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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ – ΜΕΛΕΤΗ 

«ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ,     

ΕΤΟΥΣ 2022». 

Η παρούσα μελέτη αφορά την υπηρεσία για την ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών του 

Δήμου Χίου για το έτος 2022 οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστες λουτρικές εγκαταστάσεις 

και επομένως επιβάλλεται η επιτήρησή τους από ναυαγοσώστες. 

Οι ακτές στις οποίες αναφέρεται η παρούσα μελέτη και έχουν χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστες με το με 
αρ. Πρωτ. 2131.4/3234 /23-8-21 έγγραφο του Λιμεναρχείου Χίου που συντάχθηκε στο πνεύμα του 

Πρακτικού της αρμόδιας από τον Νόμο Επιτροπής βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 71/2020 περί 
πολυσύχναστων λουτρικών εγκαταστάσεων, είναι: 
 
1.   Παραλία Αφανούς Ναύτη  – 308 m (1 πύργος - 1 ναυαγοσώστης) 

2.   Παραλία  Καρφά  –                 538 m (2 πύργοι - 2 ναυαγοσώστες) 

3.   Παραλία Αγίας Φωτεινής –  500 m  (2 πύργοι - 2 ναυαγοσώστες) 

4.   Παραλία Κώμης –                   738 m (2 πύργοι - 2 ναυαγοσώστες) 

 

Η ενδεικτική δαπάνη της εργασίας υπολογίζεται στο ποσό των τριακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων,  

τετρακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ & πενήντα δύο λεπτών (328.473,52 €), συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 24%. 

Η υπηρεσία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4412/2016, Ν.3852/2010 , Ν.4676/2020 του 

ΠΔ 71/2020 και του ΠΔ 60/2007.  

Ο Δήμος Χίου θα αναθέσει, μετά από διαγωνισμό την προαναφερόμενη υπηρεσία σε ανάδοχο που θα 

διαθέτει το απαραίτητο βάσει νομοθεσίας  προσωπικό (τον απαιτούμενο αριθμό ναυαγοσωστών), τον 

εξοπλισμό και την τεχνογνωσία και ανάλογη εμπειρία που είναι απαραίτητα για την καλή εκτέλεσή της. 

 

        Χίος, 21/2/2022                                         Χίος, 21/2/2022                                        Χίος, 21/2/2022                                        

                                                   

           Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                           Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                                                                                ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

                               

     

    Καλλιμώρος Πέτρος                                       Γιαννέλη Ελένη                                      Γκιουβέτσης Γεώργιος 
ΠΕ1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                             ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                            Διευθυντής Διεύθυνσης  

                                                                                                 ΠΕ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α΄                                              Περιβάλλοντος & Πρασίνου 

                                                                                                                                                                               ΤΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ      
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                                                                        ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Οι δαπάνες διαχωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: α) τις δαπάνες προσωπικού (απαιτούμενος αριθμός 

ναυαγοσωστών , ενός χειριστή ταχύπλοου και ενός υπεύθυνου επόπτη)  που θα απασχοληθεί στην 

εκτέλεση της εργασίας, β) τις δαπάνες χρήσης του εξοπλισμού που αναφέρεται στη Συγγραφή 

υποχρεώσεων που ακολουθεί και γ) λοιπές λειτουργικές δαπάνες:  

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 

1 Δαπάνες προσωπικού 123.689,00€ 

2 Δαπάνες χρήσης εξοπλισμού-μηχανημάτων (καύσιμα, 

συντήρηση, φθορές, κλπ) 

123.209,00€ 

3 Λειτουργικές δαπάνες (management, διαχείριση εργασιών, 

εκτέλεση συμβατικών υποχρεώσεων) 

18.000,00€ 

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 264.898,00€ 

 ΦΠΑ 24% 63.575,52€ 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 328.473,52€ 

 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι μισθοδοσίες, ο εξοπλισμός ,τα λειτουργικά έξοδα, τυχόν φθορές και 

συντηρήσεις καθώς και πόντιση πλωτήρων και των σημαδούρων για την οριοθέτηση των παραλιών. 

Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε κατόπιν σύσκεψης και μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις 

τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχο είδος - υπηρεσία. 

 

        Χίος, 21/2/2022                                         Χίος, 21/2/2022                                        Χίος, 21/2/2022                                        

                                                                        

           Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                           Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΑΡΘΡΑ 1-4) 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η συγγραφή υποχρεώσεων για την υπηρεσία : «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2022». 

Ο Δήμος Χίου θα αναθέσει, μετά από διαγωνισμό τη προαναφερόμενη υπηρεσία, σε ανάδοχο που θα 

διαθέτει το προσωπικό, τον εξοπλισμό και τεχνογνωσία απαραίτητα για την καλή εκτέλεση της. 

Άρθρο 1ο.  Διάκριση χώρου εκτέλεσης της υπηρεσίας 

Ως χώρος συμβατικής εργασίας και άμεσης παροχής των υπηρεσιών  του αναδόχου ορίζεται η παραλιακή 

ζώνη των ακτών του Δήμου Χίου και συγκεκριμένα : 

Ο κατάλληλα οργανωμένος χώρος του αιγιαλού ή και της παραλίας ή ζώνης Λιμένα στον οποίο 

εισέρχονται άτομα για λήψη λουτρού στην έμπροσθεν αυτού θαλάσσια περιοχή. 

Ως λουτρική εγκατάσταση νοείται ο κατάλληλα οργανωμένος χώρος του αιγιαλού ή του αιγιαλού και της 

παραλίας ή της ζώνης λιμένα, στον οποίο εισέρχονται άτομα, με την καταβολή εισιτηρίου (αντιτίμου), για 

λήψη λουτρού στην έμπροσθεν αυτού θαλάσσια περιοχή, ή ο χώρος του αιγιαλού ή του αιγιαλού και της 

παραλίας ή της ζώνης λιμένα, ο οποίος (χώρος) είναι πολυσύχναστος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο 

άρθρο 11 του ΠΔ 71/2020.  

Ο απαιτούμενος από την νομοθεσία αριθμός  ναυαγοσωστών θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στις 

χαρακτηρισμένες  ως πολυσύχναστες (2131.4 /3234/21 – 23/8/2021  έγγραφο της Λιμενικής Αστυνομίας, 

του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου) παραλίες  του Δήμου Χίου :  

1.  Παραλία Αφανούς Ναύτη  (1 πύργος- 1 ναυαγοσώστης)  

2.  Παραλία Καρφά (2 πύργοι- 2 ναυαγοσώστες)    

3.  Παραλία  Αγίας Φωτεινής (2 πύργοι- 2 ναυαγοσώστες) 

4.  Παραλία Κώμης (2 πύργοι- 2 ναυαγοσώστες) 
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   Άρθρο 2ο. Μεθοδολογία εκτέλεσης υπηρεσιών 

 

  Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποδείξει στην προσφορά όλα τα τεχνικά και μηχανικά μέσα που στο 

άρθρο 7 του Π.Δ. 71/2020 προβλέπονται ως απαραίτητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας, ήτοι πρέπει να : 

2.1 Εφοδιάζει κάθε ναυαγοσώστη με τον ακόλουθο εξοπλισμό : 

  1. Αδιάβροχο φακό 

  2. Κιάλια μεγέθυνσης τουλάχιστον επτά επί πενήντα mm 

  3. Ναυαγοσωστικό σωσίβιο σύμφωνα με το Παράρτημα «Δ». 

