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ΚΑΕ:  1561420004 
  
 

ΣΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΗ – ΜΕΛΕΣΗ 

«ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΑΤΑΓΟΩΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΟΛΤΤΧΝΑΣΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΤ 
ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2022». 

1.1 Αντικείμενο  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν για τθν ναυαγοςωςτικι κάλυψθ πολυςφχναςτων 
παραλιϊν του Διμου ΜΕΓΑΡΕΩΝ  για το ζτοσ 2022 και αφορά τθν περίοδο από 1θ ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2022   
ζωσ 30θ  ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2022 ( 2 μινεσ) ςφμφωνα με τθν απόφαςθ τθσ επιτροπισ του άρκρου 11 του 
ΠΔ71/2020. 
 

φμφωνα με το υπ’  αρ. πρωτ.  2131.16/2263/ 2021 Πρακτικό τθσ Επιτροπισ για  τον χαρακτθριςμό   
παραλιϊν  ωσ πολυςφχναςτεσ   του Λιμεναρχείου ΕΛΕΤΙΝΑ  για το 2022,  παραλίεσ που ζχουν 
χαρακτθριςτεί ωσ πολυςφχναςτεσ λουτρικζσ εγκαταςτάςεισ και επιβάλλεται θ επιτιρθςι τουσ από 
ναυαγοςϊςτεσ είναι: 

 
1. Παραλία   Βαρζα  Μεγάρων 2  
2. Παραλία   Βαρζα  Μεγάρων 3 

 
 

Θ  ωσ άνω αναφερόμενθ ναυαγοςωςτικι κάλυψθ  κα εκτελείται κακθμερινά, κακϊσ και Κυριακζσ και 
Αργίεσ, για το ςφνολο των ωρϊν κατά τισ οποίεσ ζκαςτθ παραλία είναι ανοικτι για το κοινό. 

 
Θ ενδεικτικι δαπάνθ τθσ υπθρεςίασ για τισ  περιόδουσ (Ιοφλιοσ-επτζμβριοσ  2022 ) υπολογίηεται ςτο 
ποςό των     24150,19  €  πλζον Φ.Π.Α. 

 
Η ςυνολική εκτιμώμενη αξία τησ υπό ανάθεςησ ςφμβαςησ ανζρχεται ςτο ποςό των 
24150,19  € χωρίσ ΦΠΑ   ( 29946,24 €  με  ΦΠΑ 24% ). 

 
Ο Διμοσ κα ανακζςει απ’ ευκείασ τθν προαναφερόμενθ υπθρεςία ςε ανάδοχο που κα διακζτει το 
απαραίτθτο βάςθ νομοκεςίασ (Π.Δ. 71/2020) προςωπικό (το απαιτοφμενο αρικμό ναυαγοςωςτϊν), 
τον εξοπλιςμό και τθν τεχνογνωςία και ανάλογθ εμπειρία που είναι απαραίτθτα για τθν καλι 
εκτζλεςι του. 
 
Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 

ςυμβάςεων (CPV): 92332000-7 «Τπθρεςίεσ λουτρικϊν εγκαταςτάςεων παραλιϊν». 
 

1.2 Διάρκεια ςφμβαςησ 

 

Θ  διάρκεια  τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δφο  μινεσ και αφορά τθν περίοδο από 1θ Αυγοφςτου ζωσ 

30θ επτεμβρίου 2022 
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Χρηματοδότηςη τησ ςφμβαςησ 
 
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο Διμοσ Μεγαρζων. Θ δαπάνθ κα βαρφνει 
τον ΚΑ  15.6142.0004  του προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2022 του Διμου 

1.3 Ενδεικτικόσ Προχπολογιςμόσ (Δαπάνεσ προςωπικοφ) 

 
Ο προχπολογιςμόσ τησ υπηρεςίασ ςυντάςςεται με βάςη το πρότυπο αρχείο κοςτολόγηςησ για τισ 
δαπάνεσ προςωπικοφ  που ζχει αποδεχτεί η ΚΕΔΕ 

 

α/α  
Περιγραφι 

Αρικμόσ 
Ναυαγο- 
ςωςτϊν 

 
 
 

(Α)= 2 

Μινεσ 
απαςχό 
λθςθσ 

 
 
 

(Β)=2 

Ανκρωπομινεσ 
 
 
 
 
 

(Γ)= (Α)x(B)= 4 

Σιμι μονάδασ 
ανκρωπομινα 

(ανά 
ναυαγοςϊςτθ 
και ανά μινα) 

(€) 
 

( Δ ) 
 

Αξία 

(€) 
 
 
 
 
 

(Ε)=(Γ)x(Δ) 

 
 

1 

 
Παροχι υπθρεςιϊν για τθ 
ναυαγοςωςτικι κάλυψθ 
πολυςφχναςτων παραλιϊν 
Διμου Μεγαρζων  για το 
ζτοσ 2022 

 
 

 2 

 
 

 2 

 
 

    4 

 
 

   1861,3275 

 
 

    7445,31 

Άκροιςμα     7.445,31 

ΦΠΑ 24%     1.786,87 

φνολο      9.232,18 

 

Θ τιμι μονάδασ ανά ναυαγοςϊςτθ και ανά μινα (ανκρωπομινασ) για τθν «ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΓΙΑ 
ΣΘΝ ΝΑΤΑΓΟΩΣΙΚΘ ΚΑΛΤΨΘ ΠΟΛΤΤΧΝΑΣΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2022», 
περιλαμβάνει: 

α) τθ χριςθ του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, 
 Σθν διάκεςθ του ςυνόλου του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ. 
 Σο τακτικό service και ςυντιρθςθ του απαςχολοφμενου εξοπλιςμοφ για τθν διαςφάλιςθ τθσ 

άψογθσ λειτουργίασ του. 
 Σα   άμεςα ζξοδα λειτουργίασ και κίνθςθσ του εξοπλιςμοφ του (καφςιμα, λιπαντικά, 

ςυντιρθςθ κ.λ.π.) 
 Σθν αςφαλιςτικι κάλυψθ του απαςχολοφμενου εξοπλιςμοφ κακϊσ και διάφορα ςυναφι τζλθ 

και φόροι. 

β) το απαιτοφμενο προςωπικό, δθλαδι τθν αμοιβι του άμεςα απαςχολοφμενου προςωπικοφ 
(μιςκοδοςία και εργοδοτικζσ ειςφορζσ των οδθγϊν, χειριςτϊν και βοθκθτικοφ προςωπικοφ) 
και λοιπά ςυναφι ζξοδα με τθν απαςχόλθςι του ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των 
εργοδοτικϊν και λοιπϊν επιβαρφνςεων του προςωπικοφ ςυμπεριλαμβανομζνων και των 
επιβαρφνςεων για εργαςία κατά το ςαββατοκφριακο, όλων των εξόδων για τθν εκτζλεςθ τθσ 
υπθρεςίασ και ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ Διακιρυξθσ και τθσ .Τ. ςφμφωνα με τθν 
ιςχφουςα νομοκεςία όλων των νόμιμων κρατιςεων. 
Σο δικαίωμα προαίρεςθσ ενεργοποιείται όταν ςφμφωνα με τα πρακτικά των λιμεναρχείων το 
ζτοσ 2022 ςε περίπτωςθ που απαιτθκεί ναυαγοςωςτικι κάλυψθ  ςε επιπλζον πολυςφχναςτεσ 
παραλίεσ ι/και επιπλζον ναυαγοςϊςτεσ με τον αντίςτοιχο εξοπλιςμό για τισ υπάρχουςεσ 
παραλίεσ κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ αφξθςθσ του ωραρίου. Θ τιμι μονάδασ του δικαιϊματοσ 
προαίρεςθσ κα είναι θ αντίςτοιχθ ςυμβατικι τιμι μονάδασ για κάκε ζτοσ. 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποδείξει ςτθν προςφορά του όλα τα τεχνικά και μθχανικά μζςα που 
προβλζπονται από τθ νομοκεςία –Π.Δ. 71/2020- και τις σχετικζς διατάξεις, ωσ απαραίτθτα για τθν 
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εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ  και ςυγκεκριμζνα: 

1. Σον απαραίτθτο αρικμό (αντίςτοιχο με τον αρικμό των ναυαγοςωςτϊν) από μθχανοκίνθτα, 
επαγγελματικά μικρά ςκάφθ ολικοφ μικουσ τουλάχιςτον 3,30 μζτρων ιπποδφναμθσ τουλάχιςτον ζξι 
(6) HP, εγγεγραμμζνο ςε βιβλίο Εγγραφισ Μικρϊν καφϊν χρϊματοσ εξωτερικά πορτοκαλί, με τα 
προβλεπόμενα για τθν κατθγορία του εφόδια. το μζςο των πλευρϊν του μικροφ ςκάφουσ, δεξιά και 
αριςτερά, είναι γραμμζνθ θ ζνδειξθ ΩΣΙΚΟ ΚΑΦΟ και, κάτωκεν αυτισ, θ ζνδειξθ RESCUE BOAT, 
μπλε απόχρωςθσ. Θ ζλικα του μικροφ ςκάφουσ είναι προφυλαγμζνθ με πλζγμα για τθν αποτροπι 
ατυχιματοσ. Μετά τθ ςυμπλιρωςθ δζκα (10) ετϊν από τθν εγγραφι του ςτο Βιβλίο Εγγραφισ Μικρϊν 
καφϊν, επιτρζπεται θ δραςτθριοποίθςι του, με τθν προχπόκεςθ υποβολισ, του υπόχρεου, ςε ετιςια 
βάςθ, ςτθ Λιμενικι Αρχι, βεβαίωςθσ Αναγνωριςμζνου Οργανιςμοφ ι διπλωματοφχου ι πτυχιοφχου 
ναυπθγοφ, από τθν  οποία να προκφπτει, φςτερα από επικεϊρθςθ, ότι το ςκάφοσ και οι προωςτικοί 
κινθτιρεσ του εξακολουκοφν να πλθροφν τισ απαιτιςεισ των ιςχυόντων κανονιςμϊν και διατάξεων και 
διατθροφνται ςε ικανοποιθτικι κατάςταςθ. 

