.0001. 
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Ζ εξγαζία ζα εθηειεζζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 
εμνπζηνδόηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, όπσο ηζρύνπλ θαη ηδίσο: 
• ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρύεη,  

• ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 

(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

• ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεύζεηο 

Ννκηθώλ Πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ 

π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθόηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 

• ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ 

Οδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκώλ ζηηο 

εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» 

• ηνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Νόκσλ γηα ην Διεγθηηθό πλέδξην» 

• ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

θαη Κεληξηθνύ Ζιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…» 

• ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε 

λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην 

δηαδίθηπν "Πξόγξακκα Γηαύγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο” 

• ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α). 

• ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 «Κώδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ 114 Α). 

• ηεο κε αξ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο θαη 

Αλάπηπμεο «Ρύζκηζε εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνύ 

Ζιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη 

Αλάπηπμεο» 

• ηεο κε αξ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο θαη 

Αλάπηπμεο «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο 

Ζιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)»,  

• ηνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Καηαρώξηζε δεκνζηεύζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 

λνκαξρηαθό θαη ηνπηθό Σύπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,  

• ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύξσζε Κώδηθα Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

• ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο”  θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

• ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξόζβαζε ζε δεκόζηα 

έγγξαθα θαη ζηνηρεία»,  

• ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο Γηαηάθηεο» 

• ηνπ λ. 4555/2018 (Α’ 133) «Μεηαξξύζκηζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο - Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο - Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο - Βειηίσζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. [Πξόγξακκα «ΚΛΔΗΘΔΝΖ Η»] -

Ρπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό ηνπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΦΟΓΑ - 

Ρπζκίζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε, ηαρύηεξε θαη εληαία άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ 

ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή ηζαγέλεηαο θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε - Λνηπέο δηαηάμεηο 

αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο.» 
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• ηνπ  π.δ..71/2020 «ρνιέο λαπαγνζσζηηθήο εθπαίδεπζεο, ρνξήγεζε άδεηαο 

λαπαγνζώζηε, ππνρξεσηηθή πξόζιεςε λαπαγνζώζηε ζε νξγαλσκέλεο ή κε παξαιίεο», 

όπσο ηζρύεη. 

• ηνπ άξζξνπ 68 παξ. 1 ηνπ N.3863/2010 «Νέν αζθαιηζηηθό ζύζηεκα θαη ζπλαθείο 

δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο», όπσο απηή αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξ. 

1 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 4144/2013  

• ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λόκσλ εθδνζεηζώλ θαλνληζηηθώλ πξάμεσλ, ησλ ινηπώλ 

δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ από ηα νξηδόκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε 

ηεο παξνύζαο,  θαζώο θαη ηνπ ζπλόινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνύ, εξγαηηθνύ, 

θνηλσληθνύ, πεξηβαιινληηθνύ θαη θνξνινγηθνύ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη 

εθηέιεζε ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

 

 

Ο Γήκνο Μπθόλνπ ζα αλαζέζεη, κεηά από δηαγσληζκό ην πξναλαθεξόκελν έξγν ζε 
αλάδνρν πνπ ζα δηαζέηεη ην απαξαίηεην βάζεη λνκνζεζίαο (Π.Γ. 71/2020) πξνζσπηθό (ηνλ 
απαηηνύκελν αξηζκό λαπαγνζσζηώλ), ηνλ εμνπιηζκό θαη ηελ ηερλνγλσζία θαη αλάινγε 
εκπεηξία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ. 

 

 
Μύθνλνο, 27-05-2021 

Ζ πληάμαζα 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 
Μύθνλνο, 27-05-2021 

Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο  
Σ.Τ. Γήκνπ Μπθόλνπ 

 

 

 

 

 

 

Δπαγγειία Υαηδελάθε 

  Υεκηθόο Μεραληθόο 

Μηραήι Σζηκπιάθεο 

Αξρηηέθησλ Μεραληθόο 
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ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

α/α  

Πεξηγξαθή 

Αξηζκφο 

Ναπαγν-

ζσζηψλ 

Μήλεο 

απαζρφ-

ιεζεο 

Σηκή κνλάδαο 

αλά 

λαπαγνζψζηε θαη 

αλά κήλα (€) 

Αμία (€) 

1 

ΝΑΤΑΓΟΧΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ 

ΠΑΡΑΛΗΧΝ ΓΖΜΟΤ 

ΜΤΚΟΝΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2021 
14 4 6.048,38 338.709,28 

Άζξνηζκα 338.709,28 

ΦΠΑ 24% 81.290,23 

χλνιν 419.999,51 

 

Ζ ηηκή κνλάδαο αλά λαπαγνζψζηε θαη αλά κήλα γηα ηελ «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΝΑΤΑΓΟΧΣΙΚΗ  ΚΑΛΤΦΗ  ΠΟΛΤΤΥΝΑΣΧΝ ΠΑΡΑΛΙΧΝ ΓΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ ΓΙΑ 

ΣΟ ΔΣΟ  2021 », πεξηιακβάλεη: 

α) ηε ρξήζε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, 

Σελ δηάζεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ. 

Σν ηαθηηθφ service θαη ζπληήξεζε ηνπ απαζρνινχκελνπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο 

άςνγεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

Σα άκεζα έμνδα ιεηηνπξγίαο θαη θίλεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ (θαχζηκα, ιηπαληηθά, ζπληήξεζε 

θ.ι.π.) 

Σελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ηνπ απαζρνινχκελνπ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη δηάθνξα ζπλαθή ηέιε θαη 

θφξνη. 

β) ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ,   

Σελ ακνηβή ηνπ άκεζα απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ (κηζζνδνζία θαη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ησλ 

νδεγψλ, ρεηξηζηψλ θαη βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ) θαη ινηπά ζπλαθή έμνδα κε ηελ 

απαζρφιεζή ηνπ. 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ εξγνδνηηθψλ θαη ινηπψλ επηβαξχλζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επηβαξχλζεσλ γηα εξγαζία θαηά ην ζαββαηνθχξηαθν, φισλ ησλ 

εμφδσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο θαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηεο .Τ. 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία φισλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ. 

   
Μύθνλνο, 27-05-2021 

Ζ πληάμαζα 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 
Μύθνλνο, 27-05-2021 

Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο  
Σ.Τ. Γήκνπ Μπθόλνπ 

 

 

 

 

 

 

Δπαγγειία Υαηδελάθε 

  Υεκηθόο Μεραληθόο 

Μηραήι Σζηκπιάθεο 

Αξρηηέθησλ Μεραληθόο 
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ΑΝΑΛΤΗ ΚΟΣΟΤ ΝΑΤΑΓΟΧΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ ΠΑΡΑΛΙΧΝ. 

 

ΑΝΑΛΤΗ ΓΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΑΝΓΡΧΗ ΓΔΚΑ ΣΡΙΧΝ (13) ΠΤΡΓΧΝ ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ 4 ΜΗΝΔ (ΙΟΤΝΙΟ–ΙΟΤΛΙΟ–ΑΤΓΟΤΣΟ-

ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ). 

Οη δαπάλεο δηαρσξίδνληαη σο εμήο: 

1. Σηο δαπάλεο κηζζνδνζίαο θαη αζθάιηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, πνπ ζα απαζρνιεζεί ζηελ 

εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 

2. Σελ θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε πχξγσλ θαη νξηνζέηεζε παξαιηψλ. 

3. Σηο δαπάλεο ρξήζεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ιεηηνπξγηθά έμνδα (Ναπαγνζσζηηθά 3,3 m 

ζθάθε κε εμνπιηζκφ πνπ πξνβιέπεη ην ΠΓ 71/2020, απφζβεζε θφζηνπο ζθάθνπο, 

εμνπιηζκνχ θαη θαχζηκα). 

4. Σηο δαπάλεο ρξήζεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ιεηηνπξγηθά έμνδα (Ναπαγνζσζηηθφ 5 m 

ζθάθνο κε εμνπιηζκφ πνπ πξνβιέπεη ην ΠΓ 71/2020, απφζβεζε θφζηνπο ζθάθνπο, 

εμνπιηζκνχ θαη θαχζηκα). 

5. Σηο δαπάλεο  πξνκήζεηαο, ρξήζεο θαη δηαηήξεζεο ζε θαιή ιεηηνπξγία φινπ ηνπ 

απαξαίηεηνπ ηαηξνθαξκαθεπηηθνχ θαη πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ γηα φιε ηελ πεξίνδν 

ηεο λαπαγνζσζηηθήο θάιπςεο ησλ αθηψλ. 

6. Management - νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ (δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, 

εθπαίδεπζε παξαθνινχζεζε εξγαζηψλ, πνηληθή & αζηηθή επζχλε). 

Bάζεη ηεο Δζληθήο πιινγηθήο ύκβαζεο Δξγαζίαο γηα εξγαδφκελνπο, άγακνπο, θαη γηα 6 ψξεο θαη 

40 ιεπηά, ην εκεξνκίζζην αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 29,04 €. Οπφηε γηα 8 ψξεο εξγαζίαο ην εκεξνκίζζην 

ηνπ λαπαγνζψζηε είλαη 34,84€. 

ε πεξίπησζε Κπξηαθψλ θαη αξγηψλ πξνβιέπεηαη κηα πξνζαχμεζε 75% ζπλεπψο ην αλσηέξσ 

εκεξνκίζζην αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 60,97€. 

Οη εκέξεο αξγίαο θαηά ηελ πεξίνδν απφ 01.06 – 30.09 είλαη 18 εκέξεο (17 Κπξηαθέο θαη ν 

δεθαπεληαχγνπζηνο), ελψ νη ππφινηπεο εκέξεο απφ ηελ πεξίνδν ησλ 122 εκεξψλ είλαη 104 

εκέξεο. Δπνκέλσο, ην θφζηνο κηζζνδνζίαο ελφο λαπαγνζψζηε γηα ηελ πεξίνδν 01.06 – 30.09 είλαη 104 Υ 

34.84€ + 18 Υ 60,97€ = 4.720,82 €, ζπλεπψο αλά κήλα ην θφζηνο αλά λαπαγνζψζηε (ρσξίο ξεπφ, 

ππεξεξγαζία, δψξν Υξηζηνπγέλλσλ θαη επίδνκα θαη απνδεκίσζε αδείαο) αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

1.180,20€. 

Δπηπξφζζεηα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη ηα 18 ξεπφ πνπ δηθαηνχηαη έθαζηνο λαπαγνζψζηεο, 

ιφγσ εξγαζίαο ησλ αξγηψλ, ήηνη 18 Υ 34,84 = 627,12 €, ζπλεπψο αλά κήλα ην θφζηνο ησλ ξεπφ αλά 

λαπαγνζψζηε ζα είλαη 627,12 / 4=156,78€. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ επηδνκάησλ (Γψξν Υξηζηνπγέλλσλ, επίδνκα αδείαο θαη απνδεκίσζε 

αδείαο) ιακβάλεηαη ππφςε ε πξαγκαηηθή εξγαζία φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ πξνζαχμεζε ηνπ 

εκεξνκηζζίνπ (34,84€) ιφγσ εξγαζίαο θαηά ηηο Κπξηαθέο θαη αξγίεο (60,97€), ήηνη (104 Υ 34,84 + 18 

Υ 60,97) / 122 = 38,69€. 

Όζν αθνξά ην δψξν Υξηζηνπγέλλσλ επηζεκαίλεηαη φηη ζηηο ηαθηηθέο απνδνρέο ησλ κηζζσηψλ βάζεη 

ησλ νπνίσλ ππνινγίδεηαη ην δψξν Υξηζηνπγέλλσλ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην επίδνκα αδείαο, 

ζπλεπψο ην δψξν Υξηζηνπγέλλσλ ππνινγίδεηαη πξνζαπμεκέλν κε ηελ αλαινγία ηνπ ζπληειεζηή 

επηδφκαηνο αδείαο πνπ είλαη 0.041666 (2.5/25) / 12). Ζ ρξνληθή πεξίνδνο πνπ ππνινγίδεηαη ην δψξν 

αξρίδεη απφ ηελ 1 Μαΐνπ κέρξη θαη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο. Δπεηδή έθαζηνο λαπαγνζψζηε 
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δνπιεχεη 4 κήλεο απφ ηνπο 8 ηεο αλσηέξα πεξηφδνπ δηθαηνχηαη  2 εκεξνκίζζηα γηα θάζε 19 

εκεξνινγηαθέο εκέξεο δηάξθεηαο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο, πξνζαπμεκέλν θαηά 0.041666 ιφγσ 

επηδφκαηνο αδείαο. Αλ θάπνηνο κηζζσηφο εξγάζηεθε ρξνληθφ  δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ 19 εκεξψλ 

δηθαηνχληαη αλάινγν θιάζκα ηνπ δψξνπ. Δπνκέλσο, ην δψξν Υξηζηνπγέλλσλ γηα ηηο 122 εκέξεο 

εξγαζίαο θαηά ηελ πεξίνδν απφ 01.06 – 30.09, ζα είλαη 122/19 Υ 2 Υ 

38,69 Υ 1.041666 = 517,56€, ζπλεπψο αλά κήλα ην δψξν Υξηζηνπγέλλσλ αλά λαπαγνζψζηε είλαη 129,39€. 