  4. Σανίδα διάσωσης τουλάχιστον 2,20 μέτρων, από συνθετικό ή ημισυνθετικό υλικό ή πνευστή,                   

αβύθιστη, σύμφωνα με το Παράρτημα «ΣΤ». 

  5. Σωστικό σωλήνα, σύμφωνα με το Παράρτημα «E». (ο εφοδιασμός με σωστικό σωλήνα είναι   

προαιρετικός) 

  6. Φορητό φαρμακείο, με το περιεχόμενο του Παραρτήματος «Ι» και φορητό, αυτόματο εξωτερικό 

απινιδωτή με αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια, ενηλίκων και βρεφών. 

  7. Πτυσσόμενο φορείο και σανίδα ακινητοποίησης επιπλέουσα, με ιμάντες πρόσδεσης και σύστημα 

ακινητοποιητή κεφαλής συμβατό με τη σανίδα ακινητοποίησης. 

  8. Δύο (02) σημαντήρες χρώματος πορτοκαλί με σχοινί μήκους τουλάχιστον πενήντα (50) μέτρα και   

διαμέτρου τουλάχιστον 10mm. 

  9. Ένδυμα κολύμβησης χρώματος πορτοκαλί στο οποίο να αναγράφεται η ένδειξη «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ -       L        

LIFE GUARD» 

10. Καπέλο στην εμπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ  και  κάτωθεν αυτής 

δ     την ένδειξη LIFE GUARD  

11.  Γυαλιά ηλίου  

12.  Πινακίδα χρώματος πορτοκαλί,  διαστάσεων 80Χ100 εκ., με την ένδειξη «ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ» και 

κάτωθεν αυτής την  ένδειξη  «FIRST AID» μπλε απόχρωσης                     

13.  Ισοθερμικές κουβέρτες  

14.  Καταδυτικό μαχαίρι  

15. Μάσκα βυθού  

16.  Βατραχοπέδιλα  

17.  Σημαία ναυαγοσώστη χρώματος πορτοκαλί διαστάσεων 80 Χ 100 εκ. με την ένδειξη     

        ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη LIFEGUARD μπλε απόχρωσης. 
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18.  Σημαία χρώματος ερυθρού, ίσων διαστάσεων με την προηγούμενη, με την ένδειξη ΧΩΡΙΣ  

       ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη NO LIFEGUARD, λευκής απόχρωσης. 

19.  Κινητό τηλέφωνο  για κάθε βάθρο, με διαφορετικό αριθμό κλήσης έκαστο, που ο αριθμός κλήσης του 

δημοσιοποιείται με μέριμνα, των κατά περίπτωση υπόχρεων, με κάθε πρόσφορο μέσο, αναγράφεται σε 

περίοπτη θέση στο βάθρο (παρατηρητήριο) και αναφέρεται εγγράφως στη τοπική Λιμενική Αρχή. 

20.  Φορητή μεγαφωνική συσκευή (τηλεβόα) 

21.  Κοινή σφυρίχτρα 

22.  Πράσινη σημαία (ΚΟΛΥΜΠΑΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ) 80Χ100 εκ. 

23.  Κίτρινη σημαία (ΚΟΛΥΜΠΑΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ) 80Χ100 εκ. 

24.  Κόκκινη σημαία (ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ) 80Χ100 εκ. 

25.  Φορητή συσκευή VHF marine 

26.  Κατάλληλη, ειδική, πλαστική ή χάρτινη κάρτα, εντός πλαστικής μεμβράνης ή θήκης, η οποία περιέχει 

το όνομα του ναυαγοσώστη, τη φωτογραφία του, τον αριθμό πρωτοκόλλου της άδειας ναυαγοσώστη που 

κατέχει, καθώς και τη Λιμενική Αρχή έκδοσης της άδειας. 

 

2.2   Τοποθετεί στη δεξιά και αριστερή πλευρά του βάθρου ειδικές καλαίσθητες πινακίδες διπλής όψεως 
πλάτους ενάμιση (1,5) μέτρου και ύψους ενενήντα (90) εκατοστών, έκαστη, στις οποίες αναγράφονται 
στην ελληνική κι αγγλική γλώσσα η σημασία των σημαιών κι ενδείξεων, το ωράριο υπηρεσίας του ναυαγο-
σώστη, οι τυχόν υπάρχοντες περιορισμοί ή απαγορεύσεις, οι αριθμοί τηλεφώνων των τοπικών κέντρων 
παροχής πρώτων βοηθειών και της Λιμενικής Αρχής κι ο Ευρωπαϊκός Αριθμός έκτακτης Ανάγκης (112) 

2.3  Επισημαίνει τα όρια, μέχρι τα οποία φθάνουν, συνήθως, κολυμπώντας οι λουόμενοι, με τη τοποθέτη-
ση σειράς ευδιάκριτων, πλωτών σημαντήρων, χρώματος κίτρινου, σχήματος σφαιρικού, οι οποίοι τοποθε-
τούνται σ’ απόσταση δέκα(10) μέτρων ο ένας απ’ τον άλλον. Επιπλέον, οριοθετεί δίαυλο, πλάτους πέντε 
(05) τουλάχιστον μέτρων απ’ τον οποίο επιτρέπεται η εκκίνηση κι η επιστροφή, από και προς την ακτή, 
των ατομικών επαγγελματικών που περιγράφεται αναλυτικότερα στη κατωτέρω (2.4) παράγραφο. Τα όρια 
του δίαυλου σημαίνονται με τη τοποθέτηση κατάλληλων, ευδιάκριτων, πλωτών σημαντήρων, χρώματος 
κίτρινου, κωνικού σχήματος δεξιά και κυλινδρικού σχήματος αριστερά, για τον εισερχόμενο στο δίαυλο 
από την ανοικτή θάλασσα, οι οποίοι τοποθετούνται σε απόσταση τριών (3) μέτρων ο ένας απ’ τον άλλον. 

2.4   Αναφορικά με τον ελάχιστο μηχανοκίνητο εξοπλισμό: 

1. Εφόσον υποχρεούται να προσλαμβάνει ανά ακτή, τουλάχιστον (2) ναυαγοσώστες,  πρέπει και να τους 
διαθέτει, επαγγελματικό ατομικό σκάφος - θαλάσσιο μοτοποδήλατο, ολικού μήκους τουλάχιστον δύο 
μέτρων και εβδομήντα πέντε (2,75) εκατοστών, ιπποδύναμης τουλάχιστον ογδόντα (80) ίππων και κατ’ 
ελάχιστον δύο (2) θέσεων,  χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, με τα προβλεπόμενα, για την κατηγορία του, 
εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και 
κάτωθεν αυτής, ένδειξη RESCUE ΒΟΑΤ, μπλε απόχρωσης. Με το ατομικό σκάφος θαλάσσιο μοτοποδήλατο 
του εδαφίου αυτού διατίθεται και ένα ειδικό φορείο διάσωσης. Μετά τη συμπλήρωση πέντε (05) ετών απ’ 
την εγγραφή του ατομικού σκάφους στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, επιτρέπεται η δραστηριοποίη-
σή του, με την προϋπόθεση υποβολής, με μέριμνα των, κατά περίπτωση υπόχρεων, σε ετήσια βάση, στη 
Λιμενική Αρχή, βεβαίωσης Αναγνωρισμένου Οργανισμού ή διπλωματούχου ή πτυχιούχου ναυπηγού, από 
την οποία να προκύπτει, ύστερα από επιθεώρηση, ότι το σκάφος και οι προωστικοί κινητήρες του 
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εξακολουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών και διατάξεων και διατηρούνται σε 
ικανοποιητική κατάσταση.  