2.  αδιάβροχο φακό, 

3.  κιάλια μεγζκυνςθσ τουλάχιςτον επτά επί πενιντα mm 

4.  ναυαγοςωςτικό ςωςίβιο, ςφμφωνα με το Παράρτθμα «Δ» του Π.Δ. 71/2020 

5. ςανίδα διάςωςθσ, τουλάχιςτον 2,20 μζτρων, ςφμφωνα με το Παράρτθμα «Σ» του Π.Δ. 71/2020, 

6. ςωςτικό ςωλινα, ςφμφωνα με το Παράρτθμα «Ε» του Π.Δ. 71/2020 (ο εφοδιαςμόσ με ςωςτικό 
ςωλινα είναι προαιρετικόσ). 

7.  φορθτό φαρμακείο, το περιεχόμενο του οποίου περιλαμβάνεται ςτον παρακάτω πίνακα (όμοιο με 
Παράρτθμα «Ι» του Π.Δ. 71/2020) και φορθτό αυτόματο εξωτερικό,  απινιδωτι με αυτοκόλλθτα 
θλεκτρόδια ενθλίκων και βρεφϊν : 

Α. ΦΑΡΜΑΚΑ    

Αντιςταμινικά χάπια 1 

Οξυηενζ  50cc 

κεφαςμα Γλυκόηθσ για τθν Αντιμετϊπιςθ τθσ Τπογλυκαιμίασ  1 

Παρακεταμόλθ ςε χάπια 500mg 1 

υςκευι αυτόματθσ ζγχυςθσ αδρεναλίνθσ τφπου Epipen ενθλίκων Λ 1 

υςκευι αυτόματθσ ζγχυςθσ αδρεναλίνθσ τφπου Epipen παιδιϊν  1 

Ενζςιμθ Τδροκορτιηόλθ 200mg 1 

Αντιιςταμινικι αλοιφι 1 

Αλοιφι Αργυροφχου ςουλφαδιαηίνθσ ι άλλο ςκεφαςμα υδρογζλθσ κατά 
εγκαυμάτων  

2 

Διάλυμα Ιωδιοφχου Ποβιδόνθσ 10% Φιαλίδιο 
30ml κατ’ 
ελάχιςτο 

Φυςιολογικόσ ορόσ 0,9%NaCl  ςε φιαλίδια των 10ml για οφκαλμικι ζκπλυςθ 10 

Βρογχοδιαςταλτικά για τθν δφςπνοια 2 

Β. ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΛΙΚΟ  

Αυτοκόλλθτα Ράμματα Επιδερμικά 3mm*75mm ςε Αποςτειρωμζνθ ςυςκευαςία 20 

Αυχενικό Κολάρο Ρυκμιηόμενο Παιδιατρικό 1 

Βαμβάκι Ιατρικισ Χριςθσ Πεπιεςμζνο Ρολό 1 

Επίδεςμοσ Αιμοςτατικόσ Reliance με Επίκεμα 2 

Ιμάντασ Κςχαιμθσ Περίδεςθσ 1 

Παγοκφςτθ – Θερμοκφςτθ Πολλαπλϊν Χριςεων 2 

Ψυκτικό πρζι 400ml 1 

Λαρυγγικι μάςκα Μζγεκοσ 3,4,5 1 

Γάηεσ αποςτειρωμζνεσ 10cm*10cm-12PLY/36cm*40cm ςε ξεχωριςτι ςυςκευαςία θ 
κακεμιά  

20 

Ελαςτικόσ επίδεςμοσ πλάτουσ 10cm 2 

Ελαςτικόσ επίδεςμοσ πλάτουσ 5cm 2 

Αλκοολοφχο διάλυμα αντιςθψίασ δζρματοσ Φιαλίδιο 
50ml κατ’ 
ελάχιςτο 
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Λευκοπλάςτ υφαςμάτινο , λευκό , πλάτουσ τουλάχιςτον 3cm 1 

φριγγεσ με βελόνθ, αποςτειρωμζνεσ , ςε μονι ςυςκευαςία 5ml 5 

Γάντια latex ι βινυλίου νιτριλίου (όχι μαφρου χρϊματοσ) 10 ηευγάρια 

Αυτοκόλλθτεσ γάηεσ τφπου Hansaplast διαςτάςεων κατ’ ελάχιςτον 2*2cm 10 

Μάςκα χοριγθςθσ Οξυγόνου 3 

Μάςκα χοριγθςθσ εμφυςιςεων κατά τθν ΚΑΡΠΑ , τφπου pocket mask 1 

Ψαλίδι υφαςμάτων τφπου Lister 1 

τοματοφαρυγγικοί αγωγοί τφπου Guedel διαφόρων μεγεκϊν ετ 6 
τεμαχίων 
διαφορετικοφ 
μεγζκουσ  

Αερονάρκθκεσ άνω και κάτω άκρων 1 τεμάχιο για 
κάκε είδοσ 

Αυχενικόσ κθδεμόνασ ςκλθρόσ , ρυκμιηόμενοσ ςε μζγεκοσ , πολλαπλϊν χριςεων 1 

Βελόνα αποςυμπίεςθσ πνευμοκϊρακα  1 

Επίκεμα κωρακικοφ τραφματοσ 1 

Αποςτειρωμζνο τοφλι εμβαπτιςμζνο ςε νερό και φυτικά ζλαια για ζγκαυμα  2 

Γ. ΟΡΓΑΝΑ  

Φορθτι ςυςκευι ανάνθψθσ ςτόμα με ςτόμα τφπου Brook 1 

Φιάλθ Οξυγόνου Φορθτι, πολλαπλϊν χριςεων με ρυκμιςτι και μειωτιρα πίεςθσ 
και ροόμετρο, κατ’ ελάχιςτον 1 λίτρου και κατ’ ελάχιςτθσ μζγιςτθσ πίεςθσ 200bar 

1 
 

Αςκόσ χορθγιςεωσ εμφυςιςεων τφπου AMBU,ενθλίκων, πολλαπλϊν χριςεων 1 

υςκευι αναρρόφθςθσ δθλθτθρίου 1 

υςκευι αναρρόφθςθσ εκκρίςεων χειροκίνθτθ 1 

Παλμικό οξφμετρο με εφροσ μζτρθςθσ κατ’ ελάχιςτον από 70% ζωσ 99% SatO2 1 

υςκευι μζτρθςθσ ςακχάρου με ταινίεσ μζτρθςθσ και ςκαρφιςτιρεσ 1 

8.  πτυςςόμενο φορείο και ςανίδα ακινθτοποίθςθσ επιπλζουςα, με ιμάντεσ πρόςδεςθσ και ςφςτθμα 
ακινθτοποιθτι κεφαλισ ςυμβατό με τθ ςανίδα ακινθτοποίθςθσ  

9. Δφο (02) ςθμαντιρεσ, χρϊματοσ πορτοκαλί, με ςχοινί μικουσ τουλάχιςτον πενιντα (50) μζτρων και 
διαμζτρου τουλάχιςτον 10mm 

10.  Ζνδυμα κολφμβθςθσ χρϊματοσ πορτοκαλί, ςτο οποίο αναγράφεται θ ζνδειξθ ΝΑΤΑΓΟΩΣΘ – 
LIFE GUARD 

11. Καπζλο ςτθν εμπρόςκια όψθ του οποίου αναγράφεται θ ζνδειξθ ΝΑΤΑΓΟΩΣΘ και κάτωκεν 
αυτισ θ ζνδειξθ LIFE GUARD, 

12.  Γυαλιά θλίου, 

13.  Πινακίδα χρϊματοσ πορτοκαλί διαςτάςεων 80*100 εκ., με τθν ζνδειξθ ΠΡΩΣΕ ΒΟΘΘΕΙΕ  και 
κάτωκεν αυτισ τθν ζνδειξθ FIRST AID, μπλε απόχρωςθσ  

14.  Ιςοκερμικζσ κουβζρτεσ, 

15.  Καταδυτικό μαχαίρι, 

16.  Μάςκα βυκοφ, 

17.  Βατραχοπζδιλα, 

18. θμαία Ναυαγοςϊςτθ, χρϊματοσ πορτοκαλί, διαςτάςεων 80Χ100 εκ. με τθν ζνδειξθ 
ΝΑΤΑΓΟΩΣΘ και κάτωκεν αυτισ τθν ζνδειξθ LIFE GUARD μπλε απόχρωςθσ, 

19. θμαία χρϊματοσ ερυκροφ, ίςων διαςτάςεων με τθν προθγοφμενθ με τθν ζνδειξθ ΧΩΡΙ 
ΝΑΤΑΓΟΩΣΘ και κάτωκεν αυτισ τθν ζνδειξθ NO  LIFE GUARD λευκισ απόχρωςθσ, 

20. Κινθτό τθλζφωνο για κάκε βάκρο, με διαφορετικό αρικμό κλιςθσ ζκαςτο, ο αρικμόσ κλιςθσ του 
οποίου δθμοςιοποιείται, με μζριμνα των, κατά περίπτωςθ, υπόχρεων, με κάκε πρόςφορο μζςο, 
αναγράφεται ςε περίοπτθ κζςθ ςτο βάκρο (παρατθρθτιριο) και αναφζρεται εγγράφωσ ςτθν τοπικι 
Λιμενικι Αρχι, 

21.  Φορθτι μεγαφωνικι ςυςκευι (τθλεβόα), 

22.  Κοινι ςφυρίχτρα, 

23.  Πράςινθ ςθμαία (κολυμπάτε ελεφκερα)80*100εκ. 
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24. Κίτρινθ ςθμαία (κολυμπάτε με προςοχι)80*100εκ. 

25.  Κόκκινθ ςθμαία (Απαγορεφεται θ είςοδοσ ςτο νερό)80*100εκ. 

26.  Φορθτι ςυςκευι VHF marine 

27. Κατάλλθλθ ,ειδικι , πλαςτικι ι χάρτινθ κάρτα εντόσ πλαςτικισ μεμβράνθσ ι κικθσ , θ οποία 
περιζχει το όνομα του ναυαγοςϊςτθ , τθ φωτογραφία του , τον αρικμό πρωτοκόλλου τθσ άδειασ 
ναυαγοςϊςτθ που κατζχει, κακϊσ και τθ Λιμενικι Αρχι ζκδοςθσ τθσ άδειασ. 

