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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 
Η  παρούσα  έκθεση αφορά την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης στην λουτρική 

εγκατάσταση της πολυσύχναστής ακτής της Σητείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ. 71/2020 

(ΦΕΚ166Α΄/31-08-2020) «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, 

υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες».  

Συμφώνα με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 2132.9/21 έγγραφο του Λιμεναρχείου Σητείας έχουν 

χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστοι χώροι (λουτρική εγκατάσταση) έτους 2022 στο Δήμο Σητείας οι κάτωθι 

περιοχές:  

 Ο αιγιαλός από τα Ανατολικά όρια της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Σητείας μέχρι την 

τοποθεσία ΠΕΤΡΑΣ Σητείας (100 μέτρα από τη γέφυρα- εκβολές του ποταμού 

‘ΠΑΝΤΕΛΗ’) 

 Ο αιγιαλός Βάι Παλαικάστρου Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου 

 

Επίσης σύμφωνα με τα άρθρα 7, 9 και 10 του ΠΔ. 71/2020  «Υποχρεώσεις εκμεταλλευόμενων 

λουτρικές εγκαταστάσεις ως προς την πρόσληψη ναυαγοσώστων και διάθεσης του απαραίτητου 

εξοπλισμού» του Π.Δ 71/2020 μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι: 

Οι φορείς διαχείρισης λουτρικών εγκαταστάσεων [ενδεικτικά Δήμοι ή Οργανισμοί Λιμένα ή Λιμενικά 

Ταμεία ή η “Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.” (“ΕΤ.Α.Δ.Α.Ε.”)], υποχρεούνται, όπως να: 

α) Προσλαμβάνουν αναγκαίο αριθμό ναυαγοσωστών για την χρονική περίοδο από 1ης Ιουνίου έως και 

30 Σεπτεμβρίου, από ώρες 10.00 έως και 18.00, κατ’ ελάχιστον (παρ, 1(α) του άρθρου 7 του 

Π.Δ71/2020. 

β) Κατασκευάζουν βάθρο (παρατηρητήριο) για κάθε ναυαγοσώστη, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο 

άρθρο 9 του Π.Δ71/2020. 

γ) Εφοδιάζουν κάθε ναυαγοσώστη με τον απαραίτητο εξοπλισμό κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο 

άρθρο 7 του Π.Δ71/2020. 

δ) Διαθέτουν ένα 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. 

 

   

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και επειδή ο Δήμος Σητείας δε διαθέτει το ανωτέρω εξειδικευμένο  

ανθρώπινο δυναμικό και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την ναυαγοσωστική κάλυψη της λουτρικής 

εγκατάστασης της ακτής Σητείας, καθίσταται αναγκαία η ανάθεση παροχής της προβλεπόμενης 

ναυαγοσωστικής κάλυψης σε νομίμως λειτουργούσα σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, όπως 

προβλέπεται και στην παρ.3 του άρθρου 7 του ΠΔ 71/2020. 
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. 

CPV: 92332000-7 «Υπηρεσίες λουτρικών εγκαταστάσεων παραλιών» 
Η δαπάνη της υπηρεσίας 36.998,55 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% θα καλυφθεί βαρύνοντας 

τον ΚΑ : 70-6117.004 «Υπηρεσίες Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Ακτών Δήμου Σητείας» 

προϋπολογισμού έτους 2022 όπως αναμορφώθηκε με την υπ΄αριθμ 39/2022 Απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου Σητείας (ΑΔΑ: 6ΟΕΦΩ1Γ-58Ρ) 

 

Η διαδικασία της ανάθεσης για την παροχή της Υπηρεσίας διέπετε από τις διατάξεις των ακόλουθων 

νόμων: 

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

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 Του ν. 4782/2021 (Α' 36) “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των 

δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και 

άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.” 

 Του  ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

 Του Ν. 4555/19-7-18 (ΦΕΚ 133/19.07.18 Α') πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I. 

 Του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-06) « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και κοινοτήτων 

 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 ΠΔ. 71/2020 (ΦΕΚ166Α΄/31-08-2020) «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας 

ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες».  

 

 

Ως κριτήριο για την  ανάθεση της υπηρεσίας  ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 

 

Σητεία     9 -  5 - 2022 

                                         Θεωρήθηκε 

Ο συντάξας Ο Αν/της προϊστάμενος Δ/νσης 

 

 

 

Ιωάννης Βιτσεντζάκης 

    (ΤΕ ΓΕΩΠ-Τμ.Γεωργ.Μηχ & Αρδεύσεων) 

 

 

 

Εμμανουήλ Ψυλινάκης  
(ΠΕ Χημικών -Περιβάλλοντος)  
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2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει Άδεια ή βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας ναυαγοσωστικής σχόλης σε 

ισχύ από την αρμόδια αρχή καθώς και το εκπαιδευμένο και αδειοτημένο προσωπικό & τεχνικά μέσα όπως 

αυτά προβλέπονται στο  του ΠΔ 71/2020- και τις σχετικές διατάξεις, ). 