2. Ανά ναυαγοσώστη, διαθέτει μηχανοκίνητο επαγγελματικό μικρό σκάφος, ολικού μήκους τουλάχιστον 

τριών μέτρων και τριάντα (3,30) εκατοστών, ιπποδύναμης τουλάχιστον έξι (6) ίππων, εγγεγραμμένο 

αποκλειστικά σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, με τα προβλεπόμενα, 

για την κατηγορία του, εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του μικρού σκάφους, δεξιά και αριστερά, είναι 

γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE BOAT, μπλε απόχρωσης. Η 

έλικα του μικρού σκάφους είναι προφυλαγμένη με πλέγμα για την αποτροπή ατυχήματος. Μετά τη 

συμπλήρωση δέκα (10) ετών από την εγγραφή του στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, επιτρέπεται η 

δραστηριοποίησή του, με την προϋπόθεση υποβολής, με μέριμνα των, κατά περίπτωση, υπόχρεων, σε 

ετήσια βάση, στη Λιμενική Αρχή, βεβαίωσης Αναγνωρισμένου Οργανισμού ή διπλωματούχου ή 

πτυχιούχου ναυπηγού, από την οποία να προκύπτει, ύστερα από επιθεώρηση, ότι το σκάφος και οι 

προωστικοί κινητήρες του εξακολουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών και 

διατάξεων και διατηρούνται σε ικανοποιητική κατάσταση. 

3. Να διαθέσει κατά τους μήνες και τις ώρες της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Π.Δ 
71/2020, για τη γεωγραφική περιοχή δικαιοδοσίας του, εφόσον σε αυτή υφίστανται λουτρικές 
εγκαταστάσεις, ανεξαρτήτως των φορέων διαχείρισής τους, επαγγελματικό, μηχανοκίνητο, πνευστό, μικρό 
ταχύπλοο σκάφος, ολικού μήκους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, ιπποδύναμης τουλάχιστον εκατό (100) 
ίππων, εγγεγραμμένο αποκλειστικά σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, με εφεδρική μηχανή, χρώματος 
εξωτερικά πορτοκαλί, εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα, για την κατηγορία του, εφόδια. Στο μέσο των 
πλευρών του σκάφους, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν 
αυτής, η ένδειξη RESCUE ΒΟΑΤ, μπλε απόχρωσης. Επιπλέον, πρέπει να είναι εφοδιασμένο με μόνιμα 
εγκατεστημένο προβολέα και VHF GPS -PLOTER, με σανίδα ακινητοποίησης επιπλέουσα, με ιμάντες 
πρόσδεσης και σύστημα ακινητοποιητή κεφαλής συμβατό με τη σανίδα ακινητοποίησης, καθώς και με 
φορητό φαρμακείο ναυαγοσώστη-φορητό απινιδωτή. Μετά τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών από την 
εγγραφή του στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, επιτρέπεται η δραστηριοποίησή του, με την 
προϋπόθεση υποβολής, με μέριμνα των, κατά περίπτωση, υπόχρεων του πρώτου εδαφίου αυτής της 
παραγράφου, σε ετήσια βάση, στη Λιμενική Αρχή, βεβαίωσης Αναγνωρισμένου Οργανισμού ή 
διπλωματούχου ή πτυχιούχου ναυπηγού, από την οποία να προκύπτει, ύστερα από επιθεώρηση, ότι το 
σκάφος και οι προωστικοί κινητήρες του εξακολουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις των ισχυόντων 
κανονισμών και διατάξεων και διατηρούνται σε ικανοποιητική κατάσταση. Ο χειριστής του σκάφους, 
καθώς και ένας ναυαγοσώστης, οι οποίοι προσλαμβάνονται από τον ανάδοχο, είναι παρόντες πλησίον του 
σκάφους και σε ετοιμότητα για παροχή άμεσης βοήθειας. Το σκάφος της περίπτωσης αυτής, εφόσον 
απαιτηθεί, επιχειρεί, προς παροχή βοήθειας και εκτός λουτρικών εγκαταστάσεων, υπό τις εντολές της 
Λιμενικής Αρχής. 

 

2.5    Βάθρο ναυαγοσώστη 

1. Η κατασκευή του βάθρου δεν είναι μόνιμη, γίνεται από κατάλληλα υλικά κατά τρόπο ώστε να αντέχει 

σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες και φέρει απαραίτητα κλίμακα ανόδου, κάθισμα, ιστό σημαίας (που 

υπερβαίνει τα δυο μέτρα από την κορυφή του σκεπάστρου) και ξύλινο σκέπαστρο προφύλαξης από τον 

ήλιο. Το βάθρο είναι τουλάχιστον τέσσερα (04) τετραγωνικά μέτρα και το ύψος του υπερβαίνει τα τρία 

(03) μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας. 
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2.  Η θέση του βάθρου είναι τέτοια ώστε να  διασφαλίζεται ο έλεγχος και η τέλεια κατόπτευση με στόχο 

την άμεση παροχή βοήθειας σε κινδυνεύοντες και, σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να τοποθετείται σε 

θέση που απέχει περισσότερο από δέκα (10) μέτρα από την ακτογραμμή. Έμπροσθεν του βάθρου 

διατηρείται, με την τοποθέτηση κώνων, ελεύθερος διάδρομος πλάτους τεσσάρων (04) μέτρων και μήκους 

έως δέκα (10) μέτρων, ώστε να διασφαλίζεται η άμεση χρήση των σωστικών μέσων του παρόντος. Τους 

κώνους του προηγούμενου εδαφίου τους παρέχει ο, κατά περίπτωση, υπόχρεος. 

3. Κατά το χρόνο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη αναρτάται σε περίοπτη θέση του βάθρου η πινακίδα με την 

ένδειξη των πρώτων βοηθειών και επαίρεται στον ιστό η σημαία ναυαγοσώστη. 

4.  Εφόσον για έκτακτο λόγο απουσιάζει ο ναυαγοσώστης από τη λουτρική εγκατάσταση, αφαιρείται η 

πινακίδα με την ένδειξη των πρώτων βοηθειών και επαίρεται επί ιστού η σημαία που δεικνύει την 

απουσία ναυαγοσώστη. Σε περίπτωση που επιβάλλεται, για έκτακτο λόγο, η απουσία του ναυαγοσώστη 

πάνω από μία (1) ώρα, ο ναυαγοσώστης αυτός αντικαθίσταται, με μέριμνα του, κατά περίπτωση, 

υπόχρεου, από τον οποίο έχει προσληφθεί. 