28. Σον απαραίτθτο αρικμό από  επαγγελματικά ατομικά ςκάφθ - Θαλάςςιο μοτοποδιλατο, ολικοφ 
μικουσ  
τουλάχιςτον δφο μζτρων και εβδομιντα πζντε (2,75) εκατοςτϊν, εγγεγραμμζνο αποκλειςτικά ςε 
Βιβλίο Εγγραφισ Μικρϊν καφϊν, ιπποδφναμθσ τουλάχιςτον ογδόντα (80) ίππων, τουλάχιςτον δυο 
(2) κζςεων, χρϊματοσ εξωτερικά πορτοκαλί, με τα προβλεπόμενα, για τθν κατθγορία του, εφόδια. 
το μζςο των πλευρϊν του ςκάφουσ, δεξιά και αριςτερά, είναι γραμμζνθ θ ζνδειξθ ΩΣΙΚΟ ΚΑΦΟ 
και, κάτωκεν αυτισ, θ ζνδειξθ RESCUE BOAT, μπλε απόχρωςθσ. ε κάκε ατομικό ςκάφοσ – καλάςςιο 
μοτοποδιλατο διατίκεται και ζνα ειδικό φορείο διάςωςθσ. Μετά τθ ςυμπλιρωςθ πζντε(05) ετϊν 
από τθν εγγραφι του ςτο Βιβλίο Εγγραφισ Μικρϊν καφϊν, επιτρζπεται θ δραςτθριοποίθςι του, με 
τθν προχπόκεςθ υποβολισ, με μζριμνα του υπόχρεου, ςε ετιςια βάςθ, ςτθ Λιμενικι Αρχι, 
βεβαίωςθσ Αναγνωριςμζνου Οργανιςμοφ ι διπλωματοφχου ι πτυχιοφχου ναυπθγοφ, από τθν οποία 
να προκφπτει, φςτερα από επικεϊρθςθ, ότι το ςκάφοσ και οι προωςτικοί κινθτιρεσ του 
εξακολουκοφν να πλθροφν τισ απαιτιςεισ των ιςχυόντων κανονιςμϊν και διατάξεων και 
διατθροφνται ςε ικανοποιθτικι κατάςταςθ. 

29. Σον απαραίτθτο αρικμό από μθχανοκίνθτα, πνευςτά, μικρά ταχφπλοα ςκάφθ, εγγεγραμμζνα ςε 
Βιβλίο Εγγραφισ Μικρϊν καφϊν ωσ επαγγελματικά, ολικοφ μικουσ τουλάχιςτον πζντε (5) μζτρων, 
ιπποδφναμθσ τουλάχιςτον εκατό (100) ίππων, με εφεδρικι μθχανι, χρϊματοσ εξωτερικά πορτοκαλί, 
εφοδιαςμζνα με τα προβλεπόμενα για τθν κατθγορία του εφόδια. το μζςο των πλευρϊν του 
ςκάφουσ, δεξιά και αριςτερά, είναι γραμμζνθ θ ζνδειξθ ΩΣΙΚΟ ΚΑΦΟ και, κάτωκεν αυτισ, θ 
ζνδειξθ RESCUE BOAT, μπλε απόχρωςθσ. Επιπλζον, πρζπει να είναι εφοδιαςμζνο με μόνιμα 
εγκατεςτθμζνο προβολζα, κακϊσ και  VHF GPS-PLOTER, με ςανίδα  ακινθτοποίθςθσ επιπλζουςα, με 
ιμάντεσ πρόςδεςθσ και ςφςτθμα ακινθτοποιθτι κεφαλισ ςυμβατό με τθ ςανίδα ακινθτοποίθςθσ, 
κακϊσ και με φορθτό φαρμακείο ναυαγοςϊςτθ – φορθτό  απινιδωτι. Μετά τθ ςυμπλιρωςθ δζκα (10) 
ετϊν από τθν εγγραφι του ςτο Βιβλίο Εγγραφισ Μικρϊν καφϊν, επιτρζπεται θ δραςτθριοποίθςι 
του, με τθν προχπόκεςθ υποβολισ, με μζριμνα του υπόχρεου, ςε ετιςια βάςθ, ςτθ Λιμενικι Αρχι, 
βεβαίωςθσ Αναγνωριςμζνου Οργανιςμοφ ι διπλωματοφχου ι πτυχιοφχου ναυπθγοφ, από τθν οποία 
να προκφπτει, φςτερα από επικεϊρθςθ, ότι το ςκάφοσ και οι προωςτικοί κινθτιρεσ του εξακολουκοφν 
να πλθροφν τισ απαιτιςεισ των ιςχυόντων κανονιςμϊν και διατάξεων και διατθροφνται ςε 
ικανοποιθτικι κατάςταςθ. ε κάκε ςκάφοσ κα επιβαίνουν ο χειριςτισ του και ζνασ ναυαγοςϊςτθσ, 
όντεσ ςε ετοιμότθτα κακθμερινά για παροχι άμεςθσ βοικειασ ςτισ υφιςτάμενεσ λουτρικζσ 
εγκαταςτάςεισ. Σο  ςκάφοσ τθσ περίπτωςθσ 2. Σου άρκρου 7 , εφόςον απαιτθκεί, επιχειρεί, προσ 
παροχι βοικειασ και εκτόσ λουτρικϊν εγκαταςτάςεων υπό τισ εντολζσ τθσ Λιμενικισ Αρχισ. 

30.  Σοποκετοφν ςε εμφανι ςθμεία πρόςβαςθσ, ςτο χϊρο των λουτρικϊν εγκαταςτάςεων, ειδικζσ 
καλαίςκθτεσ πινακίδεσ διπλισ όψεωσ ςτισ οποίεσ αναγράφονται ςτθν ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα θ 
ςθμαςία των ςθμαιϊν και ενδείξεων, το ωράριο υπθρεςίασ του ναυαγοςϊςτθ, οι τυχόν υπάρχοντεσ 
περιοριςμοί ι απαγορεφςεισ, οι αρικμοί τθλεφϊνων των τοπικϊν κζντρων παροχισ πρϊτων βοθκειϊν 
και τθσ Λιμενικισ Αρχισ και ο Ευρωπαϊκόσ Αρικμόσ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ (112). 

31. Βάκρο ναυαγοςϊςτθ 

α. Θ καταςκευι του βάκρου ναυαγοςϊςτθ δεν είναι μόνιμθ, γίνεται από κατάλλθλα υλικά κατά τρόπο 
ϊςτε να αντζχει ςε οποιεςδιποτε καιρικζσ ςυνκικεσ και φζρει απαραίτθτα κλίμακα ανόδου, κάκιςμα, 
ιςτό ςθμαίασ και  ςκζπαςτρο προφφλαξθσ από τον ιλιο. Σο βάκρο είναι τουλάχιςτον τζςςερα (4) 
τετραγωνικά μζτρα και το φψοσ του  υπερβαίνει τα τρία (3) μζτρα από τθν επιφάνεια τθσ κάλαςςασ. 

β. Θ κζςθ του βάκρου είναι τζτοια ϊςτε να διαςφαλίηεται ο ζλεγχοσ και θ τζλεια κατόπτευςθ, με 
ςτόχο τθν άμεςθ παροχι βοικειασ ςε διακινδυνεφοντεσ και ςε κάκε περίπτωςθ δεν πρζπει να 
τοποκετείται ςε κζςθ που απζχει περιςςότερο από δζκα (10) μζτρα από τθν ακτογραμμι  . Ζμπροςκεν  
του βάκρου διατθρείται , με τθν τοποκζτθςθ κϊνων, ελεφκεροσ διάδρομοσ πλάτουσ τεςςάρων (4) 
μζτρων και μικουσ ζωσ δζκα (10) μζτρων ϊςτε να διαςφαλίηεται θ άμεςθ χριςθ των ςωςτικϊν μζςων 
του παρόντοσ.   
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γ. Κατά το χρόνο υπθρεςίασ του ναυαγοςϊςτθ, αναρτάται, ςε περίοπτθ κζςθ του βάκρου, θ πινακίδα 
με τθν ζνδειξθ πρϊτων βοθκειϊν και επαίρεται ςτον ιςτό θ ςθμαία ναυαγοςϊςτθ. 
δ.  Εφόςον για οποιονδιποτε  λόγο, απουςιάηει ο ναυαγοςϊςτθσ από τθ λουτρικι εγκατάςταςθ, 
αφαιρείται θ πινακίδα με τθν ζνδειξθ των πρϊτων βοθκειϊν και επαίρεται επί του ιςτοφ θ ςθμαία που 
δεικνφει τθν απουςία ναυαγοςϊςτθ. ε περίπτωςθ που επιβάλλεται, για ζκτακτο λόγο, θ απουςία του 
ναυαγοςϊςτθ πάνω από μία (1) ϊρα, ο ναυαγοςϊςτθσ αυτόσ  αντικακίςταται ,με μζριμνα του, κατά 
περίπτωςθ,  υπόχρεου ,από τον οποίο ζχει προςλθφκεί. 

32.  Ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τα αναλϊςιμα και το μθχανικό εξοπλιςμό που απαιτοφνται  για 
τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, κακϊσ και το αναγκαίο ειδικευμζνο, ζμπειρο και ικανό, προςωπικό για να 
ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ του ναυαγοςωςτικοφ ζργου του Διμου ……. 

33. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται με τουσ ιςχφοντεσ κανόνεσ υγιεινισ, αςφάλειασ 
εργαηομζνων και προςταςίασ περιβάλλοντοσ (περιβαλλοντικοί όροι). ο μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ που 
αφορά τα ςκάφθ όπωσ μθχανζσ καλάςςθσ πρζπει να είναι τετράχρονθσ τεχνολογίασ και να πλθροφν 
τισ εκάςτοτε προδιάγραφεσ εκπομπισ ρίπων.  

34. Ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν φπαρξθ και κατάλλθλθ ςυντιρθςθ και αποκικευςθ του 
φαρμακευτικοφ – υγειονομικοφ υλικοφ – όπωσ αναλυτικά αναφζρεται ςτο Παράρτθμα «Ι» του Π.Δ. 
71/2020- κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ,  ϊςτε να είναι πρόςφορθ και άμεςθ θ χριςθ του. 