O ανάδοχος αναλαμβάνει και είναι υπεύθυνος για την τήρηση του συνόλου των υποχρεώσεων που 

απορρέουν από το ΠΔ 71/2020 και ειδικότερα εκείνες των άρθρων 7, 9 και 10 του ΠΔ, που 

αφορούν στις Υποχρεώσεις εκμεταλλευόμενων λουτρικές εγκαταστάσεις ως προς την πρόσληψη 

ναυαγοσωστών και διάθεσης του απαραίτητου εξοπλισμού και θα βαρύνετε με τα αντίστοιχα πρόστιμα 

τα οποίο τυχόν επιβληθούν από την λιμενική αρχή . 

Ειδικότερα  αναλαμβάνει τα ακόλουθα :   

1) Διαθέτει τον απαραίτητο αριθμό ναυαγοσωστών για την καθημερινή ναυαγοσωστική κάλυψη (από 

Δευτέρα έως και Κυριακή και τις ημέρες των αργιών) της πολυσύχναστης ακτής της Σητείας (μία 

θέση ναυαγοσώστη) για την  χρονική περίοδο από 1ης  Ιουνίου 2022 έως και τουλάχιστον 30 

Σεπτεμβρίου 2022, από ώρες 10.00 έως και 18.00. 

 Το πρόγραμμα καθώς και το τηλέφωνο του ναυαγοσώστη θα είναι αναρτημένο σε ειδικό χώρο 

δίπλα στο Ναυαγοσωστικό Πύργο. 

 Ο ναυαγοσώστης ελέγχει έκταση ακτής σε ακτίνα διακοσίων (200) μέτρων εκατέρωθεν του 

βάθρου  

 Ο ναυαγοσώστης βρίσκεται σε ετοιμότητα, με ένδυμα κολύμβησης, καθ’ όλη τη διάρκεια της 

υπηρεσίας του 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. 

 Ο ναυαγοσώστης, κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του, παρακολουθεί τους λουόμενους, 

είναι σε άμεση ετοιμότητα παροχής βοήθειας και δεν εκτελεί άλλη, παράλληλη εργασία. 

 Επίσης, φυλάσσει πάντοτε επί του βάθρου 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.  

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

ενημερώσει άμεσα τον, κατά περίπτωση, υπόχρεο, από τον οποίο έχει προσληφθεί, καθώς και 

την κατά τόπο αρμόδια Λιμενική Αρχή. 

 Ο ναυαγοσώστης μεριμνά ώστε ο εξοπλισμός του να βρίσκεται 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. 
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 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. 

 Εφόσον, για έκτακτο λόγο, απουσιάζει ο ναυαγοσώστης από τη λουτρική εγκατάσταση, 

αφαιρείται η πινακίδα με την ένδειξη των πρώτων βοηθειών και επαίρεται επί του 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 αναδόχου. 

 

 

2) Τοποθετεί ένα βάθρο/παρατηρητήριο ναυαγοσώστη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρα 9 και 10 του 

ΠΔ 71/2020:  

 Η κατασκευή του βάθρου ναυαγοσώστη δεν είναι μόνιμη, γίνεται από κατάλληλα υλικά, κατά 

τρόπο, ώστε να αντέχει σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες και φέρει 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. 

 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.  

 Η τοποθέτηση και η απομάκρυνση των κώνων  γίνεται με μέριμνα του ναυαγοσώστη, ακριβώς 

πριν την έναρξη και μετά το πέρας των ωρών παρουσίας του ναυαγοσώστη. 

 Τοποθετούν, 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 και αγγλική γλώσσα, η σημασία των σημαιών και 

ενδείξεων, το ωράριο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη, οι τυχόν υπάρχοντες περιορισμοί ή 

απαγορεύσεις, οι αριθμοί τηλεφώνων των τοπικών κέντρων παροχής πρώτων βοηθειών και 

της Λιμενικής Αρχής και ο Ευρωπαϊκός Αριθμός έκτακτης Ανάγκης (112). 