Όζν αθνξά ην επίδνκα άδεηαο είλαη 2 εκεξνκίζζηα γηα θάζε κήλα εξγαζίαο, δειαδή 8 

εκεξνκίζζηα. Δπνκέλσο, 8 Υ 38,69€ = 309,52€, ζπλεπψο αλά κήλα ην επίδνκα αδείαο αλά λαπαγνζψζηε 

είλαη 77,38€. 

Όζν αθνξά ηελ απνδεκίσζε άδεηαο (δηφηη δελ ζα ρνξεγεζεί άδεηα) ε πξνζαχμεζε είλαη 100%, ήηνη 

309,52€, ζπλεπψο αλά κήλα ε απνδεκίσζε αδείαο αλά λαπαγνζψζηε είλαη 77,38€. 

Σν ζπλνιηθφ κεληαίν θφζηνο αλά λαπαγνζψζηε ρσξίο ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο εξγνδφηε είλαη 

θφζηνο κηζζνδνζίαο + θφζηνο ξεπφ + δψξν Υξηζηνπγέλλσλ + επίδνκα αδείαο + απνδεκίσζε 

αδείαο = 1.180,20€ + 156,78€ +  129,39€ + 77,38€ + 77,38€ = 1.621,13€. 

Οη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο εξγνδφηε (πνζνζηφ 24,81%), είλαη 402,20€. πλεπψο, ην κεληαίν θφζηνο 

αλά λαπαγνζψζηε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ είλαη 2.023,33€. 

 

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΥΕΙΡΙΣΗ ΚΑΦΟΤ 

Σν κεληαίν θφζηνο γηα ηελ ππεξεζία πνπ ζα παξέρεη ν ρεηξηζηήο ηνπ επαγγεικαηηθνχ ζθάθνπο  ζα είλαη 

ίδην κε ην πνζφ πνπ ζα απαηηεζεί γηα θάζε λαπαγνζψζηε, δειαδή ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 

2.023,33€. 

 

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΤΝΣΟΝΙΣΧΝ- ΕΠΟΠΣΧΝ ΝΑΤΑΓΟΧΣΧΝ 

Σν κεληαίν θφζηνο γηα ηελ ππεξεζία πνπ ζα παξέρεη ν θάζε ζπληνληζηήο- επφπηεο ησλ 

λαπαγνζσζηψλ ζα είλαη ίδην κε ην πνζφ πνπ ζα απαηηεζεί γηα θάζε λαπαγνζψζηε, δειαδή ζα 

αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 2.023,33€.  

  

ΚΟΣΟ ΝΑΤΑΓΟΧΣΙΚΧΝ ΒΑΘΡΧΝ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΔΣΗΗ ΠΑΡΑΛΙΧΝ. 

ηελ αλσηέξσ ηηκή πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί θαη ην θφζηνο θαηαζθεπήο βάζξνπ (πχξγνο – παξαηεξεηήξην) 

γηα θάζε  λαπαγνζψζηε, ην νπνίν  γίλεηαη απφ θαηάιιεια πιηθά, θαηά ηξφπν, ψζηε λα αληέρεη ζε 

νπνηεζδήπνηε θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη θέξεη θιίκαθα αλφδνπ, θάζηζκα, ηζηφ ζεκαίαο (πνπ 

ππεξβαίλεη ηα δπν κέηξα απφ ηελ θνξπθή ηνπ ζθέπαζηξνπ) θαη μχιηλν ζθέπαζηξν πξνθχιαμεο απφ 

ηνλ ήιην. Σν βάζξν είλαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα (04) ηεηξαγσληθά κέηξα θαη ην χςνο ηνπ ππεξβαίλεη 

ηα ηξία (03) κέηξα απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. .Πξνβιέπεηαη επίζεο  ζε φιεο ηηο 

πξναλαθεξζείζεο παξαιίεο, ηνπνζέηεζε ζεηξάο επδηάθξηησλ, πισηψλ ζεκαληήξσλ, ρξψκαηνο 

θίηξηλνπ, ζρήκαηνο ζθαηξηθνχ, νη νπνίνη ηνπνζεηνχληαη ζε απφζηαζε δέθα (10) κέηξσλ ν έλαο απφ 

ηνλ άιινλ. Δπηπιένλ, νξηνζέηεζε  δίαπινπ, πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ πέληε (05) κέηξσλ απφ ηνλ νπνίν 

επηηξέπεηαη ε εθθίλεζε θαη ε επηζηξνθή, απφ θαη πξνο ηελ αθηή, ηνπ αηνκηθνχ ζθάθνπο ηεο. Σα 

φξηα ηνπ δίαπινπ ζεκαίλνληαη κε ηελ ηνπνζέηεζε θαηάιιεισλ, επδηάθξηησλ, πισηψλ ζεκαληήξσλ, 

ρξψκαηνο θίηξηλνπ, θσληθνχ ζρήκαηνο δεμηά θαη θπιηλδξηθνχ ζρήκαηνο αξηζηεξά, γηα ηνλ 

εηζεξρφκελν ζην δίαπιν απφ ηελ αλνηθηή ζάιαζζα, νη νπνίνη ηνπνζεηνχληαη ζε απφζηαζε ηξηψλ (3) 

κέηξσλ ν έλαο απφ ηνλ άιινλ, θφζηνπο 3.140,88€ αλά λαπαγνζψζηε, ήηνη ζπλνιηθνχ θφζηνπο   

3.140,88€ x 13= 40.831,43€. 
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ΑΝΑΛΤΗ ΚΟΣΟΤ ΜΙΚΡΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΧΝ ΚΑΦΧΝ 3.3 ΜΔΣΡΧΝ 

 

ηελ ηηκή απηή πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο πξνκήζεηαο, ρξήζεο θαη δηαηήξεζεο ζε θαιή 

ιεηηνπξγία φινπ ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ γηα φιε ηελ πεξίνδν ηεο λαπαγνζσζηηθήο θάιπςεο 

ησλ αθηψλ, 13 ζθάθε 3,3m. 

Ζκεξήζην θφζηνο θαπζίκνπ ζθάθνπο 3,3 κέηξσλ: ζθάθνο κε 6 hp κεραλή κε 2 πεξηπνιίεο /εκέξα, 

X 3 κίιηα Υ 1,70 ιίηξα (1,80 θφζηνο θαπζίκνπ αλά ιίηξν + 0.20€ θφζηνο ειαηνιηπαληηθνχ αλά ιίηξν 

βελδίλεο) = 20,4 επξψ/εκέξα Υ 122 εκέξεο = 2.488,80€ επξψ/αλά παξαιία  

13(παξαιίεο) Υ 2.488,80 = 32.354,40€ 

Κφζηνο ζπληήξεζεο: 10€/εκέξα, ζπλεπψο ζπλνιηθφ  θφζηνο ζπληήξεζεο 

10Υ122= 1.220,00€.  

Κφζηνο απφζβεζεο: 15€/εκέξα, ζπλεπψο ζπλνιηθφ  θφζηνο απφζβεζεο  

15Υ122=1.830,00€ 

Άξα γηα 13 ζθάθε *(1.220+1.830)=39.650,00 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο κίζζσζεο ησλ 13 ζθαθψλ ησλ 3.3 κέηξσλ αλά κήλα 

ζα είλαη (32.354,40€ +39.650,00)/4 = 18.001,10€. 

 

ΑΝΑΛΤΗ ΚΟΣΟΤ  ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΤ ΚΑΦΟΤ ΠΔΡΙΠΟΛΙΑ 5 ΜΔΣΡΧΝ 

Απαηηείηαη ζε εκεξήζηα βάζε θαη επηά εκέξεο αλά εβδνκάδα έλαο λαπαγνζσζηηθφ ζθάθνο 

επαλδξσκέλν κε έλα ρεηξηζηή θαη έλα λαπαγνζψζηε. 

Μεληαίν θφζηνο θαπζίκσλ λαπαγνζσζηηθνχ ζθάθνπο 5,5 κέηξσλ 

: Ζκεξήζην κήθνο αθηνγξακκήο γηα πεξηπνιία 38,00 κίιηα. 

Καηαλάισζε θαπζίκνπ ηαρχπιννπ κεραλνθίλεηνπ 5,5 m ζθάθνπο 2 ιίηξα/κίιη 

Καηαλάισζε θαπζίκνπ αλά πεξηπνιία ηελ εκέξα: 38,00 κίιηα* 2 ιίηξα/κίιη 

=76,00 ιίηξα  

Ζκεξήζηα ζπρλφηεηα πεξηπνιίαο: 2 θνξέο αλά εκέξα. 

 

πλνιηθή εκεξήζηα θαηαλάισζε θαπζίκνπ αλά εκέξα: 

52,00 ιίηξα.  

Κφζηνο θαπζίκνπ βελδίλεο: 1,80€/ιίηξν. 

Κφζηνο θαηαλάισζεο ειαηνιηπαληηθνχ: 0,20€ αλά ιίηξν βελδίλεο. 

Ζκεξήζην θφζηνο θίλεζεο λαπαγνζσζηηθνχ ζθάθνπο: 152,00ιίηξα Υ(1,80€+0,20€) 

= 304,00€. 

 Κφζηνο θίλεζεο ζθάθνπο γηα φιε ηελ πεξίνδν απφ 01.06 – 30.09  

(122 εκέξεο) Υ304,00€ = 37.088,00€. 

Κφζηνο ζπληήξεζεο ζθάθνπο αλά εκέξα: 15€, ζπλεπψο ζπλνιηθν  θφζηνο = 

15*122€=1.830,00 

 Κφζηνο απφζβεζεο ζθάθνπο αλά εκέξα: 20€, ζπλεπψο ζπλνιηθφ θφζηνο = 

20*122€=2.440,00 

πλνιηθή Μεληαία δαπάλε ρξήζεο λαπαγνζσζηηθνχ ζθάθνπο:  

θφζηνο θίλεζεο + θφζηνο ζπληήξεζεο + θφζηνο απφζβεζεο = 41.358,00€/4 = 10.339,50€. 
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ΚΟΣΟ ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΤΛΙΚΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ 14 

ΝΑΤΑΓΟΧΣΙΚΑ ΒΑΘΡΑ. 

Σν θφζηνο πξνκήζεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 2.200 Υ 14 = 30.800€. 

ΑΝΑΛΤΗ ΚΟΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ. 

 

Σν θφζηνο γηα ηελ δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηεο ππεξεζίαο, ήηνη ηελ νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε εθηέιεζεο 

ησλ εξγαζηψλ φπσο είλαη ε επίβιεςε, ε ινγηζηηθή ππνζηήξημε, ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, ε 

εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ην θφζηνο απφ ηελ πξνκήζεηα αλαισζίκσλ π.ρ. γξαθηθήο χιεο, ην θφζηνο 

ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Γήκνπ θαη αληηθαηάζηαζεο ηνπ εθφζνλ έρεη ππνζηεί βιάβε θαη 

νθείιεηαη ζε θαθή ρξήζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ, θαζψο θαη έλα εχινγν θέξδνο γηα ηνλ αλάδνρν 

αλέξρεηαη πεξίπνπ ζην 5% ηνπ ζπλφινπ ησλ ππνινίπσλ εμφδσλ, ήηνη 5% x (= 2.023,33€ (κεληαίν 

θφζηνο λαπαγνζψζηε) x 17(14 λαπαγνζψζηεο + 1 ρεηξηζηή ζθάθνπο +1 λαπαγνζψζηεο-ζπλνδεγφο 

ζθάθνπο 5m+ 1 επφπηεο-ζπληνληζηήο) x 4 (κήλεο) + 13 Βάζξα θαη νξηνζέηεζε παξαιηψλ (13x3.140,88 

= 40.831,43) + 18.001,10 x 4 = 72.004,40 € (κεληαίν θφζηνο κίζζσζεο ησλ 13 ζθαθψλ ησλ 3.3 

κέηξσλ) x 4 (κήλεο) + 10.339,50€ (κεληαίν θφζηνο κίζζσζεο ηνπ ζθάθνπο ησλ 5 κέηξσλ) x 4 (κήλεο) + 

30.800 € (θφζηνο πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ)] = 5% x 322.580,27€ = 16.129,01€.  