Ο Δήμος Χίου διαθέτει και συντηρεί τα ναυαγοσωστικά Βάθρα σύμφωνα με τις οριζόμενες προδιαγραφές 

του ΠΔ 71/20, τα οποία τοποθετούνται από τον Δήμο, παρουσία του  αναδόχου, ώστε να αποφευκτούν – 

όσο είναι δυνατό - πάσης φύσεως πιθανές αστοχίες.  

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τα αναλώσιμα και το μηχανικό εξοπλισμό που απαιτούνται για την 

εκτέλεση των υπηρεσιών, καθώς και το αναγκαίο ειδικευμένο, έμπειρο και ικανό, προσωπικό για να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ναυαγοσωστικού έργου του Δήμου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανόνες υγιεινής, ασφάλειας 

εργαζομένων και προστασίας περιβάλλοντος (περιβαλλοντικοί όροι). 

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΔ 71/2020 

 

α)   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    Γ :  «Φαρμακευτικό  – υγειονομικό υλικό και όργανα σχολών ναυαγοσωστικής   

εκπαίδευσης» 

β)   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ     Ι: «Περιεχόμενο φορητού φαρμακείου ναυαγοσώστη». 

γ)   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    Δ: «Τύπος ναυαγοσωστικού σωσιβίου (RESCUE CAN)». 

δ)   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Ε: «Τύπος σωστικού σωλήνα (RESCUE TUBE)». 

ε)   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ : «Τύπος ναυαγοσωστικής σανίδας (RESCUE BOARD)». 
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   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

Φαρμακευτικό – υγειονομικό υλικό και όργανα σχολών Ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης 

Α .ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) 

Κάρδιο –κυκλοφορικά  αναληπτικά (αδρεναλίνη – ατροπίνη) 5+5 amp. 

Φυσιολογικός ορός 0,9% NaCI σε φιαλίδια των 10ml για 

οφθαλμική έκπλυση 

10 

Φυσιολογικός ορός 0,9% NaCI σε συσκευασία 1lt 2 

Ορός D/W 5% 1lt 2 

Ενέσιμη Υδροκορτιζόνη 200mg 1 

Αναλγητικά - αντιπυρετικά 3 

Ισχυρά αναλγητικά μη οπιούχα 2 

Σπασμολυτικά 1 

Αντιεμετικά και κατά του ιλίγγου  3 

Οξυγονούχο ύδωρ (200cc) 1 

Ιώδιο (100cc) 1 

Betadine (100cc) 1 

Oiνόπνευμα (200cc) 1 

Αλοιφή Αργυρούχου σουλφαδιαζίνης, ή άλλο σκεύασμα 

υδρογέλης κατά εγκαυμάτων. 

2 

Τοπικό αναισθητικό ξυλοκαίνη  2% (gel και διάλυμα) 1+1 

Β.ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  

Σύριγγες με βελόνη, αποστειρωμένες, σε μονή συσκευασία, 

5ml+10ml 

10+10 

Aυτοκόλλητος ελαστικός επίδεσμος  2 

Φουσκωτοί νάρθηκες (χέρι-πόδι) 2 

Γάζες αποστειρωμένες  10cm x 10cm – 12PLY / 36cm x 40cm, 

σε ξεχωριστή συσκευασία η καθεμιά 

5 

Αυχενικός κηδεμόνας σκληρός, ρυθμιζόμενος σε μέγεθος, 

πολλαπλών χρήσεων ενηλίκων και παίδων 

1 

Βαμβάκι  2 

Γάντια latexή βινυλίου νιτριλίου (όχι μαύρου χρώματος) 10 ζεύγη 

Ελαστικός επίδεσμος κοινός πλάτους 5cm και 10cm 2 

Επίδεσμοι κοινοί  10 

Λευκοπλάστης υφασμάτινος 3cm 2 

Gauze αποστειρωμένο τούλι εμβαπτισμένο σε λιπαρή ουσία, 

νερό και φυτικά έλαια για έγκαυμα 

5 

Ψαλίδι κοινό 1 

Φλεβοκαθετήρες (20G και 22 G) 2+2 

Επίδεσμος αιμοστατικός Reliance με επίθεμα 4 

Ρινική κάνουλα χορήγησης οξυγόνου 2 

Λαρυγγική μάσκα Μέγεθος 3,4,5 1+1+1 
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Αυτοκόλλητα ράμματα επιδερμικά 3mm x 75mm σε 

αποστειρωμένη συσκευασία 

20 

Γ. ΟΡΓΑΝΑ  

Μανόμετρο αρτηριακής πίεσης 1 

Θερμόμετρο κοινό 2 

Θερμόμετρο υποθερμίας 1 

Αεραγωγός τύπου GUEDEL 1 

Συσκευή ανάνηψης δια χειρός (AMPU) 1 

συσκευή οξυγονοθεραπείας τουλάχιστον 2 1/2 λίτρα με 

μειωτήρα πίεσης 

1 

Συσκευή ανάνηψης στόμα με στόμα τύπου Brook 5 

Στηθοσκόπιο 1 

Παλμικό οξύμετρο με εύρος μέτρησης κατ’ ελάχιστον από 

70% έως 99% SatO2 

1 

Συσκευή ορού 1 

Συσκευή μέτρησης σακχάρου με ταινίες μέτρησης και 

σκαρφιστήρες 

1 

 

 

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I΄ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΟΡΗΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ 

Α. ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (ΣΥΣΚ/ΣΙΑ) 

Αντισταμινικά χάπια 1 

Οξυζενέ 50 cc 

Σκεύασμα Γλυκόζης για Αντιμετώπιση Υπογλυκαιμίας 1 

Παρακεταμόλη σε χάπια 500mg 1 1 

Συσκευή αυτόματης έγχυσης αδρεναλίνης τύπου Epipen ενηλίκων Λ 1 

Συσκευή αυτόματης έγχυσης αδρεναλίνης τύπου Epipen παίδων 1 

Ενέσιμη Υδροκορτιζόνη200mg 1 

Αντισταμινική αλοιφή 1 

Αλοιφή Αργυρούχου σουλφαδιαζίνης, ή άλλο σκεύασμα υδρογέλης 
κατά εγκαυμάτων. 

2 

Διάλυμα Ιωδιούχου Ποβιδόνης 10% 
Φιαλίδιο 30ml κατ' 

ελάχιστον 

Φυσιολογικός ορός 0.9% NaCI σε φιαλίδια των 10ml για οφθαλμική 
έκπλυση. 10 

Βρογχοδιασταλτικά για την δύσπνοια 2 2 

Β. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  

Αυτοκόλλητα Ράμματα Επιδερμικά 3mm χ 75mm σε 
Αποστειρωμένη Συσκευασία 20 

Αυχενικό Κολάρο Ρυθμιζόμενο Παιδιατρικό 1 
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Βαμβάκι Ιατρικής Χρήσης Πεπιεσμένο Ρολό 1 

Επίδεσμος Αιμοστατικός Reliance με Επίθεμα 2 

Ιμάντας Ίσχαιμης Περίδεσης 1 

Παγοκύστη - Θερμοκύστη Πολλαπλών Χρήσεων 2 

Ψυκτικό Σπρέι 400 ml 1 

Λαρυγγική μάσκα Μέγεθος 3,4,5 1 

Γάζες αποστειρωμένες 10cm χ 10cm - 12PLY / 36cm χ 40cm, σε 
ξεχωριστή συσκευασία η καθεμιά 20 