 Επισημαίνουν τα όρια, μέχρι τα οποία φθάνουν, συνήθως, κολυμπώντας οι λουόμενοι, με την 

τοποθέτηση σειράς ευδιάκριτων, πλωτών σημαντήρων, χρώματος κίτρινου, σχήματος 

σφαιρικού, οι οποίοι τοποθετούνται σε απόσταση δέκα (10) μέτρων ο ένας από τον άλλον. 

 Επιπλέον, οριοθετούν δίαυλο, πλάτους τουλάχιστον πέντε (05) μέτρων από τον οποίο 

επιτρέπεται η εκκίνηση και η επιστροφή, από και προς την ακτή, του ατομικού σκάφους. 

 Τα όρια του δίαυλου σημαίνονται με την τοποθέτηση κατάλληλων, ευδιάκριτων, πλωτών 

σημαντήρων, χρώματος κίτρινου κωνικού σχήματος δεξιά και κυλινδρικού σχήματος αρι στερά, 

για τον εισερχόμενο στο δίαυλο από την ανοικτή θάλασσα, οι οποίοι τοποθετούνται σε 

απόσταση τριών (3) μέτρων ο ένας από τον άλλον. 

 
 

3) Εφοδιάζει τον ναυαγοσώστη με τον ακόλουθο εξοπλισμό: 
 

1 Αδιάβροχο φακό 

2 Κιάλια μεγέθυνσης τουλάχιστον επτά επί πενήντα mm 

3 
Ναυαγοσωστικό Σωσίβιο σύμφωνα με το Παράρτημα «Δ 
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4 

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

σύμφωνα με το Παράρτημα «ΣΤ». 

 
 

 

 

 

5 

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

με αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια, ενηλίκων και βρεφών. 

 



 7 

 



 8 

 

6 
Πτυσσόμενο φορείο και σανίδα ακινητοποίησης επιπλέουσα, με ιμάντες πρόσδεσης και σύστημα 

ακινητοποιητή κεφαλής συμβατό με τη σανίδα ακινητοποίησης. 

7 
Δύο (02) σημαντήρες, χρώματος πορτοκαλί, με σχοινί μήκους τουλάχιστον πενήντα (50) μέτρων 

και διαμέτρου τουλάχιστον 10mm 

8 
Ένδυμα κολύμβησης χρώματος πορτοκαλί, στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ-LIFE 

GUARD. 

9 
Καπέλο, στην εμπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και, κάτωθεν αυτής, 

η ένδειξη LIFE GUARD. 

10 Γυαλιά ηλίου. 

11 
Πινακίδα, χρώματος πορτοκαλί, διαστάσεων 80Χ100 εκ.,με την ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και 

κάτωθεν αυτής την ένδειξη FIRST ΑΙD, μπλε απόχρωσης. 

12 Ισοθερμικές κουβέρτες. 

13 Καταδυτικό μαχαίρι. 

14 Μάσκα βυθού. 
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15 Βατραχοπέδιλα. 

16 
Σημαία Ναυαγοσώστη, χρώματος πορτοκαλί, διαστάσεων 80Χ100εκ., με την ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ 

και, κάτωθεν αυτής, την ένδειξη LIFE GUARD, μπλε απόχρωσης. 

17 
Σημαία χρώματος ερυθρού, ίσων διαστάσεων με την προηγούμενη, με την ένδειξη ΧΩΡΙΣ 

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ και, κάτωθεν αυτής, την ένδειξη ΝΟ LIFE GUARD, λευκής απόχρωσης. 

18 
Κινητό τηλέφωνο, ο αριθμός κλήσης του οποίου δημοσιοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο, αναγράφεται σε 

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

19 Φορητή μεγαφωνική συσκευή (τηλεβόας). 

20 Κοινή σφυρίχτρα. 

21 Πράσινη σημαία (Κολυμπάτε ελεύθερα) 80χ100εκ. 

22 Κίτρινη σημαία (Κολυμπάτε με προσοχή) 80χ100εκ. 

23 
Κόκκινη Σημαία (Απαγορεύεται η είσοδος στο 

νερό) 80χ100εκ. 

24 Φορητή συσκευή VHF marine 

25 

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 

26 

 Ενα (1) 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 ην 

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. 
 