 

ΣΔΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ: 322.580,27 + 16.129,01 = 338.709,28 

 

Η ηελική ζςνολική δαπάνη, μη ζςμπεπιλαμβανομένος ηος Φ.Π.Α, για ηιρ 13 ακηέρ ηος Γήμος 

Μςκόνος και ζςγκεκπιμένα για 13 θέζειρ ναςαγοζωζηών ζηιρ πποαναθεπόμενερ  παπαλίερ, 1 θέζη 

ναςαγοζώζηη ζηην παπαλία Αγία Άννα Καμνάκι, 1 επόπηη ναςαγοζώζηη , 1 σειπιζηή ηασύπλοος 

ζκάθοςρ και 1 ναςαγοζώζηη ζςνοδηγό ηασύπλοος ζκάθοςρ , ζύνολο 17 άηομα. Ανάγεηαι ζηο ποζό 

6.048,38 ανά παπαλία (14) και ανά ναςαγοζώζηη (ηιμή ανθπωπομονάδαρ) με σπονική διάπκεια 4 

μηνών, από 1 Ιοςνίος 2021 έωρ 30 επηεμβπίος 2021. 

 

α/α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
Απιθμόρ  

Βάθπων 

Μήνερ 

απαζσόληζηρ 

Σιμή 

Μονάδαρ ανά 

ναςαγοζώζηη 

και ανά μήνα 

(€) 

Αξία (€) 

1 

ΝΑΤΑΓΟΧΣΗΚΖ 

ΚΑΛΤΦΖ 

ΠΑΡΑΛΗΧΝ 

ΓΖΜΟΤ 

ΜΤΚΟΝΟΤ ΓΗΑ 

ΣΟ ΔΣΟ 2021 

14 4 6.048,38 338.709,28 

Άζξνηζκα 338.709,28 

Φ.Π.Α 24% 81.290,23 

χλνιν 419.999,51 
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ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 

α/α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
Απιθμόρ  

Βάθπων 

Μήνερ 

απαζσόληζηρ 

Σιμή 

Μονάδαρ ανά 

ναςαγοζώζηη 

και ανά μήνα 

(€) 

Αξία (€) 

1 

ΝΑΤΑΓΟΧΣΗΚΖ 

ΚΑΛΤΦΖ 

ΠΑΡΑΛΗΧΝ 

ΓΖΜΟΤ 

ΜΤΚΟΝΟΤ ΓΗΑ 

ΣΟ ΔΣΟ 2021 

14 4   

Άζξνηζκα  

Φ.Π.Α 24%  

χλνιν  

 

 

 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ……/……/2021 

 

 

 

 

 

 

                                                    Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ: 
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ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 
 

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο είλαη ε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ γηα ην έξγν: «ΝΑΤΑΓΟΧΣΗΚΖ 

ΚΑΛΤΦΖ ΠΟΛΤΤΥΝΑΣΧΝ ΠΑΡΑΛΗΧΝ ΜΤΚΟΝΟΤ, ΓΗΑ ΣΟ  ΔΣΟ  2021». 

Ο Γήκνο Μπθφλνπ ζα αλαζέζεη, κεηά απφ δηαγσληζκφ ην πξναλαθεξφκελν έξγν, ζε αλάδνρν πνπ 

ζα δηαζέηεη ην πξνζσπηθφ, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηερλνγλσζία απαξαίηεηα γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ. 

 

Άπθπο 1
ο
.  Γιάκπιζη σώπος επγαζίαρ 

 

Χο ρψξνο ζπκβαηηθήο εξγαζίαο θαη άκεζεο παξνρήο εξγαζηψλ ηνπ αλαδφρνπ νξίδεηαη ε παξαιηαθή 

δψλε ησλ αθηψλ ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ θαη ζπγθεθξηκέλα : 

Ο θαηάιιεια νξγαλσκέλνο ρψξνο ηνπ αηγηαινχ ή θαη ηεο παξαιίαο ή δψλεο Ληκέλα ζηνλ νπνίν 

εηζέξρνληαη άηνκα γηα ιήςε ινπηξνχ ζηελ έκπξνζζελ απηνχ ζαιάζζηα πεξηνρή. 

Χο ινπηξηθή εγθαηάζηαζε λνείηαη ν ρψξνο ηνπ αηγηαινχ ή θαη ηεο παξαιίαο ή δψλεο ιηκέλα ν 

νπνίνο παξαρσξείηαη ή εθκηζζψλεηαη απφ (Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, μελνδνρεηαθέο 

κνλάδεο, νξγαλσκέλεο θαηαζθελψζεηο θ.ι.π.) γηα ρξήζε εθκηζζνχκελσλ ζαιάζζησλ κέζσλ 

αλαςπρήο, ηνπνζέηεζε θαζηζκάησλ ή αλαθιίληξσλ ή κέζσλ πξνθχιαμεο απφ ηνλ ήιην.     

Ο απαηηνχκελνο απφ ηελ λνκνζεζία αξηζκφο  λαπαγνζψζησλ ζα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηα 

παξαθάησ ζεκεία ηεο παξαιίαο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ :  
1. Παξαιία Φαξξνύ 

2. Παξαιία Πιαηύ Γηαιόο 

3. Παξαιία Καιακνπόδη (Παξαληάτο) 

4. Παξαιία Πιηληξί (νύπεξ Παξαληάτο) 

5. Παξαιία Παξάγθα  

6. Παξαιία Άγηνο ηέθαλνο  

7. Παξαιία Άγηνο Ησάλλεο (Γηαθόθηεο)  

8. Παξαιία Οξλνύ 

Δπίζεο, εθηόο ησλ αλσηέξσ ραξαθηεξηζκέλσλ σο πνιπζύρλαζησλ παξαιηώλ, ν αλάδνρνο 

ππνρξενύηαη λα δηαζέηεη λαπαγνζώζηε ζηηο θάησζη παξαιίεο επεηδή παξαηεξείηαη απμεκέλε 

ζπγθέληξσζε ινπνκέλσλ. 

 

9. Παξαιία Αγξάξη 

10. Παξαιία Διηά 

11. Παξαιία Καιό Ληβάδη  

12. Παξαιία Καιαθάηε  

13. Παξαιία Πάλνξκνο  

14. Παξαιία Αγίαο Άλλαο (Κακλάθη) 

 

Δπίζεο ν αλάδνρνο ζα έρεη λαπαγνζψζηε ρσξίο ζρεηηθφ βάζξν απφ 10.00’ π.κ. έσο 18.00’ κ.κ. θαη 

γηα 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα ζηελ παξαιία ζηνλ παιαηφ ιηκέλα Μπθφλνπ (Αγία Άλλα Κακηλάθη) γηα 

ηνπο κήλεο Ηνχλην, Ηνχιην, Αχγνπζην θαη επηέκβξην. 
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Άπθπο 2
ο
. Μεθοδολογία εκηέλεζηρ επγαζιών 

 
 

2.1 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνδείμεη ζηελ πξνζθνξά φια ηα ηερληθά θαη κεραληθά 
κέζα πνπ πξνβιέπνληαη ζην Π.Γ. 71/2020 σο απαξαίηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη 
ζπγθεθξηκέλα: 

 Πξνζιακβάλνπλ αλαγθαίν αξηζκφ λαπαγνζσζηψλ γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν θαη ην εχξνο ησλ 

σξψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ πεξίπησζε (γ) ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ 

λ. 2743/1999 (Α' 211), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 16 ηνπ λ. 4676/2020 (Α' 67) θαη 

εθάζηνηε ηζρχεη. Κάζε λαπαγνζψζηεο ειέγρεη έθηαζε αθηήο ζε αθηίλα δηαθνζίσλ (200) 

κέηξσλ εθαηέξσζελ ηνπ βάζξνπ. Δθφζνλ ν ππφρξενο πξέπεη λα δηαζέηεη ηξεηο (3), 

ηνπιάρηζηνλ, λαπαγνζψζηεο, ππνρξενχηαη λα πξνζιακβάλεη θαη έλαλ (1) ζπληνληζηή-

επφπηε λαπαγνζσζηψλ. 

 

 Καηαζθεπάδνπλ βάζξν (παξαηεξεηήξην) γηα θάζε λαπαγνζψζηε, θαηά ηα εηδηθφηεξα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 9. 

Ζ θαηαζθεπή ηνπ βάζξνπ λαπαγνζψζηε δελ είλαη κφληκε, γίλεηαη απφ θαηάιιεια πιηθά, θαηά 

ηξφπν, ψζηε λα αληέρεη ζε νπνηεζδήπνηε θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη θέξεη θιίκαθα αλφδνπ, 

θάζηζκα, ηζηφ ζεκαίαο (πνπ ππεξβαίλεη ηα δπν κέηξα απφ ηελ θνξπθή ηνπ ζθεπάζηξνπ) θαη 

μχιηλν ζθέπαζηξν πξνθχιαμεο απφ ηνλ ήιην. Σν βάζξν είλαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα (04) 

ηεηξαγσληθά κέηξα θαη ην χςνο ηνπ ππεξβαίλεη ηα ηξία (03) κέηξα απφ ηελ επηθάλεηα ηεο 

ζάιαζζαο. 

Καηά ην ρξφλν ππεξεζίαο ηνπ λαπαγνζψζηε, αλαξηάηαη, ζε πεξίνπηε ζέζε ηνπ βάζξνπ, ε 

πηλαθίδα κε ηελ έλδεημε ησλ πξψησλ βνεζεηψλ θαη επαίξεηαη ζηνλ ηζηφ ε ζεκαία λαπαγνζψζηε. 

Δθφζνλ, γηα έθηαθην ιφγν, απνπζηάδεη ν λαπαγνζψζηεο απφ ηε ινπηξηθή εγθαηάζηαζε, 

αθαηξείηαη ε πηλαθίδα κε ηελ έλδεημε ησλ πξψησλ βνεζεηψλ θαη επαίξεηαη επί ηνπ ηζηνχ ε 

ζεκαία πνπ δεηθλχεη ηελ απνπζία λαπαγνζψζηε. ε πεξίπησζε πνπ επηβάιιεηαη, γηα έθηαθην 

ιφγν, ε απνπζία ηνπ λαπαγνζψζηε πάλσ απφ κία (1) ψξα, ν λαπαγνζψζηεο απηφο 

αληηθαζίζηαηαη, κε κέξηκλα ηνπ, θαηά πεξίπησζε, ππφρξενπ, απφ ηνλ νπνίν έρεη πξνζιεθζεί. 

 

 Δθνδηάδνπλ θάζε λαπαγνζψζηε κε ηνλ αθφινπζν εμνπιηζκφ: 

1)Αδηάβξνρν θαθφ. 

2)Κηάιηα κεγέζπλζεο ηνπιάρηζηνλ επηά επί πελήληα mm. 

3)Ναπαγνζσζηηθφ ζσζίβην, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα «Γ». 

4)αλίδα δηάζσζεο, ηνπιάρηζηνλ 2,20 κέηξσλ, απφ ζπλζεηηθφ ή εκηζπλζεηηθφ πιηθφ ή πλεπζηή, 

αβχζηζηε, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα «Σ». 
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5)σζηηθφο ζσιήλαο, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα «Δ» (Ο εθνδηαζκφο κε ζσζηηθφ ζσιήλα είλαη 

πξναηξεηηθφο). 

6)Φνξεηφ θαξκαθείν, κε ην πεξηερφκελν ηνπ Παξαξηήκαηνο «Η» θαη θνξεηφ, απηφκαην εμσηεξηθφ 

απηληδσηή κε απηνθφιιεηα ειεθηξφδηα, ελειίθσλ θαη βξεθψλ. 