1.4 Προςωπικό εκτζλεςησ του ναυαγοςωςτικοφ ζργου 

Σο προςωπικό (ναυαγοςϊςτεσ) που κα διακζςει ο ανάδοχοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ κα είναι 
εφοδιαςμζνο με τθν απαραίτθτθ άδεια ναυαγοςϊςτθ από τθ Λιμενικι Αρχι, (άρκρο 5 Π.Δ. 71/2020) θ 
οποία κα είναι ςε ιςχφ. 

Τποχρεώςεισ ναυαγοςώςτη: 

1. Ο ναυαγοςϊςτθσ βρίςκεται ςε ετοιμότθτα με ζνδυμα κολφμβθςθσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 
υπθρεςίασ του και μπορεί να περιπολεί με ςωςτικι λζμβο κωπθλατϊντασ κοντά ςτο χϊρο των 
λουομζνων ι να κάκεται επί του υπάρχοντοσ βάκρου ναυαγοςϊςτθ ι να περιπολεί πεηόσ επί τθσ 
ακτογραμμισ, ςτο χϊρο ευκφνθσ του από 10:00 π.μ. ζωσ 18:00 μ.μ. και για επτά (7) θμζρεσ τθν 
εβδομάδα.  
2. Ο ναυαγοςϊςτθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ του παρακολουκεί τουσ λουόμενουσ, είναι ςε 
άμεςθ ετοιμότθτα παροχισ βοικειασ και δεν εκτελεί άλλθ παράλλθλθ εργαςία. Επίςθσ, φυλάςςει 
πάντοτε επί του βάκρου τθν κάρτα που προβλζπεται από τισ διατάξεισ τθσ υποπερίπτωςθσ 26) τθσ 
περίπτωςθσ γ) τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 7.  
3. Ο ναυαγοςϊςτθσ  κα ζχει τθ φροντίδα για τθν ορκι χριςθ  του εξοπλιςμοφ που κα τοποκετθκεί 
από τον Διμο και προορίηεται  για τθν διευκόλυνςθ των ΑμεΑ να προςεγγίςουν και να 
χρθςιμοποιιςουν τθν παραλία ωσ λουόμενοι.  Ο ναυαγοςϊςτθσ οφείλει να ςυνδράμει τα ΑμεΑ ςτθν 
περίπτωςθ που επικυμοφν να χρθςιμοποιιςουν τον εν λόγω εξοπλιςμό. 

1.5 Θεςμικό πλαίςιο 

Θ υπθρεςία κα παραςχεκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ 
τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν 
Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1, 

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 
2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ 
ςυναλλαγζσ», 

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και 
οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ» 



 

8 

 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και 
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…», 

 του Ν.4727/20 (ΦΕΚ 184/23.09.2020 τεφχοσ Α'): Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν 
Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) - 
Θλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972) 
και άλλεσ διατάξεισ 

 του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Τπουργοφ Εςωτερικϊν 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο 
νομαρχιακό και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ 
διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε..Ρ., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 
66) «Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ 
διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του 
ευρφτερου δθμόςιου τομζα», τθσ κοινισ απόφαςθσ των Τπουργϊν Ανάπτυξθσ και 
Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα ‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των 
μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ 
απόφαςθσ του Τφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν με αρικμ.1108437/2565/ΔΟ/2005 
(Βϋ 1590) “Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ εταιρίεσ”, 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ», 

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” 
και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά 
Θζματα”, 

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα 
και ςτοιχεία”, 

 του π.δ 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ 
Α.Ε.Π.Π.» 

 Σου Π.Δ.71/2020 «χολζσ ναυαγοςωςτικισ εκπαίδευςθσ, χοριγθςθ άδειασ ναυαγοςϊςτθ, 
υποχρεωτικι πρόςλθψθ ναυαγοςϊςτθ ςε οργανωμζνεσ ι μθ παραλίεσ», όπωσ 
τροποποιθμζνεσ ιςχφουν. 

 τθσ με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεφχοσ Β') Απόφαςθσ του Τπ. Οικονομίασ 
& Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΘΜΔΘ) του Τπουργείου Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ 

 τθσ με αρ. 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεφχοσ Β') Απόφαςθσ του Τπ. 
Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 
υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ..).», 

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν 
διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ 
παροφςασ, κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, 
περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ 
παροφςασ. 

  ΘΕΩΡΘΘΘΚΕ 

Μζγαρα  8/7/2022 Μζγαρα  8/7/2022 Μζγαρα  8/7/2022 

Ο υντάξασ Θ αν. προϊςταμζνθ Σ.Τ. Ο αν. Δ/ντισ  Σ.Τ. 

  

 

 

              α/α 
   

Χ. Σουμπανιάρθσ 

Μθχ/γοσ  Μθχ/κοσ 

Παρ. Κατρακοφλθ 

Πολιτικόσ Μηχανικόσ 

     Χ. Σουμπανιάρθσ 

      Μθχ/γοσ  Μθχ/κοσ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 
ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΣΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
 
 
 

Αρ. Φακ.  Δθμ.  φμβ. Εργαςίασ :     6/ 2022 
 
ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΘΝ ΝΑΤΑΓΟΩΣΙΚΘ 
ΚΑΛΤΨΘ ΠΟΛΤΤΧΝΑΣΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΘΜΟΤ 
ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2022 

ΚΑΕ:  15.6142.0004 
  
 

 

     

  

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 

(ΘΕΗ 1) 
   

 
     

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΟΣΗΣΑ  ΜΟΝΑΔΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ  
ΔΑΠΑΝΗ Ε € 
(ΠΕΡΙΟΧΗ Α΄) 

1 Δαπάνεσ προςωπικοφ 
1 
 

Κατ’ 
αποκοπι 

1861,3275 3722,655 

2 
Δαπάνεσ χριςθσ του 
εξοπλιςμοφ και 
λειτουργικά ζξοδα 

1 
Κατ’ 

αποκοπι 
1795,00 3590,00 

3 
Δαπάνεσ management – 
οργάνωςθ και διαχείριςθ 
εκτζλεςθσ εργαςιϊν 

1 
Κατ’ 

αποκοπι 
660,95 1321,90 

4 
Δαπάνεσ Διαβίωςθσ 
Προςωπικοφ 

1 
Κατ’ 

αποκοπι 
220,27 440,54 

ΚΑΘΑΡΗ ΔΑΠΑΝΗ 9075,10 

5 
Δαπάνεσ επιςκευισ και 
τοποκζτθςθσ πφργων 

1 Σεμάχιο 1800,00 1800,00 

6 
Δαπάνεσ οριοκζτθςθσ 
παραλιϊν – ιμανςθ 
ορίων κολφμβθςθσ 

1 Σεμάχιο 1200,00 1200,00 

    

ΤΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΟ 
ΠΕΡΙΟΔΟΤ 
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 3 
ΜΗΝΩΝ  12075,10 

    

(ανοιγμζνο) 
ΚΟΣΟ ΑΝΑ 
ΜΗΝΑ  6037,55 € 
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

(ΓΙΑ ΔΤΟ ΘΕΕΙ) 

 
     

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΟΣΗΣΑ  ΜΟΝΑΔΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ  
ΔΑΠΑΝΗ Ε € 
(ΠΕΡΙΟΧΗ Α΄) 

1 Δαπάνεσ προςωπικοφ 2 
Κατ’ 

αποκοπι 
3722,655 7445,31 

2 
Δαπάνεσ χριςθσ του 
εξοπλιςμοφ και 
λειτουργικά ζξοδα 

2 
Κατ’ 

αποκοπι 
3590,00 7180,00 

3 
Δαπάνεσ management – 
οργάνωςθ και διαχείριςθ 
εκτζλεςθσ εργαςιϊν 

2 
Κατ’ 

αποκοπι 
1321,90 

2643,80 
 

4 
Δαπάνεσ Διαβίωςθσ 
Προςωπικοφ 

2 
Κατ’ 

αποκοπι 
440,54 

881,08 
 

ΚΑΘΑΡΗ ΔΑΠΑΝΗ 18.150,19 

5 
Δαπάνεσ επιςκευισ και 
τοποκζτθςθσ πφργων 
 

2 Σεμάχιο 1800,00 3600,00 

6 

Δαπάνεσ οριοκζτθςθσ 
παραλιϊν – ιμανςθ 
ορίων κολφμβθςθσ 
 

2 Σεμάχιο 1200,00 2400,00 

    

ΤΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΟ 
ΠΕΡΙΟΔΟΤ 
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 2 
ΜΗΝΩΝ  24150,19 

    

ΚΟΣΟ ΑΝΑ 
ΜΗΝΑ  12075,10 € 

      

    

ΤΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΟ 
ΠΕΡΙΟΔΟΤ 
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 2 
ΜΗΝΩΝ  24150,19 

    
ΦΠΑ 24% 5796,05 

    

ΤΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΟ 
ΠΕΡΙΟΔΟΤ 
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 2 
ΜΗΝΩΝ  ΜΕ 
ΦΠΑ  29.946,24 

 

  ΘΕΩΡΘΘΘΚΕ 

Μζγαρα  8/7/2022 Μζγαρα  8/7/2022 Μζγαρα  8/7/2022 

Ο υντάξασ Θ αν. προϊςταμζνθ Σ.Τ. Ο αν. Δ/ντισ  Σ.Τ. 

  

 

 

              α/α 
   

Χ. Σουμπανιάρθσ 

Μθχ/γοσ  Μθχ/κοσ 

Παρ. Κατρακοφλθ 

Πολιτικόσ Μθχανικόσ 

     Χ. Σουμπανιάρθσ 

      Μθχ/γοσ  Μθχ/κοσ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 
ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΣΜΗΜΑ  ΠΡΜΗΘΕΙΩΝ 

Αρ. Φακ.  Δθμ.  φμβ. Εργαςίασ :  6/ 2022 
 

ΚΑΕ:  1561420004 
  
 

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

 «ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΑΤΑΓΟΩΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΟΛΤΤΧΝΑΣΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ 
ΔΗΜΟΤ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2022». 