 

4) Διαθέτουν ένα 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, κατά 

περίπτωση, υπόχρεο, 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. 
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Σητεία     9 -  5 - 2022 

                                         Θεωρήθηκε 

Ο συντάξας Ο Αν/της προϊστάμενος Δ/νσης 

 

 

 

Ιωάννης Βιτσεντζάκης 

    (ΤΕ ΓΕΩΠ-Τμ.Γεωργ.Μηχ & Αρδεύσεων) 

 

 

 

Εμμανουήλ Ψυλινάκης  
(ΠΕ Χημικών -Περιβάλλοντος)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

Αρ. Μελέτης : 31/9-5-2022 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 

ΛΟΥΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΚΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(συμπεριλαμβανομένου  

Φ.Π.Α 24%) 

36.998,55 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24%) 

ΚΑ 

70-6117.004 

 Υπηρεσίες Ναυαγοσωστικής 

Κάλυψης Ακτών Δήμου Σητείας 
 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

Το κόστος για την Ναυαγοσωστική Κάλυψη της πολυσύχναστής ακτής της Σητείας 

περιλαμβάνει καθόλη την διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου του 2022 περιλαμβάνει:   

1) Tην αμοιβή του προσωπικού (μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές) και λοιπά συναφή 

έξοδα με την απασχόλησή του. 

2) Την δαπάνη μίσθωσης του απαιτούμενου εξοπλισμού όπως αυτά περιγράφονται στη 

παρούσα (έξοδα διάθεσης, χρήσης, συντήρησης για την λειτουργικότητα του εξοπλισμού).  

 

 
 

1) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

Για τον υπολογισμό της αμοιβής του ναυαγοσωστικού προσωπικού ελήφθη υπόψη, ο 

κατώτατος μισθός όπως διαμορφώθηκε από την Υ.Α.38866-21.04.22 ΦΕΚ 2030- 

21.41.2022 –Β’) για εργαζόμενους  με προϋπηρεσία έως 9 έτη και για 8 ώρες εργασίας 

ημερησίως. 

 

Με βάση τα ανωτέρω μισθολογικό κόστος υπολογίζεται ως ακολούθως:  

Απασχόληση ναυαγοσώστη για το χρονικό διάστημα : 1/6/2022 – 30/9/2022 

 

 103 ημέρες 

 19 Κυριακές & αργίες 

 Σύνολο : 122 ημέρες  

 

Το κατώτατο ημερομίσθιο του ναυαγοσώστη (31,85), με βάση τη παραπάνω νομοθεσία, 
καθορίζεται στα 35,035 ευρώ  για εργαζόμενους με ανώτατο χρόνο προϋπηρεσίας τα 9 έτη και 
για εργασία 6 ωρών και 40 λεπτών. Καθώς η εργασία των ναυαγοσωστών προβλέπεται να είναι 
χρονικής διάρκεια 8 ωρών, από 10.00 εως 18.00, (βάσει του άρθρου 16 του Ν.4676/2020) :  

 

το ωρομίσθιο υπολογίζεται: (35,035 Χ 6 )/ 40 = 5,26 ευρώ / ώρα 

το ημερομίσθιο για τις προβλεπόμενες 8 ώρες : 8 Χ 5,26 = 42,08 ευρώ  

 

Μισθοδοτικό κόστος : 103 ημέρες Χ 42,08 = 4.334,24 

 

Το ωρομίσθιο για την Κυριακή και τις αργίες είναι προσαυξημένο κατά 75% Οπότε και το 
ημερομίσθιο (8 ωρών) διαμορφώνεται ανάλογα σε 8 Χ 9,21 = 73,68 ευρώ / ημέρα. 
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 Κόστος για εργασία τις Κυριακές – αργίες : 19  Χ 73,68 = 1.399,16 

Δώρο Χριστουγέννων (για 4 μήνες)  : 562,82 

Επίδομα αδείας (για 4 μήνες)  = 336,64 

 

 Σύνολο : 6.633,62 

 

 Εργοδοτική εισφορά (Ν. 4756/2020) 22,54% : 1.495,22 

 

Μισθολογικό κόστος : 8.129,00 ευρώ ανά άτομο για το σύνολο της περιόδου 

 

επειδή για την εκτέλεση της υπηρεσίας απαιτούνται 3 άτομα (2 ναυαγοσώστες και 1 

χειριστής ταχυπλόου), το συνολικό μισθολογικό κόστος είναι: 3 X 8.129,00 = 

24.387,00 ευρώ  

 
2) ΔΑΠΑΝΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Η δαπάνη μίσθωσης του εξοπλισμού υπολογίζεται ως ποσοστό 25% επί της αξίας αγοράς του 
εξοπλισμού:  
 

α/α ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

1 Ναυαγοσωστικό Βάθρο με τις προβλεπόμενες πινακίδες 500 

2 Αδιάβροχος φακός 25 

3 Κιάλια μεγέθυνσης τουλάχιστον επτά επί πενήντα mm 75 

4 Ναυαγοσωστικό Σωσίβιο σύμφωνα με το Παράρτημα «Δ 15 

5 

Σανίδα διάσωσης, τουλάχιστον 2,20 μέτρων, από 

συνθετικό ή ημισυνθετικό υλικό ή πνευστή, αβύθιστη, 

σύμφωνα με το Παράρτημα «ΣΤ». 