7)Πηπζζφκελν θνξείν θαη ζαλίδα αθηλεηνπνίεζεο επηπιένπζα, κε ηκάληεο πξφζδεζεο θαη ζχζηεκα 

αθηλεηνπνηεηή θεθαιήο ζπκβαηφ κε ηε ζαλίδα αθηλεηνπνίεζεο. 

8)Γχν (02) ζεκαληήξεο, ρξψκαηνο πνξηνθαιί, κε ζρνηλί κήθνπο ηνπιάρηζηνλ πελήληα (50) κέηξσλ 

θαη δηακέηξνπ ηνπιάρηζηνλ 10mm. 

9)Έλδπκα θνιχκβεζεο ρξψκαηνο πνξηνθαιί, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε έλδεημε 

ΝΑΤΑΓΟΧΣΖ-LIFE GUARD. 

10)Καπέιν, ζηελ εκπξφζζηα φςε ηνπ νπνίνπ αλαγξάθεηαη ε έλδεημε ΝΑΤΑΓΟΧΣΖ θαη, 

θάησζελ απηήο, ε έλδεημε LIFE GUARD. 

11)Γπαιηά ειίνπ. 

12)Πηλαθίδα, ρξψκαηνο πνξηνθαιί, δηαζηάζεσλ 80Υ100 εθ.,κε ηελ έλδεημε ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ 

θαη θάησζελ απηήο ηελ έλδεημε FIRST Α^, κπιε απφρξσζεο. 

13)Ηζνζεξκηθέο θνπβέξηεο. 

14)Καηαδπηηθφ καραίξη. 

15)Μάζθα βπζνχ. 

16)Βαηξαρνπέδηια. 

17)εκαία Ναπαγνζψζηε, ρξψκαηνο πνξηνθαιί, δηαζηάζεσλ 80Υ100εθ., κε ηελ έλδεημε 

ΝΑΤΑΓΟΧΣΖ θαη, θάησζελ απηήο, ηελ έλδεημε LIFE GUARD, κπιε απφρξσζεο. 

18)εκαία ρξψκαηνο εξπζξνχ, ίζσλ δηαζηάζεσλ κε ηελ πξνεγνχκελε, κε ηελ έλδεημε ΥΧΡΗ 

ΝΑΤΑΓΟΧΣΖ θαη, θάησζελ απηήο, ηελ έλδεημε ΝΟ LIFE GUARD, ιεπθήο απφρξσζεο. 

19)Κηλεηφ ηειέθσλν γηα θάζε βάζξν, κε δηαθνξεηηθφ αξηζκφ θιήζεο έθαζην, ν αξηζκφο θιήζεο 

ηνπ νπνίνπ δεκνζηνπνηείηαη, κε κέξηκλα ησλ, θαηά πεξίπησζε, ππφρξεσλ, κε θάζε πξφζθνξν κέζν, 

αλαγξάθεηαη ζε πεξίνπηε ζέζε ζην βάζξν (παξαηεξεηήξην) θαη αλαθέξεηαη εγγξάθσο ζηελ ηνπηθή 

Ληκεληθή Αξρή. 

20)Φνξεηή κεγαθσληθή ζπζθεπή (ηειεβφαο). 
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21)Κνηλή ζθπξίρηξα. 

22)Πξάζηλε ζεκαία (Κνιπκπάηε ειεχζεξα) 80ρ100εθ. 

23)Κίηξηλε ζεκαία (Κνιπκπάηε κε πξνζνρή) 80ρ100εθ. 

24)Κφθθηλε εκαία (Απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ζην λεξφ) 80ρ100εθ. 

25)Φνξεηή ζπζθεπή VHF marine 

26)Καηάιιειε, εηδηθή, πιαζηηθή ή ράξηηλε θάξηα, εληφο πιαζηηθήο κεκβξάλεο ή ζήθεο, ε νπνία 

πεξηέρεη ην φλνκα ηνπ λαπαγνζψζηε, ηε θσηνγξαθία ηνπ, ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηεο άδεηαο 

λαπαγνζψζηε πνπ θαηέρεη, θαζψο θαη ηε Ληκεληθή Αξρή έθδνζεο ηεο άδεηαο. 

 Σνπνζεηνχλ, ζηε δεμηά θαη αξηζηεξή πιεπξά ηνπ βάζξνπ, εηδηθέο, θαιαίζζεηεο πηλαθίδεο 

δηπιήο φςεσο, πιάηνπο ελάκηζε (1,5) κέηξνπ θαη χςνπο ελελήληα (90) εθαηνζηψλ, έθαζηε, 

ζηηο νπνίεο αλαγξάθνληαη, ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα, ε ζεκαζία ησλ ζεκαηψλ θαη 

ελδείμεσλ, ην σξάξην ππεξεζίαο ηνπ λαπαγνζψζηε, νη ηπρφλ ππάξρνληεο πεξηνξηζκνί ή 

απαγνξεχζεηο, νη αξηζκνί ηειεθψλσλ ησλ ηνπηθψλ θέληξσλ παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ θαη 

ηεο Ληκεληθήο Αξρήο θαη ν Δπξσπατθφο Αξηζκφο έθηαθηεο Αλάγθεο (112). 

 ε) Δπηζεκαίλνπλ ηα φξηα, κέρξη ηα νπνία θζάλνπλ, ζπλήζσο, θνιπκπψληαο νη ινπφκελνη, κε 

ηελ ηνπνζέηεζε ζεηξάο επδηάθξηησλ, πισηψλ ζεκαληήξσλ, ρξψκαηνο θίηξηλνπ, ζρήκαηνο 

ζθαηξηθνχ, νη νπνίνη ηνπνζεηνχληαη ζε απφζηαζε δέθα (10) κέηξσλ ν έλαο απφ ηνλ άιινλ. 

Δπηπιένλ, νξηνζεηνχλ δίαπιν, πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ πέληε (05) κέηξσλ απφ ηνλ νπνίν 

επηηξέπεηαη ε εθθίλεζε θαη ε επηζηξνθή, απφ θαη πξνο ηελ αθηή, ηνπ αηνκηθνχ ζθάθνπο ηεο 

ππνπεξίπησζεο 1) ηεο πεξίπησζεο ζη) θαη ηνπ ζθάθνπο ηεο πεξίπησζεο δ). Σα φξηα ηνπ 

δίαπινπ ζεκαίλνληαη κε ηελ ηνπνζέηεζε θαηάιιεισλ, επδηάθξηησλ, πισηψλ ζεκαληήξσλ, 

ρξψκαηνο θίηξηλνπ, θσληθνχ ζρήκαηνο δεμηά θαη θπιηλδξηθνχ ζρήκαηνο αξηζηεξά, γηα ηνλ 

εηζεξρφκελν ζην δίαπιν απφ ηελ αλνηθηή ζάιαζζα, νη νπνίνη ηνπνζεηνχληαη ζε απφζηαζε 

ηξηψλ (3) κέηξσλ ν έλαο απφ ηνλ άιινλ. 

 ζη) Αλαθνξηθά κε ηνλ ειάρηζην κεραλνθίλεην εμνπιηζκφ: 

Δθφζνλ ππνρξενχληαη λα πξνζιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ (02) λαπαγνζψζηεο δηαζέηνπλ έλα 

επαγγεικαηηθφ αηνκηθφ ζθάθνο ζαιάζζην κνηνπνδήιαην, νιηθνχ κήθνπο ηνπιάρηζηνλ δχν κέηξσλ 

θαη εβδνκήληα πέληε (2,75) εθαηνζηψλ, ηππνδχλακεο ηνπιάρηζηνλ νγδφληα (80) ίππσλ, 

ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ζέζεσλ, ρξψκαηνο εμσηεξηθά πνξηνθαιί, κε ηα πξνβιεπφκελα, γηα ηελ 

θαηεγνξία ηνπ, εθφδηα. ην κέζν ησλ πιεπξψλ ηνπ, δεμηά θαη αξηζηεξά, είλαη γξακκέλε ε έλδεημε 

ΧΣΗΚΟ ΚΑΦΟ θαη, θάησζελ απηήο, ε έλδεημε RESCUE ΒΟΑΣ, κπιε απφρξσζεο. Με ην 

αηνκηθφ ζθάθνο ζαιάζζην κνηνπνδήιαην ηνπ εδαθίνπ απηνχ δηαηίζεηαη θαη έλα εηδηθφ θνξείν 

δηάζσζεο. Μεηά ηε ζπκπιήξσζε πέληε (05) εηψλ απφ ηελ εγγξαθή ηνπ αηνκηθνχ ζθάθνπο ζην 

Βηβιίν Δγγξαθήο Μηθξψλ θαθψλ, επηηξέπεηαη ε δξαζηεξηνπνίεζή ηνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε 

ππνβνιήο, κε κέξηκλα ησλ, θαηά πεξίπησζε, ππφρξεσλ ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ απηήο ηεο 

παξαγξάθνπ, ζε εηήζηα βάζε, ζηε Ληκεληθή Αξρή, βεβαίσζεο Αλαγλσξηζκέλνπ Οξγαληζκνχ ή 
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δηπισκαηνχρνπ ή πηπρηνχρνπ λαππεγνχ, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη, χζηεξα απφ επηζεψξεζε, φηη 

ην ζθάθνο θαη νη πξνσζηηθνί θηλεηήξεο ηνπ εμαθνινπζνχλ λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ 

ηζρπφλησλ θαλνληζκψλ θαη δηαηάμεσλ θαη δηαηεξνχληαη ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε. ηηο 

ινπηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο ππάξρεη ππνρξέσζε πξφζιεςεο ελφο (1) ζπληνληζηή-επφπηε 

λαπαγνζσζηψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε α), ην αηνκηθφ ζθάθνο ηεο παξνχζαο 

ππνπεξίπησζεο ρεηξίδεηαη ν ίδηνο. 

Αλά λαπαγνζψζηε, δηαζέηνπλ έλα κεραλνθίλεην, επαγγεικαηηθφ κηθξφ ζθάθνο, νιηθνχ κήθνπο 

ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κέηξσλ θαη ηξηάληα (3,30) εθαηνζηψλ, ηππνδχλακεο ηνπιάρηζηνλ έμη (6) ίππσλ, 

εγγεγξακκέλν απνθιεηζηηθά ζε Βηβιίν Δγγξαθήο Μηθξψλ θαθψλ, ρξψκαηνο εμσηεξηθά 

πνξηνθαιί, κε ηα πξνβιεπφκελα, γηα ηελ θαηεγνξία ηνπ, εθφδηα. ην κέζν ησλ πιεπξψλ ηνπ κηθξνχ 

ζθάθνπο, δεμηά θαη αξηζηεξά, είλαη γξακκέλε ε έλδεημε ΧΣΗΚΟ ΚΑΦΟ θαη, θάησζελ απηήο, 

ε έλδεημε RESCUE BOAT, κπιε απφρξσζεο. Ζ έιηθα ηνπ κηθξνχ ζθάθνπο είλαη πξνθπιαγκέλε κε 

πιέγκα γηα ηελ απνηξνπή αηπρήκαηνο. Μεηά ηε ζπκπιήξσζε δέθα (10) εηψλ απφ ηελ εγγξαθή ηνπ 

ζην Βηβιίν Δγγξαθήο Μηθξψλ θαθψλ, επηηξέπεηαη ε δξαζηεξηνπνίεζή ηνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε 

ππνβνιήο, κε κέξηκλα ησλ, θαηά πεξίπησζε, ππφρξεσλ ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ απηήο ηεο 

παξαγξάθνπ, ζε εηήζηα βάζε, ζηε Ληκεληθή Αξρή, βεβαίσζεο Αλαγλσξηζκέλνπ Οξγαληζκνχ ή 

δηπισκαηνχρνπ ή πηπρηνχρνπ λαππεγνχ, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη, χζηεξα απφ επηζεψξεζε, φηη 

ην ζθάθνο θαη νη πξνσζηηθνί θηλεηήξεο ηνπ εμαθνινπζνχλ λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ 

ηζρπφλησλ θαλνληζκψλ θαη δηαηάμεσλ θαη δηαηεξνχληαη ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε. 