 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ είναι θ ςυγγραφι υποχρεϊςεων για τθν: «ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΝΑΤΑΓΟΩΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΟΛΤΤΧΝΑΣΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΤ ΜΕΓΑΡΕΩΝ  ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2022». 
Ο Διμοσ Μεγαρζων κα ανακζςει,  τθν προαναφερόμενθ υπθρεςία, ςε ανάδοχο που κα διακζτει το 
προςωπικό, τον εξοπλιςμό και τεχνογνωςία απαραίτθτα για τθν καλι εκτζλεςθ. 

Άρθρο 1ο. Διάκριςη χώρου εργαςίασ 

Ωσ χϊροσ ςυμβατικισ εργαςίασ και άμεςθσ παροχισ εργαςιϊν του αναδόχου ορίηεται θ παραλιακι 
ηϊνθ των ακτϊν του Διμου Μεγαρζων και ςυγκεκριμζνα : 

 
 

1. Παραλία   Βαρζα  Μεγάρων 2 
2. Παραλία   Βαρζα  Μεγάρων 3 

 
 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποδείξει ςτθν προςφορά του όλα τα τεχνικά και μθχανικά μζςα που 
προβλζπονται από τθ νομοκεςία –Π.Δ. 71/2020- και τις σχετικζς διατάξεις, ωσ απαραίτθτα για τθν 
εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ  και ςυγκεκριμζνα: 

1. Σον απαραίτθτο αρικμό (αντίςτοιχο με τον αρικμό των ναυαγοςωςτϊν) από μθχανοκίνθτα, 
επαγγελματικά μικρά ςκάφθ ολικοφ μικουσ τουλάχιςτον 3,30 μζτρων ιπποδφναμθσ τουλάχιςτον ζξι 
(6) HP, εγγεγραμμζνο ςε βιβλίο Εγγραφισ Μικρϊν καφϊν χρϊματοσ εξωτερικά πορτοκαλί, με τα 
προβλεπόμενα για τθν κατθγορία του εφόδια. το μζςο των πλευρϊν του μικροφ ςκάφουσ, δεξιά και 
αριςτερά, είναι γραμμζνθ θ ζνδειξθ ΩΣΙΚΟ ΚΑΦΟ και, κάτωκεν αυτισ, θ ζνδειξθ RESCUE BOAT, 
μπλε απόχρωςθσ. Θ ζλικα του μικροφ ςκάφουσ είναι προφυλαγμζνθ με πλζγμα για τθν αποτροπι 
ατυχιματοσ. Μετά τθ ςυμπλιρωςθ δζκα (10) ετϊν από τθν εγγραφι του ςτο Βιβλίο Εγγραφισ Μικρϊν 
καφϊν, επιτρζπεται θ δραςτθριοποίθςι του, με τθν προχπόκεςθ υποβολισ, του υπόχρεου, ςε ετιςια 
βάςθ, ςτθ Λιμενικι Αρχι, βεβαίωςθσ Αναγνωριςμζνου Οργανιςμοφ ι διπλωματοφχου ι πτυχιοφχου 
ναυπθγοφ, από τθν  οποία να προκφπτει, φςτερα από επικεϊρθςθ, ότι το ςκάφοσ και οι προωςτικοί 
κινθτιρεσ του εξακολουκοφν να πλθροφν τισ απαιτιςεισ των ιςχυόντων κανονιςμϊν και διατάξεων και 
διατθροφνται ςε ικανοποιθτικι κατάςταςθ. 

2.  αδιάβροχο φακό, 

3.  κιάλια μεγζκυνςθσ τουλάχιςτον επτά επί πενιντα mm 

4.  ναυαγοςωςτικό ςωςίβιο, ςφμφωνα με το Παράρτθμα «Δ» του Π.Δ. 71/2020 

5. ςανίδα διάςωςθσ, τουλάχιςτον 2,20 μζτρων, ςφμφωνα με το Παράρτθμα «Σ» του Π.Δ. 71/2020, 

6. ςωςτικό ςωλινα, ςφμφωνα με το Παράρτθμα «Ε» του Π.Δ. 71/2020 (ο εφοδιαςμόσ με ςωςτικό 
ςωλινα είναι προαιρετικόσ). 

7.  φορθτό φαρμακείο, το περιεχόμενο του οποίου περιλαμβάνεται ςτον παρακάτω πίνακα (όμοιο με 
Παράρτθμα «Ι» του Π.Δ. 71/2020) και φορθτό αυτόματο εξωτερικό,  απινιδωτι με αυτοκόλλθτα 
θλεκτρόδια ενθλίκων και βρεφϊν : 
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Α. ΦΑΡΜΑΚΑ    

Αντιςταμινικά χάπια 1 

Οξυηενζ  50cc 

κεφαςμα Γλυκόηθσ για τθν Αντιμετϊπιςθ τθσ Τπογλυκαιμίασ  1 

Παρακεταμόλθ ςε χάπια 500mg 1 

υςκευι αυτόματθσ ζγχυςθσ αδρεναλίνθσ τφπου Epipen ενθλίκων Λ 1 

υςκευι αυτόματθσ ζγχυςθσ αδρεναλίνθσ τφπου Epipen παιδιϊν  1 

Ενζςιμθ Τδροκορτιηόλθ 200mg 1 

Αντιιςταμινικι αλοιφι 1 

Αλοιφι Αργυροφχου ςουλφαδιαηίνθσ ι άλλο ςκεφαςμα υδρογζλθσ κατά 
εγκαυμάτων  

2 

Διάλυμα Ιωδιοφχου Ποβιδόνθσ 10% Φιαλίδιο 
30ml 
κατ’ελάχιςτον 

Φυςιολογικόσ ορόσ 0,9%NaCl  ςε φιαλίδια των 10ml για οφκαλμικι ζκπλυςθ 10 

Βρογχοδιαςταλτικά για τθν δφςπνοια 2 

Β. ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΛΙΚΟ  

Αυτοκόλλθτα Ράμματα Επιδερμικά 3mm*75mm ςε Αποςτειρωμζνθ ςυςκευαςία 20 

Αυχενικό Κολάρο Ρυκμιηόμενο Παιδιατρικό 1 

Βαμβάκι Ιατρικισ Χριςθσ Πεπιεςμζνο Ρολό 1 

Επίδεςμοσ Αιμοςτατικόσ Reliance με Επίκεμα 2 

Ιμάντασ Κςχαιμθσ Περίδεςθσ 1 

Παγοκφςτθ – Θερμοκφςτθ Πολλαπλϊν Χριςεων 2 

Ψυκτικό πρζι 400ml 1 

Λαρυγγικι μάςκα Μζγεκοσ 3,4,5 1 

Γάηεσ αποςτειρωμζνεσ 10cm*10cm-12PLY/36cm*40cm ςε ξεχωριςτι ςυςκευαςία θ 
κακεμιά  

20 

Ελαςτικόσ επίδεςμοσ πλάτουσ 10cm 2 

Ελαςτικόσ επίδεςμοσ πλάτουσ 5cm 2 

Αλκοολοφχο διάλυμα αντιςθψίασ δζρματοσ Φιαλίδιο 
50ml 
κατ’ελάχιςτον 

Λευκοπλάςτ υφαςμάτινο , λευκό , πλάτουσ τουλάχιςτον 3cm 1 

φριγγεσ με βελόνθ, αποςτειρωμζνεσ , ςε μονι ςυςκευαςία 5ml 5 

Γάντια latex ι βινυλίου νιτριλίου (όχι μαφρου χρϊματοσ) 10ηευγάρια 

Αυτοκόλλθτεσ γάηεσ τφπου Hansaplast διαςτάςεων κατ’ ελάχιςτον 2*2cm 10 

Μάςκα χοριγθςθσ Οξυγόνου 3 

Μάςκα χοριγθςθσ εμφυςιςεων κατά τθν ΚΑΡΠΑ , τφπου pocket mask 1 

Ψαλίδι υφαςμάτων τφπου Lister 1 

τοματοφαρυγγικοί αγωγοί τφπου Guedel διαφόρων μεγεκϊν ετ 6 
τεμαχίων 
διαφορετικοφ 
μεγζκουσ 

Αερονάρκθκεσ άνω και κάτω άκρων 1 τεμάχιο για 
κάκε είδοσ 

Αυχενικόσ κθδεμόνασ ςκλθρόσ , ρυκμιηόμενοσ ςε μζγεκοσ , πολλαπλϊν χριςεων 1 

Βελόνα αποςυμπίεςθσ πνευμοκϊρακα  1 

Επίκεμα κωρακικοφ τραφματοσ 1 

Αποςτειρωμζνο τοφλι εμβαπτιςμζνο ςε νερό και φυτικά ζλαια για ζγκαυμα  2 

Γ. ΟΡΓΑΝΑ  

Φορθτι ςυςκευι ανάνθψθσ ςτόμα με ςτόμα τφπου Brook 1 

Φιάλθ Οξυγόνου Φορθτι, πολλαπλϊν χριςεων με ρυκμιςτι και μειωτιρα πίεςθσ 
και ροόμετρο, κατ’ ελάχιςτον 1 λίτρου και κατ’ ελάχιςτθσ μζγιςτθσ πίεςθσ 200bar 

1 
 

Αςκόσ χορθγιςεωσ εμφυςιςεων τφπου AMBU,ενθλίκων, πολλαπλϊν χριςεων 1 

υςκευι αναρρόφθςθσ δθλθτθρίου 1 

υςκευι αναρρόφθςθσ εκκρίςεων χειροκίνθτθ 1 

Παλμικό οξφμετρο με εφροσ μζτρθςθσ κατ’ ελάχιςτον από 70% ζωσ 99% SatO2 1 
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υςκευι μζτρθςθσ ςακχάρου με ταινίεσ μζτρθςθσ και ςκαρφιςτιρεσ 1 

8.  πτυςςόμενο φορείο και ςανίδα ακινθτοποίθςθσ επιπλζουςα, με ιμάντεσ πρόςδεςθσ και ςφςτθμα 
ακινθτοποιθτι κεφαλισ ςυμβατό με τθ ςανίδα ακινθτοποίθςθσ  