100 

6 

Φορητό φαρμακείο, με το περιεχόμενο του 

Παραρτήματος «Ι» και φορητό, αυτόματο εξωτερικό 

απινιδωτή με αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια, ενηλίκων και 

βρεφών. 

600 

7 

Πτυσσόμενο φορείο και σανίδα ακινητοποίησης 

επιπλέουσα, με ιμάντες πρόσδεσης και σύστημα 

ακινητοποιητή κεφαλής συμβατό με τη σανίδα 

ακινητοποίησης. 

75 

8 

Δύο (02) σημαντήρες, χρώματος πορτοκαλί, με σχοινί 

μήκους τουλάχιστον πενήντα (50) μέτρων 

και διαμέτρου τουλάχιστον 10mm 

5 

9 

Ένδυμα κολύμβησης χρώματος πορτοκαλί, στο οποίο 

αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ-LIFE 

GUARD. 

5 

10 

Καπέλο, στην εμπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η 

ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και, κάτωθεν αυτής, η 

ένδειξη LIFE GUARD. 

3 

11 Γυαλιά ηλίου. 20 

12 

Πινακίδα, χρώματος πορτοκαλί, διαστάσεων 80Χ100 

εκ.,με την ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και κάτωθεν 

αυτής την ένδειξη FIRST ΑΙD, μπλε απόχρωσης. 

5 
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13 Ισοθερμικές κουβέρτες. 5 

14 Καταδυτικό μαχαίρι. 20 

15 Μάσκα βυθού. 25 

16 Βατραχοπέδιλα. 25 

17 

Σημαία Ναυαγοσώστη, χρώματος πορτοκαλί, διαστάσεων 

80Χ100εκ., με την ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ 

και, κάτωθεν αυτής, την ένδειξη LIFE GUARD, μπλε 

απόχρωσης. 

5 

18 

Σημαία χρώματος ερυθρού, ίσων διαστάσεων με την 

προηγούμενη, με την ένδειξη ΧΩΡΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ 

και, κάτωθεν αυτής, την ένδειξη ΝΟ LIFE GUARD, 

λευκής απόχρωσης. 

5 

19 

Κινητό τηλέφωνο, ο αριθμός κλήσης του οποίου 

δημοσιοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο, αναγράφεται σε 

περίοπτη θέση στο βάθρο (παρατηρητήριο) και 

αναφέρεται εγγράφως στην τοπική Λιμενική Αρχή. 

50 

20 Φορητή μεγαφωνική συσκευή (τηλεβόας). 20 

21 Κοινή σφυρίχτρα. 2 

22 Πράσινη σημαία (Κολυμπάτε ελεύθερα) 80χ100εκ. 5 

23 Κίτρινη σημαία (Κολυμπάτε με προσοχή) 80χ100εκ. 5 

24 
Κόκκινη Σημαία (Απαγορεύεται η είσοδος στο 

νερό) 80χ100εκ. 
5 

25 Φορητή συσκευή VHF marine 110 

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 

3 

27 
Εξοπλισμός για την οριοθέτηση του θαλάσσιου χώρου 

των λουσμένων  
200 

28 

Ενα (1)μηχανοκίνητο, επαγγελματικό μικρό σκάφος, 

ολικού μήκους τουλάχιστον τριών μέτρων και τριάντα 

(3,30) εκατοστών, ιπποδύναμης τουλάχιστον έξι (6) 

ίππων 

700 

29 

Eνα (1) επαγγελματικό, μηχανοκίνητο, πνευστό, μικρό 

ταχύπλοο σκάφος, ολικού μήκους τουλάχιστον πέντε (5) 

μέτρων, ιπποδύναμης τουλάχιστον εκατό (100) ίππων με 

τον προβλεπόμενο εξοπλισμό  

10.000 

 Σύνολο  12.613,00 

 
 

Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες δαπάνες από τον ανάδοχο προκειμένου ο 

κάθε ναυαγοσώστης να είναι εφοδιασμένος με όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό, χρήσης και 

διατήρησης σε καλή λειτουργία όλου του ανωτέρω απαιτούμενου εξοπλισμού για όλη την περίοδο 

ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών και αντικατάστασή του σε περίπτωση καταστροφής ή 

απώλειας (ενσωματώνονται δαπάνες συντήρησης αντικατάστασης, φθορών, απωλειών, 

ασφαλιστικής κάλυψης, τελών και φόρων). 
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ΣΥΓΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ: 