Ε Δθφζνλ ππνρξενχληαη λα πξνζιακβάλνπλ θαη έλαλ (1) ζπληνληζηή-επφπηε λαπαγνζσζηψλ, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε α), δηαζέηνπλ έλα επαγγεικαηηθφ, κεραλνθίλεην, 

πλεπζηφ, κηθξφ ηαρχπινν ζθάθνο, νιηθνχ κήθνπο ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) κέηξσλ, ηππνδχλακεο 

ηνπιάρηζηνλ εθαηφ (100) ίππσλ, εγγεγξακκέλν απνθιεηζηηθά ζε Βηβιίν Δγγξαθήο Μηθξψλ 

θαθψλ, κε εθεδξηθή κεραλή, ρξψκαηνο εμσηεξηθά πνξηνθαιί, εθνδηαζκέλν κε ηα πξνβιεπφκελα, 

γηα ηελ θαηεγνξία ηνπ, εθφδηα. ην κέζν ησλ πιεπξψλ ηνπ ζθάθνπο, δεμηά θαη αξηζηεξά, είλαη 

γξακκέλε ε έλδεημε ΧΣΗΚΟ ΚΑΦΟ θαη, θάησζελ απηήο, ε έλδεημε RESCUE ΒΟΑΣ, κπιε 

απφρξσζεο. Δπηπιένλ, πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε κφληκα εγθαηεζηεκέλν πξνβνιέα θαη VHF 

GPS -PLOTER, κε ζαλίδα αθηλεηνπνίεζεο επηπιένπζα, κε ηκάληεο πξφζδεζεο θαη ζχζηεκα 

αθηλεηνπνηεηή θεθαιήο ζπκβαηφ κε ηε ζαλίδα αθηλεηνπνίεζεο, θαζψο θαη κε θνξεηφ θαξκαθείν 

λαπαγνζψζηε-θνξεηφ απηληδσηή. Μεηά ηε ζπκπιήξσζε δέθα (10) εηψλ απφ ηελ εγγξαθή ηνπ ζην 

Βηβιίν Δγγξαθήο Μηθξψλ θαθψλ, επηηξέπεηαη ε δξαζηεξηνπνίεζή ηνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε 

ππνβνιήο, κε κέξηκλα ησλ, θαηά πεξίπησζε, ππφρξεσλ ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ απηήο ηεο 

παξαγξάθνπ, ζε εηήζηα βάζε, ζηε Ληκεληθή Αξρή, βεβαίσζεο Αλαγλσξηζκέλνπ Οξγαληζκνχ ή 

δηπισκαηνχρνπ ή πηπρηνχρνπ λαππεγνχ, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη, χζηεξα απφ επηζεψξεζε, φηη 

ην ζθάθνο θαη νη πξνσζηηθνί θηλεηήξεο ηνπ εμαθνινπζνχλ λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ 

ηζρπφλησλ θαλνληζκψλ θαη δηαηάμεσλ θαη δηαηεξνχληαη ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε. Ο ρεηξηζηήο 

ηνπ ζθάθνπο, θαζψο θαη έλαο λαπαγνζψζηεο, νη νπνίνη πξνζιακβάλνληαη απφ ηνλ, θαηά 

πεξίπησζε, ππφρξεν, είλαη παξφληεο πιεζίνλ ηνπ ζθάθνπο θαη ζε εηνηκφηεηα γηα παξνρή άκεζεο 

βνήζεηαο. Σν ζθάθνο ηεο πεξίπησζεο απηήο, εθφζνλ απαηηεζεί, επηρεηξεί, πξνο παξνρή βνήζεηαο 

θαη εθηφο ινπηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ππφ ηηο εληνιέο ηεο Ληκεληθήο Αξρήο. 

2.Οη Γήκνη νθείινπλ, επηπιένλ, θαηά ηνπο κήλεο θαη ηηο ψξεο ηεο πεξίπησζεο α) ηεο παξαγξάθνπ 

1, λα δηαζέηνπλ γηα ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή δηθαηνδνζίαο ηνπο, εθφζνλ ζε απηή πθίζηαληαη 

ινπηξηθέο εγθαηαζηάζεηο, αλεμαξηήησο ησλ θνξέσλ δηαρείξηζήο ηνπο, επαγγεικαηηθφ, 
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κεραλνθίλεην, πλεπζηφ, κηθξφ ηαρχπινν ζθάθνο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξίπησζε δ) 

ηεο παξαγξάθνπ 1. 

3.Οη ππφρξενη ηεο παξαγξάθνπ 1 κπνξνχλ λα αλαζέηνπλ ηε λαπαγνζσζηηθή θάιπςε ινπηξηθήο 

εγθαηάζηαζεο ζε λνκίκσο ιεηηνπξγνχζα ζρνιή λαπαγνζσζηηθήο εθπαίδεπζεο, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. ηελ πεξίπησζε απηή, γηα ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ 

πεξηπηψζεσλ (α), (β), (γ), (δ), (ε), (ζη) θαη (δ) ηεο παξαγξάθνπ 1, ππεχζπλε είλαη απνθιεηζηηθά ε 

ζρνιή απηή. Οη Γήκνη κπνξνχλ λα αλαζέηνπλ ηελ ηήξεζε ηεο ππνρξέσζεο ηεο παξαγξάθνπ 2 ζε 

λνκίκσο ιεηηνπξγνχζα ζρνιή λαπαγνζσζηηθήο εθπαίδεπζεο θαη, ζηελ πεξίπησζε απηή, ε ζρνιή 

είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλε γηα ηελ ηήξεζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο. 

 

Τποσπεώζειρ ναςαγοζώζηη ςνηονιζηή/Δπόπηη ναςαγοζωζηών 

1.Ο λαπαγνζψζηεο βξίζθεηαη ζε εηνηκφηεηα, κε έλδπκα θνιχκβεζεο, θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ππεξεζίαο ηνπ θαη κπνξεί λα πεξηπνιεί κε ζσζηηθή ιέκβν, θσπειαηψληαο θνληά ζην ρψξν ησλ 

ινπνκέλσλ ή λα θάζεηαη επί ηνπ ππάξρνληνο βάζξνπ λαπαγνζψζηε ή λα πεξηπνιεί πεδφο επί ηεο 

αθηνγξακκήο, ζην ρψξν επζχλεο ηνπ. 

2.Ο λαπαγνζψζηεο, θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ, παξαθνινπζεί ηνπο ινπφκελνπο, είλαη 

ζε άκεζε εηνηκφηεηα παξνρήο βνήζεηαο θαη δελ εθηειεί άιιε, παξάιιειε εξγαζία. Δπίζεο, 

θπιάζζεη πάληνηε επί ηνπ βάζξνπ ηελ θάξηα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπεξίπησζεο 

26) ηεο πεξίπησζεο γ) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 7. 

3.ε πεξίπησζε πνπ επηβάιιεηαη, γηα έθηαθην ιφγν, ε απνπζία ηνπ λαπαγνζψζηε, νθείιεη λα 

ελεκεξψζεη άκεζα ηνλ, θαηά πεξίπησζε, ππφρξεν, απφ ηνλ νπνίν έρεη πξνζιεθζεί, θαζψο θαη ηελ 

θαηά ηφπν αξκφδηα Ληκεληθή Αξρή. 

4.Ζ ηνπνζέηεζε θαη ε απνκάθξπλζε ησλ θψλσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 9 γίλεηαη κε κέξηκλα ηνπ 

λαπαγνζψζηε, αθξηβψο πξηλ ηελ έλαξμε θαη κεηά ην πέξαο ησλ σξψλ ηεο παξαγξάθνπ 1. α) ηνπ 

άξζξνπ 7 

5.Ο λαπαγνζψζηεο κεξηκλά ψζηε ν εμνπιηζκφο ηεο πεξίπησζεο γ) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 7 

θαη ηα ζθάθε ηεο πεξίπησζεο ζη) ηεο ηδίαο παξαγξάθνπ, λα βξίζθνληαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη 

ελεκεξψλεη άκεζα ηνλ, θαηά πεξίπησζε, ππφρξεν, απφ ηνλ νπνίν έρεη πξνζιεθζεί, γηα ηπρφλ 

βιάβεο ή δεκηέο νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ ιεηηνπξγηθή ηνπο θαηάζηαζε. 

6.Ο ζπληνληζηήο-επφπηεο λαπαγνζσζηψλ επνπηεχεη θαη ζπληνλίδεη επηηνπίσο ηνπο λαπαγνζψζηεο 

θαη επηρεηξεί, εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε. Δηδηθφηεξα: 

α) Μεξηκλά γηα ηελ επάξθεηα γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ ησλ λαπαγνζσζηψλ. Αλ δηαπηζηψζεη φηη ν 

λαπαγνζψζηεο ζηεξείηαη νξηζκέλσλ γλψζεσλ ή ηθαλνηήησλ, κεξηκλά γηα ηελ εμάζθεζή ηνπ. 

β) Δλεκεξψλεη άκεζα ηνλ, θαηά πεξίπησζε, ππφρξεν, απφ ηνλ νπνίν έρεη πξνζιεθζεί, ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη ρξεζηκνπνίεζε ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ. 
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γ) Καζ' φιε ηε δηάξθεηα ησλ σξψλ ηεο παξαγξάθνπ 1. α) ηνπ άξζξνπ 7, βξίζθεηαη ζηε ινπηξηθή 

εγθαηάζηαζε θαη επηβιέπεη ηνπο λαπαγνζψζηεο. 

δ) ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο, κεξηκλά γηα ηελ παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ θαη ην ζπληνληζκφ ηνπ 

πεξηζηαηηθνχ. 

ε) Υεηξίδεηαη ην αηνκηθφ ζθάθνο ηεο ππνπεξίπησζεο 1) ηεο πεξίπησζεο ζη) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 7. 

ζη) Δίλαη ζε άκεζε εηνηκφηεηα παξνρή βνήζεηαο, φπσο θαη νη λαπαγνζψζηεο, παξέρνληαο βνήζεηα 

ζηνπο ινπφκελνπο, φηαλ ζπληξέρεη πεξίπησζε. 

          

 

Άπθπο 3
ο
  Πποζωπικό εκηέλεζηρ ηος ναςαγοζωζηικού έπγος  

Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα δηαζέζεη ν αλάδνρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα είλαη 17 άηνκα 

ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία, δειαδή φζα άηνκα ρξεηάδνληαη σο λαπαγνζψζηεο εθνδηαζκέλνη 

κε ηελ απαξαίηεηε άδεηα απφ ηελ Ληκεληθή Αξρή ε νπνία ζα είλαη ζε ηζρχ, 

 

3.1 Τποσπεώζειρ ναςαγοζώζηη : 

1. Ο λαπαγνζψζηεο βξίζθεηαη ζε εηνηκφηεηα κε έλδπκα θνιχκβεζεο θαζ’ φιε 

ηελ δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπ θαη κπνξεί λα πεξηπνιεί κε ζσζηηθή ιέκβν 

θσπειαηψληαο θνληά ζην ρψξν ησλ ινπνκέλσλ ή λα θάζεηαη επί ηνπ 

ππάξρνληνο βάζξνπ λαπαγνζψζηε απφ 10.00’ π.κ. έσο 18.00’ κ.κ. θαη γηα 7 

εκέξεο ηελ εβδνκάδα. 

2. Ο λαπαγνζψζηεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ παξαθνινπζεί ηνπο 

ινπφκελνπο, είλαη ζε άκεζε εηνηκφηεηα παξνρήο βνήζεηαο θαη δελ εθηειεί 

άιιε παξάιιειε εξγαζία. 

 

 

Άπθπο 4
ο
. Γαπάνη ηος έπγος 

 

4.1 Ζ δαπάλε ηεο παξνρήο ππεξεζίαο λαπαγνζσζηηθήο θάιπςεο γηα ην γηα ην έηνο 2021  

πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 338.709,28 επξψ πιένλ ηνπ Φ.Π.Α. 
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ΤΝΑΦΔΙ ΤΜΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΟΤ 

 

 

 

Άπθπο 5
ο
. Γενικοί όποι και πποϋποθέζειρ εκηέλεζηρ έπγος 

 

5.1. Οη ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ λα επηζθεθζνχλ ηνπο ρψξνπο πνπ αθνξνχλ ην αληηθείκελν ηνπ 

έξγνπ γηα λα ιάβνπλ γλψζε ησλ επηηφπησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο. 