Ελαστικός επίδεσμος πλάτους 10cm 2 

Ελαστικός επίδεσμος πλάτους 5cm 2 

Αλκοολούχο διάλυμα αντισηψίας δέρματος Φιαλίδιο 50ml κατ' 
ελάχιστο 

Λευκοπλάστ υφασμάτινο, λευκό, πλάτους τουλάχιστον 3cm 1 

Σύριγγες, με βελόνη, αποστειρωμένες, σε μονή συσκευασία, 5ml 5 

Γάντια latex ή βινυλίουνιτριλίου (όχι μαύρου χρώματος) 10 ζευγάρια 

Αυτοκόλλητες γάζες τύπου Hansaplast, διαστάσεων κατ' 
ελάχιστον 2x2 cm 10 

Μάσκα χορήγησης Οξυγόνου 3 

Μάσκα χορήγησης εμφυσήσεων κατά την ΚΑΡΠΑ, τύπου pocketmask 1 

Ψαλίδι υφασμάτων, τύπου Lister 1 

Στοματοφαρυγγικοί αγωγοί τύπου Guedel, διαφόρων μεγεθών Σετ 6 τεμαχ. Διαφορετικού 
 μεγέθους 

Αερονάρθηκες άνω και κάτω άκρων 1 τεμ. για κάθε είδος 

Αυχενικός κηδεμόνας σκληρός, ρυθμιζόμενος σε μέγεθος, 
πολλαπλών χρήσεων. 1 

Βελόνα αποσυμπίεσης πνευμοθώρακα 1 

Επίθεμα θωρακικού τραύματος 1 

Αποστειρωμένο τούλι εμβαπτισμένο σε νερό και φυτικά έλαια για 
έγκαυμα 2 

Γ. ΟΡΓΑΝΑ  

Φορητή συσκευή ανάνηψης στόμα με στόμα τύπου Brook 1 

Φιάλη Οξυγόνου Φορητή, πολλαπλών χρήσεων, με ρυθμιστή και 
μειωτήρα πίεσης και ροόμετρο, κατ' ελάχιστον 1 λίτρου και κατ' 
ελάχιστης μέγιστης πίεσης 200bar. 1 

Ασκός χορηγήσεως εμφυσήσεων τύπου AMBU, ενηλίκων, 
πολλαπλών χρήσεων 1 

Συσκευή αναρρόφησης δηλητηρίου 1 

Συσκευή αναρρόφησης εκκρίσεων χειροκίνητη 1 

Παλμικό οξύμετρο με εύρος μέτρησης κατ' ελάχιστον από 70% έως 
99% Sat02 1 

Συσκευή μέτρησης σακχάρου με ταινίες μέτρησης και 
σκαρφιστήρες 1 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ’  

 
 

 
Τύπος Ναυαγοσωστικού Σωσιβίου Rescue can 
 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε ’ 
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Τύπος Σωστικού Σωλήνα Rescue tube 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΣΤ ’ 

 

Τύπος Ναυαγοσωστικής Σανίδας Rescue board 
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Άρθρο 3ο  Προσωπικό εκτέλεσης της  ναυαγοσωστικής  υπηρεσίας  

 

Το προσωπικό που θα διαθέσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση της υπηρεσίας θα είναι το απαιτούμενο 

σύμφωνα με τη νομοθεσία, δηλαδή όσα άτομα χρειάζονται ως ναυαγοσώστες εφοδιασμένοι με την 

απαραίτητη άδεια από την Λιμενική Αρχή η οποία θα είναι σε ισχύ. 

 

3.1     Υποχρεώσεις ναυαγοσώστη : 

        1. Ο ναυαγοσώστης βρίσκεται σε ετοιμότητα με ένδυμα κολύμβησης καθ’ όλη την διάρκεια της 

υπηρεσίας του - από 10:00 πμ έως 18:00μμ - και μπορεί να περιπολεί με σωστική λέμβο κωπηλατώντας 

κοντά στο χώρο των λουομένων ή να κάθεται επί του υπάρχοντος βάθρου ναυαγοσώστη ή να περιπολεί 

πεζός επί της ακτογραμμής στο χώρο ευθύνης του για 7 ημέρες την εβδομάδα. 

       2. Ο ναυαγοσώστης κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του παρακολουθεί τους λουόμενους, είναι σε 

άμεση ετοιμότητα παροχής βοήθειας και δεν εκτελεί άλλη παράλληλη εργασία. 

       3. Σε περίπτωση, που επιβάλλεται για έκτακτο λόγο, η απουσία του ναυαγοσώστη, οφείλει να ενημε-

ρώσει άμεσα τον, κατά περίπτωση υπόχρεο, από τον οποίο έχει προσληφθεί, καθώς και την κατά τόπο 

αρμόδια Λιμενική Αρχή. 

       4. Η τοποθέτηση κι η απομάκρυνση των κώνων της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του 71/2020 γίνεται 

με μέριμνα του ναυαγοσώστη, ακριβώς πριν την έναρξη και μετά το πέρας των ωρών της παραγράφου 1 

α) του άρθρου 7. 

       5. Ο ναυαγοσώστης μεριμνά, ώστε ο εξοπλισμός της περίπτ. γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 και τα 

σκάφη της περίπτωσης στ) της ίδιας παραγράφου του ΠΔ 71/2020, να βρίσκονται σε καλή κατάσταση και 

ενημερώνει άμεσα τον, κατά περίπτωση υπόχρεο, από τον οποίο έχει προσληφθεί, για τυχόν βλάβες ή 

ζημιές οι οποίες επηρεάζουν την λειτουργική τους κατάσταση. 

 

Άρθρο 4ο. Δαπάνη της υπηρεσίας 

Η δαπάνη της υπηρεσίας  της ναυαγοσωστικής κάλυψης για τη  χρονική διάρκεια  από 01/06/2022  έως 

30/09/2022 προϋπολογίζεται στο ποσόν των 328.473,52 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%) 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ :  

 

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

(ΑΡΘΡΑ 5-9) 

Άρθρο 5ο. Γενικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης υπηρεσίας 

5.1    Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν τους χώρους που αφορούν το αντικείμενο της 

υπηρεσίας για να λάβουν γνώση των επιτόπιων συνθηκών εργασίας. 

5.2    Θεωρείται δεδομένο ότι οι διαγωνιζόμενοι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της παρούσας και  των  

ειδικών συνθηκών της παρεχόμενης υπηρεσίας. Σε καμιά περίπτωση ο ανάδοχος δεν μπορεί να στηρίζεται  

στην άγνοια συνθηκών  και αναγκών  των παραλιακών ζωνών του Δήμου για περιπτώσεις  προβλημάτων ή 

αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών που προβλέπονται στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων. 

5.3    Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τοπική τεχνική υποδομή κι οργάνωση η οποία θα του εξασφαλίζει 

συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη και απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιεί για 

την εκτέλεση των υπηρεσιών. Οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλλουν στοιχεία με τα οποία θα αποδεικνύεται η 

τεχνική υποδομή και οργάνωση που διαθέτουν και θα εφαρμόσουν (προσωπικό, εξοπλισμός κ.λ.π.). 

5.4    Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου προς τις εντολές και 

οδηγίες της οποίας οφείλει απόλυτη συμμόρφωση και ευρίσκεται σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται 

και η εκτέλεση υπηρεσίας  του. 