9. Δφο (02) ςθμαντιρεσ, χρϊματοσ πορτοκαλί, με ςχοινί μικουσ τουλάχιςτον πενιντα (50) μζτρων και 
διαμζτρου τουλάχιςτον 10mm 

10.  Ζνδυμα κολφμβθςθσ χρϊματοσ πορτοκαλί, ςτο οποίο αναγράφεται θ ζνδειξθ ΝΑΤΑΓΟΩΣΘ – 
LIFE GUARD 

11. Καπζλο ςτθν εμπρόςκια όψθ του οποίου αναγράφεται θ ζνδειξθ ΝΑΤΑΓΟΩΣΘ και κάτωκεν 
αυτισ θ ζνδειξθ LIFE GUARD, 

12.  Γυαλιά θλίου, 

13.  Πινακίδα χρϊματοσ πορτοκαλί διαςτάςεων 80*100 εκ., με τθν ζνδειξθ ΠΡΩΣΕ ΒΟΘΘΕΙΕ  και 
κάτωκεν αυτισ τθν ζνδειξθ FIRST AID, μπλε απόχρωςθσ  

14.  Ιςοκερμικζσ κουβζρτεσ, 

15.  Καταδυτικό μαχαίρι, 

16.  Μάςκα βυκοφ, 

17.  Βατραχοπζδιλα, 

18. θμαία Ναυαγοςϊςτθ, χρϊματοσ πορτοκαλί, διαςτάςεων 80Χ100 εκ. με τθν ζνδειξθ 
ΝΑΤΑΓΟΩΣΘ και κάτωκεν αυτισ τθν ζνδειξθ LIFE GUARD μπλε απόχρωςθσ, 

19. θμαία χρϊματοσ ερυκροφ, ίςων διαςτάςεων με τθν προθγοφμενθ με τθν ζνδειξθ ΧΩΡΙ 
ΝΑΤΑΓΟΩΣΘ και κάτωκεν αυτισ τθν ζνδειξθ NO  LIFE GUARD λευκισ απόχρωςθσ, 

20. Κινθτό τθλζφωνο για κάκε βάκρο, με διαφορετικό αρικμό κλιςθσ ζκαςτο, ο αρικμόσ κλιςθσ του 
οποίου δθμοςιοποιείται, με μζριμνα των, κατά περίπτωςθ, υπόχρεων, με κάκε πρόςφορο μζςο, 
αναγράφεται ςε περίοπτθ κζςθ ςτο βάκρο (παρατθρθτιριο) και αναφζρεται εγγράφωσ ςτθν τοπικι 
Λιμενικι Αρχι, 

21.  Φορθτι μεγαφωνικι ςυςκευι (τθλεβόα), 

22.  Κοινι ςφυρίχτρα, 

23.  Πράςινθ ςθμαία (κολυμπάτε ελεφκερα)80*100εκ. 

24. Κίτρινθ ςθμαία (κολυμπάτε με προςοχι)80*100εκ. 

25.  Κόκκινθ ςθμαία (Απαγορεφεται θ είςοδοσ ςτο νερό)80*100εκ. 

26.  Φορθτι ςυςκευι VHF marine 

27. Κατάλλθλθ ,ειδικι , πλαςτικι ι χάρτινθ κάρτα εντόσ πλαςτικισ μεμβράνθσ ι κικθσ , θ οποία 
περιζχει το όνομα του ναυαγοςϊςτθ , τθ φωτογραφία του , τον αρικμό πρωτοκόλλου τθσ άδειασ 
ναυαγοςϊςτθ που κατζχει, κακϊσ και τθ Λιμενικι Αρχι ζκδοςθσ τθσ άδειασ. 

28. Σον απαραίτθτο αρικμό από  επαγγελματικά ατομικά ςκάφθ - Θαλάςςιο μοτοποδιλατο, ολικοφ 
μικουσ  
τουλάχιςτον δφο μζτρων και εβδομιντα πζντε (2,75) εκατοςτϊν, εγγεγραμμζνο αποκλειςτικά ςε 
Βιβλίο Εγγραφισ Μικρϊν καφϊν, ιπποδφναμθσ τουλάχιςτον ογδόντα (80) ίππων, τουλάχιςτον δυο 
(2) κζςεων, χρϊματοσ εξωτερικά πορτοκαλί, με τα προβλεπόμενα, για τθν κατθγορία του, εφόδια. 
το μζςο των πλευρϊν του ςκάφουσ, δεξιά και αριςτερά, είναι γραμμζνθ θ ζνδειξθ ΩΣΙΚΟ ΚΑΦΟ 
και, κάτωκεν αυτισ, θ ζνδειξθ RESCUE BOAT, μπλε απόχρωςθσ. ε κάκε ατομικό ςκάφοσ – καλάςςιο 
μοτοποδιλατο διατίκεται και ζνα ειδικό φορείο διάςωςθσ. Μετά τθ ςυμπλιρωςθ πζντε(05) ετϊν 
από τθν εγγραφι του ςτο Βιβλίο Εγγραφισ Μικρϊν καφϊν, επιτρζπεται θ δραςτθριοποίθςι του, με 
τθν προχπόκεςθ υποβολισ, με μζριμνα του υπόχρεου, ςε ετιςια βάςθ, ςτθ Λιμενικι Αρχι, 
βεβαίωςθσ Αναγνωριςμζνου Οργανιςμοφ ι διπλωματοφχου ι πτυχιοφχου ναυπθγοφ, από τθν οποία 
να προκφπτει, φςτερα από επικεϊρθςθ, ότι το ςκάφοσ και οι προωςτικοί κινθτιρεσ του 
εξακολουκοφν να πλθροφν τισ απαιτιςεισ των ιςχυόντων κανονιςμϊν και διατάξεων και 
διατθροφνται ςε ικανοποιθτικι κατάςταςθ. 

29. Σον απαραίτθτο αρικμό από μθχανοκίνθτα, πνευςτά, μικρά ταχφπλοα ςκάφθ, εγγεγραμμζνα ςε 
Βιβλίο Εγγραφισ Μικρϊν καφϊν ωσ επαγγελματικά, ολικοφ μικουσ τουλάχιςτον πζντε (5) μζτρων, 
ιπποδφναμθσ τουλάχιςτον εκατό (100) ίππων, με εφεδρικι μθχανι, χρϊματοσ εξωτερικά πορτοκαλί, 
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εφοδιαςμζνα με τα προβλεπόμενα για τθν κατθγορία του εφόδια. το μζςο των πλευρϊν του 
ςκάφουσ, δεξιά και αριςτερά, είναι γραμμζνθ θ ζνδειξθ ΩΣΙΚΟ ΚΑΦΟ και, κάτωκεν αυτισ, θ 
ζνδειξθ RESCUE BOAT, μπλε απόχρωςθσ. Επιπλζον, πρζπει να είναι εφοδιαςμζνο με μόνιμα 
εγκατεςτθμζνο προβολζα, κακϊσ και  VHF GPS-PLOTER, με ςανίδα  ακινθτοποίθςθσ επιπλζουςα, με 
ιμάντεσ πρόςδεςθσ και ςφςτθμα ακινθτοποιθτι κεφαλισ ςυμβατό με τθ ςανίδα ακινθτοποίθςθσ, 
κακϊσ και με φορθτό φαρμακείο ναυαγοςϊςτθ – φορθτό απινιδωτι. Μετά τθ ςυμπλιρωςθ δζκα (10) 
ετϊν από τθν εγγραφι του ςτο Βιβλίο Εγγραφισ Μικρϊν καφϊν, επιτρζπεται θ δραςτθριοποίθςι 
του, με τθν προχπόκεςθ υποβολισ, με μζριμνα του υπόχρεου, ςε ετιςια βάςθ, ςτθ Λιμενικι Αρχι, 
βεβαίωςθσ Αναγνωριςμζνου Οργανιςμοφ ι διπλωματοφχου ι πτυχιοφχου ναυπθγοφ, από τθν οποία 
να προκφπτει, φςτερα από επικεϊρθςθ, ότι το ςκάφοσ και οι προωςτικοί κινθτιρεσ του εξακολουκοφν 
να πλθροφν τισ απαιτιςεισ των ιςχυόντων κανονιςμϊν και διατάξεων και διατθροφνται ςε 
ικανοποιθτικι κατάςταςθ. ε κάκε ςκάφοσ κα επιβαίνουν ο χειριςτισ του και ζνασ ναυαγοςϊςτθσ, 
όντεσ ςε ετοιμότθτα κακθμερινά για παροχι άμεςθσ βοικειασ ςτισ υφιςτάμενεσ λουτρικζσ 
εγκαταςτάςεισ. Σο  ςκάφοσ τθσ περίπτωςθσ 2. Σου άρκρου 7 , εφόςον απαιτθκεί, επιχειρεί, προσ 
παροχι βοικειασ και εκτόσ λουτρικϊν εγκαταςτάςεων υπό τισ εντολζσ τθσ Λιμενικισ Αρχισ. 

30.  Σοποκετοφν ςε εμφανι ςθμεία πρόςβαςθσ, ςτο χϊρο των λουτρικϊν εγκαταςτάςεων, ειδικζσ 
καλαίςκθτεσ πινακίδεσ διπλισ όψεωσ ςτισ οποίεσ αναγράφονται ςτθν ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα θ 
ςθμαςία των ςθμαιϊν και ενδείξεων, το ωράριο υπθρεςίασ του ναυαγοςϊςτθ, οι τυχόν υπάρχοντεσ 
περιοριςμοί ι απαγορεφςεισ, οι αρικμοί τθλεφϊνων των τοπικϊν κζντρων παροχισ πρϊτων βοθκειϊν 
και τθσ Λιμενικισ Αρχισ και ο Ευρωπαϊκόσ Αρικμόσ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ (112). 