5.2 Θεσξείηαη δεδνκέλν φηη νη δηαγσληδφκελνη έιαβαλ πιήξε γλψζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο θαη 

ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ ηνπ έξγνπ. ε θακηά πεξίπησζε ν αλάδνρνο δελ ζα κπνξεί λα ζηεξίδεηαη 

ζηελ άγλνηα ησλ ζπλζεθψλ θαη αλαγθψλ ησλ παξαιηαθψλ δσλψλ ηνπ Γήκνπ γηα πεξηπηψζεηο 

πξνβιεκάησλ ή αδπλακίαο εθηέιεζεο εξγαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα ζπγγξαθή 

ππνρξεψζεσλ. 

5.3 Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπηθή ηερληθή ππνδνκή θαη νξγάλσζε ε νπνία ζα ηνπ 

εμαζθαιίδεη ζπλερψο ηελ απφιπηε ππνζηήξημε θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Οη δηαγσληδφκελνη ζα ππνβάιινπλ ζηνηρεία κε ηα 

νπνία ζα απνδεηθλχεηαη ε ηερληθή ππνδνκή θαη νξγάλσζε πνπ δηαζέηνπλ θαη ζα εθαξκφζνπλ 

(πξνζσπηθφ, εμνπιηζκφο θ.ι.π.).  

5.4 Ο αλάδνρνο ηειεί πάληνηε ππφ ηελ επνπηεία ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ πξνο ηηο 

εληνιέο θαη νδεγίεο ηεο νπνίαο νθείιεη απφιπηε ζπκκφξθσζε θαη επξίζθεηαη ζε ζπλερή επαθή γηα 

λα πηζηνπνηείηαη θαη ε εθηέιεζε εξγαζίαο ηνπ. 

5.5 Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ηζρχνπζεο 

Αζηπλνκηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαζψο επίζεο θαη κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη θαλφλεο 

ηήξεζεο «πεξί λαπαγνζσζηηθνχ έξγνπ». 

5.6 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα νξίζεη ηνπο αλάινγνπο ππεχζπλνπο επφπηεο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ, 

νη νπνίνη ζα ζπληνλίδνπλ ην λαπαγνζσζηηθφ έξγν θαη ζα ελεκεξψλνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ γηα 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θαιχηεξε δπλαηή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

5.7 Σν πάζεο θχζεσο θαη εηδηθφηεηαο έκκηζζν πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ακείβεηαη 

θαη αζθαιίδεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ αλάδνρν. εκεηψλεηαη ξεηά φηη απαγνξεχεηαη ε 

απαζρφιεζε αλαζθάιηζηνπ πξνζσπηθνχ. ε πεξίπησζε απαζρφιεζεο αιινδαπψλ ζα πξέπεη απηνί 

λα θαηέρνπλ λφκηκε άδεηα εξγαζίαο ε νπνία ζα ζεσξείηαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο. 

5.8 Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ν αλάδνρνο ζα  αληηθαζίζηαηαη, εθφζνλ ην απαηηήζεη ν  

Γήκνο, ζε πεξίπησζε πνπ ζα θξηζνχλ αθαηάιιεινη γηα ηελ νκαιή δηεθπεξαίσζε ηνπ ζπκβαηηθνχ 

έξγνπ. 

5.9 Ο εμνπιηζκφο ηνπ αλάδνρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα 

δηαηεξείηαη θαζαξφο. Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε νπνηαδήπνηε δηαθήκηζε επί ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ 

αλαδφρνπ πιελ ησλ ινγφηππψλ ηνπ θαη ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ. 
5.10 Ο αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ππεχζπλνο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο  

λαπαγνζσζηψλ πνπ ηνπ νξίδεη ε δηαθήξπμε θαη ε κειέηε ηνπ Γήκνπ. ε πεξίπησζε αλαπξνζαξκνγήο 

αχμεζεο ή κείσζεο ησλ ζέζεσλ αλαπξνζαξκφδεηαη αλάινγα θαη ε ηηκή. 

 

Άπθπο 6
ο
.  Διδικοί όποι και πποϋποθέζειρ εκηέλεζηρ ηος έπγος. 

 

Οη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπο λα έρνπλ ζπκπιεξσκέλε ππεχζπλε 

δήισζε θαη λα δεζκεχνληαη γηα ηα παξαθάησ : 

 

6.1 ε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ εμνπιηζκνχ ή θαζνηνλδήπνηε ηξφπν αδπλακίαο εθηέιεζεο εξγαζίαο, 

ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ άκεζε αληηθαηάζηαζή ηνπ κε άιιν έηζη ψζηε λα νινθιεξσζεί ην 

πξνβιεπφκελν πξφγξακκα εξγαζηψλ ρσξίο δηαθνπή. Τπνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη άκεζα ηελ  

αξκφδηα ππεξεζία γηα ηελ αδπλακία εθηέιεζεο ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίαο θαη λα 

ελεκεξψζεη κε πνην ηξφπν θαη ζε πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα ζα πξνβεί ζηελ επαλφξζσζή ηεο. 
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6.2 Ο αλάδνρνο δελ κπνξεί λα ππνθαηαζηαζεί ζηελ ζχκβαζε ή γηα θάπνην ιφγν κέξνο απηήο, απφ 

άιιν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ρσξίο έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ Γήκνπ, κεηά απφ απφθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

6.3 Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε θαη επζχλε, λα παίξλεη φια ηα κέηξα πνπ πξέπεη γηα ηελ 

αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιεί γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη γηα ηελ πξφιεςε 

αηπρεκάησλ ή δεκηψλ ζε νπνηαδήπνηε πξφζσπα ή πξάγκαηα. Γηα αηπρήκαηα ή δεκηέο πνπ ηπρφλ ζα 

ζπκβνχλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ αλάδνρνπ ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ν Γήκνο δελ έρεη θακία επζχλε 

θαη ν αλάδνρνο έρεη απνθιεηζηηθά ηηο επζχλεο, ηφζν ηηο αζηηθέο φζν θαη ηηο πνηληθέο, ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ησλ νηθείσλ λφκσλ γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο. 

6.4 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ην ζπκβαηηθφ έξγν θαζεκεξηλά θαζψο θαη Κπξηαθέο θαη 

Αξγίεο θαη ζε πεξίπησζε έθηαθησλ αλαγθψλ εθφζνλ δεηεζεί απφ ηνλ Γήκν. 

6.5 Γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, νη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα ιάβνπλ 

ππφςε φηη ν αλάδνρνο κε δηθή ηνπ επζχλε θαη κέξηκλα αλαιακβάλεη ην θφζηνο θαη ηα έμνδα πνπ 

αθνξνχλ : 

– Σελ δηάζεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ. 

– Σν ηαθηηθφ service θαη ζπληήξεζε ηνπ απαζρνινχκελνπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο 

άςνγεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

– Σελ ακνηβή ηνπ άκεζα απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ (κηζζνδνζία θαη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο 

ησλ νδεγψλ, ρεηξηζηψλ θαη βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ) θαη ινηπά ζπλαθή έμνδα κε ηελ 

απαζρφιεζή ηνπ. 

– Σα άκεζα έμνδα ιεηηνπξγίαο θαη θίλεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ (θαχζηκα, ιηπαληηθά, 

ζπληήξεζε θ.ι.π.) 

– Σελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ηνπ απαζρνινχκελνπ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη δηάθνξα ζπλαθή ηέιε 

θαη θφξνη. 

 

Άπθπο 7
ο
. Δγγςηηική επιζηολή καλήρ εκηέλεζηρ 

 

Ο Αλάδνρνο θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο νηθείαο χκβαζεο νθείιεη λα θαηαζέζεη ζηνλ Γήκν εγγπεηηθή 

επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο.  

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο νξίδεηαη ζε έμη κήλεο απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ε αμία ηεο ζα είλαη ίζε κε ην 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 

Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα 

θξάηε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ησλ θξαηψλ-κειψλ, απηφ ην 

δηθαίσκα ζπλνδεπφκελεο απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή. 

Οη σο άλσ εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζα πεξηιακβάλνπλ ηελ πιήξε επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ 

Γηαγσληδνκέλνπ, ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδνληαη. Σέινο, νη σο άλσ εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζα πεξηέρνπλ 

θαη’ ειάρηζην ηνλ φξν φηη ν εγγπεηήο παξαηηείηαη απφ ηηο ελζηάζεηο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, θαζψο 

επίζεο θαη φηη ν εγγπεηήο αλαγλσξίδεη ηελ ππνρξέσζή ηνπ λα θαηαβάιεη ζηνλ Γήκν ην πνζφ ηεο 

εγγχεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηε ζρεηηθή έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ Γήκνπ, ρσξίο θακία 

έλζηαζε ή αληίξξεζε θαη, ηδίσο, ρσξίο ν εγγπεηήο λα δηθαηνχηαη λα εξεπλά ηελ χπαξμε ή ην λφκηκν 

ηεο απαίηεζεο ηνπ Γήκνπ. 

 

Άπθπο 8
ο
.  Πληπωμή εκηελεζθένηων επγαζιών 

 
8.1 Ζ απνδεκίσζε ηνπ αλάδνρνπ γηα ηηο παξερφκελεο εξγαζίεο ζα θαηαβάιιεηαη ζην ηέινο 

έθαζηνπ κήλα, χζηεξα απφ ζχληαμε πηζηνπνηεηηθνχ θαιήο εθηέιεζεο απφ ηελ αξκφδηα 
Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ πνπ ζα εθδίδεηαη εληφο 10 εκεξψλ απφ ην πέξαο ηνπ πηζηνπνηνχκελνπ 
κήλα. Κάζε ηέινο ηνπ κελφο ζα ζπληάζζεηαη πηζηνπνίεζε εξγαζηψλ απφ ηνλ αλάδνρν 
εξγνιάβν πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηηο αληίζηνηρεο εληνιέο, ζα ειέγρεηαη απφ ηελ αξκφδηα 
ππεξεζία ηνπ Γήκνπ εληφο 10 εκεξψλ. ηε ζπλέρεηα κε ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ 
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παξνρήο ππεξεζηψλ ν Γήκνο ζα πξνβαίλεη  ζηελ πιεξσκή ηνπ εξγνιάβνπ ην αξγφηεξν κέρξη ην 
πέξαο ηνπ επφκελνπ κήλα. 

8.2 εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ έρεη θαηαινγηζηεί πνηληθή ξήηξα εηο βάξνο ηνπ αλάδνρνπ 
εμαηηίαο ζπκβαηηθήο παξάιεηςεο, απηή ζα αθαηξείηαη απφ ην πνζφ ηεο νηθείαο πηζηνπνίεζεο 
θαη ε δηαθνξά ζα απνηειεί ην ηειηθά πηζηνπνηνχκελν πξνο πιεξσκή πνζφ. 

8.3 Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ ζπκβαηηθψλ 
εθηειεζζέλησλ εξγαζηψλ είλαη ην κεληαίν πηζηνπνηεηηθφ θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ απφ ηελ 
αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ, ην ηηκνιφγην ηνπ αλάδνρνπ εηο ηξηπινχλ πνπ λα αλαθέξεη ηελ 
έλδεημε ΔΞΟΦΛΖΘΖΚΔ ή εμνθιεηηθή απφδεημε ηνπ αλάδνρνπ, εάλ ην ηηκνιφγην δελ θέξεη 
ηελ έλδεημε ΔΞΟΦΛΖΘΖΚΔ, βεβαίσζε ηνπ αξκφδηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ΗΚΑ φπνπ ζα 
αλαθέξεηαη ε εμφθιεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ γηα ην έξγν θαη θνξνινγηθή 
ελεκεξφηεηα. 

 

Άπθπο 9
ο
.  Ρήηπερ 

 

9.Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θάλεη ηελ έλαξμε ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηνλ αλάινγν 

εμνπιηζκφ θαη πξνζσπηθφ εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ, ε νπνία φκσο 

δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ρξνληθφ φξην  ησλ δέθα (10) εκεξψλ δηάζηεκα εθηηκνχκελν σο 

επαξθέο γηα ηελ εμαζθάιηζε, ηελ εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία φινπ ηνπ απαηηνχκελνπ 

εμνπιηζκνχ θαη πξνζσπηθνχ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Ο αλάδνρνο νθείιεη 

λα θάλεη ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηελ αθξηβή εκεξνκελία πνπ ζα ηνπ αλαθνηλψζεη ε αξκφδηα 

Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5.000,00 €,  γηα θάζε 

εκέξα θαζπζηέξεζεο θαη γηά είθνζη ζπλνιηθά εκεξνινγηαθέο εκέξεο. Μεηά ηελ δηαπίζησζε 

παξέιεπζεο άπξαθηνπ ηνπ δηαζηήκαηνο απηνχ ν αλάδνρνο θαζίζηαηαη έθπησηνο θαη 

εθαξκφδνληαη νη αλάινγεο θπξψζεηο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 4412/2016. 