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ (ευρώ) 

1 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
24.387,00 

2 ΔΑΠΑΝΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
12.613,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ 37.000,00 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 

(ευρώ / ημέρα) 

 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ημέρες) 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ( €) 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 

ΛΟΥΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΑΚΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ  

244,57 122 29.837,54 

 

ΣΥΝΟΛΟ 29.837,54 

ΦΠΑ 24% 7.161,01 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 36.998,55 

 

 

 

 

Σητεία    9  -  5 - 2022 

                                         Θεωρήθηκε 

Ο συντάξας Ο Αν/της προϊστάμενος Δ/νσης 

 

 

 

Ιωάννης Βιτσεντζάκης 

    (ΤΕ ΓΕΩΠ-Τμ.Γεωργ.Μηχ & Αρδεύσεων) 

 

 

 

Εμμανουήλ Ψυλινάκης  
(ΠΕ Χημικών -Περιβάλλοντος)  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

Αρ. Μελέτης : 31/9-5-2022 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 

ΛΟΥΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΚΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(συμπεριλαμβανομένου  

Φ.Π.Α 24%) 

36.998,55 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24%) 

ΚΑ 

70-6117.004 

 Υπηρεσίες Ναυαγοσωστικής 

Κάλυψης Ακτών Δήμου Σητείας 
 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Αρθρο 1ο:  Αντικείμενο και ανάθεση της υπηρεσίας  

Το αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης στην λουτρική 

εγκατάσταση της πολυσύχναστής ακτής της Σητείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ. 71/2020 

(ΦΕΚ166Α΄/31-08-2020) «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, 

υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες», όπως εξειδικεύεται στην παρούσα 

τεχνική περιγραφή. 

 

Άρθρο 2ο  : Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια της υπηρεσίας γίνεται σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις: 

1. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/EE και 2014/25/ΕΕ)» 

2. Του ν. 4782/2021 (Α' 36) “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών 

στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις 

υποδομές και την υγεία. 

3. Του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

4. Του ν. 3463/2006 (φΕΚ 114/Α/8-6-06) « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και κοινοτήτων 

5. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

6. Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 

π.δ. 318/1992 (ΑΊ61) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

7. Του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...», 

8. 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", 

9. Του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

10. Του ν.2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις" και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
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11. Της Απόφασης Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων 76928/09.07.2021 (ΦΕΚ 3075 

Β’/13.07.2021) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).   

12. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 194/A') «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

13. Τις διατάξεις των άρθρων 203 και 206 του Ν. 4555/19-7-18 (ΦΕΚ 133/19.07.18 Α') 

πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I.  

14. του ΠΔ. 71/2020 (ΦΕΚ166Α΄/31-08-2020) «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, 

χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή 

μη παραλίες».  

 

 

Άρθρο 3ο  : Τρόπος ανάθεσης  και εκτέλεσης της υπηρεσίας 

Η εκτέλεση της υπηρεσίας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 

(χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των υπηρεσιών της παρούσας μελέτης. 

Η ανάθεση θα γίνει σε οικονομικό φορέα, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για το οποίο δεν συντρέχουν 

οι λόγοι αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παραγράφων 1 & 2 του 

άρθ. 73 του Ν. 4412/16 και πληρούν τα κριτήρια επιλογής της παρ. 1α του αρθ. 75 του ίδιου 

Νόμου.  

 

Άρθρο 4ο   Τεχνική προσφορά  

Ο οικονομικός φορέας είναι υποχρεωμένος να καταθέσει (επί ποινή αποκλεισμού):  

1) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, µε το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του 

προσφέροντα σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής µε την οποία να 

πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του. 

2) Άδεια ή βεβαίωση νομίμως λειτουργούσας σχόλης ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης σε ισχύ από 

την αρμόδια αρχή. 

3) Πτυχίο δύο ναυαγοσωστών, άδεια χειριστή ταχυπλόου και άδεια εκτέλεσης πλόων  για τα 

σκάφη που θα διαθέσει για την ναυαγοσωστική κάλυψη της πολυσύχναστης παραλίας 

Σητείας. 

4) Κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας ή κατάσταση προσωπικού 

όπως αποτυπώνεται κάθε φορά στην τρέχουσα ισχύουσα κατάσταση ενεργού προσωπικού που 

τηρείται στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, (Έντυπο Ε4) 

5) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του οικονομικού φορέα, στην οποία να δηλώνει ότι:  

- Έλαβε γνώση των όρων της παρούσας μελέτης και των σχετικών με αυτή 

διατάξεων και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα. 