5.5    Κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας, ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  

Αστυνομικές και Υγειονομικές διατάξεις καθώς επίσης και με τις ισχύουσες διατάξεις και κανόνες τήρησης 

«περί ναυαγοσωστικού έργου». 

5.6    Ο ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει τους ανάλογους υπεύθυνους επόπτες για το προσωπικό του, οι 

οποίοι θα συντονίζουν την υπηρεσία ναυαγοσωστικής κάλυψης και θα ενημερώνουν τις υπηρεσίες του 

Δήμου για θέματα που αφορούν την καλύτερη δυνατή εκτέλεση της υπηρεσίας. 

5.7    Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση της υπηρεσίας αμείβεται και 

ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση 

ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη 

άδεια εργασίας η οποία θα θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

5.8    Το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος θα  αντικαθίσταται, εφόσον το απαιτήσει ο Δήμος, 

σε περίπτωση που θα κριθούν ακατάλληλοι για την ομαλή διεκπεραίωση του συμβατικού έργου.     

5.9  Ο εξοπλισμός του ανάδοχου που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της υπηρεσίας θα πρέπει να 

διατηρείται καθαρός. Επίσης απαγορεύεται η οποιαδήποτε διαφήμιση επί του εξοπλισμού του αναδόχου 

πλην των λογότυπών του και του Δήμου Χίου. 

5.10  Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει σωρευτικά: α) προϋπηρεσία, τουλάχιστον τριών (3) ετών, σε έργα 

ναυαγοσωστικής κάλυψης, καθώς και β)άδεια σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης σε ισχύ. Σε 

περίπτωση νομικού προσώπου, η υπό στοιχείο β΄ προϋπόθεση πληρούται και στη περίπτωση που ο 
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εταίρος που κατέχει ποσοστό τουλάχιστον 51% επί του εταιρικού κεφαλαίου, διαθέτει άδεια σχολής 

ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης σε ισχύ.  

 

 

Άρθρο 6ο.  Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης της υπηρεσίας 

Ο «προσωρινός ανάδοχος» οφείλει μετά την πρόσκληση για την προσκόμιση των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης να υποβάλει συμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση και να δεσμεύεται για τα παρακάτω : 

 

6.1    Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού ή καθοιονδήποτε τρόπο αδυναμίας εκτέλεσης υπηρεσίας, ο 

ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή του με άλλο έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το 

προβλεπόμενο πρόγραμμα υπηρεσιών χωρίς διακοπή. Υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα την  αρμόδια 

υπηρεσία για την αδυναμία εκτέλεσης της προγραμματισμένης υπηρεσίας και να ενημερώσει με ποιο 

τρόπο και σε πόσο χρονικό διάστημα θα προβεί στην επανόρθωσή της. 

6.2    Ο ανάδοχος  δεν μπορεί να υποκατασταθεί στην σύμβαση ή για κάποιο λόγο μέρος αυτής, από άλλο 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου, μετά από απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

6.3    Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση και ευθύνη, να παίρνει όλα τα μέτρα που πρέπει για την ασφάλεια 

του προσωπικού που απασχολεί για την εκτέλεση της υπηρεσίας και για την πρόληψη ατυχημάτων ή 

ζημιών σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα. Για ατυχήματα ή ζημιές που τυχόν θα συμβούν στο 

προσωπικό του ανάδοχου ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη και ο ανάδοχος έχει 

αποκλειστικά τις ευθύνες, τόσο τις αστικές όσο και τις ποινικές, σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων 

νόμων για τις περιπτώσεις αυτές. 

6.4    Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί την υπηρεσία καθημερινά καθώς και Κυριακές και Αργίες και σε 

περίπτωση έκτακτων αναγκών εφόσον ζητηθεί από τον Δήμο. 

6.5    Για την διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι 

ο ανάδοχος με δική του ευθύνη και μέριμνα αναλαμβάνει το κόστος και τα έξοδα που αφορούν : 

Την διάθεση του συνόλου του απαιτούμενου εξοπλισμού. 

Το τακτικό service και συντήρηση του απασχολούμενου εξοπλισμού για την διασφάλιση της άψογης 

λειτουργίας του. 

Την αμοιβή του άμεσα απασχολούμενου προσωπικού (μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές των οδηγών, 

χειριστών και βοηθητικού προσωπικού) και λοιπά συναφή έξοδα με την απασχόλησή του. 

Τα άμεσα έξοδα λειτουργίας και κίνησης του εξοπλισμού του (καύσιμα, λιπαντικά, συντήρηση κ.λ.π.) 

Την ασφαλιστική κάλυψη του απασχολούμενου εξοπλισμού καθώς και διάφορα συναφή τέλη και φόρους. 
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Άρθρο 7ο. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

 

Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της οικείας Σύμβασης οφείλει να καταθέσει στον Δήμο εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ορίζεται σε έξι μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης και η αξία της θα είναι ίση με το 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών - μελών, αυτό το δικαίωμα 

συνοδευόμενες από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική. 

Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές θα περιλαμβάνουν την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του 

Διαγωνιζομένου, υπέρ του οποίου εκδίδονται. Τέλος, οι ως άνω εγγυητικές επιστολές θα περιέχουν κατ’ 

ελάχιστο τον όρο ότι ο εγγυητής παραιτείται από τις ενστάσεις διαιρέσεως και διζήσεως, καθώς επίσης και 

ότι ο εγγυητής αναγνωρίζει την υποχρέωσή του να καταβάλει στον Δήμο το ποσό της εγγύησης μέσα σε 

τρεις (3) ημέρες από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση του Δήμου, χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση και, 

ιδίως, χωρίς ο εγγυητής να δικαιούται να ερευνά την ύπαρξη ή το νόμιμο της απαίτησης του Δήμου. 

 

Άρθρο 8ο.  Πληρωμή εκτελεσθέντων υπηρεσιών    

 

Η αποζημίωση του ανάδοχου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες θα καταβάλλεται στο τέλος έκαστου μήνα, 

ύστερα από σύνταξη πιστοποιητικού καλής εκτέλεσης από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου που θα 

εκδίδεται εντός 10 ημερών από το πέρας του πιστοποιούμενου μήνα. 

Κάθε τέλος του μηνός θα συντάσσεται πιστοποίηση υπηρεσιών  από τον ανάδοχο που θα συνοδεύεται 

από τις αντίστοιχες εντολές, θα ελέγχεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου εντός 10 ημερών. Στη 

συνέχεια με την έκδοση του σχετικού τιμολογίου παροχής υπηρεσιών ο Δήμος θα προβαίνει  στην 

πληρωμή του αναδόχου  το αργότερο μέχρι το πέρας του επόμενου μήνα. 

8.2  Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου 

εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η 

διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό. 