9.1 ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο παξαβηάζεη επαλεηιεκκέλα ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, 

θεξχζζεηαη έθπησηνο ζχκθσλα θαη θαη' αλαινγία κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ησλ Ο.Σ.Α. 

9.2 ε πεξίπησζε πιεκκεινχο εθηέιεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ ε Τπεξεζία δηαηεξεί 

ην δηθαίσκα ηεο πεξηθνπήο ηνπ αλαινγνχληνο ηηκήκαηνο γηα ηηο ζρεηηθέο εξγαζίεο θαη εθ' φζνλ 

ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. 

9.3 Ζ Γεκνηηθή Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα, φηαλ απνδεδεηγκέλα θξίλεη φηη ν αλάδνρνο 

εθηειεί ην έξγν πιεκκειψο θαη φηη κεηά απφ ζπλερή επαλάιεςε ηεο αληηζπκβαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο, λα ηνλ θαηαζηήζεη έθπησην αθνχ πξψηα ηνλ θαιέζεη κε εμψδηθε δηακαξηπξία 

θαη ζε πξνζεζκία δεθαπέληε εκεξψλ, λα ππνβάιιεη ηηο απφςεηο ηνπ εγγξάθσο. 

9.4 Βαζηθή, επίζεο, ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ είλαη ε ζπζηεκαηηθή δηαηήξεζε ησλ 

ζπλζεθψλ θαζαξηφηεηαο θαη πγηεηλήο ζηα κεραλήκαηα θαη ηνπο ρψξνπο πνπ ηα ρξεζηκνπνηεί. 

ε πεξίπησζε παξάβαζεο ηνπ φξνπ απηνχ επηβάιιεηαη, σο ξήηξα θαη αλά πεξίπησζε, ην ίδην 

πνζφλ ηεο παξαγξάθνπ  9.1. 

9.5 Ζ Γεκνηηθή Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα, φηαλ απνδεδεηγκέλα θξίλεη φηη ν αλάδνρνο 

εθηειεί ην έξγν πιεκκειψο θαη φηη κεηά απφ ζπλερή επαλάιεςε ηεο αληηζπκβαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο, λα ηνλ θαηαζηήζεη έθπησην αθνχ πξψηα ηνλ θαιέζεη κε εμψδηθε δηακαξηπξία 

θαη ζε πξνζεζκία δεθαπέληε εκεξψλ, λα ππνβάιιεη ηηο απφςεηο ηνπ εγγξάθσο. 

 

 

21REQ008680197 2021-05-28



21 

ΜΔΡΟ  ΣΡΙΣΟ : 
 

ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ (ΑΡΘΡΑ 10-11) 

 

΄Απθπο  10
ο
.  Πεπιεσόμενο πποζθοπάρ  

 
 

Ζ πξνζθνξά ησλ δηαγσληδφκελσλ ζα πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά ηα παξαθάησ : 

 

10.1  Οηθνλνκηθή πξνζθνξά  

 
10.1.1 Γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, νη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα 

ιάβνπλ ππ’ φςε φηη ν αλάδνρνο κε δηθή ηνπ επζχλε θαη κέξηκλα αλαιακβάλεη ην 
θφζηνο θαη ηα έμνδα πνπ αθνξνχλ 

 ηελ δηάζεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ απαζρνινχκελνπ εμνπιηζκνχ. 
 ηα έμνδα θίλεζεο ηνπ απαζρνινχκελνπ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ην ηαθηηθφ 

serλice θαη ζπληήξεζε γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο άςνγεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 
 ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ εμνπιηζκνχ. 
 ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ηνπ απαζρνινχκελνπ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη δηάθνξα 

ζπλαθή, ηέιε θαη θφξνπο 
 ηελ ακνηβή (κηζζνδνζία θαη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο) ηνπ απαζρνινχκελνπ 

πξνζσπηθνχ (λαπαγνζψζηεο) θαη ινηπά ζπλαθή έμνδα κε ηελ απαζρφιεζε ηνπ. 
 ην "management" ηνπ έξγνπ (εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ, ηερληθή ππνζηήξημε, παξνρή 

ηερλνγλσζίαο ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, επνπηεία θαη ζρεδηαζκφο ησλ εξγαζηψλ, θιπ). 

10.2  Σερληθή πξνζθνξά  

10.2.1 Ρεηή αλαιπηηθή δήισζε γηα ηελ ζπκκφξθσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ εξγαζηψλ θαη 

εμνπιηζκψλ ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη απαηηήζεηο ησλ 

φξσλ ηεο παξνχζαο κειέηεο θαη ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο . 

10.2.2 Δμνπιηζκφο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 

Γηα ηελ άξηζηε θαη απξφζθνπηε εθηέιεζε ηεο εξγνιαβίαο, νη δηαγσληδφκελνη 

ππνρξενχληαη λα δηαζέηνπλ ηνλ απαηηνχκελν θαη θαηάιιειν εμνπιηζκφ ζε είδνο, 

αξηζκφ θαη ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ ζα θαζνξίδνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, ν εμνπιηζκφο 

ζα είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, γηα ηελ θαηάιιειε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Ζ 

θαηνρή ηνπ εμνπιηζκνχ απφ ηνλ κεηνδφηε ζα απνδεηθλχεηαη κε ηηκνιφγηα αγνξάο. 

10.2.3 Οξγάλσζε θαη ππνδνκή ηνπ δηαγσληδφκελνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 
έξγνπ Οη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα παξνπζηάζνπλ ηα θάησζη: 
- Τπνδνκή πνπ δηαζέηεη ν δηαγσληδφκελνο γηα ην serλice θαη ζπληήξεζε ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ (παξαθαηαζήθε αληαιιαθηηθψλ, ηερληθφ πξνζσπηθφ 
θιπ) θαη ησλ εξγαζηψλ. 

- Υξνλνδηάγξακκα έλαξμεο εθηέιεζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ εξγαζηψλ. 
- Γηάζεζε επάξθεηαο εθεδξηθνχ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη κεραλεκάησλ 

ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ην 
αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο. 

-  

10.2.4 ηνηρεία εκπεηξίαο ηνπ δηαγσληδφκελνπ 

Κάζε ζηνηρείν πνπ λα απνδεηθλχεη ηελ εκπεηξία θαη ηελ εηδίθεπζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ 

ζηελ εθηέιεζε αληίζηνηρσλ δξαζηεξηνηήησλ: 

α) Γήισζε γηα εθηέιεζε αληίζηνηρσλ αθξηβψο έξγσλ ηδίαο ή κεγαιχηεξεο έθηαζεο κε 

ηηο πξνζθεξφκελεο εξγαζίεο πνπ ζα αλαθέξεη κε ιεπηνκέξεηα ηνπο ΟΣΑ θαη άιινπο 

θνξείο ζηελ Διιάδα ή ζηελ αιινδαπή πνπ έρνπλ εθηειέζεη. Δπίζεκα απνδεηθηηθά 

έγγξαθα πνπ ζα απνδεηθλχνπλ ηελ ζπκβαηηθή θαη πιήξε εθηέιεζε αληίζηνηρσλ έξγσλ 

θαζψο θαη νξηνζέηεζε παξαιηψλ (ζπκβάζεηο, ζπζηαηηθέο επηζηνιέο, βεβαηψζεηο 

θαιήο εθηέιεζεο, βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο νξηνζέηεζεο ΟΣΑ) . 
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β) ηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ κνξθή ηεο επηρείξεζεο, ηελ επηρεηξεκαηηθή 

δνκή ηεο, ην εχξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, ηηο εκπνξηθέο επηδφζεηο, ην θχξνο ηεο, 

ηελ νηθνλνκηθή επηθάλεηά ηεο θαη ηελ επαγγεικαηηθή αμηνπηζηία ηεο. 

10.3  Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο 
Γελ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 
 

10.4 Πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ πνηφηεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα: 
10.4.1 ην πξφηππν δηαρείξηζεο πνηφηεηαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ  ISO 9001:2015 κε εθαξκνγή ζηελ 

παξνρή ππεξεζίαο λαπαγνζσζηηθήο θάιπςεο παξαιηψλ θαη θνιπκβεηηθψλ δεμακελψλ, 

νξηνζέηεζε παξαιηψλ θαζψο θαη ζηε ζρνιή λαπαγνζσζηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ρεηξηζηψλ 

ηαρχπινσλ ζθαθψλ, δηαπηζηεπκέλνπ θνξέα απφ ην Δζληθφ χζηεκα Γηαπίζηεπζεο (ΔΤΓ) ή 

άιιν επίζεκν θνξέα (δεκφζην ή ηδησηηθφ) ζε ηζρχ, 

10.4.2   ην πξφηππν δηαρείξηζεο ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο ζε ζπκκφξθσζε 

κε ην ΔΛΟΣ ISO 45001:2018 κε εθαξκνγή ζηελ παξνρή ππεξεζίαο λαπαγνζσζηηθήο θάιπςεο 

παξαιηψλ θαη θνιπκβεηηθψλ δεμακελψλ, νξηνζέηεζε παξαιηψλ θαζψο θαη ζηε ζρνιή 

λαπαγνζσζηηθήο εθπαίδεπζεο θαη  ρεηξηζηψλ ηαρχπινσλ ζθαθψλ,  δηαπηζηεπκέλνπ θνξέα απφ 

ην Δζληθφ χζηεκα Γηαπίζηεπζεο (ΔΤΓ) ή άιιν επίζεκν θνξέα (δεκφζην ή ηδησηηθφ) ζε ηζρχ, 

     10.4.3 ην πξφηππν πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ  ISO 14001:2015 κε εθαξκνγή 

ζηελ παξνρή   ππεξεζίαο λαπαγνζσζηηθήο θάιπςεο παξαιηψλ θαη θνιπκβεηηθψλ δεμακελψλ, 

νξηνζέηεζε παξαιηψλ  θαζψο θαη   ζηε ζρνιή λαπαγνζσζηηθήο εθπαίδεπζεο θαη  ρεηξηζηψλ 

ηαρχπινσλ ζθαθψλ ,  δηαπηζηεπκέλνπ θνξέα απφ ην Δζληθφ χζηεκα Γηαπίζηεπζεο (ΔΤΓ) ή άιιν 

επίζεκν θνξέα (δεκφζην ή ηδησηηθφ) ζε ηζρχ. 

Πποζθοπά σωπίρ ηα απαιηούμενα παπαπάνω πιζηοποιηηικά ελέγσος ποιόηηηαρ και 

διασείπιζηρ κπίνεηαι μη αποδεκηή.  