- Αναλαμβάνει και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση του συνόλου των 

υποχρεώσεων που απορρέουν από το ΠΔ 71/2020 και ειδικότερα εκείνες των 

άρθρων 7, 9 και 10 του ΠΔ, που αφορούν στις Υποχρεώσεις 

εκμεταλλευόμενων λουτρικές εγκαταστάσεις ως προς την πρόσληψη 

ναυαγοσωστών και διάθεσης του απαραίτητου εξοπλισμού και θα βαρύνετε με 

τα αντίστοιχα πρόστιμα τα οποίο τυχόν επιβληθούν από την λιμενική αρχή 

κατά παράβαση των εν λόγω διατάξεων. 
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Άρθρο 5ο  Τιμές Προσφορών 

 Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. Προσφορά σε άλλα νομίσματα ή με ρήτρα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 Αντιπροσφορές  ή Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

  Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 

δύο  (2) μηνών  από την επόμενη  της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών 

 

 

Άρθρο 6ο  Παρακολούθηση συμβάσης  

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από τον  

Πρ/νο Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, ο οποίος και θα εισηγείται στο αρμόδιο 

αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των 

όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των 

επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν 

σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του 

άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και την έκπτωση του αναδόχου. 

 

Άρθρο 7ο  Σύμβαση -Διάρκεια Σύμβασης  

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, ο Δήμος προσκαλεί τον ανάδοχο να 

προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός προθεσμίας που δε μπορεί να υπερβαίνει 

τις δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, για να 

υπογράψει τη σύμβαση.  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016 και  κατόπιν γνωμοδότησης της υπηρεσίας που διοικεί την σύμβαση. 

Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει 

τουλάχιστον τα εξής :  

 Τον Τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης 

 Τα συμβαλλόμενα μέρη 

 Τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία τυπικές διατάξεις  

 Τις προς παροχή υπηρεσίες και την ποσότητα 

 Την συμφωνηθείσα τιμή  

 Τον Τόπο, τρόπο και χρόνο εκτέλεσης των υπηρεσιών   

 Την διάρκεια ισχύος της σύμβασης 

 Τον τρόπο πληρωμής 

 Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών  

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν :  

α) Έχει εκτελεσθεί οριστικά το σύνολο των υπηρεσιών. 

β) Έχει παραληφθεί οριστικά η υπηρεσία 

γ) Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως έχουν επιβληθεί 

τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις, 

δ) Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη. 
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Η διάρκεια της σύμβασης παροχής της υπηρεσίας, ορίζεται το χρονικό διάστημα των 122 ημερών 

από 1/6/2022 έως 30/9/2022).  

Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση 

της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που 

υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις 

που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, 

χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, 

διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη 

λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε 

επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016  

   

Άρθρο 8ο  : Παραλαβή παρεχόμενων υπηρεσιών 

1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από τον  Πρ/νο Δ/νσης 

Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου  ο οποίος και θα εισηγείται στην αναθέτουσα αρχή  για 

κάθε θέμα σχετικά  με την  εκτέλεση  και τροποποίηση της σύμβασης (Αρ. 219, παρ.1, 

Ν.4412/16). 

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας, ο   Πρ/νος του ανωτέρω τμήματος α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή 

παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη 

των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω 

εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.  

3. Αν ο Πρ/νος του ανωτέρω τμήματος κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν 

ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 

παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης 

και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν  την καταλληλότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις 

σχετικές ανάγκες.  

4. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη 

απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 

παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα 

πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω 

απόφασης,  ο Πρ/νος του ανωτέρω τμήματος υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή 

των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο 

οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.  

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την 

επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 220 του Ν. 4412/16. 

5. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο 

παραλαβής της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι 

η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια.  
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6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο Πρ/νος 

του τμήματος της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 

διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά 

πρωτόκολλα.  