8.3  Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή της αξίας των συμβατικών εκτελεσθέντων 

εργασιών είναι το μηνιαίο πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης του έργου από την αρμόδια Υπηρεσία του 

Δήμου, το τιμολόγιο του ανάδοχου εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ ή εξοφλητική 

απόδειξη του ανάδοχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ, βεβαίωση του αρμόδιου 

υποκαταστήματος ΙΚΑ. όπου θα αναφέρεται η εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών για την παρεχόμενη 

υπηρεσία και φορολογική ενημερότητα. 
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Άρθρο 9ο.  Ρήτρες 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να κάνει την έναρξη της εκτέλεσης της υπηρεσίας με τον ανάλογο εξοπλισμό και 

προσωπικό εντός της προθεσμίας που ορίζει στην προσφορά του, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει 

το χρονικό όριο  των δέκα (10) ημερών διάστημα εκτιμούμενο ως επαρκές για την εξασφάλιση, την 

εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού και προσωπικού από την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο ανάδοχος οφείλει να κάνει την έναρξη των εργασιών την ακριβή 

ημερομηνία που θα του ανακοινώσει η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται  

ποινική ρήτρα 5.000,00.- €,  για κάθε ημέρα καθυστέρησης και γιά είκοσι συνολικά ημερολογιακές ημέρες. 

Μετά την διαπίστωση παρέλευσης άπρακτου του διαστήματος αυτού ο ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος 

και εφαρμόζονται οι ανάλογες κυρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

9.2   Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβιάσει επανειλημμένα τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 

κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα και κατ' αναλογία με τις κείμενες διατάξεις των Ο.Τ.Α. 

9.3   Σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα 

της περικοπής του αναλογούντος τιμήματος για τις σχετικές εργασίες και εφ' όσον ο ανάδοχος δεν 

συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

9.4   Η Δημοτική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, όταν αποδεδειγμένα κρίνει ότι ο ανάδοχος εκτελεί την 

υπηρεσία πλημμελώς και ότι μετά από συνεχή επανάληψη της αντισυμβατικής συμπεριφοράς, να τον 

καταστήσει έκπτωτο αφού πρώτα τον καλέσει με εξώδικη διαμαρτυρία και σε προθεσμία δεκαπέντε 

ημερών, να υποβάλλει τις απόψεις του εγγράφως. 

9.5 Βασική, επίσης, υποχρέωση του αναδόχου είναι η συστηματική διατήρηση των συνθηκών υγιεινής και 

καθαριότητας στα μηχανήματα και τους χώρους που τα χρησιμοποιεί. Σε περίπτωση παράβασης του όρου 

αυτού επιβάλλεται, ως ρήτρα και ανά περίπτωση, το ίδιο ποσόν της παραγράφου  9.1 . 

9.6  Η Δημοτική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, όταν αποδεδειγμένα κρίνει ότι ο ανάδοχος εκτελεί την 

υπηρεσία πλημμελώς και ότι μετά από συνεχή επανάληψη της αντισυμβατικής συμπεριφοράς, να τον 

καταστήσει έκπτωτο αφού πρώτα τον καλέσει με εξώδικη διαμαρτυρία και σε προθεσμία δεκαπέντε 

ημερών, να υποβάλλει τις απόψεις του εγγράφως. 
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ΜΕΡΟΣ  ΤΡΙΤΟ : 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (ΑΡΘΡΑ 10-11) 

 

Άρθρο  10ο.  Περιεχόμενο προσφοράς  

 

Η προσφορά των διαγωνιζόμενων θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα παρακάτω : 

Οικονομική προσφορά  

Η οικονομική προσφορά θα διατυπώνεται σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα τιμολογίου 

προσφοράς. 

 

Για την διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψη ότι ο 

ανάδοχος με δική του ευθύνη και μέριμνα αναλαμβάνει το κόστος και τα έξοδα που αφορούν : 

την διάθεση του συνόλου του απασχολούμενου εξοπλισμού. 

τα έξοδα κίνησης του απασχολούμενου εξοπλισμού καθώς και το τακτικό serνice και συντήρηση για την 

διασφάλιση της άψογης λειτουργίας του. 

τον καθαρισμό του εξοπλισμού. 

την ασφαλιστική κάλυψη του απασχολούμενου εξοπλισμού καθώς και διάφορα συναφή, τέλη και φόρους 

την αμοιβή (μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές) του απασχολούμενου προσωπικού (ναυαγοσώστες) 

και λοιπά συναφή έξοδα με την απασχόληση του. 

το "management" του έργου (εκπαίδευση προσωπικού, τεχνική υποστήριξη, παροχή τεχνογνωσίας στην 

εκτέλεση της υπηρεσίας, εποπτεία και σχεδιασμός των εργασιών, κλπ). 

    Τεχνική προσφορά  

Επί ποινή αποκλεισμού οι διαγωνιζόμενοι  θα προσκομίσουν μέσα στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς 

τα εξής στοιχεία : 

Ρητή αναλυτική δήλωση για την συμμόρφωση των προσφερόμενων υπηρεσιών και εξοπλισμών σε σχέση 

με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις των όρων της παρούσας μελέτης και της σχετικής 

διακήρυξης. 

Εξοπλισμός εκτέλεσης της υπηρεσίας  

Για την άριστη και απρόσκοπτη εκτέλεση της υπηρεσίας, οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να διαθέτουν 

τον απαιτούμενο και κατάλληλο εξοπλισμό σε είδος, αριθμό και λειτουργικότητα που θα καθορίζουν στην 
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προσφορά τους, ο εξοπλισμός θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας, για την κατάλληλη εκτέλεση των 

υπηρεσιών. Η κατοχή του εξοπλισμού από τον μειοδότη θα αποδεικνύεται με τιμολόγια αγοράς ή 

μισθωτήρια συμβόλαια.  Η ύπαρξη του εξοπλισμού κατά τη διενέργεια  της δημοπρασίας θα αξιολογηθεί 

θετικά. Σε διαφορετική περίπτωση ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει άμα κριθεί ανάδοχος της υπηρεσίας  να 

παρουσιάσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό δύο μέρες πριν την έναρξη των υπηρεσιών σε επιτροπή του 

Δήμου Χίου, διαφορετικά θα κηρυχθεί έκπτωτος με όλες τις συνέπειες που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις. 

10.2.3  Οργάνωση και υποδομή του διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση της υπηρεσίας 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να παρουσιάσουν τα κάτωθι: 

Υποδομή που διαθέτει ο διαγωνιζόμενος για το serνice και συντήρηση του προσφερόμενου εξοπλισμού 

(παρακαταθήκη ανταλλακτικών, τεχνικό προσωπικό κλπ) και των εργασιών. 

Χρονοδιάγραμμα έναρξης εκτέλεσης των προσφερόμενων υπηρεσιών (σημειώνεται ότι ο χρόνος έναρξης 

των εργασιών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 10 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης).  Θα 

εκτιμηθεί ιδιαίτερα ο συντομότερος χρόνος έναρξης των εργασιών. 

Διάθεση επάρκειας εφεδρικού μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων σύγχρονης τεχνολογίας για 

την εκτέλεση εργασιών που είναι σχετικές με το αντικείμενο της    υπηρεσίας. 