 

Άπθπο 11ο. Δπιλογή ανάδοσος 

 

11.1 Μεηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ ν Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα ππνβνιήο δηεπθξηληζηηθψλ 

εξσηήζεσλ πξνο ηνπο δηαγσληδφκελνπο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηλίζεη ηπρφλ αζάθεηεο ησλ 

πξνζθνξψλ ηνπο (ηερληθνχ ραξαθηήξα). 
11.2  Ζ επηινγή ηνπ αλάδνρνπ ζα γίλεη κε βάζε ηελ απφ άπνςε ηερληθννηθνλνκηθά ζπκθεξφηεξε 
πξνζθνξά. 
11.3  Γηα ηελ επηινγή ηεο ζπκθεξφηεξεο πξνζθνξάο αμηνινγνχληαη κφλν νη πξνζθνξέο πνπ είλαη 
απνδεθηέο ζχκθσλα κε ηνπο θαζνξηδφκελνπο νπζηψδεηο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο ζπγγξαθήο 
ππνρξεψζεσλ. Οπζηψδεηο φξνη ζεσξνχληαη φινη νη φξνη εθηφο φζσλ ξεηά θαζνξίδνληαη σο 
επνπζηψδεηο ή κε επηζπκεηνί. 
11.4  Γηα ηελ επηινγή ηνπ αλάδνρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί αμηνιφγεζε, βαζκνιφγεζε θαη 
ππνινγηζκφο ηνπ ηειηθνχ βαζκνχ θάζε πξνζθνξάο βάζεη ησλ ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 
πνπ ζα ππνβάιινπλ νη ζπκκεηέρνληεο λφκηκα θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Ζ 
αμηνιφγεζε, βαζκνιφγεζε θαη θαηάηαμε κε βάζε ηνλ ηειηθφ βαζκφ πνπ ζα ιάβεη ε θάζε 
πξνζθνξά, ζα γίλεη κε θξηηήξηα θαη κεζνδνινγία πνπ αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα. 
11.5  Μεηά ηνλ έιεγρν δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ην 
άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, βάζεη ηνπ νπνίνπ νη πξνζθνξέο θξίλνληαη ηππηθά 
απνδεθηέο ή ηππηθά απαξάδεθηεο, αθνινπζεί ε αμηνιφγεζε ησλ ηππηθά απνδεθηψλ πξνζθνξψλ. 
Πξνζθνξέο πνπ απνξξίπηνληαη γηα ηππηθνχο ιφγνπο απνθιείνληαη απφ ηηο επφκελεο δηαδηθαζίεο 
αμηνιφγεζεο. 
11.6 Ζ επηινγή ηνπ αλάδνρνπ ζα γίλεη µε βάζε ηελ απφ άπνςε ηερληθννηθνλνµηθά ζπµθεξφηεξε 
πξνζθνξά γηα ηνλ ∆ήµν. Γηα ηελ αλάδεημε ηεο ζπµθεξφηεξεο πξνζθνξάο, ε αμηνιφγεζε ησλ 
πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ αξµφδηα επηηξνπή αμηνιφγεζεο γηα αλάζεζε ηνπ έξγνπ µε βαζµνινγία 
θξηηεξίσλ πνπ απαξηίδνληαη ζηηο θάησζη νµάδεο : 

Κριτιριο ανάκεςθσ81 τθσ φμβαςθσ82 είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά βάςθ  βάςει βέλτιςτησ ςχέςησ ποιότητασ – τιμθσ η οποία εκτιμάται βάςει των κάτωιι 
κριτηρίων  
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Για τθν ανάδειξθ τθσ ςυµφερότερθσ προςφοράσ, θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει από 
αρµόδια επιτροπι αξιολόγθςθσ για ανάκεςθ του ζργου µε βακµολογία κριτθρίων που 
απαρτίηονται ςτισ κάτωκι οµάδεσ : 
 
 Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΤΝΣΕΛΕΣΕ ΒΑΡΤΣΗΣΑ – ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Uτ) ΚΥΜΑΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ 100 ΕΩΣ 120 ΒΑΘΜΟΥΣ 

Συντελεςτθσ 

βαρφτητασ (β) 

(%) 

 α1.Εξοπλιςμόσ που διατίκεται για τθν εκτζλεςθ του ζργου. (Διάκεςθ του 25 

 απαιτoφμενoυ εξοπλιςμοφ)  

 α2 .Προθγοφμενθ Εμπειρία του διαγωνιηόμενου ςε παροχι αντίςτοιχων 

εργαςιϊν, 
35 

 ικανότθτα και διαγωγι και προθγοφμενθ ςυνεργαςία με τον Διμο και 

άλλων ΟΣΑ 
 

 ςτθν Ελλάδα ι το εξωτερικό.  

 α3. Επάρκεια, εμπειρία και ικανότθτα του προςωπικοφ για τθν εκτζλεςθ του 

ζργου 
20 

 (αντίγραφα των αδειϊν άςκθςθσ επαγγζλματοσ των ναυαγοςωςτϊν που 

κα 
 

 χρθςιμοποιιςει ο ανάδοχοσ με χρονολογία απόκτθςθσ άδειασ 

επαγγζλματοσ κλπ) 
 

 α4. Χρόνοσ ζναρξθσ εκτζλεςθσ του ζργου 5 

 α5. Διάκεςθ εφεδρικοφ εξοπλιςμοφ και service 15 

  

 
H βακμολογία κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ. Η 
βακμολογία είναι 100 βακμοί για τισ περιπτϊςεισ που ικανοποιοφνται  ακριβϊσ όλοι οι 
όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Η βακμολογία αυτι αυξάνεται ζωσ 120 βακμοφσ όταν 
υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Η ςυνολικι βακμολογία κυμαίνεται από 100 
ζωσ 120 βακμοφσ. Προςφορζσ που κα λάβουν, ςε κάποιο από τα κριτιρια, βακμό κάτω του 
100, απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  
 
Πλέον ςυμφέρουςα από οικονομικθ άποψη προςφορά είναι εκείνη που παρουςιάζει το  
μικρότερο λόγο τησ τιμθσ τησ προςφοράσ προσ τη βαιμολογία τησ . 
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Απορρίπτονται οι προςφορζσ που παρουςιάηουν ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ 
και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ.  
 
υνολικι βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ  
Ο ςυνολικόσ βακμόσ τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ κάκε διαγωνιηόμενου υπολογίηεται από τθν 
παρακάτω ςχζςθ: 
Βτ = (Uτi x βi) + (Uτii x βii) + (Uτiii x βiiii) + (Uτiv x βiv) 
όπου : 
Βτ= ο ςυνολικόσ βακμόσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ του διαγωνιηόμενου,  
Uτ = ο βακμόσ του κριτθρίου και  
β = ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου  
 
Η ςτακμιςμζνθ βακμολογία κάκε προςφοράσ προκφπτει από τον τφπο  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ/ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
. 
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ΛΟΙΠΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 
 
 
Άπθπο 12ο. ςμβαηικά ζηοισεία 
 
πκβαηηθά ζηνηρεία πνπ δηέπνπλ ηνπο φξνπο ηνπ έξγνπ θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 
  
α) Ζ Γηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ. 
β) Ο πξνυπνινγηζκφο 
γ) Ζ πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (.Τ.) 
δ) Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ. 
ε) Ζ πξνζθνξά ηνπ αλάδνρνπ (ηερληθή θαη νηθνλνκηθή). 
ζη) Σν ζπκθσλεηηθφ πνπ ζα ππνγξαθεί κε ηνλ αλάδνρν 

 
Άπθπο 13ο. Ιζσύοςζερ, διαηάξειρ 
 

Ζ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ δηέπεηαη απφ ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο : 

 
• ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη,  

• ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 

Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

• ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεύζεηο Ννκηθώλ 

Πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 

(Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθόηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 

• ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 

2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο» 

• ηνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Νόκσλ γηα ην Διεγθηηθό πλέδξην» 

• ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 

Κεληξηθνύ Ζιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…» 

• ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξόγξακκα 

Γηαύγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο” 

• ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α). 

• ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 «Κώδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ 114 Α). 

• ηεο κε αξ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 

«Ρύζκηζε εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνύ Ζιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο» 

• ηεο κε αξ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 

«Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)»,  

• ηνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Καηαρώξηζε δεκνζηεύζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθό 

θαη ηνπηθό Σύπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,  

• ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύξσζε Κώδηθα Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

• ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”  θαη 

ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

• ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξόζβαζε ζε δεκόζηα έγγξαθα θαη 

ζηνηρεία»,  
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• ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο Γηαηάθηεο» 

• ηνπ λ. 4555/2018 (Α’ 133) «Μεηαξξύζκηζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο - 

Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο - Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο - Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. [Πξόγξακκα «ΚΛΔΗΘΔΝΖ Η»] -Ρπζκίζεηο γηα ηνλ 

εθζπγρξνληζκό ηνπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΦΟΓΑ - Ρπζκίζεηο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε, ηαρύηεξε θαη εληαία άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή 

ηζαγέλεηαο θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε - Λνηπέο δηαηάμεηο αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο.» 

• ηνπ  π.δ..71/2020 «ρνιέο λαπαγνζσζηηθήο εθπαίδεπζεο, ρνξήγεζε άδεηαο λαπαγνζώζηε, 

ππνρξεσηηθή πξόζιεςε λαπαγνζώζηε ζε νξγαλσκέλεο ή κε παξαιίεο», όπσο ηζρύεη. 

• ηνπ άξζξνπ 68 παξ. 1 ηνπ N.3863/2010 «Νέν αζθαιηζηηθό ζύζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, 

ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο», όπσο απηή αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 22 

ηνπ Ν. 4144/2013  

• ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λόκσλ εθδνζεηζώλ θαλνληζηηθώλ πξάμεσλ, ησλ ινηπώλ δηαηάμεσλ 

πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ από ηα νξηδόκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε ηεο παξνύζαο,  

θαζώο θαη ηνπ ζπλόινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνύ, εξγαηηθνύ, θνηλσληθνύ, πεξηβαιινληηθνύ 

θαη θνξνινγηθνύ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, έζησ θαη 

αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

 
Άπθπο 14ο. Δπιβαπύνζειρ ανάδοσος 
 
Ο αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε ηα έμνδα δεκνζίεπζεο θαη κε ηνπο ηζρχνληεο θαηά ηελ εκέξα ηνπ 
δηαγσληζκνχ θφξνπο, ηέιε θαη θξαηήζεηο, πιελ ηνπ ΦΠΑ. 
 
Άπθπο 15ο. Γιάπκεια ζςμβαηικού ανηικειμένος 
 

15.1 Ζ ζπκβαηηθή δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαζνξίδεηαη γηα ηέζζεξηο  (4) απφ 01 Ηνπλίνπ 

έσο 30 επηεκβξίνπ γηα ην έηνο 2021.  
 
Άπθπο 16

ο
.  Πποζωπικό - Σεσνικόρ & Μησανικόρ εξοπλιζμόρ 

 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ην αξγφηεξν δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ λα 
παξνπζηάζεη φιν ηνλ απαηηνχκελν ηερληθφ θαη κεραληθφ εμνπιηζκφ πνπ αλαθέξεηαη ζην 
Π.Γ.71/2021 θαζψο θαη ζηα άξζξα 4 θαη 5 ηεο παξνχζεο. 
 
Άπθπο 17

ο
.  Γενικέρ Γιαηάξειρ 

 
ε πεξίπησζε παξαβάζεσο ή αηπρήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα εθηειέζεσο ηεο ππεξεζίαο ν αλάδνρνο 

παξακέλεη κόλνο ππεύζπλνο αζηηθώο θαη πνηληθώο επζπλώλ θαη κάιηζηα γηα δεκηέο θαη αηπρήκαηα 

είηε ζην πξνζσπηθό ηνπ (εξγάηεο, ππάιιεινη θ.ι.π.) είηε ζηηο θαηαζθεπέο, είηε ζηνλ εξγνδόηε, είηε 

ζε ηξίηνπο, ή ζε ππάξρνπζεο θαηαζθεπέο θ.ι.π. ιόγσ παξαβάζεσο ή παξαιείςεσο θαηά ηελ 

εθαξκνγή ησλ αλαθεξόκελσλ ζηελ παξνύζα. 

Καηά ζπλέπεηα ν αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθόο ππόρξενο γηα ηελ ελδερόκελε θαηαβνιή 

απνδεκηώζεσο, ππέρσλ θαη θάζε άιιε αζηηθή θαη πνηληθή επζύλε νπσζδήπνηε πξνθύπηνπζα από 

ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο. 

Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνύλ θαηά ηνπο θαλόλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο από εηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθό.  

Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη όπσο κε δηθέο ηνπ δαπάλεο εγθαηαζηήζεη ζηνπο ρώξνπο εξγαζηώλ όια 

όζα πξνβιέπνληαη από ηηο θείκελεο δηαηάμεηο γηα ηελ πγηεηλή  θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδόκελσλ θιπ. 
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Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ έθδνζε θάζε θαηά 

λόκν πξνβιεπόκελεο  άδεηαο εθηέιεζεο εξγαζηώλ, θαζηζηάκελνο απνθιεηζηηθώο θαη νπζηαζηηθώο 

ππεύζπλνο γηα θάζε παξάβαζε ησλ ελ ηζρύ δηαηάμεσλ πεξί εθηειέζεσλ ησλ εξγαζηώλ.  

 

Πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε νη δηαηάμεηο ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

 
 
 

Μύθνλνο, 27-05-2021 

Ζ πληάμαζα 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 
Μύθνλνο, 27-05-2021 

Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο  
Σ.Τ. Γήκνπ Μπθόλνπ 
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