 

Άρθρο 9ο: Απόρριψη παραδοτέων-Αντικατάσταση 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών με 

έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα 

από γνωμοδότηση  του Πρ/νου Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, μπορεί να εγκρίνεται 

αντικατάσταση των υπηρεσιών με άλλες, που να είναι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, 

μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά 

τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση 

δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε πάροχος 

των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το 

άρθρο 218 του Ν.4412/2016, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που 

του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

Άρθρο 10ο : Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου –Ποινικές ρήτρες  

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και 

από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, στην περίπτωση:   

α) Της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης, 

β) που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν 

συμμορφώθηκε με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την 

σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις εντός του συμφωνημένου  χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης 

γ) εφόσον δεν παρείχε τις υπηρεσίες ή δεν υπέβαλε τα παραδοτέα ή δεν προέβη στην 

αντικατάστασή τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, 

σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας, 

με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω 

περίπτωση γ, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις 

διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/20161 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 

ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωση 

του.  Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης 

και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική 

όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία 

τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα 

εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
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Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι 

κυρώσεις που ορίζονται στο άρθρο 203 του Ν.4412/16 

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 

σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος 

του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.  

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ. 218 του Ν. 4412/16. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από /με την  αμοιβή του αναδόχου.  

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 

ανάδοχο έκπτωτο. 

 

Άρθρο 11ο : Τρόπος πληρωμής 

Η συμβατική αμοιβή του αναδόχου θα καθοριστεί σύμφωνα με την οικονομική του προσφορά. Η 

συμβατική αμοιβή θα παραμείνει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και δεν θα 

υπόκειται σε αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών, ο εν λόγω τρόπος 

πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων. Η πληρωμή του 

συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, 

καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες 

που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού τιμολογίου του αναδόχου.  

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των υπηρεσιών  στον 

τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι  ο Δήμος Σητείας από ιδίους πόρους. Η 

δαπάνη για την παρούσα σύμβαση έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό οικ. Έτους 2022- ΚΑ : 

70-6117.004 «Υπηρεσίες Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Ακτών Δήμου Σητείας» 

προϋπολογισμού έτους 2022.   

 

 

Άρθρο 12ο  :Τήρηση υποχρεώσεων  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 

επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις 

αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 

αρμοδιότητάς τους.  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 
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γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 

που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 O ανάδοχος αναλαμβάνει και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση του συνόλου των 

υποχρεώσεων που απορρέουν από το ΠΔ 71/2020 και ειδικότερα εκείνες των άρθρων 7, 9 και 

10 του ΠΔ, που αφορούν στις Υποχρεώσεις εκμεταλλευόμενων λουτρικές εγκαταστάσεις ως 

προς την πρόσληψη ναυαγοσωστών και διάθεσης του απαραίτητου εξοπλισμού και θα βαρύνετε 

με τα αντίστοιχα πρόστιμα τα οποίο τυχόν επιβληθούν από την λιμενική αρχή κατά παράβαση 

των εν λόγω διατάξεων. 

 Το προσωπικό (χειριστές, ναυαγοσώστες) και τα πλωτά μέσα που θα διαθέσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση 

της υπηρεσίας θα είναι εφοδιασμένα με την απαραίτητη άδεια σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις  η οποία 

θα είναι σε ισχύ καθόλη τη διάρκεια  εκτέλεσης της υπηρεσίας.  

 Κατά την εκτέλεση εργασίας ακολουθούνται πιστά οι διατάξεις του Π.Δ. 71/2020 και οι οδηγίες των 

σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υ.Ε.Ν. και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες με το 

είδος της εργασίας που εκτελείται Τεχνικές Προδιαγραφές του Υ.Ε.Ν. και των Λιμενικών Αρχών.  

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

 Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση του ναυαγοσωστικού έργου 

αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η 

απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού.  

 Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού ή αδυναμίας εκτέλεσης εργασίας, ο ανάδοχος υποχρεούται στην 

άμεση αντικατάστασή του με άλλο έτσι, ώστε να ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο πρόγραμμα εργασιών χωρίς 

διακοπή. Υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία για την αδυναμία εκτέλεσης της 

προγραμματισμένης εργασίας και να ενημερώσει με ποιο τρόπο και σε πόσο χρονικό διάστημα θα προβεί 

στην επανόρθωσή της. 

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

νομικό πρόσωπο χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

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

προσωπικού που απασχολεί για την εκτέλεση του έργου 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. 

 Ο  ανάδοχος τηρεί ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της 

σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα 

στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης.  

Άρθρο 13ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις 

που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της υπηρεσίας. 

 

 

Σητεία    9  -  5 - 2022 

                                         Θεωρήθηκε 

Ο συντάξας Ο Αν/της προϊστάμενος Δ/νσης 

 

 

 

Ιωάννης Βιτσεντζάκης 

    (ΤΕ ΓΕΩΠ-Τμ.Γεωργ.Μηχ & Αρδεύσεων) 

 

 

 

Εμμανουήλ Ψυλινάκης  
(ΠΕ Χημικών -Περιβάλλοντος)  

 