10.2.4 Στοιχεία εμπειρίας του διαγωνιζόμενου 

           Κάθε στοιχείο που να αποδεικνύει την εμπειρία και την ειδίκευση του διαγωνιζόμενου   στην 

εκτέλεση αντίστοιχων δραστηριοτήτων: 

       α) Δήλωση για εκτέλεση ή μη αντίστοιχων υπηρεσιών με τις προσφερόμενες εργασίες που θα 

αναφέρει με λεπτομέρεια τους ΟΤΑ και άλλους φορείς στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή  που έχουν 

εκτελέσει. Επίσημα αποδεικτικά έγγραφα που θα αποδεικνύουν την συμβατική και πλήρη εκτέλεση 

αντίστοιχων υπηρεσιών (συμβάσεις, συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης).  

      β) Στοιχεία που να αποδεικνύουν την μορφή της επιχείρησης, την επιχειρηματική δομή της, το εύρος 

των δραστηριοτήτων της, τις εμπορικές επιδόσεις, το κύρος της, την οικονομική επιφάνειά της και την 

επαγγελματική αξιοπιστία της. 

 

10.3 Εναλλακτικές προσφορές 

        Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

 

Άρθρο 11ο. Επιλογή ανάδοχου 

 

11.1  Μετά την υποβολή προσφορών ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα υποβολής διευκρινιστικών 

ερωτήσεων προς τους διαγωνιζόμενους προκειμένου να διευκρινίσει τυχόν ασάφειες των προσφορών  

τους (τεχνικού χαρακτήρα). 
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11.2  Η επιλογή του ανάδοχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

11.3  Για την επιλογή της πιο συμφέρουσας προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι 

αποδεκτές σύμφωνα με τους καθοριζόμενους ουσιώδεις όρους της διακήρυξης και  της συγγραφής 

υποχρεώσεων. Ουσιώδεις όροι θεωρούνται όλοι οι όροι εκτός όσων ρητά καθορίζονται ως επουσιώδεις ή 

μη επιθυμητοί. 

11.4  Για την επιλογή του ανάδοχου θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση, βαθμολόγηση και υπολογισμός 

του τελικού βαθμού κάθε προσφοράς βάσει των τεχνικών και οικονομικών στοιχείων που θα υποβάλλουν 

οι συμμετέχοντες νόμιμα και σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού. Η αξιολόγηση, βαθμολόγηση και 

κατάταξη με βάση τον τελικό βαθμό που θα λάβει η κάθε προσφορά, θα γίνει με κριτήρια και 

μεθοδολογία που αναλύονται στη συνέχεια. 

11.5  Μετά τον έλεγχο δικαιολογητικών σύμφωνα με τους όρους της σχετικής διακήρυξης και το 

άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, βάσει του οποίου οι προσφορές κρίνονται τυπικά αποδεκτές ή 

τυπικά απαράδεκτες, ακολουθεί η αξιολόγηση των τυπικά αποδεκτών προσφορών. Προσφορές που 

απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από τις επόμενες διαδικασίες αξιολόγησης. 

11.6 Η επιλογή του ανάδοχου θα γίνει µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής. 

            Για την ανάδειξη της πιο συμφέρουσας προσφοράς, η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από 

αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης για ανάθεση της υπηρεσίας µε βαθµολογία κριτηρίων που απαρτίζονται 

στις κάτωθι οµάδες : 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  

 Kριτήρια αξιολόγησης 

Συντελεστής  

Βαρύτητας   

% 

 Κ1.Εξοπλισμός που διατίθεται για την εκτέλεση της υπηρεσίας (Διάθεση του     30 

 απαιτoύμενoυ εξοπλισμού)  

 Κ2. Προηγούμενη Εμπειρία του διαγωνιζόμενου σε παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών, 

ικανότητα και διαγωγή και προηγούμενη συνεργασία με τον Δήμο και άλλων ΟΤΑ στην 

Ελλάδα ή το εξωτερικό. 

    25 

 Κ3. Επάρκεια, εμπειρία και ικανότητα του προσωπικού για την εκτέλεση της υπηρεσίας     20 

 (αντίγραφα των αδειών άσκησης επαγγέλματος των ναυαγοσωστών που θα  

 χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος με χρονολογία απόκτησης άδειας επαγγέλματος κλπ)  

 Κ4. Χρόνος έναρξης εκτέλεσης της υπηρεσίας    10 

Κ5. Διάθεση εφεδρικού εξοπλισμού και service    15 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ   100 
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Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 

ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς 

όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.   

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς 1.  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή 

βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το 

άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :  

U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν 

Όπου  U  ο συνολικός βαθμός της τεχνικής  προσφοράς  του διαγωνιζόμενου  

σi = ο βαθμός του κριτηρίου  

κi = ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις 

από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο 

της προσφερθείσας τιμής  προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος 

αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.  

Λ = 
Προσφερθείσα τιμή 

Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 

Επισημαίνεται ότι η κατάταξη των προσφορών που θα παρουσιαστεί από το σύστημα μετά την 

αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών δεν λαμβάνεται υπόψη. Η τελική κατάταξη των προσφορών θα 

γίνει από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης με σχετικό πρακτικό, λαμβάνοντας υπόψη τον λόγο (Λ) όπως 

αυτός προσδιορίζεται στην παρούσα  διακήρυξη. 

 

 

 

 

 

 
1 Η βαθμολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει 

υποχρεωτικά, εκτός από τη βαθμολογία, και την λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο. 
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                                                          ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ:  

                                            ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    (ΑΡΘΡΑ 12 -15) 

 

 

Άρθρο 12ο. Συμβατικά στοιχεία 

 

Συμβατικά στοιχεία που διέπουν τους όρους της υπηρεσίας κατά σειρά ισχύος είναι: 

  

 α) Η Διακήρυξη του διαγωνισμού. 

 β) Η προκήρυξη 

 γ) Ο προϋπολογισμός 

 δ) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) 

 ε) Οι τεχνικές προδιαγραφές. 

 στ) Η προσφορά του ανάδοχου (τεχνική και οικονομική). 

 ζ) Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο 

 

Άρθρο 13ο. Ισχύουσες, διατάξεις 

 

Η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις : 

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

του ν.4469/2017,άρθρο 18 

του ν.4447/2016,άρθρο 46 παρ.2 

του ν. 4314/2014 (Α' 265)i, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό 

δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) 

«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -

2013», 
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του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των 

μελών τους με κλήρωση»,ii 

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 

άλλες διατάξεις”, 

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”iii 

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των 

άρθρων 7 και 13 έως 15, 

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, 

της με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του Υπ. Οικονομίας & 

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  

της με αρ. 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β') Απόφασης του Υπ. Οικονομίας & 

Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).» 

του Π.Δ.71/2020 Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης ,χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη ,υποχρεωτική 

πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες, 
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σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 

συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 

ρητά παραπάνω. 

 

 Άρθρο 14ο. Επιβαρύνσεις ανάδοχου 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τα έξοδα δημοσίευσης και με τους ισχύοντες κατά την ημέρα του 

διαγωνισμού φόρους, τέλη και κρατήσεις πλην του ΦΠΑ. 

 

Άρθρο 15ο. Διάρκεια συμβατικού αντικειμένου 

Η συμβατική διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας καθορίζεται για τέσσερεις  (4) μήνες από 01 Ιουνίου έως 

30 Σεπτεμβρίου του έτους 2022. 

  

 

 

        Χίος, 21/2/2022                                         Χίος, 21/2/2022                                        Χίος, 21/2/2022                                        
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