31. Βάκρο ναυαγοςϊςτθ 

α. Θ καταςκευι του βάκρου ναυαγοςϊςτθ δεν είναι μόνιμθ, γίνεται από κατάλλθλα υλικά κατά τρόπο 
ϊςτε να αντζχει ςε οποιεςδιποτε καιρικζσ ςυνκικεσ και φζρει απαραίτθτα κλίμακα ανόδου, κάκιςμα, 
ιςτό ςθμαίασ και  ςκζπαςτρο προφφλαξθσ από τον ιλιο. Σο βάκρο είναι τουλάχιςτον τζςςερα (4) 
τετραγωνικά μζτρα και το φψοσ του  υπερβαίνει τα τρία (3) μζτρα από τθν επιφάνεια τθσ κάλαςςασ. 
β. Θ κζςθ του βάκρου είναι τζτοια ϊςτε να διαςφαλίηεται ο ζλεγχοσ και θ τζλεια κατόπτευςθ, με 
ςτόχο τθν άμεςθ παροχι βοικειασ ςε διακινδυνεφοντεσ και ςε κάκε περίπτωςθ δεν πρζπει να 
τοποκετείται ςε κζςθ που απζχει περιςςότερο από δζκα (10) μζτρα από τθν ακτογραμμι  . Ζμπροςκεν  
του βάκρου διατθρείται , με τθν τοποκζτθςθ κϊνων, ελεφκεροσ διάδρομοσ πλάτουσ τεςςάρων (4) 
μζτρων και μικουσ ζωσ δζκα (10) μζτρων ϊςτε να διαςφαλίηεται θ άμεςθ χριςθ των ςωςτικϊν μζςων 
του παρόντοσ.   
γ. Κατά το χρόνο υπθρεςίασ του ναυαγοςϊςτθ, αναρτάται, ςε περίοπτθ κζςθ του βάκρου, θ πινακίδα 
με τθν ζνδειξθ πρϊτων βοθκειϊν και επαίρεται ςτον ιςτό θ ςθμαία ναυαγοςϊςτθ. 
δ.  Εφόςον για οποιονδιποτε  λόγο, απουςιάηει ο ναυαγοςϊςτθσ από τθ λουτρικι εγκατάςταςθ, 
αφαιρείται θ πινακίδα με τθν ζνδειξθ των πρϊτων βοθκειϊν και επαίρεται επί του ιςτοφ θ ςθμαία που 
δεικνφει τθν απουςία ναυαγοςϊςτθ. ε περίπτωςθ που επιβάλλεται, για ζκτακτο λόγο, θ απουςία του 
ναυαγοςϊςτθ πάνω από μία (1) ϊρα, ο ναυαγοςϊςτθσ αυτόσ  αντικακίςταται ,με μζριμνα του, κατά 
περίπτωςθ,  υπόχρεου ,από τον οποίο ζχει προςλθφκεί. 

32.  Ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τα αναλϊςιμα και το μθχανικό εξοπλιςμό που απαιτοφνται  για 
τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, κακϊσ και το αναγκαίο ειδικευμζνο, ζμπειρο και ικανό, προςωπικό για να 
ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ του ναυαγοςωςτικοφ ζργου του Διμου Μεγαρζων 

33. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται με τουσ ιςχφοντεσ κανόνεσ υγιεινισ, αςφάλειασ 
εργαηομζνων και προςταςίασ περιβάλλοντοσ (περιβαλλοντικοί όροι). ο μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ που 
αφορά τα ςκάφθ όπωσ μθχανζσ καλάςςθσ πρζπει να είναι τετράχρονθσ τεχνολογίασ και να πλθροφν 
τισ εκάςτοτε προδιαγραφζσ εκπομπισ ρίπων.  

34. Ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν φπαρξθ και κατάλλθλθ ςυντιρθςθ και αποκικευςθ του 
φαρμακευτικοφ – υγειονομικοφ υλικοφ – όπωσ αναλυτικά αναφζρεται ςτο Παράρτθμα «Ι» του Π.Δ. 
71/2020- κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ,  ϊςτε να είναι πρόςφορθ και άμεςθ θ χριςθ του. 

Προςωπικό εκτζλεςησ του ναυαγοςωςτικοφ ζργου 

Σο προςωπικό (ναυαγοςϊςτεσ) που κα διακζςει ο ανάδοχοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ κα είναι 
εφοδιαςμζνο με τθν απαραίτθτθ άδεια ναυαγοςϊςτθ από τθ Λιμενικι Αρχι, (άρκρο 5 Π.Δ. 71/2020) θ 
οποία κα είναι ςε ιςχφ. 
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Τποχρεώςεισ ναυαγοςώςτη: 

4. Ο ναυαγοςϊςτθσ βρίςκεται ςε ετοιμότθτα με ζνδυμα κολφμβθςθσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 
υπθρεςίασ του και μπορεί να περιπολεί με ςωςτικι λζμβο κωπθλατϊντασ κοντά ςτο χϊρο των 
λουομζνων ι να κάκεται επί του υπάρχοντοσ βάκρου ναυαγοςϊςτθ ι να περιπολεί πεηόσ επί τθσ 
ακτογραμμισ, ςτο χϊρο ευκφνθσ του από 10:00 π.μ. ζωσ 18:00 μ.μ. και για επτά (7) θμζρεσ τθν 
εβδομάδα.  
5. Ο ναυαγοςϊςτθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ του παρακολουκεί τουσ λουόμενουσ, είναι ςε 
άμεςθ ετοιμότθτα παροχισ βοικειασ και δεν εκτελεί άλλθ παράλλθλθ εργαςία. Επίςθσ, φυλάςςει 
πάντοτε επί του βάκρου τθν κάρτα που προβλζπεται από τισ διατάξεισ τθσ υποπερίπτωςθσ 26) τθσ 
περίπτωςθσ γ) τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 7.  
6. Ο ναυαγοςϊςτθσ  κα ζχει τθ φροντίδα για τθν ορκι χριςθ  του εξοπλιςμοφ που κα τοποκετθκεί 
από τον Διμο και προορίηεται  για τθν διευκόλυνςθ των ΑμεΑ να προςεγγίςουν και να 
χρθςιμοποιιςουν τθν παραλία ωσ λουόμενοι.  Ο ναυαγοςϊςτθσ οφείλει να ςυνδράμει τα ΑμεΑ ςτθν 
περίπτωςθ που επικυμοφν να χρθςιμοποιιςουν τον εν λόγω εξοπλιςμό. 

Άρθρο 3ο. Γενικοί όροι και προχποθζςεισ εκτζλεςησ τησ υπηρεςίασ 

3.1. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επιςκεφκοφν τουσ χϊρουσ που αφοροφν το αντικείμενο τθσ 
υπθρεςίασ ιτοι τισ υπό δθμοπράτθςθ παραλίεσ, για να λάβουν γνϊςθ των επιτόπιων ςυνκθκϊν 
εργαςίασ το αργότερο πζντε (5) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν. 
3.2 Θεωρείται δεδομζνο ότι οι διαγωνιηόμενοι ζλαβαν πλιρθ γνϊςθ των όρων τθσ παροφςασ και 
των ειδικϊν ςυνκθκϊν τθσ υπθρεςίασ. ε καμιά περίπτωςθ ο ανάδοχοσ δεν κα μπορεί να 
ςτθρίηεται ςτθν άγνοια των ςυνκθκϊν και αναγκϊν των παραλιακϊν ηωνϊν του Διμου για 
περιπτϊςεισ προβλθμάτων ι αδυναμίασ εκτζλεςθσ εργαςιϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα 
ςυγγραφι υποχρεϊςεων. 
3.3 Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει τοπικι τεχνικι υποδομι και οργάνωςθ θ οποία κα του 
εξαςφαλίηει ςυνεχϊσ τθν απόλυτθ υποςτιριξθ και απρόςκοπτθ λειτουργία του εξοπλιςμοφ που 
κα χρθςιμοποιεί για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. Οι διαγωνιηόμενοι κα υποβάλλουν ςτοιχεία με 
τα οποία κα αποδεικνφεται θ τεχνικι υποδομι και οργάνωςθ που διακζτουν και κα εφαρμόςουν 
(προςωπικό, εξοπλιςμόσ κ.λ.π.). 
3.4 Ο ανάδοχοσ τελεί πάντοτε υπό τθν εποπτεία τθσ αρμόδιασ λιμενικισ αρχισ προσ τισ εντολζσ 
και οδθγίεσ τθσ οποίασ οφείλει απόλυτθ ςυμμόρφωςθ ϊςτε  να διαςφαλίηεται θ εκτζλεςθ τθσ  
ςφμβαςθσ. 
3.5 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται με τισ 
ιςχφουςεσ Αςτυνομικζσ και Τγειονομικζσ διατάξεισ κακϊσ επίςθσ και με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ 
και κανόνεσ τιρθςθσ «περί ναυαγοςωςτικοφ ζργου». 
3.6 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ορίςει τουσ ανάλογουσ υπεφκυνουσ επόπτεσ για το προςωπικό 
του, οι οποίοι κα ςυντονίηουν το ναυαγοςωςτικό ζργο. 
3.7 Σο πάςθσ φφςεωσ και ειδικότθτασ ζμμιςκο προςωπικό για τθν εκτζλεςθ του ζργου αμείβεται 
και αςφαλίηεται αποκλειςτικά από τον ανάδοχο. θμειϊνεται ρθτά ότι απαγορεφεται θ 
απαςχόλθςθ αναςφάλιςτου προςωπικοφ. ε περίπτωςθ απαςχόλθςθσ αλλοδαπϊν κα πρζπει 
αυτοί να κατζχουν νόμιμθ άδεια εργαςίασ θ οποία κα κεωρείται από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ. 
3.8Σο προςωπικό που κα χρθςιμοποιεί ο ανάδοχοσ κα αντικακίςταται, εφόςον το απαιτιςει ο 
Διμοσ ζπειτα από τθ ςφνταξθ πλιρουσ αιτιολογθμζνθσ ζκκεςθσ που κα κοινοποιείται ςτον 
ανάδοχο ςτθν περίπτωςθ που κα κρικοφν ακατάλλθλοι για τθν ομαλι διεκπεραίωςθ τθσ 
ςυμβατικισ υπθρεςίασ. 

Άρθρο 4ο. Ειδικοί όροι και προχποθζςεισ εκτζλεςησ τησ υπηρεςίασ. 
4.1 ε περίπτωςθ βλάβθσ του εξοπλιςμοφ ι κακοιονδιποτε τρόπο αδυναμίασ εκτζλεςθσ εργαςίασ, ο 
ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν άμεςθ αντικατάςταςι του με άλλο ζτςι ϊςτε να ολοκλθρωκεί το 
προβλεπόμενο πρόγραμμα εργαςιϊν χωρίσ διακοπι.  
4.2 Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να υποκαταςτακεί ςτθν ςφμβαςθ ι για κάποιο λόγο μζροσ αυτισ, από 
άλλο φυςικό ι νομικό πρόςωπο χωρίσ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του Διμου, μετά από απόφαςθ του 
Δθμοτικοφ υμβουλίου. 
4.3 Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ και ευκφνθ, να παίρνει όλα τα μζτρα που πρζπει για τθν 
αςφάλεια του προςωπικοφ που απαςχολεί για τθν εκτζλεςθ τθσ ςυμβατικισ υπθρεςίασ και για τθν 
πρόλθψθ ατυχθμάτων ι ηθμιϊν ςε οποιαδιποτε πρόςωπα ι πράγματα. Για ατυχιματα ι ηθμιζσ που 
τυχόν κα ςυμβοφν ςτο προςωπικό του ανάδοχου ι ςε οποιονδιποτε τρίτο, ο Διμοσ δεν ζχει καμία 
ευκφνθ και ο ανάδοχοσ ζχει αποκλειςτικά τισ ευκφνεσ, τόςο τισ αςτικζσ όςο και τισ ποινικζσ, ςφμφωνα 
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με τισ δια- τάξεισ των οικείων νόμων για τισ περιπτϊςεισ αυτζσ. 
4.4 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελεί τθν ςυμβατικι υπθρεςία κακθμερινά κακϊσ και Κυριακζσ και 
Αργίεσ . 

Άρθρο 5ο. Εγγυητική επιςτολή καλήσ εκτζλεςησ 
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΠΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
 
Οι εγγυιςεισ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ 
επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 
(Αϋ13) που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι 
ςτα κράτθ-μζρθ τθσ Δ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, 
επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Σαμείου 
Παρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν 
ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Σαμείο Παρακατακθκϊν και 
Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά 
τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 
 
Οι ωσ άνω εγγυθτικζσ επιςτολζσ κα περιλαμβάνουν τθν πλιρθ επωνυμία και τθ διεφκυνςθ του 
Διαγωνιηομζνου, υπζρ του οποίου εκδίδονται. 

 

Άρθρο 6ο. Πληρωμή εκτελεςθζντων εργαςιών 
Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο : 

 

Σο 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υπθρεςιϊν. Ο εν λόγω τρόποσ 
πλθρωμισ εφαρμόηεται και ςτθν περίπτωςθ τμθματικϊν παραδόςεων ανά μινα.  

Άρθρο 7ο. Ρήτρεσ  
Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ 
ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του 
ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 
 
Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 
α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΠΑ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 
β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΠΑ επί τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 
γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ 
επιβαλλόμενεσ για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται 
με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω 
τμθματικζσ προκεςμίεσ παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ 
παρατάςεισ αυτισ και με τθν προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ. 
Σο ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου. 
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον 

ανάδοχο ζκπτωτο. 

Άρθρο 8ο. Περιεχόμενο προςφοράσ 

Θ προςφορά των διαγωνιηόμενων κα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα παρακάτω : 
 

1.Οικονομική προςφορά 
 

Για τθν διαμόρφωςθ τθσ οικονομικισ προςφοράσ, οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει να λάβουν υπ’ όψθ ότι 
ο ανάδοχοσ με δικι του ευκφνθ και μζριμνα αναλαμβάνει το κόςτοσ και τα ζξοδα που αφοροφν 

 τθν διάκεςθ του ςυνόλου του απαςχολοφμενου εξοπλιςμοφ. 
 τα ζξοδα κίνθςθσ του απαςχολοφμενου εξοπλιςμοφ κακϊσ και το τακτικό serνice και 

ςυντιρθςθ για τθν διαςφάλιςθ τθσ άψογθσ λειτουργίασ του. 
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 τον κακαριςμό του εξοπλιςμοφ. 
 τθν αςφαλιςτικι κάλυψθ του απαςχολοφμενου εξοπλιςμοφ κακϊσ και διάφορα ςυναφι, 

τζλθ και φόρουσ 
 τθν αμοιβι (μιςκοδοςία και εργοδοτικζσ ειςφορζσ) του απαςχολοφμενου προςωπικοφ 

(ναυαγοςϊςτεσ) και λοιπά ςυναφι ζξοδα με τθν απαςχόλθςθ του. 
 το "management" του ζργου (εκπαίδευςθ προςωπικοφ, τεχνικι υποςτιριξθ, παροχι  

τεχνογνωςίασ ςτθν εκτζλεςθ του ζργου, εποπτεία και ςχεδιαςμόσ των εργαςιϊν, κλπ). 
 Θ` διαμόρφωςθ τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν μπορεί να περιλαμβάνει ζκπτωςθ 

μεγαλφτερθ του 10% τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του 
ΦΠΑ άλλωσ  απαιτείται πλιρθσ και ςαφισ τεκμθριωμζνθ μελζτθ του προτεινόμενου 
κόςτουσ με αντίςτοιχθ ανάλυςθ των επιμζρουσ παραμζτρων που κακορίηουν το κόςτοσ 
αυτό.  

 

2.Σεχνική προςφορά 
H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 
ςτθν παροφςα, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ 
πλθροφνται. 
 
Περιλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ 
καταλλθλότθτα των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα 
αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Παράρτθμα..  
 
Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 
 
Επιπλζον κα προςκομίςουν 

Α1. Τπεφθυνη δήλωςη Ν.1 : 
i) Ότι ζλαβαν πλιρθ γνϊςθ των όρων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ κακϊσ και των  Σεχνικϊν 

Προδιαγραφϊν τθσ μελζτθσ και τουσ αποδζχονται ανεπιφφλακτα. 
ii)  Ότι αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ επίδειξθσ τθσ χριςθσ του εξοπλιςμοφ ςε χρόνο και 

τόπο  που κα τουσ ηθτθκεί από τον Διμο. 

Άρθρο 9ο. υμβατικά ςτοιχεία 

υμβατικά ςτοιχεία που διζπουν τουσ όρουσ του ζργου κατά ςειρά ιςχφοσ είναι: 
 
α) Σο ςυμφωνθτικό που κα υπογραφεί με τον ανάδοχο  
β) Θ Διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ. 
γ) Ο προχπολογιςμόσ 
δ) Θ υγγραφι Τποχρεϊςεων (.Τ.) 
ε) Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ του ζργου. 
ςτ) Θ προςφορά του ανάδοχου (τεχνικι και οικονομικι). 

Άρθρο 10ο. Ιςχφουςεσ, διατάξεισ 
Θ υπθρεςία κα παραςχεκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ 
τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν 
Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1, 

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 
2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ 
ςυναλλαγζσ», 

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 
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 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και 
οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ» 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και 
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…», 

 του Ν.4727/20 (ΦΕΚ 184/23.09.2020 τεφχοσ Α'): Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν 
Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) - 
Θλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972) 
και άλλεσ διατάξεισ 

 του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Τπουργοφ Εςωτερικϊν 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο 
νομαρχιακό και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ 
διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε..Ρ., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 
66) «Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ 
διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του 
ευρφτερου δθμόςιου τομζα», τθσ κοινισ απόφαςθσ των Τπουργϊν Ανάπτυξθσ και 
Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα ‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των 
μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ 
απόφαςθσ του Τφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν με αρικμ.1108437/2565/ΔΟ/2005 
(Βϋ 1590) “Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ εταιρίεσ”, 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ», 

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” 
και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά 
Θζματα”, 

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα 
και ςτοιχεία”, 

 του π.δ 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ 
Α.Ε.Π.Π.» 

 Σου Π.Δ.71/2020 «χολζσ ναυαγοςωςτικισ εκπαίδευςθσ, χοριγθςθ άδειασ ναυαγοςϊςτθ, 
υποχρεωτικι πρόςλθψθ ναυαγοςϊςτθ ςε οργανωμζνεσ ι μθ παραλίεσ», όπωσ 
τροποποιθμζνεσ ιςχφουν. 

 τθσ με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεφχοσ Β') Απόφαςθσ του Τπ. Οικονομίασ 
& Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΘΜΔΘ) του Τπουργείου Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ 

 τθσ με αρ. 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεφχοσ Β') Απόφαςθσ του Τπ. 
Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 
υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ..).», 

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν 
διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ 
παροφςασ, κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, 
περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

 

Άρθρο 11ο. Επιβαρφνςεισ ανάδοχου 

Ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται με τουσ ιςχφοντεσ κατά τθν θμζρα του διαγωνιςμοφ φόρουσ, τζλθ και 
κρατιςεισ, πλθν του ΦΠΑ. 
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Άρθρο 12ο. Διάρκεια ςυμβατικοφ αντικειμζνου 
Θ κατά περίπτωςθ ςυμβατικι διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου κακορίηεται για τρεισ (3) μινεσ από 01 
Ιουλίου ζωσ 30 επτεμβρίου του ζτουσ 2022. 

Άρθρο 13ο. Παρουςίαςη εξοπλιςμοφ 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται το αργότερο δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν να 
παρουςιάςει όλο τον απαιτοφμενο τεχνικό και μθχανικό εξοπλιςμό που αναφζρεται ςτο Π.Δ.71/2020 
κακϊσ και ςτα άρκρα τθσ παροφςασ .Τ. 

ε αντίκετθ περίπτωςθ επιβάλλεται για κάκε μζρα κακυςτζρθςθσ ριτρα τριακοςίων (300€) ευρϊ και 
μετά από τρεισ (3) θμζρεσ θ ανακζτουςα αρχι δφναται να τον κθρφξει ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ και 
να καταπζςει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ. 

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                        

  ΘΕΩΡΘΘΘΚΕ 

Μζγαρα  8/7/2022 Μζγαρα  8/7/2022 Μζγαρα  8/7/2022 

Ο υντάξασ Θ αν. προϊςταμζνθ Σ.Τ. Ο αν. Δ/ντισ  Σ.Τ. 
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Παρ. Κατρακοφλθ 

Πολιτικόσ Μθχανικόσ 

     Χ. Σουμπανιάρθσ 

      Μθχ/γοσ  Μθχ/κοσ 

 

 

 


